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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

LENKAI REIKALAUJA 
BAUSMĖS MUŠEIKOMS

Solidarnosc reikalauja, 
kad vyriausybė nubaustų mi
licijos tarnautojus, kurie la
bai smarkiai apdaužė tris li
nijos narius praeitą savaitę, 
norėdami juos iškraustyti iš 
namo Bydogošcz mieste.Ka
dangi tie reikalavimai nebu
vo tuojau pat patenkinti,Uni
ja nutarė tuojau reaguoti į- 
spėjamuoju streiku.

Lenkijos Kom. Partijos 
vadas Kania per radio pasa
kė kalbą, pabrėždamas, kad 
Lenkijos "pati pavojingiausia 
ekonominė krizė sutampa su 
gilią politine krize". Jis 
klausė nelogišką/nepripažįs
tant tikrųjų priežasčių/klau- 
simą: "Kaip galima kviesti 
streiką n tokioje situacijoje?" 
Kas drįsta padaryti iš smul
kaus vietinio incidento vi
suotinę priežastį galimai ka
tastrofai?". Aha, draugas 
Kania, bet kodėl to "smul
kaus" incidento nenori vy
riausybė sutvarkyti papras
tai- nubausdama tuos tar
nautojus, kurių liaudis nepa
geidauja? Juk tai būtų tikra 
smulkmena vyriausybei....

JUGOSLAVAI PRISIMENA 
TITO

'Jugoslavijos vyriausybės 
vadai patvirtino, kad jie ir 
toliau laikysis Tito politikos. 
Masinis susirinkimas įvyko 
pietų Jugoslavijoje,Titogra- 
de, pagerbiant praeitais me
tais gegužės 4 d. mirusį Ti - 
to.

ŠACHO SESUO 
SUSIRUPINUS

Mirusio Irano šacho dvynė 
sesuo princesė Pahlavi, re
tai reiškianti viešumai savo 
.nuomones, pasakė, kad jos 
kraštas randasi ant "visiško 
sugriuvimo ribos" ir sto
vi prieš kritišką pasirinki
mą: atstatyti monarchijos 
vyriausybę , arba pasiduoti 
komunizmui.

Iranas esąs griuvėsiuose, 
" per 25 šimtmečius, mo
narchija buvo Irano nugar
kaulis, reikalingas kątalis- 
tas, kuri jungė tautas į vie - 
nybę", -kalbėjo ji ir tvirtino, 
kad jeigu monarchija negrį- 
šianti, visiškai tikrai komu
nizmas perimsiąs Iraną.

GUATEMALOJE ARŠIEJI 
PULDINĖJA IR KANKINA

Kairieji aršieji susprog
dino- kariuomenės sunkveži
mį ir užmušė 6 kareivius. 
Po to nukankino 1O kaimie
čių, kurie matė šį incidentą. 
Per paskutines 24 valandas 
per politinius susirėmimus 
žuvo jau 9 žmonės.

Deja, kankinimais pasižy
mi ir kai kurie dešiniųjų da
linių kareiviai, Vargšai ne
kalti kaimiečiai.

ATIDENGTAS VIENAS 
SVARBIAUSIU ŠNIPU 
DID7. BRITANIJOJE

Sir Roger Hollis, anglų 
kontrašpionažo viršininkas 
1956- 1965 m.tarpe, dabar 
yra kaltinamas aukščiausio 
laipsnio špionažu Sov. Rusi
jai. Min. P-kė -Margaret 
Thatcher pareikalavo ištir
ti jo veiklą ir netrukus ji 
painformuos apie tai Parla
mentą.

Apie R. Hollis veiklą/jis 
mirė 1973 m./ savo naujoje 
knygoje paskelbė žurnalis
tas Chapman Pincher ir 
prieš porą dienų pasiro
džiusiame straipsnyje The 
Daily Mali, Anglijoje. Jame 
Hollis veikla apibūdinama, 
kaip "labiausiai kenksminga 
visoje Britanijos istorijoje". 
Skelbia, kad Hollis buvo nu
siųstas į Kanadą 1945 m. ap
klausinėti tuomet atbėgusio 
Sovietų darbuotojo Guzenko 
" tą įvykį ir jo liudijimus 
visi gerai prisimename/.
Guzenko tada buvo įspėjęs, 
kad rusai turi įsodinę savo 
agentą britų vyriausybėje , 
kurio slapyvardis "Elli",kad 
jis randasi svarbiausiame 
britų špionažo centre ir 
tvirtino, kad per jį rusai 
gaudavo svarbiausias ir la
biausiai saugojamas žinias. 
Visa tai buvo pranešta-pa - 
čiam pagrindiniam sovietų 
šnipui R. Hollis... kuris 
visą tą pranešimą "sutvar
kė" taip, kad perdavė tik 
antraeilių žinių dalį ir bri - 
tų špionažo žvalgyba nepasi - 
naudojo Guzenko žiniomis . 
Neįtikėtinas britų vyriau - 
sybės nerūpestingumas so
vietų atžvilgiu tais laikais, 
ir dar dabar.x O juk tai pa
sižymėjęs genialiais sek
liais kraštas...

BAIGIAMIEJI DEBATAI 
DĖL KANADOS 
KONSTITUCIJOS

Kanados Min. P-kas Tru
deau kovo 23d. Gttawoje pa - 
sakė 2 ir 1/2 vai.trukusią 
kalbą, kurioje nagrinėjo iri 

A ME RIKTE TIŠKA S JUMORĄ S:

Lenka šeima:" Tai jūs dar vis dirbate šeštadieniais?”

atmetė beveik kiekvieną 
kritiką dėl Konstitucijos 
grąžinimo Kanadon.

Trudeau tvirtino, kad d a- 
b a r yra laikas tai padary
ti ir kaltino oponentus,kad 
ilgomis kalbomis ir nepri
tarimais jie norį tik atidėti 
pasiūlymus dėl konstitucijos 
pakeitimų, bet ne ją page
rinti. Jis taip pat dar kar - 
tą efektingai parėmė savo 
argumentus, gerai paruoš - 
toje kalboje ir užtikrino,kad 
susigrąžinimas Konstituci
jos ir jon Žmogaus Teisių 
įrašymas/dėl ko, ar ne iro
nija, ypač priešinosi kon
servatoriai irPQ|/yra pa - 
prastai šimtmetį trukusio 
valstybės subrendimo išda
va. Žmogaus Teisių nuosta
tas, kalbėjo Trudeau, labiau 
riboja federalinės vyriau
sybės galią, negu provinci
jų. " Taigi,-daugiau galios 
gauna Kanados gyvėntojai ir 
Kanados provi nei jos -pa
sakė Trudeau.

Žurnalistų nuomone, su 
šia savo kalba Trudeau su
žibėjo visu stiprumu ir iš
šaukė ovacijas.

AUKA SPAUDOS VAJUI
Kua. dr. Juozas Prauskis paskyrė 1, 000 dol. PLB 

Valdybai pravesti spaudos vajų pasaulio lietuvių tarpe 
198; metais- PLB Valdybos vykdomajam vicepirmininkui 
Vaclovui Kleizai pavesta ruošti spaudos vajaus taisyk
les, kurios bus paskelbtos 1981 metais.

"AMERIKOS BALSO" PROGRAMAI -30 METŲ.

Amerikos Balso lietuviškai programai šiemet sukanka 
30 metų. Ji buvo išrūpinta Amerikos Lietuvių Tarybos 
pastangomis ir ji ėmėsi iniciatyvos tą sukaktį paminėti. 
Minėjimas įvyks kongreso rūmuose — Kapitoliume — ge
gužės 14 d. 12 vai. 30 min. Minėjimo garbės pirmininku 
sutiko būti sen. Charles H. Percy. Jis pasakys ir pagrin - 
dinę kalbą. Senatorius Percy yra Senato Užsienių komi
teto pirmininkas ir lietuviai džiaugiasi tokio įtakingo žmo
gaus prielankumu. Į minėjimą bus kviečiami JAV valdžios 
žmonės, Lietuvos diplomatinio korpuso nariai, laisvinimo 
veiksnių vadovybės.

Minėjimo organizavimo techniškus darbus atlieka ALT 
Visuomeninių reikalų komisija, vadovaujama dr. L. Kriau- 
čellūno, glaudžiai palaikydama ryšį . su Amerikos Balso 
lietuviškos programos vedėju P. Petručiu ir Lietuvos at
stovu dr. S. Bačkiu.

