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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

LENKIJOS DARBININKAI 
RAGINA VYRIAUSYBĘ 
LAIKYTIS PAŽADŲ

Vienos valandos streiką 
paskelbė nepriklausomųjų li
nijų nariai Lenkijoje, subar
dami šimtus tūkstančių dar
bininkų pareikšti nepasiten
kinimą, kad vyriausybė vė
luoja išpildyti pažadus, ku
rie buvo paskelbti po didžių
jų streikų: aukštesni atlygi - 
nimai, naujosios unijos dar 
vis negavo pasireikšti spau
doje nei televizijoje. Taip 
pat skundėsi dėl grąsinimų , 
atimti privilegijas tiemsjtu- 
rie pereina Į nepriklauso
mas unijas.

Tik šį kartą TV stotis da
vė 1O minučių filmos, kurio
je matėsi darbininkai su
stabdę vienai valandai dar KANCLERIS HELMUT SCHMIDT 
bą Gdanske, Gdynioje, Kato - 
vice,Varšuvoje,Krokuvoje , 
Lodzėje ir Silezijos kasyk
loje.

BOMBA PRIE SINAGOGOS 
PARYŽIUJE

Paryžiuje, šalia sinagogos 
netoli Are deTriomphe spro
go teroristų padėta bomba , 
užmušdama 4 žmones ir su - 
žeisdama 24. Sinagogoje tuo 
metu buvo apie 400 besi
meldžiančiųjų, specialiai su
sirinkusių melsti apsaugos 
nuo teroristų, kurie praeitą 
savaitę pasireiškė prieš žy - 
dų mokyklas ir paminklus.

Visi nukentėję prie sina
gogos buvo atsitiktiniai pra
eiviai. Anoniminis pranešė
jas telefonu pasakė, kad už 
bombą atsakinga neo-fašistų 
grupė, kurios narys jis esąs. 
Kas šiai grupei priklauso - 
dar nepaaiškėjo. Galima 
įvairiai spėlioti...

DU FEDE HALINIAI MINISTE 
RIAI BRITANIJOJE

Mare MacGuigan, Vals - 
tybės Sekretorius Užsienio 
Reikalams ir John Roberts , 
Aplinkos Ministeris nuvyko 
Į Londoną, Britąnijon susi
tikti su Min.P-ke Margaret 
Thatcher, diskutuoti pasku
tiniuosius žygius dėl Kons 
titucijos.

Kanados Min. P-kas Tru
deau, besilankydamas šią 
vasarą Londone, buvo susi
tikęs ir painformavęs Kara
lienę apie ruošiamus planus 
Kanados konstitucijai.

KOVOS TEBEVYKSTA
Nei Irakas, nei Iranas ne 

bando sumažinti karo veiks
mų. Žinovai pradeda galvoti 
kad karo veiksmai plėsis.

Jis yra vienas

PERRINKTAS HELMUT 
SCHMIDT V. VOKIETIJOJE

Vakarų Vokietijos kancle
ris Helmut Schmidt balsų 
dauguma perrinktas 4-iems 
metams 
stipriųjų valdžios vyrų Eu
ropoje ir įtakinga asmenybė.

Vakarų Vokietijos ekono
minis pajėgumas ir pasto
vumas priklauso ir nuo vy
riausybės ir nuo pačių žmo
nių charakterio.

H. Schmidt, social-demok- 
ratas, 62 m. amžiaus, paty
ręs valstybės poste, jau 6 
metus protingai balansavęs 
pokarinėse galimybėse, pel
nė didelį respektą ne tik sa
vo žmonių tarpe, bet Euro
poje ir JAV-se.

V. Vokietija turi 61 mil .

V. Vokietijos valiuta 
stipriausiai.

SOVIETAI REMIA 
VIETNAMĄ

Sovietų Sąjunga pereitais 
metais Vietnamui nusiuntė 
daugiau negu 3 mil.tonų ka
rinės medžiagos. Oficialiai, 
kaip visuomet ji daro tokiais 
atvejais, tvirtina, kad jokių 
ginklų nuo 1975 m.ten nebe
siunčia.

Apie paramą praneša Tai- 
lano Nacionalinio Saugumo 
vice-s e kret o ri us.

Negi galėjo būti kitaip?

DRAPEAU DAR VIS TYLI
Montrealio meras Drapeaą 

visuomet radęs greitą žodį , 
šiuo metu dar vis tyli dėl 
Malouf apklausinėjimų.Tikė
tis, kad jis dėl jų visiškai ne
kaltas- daugiau negu naivu.

VLADAS ŠAKALYS 
OTTAWOJE

Amnesty Internationa Ko
mitetui Kanadoje, Ottawos 
mieste kalbėjo neseniai iš
sprukęs iš už Geležinės už
dangos Vladas Šakalys. Spa - 
lio 7 d. vakare Kanados ra - 
dio pranešė apie lietuvį disi
dentą, kuris prašo ir pagal - 
bos atsikviesti savo žmoną ir 
du vaikus iš Lietuvos.

su-

SUĖMĖ UKRAINIETĮ, 
ŽMOGAUS TEISU 
GYNĖJĄ

Sovietai pakartotinai 
ėmė Žmogaus Teisių gynėją, 
ukrainietį poetą Vassili Stus. 
Jis jau atliko vieną 8 metų 
bausmę kalėjime ir tremty - 
je. Jo kūryba buvo atspaus - 
dinta tik Vakaruose, bet 
slaptai paplitusi Sov. Sąjun
goje.

KETURI LIETUVIAI 
URBAN ETHNIC AFFAIRS 
TARYBOJE

Prie Baltųjų Rūmų veikianti 
The National Center Urban 
Ethnic Affairs Taryba savo 
sąrašuosna Įtraukė ir 4-ių 
lietuvių pavardes:Galina Su- I 
žiedelienė.dr. Regina Kulie
nė, Eva Migonis ir Violeta 
Kunoaitis.

Iš viso Taryboje yra 26 
asmenys.

MUSU DEMONSTRANTAI
NEPAMIRŠTI

Netikėtai gauti užtarimai 
mūsų demonstrantų iš Kong

AUKSINIS RUDENS DERLIUS

reso narių tarpo raštu.
Atstovų Rūmų narys B. J. 

DONNELLY iš Mass.,pa .- 
reiškė, kad valdžia elgiasi 
negarbingai iškeldama lie
tuviams bylą, o paleisdama i- 
raniečius demonstrantus. Jo 
pareiškimai atspausdinti 
Kongreso darbų protokole.

Kongresm.H.SOYER iš ML 
yra parašęs laišką Teisin - 
gurno Departamento Sk. vir - 
šininkui, kuriame prašo per
svarstyti iškeltos bylos tę - 
simą. Primenama, kad lie -

Min.S. Lozoraitis išreiš
kė keletą minčių apie esamą 
tarptautinę padėtį ir iš jos 
kylančius reikalavimus, ku
rie liečia Lietuvos laisvės 

tuvių demonstracijos buvo bylą. Jis išreiškė viltį,kad 
taikingos, o iraniečių buvo 
susiremta su policija, būta ir 
sužeistų.

Lietuviai raginami ir toliau 
rašyti protesto laiškus kon - 
gresmanams.

LIETUVIS - ISTORINIŲ, 
PAMINKLU KOMISIJOJE 
SANTA MONICA MIESTE

Vytautas PLUKAS, Kali
fornijos istorikas, išrinktas 
Santa Monica miesto Istori - 
nių Draugijų Konferencijos 
vice-pirmlntnku Los Ange - 
les regione,kuria me minima 
Los Angeles dviejų šimtų 
metų sukaktis. Ta proga 
KTLA- Ch 5 televizijos sto
tis turėjo su juo interviu ir 
rodė per rugpiūčio 31 d. sek
madienines žinias.

VLIKo P-KAS PAS 
LIETUVOS DIPLOMATIJOS 
ŠEFĄ

Š.m. rugsėjo mėn. 11 d. 
Vliko p-kas dr. K. Bobelis 
susitiko su Lietuvos Diplo
matijos šefu, min. S. Lozo
raičiu. Ilga me pokalbyje pa - 
sidalinta informacijomis.

Ryšium su ateinančia Sau
gumo Konferencija Madride, 
Vliko p-kas aplankys ir 
kaikurias Europos sostines 

ir kur aplinkybės leis,įteiks 
bendrą Diplomatinės Tarny
bos ir Vliko memorandumą . 
Dr. K. Bobelis išreiškė pa
sitenkinimą gerais Vilko ir 
Diplomatinės Tarnybos san
tykiais ir pažymėjo, kad jos 
reikalai yra ir bus remiami 
ateityje.

lietuviški veiksniai kovoje 
už krašto nepriklausomybę, 
ieškos būdų gailinai efektin
giau bendradarbiauti visose 
jų veikimo srityse.Diploma
tijos Šefas taip pat palinkėjo 
dr. K. Bobeliui ir atvykstan - 
čiai Vliko delegacijai ge - 
riausios sėkmės Madrido 
Konferencijos metu.

Lietuvos atstovas Vatika - 
ne prie Šv. Sosto yra S.Lo - 
zoraitis jr.

MŪSŲ MENININKAI Į PIETŲ 
AMERIKĄ

Solistai Nerija LINKEVI
ČIŪTĖ ir Bernardas PRA
PUOLENIS, dail. Anastazija 
TAMOŠAITIENĖ ir tąutodat- 
lininkė audėja Aldona VE - 
SELKIENĖ PLB Valdybos 
siunčiami šį rudenį vyksta į 
Pietų Ameriką. Visi daly
vaus Kolumbijos Lietuvių 
Kultūrinėje Savaitėje lapkri
čio 4-11 dienomis, Bogotos 
mieste. Lankysis su progra
ma ir Venezueloje. Juos vi - 
sus globos Venezuelos 
tuvių Bendruomenė.

Lie -

GERI SUBRENDIMO 
ŽENKLAI

Amerikos Lietuvių Tary
bos ir JAV LB Krašto Val
dybų atstovų pasitarime,ku
ris įvyko 1980 m. rugsėjo 13 

d.Detroite,dalyvavo ALTos 
atstovai pirm. dr. K.Šidlaus
kas,dr. VI. Šimaitis ir G. La
zauskas ir JAV LB Kraštot 
Valdybos atstovai pirm. Al. 
Vyt.Kutkus, Al.Gečas ir A .
Zerr.

Buvo priimti nutarimo 
projektai, kurie įsigalios pil
nai abiem valdybom patvir - 
tinus.
1/ Tarp Amerikos Lietuvių 
Tarybos Ir JAV LB Krašto 
V-bų ryšius palaiko jų pir
mininkai, kurie sutaria bent 
kartą metuose sušaukti tų 
institucijų atstovų pasitari
mą darbų suderinimui.
2/ Pasitarime buvo svarsty
tas aukų rinkimo klausimas, 
Vasario 16 d. minėjimuose. 
Susitarimo neprieita,tačiau 
ateityje bus ieškoma būdų 
šiam reikalui patobulinti.
3/ Mūsų visuomenės dife
renciacija ir nusistatymų į- 
vairumas yra natūralus ir 
teigiamas reiškinys. Dėl to 
tolerancijos puoselėjimas 
mūsų organizacijų, spaudos 
ir pavienių asmenų tarpe y - 
ra būtinas.ALTa ir JAV LB 
savo santykius grįš abipusiu 
respektu ir tolerantišku 
vienas kito darbų įvertinimo. 
4/ Pasitarimo dalyviai prin
cipe sutinka, kad po vieną 
atstovą iš ALTos ir JAV LB 
Krašto Valdybų būtų skiria
ma į Jungtinį Baltų Komitetą. 
Šį nutarimą išsiaiškina ir 
vykdo ALTos ir JAV LB 
Krašto Valdybų pirmininkai.

65 METAI "DIRVAI"
"DIRVA" savaitraštis eg

zistuoja jau 65 metus ir šie
met švenčia savo jubiliejų.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ SĄJUNGOS 
CENTRO KOMITETAS

Po įvykusio LKDS suva
žiavimo Chicagoje gegužės 
24-25 d.d., 1980 m. Centro 
Komitetas pasiskirstė parei
gomis:

Pirm.-V.ŠOLIŪNAS, vicep. 
St. LŪŠYS, pirm.pavad.
- St.LŪŠYS, pirm.pavad. - 
Pr. POVILAITIS, vicep. 
tarptautiniais reikalais- A. 
VENSKUS, sek re t. -A.VI- 
LIUŠIS, ižd.-L.JARAS , 
moterų reikalai-d r. A. RU - 
GIENĖ, finansai - J.PAŠ- 
KUS, jaunimo problemos - 
R.TRIČYTĖ, organizaciniai 
reikalai - St.DUBAUSKAS , 
administracija- J. IN ČIŪRĄ , 
protokolų sekretorė -E. VI - 
L IMA IT Ė.

MIRĖ "MUSŲ SPARNŲ" 
REDAKTORIUS

Š.m.rugpiūčio 1O d.mirė 
evangelikų- reformatų žur
nalo MŪSŲ SPARNAI redak
torius Jokūbas KREGŽDĖ , 
gyvenęs su šeima Chicagoje.

< Lietuvos ' 
nacionalinė 
M. Mažvydo 
\bibtiotekw /
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Teisinis Vandenynų Tvarkymas

UI Lietuvos illaisvinimq ! U! HtLUmyb^ Kanadai ! 
Paar la liberation da la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For liberation of■ Lithuania ! Far loyalty to Canada!
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Petras
Viso žemės paviršiaus du trečdalius sudaro vande

nynai ir vieną trečdalį — sausuma, kurioje įsikūrė žmo
gus. Todėl gyvenant aplinkumoje apsuptoje vandenynų -jū
rų, upių ir ežerų, jo akys niekad nenukrypo ir nuo pla - 
čiųjų vandenynų. Jie teikė jam maistą ir kitą naudą. Is - 
tori ja rodo, kad civilizaciją pasiekė daug greičiau tos tau
tos, kurios buvo įsikūrusios arčiau vandenynų ar jūrų , 
kaip senovės finikiečiai, graikai, egiptiečiai ir romėnai.

Lietuviai, apsigyvenę Baltijos jūros pakraštyje ir 
tik siauru ruožu su ja susisiekdami, atitolo nuo vandens 
traukos, užsidarydami nepereinamose giriose, vesdami 
uždarą gyvenimą ir mažai domėdamiesi jūrininkyste. Ta-- 
čiau L- Rėza ( 1776-1840 ), Donelaičio Metų leidėjas ir 
lietuviškų dainų liaudies tyrinėtojas yra užrašęs vieną 
dainelę, kuri lyg rodytų, kad lietuviai nebuvo visiškai ati
tolę nuo jūrų. Ji skamba taip: " O ir supyko Bangų Dievai
tis, pakilo šiarvėjaitis, tegul terita Bangpūtis valtį ant 
aukso inkarėlio. " Tačiau garbinti vandenų dievaitį yra

PIRMIEJI 40 METU.
vienas dalykas, bet drąsiai leistis į plačiuosius vandenis 
ir narsiai kovoti su žiauriais vėjais, jau yra nebojimas 
dievų rūstybės. Todėl ir mūsų tautos mitologija dažniau-

Indreika
steigiama kontrolės įstaiga, kuri turi prižiūrėti, kad dalis 
pe'no tektų ir ūkiškai atsilikusiems kraštams.

Dėl reiškiamų pretenzijų į 200 mylių vandens plotą, 
ir jo ekonomišką išnaudojimą mažosios valstybės nesu
tinka, nes tai pažeidžia jų žvejojimo teises. Tačiau, už - 
sispyrus JAV ir Sov. Sąjungai, padaryta nuolaida, kad jos 
netrukdys tarptautinei navigacijai. Sugriežtinta vandeny
nų taršos kontrolė, skiriant dideles bausmes alyvos tank
laiviams, kurie, ypač paskutiniu metu, dažnai palieja dide
lius kiekius naftos, užteršdami ne tik paplūdymius, bet ir 
didžiulius plotus vandens.

Reikia tikėti, kad bus juridiškai sutvarkytas plačiųjų 
vandenynų naudojimas, bet kartu kyla ir abejojimas. Daug 
buvo istorijos bėgyje pasirašyta gražių ir gerų sutarčių 
bei įsipareigojimų, tarpe jų ir gerbti kaimyninių tautų 
teises. Praktiškas gyvenimas tačiau parodė ką kitą. Jung
tinių Tautų organizacija neturi priverčiamos galios už t, 
tikrinti pasirašytų įsipareigojimų vykdymą, o tik gražius

Šiais metais pavergtoje Lietuvoje iškilmingai buvo 
švenčiama 4O-ties metų okupacinė sukaktis. Vilniuje bu
vo ruošiama didelio masto dainų šventė, o laimingieji 
žmonės, kurie daug laiko praleidžia eilėse prie maisto 
krautuvių- parduotuvių, buvo suvežti džiaugsmo dainai ir 
padėkai. Nors ir su ašaromis akyse, lietuvis dainavo. 
Jis negalėjo nedainuoti. Lygiai, kaip jis negali pusdie
nį išstovėjęs eilėje prie parduotuvės ir nieko negavęs , 
išreikšti nepasitenkinimą ar rodyti rūstų veidą. Jo kas
dieninė "priežiūra” jį seka, jį mato, žino netik ką jis 
galvoja, bet ir ką jo veido išraiška sako. Nedraugišku - 
mas varovui gręsia kelių ar keliolikos metų tėvynės ne
tekimu. ,

4Q- ties metų pavergimo proga lietuvis buvo atvež
tas į Vilnių padėkoti už nepaprastą gerbūvį,didžiausią 
laisvę, už rusinimą mokyklose ir vaikų 
darželiuose. Jį atstovavo ir už jį kalbėjo keliomis 
žvaigždėmis ir ordenais apdovanotas jo varovas. Deja , 
didelė tautos dalis net ir į tą padėką nustojo teisės, nes 
"savanoriškai" išvyko kažkur toli į šiaurės darbo sto - 
vykias...

• Per tuos 40 metų pavergtasis lietuvis, "laisviausla- 
me pasaulio krašte” nerado tribūnos, iš kurios galėtų 
tarti bent paprastą Žmogaus Teises ginantį žodį. Jo vil- 

1 tis, jo žvilgsniai yra nukreipti į brolį, kuriam buvo lem
ta atsidurti kitoje Geležinės uždangos ir mirties zonos 
pusėje. Suspėjęs pasitraukti ir išlikęs gyvas iki šiandien, 
giliai širdyje tebenešioja užlaužtą aną atsiskyrimo dienų 

.atsisveikinimo šauksmą:JŪS,KURIE LIKSITE IR ATSI - 
'DURSITE LAISVAME PASAULYJE, SKELBKITE VISIEMS 
KAD MES,LIKUSIEJI, NORS IR PER KENTĖJIMO AUKĄ 
TEBEKOVOJAME UŽ IŠLIKIMĄ IR UŽ MŪSŲ ŽEMĖS 
LAISVĘ.

40 metų uždraustą ir užslopintą lietuvio balsą tebe- 
globoja tebesirūpina išlikęs ir išeivijoje atsidūręs 
brolis. Kiekvienas susipratęs lietuvis.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS
- VLIK’as - rūpinosi nuo pat pirmųjų kacetų ir kraujo au
kų dienų ir tebesirūpina dabar , čia, pavergtojo brolio 
šauksmu. Europos, Amerikos net Azijos žemynuose radio 
bangomis nesulaikomai plinta lietuviškas žodis ir didysis 
laisvės troškimo šauksmas. Pavergtasis žino, kad jis 
nėra užmirštas ir paliktas savajam likimui. Apie jį žino 

{laisvasis pasaulis, apie jį girdi ir jo pavergėjas.
4O-ies metų laiko skaitlinė išeivio gyvenime yra 

reikšminga. Per šį laiko tarpą didžiausia pasaulyje me
lo ir propagandos mašina veikia taip, kad atsitinka, jog 
tas pat žmogus, kuriam teko pergyventi pirmąją sovieti
nę okupaciją ir likus neišvežtam, artėjant antrajai, bėgo 
nuo jos, kaip nuo maro ir šiandien-nebedrįsta rašyti oku
puota Lietuva.Nors ir nesinorėtų tikėti, nors ir ne
daug, bet atsiranda tokių,kurie propagandos sužaloti, pra
deda pritarti sovietų vedamai kovai prieš VLIK’ą ar 
prieš bet kieno neteisėtos Sovietų okupacijos informaci - 
'jas ar Žmogaus Teisių laužymą.

Per 40 metų lietuvis išeivis giliai krūtinėje tebene
šioja tėviškės ilgesį ir gilų troškimą jai laisvės. Pasi
traukdamas iš krašto, jis nieko nepasiėmė, gal tik viltį 
sūgrįžimui, gal žemių saują užslėpė kelionės maišely - 
je, gal ilgesį tėviškės gluosniams.- Turbūt, nesutiksime 
nė vieno lietuvio,kuris iš savo uždarbio nebūtų skyręs 
auką ir TAUTOS FONDUI. Jis rūpinasi, jis žino, kad VLI- 
K’o darbai ir Radio žinių išlaikymo Tarnyba būtų nesėk
minga, jei Jis neateitų į talką savu žodžiu, sava materia
line parama,

Kiekviena Tautos Fondui Skiriama auka, kiekvienas 
centas tevirsta') granito plytą statomam Laisvės Pamink
lui, kuris stovės savame uoste, šviesdamas kiekvienos 
generacijos lietuviui, grįžtančiam iš betkurio pasaulio 
krašto aplankyti savo protėvių žemėje-paliktas pėdas.

Leonas Girinis

šiai sukasi apie rūtelę ir ristų žirgelį, one apie daug var
go prityrusį Odisėją net dešimtį metų po jūras klajo- 
jusį.

Bet nežiūrint į Baltijos dugne esančius gintarinius
rūmus, apipintus fantastiškais pasakojimais ir kitų tau
tų jūreiviškus sugebėjimus, kurie toliau nesiekdavo He- 
'esponto stulpų, tikrasis okeaninis amžius ]

i XV a. kartu su Kolumbo istorine kelione ir Amerikos kon
tinento atradimu. Nuo tada iškilo tautų jūriniai sugebėji
mai, atsirado nemažai drąsių jūrininkų , net drąsesnių 
už patį Kolumbą, norinčių surasti vandenynų tolimus kran
tus ir jų ribas aukoti karalių garbei, ar ieškant sau gar-' 
bės ir turtų. Jūrininkų patirtis, geresnių laivų statyba , , 
auganti pramonė ir prekyba skatino tautas veržtis į pla- 
čiuosius vandenynus : Atlantą, Pacifiką, Indijos ir net Ark 
tikos ir Antarktikos beieškant turtų ir naujų kolonijų. Kar 
tu iškilo ir laivininkystės tvarkymo juridiniai klausimai, 
k. a. praplaukimas pro sąsiaurius, teritorinius vandenis ir 
t. t. Iškilo ir valstybių konkurencija ir noras dominuoti 
jūrose ir jas savanaudiškai išnaudoti.-

Valstybių tarpe ir jų santykiuose iškilę vaidai ir ka - 
rai dėl vandenynų ar jūrų nepasidalinimo, privertė įsiterp 
ti mokslininkus ir teisininkus, paruošiant jūrų kodeksą. 
Ga1 pirmasis į šį reikalą atkreipė rimtą dėmesį olandų 
mokslininkas, istorikas, teologas ir diplomatas Huig de 
Groot ( 1583-1645 ), jūrų teisėje populiariau žinomas 

.vardu Hugo Grotius. Šiuo reikalu jis parašė keletą veikalų-. 
De Mare libero, De Jure belli ac paeis ir kt. , iškeldamas 
m’ntį, kad vandenynai priklauso visoms tautoms ir kiek - 
vienam žmogui, kur jis begyventų : arti ar toli nuo vande
nynų. Olandija, H. Grotius gyvenimo metu, buvo iškilusi 
į tvirtą jūrinę galybę, kuri sugebėjo ją paveržti iš ispanų 
ir pontugalų. Tačiau, negausi gyventojais olandų tauta

norus ir raginimus, kurių suktos valstybės kaip Sovietų 
Sąjunga, nepaiso ir nekreipia dėmesio į Žmogaus prigim 
tinę Teisę - visiems lygiai dalintis laisve.

biuAUdvu ne f ■ pu i Lz 
prasidėjo tik k JtUp 
Amprikou knn- • ' J * •*

nega'ėjo atsispirti prieš stiprėjančią Angliją ir Prancūzi
ją ir jų 'aivynus. H. Grotius, matydamas nelemtas var - 
žybas dėl dominavimo vandenynuose ir daromas Olandijai 
skriaudas, būdamas didžiai išmokslintas tarė: kad vande

SU VENY KINIS ŽEMĖLAPIS

IW

ni AP OF POLAND. After the Second World W.ir, 
'1939-194S), the Polish Organisations fighting for freedom 
and Independence made fftis request to the United 
Nations Special Ccmmistion.

nynai yra Dievo dovana žmogui ir kiekvienas žmogus turi 
teisę į šią dovaną.

Didžiosios valstybės , tačiau dažnai nustumia į šalį 
teisę, jeigu junta materialinę naudą. Taip buvo jo lai
kais, nepasikeitė ir mūsų gyvenamose dienose ir liko ga
liojantis senas posakis: "kieno galia to ir valia". Vis dėl
to, H. Grotius’o iškeltos mintys ir idėjos laiko bėgyje 
buvo įgyvendintos, paruošiant jūrininkystės arba laivybos 
kodeksą. Išaugus technologijai ir visokių rūšių laivams , 
tiek prekybiniams, tiek kariškiems, net atomine jėga va
romiems, paruoštas kodeksas paseno ir nebeatitiko gy
venimo reikalavimams.

Po II Pasaulinio Karo įsteigta Jungtinių Tautų Organi 
zacija ėmėsi iniciatyvos šį reikalą sutvarkyti. Jau nuo 1974 
m. ji vargsta su teisiniu vandenynų sutvarkymo reikalu. 
Dabar, po šešerių metų įtempto darbo, Genevoje sušaukė 
>50 -ties valstybių ir įvairių specialistų 460 atstovų galuti
nai aptarti ir priimti jūrų kodeksą. Sklinda gandai, kad 
susidurta su nemažais sunkumais, ypač nustatant teritori- 
n!ų vandenų ribas, kurios iki dabar,pagal įsigalėjusią tra 
diciją, siekė 12 mylių. Dar prieš šios konferencijos sušau 
kimą, net 50 valstybių savavališkai šią ribą praplėtė iki 
200 mylių, paskelbiant, kad tai jų ekonominių interesų zo
na. šis vandens juostos išplėtimas jau sukėlė namažai 
nesusipratimų: grobiant į 200 m. zoną įplaukusius žvejyr 
bos laivus ir 1.1.

Nesusipratimus dar padidina surasti mineraliniai tur
tai vandenynų dugne ir jų išnaudojimas, ypač alyvos, na - 
turai ių dujų, vario, kobalto ir kt. , į kurias įmaišomas ir 
auksas, nes jo atneša upės. Apskaičiuota, kad 1 kūb. metre 
vandenynų vandens randasi apie 0. 02 miligrm. aukso,‘ku
rio išgavimui dar nėra priemonių, bet kas žino, ką ateity
je išras? Remiantis Grotius mintimis,tie turtai irgi tu - 
retų priklausyti visoms tautoms, nežiūrint ar jos techniš
kai pažangios ar ne. Todėl teisingesniam jų paskirstymui

ikai Lis čia palcikiam;u>is tckstxs liūty: LENKUOS ŽEMĖLAPIS. Po antroji 
lio karo (1939-1945; už laisvę ir nepriklausomybę kovojančios lenkų orga 
s pakeikė Aitą reikalą vinių Jungtinių Tautų specialiai komisijai.
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vojanti prieš komunizmą ir 
siekianti pavergtoms tau
toms laisvės. Tačiau, nesi - 
girdėjo,ir niekas nežino,kad 
tokie įgaliojimai kam nors 
būttįbuvę suteikti.