ALT Informacija

GERAS SOVIETU- 
IŠRADIMAS

Sovietų Ambasada Otta- 
woje pranešė, kad Okeonolo- 
gijos Instituias Sov. Sąjungo
je pagamino medžiagą, kuri 
padeda greitai ir patogiai 
susemti išsipylusią alyvą 
vandenyse.

Naujasis produktas už- 
purškiamas ant išsiliejusios 
alyvos jūroje ir pasidarius 
nuo cheminės reakcijos pu
toms, alyva lengvai įsiur
biama atgal į laivą. Keletą 
tūkstančių kvadratinių metrų 
alyvos per bandymus buvo 
galima susriubti per 15 mi
nučių.

Ambasada Ottavzoje duoda 
daugiau informacijų. Matyt , 
nori už patentą ištraukti ge
ros, svetimos valiutos. Ne
sakoma, ar produktas saugus 
vandens gyvūnijai ir augme
nijai.
V. VOKIETIJA TARIASI DĖL 
GYNYBOS

Vakarų Vokietijos Gyny
bos ministeris Hans Apel 
išskrido į Washington’ą pa
sikalbėjimams su JAV Gy
nybos Sekretorium Caspar 
Weinberger’iu. 

. ........

ARTĖJA POLITINĖ KONFERENCIJA
Šiemet gegužės - birželio mėnesį bus šaukiama PLB 

JAV LB, PLJS, JAV LJS ir Kanados LJS politinė konfe
rencija.

• JAV LB rajoninis suvažiavimas šaukiamas š. m. balan
džio 26 d. Į suvažiavimą yra pakviesti ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos nariai.

• Vacys. Slotkųs (per Paulių Kurą)J š Kolumbijos atsiuntė 
PLB valdybos darbams paremti 1OOO doleriu savo asme
nišką auką. Jam nuoširdi padėka.

BRAŽINSKAI TEISMO SPRENDIMU NEIŠDUOTI 
SOVIETAMS

Vasario mėn. 23-24 d.d. Los Angeles teisme buvo vėl 
svarstoma Bražinskų deportacijos byla, nes Sovietai vėl 
iš naujo pradėjo reikalauti, kad JAV Praną ir Algirdą Bra
žinskus grąžintų į Sov.Rusiją.

Teisme juos gynė advokatės E.Armonienė ir N.Brin- 
kienė, liudininkais buvo S.Kudirka ir VI.Šakalys, ir kt.

Vietinė spauda ir televizijos reporteriai buvo susi - 
domėję byla ii"Los Angeles Times ", "Ęifaminer" plačiai 
paminėjo bei aprašė teismo eigą.

Sovietai sako, kad jų globa ir neperdavimas Sov.Są- 
jungai lygus "terorizmo skatinimui". /Pabėgėliai per su
sirėmimą lėktuve, nušovė lėktuvo palydovę/. /

KOMP. JULIAUS GAIDELIO NAUJAUSIA SONATA
Žinomas išeivijoje mūsų komp.Julius Gaidelis.už - 

baigė III-iąją Savo sonatą smuikui ir fortepionui,kurios 
pasaulinė premjera įvyko vasario 27 d.New York’o Kul
tūros Židinyje. Ją grojo Izidorius ir Vytenis Vasyliūnai.

Š. m. kovo mėn. 1 d. ji buvo pagrota Bostone. Džiu
gu, kad komp. J.Gaidelis praturtino savo reikšmingu kū
riniu mūsų kamerinę muziką.

PABALTIEČIŲ TARYBA AUSTRALIJOJE
Australijoje veikia Pabaltiečių Taryba, kurios valdybą 

sudaroma iš Bendruomenių Krašto Valdybų narių. Kaip 
PLB pirm. Vyt. Kamantų! pranešė Australijos LB varduA. 
Butkutė, šios kadencijos metu Pabaltiečių Tarybos valdy
ba taip pasiskirstė pareigomis: pirmininkas Albinas Po
cius (lietuvis), vicepiim. V. Rolavs (latvis), vicepirm. Mai- 
la Taimre (estė), iždininkas A. Prods (latvis), sekretorė 
Aldona Butkutė (lietuvė). Posėdžiuose dalyvauja ir šių tau
tybių apylinkių valdybų pirmininkai arba jų įgaliotiniai.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS DĖKOJA
Australijoje leidžiamo laikraščio "Tėviškės Aidai" vyr. 

redaktorius kun. P. Dauknys, dėkodamas už Vytauto Kaman- 
to ir Vaclovo Kleizos atsiųstus sveikinimus minint to laik
raščio 25 metų sukaktį, savo rašte pažymėjo: "Jūsų apsi
lankymas, mielas Pirmininke, Australijos Lietuvių Dienų 
proga labai sustiprino visus dalyvius ir džiaugėmės, kad 
PLB valdyba savo vadovus turi tokius gabius , gerus ora
torius, plačių pažiūrų ir labai draugiškus".

RYŠIAI SU VASARIO 16 GIMNAZIJA
PLB palaiko glaudžius ryšius su Vasario 16 gimnazija 

Vokietijoje. Gimnazijos direktorius J. Kavaliūnas savo at
siųstame Vyt. Kamantų! rašte džiaugiasi, kad po finansiš
kai sunkių 1980 mėtų atėjo palengvėjimas evangelikams pa
skyrus lietuvių gimnazijai 1OO. OOO markių ir maždaug 
tiek pat paskyrus Vokietijos Vidaus reikalų ministerijai, 
Tai padės išlyginti susikaupusias skolas ir palengvins gauti 
naujų mokytojų. Bet gimnazijai nuolat reikalinga if lietu
vių parama. Liepos 3-5 dienomis bus antroji gimnazijos 
30 m. jubiliejaus šventės dalis; į ją kviečia atvykti ir PLB 
valdybos pirmininką V. Kamantų.

APIE VADINAMŲ KARO NUSIKALTĖLIŲ TEISMUS
JAV vyriausybei paskyrus milijonus dolerių ir sudarius , 

specialią investigacijų įstaigą, kurioje dirba net 5O-ties 
asmenų štabas, apklausinėjama apie 260 žmonių JAV- se. 
Nerasta pagrindo kelti bylas apie 200 įtariamųjų, tačiau 
iškeltos bylos aštuoniolikai. Šios institucijos advokatai net 
buvo nuvykę už geležinės uždangos rinkti medžiagos iš ten 
gyvenančių žmonių ir ten esančių įstaigų. Keliavo ir gyny
bos advokatas, galėjęs paklausinėti liudininkus. Tarp iš
keltų bylų yra bylos ir trims lietuviams. JAV LB Krašto 
valdybos vicepirmininkė politiniams reikalams Aušra Zerr 
seka minimos įstaigos veiklą, palaiko ryšius su kitų tau
tybių atstovais, besirūpinančiais savo tautiečiais. Daro
mos pastangos, kad kas iš lietuvių nekaltai nenukentėtų. 
"DRAUGO’ŲROMANO KONKURSĄ LAIMĖJO JONAS VIZ
BARAS- SŪDUVAS

Šiais metais "Draugo" romano konkurso premiją lai
mėjo autorius Jonas Vizbaras-Sūduvas už romaną AL- 
ŠĖNŲ KUNIGAIKŠTYSTĖ. Jis bendradarbiauja ir »NL” 
Sveikiname’.
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RINKIMINĖ 
KARUSELĖ

Prieš kiekvienus rinkimus pergyvename stebuklą . 
Staiga pasidarome be galo reikšmingi, svarbūs, būtini, 
nepamainomi, lygiaverčiai ir 1.1, ir 1.1. Beveik tam - 
pame, pasakytume, žemės druska ir dangaus mana / ta. 
kuri birėjo iš dangaus Senajame Testamente/. Visos 
partijos ir jų kandidatai staiga,lyg magiškos lazdelės pa
liesti, susirūpina mumis, pradeda mus mylėti, nori at
miešti savo kultūrą mūsąja, išmoksta net kelis svetim- 
t antišku s žodžius pratarti prakalbų gale, spaudžia ran
kas, bučiuoja J žandą,pasiriša tautinį kaklaraištį .užsi
deda jarmulkę, apsivelka sijonais, žodžiu, pasidaro 
panašūs į kermošiaus juokdarius.

Čia, Quebec’e, mes žaibo greitumu nebesame "mau- 
dits" tokie ir tokie, bet gerbtini partneriai; nebesame nei 
etninė košė, nei kažkokie neo-tokie arba neo-kitokie, mes 
staiga esame solidni piliečiai ir mums retkarčiais lei
džiama net šį tą pasakyti mitinguose...