Tas pat Kor. "N. L. " nr. 9 
ir "N. L. "nr.lO džiaugiasi , 
kad su lenkais bendradar
biavimo dėka, Niagaros 
krašto lenkų organizacijos , 
lenkų radijas ir televizija 
nebemininčios nei Vilniaus, 
nei LvovoJLiek tame tiesos, 
yra sunku nustatyt. Bet ko - 
dėl vietos St. Catharines 
lenkai tebesisavina šiuos 
miestus ir ši organizacija jų 
nepaveikia?Įsitikinimui už - 
eikit į lenkų bažnyčios salę 
5Oblate Street, kur iškabinti 
Lenkijos miestų herbų pa
veikslai, jų tarpe .Vilnius su 
Lvovu. Pagaliau, pasižiūrė
kite į čia pridedamą lenkų 
žemėlapį, kokį po II-jo Ėas. 
Karo lenkų organizacijos 
patiekė Jungtinėms Tautoms. 
Šis žemėlapis turėtų vi
siems atmerkti akis, ku-

tikslo siekia.

Dėl organizacijos/Paverg, 
Tautų, Red./, jei tikrai to - 
kia yra, tai klausimas, ar ji 
veikia prieš komunizmą? 
Kol ši organizacija nebuvo 
reklamuojama, tai pabaltie- 
čiai, dažniausiai bendromis 
jėgomis, suruošdavo Baisio
jo Birželio minėjimus.Vie - 
ną sykį toks minėjimas buvo 
parke. Jame kalbėjo Kana
dos Darbo Ministeris ir 
Miesto Burmistras. Atėjo 
patenkinamas būrelis ir ka- 
nadiškos publikos.Pradėjus 
reklamuoti Pavergtų Tautų 
organizaciją, šie minėjimai 
dingo. Kodėl?

Jeigu šioje kolonijoje kar
tais vien lietuvių susirink
davo po virš 1OOO, po 
pusę tūkstančio daug kartų, 
o lietuvių skaičiui lygintųsi 
tik estai ir latviai,kitos tau
tybės daug gausesnės.Ukra
inai ir lenkai ypatingai gau
sūs, tai iš visų tautybių to
kiems viešiems minėjimams

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

OPOZICINĖS TOKELĖS
Korespondencijoj iš St. 

Catharines "N.L." 32 nr. 
be kita ko rašoma, kad:"lie
tuvybės darbas žydi". Koks 
darbas?Rašo,kad nesunkiai 
kiekvienais metais išrenka- 
2 pa

ma Bėndruomenės Valdyba . 
Tai tikras melas’. Jau eilė 
metų, kai šioj kolonijoj jo
kios rinktos Bendruomenės 
Valdybos nėra. Yra vienas , 
nė kieno nerinktas asmuo,ku
ris pasikvietęs kelis savo 
bendraminčius, kalba visos 
lietuvių kolonijos vardu.

Kadaise, bent iš vardo , 
veikdavo Šeštadieninė Mo
kykla, buvo tautinių šokių 
grupelė, dar ankščiau buvo 
ir kitokių tautinių pasireiš
kimų, ypač parengimų,kon- 
certuojant pirmaeiliams an
sambliams. Dabar nieko ne
bėra, ir sakyti,kad lietuvy

bės darbas žydi, tai lygu el
getą reklamuoti karalium. 
Tiesa, nenuginčijama, kad 
praeitais metais šioje kolo
nijoje vyko Lietuvių Diena, 
bet jos dalyvių skaičius tik 
380, tai pagal ankstyves
nius laikus, tik eilinis bet 
kurios organizacijos paren - 
girnas.

Ten pat korespondentas 
sako, kad jis yra įgaliotas 
lietuvius atstovauti Pavergtų 
Tautų organizacijoj,kuri ko-

riems lenkų agentai jau bu
vo užmerkę. Vis tik keista , 
kad lietuviai, žinoję apie šį 
žemėlapį, iki šiol nuo lietu
viškos visuomenės jį slėpė. 
Šis žemėlapis turėtų būti į- 
teiktas estams, latviams ir 
kitoms tautoms, į kurias 
lenkų nagai nukreipti ir dėti 
pastangas sudaryti iš tų tau
tų sąjungą ne vien prieš ru
siškąją, bet ir prieš lenkiš
kąją hegemoniją, nes kaip 
balta, taip ir raudona oku
pacija yra vienodos ir vieno

- demonstracijoms nesunku 
būtų sukviesti po keletą ar 
net kelioliką tūkstančių.Bir- 
želio mėnuo tokiai organiza
cijai pasirodyt būtų tinka
miausia proga.Tokiam skai
čiui dalyvaujant . prie gerų 
kalbėtojų ištinkamos litera
tūros' susidarytų įspūdis, į 
kurį gal ir pavergėjas at
kreiptų dėmesį. Dabar tik 
Kor.pagiriantys aprašymai , 
bet darbų jokių nesimatė.

Ž.V.Is ma ntas ,
Ont.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Algirdas Bielskus
1980 m. PABALTIEČIŲ IR LIETUVIU.

VARŽYBŲ, METU BUVO PAGERINTA 13 PABALTIEČIŲ IR 11 LIETUVIŲ PIRMENYBIŲ 
REKORDŲ. ŽEMIAU DUODAME LIETUVIŲ PIRMENYBIŲ PAGERINTUS REKORDUS :

LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBES 
KANADOJ E

Š. m. rugsėjo 6&7 d.d.,Estų Vasaros Stovykloje "JOE- 
KAARU", Udora, Ont.,apie 50 mylių į šiaurę nuo Toron
to, Įvyko 1980 m.Š.Amerikos Pabaltiečių Lengvosios 
Atletikos Pirmenybės, kurias pravedė Toronto Estų Spor
to Klubas KALEV.

Šalia pabaltiečių, varžybų rengėjai pakvietė dalyvau
ti kaip svečius ir Toronto suomius, lenkus ir ukrainiė - 
čius, tuo būdu padarydami kviestines varžybas, iš kurių 
buvo išvestos pabaltiečių pirmenybės. Ši kombinacija 
buvo labai vykusi, kadangi beveik padvigubino dalyvių 
skaičių, gerokai padidino kompeticiją ir suteikė pir - 

menybėms tarptautinių varžybų atspalvį. Varžybos' vyko 
vyrų, moterų ir visose prieauglio klasėse.

Varžybos sutraukė apie 200 dalyvių, iš kurių virš 
80 lietuvių, toliau sekė virš 40 suomių, virš 30 lenkų , 
o likusius sudarė latviai, estai ir ukrainiečiai. Gana iro
niškai skamba, kad pačių šeimininkų, estų, buvo mažiau
sia.

Žaidynių organizacija buvo gera. Stovyklos sporti - 
niai įrengimai tiesiog stebėtini: pilno didumo stadionas 
lengv. atletikai bei futbolui, 50 m plaukymo baseinas ir 
aikštynas tenisui, krepšiniui bei tinklainių!. Jau ištuš- 
tėjusios stovyklos patalpos buvo panaudotos sportininkų 
apnakvydinimui už simbolišką 1 dolerio kainą. Stovyk - 
los valgykloje maistas buvo gaminamas beveik savikaina. 
Šeimininkų nuoširdumas jautėsi visur, kas sudarė ypa
tingai jaukią nuotaiką.

Rengėjai įdėjo daug pastangų šias varžybas suroga- 
nizuoti, sutelkdami apie 60 asmenų štabą, kurio dides
nė pusė buvo panaudota varžybų pravedimui stadione. Or
ganizacinio Komiteto vadovas buvo ESC KALEV pirmi
ninkas Riki Rass, stipriai talkininkaujamas vioepirmi - 
ninko H. Jaaguste.

Pačių varžybų pravedimas buvo pusėtinai sklandus, 
turint galvoje, kad nelengva buvo koordinuoti 108 rung
čių pravedimą 11-koje klasių. Trumpos atidarymo cere
monijos buvo pradėtos gana įspūdingu paradu, įžygiuo - 
jant 6 tautybių sportininkatns su savo vėliavomis.Deja , 
dėl kažkokio nesusipratimo, lietuviai savo vėliavos ne - 
turėjo. Vienok, lietuvių grupė buvo pati didžiausia ir ge
rai apsirengusi, dominuojant Cleveland’o ŽAIBO žalio - 
sioms ir Toronto AUŠROS raudonosioms uniformoms.

Dalyviams išsirikiavus ir sugrojus Kanados himną, 
varžybas atidarė ESC KALEV p-kas R.RASS. Estų spor
tininkas perskaitė žaidynių priesaiką. Pabaltiečių Spor
to Federacijos vardu dalyvius sveikino vicepirm-kas ir 
lengvosios atletikos vadovas Algirdas BIELSKUS, kartu 
įžiebdamas fakelą, su kuriuo kitas estų sportininkas, a- 
pibėgęs apie stadioną, uždegė Žaidynių ugnį. Tautybių 
vėliavos buvo iškeltos specialiai paruoštuose stiebuose 
ir sportininkai apleido aikštę.

Lietuvių pirmenybės buvo išvestos iš šių varžybų , 
■ taigi lietuviams šios žaidynės buvo trejopos. Iš virš 80 

lietuvių dalyvių Cleveland’o ŽAIBO buvo 38 ir Toronto 
AUŠROS - 32.’ Iš likusių dalyvių po keletą turėjo Chica
gos Lietuvių Lengvosios Atletikos Klubas, Hamiltono 
KOVAS, Londono TAURAS ir Toronto VYTIS. Taigi, iš
skyrus Pasaulio Lietuvių Žaidynes 1978 m., šios lietuvių 
pirmenybės buvo skaitlingiausios per paskutinį dešimt 
metį. Malonu buvo pastebėti, kad labai suaktyvėjo To - 
ronto AUŠRA, sugrįžus treneriui Algiui MALINAUSKUI. 
Pagyrimo verti 4 Chicagos vyrukai, vadovaujami Aliaus 
MEILAUS, nepabūgę” ilgos kelionės. Iš kitos pusės yra 
gaila, kad prityrusiais vadovais pertekusi Toronto VY
TIS vis dar nepajėgia atgaivinti kadaise gražiai veikusios 
lerjgv.atletikos sekcijos. Daugiau buvo tikėtasi ir iš Ha
miltono KGVO. Nežiūrint pastangų, nepavyko sulaukti 
dalyvių iš Detroit’o ir Rochester’io. Yra nemaža akty - 
vumo lengvojoje atletikoje ir Atlanto pakraštyje, tačiau 
dėl tolimų atstumų, gal ir neperdaugiausia ko buvo tikė
tasi.

Pabaltiečių pirmenybėse, latviai ir estai buvo labai 
silpnai atstovaujami, todėl lietuviai, su mažomis išimti
mis, laimėjo beveik visas rungtis. Taigi, jeigu nebūtų 
buvę pakviesti suomiai, lenkai ir ukrainiečiai, šios var
žybos būtų buvę lietuvių pirmenybės, suruoštos estų. Y- 
patingai buvo pasigesta latvių, taip stipriai pasirodžiusių 
Laisvės Olimpiadoje, liepos mėnesio pradžioje.

Moterų rutulys (4 kg) - 10.57 m (34*- 8/v ”) - Rūta Maselytė (Žaibas). ■
Mergaičių B (1964—65~ni. gim.) diskas - 26.53 m (87’- 2)2 ”) - Kristina Biliūnaitė (Z). 
Jaunių C (1966-67 m.) ietis (600 g) - 34.30 m (112’- 6}ž ”) - R. Novak (ž).

® , Jaunių D (1968-69 m.) 800 m - 2.50.0 min. - Jonas Natkevičius (ž).
Mergaičių D 100 m,- 14.2 sek. - Indrė Suplinskaitė (Aušra)
Mergaičių D 400 m - 1:09.7 min. - Adria Motiejūnaitė (Ž)

> Mergaičių D 800 m - J;08.2 min, - Auksė Bankaitytė (Z)
1 Mergaičių D 4 x 100 m estafetė - Toronto Aušra 1:05*2 min,
! Jaunių E (1970 m. gim. ir jaun.) 60 m - 9.4 sek. - A. Žaliauskas (Aušra).
I ' Jaunių E 200 m - 31.9 sek. - A, Žaliauskas (A)

Jaunių E i, tolį - 3.83 m (12’- 6 3/4”) - A, Žaliauskas (Aušra).
Kiekvienoje klasėje už iškiliausių pasekmę pabaltiečių pirmenybėse buvo skiriamos 

specialios dovanos - plaketės, kurių laimėtojus patiekiame:
Vyrų klasėje - Arvydas Barkauskas (L. Tauras) už diską - 47.61 m (156’-. 2% ”) - 829 t.
Moten} kl. - Rūta Maželytė (Žaibas) - už rutulį (4 kg5 - 10,57 m (34*— 8ji ”) - 692 t, 
Jaunių A - Tadas Kijaugkas (ž) - už 100 m - 11,4 sek, - 710 t.
Jaunių B - Gytis Barzdukas (ž) - už 400 m - 55.6 sek, - 924 t. >
Mergaičių B - Vida Kijauskaitė (Ž) - už 200 m - 29.3 sek, - 525 t.
Jaunių C - R, Novak (Ž) - už 200 m - 26,1 sek. - 754 t.
Mergaičių C - Ina Balsytė (T. Vytis) - už mitulį (6 1b, ) - 9.49 m (31’- 1# ”) * 4jj t.

- Jaunių D - Jonas Natkevičius (ž) - už 200 m - 29.6 sek. - 506 t.
; J Mergaičių D - Adria Motiejūnaitė (ž) - už ltOO m - 1:09.7 min, - 518 t.

Jaunių E - A. Žaliauskas (Aušrai - už šuolį į tolį - 3.83 m (12*— 6 3/4”) - 377 t.
Mergaičių E - E. Vilmanis (Latvė) - už šuolį į aukštį - 1.10 m (3*- 75^ ”) - 201 t.

Geriausia lietuvaite - Lina Kijauskaitė (Ž) už 200m - 36.0 sek. - 180 t.
Iškiliausios pasekmes vyrų ir jaunių A klasėse atrenkamos pagal I.A.A.F. (tarptauti

nes vertinimo, tabeles, o moterų ir visose kitose jaunių ir mergaičių klasėse - pagal 
I.A.A.F, moterų tabeles, 

laz
kas. Iš skaitlingo pačio jauniausio prieauglio išskirtini sėje.
Jonas NATKEVIČIUS ir Petras TARAŠKA /abu ŽAIBAS/ Iš mergaičių prieauglio neabejotinai geriausia pasi-
bei Rimas ČUPLINSKAS (AUŠRA) - berniukų D klasėje / rodė Indrė ČUPLINSKAITĖ /UŠRA/ ir Adria MOTIEJŪ- 
1 r Aleksandras ŽALIAUSKAS (AUŠRA) - berniukų E kla - NAITĖ /ŽAIBAS/ - abi mergaičių D klasės*.

APIE SPORTĄ
Sportas-vispusiškam organizmo lavinimui skirti žai

dimai, pratimai, įvairios varžybos; nuoseklus ir nuolati
nis fizinių ir dvasinių žmogaus galių plėtojimas varžybi- 
niu 'enktyniavimo metodu ( greičiau, aukščiau, geriau , 
kilniau ) ir tuo būdu išplėtotų jėgų bei sugebėjimų de
monstravimas individualinėse ar komandinėse varžybose 
siekiant aukščiausio rezultato. Sportas yra ryškiausia 
ir svarbiausia fizinio ugdymo dalis.

Sportą, kaip fizinių jėgų p’ėtojimo priemonę, naudojo 
gilios senovės tautos, kaip egiptiečiai ( plaukymo lenk-

BENDRAI 
tynės ant išpūstų maišų, sviedinėlio žongliravimas, lenk
tynės dviračiais vežimais, traukiamais dviejų ar keturių 
žirgų ), babiloniečiai, persai ( jojimo lenktynės) ir kt.

Renesanso laikais sportas atgyja ir vis labiau ir pla
čiau skleidžiasi, tapdamas ne tik paskirų individų pajėgu
mo ugdymo priemonė, bet ištisų tautų ir valstybių jauni
mo tarpusavio bendravimo priemone. XVIII, XIX ir ypa
tingai XX a. išsiplėtojęs sąmoningas žmogaus fiziškas ug
dymas Europos tautose ( vokiečiai, prancūzai, skandina - 
vai ) dabar yra apėmęs visą pasaulį.

Lietuvių pirmenybėse ryškiai dominavo Cleveland’© 
ŽAIBAS, laimėdami 64 iš 97 lietuvių pirmenybių rungčių. 
Lietuvių varžybose buvo geriausia pasirodyta prieauglio 
klasėse, ypatingai jaunesnėse. Vyrų ir moterų klasėse su 
pora išimčių, dalyvių buvo labai mažai.

To oasėkoje, išvedant lietuvių pirmenybes, daugumoje 
rungčių jaunių A ir vyrų klasės buvo sujungtos kartu.Dau
guma mūsų iškilesnių lengvaatletų vyrų bei moterų kla
sėse varžybose nedalyvavo, kadangi jų sezonas yra pava
sari ir šiuo laiku nėra paruoštyje.

Iš nemažo mūsiškių būrelio,pravartu paminėti mūsų 
rutulio ir disko rekordistą Arvydą BARKAUSKĄ /Londono 
TAURAS/ vyrų klasėje ir visapusišką Rūtą MAŽELYTĘ/ 
/ŽAIBAS/- moterų. Jaunių A klasėje ryškiai išsiskyrė 
sprinteriai Tadas KIJAUSKAS ir Algis ZYLĖ /abu ŽAI
BAS/ . Jaunių B klasėje, stipriai pasirodė sprinteriai Gy
tis BARZDUKAS ir Darius MOTIEJŪNAS /abu ŽAIBAS/ 
ir visapusiškas Tomas DUNDZILA /Chicagos LLK/. Jau
nių C klasėje pažymėtinas buvo visapusiškas R. NOVAK 
/ŽAIBAS/,pagerinęs net 4 pabaltiečių pirmenybių rekor
dus ir Danius BARZDUKAS/ŽAIBAS/, universalus bėgi-
198Ū. X.10
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KULTŪRINIS PUSLAPIS® ® ®
MUSU MAŽIESIEMS

/ Lietuviu liaudies pasaka /

GRAŽIAUSIA MARTI

NEPAMIRŠKIME "EGLUTĖS" Žl OGAS Indrė Bildušaitė

Trys jaunikaičiai, vieno tėvo sūnūs, sumanė vesti. 
Tėvas padavė jiems po svaidoką ir tarė:

- Visi trys šaukite, į kur kuris norite. Kur kurio 
strėlė nukris, tenai bus jo pati.. Nuvyksite.ir parsivežite 
sau pačias, o man marčias. Kurio pati bus gražiausia ir 
kurios pyragai bus gardžiausi, tam aš paliksiu daugiau 
savo turtų.

Visi trys šovė. Vyriausiojo strėlė nukrito į dvarą, 
jaunesniojo — į kitą dvarą, o jauniausiojo - į raistą.

Vyresnieji broliai nuvyko j tuos dvarus ir rado 
sau gražias pačias.

Jauniausias tėvo sūnus nuėjo J raistą ir rado ant kim - 
so tupinčią varlę. Jaunuolis nesumanė ką daryti. Negi 
jis varlę sau už pačią parsives ? Štai kokia jo laimė'.

- Nežinai, jaunuoli, ką su manim daryti? — išgirdo 
jis balsą.

- Nežinau, — atsakė jaunuolis.
- Jeigu manęs klausysi, - tarė varlė, - nesigailėsi.
- Galiu ir paklausyti.
- Tai imk mane su savim ir eik, - pasakė varlė.
Jaunuolis paėmė varlę ant delno, o ji žiūri į jį tokio

mis meiliomis akimis.
Nuėjo jiedu per mišką. Priėjo namelį.
- Tai mano gyvenimas, - pasakė varlė.
Abudu įėjo į vidų. Jaunuolis padėjo varlę ant lango .
- Čia, jaunuoli, nakvosi, - tarė varlė. O rytoj bus 

padaryta, kas reikia.
Atsigulė jaunikaitis į minkštą patalą, o širdis nerami, 

- reikėjo jam čia su ta varle prasidėti. Bet prižadėjo jos 
klausyti, tai žodį tesės.

Rytą varlė smarkiai pasipurtė ir garsiai sukvarkštė. 
Tuojau atsirado devynios gražios mergelės ir ėmė kepti 
pyragus.

Varlė antrą kartą pasipurtė ir sukvarkštė. Prie na
melio privažiavo karieta su keturiomis pamergėmis.

Varlė trečią kartą pasipurtė ir sukvarkštė ir pavirto 
nepaprastai gražia mergele.

Kepėjos išnešė pyragus į karietą. Mergelė ištiesė 
baltą rankelę ir tarė savo svečiui:

- Jei aš tau patinku, važiuokiva pas tavo tėvą.
Tėvas išėjo pasitikti, pažiūrėjo į jaunąją, paragavo 

jos pyragų ir sako:
- Šita mano marti yra gražiausia ir jos pyragai gar

džiausi .
Jaunikaitis irgi tą patį galvojo ir negalėjo nei į nuota

ką atsižiūrėti, nei jos pyragų atsivalgyti.

Vėl naujam mokslo sezo
nui prasidėjus, verta prisi
minti, kad mūsų mažiesiems 
šalia ir taip skaitomų bei 
žiūrimų "komikų", galime 
pasiūlyti ir linksmą, gerokai 
sumode r nėjusį, gerai ilius - 
truotą vaikų laikraštėlį EG - 
LUTĘ.

Malonus pasižiūrėti ir pa
imti į rankas, įdomus savo

įvairiais skyriais, pačių vaikų 
kūrybą talpinantis bei mūsų 
rašytojų -profesionalų nepa
mirštantis laikraštėlis. Kal
ba lengva. Yra įvairybių ir 
mažiems, ir nebe tokiems 
mažiems.

Leidžia ir spausdina Nek. 
Pradėtosios Marijos Sese
rys, Putnam, CT 06260, USA

18: / Įv.laidos /
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ESU OBUOLIUKAS
Rytas Urbaitis

Ar jūs pagalvojate, kaip jaustųsi gyventi obuoliuko 
gyvenimą ? Map labai smagu, nes labai sveika gyventi 
kaime, po medžiu šiltam ore. Kai aš buvau mažiukas, me
di s mane laikė paslėpęs lapuose, kad vaikai manęs nesu
valgytų. Aš išaugau toks gražus, tobulas obuolys, kad 
mano savininkas manęs nevalgo, bet laiko mane lėkštėj 
su bananais, vynuogėmis ir vienu apelsinu. Matai, mūsų 
savininkas yra dailininkas ir jis mus nupiešia ir paveiks
lus parduoda.

Esu labai laimingas, kad niekas manęs nesuvalgys , 
bet man gaila tų obuolių, kurie buvo suvalgyti. Vieną kar
tą apelsinui bebeik atsitiko tokia nelaimė. Mūsų savinin
kas , labai išalkęs norėjo jį nulupti, bet kai apelsinas 
spjovė jam į akį, jis mūsų nebelietė.

RUDENĖLI S
Rudenėlis greitas - 
Bėga tipu - tapu, 
Pusto vėją, pilsto lietų 
Ant beržiuko .lapų.

Rudenėlio tetos 
Rauda guru - guru, 
O kai verkti nusibosta 
Cypia užu durų.

Rudenėlio dėdės 
Dybu - daba - dybu 
Kur tik mina plačią pėdą, 
Auga šimtas grybų.

Rudenėlis margas 
Keičia kilpų - klapu 
Žalią spalvą visų liepų 
Ir beržiuko lapų.

Ritonė Jotvingytė

Žiogas tupėjo ant aukštos žolės stiebo, 
Įsikabinęs savo ilgom kojom. 
Aš mačiau, kad jam saulė labai patiko. 
Švelnus vėjas supo žiogą 
Ir aš girdėjau jo dainą. 
Kažin ką jis galvojo ? 
Tada saulė pasislėpė už debesies, 
Žiogas pabudo iš svajonių 
Ir greitai nušoko, 
Palikdamas dar tebesisupančią žolę.

Antanas Vaičiulaitis

ANDRIUKAS IR PŪGA

Senis šuo Vižlas yra negeras: jis -turi didelę burną , 
loja storu balsu ir urzgia, kai Andriukas nori žaisti su 
juo. Ir jis trankosi ant virvės ir draskosi, kai ateina dė
dienė Agota,pirklys Iškus ar kitas svetimas žmogus.

kjažytis Pūga yra geras šuo. Nors jo kojos dar ne
labai vikrios, jis galėtų lakstyti, žaisti ir dūkti su And
riuku visą dieną. O kai įsisiaučia, jis vartaliojasi ant nu
garos, ir tada jo gaurai plasda ore, lyg pusnis. Taip jis 
ir savo vardą gavo.

Mamytė sako, kad Pūga yra kvailiukas, ir žaistų 
net su vagimis, jei tie ateitų ir pakalbintų plonu balsu . 
Arba išsigandęs palįstų po suolu - toks jis bailys.

Bet Andriukas žino, kad Pūga nėra kvailas ir nėra 
bailys. O jeigu jūs dar nežinote, prašom pasiklausyti, 
kas atsitiko aną trečiadienį sode.

Bežaisdami ir belaksydami, abu pavargo — Pūga ir 
Andrius. Suvirtę prieš saulę jiedu ilsėjosi.

Ir matote : atlėkė žvirblis, atsitūpė netoli Pūgos ir 
čirškia straksėdamas- Pūga atsimerkė, nors buvo labai 
pavargęs. Pastatė vieną ausį, pastatė antrą ir pakilo ant 
priešakinių kojų.

Bet žvirblis nebūtų žvirblis : užuot užsičiaupęs jis 
dar garsiau rėkavo.

Tada Pūga pakilo ant visų keturių/ suunkštė ir pasi
šiaušė, lyg bijotų. Iš tikrųjų jis nebijojo, ir dar ko - 
žvirblio .

x Pūga užlindo už agrastų krūmo, atsargiai iškišo gal
vą pro šakas ir kad sulos tokiu plonu balsiuku ant žvirb - 
lio .

O anas buvo paukštis nedoras ir akiplėša. Jis čirškė 
kaip čirškęs ir pašiurpino plunksnas, kad didesnis būtų. 
Lyg norėtų pasakyti: "Ką jūs man padarysit ', "

Pūga cypdamas, kad šoks iš pakrūmės ant žvirblio. 
Vos nepagavo to čirškalo . Žvirblio laimė, kad jis turė
jo sparnus. Kitaip Pūga tikrai būtų sučiupęs.

Dabar ir jūs žinosite, koksai drąsus jisai, tas mūsų 
Pūga. /

PASIRINKIMO
DIENA X *

Jack Higgins
/iš a iglų kalbos laisvai vertė B.E./ 

/ tęsinys /

Flossen’as įsikišo 1/2 mylios į Vakarų Vokietiją. Bu
low’as lankė kaimo mokyklą vaikystėje. Pusė jo giminių 
dar čia gyveno ir jis dažnai lankydavosi pas juos. Be to, 
kaime buvo krautuvė, kur galėdavo gauti įvairių prekių, 
kurių trūko jo pusėje.