Tokia politikų hipokrizija yra senas ir gerai žinomas 
žaidimas. Niekas dėl to perdaug nesijaudina, niekas ir 
dėmesio perdaug nekreipia. O tačiau verta iš arčiau pa
žiūrėti į ateinančius balandžio mėn. 13 dienos provinci
nius rinkimus. Jie bus lemtingi įvairiopa prasme. Per 
tą vieną agitacinį mėnesį mes pergyvensime daugiau 
stebuklų, negu įvairios pranašų vedžietos tautos per 
šimtmečius. Pirmiausia mažas iįvadėlis : įsidėmėtina , 
kad demokratija pagrįsta kiekvieno individo laisve bal - 
sucti už bet kurį pasirinktą kandidatą. Verta įsidėmėti 
ir tai, kad k i e k vienas asmuo turi vieną bal
są. Taigi: kiekvienas balsas lygiai sveria. Ir nebalsuo - 
jantieji, iš tiesų, leidžia kitiems nulemti balsavimus , 
Taigi: neverk, jei nebalsavai, kad išrinko prastą valdžią. 
Taip tau ir reikia ’.

Po šios įžangėlės pasižiūrėkime trumpai į tris pa - 
grindines partijas, kurios prašo už jas balsucti. Liberi>- 
lai, vadovaujami Claude Ryan, kol kas nuosaikūs. Ža
da neperdaug. Pirmiausia pažada išgelbėti bankrutuojan
čią provinciją^stipriai apkarpant išbujojusią pekistų biu
rokratiją, padedant mažesnėms įmonėms, ūkininkams , 
ir, svarbiausia, grąžinant provincijoje santaiką ir nor - 
maltus santykius tarp visų mažumų ir prancūzų daugu
mos. Jie nori tai atsiekti, pirmiausia, panaikindami la

ibiausiai diskriminuojančius įstatymo nr.lOl potvarkius . 
Jie taip pat labai aiškiai pasisako už Kanados federalinę 

’sistemą ir tokiu būdu yra vienintelė partija, kuri norin -
tiems vieningos Kanados yra priimtina.

Tiesa, baigianti merdėti Union, Nationale taip pat, a- 
}not jos šefo Roch Lasalle, esanti federalist!nė parti
ja , bet jos programa iki šiol yra labiau nei komiška: še
fas pažadėjo kovoti prieš prievartinį apsaugos diržų nau
dojimą automobiliuose... Jis turbūt tebegalvoja, kad šioj 
provincijoj vaikai gimdomi kaip anais gerais senais va
do Duplessis laikais - po vieną kasmet. Tokio įstatymo 
šiandien galėtų linkėti nebent kebekuazų priešai: po kelio
likos metų būtų išsižudęs automobilių nelaimėse gerokas 
jų skaičius.

Tačiau, visus nurungia pekistai. Levesęue, Parizeau, 
Laurin ir kiti pradėjo neregėtą pažadų potvynį, pagimdy
tą, turbūt, dssperacijos. Studentams, moterims, jauna
vedžiams, seniems ir kūdikiams, net ir "etnikams",pa - 
žadėta iki šiol mažiausia virš pusės bilijono vertės rin
kiminių dovanėlių. Betgi pekistai per ketverius su puse 
metų savo valdymo sugebėjo padaryti virš penkiolikos, 
bilijonų nuostolių. Juos įsakyta sutaupyti, uždarinėjant 
mokyklas, vaikų darželius, karpant ministerių biudžetus 
ir 1.1., bet čia pat pažadama kiti saldainiai už kuriuos , 
kaip ir už jau esamus nuostolius, teks.be abejo, mokėti 
mums. Įdomu taip pat, kad kadaise vadintas laikinu,da
bartinis pekistų įstatymas nr.lOl, turėsiąs išlikti, pagal 
Lėvesęue, dar ilgus metus. Neapykanta prieš visus ne- 
kebekuazus yra pasidaręs pagrindiniu pekistų rinkiminės 
kampanijos leitmotyvu. Dėl visko yra kalti kiti. Pekis
tai turi tiesos ir teisybės monopolį. Kas už juos nebal-i 
suoja, yra išdavikas, niekšas, parsidavėlis, skystagal - 
vis anglofonų tarnas. Be jų - Quebec’as žuvęs. Ar ne - 
primena šis metodas dr.Goebbels’o manipuliacinės ma - 
šinos? Ir kalbant apie Quebec’o kultūrą,/kurią,kažko - 
dėl, mes visi etnikai turime padėti išgelbėti/, ar ne
primena ruduosius "kulturtraegerius" ir raudonuosius su 
"našaja kultūra"? Kai terorizuojami žmonės, naudinga 
prisidengti kultūros lapu. Dar vienas super-stebuklas: 
pekistai staiga "pamiršo" apie Quebec’© atskyrimą nuo 
Kanados ir Kanados ardymą. Jie tapo nuolankiais "ca - 

( ca" kanadiečiais, kurie apie separatizmą net nesapnuoja.
Ir kas gali Levesęue ir Co.karuselės kermošiniais bur
bulais netikėti ? ‘Henrikas N a g y s
2 psl.

KARIUOMENĖ - VALSTYBĖS 
SAUGUMO PAGRINDAS

Pagrindinis Krašto saugumo dėsnis glūdi kariuomenėje 
ir policijoje, kurie sudaro išorinį ir vidujinį šalies saugu
mą. Kai komunistai bando įsiskverbti į kurios nors šalies 
vyriausybę, jie pirmiausiai reikalauja krašto gynybos ir 
vidaus reikalų ministerijų, nes jie gerai supranta, kad pa
ėmus į savo rankas kariuomenę ir policiją, jie turės viso 
krašto valdžią, ir tuomet netruks pašalinti kitas visas po
litines partijas ir sukomunistinti visą vyriausybę. Tuomet 
jau sudiev bet kurioms Žmogaus Teisėms, nes dar greta 
viešos policijos (arba vad. milicijos) ir slaptos policijos , 
jie užverbuos didelį skaičių slaptų pranešėjų, kad garbini
mas jų vad. "šv. trejybės"(Markso, Engelso ir Lenine) būtų 
užtikrintas ir kad per jų pseudo- socialistinę sistemą bū
tų įgyvendintas visuomenės suproletarinimas arba suuba- 
ginimas. Todėl netenka abejoti, kad komunistų centralė — 
Sovietų Sąjunga — deda visas pastangas sukurti galingą 
kariuomenę ir griežtą ir beatodairinę discipliną.

Štai pabėgęs iš Sov. Sąjungos ir atskridęs į Japoniją la-
kūnas Belenko pasakoja apie "milžinišką skirtumą tarp 
Amerikos ir sovietų kareivių gyvenimo "(Draugas"!. 13.1977). 
Jis buvo nustebintas didelėmis maisto porcijomis, kada 
kiekvienas jūrininkas betkaeja galėjo valgyti, kiek tik nori". 
Jis gyvenimą . . . Sibiro basėje taip charakterizuoja: bru
tali disciplina, nepasitikėjimas, nepaprastas susirūpini
mas paslapties išlaikymu ir "spartietisko" gyvenimo są
lygos". Belenko . . . buvo nustebintas nebuvimu sienos 
tarp kareivių ir karininkų. Rusijoje tarp jų jokio drauga
vimo. Kareiviai įpratę tikklausyti įsakinėjimų ir keiksmų. 
Jis stebėjosi, kad JAV kareiviai iš laivų gali išeiti į mies
tą, kada tik nori". Anot Belenko, sovietų kareiviai, atskir
ti nuo pasaulio, gyvena dideliuose barakuose, viename

HELSINKIO MIESTO ISTORINIS MUZIEJUS

SUOMIJOS MUZIEJAI

Suomijoje yra Įvairių 
muziejų apie 80. Dau
giausia eksponatų , a - 
pi e 200.000 vienetų 
randasi Valstybiniame 
istorijos muziejuje , 
Helsinkyje. Jis buvo 
įsteigtas 1916 m.

Keliose muziejaus sa
lėse išdėstyti Suomi - 
jos arceheologų radi - 
niai, datuojami kai ku
rie 7500-6500 pr.Kr.

Helsinkis- Suomijos 
sostinė garsi ne tik se
novine Istorija, bet ir 
pačia moderniausia: 
Žmogaus Teisių dekla
racija. Helsinkis buvo 
rusų sunaikintas 1713 m 
Šiaurės karo metu, at- 
statytasdr nežymiai 
nukentėjo nuo orinių 
puolimų H Pas. Karo 
metu. b. 