Tą rytą jis buvo specialiai atvykęs, nes prieš mė - 
nesį užsakė suknelę savo dukrai Lottei gimtadieniui. 
Taigi, norėjo vakare ją nustebinti netikėta dovana. Jis 
nuskubėjo vienintėle gatve,praėjo užeigą ir peržengė Į 
kitą gatvės pusę , kur stovėjo krautuvė.

Krautuvininkas, jį pamatęs, nusišypsojo:"A, atvykai, 
Peter, maniau, kad jau užmiršai".

Jiedu buvo antros eilės pusbroliai ir Bulow’as paten
kintas sveikinosi: "Ar gavai? - užklausė.

- Žinoma. Tuoj atnešiu.
Jis nuėjo Į krautuvės galą, pridengtą užuolaida. Bu

low’as priėjo prie lango ir žiūrėjo į gatvę, išsiimdamas 
pypkę. Prisidėjo degtuką ir, atsisukdamas, pamatė 
Boehmler’į ir Bruno Teusen’ą bestovinčius už prekysta
lio.

- Labas,Peter, - pasakė Teusen’as.
- Sveikas, Tamsta pulkininke, - Bulow’as nebesi

šypsojo.
- Norėčiau persimesti žodeliu su tavim.
- Ne, -Bulow’as pakėlė ranką. - Jūs pažadėjcte.
- Žinau,Peter, bet yra specialus reikalas, - atsakė 

Teusen’as.
- Kiek specialus?
Pascoe praskleidė užuolaidą nuo galinės sienos įė

jimo ir, artėdamas prie jų, atsakė: "5G.GGO markių".
Bulowas’as išpūtęs akis, žiūrėjo į jį, paskui pasisu

ko į Teusen’ą, kuris pridėjo: "Plius, prieglobstis tau ir 
šeimai Vakarų Berlyne, geras darbas ir butas garantuo
ti". »

- Arba visa tai gausite JAV-se, jeigu norite", - pri
dėjo Pascoe.

Sekė tyla.
- Reikia tik kad praleistum keliautojus keletą kartų 

4 psl.

ateinančių 3 ar 4 savaičių laikotarpyje. Ateinantį mėne
sį tu ir jaunasis Hornsteirias dirbsite naktinėje pamaino
je. Aš tai žinau - nuo 6 vai. vakaro iki 6 vai. ryto. Ar 
jis vis dar prasmunka du kart savaitėje aplankyti majoro 
dukterį? - kalbėjo Boemler’is.

- Jam tokios pat sąlygos, - įsiterpė Pascoe.
Bulow’as stipriai papurtė savo galvą : "Nesutinku . - 

Mus jau beveik pagavo praleidžiant tą jūsų agentą kovo 
mėnesį. Be to, prisiminkite seržantą Hofer’į- Jo sme

genys dirba kaip plieno spąstai. Be to, tvirtas Partijos na
rys".

- Jis tuo metu bus dieninėje pamainoje, - pastebėjo 
Boehmler’ is.

- Ne, - pakartojo Bulow’as.
Teusen’as atsiduso : "Galėčiau pasidaryti labai ne

malonus, Peter. Aš galėčiau priminti, kad žodelis į ati
tinkamo žmogaus ausį Berlyne, apie tavo darbus mūsų 
naudai praeityje, per akimirką pasiųstų SSD ant tavo 
sprando".

- Nepadarytum to . - atsakė Bulow’as.
- Ne, nes nėra reikalo. Paaiškink jam !
Boehmler’is atsakė : "Gerieji laikai baigiasi, Peter. 

Mes žinome, kad aukštieji valdytojai praeitą savaitę su
sitiko slaptame susirinkime, kuriame Ulbricht’as palie
pė imtis skubių priemonių sustiprinti sienas kaimų ru- 
bežiuose ir tokius gyventojus, kaip tu - griežtai prilai - 
kyti savo pusėje".

- Nebus galima daugiau lankyti krautuves, - pridėjo 
Teusen’as.

Boehmler’is tęsė : "Nutarta taip pat žmones, kaip 
tu, kurie turi vietoje giminių ar ryšių, perkelti Į Rytus. 
Rudenį visi rubežiaus sargai bus pakeisti kitais Iš 
toliau respublikoje. "

- Jūs meluojate, - pasakė Bulow’as, bet jo balse gir
dėjosi abejonė.

- Nebūk kvailas, - Boehmler’is atsakė jam. • Juk jau 
apie metus laiko tikėjaisi ko nors panašaus .

- Tas laikas dabar ateina ir mes tau metam tinklą 
išsigelbėti, - pridėjo Teusen’as- - Turėtum būti dėkin
gas. Hornstein’ui irgi būtų tai naudinga, ar ne ?

Bulow’as sunkiai atsiduso ir susmuko į kėdę: "Taip, 
aš jau mačiau , kad jis norėtų pabėgti. Jis eina iš pro - 
to dėl tos merginos. Tokios progos jis nenorėtų praleis
ti".

- Puiku .
- O kaip su mano žmona, dukterim ?
Jomis irgi bus pasirūpinta. Kai tu ateisi čia pasku - 

tinį kartą - ir jos ateis, įskaitant, žinoma ir Hornstein’ą.

- Gerai, - pagaliau sutiko Bulow’as. Ką jūs norite, 
kad aš daryčiau ?

- Kol kas, - nieko, - atsakė Teusen’as-, - iki gausi 
žinių už keletos dienų.

- Gerai, - Bulow’as atsistojo. Atrodė staiga pase - 
nęs 10- čia metų ir labai pavargęs. - Ar galiu eiti dabar?

Iš kra. tuvės užnugario priartėjo pardavėjas, laiky
damas suvyniotą ryšulį ir padėjo ant prekystalio. Jo vei
das buvo rimtas : "Čia suknelė dukrai. Ir kumpis su 
vyno buteliu. Mano sveikinimai".

Bulow’as žiūrėjo į jį apsiblausęs : "Ačiū".
-Užjaučiu, kad taip yra, Peter, -pasakė krautuvinin

kas Muller’is.
- Rusijoje buvo blogiau, atsakė karčiai Bulow’as, - 

bet ne perdaug. Jis išėjo.
Teusenas priėjo prie lango ir žiūrėjo į nutolstantį : 

"Mes naudojame žmones- Galvojame, kad esame teisūs, 
o vistiek tenka naudoti žmones, lyg jie būtų popieriniai 
kavos puodeliai mums reikalingi, o paskui pastumiami 
į-šoną". - pasakė.

- Taip, atsiliepė ramiai Pascoe. - Karas yra velnia
va ir nesukiysk, mano brangus Bruno, mes kaip tik į 
tai esame įsivėlę".

Jis pasižiūrėjo į savo laikrodį. - "Dabar skubėkime 
atgal į Berlyną. Mačiau, ką norėjau čia pamatyti".

Rytų Berlyne, vakarop, Kleino biure Harry Van 
Buren sėsėjo už didžiulio rašomojo stalo, sklaidyda
mas Erik’o Hartman’o bylą. Klein'as stovėjo parimęs 
prie lango , žiūrėjo į besirenkančius auros debesis ir 
gėrė kavą.

- Po galais, - prabilo jis, - koks oras'. Niekad ne
su metęs tokio birželio mėnesio. Ką manai? - pridėjo 
atsisukęs.

Van Buren’as laikė Hartman’o nuotrauką po lempa. 
"Įdomus veidas. Jis ir Ulbricht’ as turėtų daug ką bendro".

Kleinas susiraukė : "Nesuprantu".
- Religinė obsesija vieno, politinė - kito. Dvi pusės 

to paties pinigo, - atsakė Van Buren’as.
Klein’as, kuris buvo auginamas kataliku, pajuto kaž

kur gilumoje lengvai sujudėjusį piktumą. Keista, kaip ne
gali visiškai ištrinti tų ankstyvųjų metų įspūdžių. Jis pa
klausė:" Būtų galima lengvai atmesti religiją?"

- Nematau,kodėl ne. Tai- baimė tamsumos -įtū
žimas prieš mirtį. Žmonės turi turėti ką nors, ir jeigu 
nieko nėra- jie išranda patys. Kada buvo šis prašymas 
įteiktas? . J

-Vėlai vakar,. Jie man jį tuojau perdavė. /b. d./-
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/iš spaudos okup. Lietuvoje ir išeivijoje/Parinko J.P-lis.

BALTIEJI AMŪRAI
Intensyvejant žemės ūkiui, 

į vidaus vandenis patenka 
vis daugiau biogeninių me
džiagų, aktyviau vystosi fi- 
toplanktonas (vanduo žydi), 
vešliau bujoja vandens au
galija. Visa tai pastebima ir 
Lietuvojeružželia tvenkiniai, ties ūkio inkubaciniame ce- 
ežerai. Įrengta prieš nepil
nus dvidešimt metų Elektrė
nų vandens saugykla tiek už- 
žėlė, kad net sutrinka van
dens apytaka, o tai atsilie
pia elektrinės darbui.

Maždaug prieš dvidešimt 
metų šalies pietiniuose ra
jonuose pradėtos auginti To
limųjų Rytų komplekso žu
vys - baltasis amūras, min
tantis vandens augalija, bal
tasis plačiakaktis - fito- 
planktonu, margasis plačia
kaktis - zooplaktonu, juoda
sis amūras - moliuskais. 
Paruošus dirbtino veisimo 
technologiją, jos paplito ir 
yra svarbios vidaus vandenų 
žuvininkystei.

Šių žuvų gimtinė - Toli
mieji Rytai. Jos veisiami ir 
auga Amūro upėje. Pieti
niuose rajonuose šios žuvys 
irgi greitai auga, pasiekia 
15 - 20 kg. ir didesnį svorį. 
Nustatyta, kad kuo toliau Į 
šiaurę, tuo jų augimo tempai 
lėtėja. Tačiau ir šiaurinių 
rajonų tvenkiniuose augina
mos polikultūroje su kar
piais tos žuvys, panaudoda- 
mos mitybai natūralius tven
kinių resursus, daugiau ar 
mažiau padidina žuvies pro
dukciją. Kartu jos - o tai ir
gi yra lavai svarbu - biolo
giškai melioruoja vandenis, 
mažindamos jų užžėlimą, iš
bujojus ic fitoplanktoną. Pa
vyzdžiui/ baltasis amūras, 
kai vanduo šiltesnis, per 
parą gali suėsti augalijos 
tiek pat kiek jis sveria.

Nuo 1968 metų šių žuvų iš 
pietinių šalies rajonų atve
žama mūsų tvenkinių žuvi
ninkystės ūkiams. Moksliniai 
bandymai ir gamybiniai re
zultatai rodo, kad įveisus jas 
galima net iki trečdalio pa
didinti tvenkinių produkty
vumą, biologiškai juos nu
melioruojant. Bėda tik, kad 
atgabenti žuvų jauniklių iš 
tolimos, skirtingos klimati
nėmis sąlygomis šalies, ga
na sudėtinga. Dažnai lervu
tės ir paaugintas mailius 
buvo gaunami pavėluotai.

Kaip prisiauginti jaunik
lių vietoje ?. Lietuvoje prieš 
keletą metų pradėta formuo
ti motininė baltųjų amūrų 
banda Kietaviškių žuvinin
kystės ūkio tvenkiniuose,už
liejant pašildytu vandeniu. 
Taip pat buvo tiriamas bal
tųjų amūrų, į'eistų į Elek
trėnų vandens saugyklą prieš 
6-8 metus, augimas ir bren
dimas- Išauginti Bubių bei 
Šalčininkų žuvininkystės 
ūkiuose, amūrai, įžuvinant 
svėrė 0.8-1. 8 kg. 1979 me
tais jie išaugo iki 8-12 kg.

JEIGU GERI IR GALI GERTI TAVO REIKALAS
JEIGU NCRI NUSTOTI — MUSU

ATEIK I. LIETUVIU. A. A ( ALKOHOLICS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSI RINKI MA^ . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 

TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE. , 

8 VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
LEONUI G:366-2548 ( NAM U.) , 4 8 9-5 3 9 1 ( DARBO) 
JUOZUI S.; 63 1-6.83.4;. HENRIKUI N.: 277-7868; 
DAINIUI L.: 768-9606; QONALDUI D.: 66 1-1 733

1980.X. 10

Šių metų birželio viduryje 
Kietaviškių žuvininkystės 
ūkio žvejai sugavo 12 baltų
jų amūrų Elektrėnų van
dens saugykloje. Po hipofi- 
zinių injekcijų jie galutinai 
subrendo ir davė ikrus, ku
rie buvo išinkubuoti to pa- 

che. Dalis gautų pirmiau šių 
žuvų palikuonių auginama j 
Kietaviškių žuvininkystės 
ūkyje, dalis nugabenta į Iš
laužo žuvininkystės ūkį bei j 
Pavėžupio žuvininkystės ūkio 
Kurtuvėnų skyrių.

Ateinančiais metais jų 
veisimo mastai bus plečia
mi. Norima aprūpinti visus 
respablikos tvenkinių ūkius, 
o vėliau ir ežerus vietinės 
kilmės baltaisiais amūrais.

Kartu bus pradėtos for
muoti ir kitų šio komplekso 
žuvų motininės grupės, bus 
bandoma jas įvesti vietoje 
ir aprūpinti vidaus vandenis 
jaunikliais.

KREPŠININKAI LANKOSI 
ČEKOSLOVAKIJOJE

Kauno "ŽALGIRIO” krep
šininkai vieši Čekoslovaki - 
joje. Jie jau du kartus nuga - 
Įėjo Ostravos miesto koman
dą.

P IR MOJI SEZONO 
PREMJERA KAUNE

Kauno Valstybiniame Mu
zikiniame Teatre buvo pas - 
tatyta pjesė amerikiečių 
kompozitoriaus F.Leser’io 
"Kaip daryti karjerą".