Mūsų. Sportas ŠALFASS PRANEŠA
1981 m. Š. Amerikos Lietuvių ir Pabaltiešių Varžybinis Kalendorius

žemiau patiekiame papildytų bei patikslintų 1981 m. ŠALD'2\SS-gos ir Š. A, Pabaltie- 
šiij Sporto Federacijos varžybinį kalendorių, pagal 1981 m. kovo 10 d. stovį.

1981 m. Š. A. Pabaltiešių ir Lietuvių Alpinistinės ir Cross-country Slidinėjimo 
Pirmenybes įvyko 1981 m. vasario 7 & 8 d.d., Moonstone Ski Resort, Ont., Kanadoje. 
Alpinistines varžybas vykdė ŠALFASS-gos Slidinėjimo Komitetas, o Cross-country - To
ronto Estų Sporto Klubas KALEV. Lietuvių pirmenybės buvo išvestos iš pabaltiešių varžybų

>1-;ių š. Amerikos Lietuvių Sporto žaidynių I-jo Rato Varžybos įvyks 1981 m. germ- 
žės 16 & I? d.d., Baltimore, Md. Vykdo - Baltimorės Lietuvių Atletų Klubas, žaidynių 
programoje - 1981 m. š. A. Lietuvių Krepšinio, Tinklinio, Šachmatu ir Plaukymo Pirmenybės 
Plaukymo varžybos bus kartu ii* 1981 m. S. A. Pabaltiešių Pirmenybes.

1981 m. š. A. Pabaltiešių Lauko Teniso Pirmenybės numatomos 1981 m. liepos 25 & 26 
d.d. Vykdyti turėtų estai, tašiau jų sutikimas dar nėra gautas. Jei estai atsisakytų, 
varžybas vykdytų latviai, gal net skirtingu laiku.

1981 m. Š. A, Pabaltiešių ir Lietuvių Lengvosios Atletikos Pirmenybes vykdys lietu
viai , 1981 m. rugsėjo 12 & 15 d.d., Clevelande ar Toronte. Ši data yra patvirtinta pa- 
baltiešių varžyboms, tašiau dar yra galimybė, kad lietuvių pirmenybės, visoms klasėms 
ar tik vyrams ir moterims, gali būti pravestos 1981 m. birželio 27-28 d.d.

1981 m. š. A. Lietuvių Individualinės ir Tarpmietinės Golfo Pirmenybės įvyks 1981 m. 
rugsėjo 5 & 6 d.d., Silver Laite Country Club, Orland Park, Ill. Vykdo - Chicagos Lie
tuvių Golfo Klubas. Data ir vieta galutiniai patvirtinta.

1981 m. Š. A, Pabaltiešių šaudymo Pirmenybės numatomos 1981 m. rugsėjo 12-15 d.d. 
greišiausia Kanadoje. Vykdyti išpuola estams, tašiau iš jų patvirtinimas dar nėra gau
tas ir yra galimybė, kad jas vykdyti prisieis lietuviams, šiuo laiku dar nėra paaiškė
ję ar lietuvių pirmenybės bus vykdomos atskiru laiku, ar išvestos iš pabaltiešių varžybų.

1981 m. š. A, Pabaltiešių Klubinės Tinklinio Pirmenybės numatomos 1981 m. rugsėjo 
26-27 d.d. Vykdyti turėtų latviai, greišiausia Vidurvakariuose. Data ir vykdytojai 
pakol kas tentatyvils.

1981 m, Ž, A. Pabaltiešių Klubines Kx*epSinio Pix‘menybėb ąuioa Lomos 1981 m. lapkri
čio 7-8 d.d. Vykdymas išpuola latviams, tentatyviai Vidurvakariuose. Patvirtinimas 
dar nėra gautas.

1981 m. š. A. Lietuvių Lauko Teniso Pirmenybių data ir vieta dar nenustatyta.
1981 m. S, A, Pabaltiešių Individualinių Šachmatų Pirmenybių data, vieta ir vykdy

tojaidar nepaaiškSję. Yra planuojama pravesti 1981 m. Ž. A. Pabaltiešių golfo varžybas.
1982 m, š. A. Pabaltiešių Alpinistinės ir Cross-country Slidinėjimo Pirmenybes numa

tomos. 1982 m. vasario 6-7 d.d. Vykdo latviai.
Šis kalendorius apima tik metines pirmenybes. Apygardinės, lokalinės bei paskirų 

sporto vienetų tarpusavio varžybos į šį kalendorių neįtrauktos. Kalendoriaus pakeiti
mai bei papildymai-bus nuolatos skelbiami. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

kambaryje po 50 iki 60 vyrų, ir tie barakai, aptverti spyg
liuotomis vielomis. Nežiūrint to, esti daug dezertyrų Ir 
net savižudysčių: jo dalinyje esą nusišauna per mėnesį 
vidutiniai 5 kareiviai ar pus karininkai.

Žinome iš II-jo Pasaulinio Karo, kad sovietai negali pa
sitikėti savo kareiviais, ir kad ju ištisi daliniai pasiduoda
vo voklečiams(prieš tai sušaudydami savo poli trukus),‘ku
rie nenorėjo ir nesugebėjo išnaudoti tokios naudingos kare 
situacijos, nes daug tų pasidavusių karių į belaisvę numa
rino badu ar kitokiu būdu nužudė.

Laisvasis pasaulis, pirmon eilėn JAV, norime tikėti, 
yra ta vienatinė atspara veržliam komunizmui sustabdyti. 
Ką gi darė metų eilę Amerikos Vyriausybė, kad paruoštų 
kariuomenę eventualiam karui?. Štai ką rašo "Readers Di
gest" žurnalas (spalių m. 1980) straipsnyje "Kas kariaus 
už Ameriką" (Who will Fight for Amerika ?). JAV karuo- 
menė yra blogai paruošta. Prieš 9 metus įvesta -savano
rių — samdinių (vieton privalomos kariuomenės prievolės) 
kariuomenė buvo netikslinga, ar tiesiog žalinga, ruošiant 
kariuomenės kadrus. Daugelis savanorių buvo mažo išsi
mokslinimo (1979 m. buvo tik 68% su high—school diplomu, 
o jau 1980m. tik su 58%); lankiusių kolegijas buvo 1964 m.
— 13,9%, gi 1979 m. tik 3,2%. Gi kaip tik dabartinėje ka
riuomenėje reikalingas didesnis išsimokslinimas, kadka- 
rys galėtų vartoti kaskart labiau komplikuotus karo pabūk
lus. Duodamas pavyzdys: "Juodas Vanagas" (Black Hawk) 
helikopteris turi 257 mygtukus(knobs) ir jungiklių (switches!) 
135 rankenų (circuit-breakers), 62 pakeitimų( displays ir 
11,7 ketvirtainių pėdų instrumentų kontrolės. Laivynas 
yra verkiant reikalingas daugiau specialių technikų. Dar 
kas blogiausia, kad dėl neužtenkamo atlyginimo,daug spe
cialistų, ypač iš aviacijos ir taip gi iš kitų kariuomenės 
dalių laisvai pereina į civilines, geriau apmokamas tar
nybas. Taigi ne tik nėra užtektinai tinkamų kariuomenei 
savanorių, bet ir tų pačių paruoštų daugelis nepasilieka 
kariuomenės tarnyboje. Tvirtinama, iŠ 1O sausumos) ka
riuomenės divizijų esančios tik 4 paruoštos eventualiam 
karui. Taipgi kariuomenės rezervų trūksta apie 370.000.

Nemažiau aliarmuojantis straipsnis yra tilpęs "Readers 
Digest" kovo m. 1981: "Our Army Is Unprepared" —"Mūsų 
(JAV) kariuomenė yra neparuošta". Nesigilinant į detales , 
galima tvirtinti, kad Reagarfo vyriausybės pastangos pasi
vyti ir net pralenkti Sovietus kariškoje technologijoje — 
kas suprantama, yra būtina laisvo pasaulio saugumui prieš 
agresyvų komunizmą atsilaikyti, — yra nepakankamas. 
Reikia dar lygiagrečiai pertvarkyti kariuomenės komplek
tavimą ir paruošti atatinkamai kvalifikuotus karius.