Kažin kodėl lietuvių spau - 
doje ok. Lietuvoje rašo"miu- 
ziklas?". Skamba griozdiš - 
kai, kai turime gerą atatik - 
menį - operetė, arba muzi - 
kinė.,pjesė.

FOLKLORINIŲ. ANSAMBLIŲ, 
KONKURSAS

Liaudies Buities Muzieju
je Rumšiškėse vyko Folklo - 
rinių Ansamblių Konkursas . 
Dalyvavo 40 geriausių etno
grafinių grupių.

PAUKŠČIAI- PERSPĖJA 
DĖL GRIPO

Lietuvos daktarai, sekda
mi Žuvinto, Dusios ir kitų 
ežerų paukščius, pastebėjo, 
kad jie orams atšąlant su
serga gripu savaitę ankš
čiau, negu kad pasirodo gri - 
po epidemija žmonėse.

A. SAVICKO DROBES
Kauno Paveikslų galerijo

je rugpjūčio mėnesį vyko 
žinomo Lietuvos dailininko 
A. SAVICKO kūrinių paroda. 
Buvo išstatyta daugiau kaip 
70 drobių, kuriose, kaip 
"Valstiečių laikraštis" rašo, 
atsispindi pagrindinės tapy
tojo darbų temos: istorinė- 
revoliucinė praeitis ir kova 
su fašistiniais okupantais.

A. Savickas yra mirusio 
literatūros klasiko Jurgio 
SAVICKO sūnus.

MA

Vaizdas | Jonavos miesto centru

ISTORIJA KARTOJASI

P A

knygoje 
aprašo,

skaičiau įdomią knygutę , 
parašytą B. • Milašiaus: 
"Žvilgsnis Atgal", ir išleis - 
tą Hamilton’e, Ont. 1964 m. 
Ten pasakojama, kaip 19 
šimtmečio pirmoje pusėje , 
taigi, dar baudžiavos laikais, 
jauni vyrai, paskirti į rekrū
tus, bėgdavo į Rytprūsius, 
kad išvengtų 25/’./ m. pri - 
verstinos tarnybos rusų ka - 
riuomenėje, toli nuo Lietu
vos. Po 25 metų, jeigu nežū - 
davo Rusijos vedamuose ka - 
ruošė, galėjo grįsti Į Lietu
vą, taigi ir į tėviškę.

Greta mano gimtoj o kaimo 
sodybos Lietuvoje buvo va
dinama "Gudo Sodyba", ku - 
rioje yra gyvenęs toks su- 
grįžėlis. Jam mirus užsili - 
ko jo gyventos sodybos var
das. Taigi, tai buvo nei ru
sas ir nei gudas, o lietuvis , 
atitarnavęs rekrūtuose 25 
metus’.

Trėtnė rusų caro valdžia 
ne tik tuos spaudos draudime 
laikų knygnešius, bet įvai
riais atvejais net ištisus 
kaimus Taip lietuvių gyve
namų salų dar buvo I-ojc 
Pasaulinio Karo laikotarpiu 
įvairiose Rusijos vietovėse 
ir netgi Sibire.Tai jau ir ta
da buvo trėmimas ne 25 me
tams, bet visam laikui...

Sibiran 25 metams buvo 
tremiami mūsų partizanai, 
išvilioti iš miško klastin
gais amnestijos pažadais . 
Tūkstančiai pasiturinčių 
ūkininkų šeimų buvo iš
tremti, kaipo "buožės" ne
ribotam laikui į tą patį šal-> 
tąjį Sibirą. Ten jų daugelis 
buvo numarinti sunkių darbo 
ir blogo maitinimo sąlygų. 
Mūsų neskaitlingos tautos 
nariai, siautėjant didžiau
siai sauvalei, buvo negai - 
lestingai išblaškomi po be - 
ribės Rusijos ir Sibiro plo
tus.

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ PASAKŲ ???

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

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

T. LAURINAITIS *
Tel , 5 2 5-897 1 2680 FRONTENAC ST MONTREAL, P. Q.

RADIO 14 10 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENI nuo 11.30 iki 12v. nakties

PROGRAMOS VEDĖJAS L . S TANKEVI C I U S
10 5 3 Al b an e 1 Cr . Du vernay , P. Q. Te! ; 669—8834

? a.? ■ KftEM
JOZ VE/DRoOt/Ąl

Solženitcyn’as 
"Gulag Archipelag" 
kaip buvo tremiamos šeimos 
iš Petrogrado/perkrikštyto 
į Leningradą/. Iš daugiabu
čių namų buvo parenkamas 
bet kuris butas ir, atėję nak
tį ginkluoti budeliai -NKVD- 
įsakydavo pasiruošti per 
trumpą laiką /1 vai, daugiau 
ar mažiau / į nežinomą 
tremtį. Tremiami žmonės , 
nesijaučią bet kuo kalti 
/jiems nebuvo nurodoma jų 
"kaltė"/, galvojo, kad so
vietų valdžia bylą ištirs ir 
vėliau juos paleis, nes pa
aiškės jų nekaltumas. To
kiomis iliuzijomis gyveno 
šimtai tūkstančių tremiamų. 
Jie,kaip anais senais laikais 
sakydavo: "bez viny vino- 
vat" - be kaltės kaltas...

Mūsų pačių/ir Solžėnitcyn* 
o aprašytas/ trėmimas, kaip 
1GO% administracinės sau - 
valės faktas, negali būti ki - 
taip pavadintas,kaip tero
ras. Tas teroras tęsiasi ne 
tik Sovietų valdomuose plo
tuose, bet pasireiškia ir 
laisvame pasaulyje.Kas ne
žino nūdienės Italijos vargų 
su teroristais- žudikais bei 
grobikais. Terorizmas, tik 
dar plačiau pasireiškęs , y- 
ra ir Turkijoje, kurioje tik 
neseniai kariuomenė perėmė 
valdžią, kad padarytų galą
išbujojusiam terorizmui . 
Taigi ir daugelyje kitų lais
vų kraštų klesti nesuvaldo
mas terorizmas. Pav., V. 
Vokietijoje tapo išmokyti net 
specialūs policijos daliniai 
kovoti su teroristais.

Ypatingas kovos būdas 
prieš labai išsiplėtusį tero
rizmą buvo pavartotas Ar
gentinoje, kurią dabar valdo 
kariškių junta. Gana sėk
mingai ten buvo pavartotas 
/deja/teroras prieš terorą . 
Neabejotina,kad čia buvo pa-

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAMA

SLAPTIS
Televizijos inžinierius iš Sovietų Sąjungos kelis kar

tus prašėsi išleidžiamas emigruoti į Izraelį. Vis jam 
neduodavo vizos. Pavyko galų gale jam susisiekti su 
aukščiausiu KGB viršininku. Tad ir pasiteiravo, kodėl jo 
neišleidžia iš Sovietų Sąjungos.

- Tu esi televizijos inžinierius ir žinai daug mūsų 
technologijos paslapčių, kurias gali išduoti kapitalistams, 
pasakė jam viršininkas.

- Kokias paslaptis aš galiu išduoti amerikiečiams, 
kai mūsų technologija yra mažiausiai 15 metų nuo jų at
silikusi? - tarė jam inžinierius.

- Tai čia ir yra pati didžiausia paslaptis, kurią gali 
išduoti amerikiečiams ’. t sušuko saugumo viršininkas.

G E RAS PATARIMAS •
Į ginklų parduotuvę Teksas’e įeina žmogus ir prašo 

revolverio.
- Kam gi jis tamstai reikalingas? - klausia pardavė

jas.
- Noriu nušauti savo kaimyną.
- Paklausykite mano patarimo ir atidėkite visą rei

kalą rytojaus dienai.
- Kodėl?
- Šiandien este taip susijaudinęs, kad galite nepatai - 

kyti.

žeistos pagrindinės Ž mogaus 
Teisės, kurių, deja, daugelis 
valstybių, o p i r m o n eilėn 
Sovietų Sąjunga, visai nepai
so. Taigi, Argentinoje įtarti
ni, gal tik žvalgybos patik
rinti asmenys,pradėjo "pra- 
puldinėti", taip, kaip toje 
Solžėnitcyn’o knygoje apra
šyti tremiamieji. Ateina Į 
butą keli civiliai apsirengę 
vyrai ir išsiveda teroro 
veiksme Įtariamą asmerį, 
apie kurį daugiau jokių pėd
sakų nelieka. Demokratinės 
valstybės, ypač JAV, pakar
totinai protestavo prieš pag
rindinių Žmogaus Teisių pa
žeidimą Argentinoje.Pasi - 
rodo,kad pradėjus kovoti te
roru prieš komunistinį te
rorą, gyvenimas pamažu 
grįžta į normalias vėžes. 
Argentina pradeda'apsivalyti 
nuo siautusio dideliu mastu 
terorizmo.

Mes žinome, kad Argenti-- 
ną valdo ’kariškiai. Bet kas 
valdoSovietų Sąjungą, kurio - 
je teroristiniai metodai yra 
Įpilietinti, mes dar iki šiol 
nežinome. Sakoma, kad ją 
valdo politbiuras. Š. m. 
"Draugo" 216 nr, rugsėjo 15 d 
laidoje randame santrauką 
buv. Maskvoje ambasado - 
riaus Malcolm Toon kalbos , 
kurioje sakoma:..." tikrais 
ekspertais galima laikyti tik 
14 Maskvos politbiuro narių". 
Toliau: " Jų posėdžiai yra 
visiškai slapti. Politbiuro 
nariai yra neprieinami " . 
/ Ambasadorius negalėjo , 
nors norėjo, su jais susitik

ti/. "Dargi net aukštieji So
vietų pareigūnai nevisada 
gali numatyti, kas gali su 
jais atsitikti, kaip rodo 
Chruščev’o nušalinimo pa
vyzdys 1964 m." Antra ver
tus, ir Kolumbijos laikraš
tis "EI Tempo" skundžiasi: 
" Nežinia, kas Amerikos po
litikai vadovauja ir kas ją 
tvarko", nes juk tiek daug 
buvo daroma politinių zigza
gų, ir ne vien Carter’io pre
zidentavimo metais.

Dar geriau aptaria poli
tiniai karinę padėtį "Readers 
Digest" rugpiūčio mėnesį 
santraukiniame straipsnyje 
"Soviet Military Might:Made 
in U.S.A." Rašoma, kad 
Naujausios JAV-bių karinės 
technologijos žinios buvo 
perduodamos Sov. Sąjungai , 
kurios apsiginklavimas pra
deda viršyti JAV-bių, juo la
biau, kad daugeliu aspektų 
JAV kariuomenė kareivių 
sąstatu ir apsiginklavimo 
paruošimu yra silpninama.

Ar bus kurių pasikeitimų 
JAV-ių politikoje po 4 lap - 
kričio rinkimų, parodys ne - 
tolima ateitis. Kiekvienu 
atveju, nenorėtume sulaukti 
bei pergyventi jau ne vieną 
kartą vykusį masinį nekaltų 
žmonių trėmimą:ar tai būtų 
Sibiran, ar šalies viduje J - 
rengtose koncentracijos 
stovyklose, kuriose tik retas 
tegali ištverti 25 metus, kad 
ir kokios geležinės sveika
tos bebūtų ištremtas asmuo.

J.V.
5 psl.
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Taupyk ir s k o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

101/2% už 6 mėn. term, indėliu* 
101/2% už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
11 % už pensijų ir namų planq

9 *4 % speciali taup. sqsk.

AKTYVAI virš 2 7milijonų dolerių _■
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir martgiiius 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 mortgičlei.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais — 
nuo 10 ial. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. 1M0 iki K vai. vakaro; šeštadieniais — nuo • vai. ryto Iki 1 
vai. p« pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais Jeitadlenlals uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

T clefona 532-8723 Toronto, Ontario
•r 532-1149 M6r 1A*

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

AKTYVAI — virš 18 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Sežtadienicris 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionė* čekius 
(traveler's checks). Neimamo mokesčio už iiraiytus čekius 
bei apmokamas įvairias sųskaitas. MOŠŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

MALONUS LAI KR AŠ CIO SKAITYTOJAU, 

‘ NEUŽMIRŠK SAVO TESTAMENTE 
KANADOS LIETUVIŲ, FONDOI

1C3U LIETUVIU NAMAI

• INFORMACINIS LN narių 
SUSIRINKIMAS įvyks spalio 
19 d. .sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Karaliaus Mindaugo Menėje.

LN VISUOMENINĖS 
VEIKLOS KOMISIJA DIRBA

Š.m. rugsėjo mėn. 3 d.po- 
sėsyje LN Visuomeninės 
Veiklos K-ja. nutarė sureng- 
ti:VAIKO DUENĄ-spalio 26 , 
LN TRADICINĮ VAKARĄ - 
lapkričio 15 d., LN Admi - 
ni st racijos ir talkini nkųKA -

• ANVEVIČIUS JONAS/pa- 
sirašąs John Ancevich, au
gęs Oakville ir Toronto 
miestuose, Paulės ir Pra
no Ancevičių sūnus/,paruo
šė CBC radio programai se
riją vaidinimų, pavadintą 
” Second Time Lucky", ku - 
rioje gvildenamas ateivių 
gyvenimas.Autorius yra ne
mažai vaidinimų parašęs ir

914 % už' taupymo s-ta s
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
1 3 % ' už asm. paskolas
1 2 % už mortgičius

MOKA U2:
term, indėlius 6 mėn. 10’/s%
term, indėlius 1 metų 10
term, indėlius 2-3 metų 10
pensijų ir namų s-tq 11

% 
% 
%

taupomųjų s-tų
spec. taup. s-tų .C*"* 
depozitų-čekių s-tų 6
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo 13
mortgičius nuo 12

9>/4%
%

% 
%

LESU LIETUVIŲ NAMAI

LĖDINĮ POBŪVĮ -gruodžio
9 d. .SVARSTYBAS pavergtos 
LIETUVOS klausimu.

o LN BIULETENIS po vasa
ros atostogų vėl pradedamas 
leisti kas savaitę. Jį sėk
mingai redaguoja jau kuris 
laikas J. VARANAVIČIUS .

o LN Administracija 25 
naudotus stalus nutarė pa
dovanoti skautų stovyklavie - 
tei ROMUVA.

televizijos programai. Mūsų 
mėgėjų teatrams trūkstant 
veikalų, ar nebūtų verta pa
galvoti apie kaikurių jo vei - 
kalų vertimą Į lietuvių kai - 
bą ?