Iki šiol liberalinė JAV Vyriausybė, skatinama multimi
lijonierių, kurių dalis yra palanki sovietizmui dėl biznio,
— daug prisidėjo prie kariuomenės karinio potencialo nu- 
smukdinimo. Tai ne dienos, mėnesio ar vienų metų pastan
gos (jei tokios būtų nuosekliai vykdomos) paruošti tinkamą 
valstybės saugumą užtikrinančią kariuomenę. Kovojęs su 
kareivių moralės žlugdymu ir komunistinių idėjų skleidi
mu generolas Walker (dar berods Kennedžio prezidenta
vimo metu) staiga buvo atšauktas iŠ Vokietijoje esančios 
divizijos vado pareigų ir, jam grįžus į JAV, jis buvo pa
talpintas atrodo, be jokio pagrindo į ligoninę. Vos tik pre
zidentui Carter'iui atlikus inauguracines iškilmes,Korėjos 
kariuomenės vadas buvo per 24 valandas atšauktas, taigi 
atstatytas iš pareigų ir pažemintas, nes jis pareiškė, kad 
prez. Carte^io favorizuojamas JAV kariuomenės atšauki
mas iš Korėjos suteiks impulsų geriau ginkluotai komunis
tinei Šiaurės Korėjai pulti Pietų Korėją.

Kiek pavyks naujai JAV Reagan'o vyriausybei realįzuo - 
ti ne tik ginklų išvystymą, bet ir kariuomenės tinkamų kad
rų paruošimą, ir ar bus nuosekliai (ne teatrališkai) kovo
jama su besiplečiančiu pasaulyje komunizmo terorų, pa
rodys ne taip tolima ateitis. J. V.'
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BALTO - AISČIU CIVILIZACIJOS LIKUČIAI

Vos bepradėjus kalbėti apie mūsų prosenelių nuostabius paminklus - kapus ,
/šventkalnius, pilkalnius, "kurganus"/, kuriais jie nužymėjo mūsų garbingą praeitį 
/NL nr.ll, 1980./ ir gyventas teritorijas, teko nukrypti Į Iš ve niovęs ir religiją.

1. -LIZDEIKOS PASLAPTIS
Ką mes žinome, apie mūsų senosios tikybos vyriausius dvasiškius? Nuo to 

laiko, kai lenkas MIERZYNSKI uždraudė lietuviams kalbėti apie Kr i vi ų krivai
čius, beveik, nieko naujo nerandame A r i j ų tikybos klausimu. Mūsų oficialūs 
istorijos vadovėliai mirtinai tyli, skelbdami " suklastotais”, ’’išgalvotais”, "legen
domis" ne vieną, ne du, o daugybę senų kronikininkų ir visą glėbį istorinių šaltinių. 
Lenkai mus užhipnotizavo, iškraipydami mūsų istoriją, suniekindami ir sumažinda
mi mūsų senosios tikybos svarbą.

Toks lenkų žygis neliko tuščiomis pastangomis. Jie suvirškino jot vi ngius 
ir prūsus, pasisavindami "Wielka Polska" ir "Pomorzie" žemes. Tai ką jie šian
dien atsiekė Vakaruose, buvo dar ne taip seniai nedaugelio lenkų vien gryna svajonė.

Daugumai abejojančių bus pravartu išgirstijjasisakymą vieno mokyto War- 
šawos lenko, gal pusmečiui praėjus nuo II-jo Pasaulinio Karo. Jis pasakė, kad lie
tuviams, kiek jis juos pažįstąs, stokoja tautinės savigarbos agresyvine prasme.Ne 
to agresyvumo, kuriuo serga nemaža lenkų, norinčių sukurti nerealistinę lenkų 
"mocarstwo" nuo jūrų ligi jūrų, bet sveikos, realistinės, protingos savigarbos, Gy
va tauta negali pamiršti, prie bet kokių aplinkybių, savo protėvių palikimo - vi
sos Prūsijos / iki Oderio ar Elbės/ ir /P/R u s i j o s / istorinės D. Lietuvos Kuni
gaikštijos/ . P-rūsėnai ir rusenai, - tai mūsų protėviai, ką bandysime ateityje ne - 
ginčijamai įrodyti, pasiremdami mūsų senovine religija.

2. - KRIVIU- KRIVAIČIU/vyr.Arijų dvasiškių/SOSTlNĖ RIKAIČIUOSE
/ 499 - 785 po Kr./.

Kaip jau ankščiau aprašėme /NL nr.9,1981/ p-rus ėnai , kaip ir visi Balto - 
Aisčiai, t. y.Trojos/Taurojos, Anatolijoje arba Mažojoje Azijoje, dabart. Turkijoje/ 
dinastijos garbingi palikuonys po jos žlugimo /ž.Trojos arklys ir Gražioji Eleną/, 
1179 m.prieš Kr. savo Krivių Krivaičių sostinę pagaliau įkūrė RIKA IČIUOSE , Va
kariniuose Prūsuose /sėsnų arba Saksų krašte/.

Ten pat kalbėjome kaip K.K.PRUTENIS /521-6OO m./ ir jo brolis VAIDEVU 
TIS visuose prūsuose /prūsėnuose/ įvedė dvasininkų valdžią - teokratiją /maž
daug, kaip Irane šiandien Khomeini bando atstatyti panašią valdžią/, kuriai turėjo pa
klusti pasaulinė vyriausybė. Tų dviejų valdžių simbolia'i atvaizduoti paveiksle 3- 
Vąidevučio vėliavoje.

Nuo tada visas kraštas gavęs ir naują pavadinimą - P RUTE NI JA , Vyriau
sią valdžią įkūrus, jis įrengė šventovę/ tarsi Vatikaną su Šv.Petro Bazilika/ su pas
tatais, Krivėms ir vaidiloms, t. y. kolegiją dvasiškių, prie šimtmetinio ąžuolo 
/gyvybės simbolio/ su aukuru/Amžinąja Ugnimi/ ir jame įkeltais vyriausių trijų 
D e į v i ų /Trigalvyje/ atvaizdais. Tą vietą jis pavadino RIKAICIAIS /nuo rikio ar 
rykės, t. y. valdovo ir valstybės/. Čia turėjo būti aukojama dievui Praamžiui ir vai
dilų renkami Krivių Krivaičiai, Arijų "popiežiai". .

Vaidevučio vėliava buvusi baltos drobės, 5 uolekčių ilgio ir 3 pločio. Joje bu
vo išsiūti trijų vyriausių deivių /Krivių Krivaičio Dievo atstovų žemėje/ paveiks
lai. Jie dėvi mėlynus drabužius. Herbas - du balti žirgai, kurių tarpe skydas. Sky
de matėsi lyg ir žmogus,tik su pražiodinto lokio snukiu /taigi, mes ir meškas "gar
binome", kiti sušuks’./. Skyde ir vėliavoje buvo mūsų senoviniu raštu- runraščiu 
įrašyta: "Dievulio vardan amžinau: žmonėms PARUSIAMS PERGALĖ VYTIES" /Apie 
tai mes rašėme, kalbėdami apie "Baltų runas", runraštį/.

Prūsai turėjo dar ir kitą vėliavą su skydu,padalintu į dvi lygias dalis. Viršuje, 
geltoname lauke, matėsi mėlyna karūna, o apatinėje dalyje mėlyname lauke buvo gel
tona karūna, Kronikininkai spėja, kad tos dvi karūnos galėjo reikšti Krivių Krivai - 
čio,ir Vyriausio Kunigo /valdovo/ dvilypę bet vieningą valdžią, o gal taip pat dvi, / į 
vieną sujungtas tautas /gotus ir prūsėmis/, t.y.senąjį ir naująjį tos. pat tautos pa
vadinimą.

PRUTENIO ir VAIDEVUČIO "legenda", kaip ir visos kitos, mums yra svarbi 
įvairiais atžvilgiais. Ji yra ypač vertinga istoriniu atžvilgiu, nes atidengia ir 
išryškina mūsų teises į Prūsų kraštą, kuris tęsėsi nuo Danijos iki Kaukazo’. Vaide- 
vučio tėvai ilgai gyveno prie Kaukazo, kur dar šiandien užtinkami "ošetai", jų pali -

MODERNIEJI 
MILŽINMEDŽIAI

Ar galite įsivaizduoti me
džius, kurie išaugtų 6 met
rus aukščio per 1 metus tro
pikuose, padėtų sulaikyti 
juodžemio sunykimą, sustab
dyti miškų gaisrų plėtimąsi; 
tokius įvairialypius medžius; 
kurie galėtų būti naudojami 
ne tik kurui ir popieriaus 
pramonei, bet ir pašarui?

Tokie medžiai šimtme
čiais egzistavo,tačiau moks
lininkai tik dabar pradeda 
įsitikinti jų vertingumu. Jie 
vadinami egzotiškais var
dais: G mėli na, Leucaena. Jie 
nėra tokie stambūs kaip pu
šys ar klevai, bet, nykštąnt 
pasaulio tropinėms girioms, 
miškininkai susidomėjo 
greitai augančiais milžin- 
medžiais/supertrees/, su - 
teikiančiais pagrindinę viltį 
miškų ateičiai.

Didelė dauguma tų milžin- 
medžių yra tikrumoje dar - 
žovinės rūšies. Kaip jų "gi
minės" - ‘gerai žinomos li
mos pupelės, lęšiai, žirniuo- 
čiai, - jie irgi praturtina že
mę nitrogeną prilaikančio
mis bakterijomis, kurios į- 
sitaiso jų šaknyse.

Dr.N.Vietmeyer’is, dir - 
bantis JAV-bių Valstybinėje 
Mokslo Akademijoje, vadina 
tas daržoves"smogikų dali - 
niais kare prieš miškų su- 
nykimą". Tie milžinmedžiai 
-daržovės-greitai augdami , 
suteikia pavėsį kitiems au
galams ir išaugina dėsi m - 
teriopai daugiau medienos, 
negu medžiai vidutinės šilu
mos zonose. Be to, jie yra 
nepaprastai patvarūs ir at
silaiko prastoje žemėje.

Mokslininkai dabar studi
juoją tuzinus tokių specialių 
daržovių. Sausroms iki da - 
bar, kaip rodo tyrimai, ge
riausiai prisitaikė augalas 
- medis Leucaena iš Lotynų 
Amerikos ir pietryčių Azi- 
yos. Virš 1OO jų rūšių siekia" 
nuo 20 metrų aukščio, ku - 
riuos galima n audoti kirti
mui iki 4 ir 1/2 metrų rū
šies, kurie puikiai tinka su
laikyti juodžemio slinkimą .

algimanto skiltis
DRAUGUI IŠĖJUS

Tie išėjimai kaskart vis dažnėja. Vis dažniau turi prisi
versti rasti tinkamą žodį paskutiniam atsisveikinimui. 
Formalumas tai, pareiga ar įprotis ? Kas žino, bet kai 
dūšia apsirasojus, kažkaip neįstengi tylėti, tiesiog norisi 
prabilti. Vykusios ar ne tos mintys bus, gal ir ne tiek 
svarbu, kūrkas svarbiau, kad draugą, kolegą išlydi bent 
vienu kitu, nuoširdžiu ir nemeluotu šaltiniu...

A. a. Jonas Švedas muzikas, kompozitorius, akademinių 
dienų kolega, to pačio fakulteto ir, bendrabučio kambario 
draugas, bičiulis. Vadinasi, kartu laužta neskalsi ir ne
gausi pokario badmečio, studentiško davinio duona, kartu 
ragautas tas skystimėlis, tuo kart kasdienine sriuba va
dintas. Aišku, Jonas turėjo talentą, menininko — kūrėjo 
sielą. Materialinės gėrybės, net nepakankamas maistas, 
visų turimi itin riboti ištekliai, atrodo jo visai neerzino 
įr nejaudino. Jam užteko pačio minimumo šiai ir, galbūt, 
ryt dienai. Mėgo, tiesa, dūmą patraukti. Tai ar tik ir ne
buvo jo vienintelis "blogas" įprotis.

Teko darbuotis studentų atstovybėje, taip' vadinamus, 
kultūrinius reikalus tvarkant. Čia be Jono talkos jokiu bū
du neapsieidavome. Minėjimas, koncertas, kultūrinio pa
mušalo vakaronė—visada reikalinga pianino palyda, akom- 
ponavimas. Būdavo: "Jonai, būk geras, Jonai sutik, Jonai 
padėk, Jonai neatsisakyk. . ." Ne, nebuvo jokio vargo su 
juo. Visada sutikdavo, neatsisakydavo, padėdavo. Žinojo 
ar jautė savo vertę scenoje, bet tuo nesipuikavo prieš ki
tus, visada likdavo lygus tarp lygiųjų; Studentų dienomis 
artimai draugavo su dramaturgu dr. Kostu Ostrausku. Tai, 
žinoma, buvo intelektualinė draugystė. Abu mėgo muziką, 
klasikinę, operinę. Savo laiku Kostas lavino balsą (su vi
sai neblogais daviniais )lr; kas gi kitas, jei ne Jonas jam 
atlikdavo muzikinę palydą. Kambario kolegos juos abu vi
sada laikydavome ekspertais visų rūšių rimtosios muzikos 
srityje.

Taipogi ir mūsų, likusiųjų, muzikos pamėgimas ir su
pratimas buvo ribotas, tad nestebėtina, kad pradėjęs kom
ponuoti savo individualinius kūrinius, Jonas demonstruoda
vo, aiškindavo juos, tik labai neskaitlingam būreliui tų, 
kurie galėjo tai suprasti ir vertinti. Kaip ir kiekviename 
universitete, esama studijuojančių ir studentaujančių. Jo
nas, be jokios abejonės, buvo drausmingas ir pareigingas 
studentas, tik laisvalaikius skirdamas savo taip pamėgtai 
muzikai. Ne visi net ir žinojome, kad jis "rašo" muziku. 
Kitą kartą galvodavome, kad Jonas sėdi susikaupęs prie 
studijų rašto darbų, seminarų ar proseminarų iruošimo. 
Taip ir prisimena šviesiaplaukio, atgal Šukuotais plaukais, 
Jono profilis, užsikniaubusio prie rašomo stalo, kažką 
rašančio, braukančio, taisančio, tokio, lyg ir susirūpinu
sio, cigaretės dūmų gaubiamo. . .

Šiandien jau ir jis išėjęs. Tai. kasdienybės raida ir ne
išvengiamybė, neaplenksianti nei vieno. Anksčiau’ar vė
liau, išeisime visi, skirtumas'>bus« tik tame, kad vieni ne
paliksime jokių pėdų; kitų atminimas ir išlikimo ženklas 
bus gilesnis ir prasmingesnis, — toks yra kiekvieno pri
pažinto kūrėjo kelias. Lietuviškoje muzikologijoje Jono 
Švedo vardas tikrai išliks ir mūsų ateities kartoms.

kuonys. Vaidevučio laikais,kaip ir vėliau 8-9 š., turėjome artimus religinius, kultū
rinius, kalbinius ir politinius ryšius tarp visų Arijų tikybos Balto-Aisčių/Prūsėnų ir 
Rūsėnų’./. Apie tai vėliau.

Dabar išaiškėja,kad "pagonys prūsai garbino ąžuolą ir ugnį",o greitai pradė -

Paprastos daržovės puikiai
atsigauna, pasodintos tarp 
Leucaena eilių. Be to, jų la - 
pai turi daug proteinų. Mil
žinmedžiai nukirsti greitai

mąsi, nes jų kamieno apa
čioje auga labai tankūs lapai. 
Tinkamai prižiūrint ir trę- 
šiant žemę su Leucaena ir

atželdinti išnykstančias gi
rias.

/iš Reader’s Digest, kovo
mėn. 1981 m. laisvai vertė

Sime kalbėti apie kitus "burtus" bei "prietarus", kurie taip buvo šventi mūsų protė - atauga, kas yra nepapras - Gmelina medžiais,yra vilties Birutė Nagiėnė/.
vįams

1981. ITT. 27 3 psl

ŠVENTUOJU 
ĄŽUOLU

VALSTYBĖS
SENOVINIS 
HERBAS

kairėje - 
VAIDEVUČIO
VĖLIAVA
dešinėje -

MUSŲ, SENOVĖS DVASIŠKIŲ VYRIAUSIŲJŲ SOSTINĖS AMŽIŲ BĖGYJE
- Žemėlapis rodo nepertraukiamą jų grandį per 2500 metų, nuo Trojos griu

vimo ligi žemaičių krikšto. Be to, pažymėtos dvylikos karūnų/tautų/ federaci
jos svarbiausios išsiblaškymo kryptys po Trojos karo. Taip paaiškėja Lizdei
kos žiliausių pirmatakų kilmės paslaptis.

tai svarbu, kur žemdirbiai 
turi kirsti tankynes ir de- 
ginti kirtimus.