Gal ir pačiam autoriui tai 
būtų įdomu padaryti arba 
pamatyti savo veikalą see - 
noje,lietuvių kalba? Sėk
mės lietuviui autoriui’.

tononto
A. LUKOŠIUS

KALENDORIAUS LAPAMS BESIVERČIANT

Prieš mūsų akis ir vėliai 
didelis neeilinis įvykis: Ka - 
nados Lietuvių Dienos,'ku
rios šiais metais įvyksta 
Hamiltono mieste, taip vadi
namos Padėkos Dienos, ilgo 
savaitgalio proga, spalio 
mėn. 10,11,12 dienomis.

Tai jau 25- tas šiame 
krašte tokios paskirties di
džiulis lietuviškas renginys, 
kurio metu mums visiems, 
čia gyvenantiems,atsiranda 
puiki galimybė ne tik susi
tikti, savais įspūdžiais pa
sidalinti, pabendrauti, bet ir 
rimtesnėmis lietuviškojo gy
venimo aktualijomis pasida
linti. Jų metu bandome 
mums rūpimus klausimus 
apsvarstyti, išdiskutuoti,to
limesnio gyvenimo bei veik
los gaires nustatyti.

Per tuos 25 metus KLD 
buvo rengiamos įvairiose , 
tirščiau lietuvių apgyvento
se vietovėse, didesniuose 
mūsų tautiečių susibūrimų 
centruose.

Kadangi vietovių, kur su
sitelkę gyvena didesni savų
jų skaičiai ir kuriems įma
noma tokius renginius suor
ganizuoti nėra jau tiek daug, 
tai ir jų surengimas po ke- 
letos metų ir vėliai sugrįž
ta ton pačion vietovėn, ati
tenka tai pačiai kolonijai.

Šįmetinės KANADOS LIE
TUVIU DIENOS yra SUKAK
TUVINĖS, nes jau 25-ri 
metai, kaip su pasisekimu 
rengiamos. Jos ir vėliai į- 
vyksta Hamilton’e, toje pa
čioje kolonijoje, kurioje 1953 
metais pirmą kartą 
buvo suorganizuotos ir pra
dėtos. Jų sumanytojas-tuo- 
metinis šios Liet.Apylinkės 
Valdybos narys K. BARONAS,

Niekas,turbūt, ir neužgin
čys, kad šie dideli, gražūs, 
lietuviška tradicija tapę ir 
populiarūs renginiai yra 
daugumos čia gyvenančių 
tautiečių mėgiami, mielai 
lankomi, atneša nemažai į- 
vairumo, įspūdžių, o tuo pa - 
čiu labai naudingi ir vi so 
pasaulio lietuviams, nesvar
bu, kur jie begyventų.

Tai ir yra tikrasis už Tė
vynės ribų gyvenančiųjų ke
lias, svarbiausias išsklaidy
tų lietuvių išlikimo laidas , 

-PAGAL DRABUŽĮ SUTINKA, PAGAL PROTĄ IŠLYDI -
/Lietuvių priežodis /

METU

SPAUDOS VAKARAS
TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE, 1573 Bloor Street W

DIDŽIOJOJE S ALĖJ E

RENGĖJAI

SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

RENGIAMAS 
SPALIO 25 d.

ŠOKIAI — Groja Estu. Orkestras
ĮĖJIMAS: suaugusiems - S 5.- pensininkams

PROGRAMOJE: sol Gina CAPKAUS Kl ENĖ, mux. Jonas GOVĖDAS Birute NAGIENE 
o BARAS o UŽKANDŽIAI o LOTERIJA

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

lietuvybės ugdymo ir palai
kymo stipriausias ir pagrin
dinis ramstis.

Tiktai ateityje,kada nors 
mūsų tautos istorikai, besi- 
r augdami po praeitį,tiksliai 
pasvers, nustatys ir įvertins 
kaip jos labui pasitarnavo 
visi šitokios paskirties ren
giniai.

Matome, pagal esamas 
galimybes bei sąlygas,pa
našiai yra daroma ir kitose 
valstybėse bei vietovėse . 
Pasikeičia tiktai tų rengi
nių pavadinimai. Per savą
ją spaudą girdime apie įvai
riose mūsų kolonijose kar
tas nuo karto įvykstančias 
panašios paskirties šventes 
didesnius mūsų tautiečių su
sitelkimus, kurie savo apim
timi kur kas aiškiau, ryš
kiau ir aukščiau prasiveržia 
ir iškyla virš nusistovėju
sios ir pilkos kasdienybės 
horizonto.

Visų šių renginių tikslas 
vienas irtas pats-1 i e t u - 
viškumo tęstinu
mas, mūsų krašto ir tau - 
tos gražiųjų tradicijų, pap
ročių, kalbos, kultūros, jos 
meno ne vientik palaikymas, 
ugdymas, bet ir perteikimas 
jaunajai kartai.

Džiugu konstatuoti, kad vi
sos šios daug laiko ir ener
gijos pareikalaujančios pas
tangos tokias šventes beor- 
ganizuojant, kaip iš patirties 
jau žinome, nenuėjo veltui. 
Jos duoda gražių, brandžių 
vaisių. Tokiomis progomis 
atsiranda galimybė visiems 
mums pasidžiaugti savo at
siektais laimėjimais, atsi - 
gaivinti vidujiniai,pasidalin
ti naujomis idėjomis, suma
nymais, išbandyti sportines 
jėgas, lietuviškam jaunimui
tvirčiau įsijungti į lietuviš
kos veiklos barus.

Taip susitinka,susipažįsta, 
susidraugauja, na ir ne kartą 
gražias, pavyzdingas,lietu
viškas šeimas sukuria šim
tai mūsų jau už Tėvynės ri
bų gimusių ir augusių jau
nuolių.

Visa tai ir pateisina Įdė
tas pastangas,pasilieka mū
sų tautoje kaipo pats di
džiausias ir neįkainuojamos 
vertės turtas...

DRAUDA 
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių'drauda • VALTERIS DREŠERIS 
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

amaaaa

INSURANCE:< <r 4^ ** V * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

V Bačėnas All Seasons Travel, b d.
1551 Bloor St.W. 

TORONTO'. ONTARIO.
M 6 P 1 A5

hope be

• Į tolimąjį Hope, B. C., ne - 
toli Vancouver’io, svečias iš 
Montrealio Augustinas MY - 
L Ė šią vasarą susitiko su

e

PALAIDOTA STEFANIJA 
ZAGORSKIENĖ

Velionė Stefanija ZAVAC- 
KAITĖ į Kanadą iš Lietuvos 
buvo atvykusi 1929 metais . 
Čia ištekėjo už Zagorskio ir 
daugelį metų gyveno Lon- 
don’e, Ontario. Vyrui mirus , 
ji prieš du metus atsikėlė 
gyventi pas savo brolį Stasį 
Zavackį į Kelowną, B.C.Sir
guliavo ir paskutinius 7 mė
nesius išgulėjo vietos ligo

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti 

. tel. 533-3531

savo buvusiu batalijono vadu, 
Antanu KENSTAVIČIUM/sto- 
vi/. Abu apžiūrinėja senus 
apkasų žemėlapius.

ninėje. Mirė š.m. rugsėjo 
mėn. 16 d., sulaukusi 85 m. 
amžiaus.

Velionės Stefanijos pagei
davimu, jos palaikai buvo 
brolio Stanislovo Zavackio 
rūpesčiu, pergabenti Į Lon - 
don, Gnt. ir ten per katalikų 
bažnyčią, dalyvaujant skait
lingai vietos lietuviams ir 
svetimtaučiams, palaidota 
greta savo vyro, vietos Šv. 
Petro Kapinėse. K .

TORONTO "NL" Rėmėjų Būrelis š.m.spalio 25 d. 
LIETUVIlį NAMUOSE rengia Spaudos Balių laikraščiui 
paremti ir kartu paminėti 40 m. jo gyvavimo sukaktį, nes 
kaip žinoma, pirmasis laikraščio NL numeris išėjo To - 
ronte. Ta proga bus puiki meninė programa /žiūr. skel
bimą 6 psl. / Kviečiame visus dalyvauti šiame paren - 
gimė.

>0000000000000*

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

6 psl

ATEIK Į LIETUVIU. A A ( ALKOHOLIO ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. 'SUSIRENKAME KIEKVIENA 

TREČIADIENI / 79 MIMICO AVENUE ?Royal York Rd. 
ir Mimic o Avenue kampas TORONTE) 7. 30 v. v.

SKAMBINKIT : 487-559 1

6
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Hamilton
Vienintelis lietuviu bankelis Kanadoje

- įsikūręs nuo«avuose_ namuose — 

Hamiltono Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
k 830 Main Street East 

L8M 1L6 
telefonas 544-7125

sukaupęs virš 1 4 mil. dol. kapitalą 
kviečia 

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.AJ 
santaupas 
term, depozitus 1 m. 
term, depozitus 3 m. 
reg. pensijų fondo

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask. 
asmenines paskolas

13%4%
10%
10%
10% Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 

1014% Nemokamos pilnas Eekių patarnavimas.

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai., 
penktadieniais-nuo 10 iki 7 vai , JeJtadieniois nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūčio men ir prie! ilgus sovoitgolius Seitodieniais uždaryto

p^p^sapsp^^Es^ąpaiMesSFnpse a • O • d o I

J. ANDRIAUS SUDARYTA U ETUVOS ŽEMĖLAPI 
IR IŠ LEIS TA. DEVENIU KULTŪROS FONDO. — 

KAINA S 6. PO plus .65 c.,(per siuntimo iš
laidoms padengti ) — GALIMA ĮSIGYTI
SIUNČIANT UŽSAKYMUS ŠIUO ADRESU:

DEVENI U. KULTŪRINIS' FONDAS
P.O. BOX 1078 2
ST. PETERSBURG, FL J3733

o.ee » a a, a,

Kairėje- komunistinio re
žimo auka Vietname.

I^AIP GALI REŽIMAS, 
SKELBIANTIS, KAD ATNE
ŠA LAIMĘ VISIEMS,BRUKTT 
JĄ PRIEVARTA, SMURTU 
IR ŽUDYNĖMIS ? IR TA 
"LAIME" TIKĖTI?

Mykolui ŠULMISTRUI ir įo šeimai, netekus 
brolio, nuoširdžiu užuojauta, reiškia buvęs 
bendradarbis —

PRANAS Sf MELAI Tl S IR ŽMONA
Mount Hope, Ontario

Prof. Pranui CEPENUI mirus, jo šeimą, ir 
p.p. EFFERTU šeima, širdingai užjaučiu —

JOANA KĘSGAI LIEMĖ

SPECIALIOS MIŠIOS KOMUNIZMO AUKOMS NOTRE DAME BAŽNYČIOJE SPALIO 19 d. 12: 30 v. p. p.

63-JŲ METINIŲ BOLŠEVIKŲ REVOLIUCIJOS RUSIJOJE PROGA
Jaunieki Kanadiečiai už Krikščioniškąją Civilizaciją,
Lenkų Kanadiečių Kongresas/Quebec’e/
Vengrų Kanadiečių Federacija
Rumunų Sąjunga Kanadoje
Vietnamiečių Katalikų Bendruomenė Montrealyje

ir kitos išeivių organizacijos Montrealyje kviečia jus su šeimomis atvykti į Mišias, kurios bus 
laikomos už visus nukentėjusius užpuolimuose, revoliucijose ir karuose, sukeltuose komunizmo 
nuo 1917 metų.

ŠIOS MIŠIOS TAIP PAT SKIRIAMOS UŽ VISŲ KOMUNIZMO PAVERGTŲ TAUTŲ LAISVĘ 
NOTRE DAME BAŽNYČIOJE , PLACE d’ ARMES
/Važiuoti Metro iki Place d’Armes. Informacijos tel.: 389-0531/

Tautybių atstovai kviečiami atvykti su savo vėliavai
TEBŪNA TAI PAGERBIMAS ir PRISIMINIMAS AUKŲ ir ŽINIA NEŽINANTIEMS.

Po OPERŲ KONCERTO - dainininkai ir 3-ias iš kairės mecenatas R.Millette , kleb. 
kun. J. Kubilius, SJ, taręs padėkos žodį. Nuotr.: J.V.Danio

DEŠINĖJE -OPERŲ KONCERTO 
DAINININKAI SCENOJE

Nuotr.: J.V.Daniomontreal

PIRMASIS OPERŲ VAKARAS 
Š.m. rugsėjo mėn. 27 d.,

se kalbose. Musų Gina Cap - 
kauskienė gražiai pradėjo ir

• DRĖŠERIAI, Alma ir 
Petras pakrikštijo savo

Montrealio Kredito Unijos LITO 25 m. sukakties paminėjimo proga lankėsi ir PARA
MOS Kredito Unijos atstovai Montrealyje. Ta pačia proga ir "NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" Valdybos nariai turėjo progos susipažinti su mūsų laikraščio nuoširdžiais 
rėmėjais.

AV Parapijos . salėje įvyko 
pirmą kartą Montrealio lie
tuvių kolonijoje Operų Vaka
ras-koncertas. Kaip žinoma, 
lietuvių bičiulis R.Millette ,

užbaigė lietuviškai progra - 
mą.

Nostalgiška ir malonu 
daug kam buvo išgirsti ope
rečių dainas, kurių buvo ne -

pirmagimį sūnų Adomo var
du A V bažnyčioje.