Sula iš Copaifera milžin- 
medžių, augančių Amazonės 
pakraščiuose, gali būti nau
dojama dieselio motoro ku
rui. Raudonoji Calliandra 
prilaiko miškų gaisrų plėti-

■Vav"ir ‘v 'V* yrV■f"“*' ■qr'V"v’y "<r v**“<r y 1 v

J. ANDRIAUS SUDARYTĄ. U ETUVOS ŽEMĖLAPI 
IR IŠ LEIS TĄ. DEVENI U_ KULTŪROS FONDO, — 

KAINA $ 6. PO plius .05 c., (per siuntimo iš
laidoms padengti ) — GALIMA ĮSIGYTI
SIUNČIANT UŽSAKYMUS ŠIUO ADRESU:

> DEVENIU, KULTŪRINIS FONDAS
’ P.O. BOX 70782

S T. , PETERS BURG, FL. 33733

SENOVIŠKA 
ROMUVA
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JOSEPH PAIAUIIS JAMS

APIE AUTORIŲ,
Dr.Pajaujis-Javis buvo gimęs Lietuvoje 1894 m., iš 

profesijos- ekonomistas, publicistas, padaręs doktoratą 
iš socialinių-politinių mokslų srities Kiel Universitete , 
Vokietijoje.

Lietuvoje politiniame gyvenime pasižymėjo būdamas 
Lietuvos Seime 1926-27 m., buvo Lietuvių delegacijos na
rys sudarant prekybos sutartį su Sovietų Sąjunga Maskvo
je 1926 m. 1941 m. jis buvo Darbo ministeriu laikinoje 
Lietuvos vyriausybėje.

Savo darbą pradėjo dėstytoju Komerciniame Institute 
Klaipėdoje, vėliau tapo profesorium Vilniaus Universitete, 
Vilniuje, dėstydamas Ekonominius mokslus ir Ekonomi - 
nę Geografiją, tą patį darė atvykęs į A meriką, Alaska U- 
te. Primėmė JAV pilietybę 1952 m. Po to darbavosi 
Kongreso Bibliotekoje Washirigtone,D.C. Čia jis išdirbo 
15 metų iki pasitraukė į pensiją.

Dr.Pajaujis- Javis mirė 1973 m.
Šios knygos išleidimui finansinę paramą suteikė Tau-° 

įtos Fondas ir autoriaus našlė Emilija Pajaujienė-Jarvis. 
Aplanką paruošė dail. Vladas Žilius.

APIE KNYGĄ" SOVIET GENOCIDE IN LITHUANIA*'

Ši knyga susideda iš dviejų dalių. Pirmoje aprašoma 
pirmoji Sovietų okupacija- 1940-1941 m. .antroje - II-oji 
1944- ir pirmoji jų valdymo dekada, iki 1954 m. Knygos 
pabaigoje randame vertimų svarbiųjų dokumentų: Slaptą
jį Protokolą 1939 m.rugpiūčio mėn.23 d., Lietuvos išda
linimo žemėlapį,Pagrindinius nurodymus ištrėmimams, 
Parengiamuosius planus likviduoti pasižymėjusius "prieš
valstybinėms partijoms" priklausančius asmenis; Ins
trukcijas pasiruošti genocidinėms deportacijoms; Saugu
mo Komisaro įsakymą 1941 m. .Raštą Valstybės Saugumo 
Liaudies Komisarui Gladkov’ui.

Pridėta išsami bibliografija ir indeksas.

Knyga parašyta anglų kalboje, rūpestingai dokumen - 
tuota. Be to, autorius suteikia pagrindines analizes ir ap
rašymus GULAG’ų- sovietų priverstino darbo stovyklų - 
kalėjimų sistemos ir Sovietų Sąjungos ekspansinę užsie
nio politiką.

Ši knyga yra nepaprastai vertingas įnašas ne tik kita
taučiams, bet ir mūsų studijuojančiam jaunimui, kuriam 
anglų kalba aprašyti įvykiai bus daug aiškiau supranta
mi ir padės dalintis žiniomis su savo aplinka šiame 
kontinente ir kitur, kur kalbama angliškai. Įdomu būtų 
sužinoti , kodėl tiek daug laiko praėjo iki šios knygos pa
sirodymo ?Autorius mirė prieš 7 metusi

Besimokančiam mūsų prieaugliui lituanistinėse mo
kyklose, ypač jas baigusiems ir bebaigiantiems- tai būtų 
nepaprastai puiki dovana. Kietais viršeliais, 246 psl.

Knygos kaina - $ 10.95. Užsisakyti galima per Many
ta nd Books, Inc., 84-39 9Oth Street, Woodhaven, N. Y. 
11421, USA. Arba per Lithuanian National Foundation,Ine. 
P.O.Box 21073, Woodhaven, N.Y. 11421, USA.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

"Lietuvių Dienų" žurnalo Vasario mėnesio numeris jau 
išsiuntinėtas skaitytojams, bendradarbiams ir platinto
jams. Šis "Lietuvių Dienų" numeris yra skirtas dailininko 
Jurgio Juodžio kūrybai ir asmeniui išryškinti. Viršelyje 
jo nuotrauka prie jo kūrinio. Tautinio meno kelio ilgas jo 
kūrybos ir tematikos straipsnis paruoštas Algirdo Gustai
čio, pailiustruotas įvairių temų ir kompozicijų paveikslų 
nuotraukomis. Vedamajame Simo Sužiedėlio straipsnis 
"Tautos Laisvė ir moralė". Prano Visvydo humoreska 
"Šaunioje rezidencijoje". Daugybė nuotraukų iš VLIKo 
seimo Toronte. Knygų "Jūrų keliais", "Spaudos baruose" , 
"Širdis iš granito" ir kt. recenzijos.

Anglų kalbos skyriuje — Karilės Baltrušaitytės straips
nis apie Kristijono Donelaičio asmenį ir ištraukos iš jo 
"Metų". Ten pat randame dail. Viktoro Liaukaus drožinių 
nuotraukas ir jo biografinius bruožus. Jonas Skyrius re
cenzuoja knygos "Lithuanian Writers in the West" dalį , 
su A. Kairio, A. Rūtos ir J. Jankaus nuotraukomis ir jų 
kūrybos analize. Šalia paminėtų dar rašoma apie Terlec- 
kio, Sasnausko, Gajausko, Petkaus ir kitų disidentų kan- 
čios-kelius.

"Lietuvių Dienas" leidžia Antanas F. Skyrius. Adresas:. 
4364 Sunset Blvd. Los Angeles, CA. 90029, USA.

IR JIE DŽIAUGIASI PAVASARIU

Stasys Navickas

ALGIMANTO MACKAUS KNYGŲ LEIDIMO FONDAS

AM & M Publications išleido 41 knygą, iš kurių de
šimt premijuotos įvairiomis premijomis. Šiais metais 
žada išleisti Eduardo Cinzo romaną "Mona ", Icchoko 
Mero romaną "Sara" ir Petro Klimo dienoraštį iš 
Lietuvos kūrimosi laikų.

Kiekvienas asmuo skiriąs į metus $ 25.00 kny
gų leidimui bus skaitomas fondo nariu, gaus veltui 
populiarią , liuksusinę Antano Gustaičio knygą " Saulės 
šermenys" ir jam automatiškai bus siunčiami naujai 
pasirodantys fondo leidiniai.

Jei metų bėgyje knygų bus išleista mažiau, negu už 
25 dolerius, tai kiekvienas fondo narys turi teisų pa
sirinkti ankstyvesnių fondo leidinių už likusią sumą arba 
nusirašyti tą sumą nuo mokesčių, naudojant Ta Id. No. 
36-2916315 / JAV-ėse /.

Kviečiami visi paremti fondą užsisakant knygas 
šiuo adresu :

AM & M Publications
c/o G. Vėžys
7338 South Sacramento Avenue
Chicago, Illinois 60629
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Maironis

MERGAITĖ

Pražydo pasklido žiedai po laukus 
Ir pievas išpynė margai ;
Aš skinsiu, sau pinsiu rausvus vainikus, 
Žydėsiu, kaip žydi laukai.

Banguoja ir mainos tarp kalnų žalių
Upelis nuo margo dangaus;
Stebėsiuos gėrėsiuos Vilnių blaivių
Ir savo vainiko gražaus.

Sučiulbo pragydo tarp girių saldžiai
Paukštelių byla įvairi;
Dainuosiu ringuosiu po girią skardžiai 
Ir aš, karalienė graži.