Krikšto tėvai buvo Aldona 
Aušrotaitė - Šimonelienė ir 
Raimondas Šiaučiulis.Krikš-

Remy Martin kompanijos 
prezidentas, šį koncertą pa
dovanojo lietuviams. Tai

Sėdi: Vyt.Aušrota, Sigita Aušrotienė, Aldona Grigaliūnienė, Stasys Grigaliūnas . 
Stovi- Jonas Petrulis, Leonas Norvaiša-Girinis, Pranas Paukštaitis, Petras Klezas 
ir Juozas Šiaučiulis. Nuotr: Thony’s Photo Studio

< pirmas toks atsitikimas. 
Publika jį, atvykusį, šiltai 
priėmė. Jis atvyko, nors ir 
buvo susižeidęs išvakarėse 
koją. Parodė tikrą draugiš
kumą mums, pasveikindamas 
visus lietuviškai.

Visi 5 daininkai-kės pa - 
rodė sklandų susirepetavi - 
mą savo tarpe, malonią pro - 
fesionalią laikyseną ir įvai
rų repertuarą. Visi dainavo 
solo, pereidami į duetus,trio, 
kvintetą,pakaitomis. Gerai 
ištreniruoti balsai buvo ma
lonūs. Ypač, kad girdime, jei
gu dar klausomės .operų- tik 
radio ar plokštelėse. Reper
tuaras dainuotas originalio-

mažai, net iš tų "senųjų" 
laikų, kaip"Sweet hart, sweet 
hart..." ar "Tausend kleine 
Engel singen... "

Visi dainininkai su didele 
šiluma dovanojo mums dai - 
nas, tikra simpatija sklido 
nuo jų į salę.Taip pat šiltai 
buvo jie ir publikos sutikti .

Viena krito į akis- kur tą 
vakarą praleido mūsų cho - 
ristai?Jų tik vienas kitas 
matėsi publikoje...

Loterijoje buvo vienas lai
mikis-didžiulė puikaus kon - 
jako bonka, kurią laimėjo O . 
Vileniškienė,viešnia iš Bos-/ 
tono.Ją dovanojo R.Millette.

Gausus užkandžių stalas 
ir gera plokštelių muzika 
išlaikė gerą nuotaiką, iki 
vėlaus vakaro. b .

tijo Tėv. J. Aranauskas.

a ŠIMKAI, Angelė ir Vytau
tas, KETURAKIS Vytautas 
atvykę iš Toronto į Jūrų 
Šaulių Kuopos NERINGA de
šimtmečio paminėjimą, ap
lankė ir "NL" redakciją, ly - 
dimi Nijolės Bagdžiūnienės . 
Svečiai labai domėjosi laik - 
raščio leidimo ir spausdini
mo procedūra.

a ADOMAITIENĖ Gunda, 
PARGALIAUSKIENĖ Mary
tė, ŽAVIAI, Juozas ir Stasė 
su dukra Rima- buvo atvykę 
į NERINGOS dešimtmečio 
paminėjimą Montrealyje^.

Iš Chicagos į šią šventę 
buvo atvykę MILKOVAITIS 
Karolis, VENGIANSKAS Ed
mundas ir p. IŠGANAITIS.

M. PHILIPPE IZZI
Pzėoldant 

SKAMBINKIT“

kelnes
pristatant

ir atsiimant
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
7661.A-CENTRALE 

5a AVINUI, LaSalla 365-7146 
495.90* AVENUE, 

BAYNE, LaSalle 365*1143 
2955 ALLARD,

Ville Emard 766.2667

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & TIGRAS LTD.
6752 Sherbrooka Straat East
Mantr* J, P.O. H1N 1C9 • Tai. 255 * 4076

7 psl.1980. X. 10

7

7



MALONUS SKAITYTOJAU
Laikraštis "Nepriklausoma Lietuva" šiais metais 

švenčia 40 metų jubiliejų, kaip lanko Jūsų namus, neš - 
damas lietuvišką žodį ir lietuvybę.

Per ilgoką jo istoriją pergyventa daug gerų ir daug 
sunkesnių dienų, tačiau laikraštis išsilaikė ir sustiprė
jo dėka susipratusių ir sąžiningai remiančių laikraštį 
bendradarbių, skaitytojų - rėmėjų ir leidėjų štabo.

Sunku, kad pašto, spausdinimo, darbo ir kitos išlai
dos didėja* o mažėja skaitytojai, dalis išmiršta, jauni
mas nelengvai priprašomas spaudos darbui. Mes,leidė
jai esame labai susirūpinę laikraščio ateitimi, kad užpil-

MŪSU.G INTA RAS 
ETNINIAME FESTIVALYJE

QUEBEC’o FOLK ARTS 
COUNCIL rengia I-ąjį etni
nių grupių Quebec’o provin
cijoje Festivalį.

Programoje dalyvaus 20 
etninių Montrealio grupių , 
dalyvaujant 400 šokėjų, dai
nininkų, muzikantų.

Spektaklis įvyks EXPO 
TEATRE/ Havre saloje.pa-

RENKU
Senas lietuviškas knygas, 

laikraščius, plokšteles ir 
kita, lietuviška, medžiagą.

P. ADAMONIS
722-3545

• PETRAUSKAS Mykolas po 
operacijos sveiksta St. Gab
riui Ligoninėje.

Jonui SULMISTRUI ir šeimai, netekus 
dukros EVELYN, skausmo valandoje nuoširdžių, 
užuojauta, reiškia —

JUZĖ IR PRANAS $1 MELAIČlAl
Mount Hope, Ontario

MONTREALIO PAŽIBA - JAUNIMO ANSAMBLIS 
" GINTARAS ", subūręs daugelį gabių jaunuolių .

dytų iškeliavusiųjų eiles.
' Skelbiame Spaudos Vajų. Prašome Jūsų paramos . 

Mes siusime laikraštį nemokamai susipažinimui 2 mė - 
nesiūs ir taip pat tiems, kurie dėl finansinių sunkumų ne
gali apsimokėti. Atsiųskite mums savodraugų ar pažįs
tamų pavardes ir adresus.

Praeityje į Spaudos Vajus dauguma atsiliepė ir mus 
sustiprino finansiniai,už ką esame nuoširdžiai dėkingi .

Dalis skaitytojų dar yra neapsimokėję prenumeratos 
už 1980 metus. Todėl yra išsiųsti priminimai. P rašome 
galimai greičiau atsiliepti. Laikraštis iš prenumeratos 
jokio pelno nepadaro,tad atsilikusiems siunčiame laik - 
raštį iš savo kuklių išteklių. Susidaro leidimui ir kitas 
nepatogumas, nes pagal pašto reikalavimą, mokame dvi
gubai už persiuntimą tokiems, nes normali siuntos kaina 
yra imama tik už tuos prenumeratorius, kurie yra iš anks
to apsimokėję.

Dalis prenumeratorių jau pradeda siųsti mokestį už 
1981 m. /kurie netrukus priartės/.Tai sutaupo mums 
daug laiko ir sumažina išlaidas. Žinoma, neatsisakome 
vieno kito dolerio aukos, pridėtos tuo pačiu siuntimu..

. Iš anksto - AČIŪ’. "NL" LEIDIMO B-VĖS VALDYBA

siekiama nuo McGill Metro 
stoties autobusu nr. 167 /, 
SPALIO mėn. 19 d., 8 v.v . 
įėjimas- $5, - Atsilankyki me’.

• MYLIENEI Onai buvo pa
daryta operacija. Toliau gy
dosi Victoria Ligoninėje.

• PAUKŠTAITIS Pranas , 
tikrina sveikatą Royal Vic
toria Ligoninėje.

• VADIŠIUS Kazimieras gy
dosi po širdies atakos Ver- 
duno Ligoninėje.
• RŪTOS KLUBO Metinis 
Bazaras įvyks spalio 25-26 
d. d. Se sėlių Na muose.

• GUDAS Mykolas gydosi 
Roval Victoria Ligoninėje.

„ NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVA”

KANADOS LIETUVIU LAIKRAŠTI S.
PASIŪLYK JL SAVO DRAUGUI AR PAŽĮSTAMŲ!, ATSIUSK
ADRESĄ; LAIKRAŠTI ŠILIME S US I P AZI Nl M UI IKI SIU 
................................J# 

LAIKRAŠTIS j KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA IŠ a. 
MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS :TINKA KIEKVIENA * 
PROGA - KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA ! _

VISU, PAŽIŪRU. ŽMONES J L SKAITO. 
PAVARDES IR 
METU PABAIGOS

Parduodami moteriški tau
tiniai rubai, austi Lietuvoje: 
karūna, sijonas, kiklikas, 
bliuze ir pr i juostė. K ain a 
neaukšta. Skambinti po 6v.v. 
Tol ! 737-8556. 1

 ŠIEMET SUEINA 40 METU. NUO SAVAITRAŠČIO 
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” IŠLEIDIMO. 
SPALIO 2 5 d. TORONTE, SPAUDOS BALIAUS 
METU ŠI SUKAKTIS BUS PAMINĖTA.

AR KALBI SU SAVO VAIKU TIK LIETUVIŠKAI ???

dr. j. mali Ska
DANTŲ. GYDYTOJAS 

1440 St. Cath arine W. 
Baite 6 0 0 , M on t r e ąl, P, Q. 
Tel: 866-8235 
Namu.: 488-8528

DR. A.o: JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 

1410 Guy St. 
Suite 11-12 Montreal P. Q. 
Tel: 932-6662

Namu.: 737 — 9681

Dr.A.S. Popieraitis 
n A.. M.D.. C.M.. M.S*., L.M.C.Ct

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook Si. West, Tęl. 931-4Q24 
Svita 21S, Montreal Qua.

ADVOKATAS

PHARMACIENS PHARMACISTS]

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 o.m. d-to 10 p.m. Open,

Į Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dirtianche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livroijon gratuite - Froe dalivėry 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas

l 7626. ruė Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

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

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

NOTARĖ

Rūta Pocauskas bcl
No t aire - No t ary Title Attorney

5 94 7 Park Ave. Montreal, P. Q. H2 V 4 H4 

Tol: 279-116 I.Res. 453 -? 142

ADVOKATAS 

ROMAN J. iŠGANAITlė, B.A.. B.C.L.

4 NOTRE-DAME E. SUITE 504

Mūi TREAL. QUEBEC H2Y 1B7 TEL.: B78-9S34

NOTARAS

J. BERNOTAS, bjl, B.C.L.
I .Place Ville Marie, Suite 62 7 
Montreal , P. Q. H3 B 2 E3

Tel: '514) 871—1430

^Bernet
cffeuristL

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS ! .

VEDYBINIS SKELBIMAS

Gyvenu Lenk i j oje, tn an 30 metu, esu išsiskyrusi su 
vytu, auginu dukrą, kuriai — 6 metai.

Vedybų tikslu noriu susipažinti su rimtu, saži — 
naigu ir geros širdies vyru. R;; syti ’’Nepriklausomos 
Lietuvos ” adresu pažymint ’’Stasei*’.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

285

GĖLININKAS
MALONIAI , GREITAI IR PATYRUSIAI 
PATARNAUJA l,VAI Rl 0141 S PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERAI 
SPECI ALISTAS.
- 2eAVENUE, LASALLE 

QUE. H8P 2G7

ŽINOMAS

365-0511

Kailių siuvėjas -

• Didelis posirinkimos gotoviį paltų
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• Taisau ir retnodcliuoj u
• Siuvu ir parduodu

366-7818

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 5OOA

MONTREAL. QUEBEC
H3A 2G6 TĖL. 288-9646

f ABDAVIMAS:
Ctayaler • Monaco o Charter • Dodt« • Part 
mrart o Suiocer.e Bradai o Sedan a Tracks

■iolyma. naujame garale ir modemiotnis priemonėmis. K r e i.p k i t 
D. LaVerendrve . ore L ao ierreir vandens k on oi r. T.l, 16* - 3364.

LAURENT DAIGNEAULT
President

GURECKAS
MENAGER

LEONAS
SALES

[real west 
automobile
PONTIAC e BUICK o ASTRE
‘NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJU AUTOMOBILIU.
♦ NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI
* MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 

IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-1
‘ UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE!

PASINAUDOKITE!

pasikalbėkite SU I
Men ag erių LEO GIREKAS

advokatas

J.P. MILLER.BJU bxJl.
16 8 No ire Da me St., E. , Suite.205
Montreal . P. Q. II2Y 3P6 

Tel: ^66-2063, 866-2064 
•'»*!. /

muunottrul kfttt auto/aoHe

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the end of Sherbrooke Street West). 489-5391

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. M ONTREĄL, P. Q.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal H1 T - 3 A 6
TEL. 727 - 3 1 20 Kami/ 3 76 - 378 1

Albertas NORKELIŪ N AS, B.A. C.S.f., I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t_ū_r_a__v e _i__kj_a__p_SL2._Q'_

. — RIŪNTHERUŪUETIKNU
L1IZ1±3 HREDJTŪU^Jfl

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5B27

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Einomg.io. » to» 6% Asmenines nuo 16%
Toupomg.lat eta. 9.75% Nekiln. turto nuo 13%
Ptn.ijg plono. 10.5% Čekių kredito 1B%
Term. ind. 1 m. 11% Invo.tacine. nuo .15%

Duodo nemokomą gyvybė, 
iki $2,000 už to u p. .-to.

droudq 
sumas.

Nemokama gyvybė, drauda 
$10,000 už pa.kolo. lumg.

Iki

KASOS VALANDOS:
146S 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. Sekmadieniois nedirbamo vosorq 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 d. Suite 305 Montreal 
Tel. 273-9181 .............. Namu; 737-0844

Tel: Bus. 482-3460
Re s. 366*7041

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE409 

I MONTREAL, PJQ • CANADA 
H3 Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
_________ Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 

Investoci jos J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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