Sužvengė subildo žirgelis toli:
Bernužis atjoja giria;
Palėkusi slėpsiuos;žaibu-akimi 
Pažvelgsiu tiktai paslapčia.

arba per savo kioskus.

V. Mačiuika

GIESMĖ SAULEI ‘ " bu ’I i : c / 'AUŠRA ' ’ ' ". - o z c* ,. /it?!'

Būk pagarbinta , saule, Lyg rasos lašai
Gyvybės šaltini Aušros ugny —
Tu lopšį žmonijos kaitriais spinduliais Nuo išsiskleidusios
Kasdien gaivini. Gyvenimo gėlės
Be tavęs nevirpėtų pavasariai, Akimirkos Į žemę
Neželtų želmuo, Laša.
Nečiulbėtų rytais giesmininkai. Paukščių muzika švelni
Be tavęs Pakyla nuo žolės
M rtimi ir amžinu šalčiu Ir neša
Dejuotų gimtoji planeta. Saulės lašą
Būk pagarbinta, saule *.
Tavo šiluma —

Širdžiai bundančiai.

Amžinai nepakeičiamas gėris — Ir džiaugsmas akmenis
Suteikia jėgų Akmenis prakalbina
Mūsų kely į tolimą ateitį, Ir upių vandenis
Kuriai jokių ribų nėra. Nuskaidrina, 

Ir žvėrį alkaną
V. Mačiuika Išvaro iš aušros,

VILNIUS Ir kreidiną 
Ramunių lauką

Vilniaus kvartaluose Degančios žaros
Tykomis gatvių knygą skaitau. 
Virš margaspalvių stogų

Spalvų pritaško...

Žydrame danguje Einu kaip žiedas'
Sklando Vilniaus balandžiai. Per pasaulį,
Šimtmečių balsas Supu širdy jo
Sustingo pastatų fasaduose. Jo saulę...

-Algirdas Landsbergis. Trys dramos. 1980 m. 176 psl.........................................
Aleksandras N. Dičpetris. Trys dienos pasauly. Novelės. 1980 m 184 psl 
Algirdas J. Greimas. Apie dievus ir žmones. Tautosakos studija. 1979 m. 360 psl 
Jurgis Šlekaitis. Rudens ritmu. Eilėraščiai. 1979 m. 136 psl..........................................
Valdas Adamkus, red. Santara-Šviesa. 25 metų sukaktuvinis leidinys. 1979 m. 160 psl 
Liudas Dovydėnas. Vasaros vidudienis. Novelės. 1979 m. 248 psl 
Lidija Šimkutė. Antrasis ilgesys. Eilėraščiai. 1978 m. 80 psl..................................
Henrikas Nagys. Prisijaukinsiu sakalą. Eilėraščiai. ,1978 m. 72 psl............. ;...........
Kazimieras Barėnas. Kilogramas cukraus. Apysakos. 1978 m. 272 psl 
Tomas Venclova. 98 eilėraščiai. Eilėraščiai. 1977 m. 136 psl...........................
Kostas Ostrauskas. Čičinskas. Drama ir dvi mikrodramos. 1977 m. 102 psl 
Marius Katiliškis. Apsakymai. Novelės. 1975 m. 254 psl................................
Eduardas Cinzas. Raudonojo arklio vasara. Romanas. 1975 m. 312 psl 
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Vyno stebuklas. Eilėraščiai. 1974 m. 80 psl 
Antanas Gustaitis. Saulės šermenys. Humoristiniai eilėraščiai. 1973 m. 112 psl 
Algirdas Landsbergis. Vėjas gluosniuose. Gluosniai vėjuje. Dramos. 1973 m. 126 psl 
Vincas Trumpa. Napoleonas, Baltija, Amerika. Istorinė studija. 1973 m. 256 psl 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos 1529 m. Statutas. 1971 m. 270 psl 
Kostas Ostrauskas. Kvartetas. Dramos. 1971 m. 178 psl....................................
Antanas Škėma. Raštai I tomas. Proza. 1967 m. 500 psl.....................................
Antanas Škėma. Raštai lt tomas. Dramos. 1970 m. 440 psl................................
Kazys Almenas. Gyvenimas tai kekė vyšnių. Novelės. 1967 m. 214 psl 
Jonas Mekas. Pavieniai žodžiai. Eilėraščiai. 1967 m. 95 psl............................
Vytautas Kavolis, red. Lietuviškasis liberalizmas. 1959 m. 216 psl.................
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KITŲ LEIDYKLŲ LEIDINIAI

Henrikas Radauskas. Eilėraščiai. 1965 m..............................................................
Henrikas Radauskas. Eilėraščiai. Pomirtinė poezijos knyga. 1978 m
Algirdas Landsbergis. Muzika įžengiant į neregėtus miestus. Novelės. 1979 m ..........
Tomas Venclova, red. Balsai. Pasaulinės poezijos antologija. 1979 m
Juozas Jakštas. Dr. Jonas Šliūpas. 1979 m......................................................
Vitolis E. Vengris. Lithuanian Bookplates. Lietuvių ekslibriai. (Dviem kalbom) 1980 
4 psl. m’

$5.00
$6.00
$6.00
$6.00

$12.00
$20.00

V.Reimeris

SPALVOS KAITA
Už lango vaizdas dar šaltai negyvas. 
Žiemos valdžia.
Ir tik viena paguoda, 
kad šitas sodas -fotonegatyvas: 
kur juoda - balta;
o kur balta - juoda.

Kad greit pavasaris - 
kruopštus paveikslų meistras - 
kas atvirkščia - atkels, 
ir dar spalvų pridės...
ir pasikeis žmonių veidai ir aistros 
tarp juodo sniego ir baltos mirties..

Ir gal ne tu, 
o obelis šviesi stovės už lango, 
kai žemę persmelks 
žalias laiko dūmas, 
kai vešlumu žolė 
prirųins pusnynų bangą 
ir kai žiedų snieguos nuskęs 
skaudus šakų juodumas.

Koks Tu amžinai jaunas, 
Baltasparni Vilniau *. 
Tavo akmenis glamonėju 
Virpančia ranka 
Ir ačiū sakau
Už nepakartojamą pasaką, 
Vienintelis mieste.

Da 1. A.Tamošaitis RUDAKĖLĖ akvarelė
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18 PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup. Lietuvoje ir išeivijoje/Parinko J.P-lis.

55 METAI BALETUI
Atžymėti 55 m. Lietuvos 

baleto sukakčiai Vilniaus O- 
peros ir Baleto Teatre buvo 
pastatyta Delibė "Kopelijos" 
spektaklis.

Baletu "Kopelija" prieš 55 
metus buvo pradėtas Kauno 
Baleto Teatras.

LIETUVIAI ŠOKĖJAI 
KONKURSE

Kandidatai į tarptautinį ba
leto artistų konkursą, kuris 
įvyks 1981 birželio mėnesį 
Maskvoje, konkurso būdu pa
rinkti du lietuviai baleto ar
tistai — Jolanta Valeikaitė 
ir Danielius Kiršys.

KĄ PASAKĖ "TIESOS" 
RED. A. LAURINČIUKAS

Lietuvos komunistų parti
jos suvažiavime sausio 29 d. 
kalbą pasakė ir "Tiesos "vyr. 
redaktorius A. Laurinčiukas, 
Jis, tarp kita ko, taip kalbė - 
jo:

"Vakarų imperialistai ir 
Pekino hegemonistai be at
vangos gamina ne tik atomi
nes, bet ir purvo bei šmeiš- 
to bombas. Sūpašėlusiu įtū
žiu "apšaudoma" ir Tarybų 
Lietuvos žemė.

Tarptautinė reakcija glo
boja užsienyje gyvenančius 
buržuazinius nacionalistus, 
nupirkdama jų skystus balsu:, 
ir jau ne vieną kartą parduo
tą sąžinę. Respublikos spau - 
da veda puolamojo charakte
rio propagandą, demaskuoja 
ir toliau demaskuos Ameri
kos, Vatikano bei kitus iš 
istorijos kapinyno sklindan
čius balsus... "
0 A. Laurinčiukas čia lankę
sis ir apsirūpinęs"supuvusių" 
vakarų gaminiais, nuduoda 
kvailą ir tvirtina, kad "mes 
pardavėme savo sąžinę."Ko
kią ? Tautinę???

STATO TILTĄ Į JŪRĄ
Prie Šventosios žiočių, se

nojo molo vietoje stato tiltą 
į jūrą. Darbus atlieka kuror
to kelių eksplotavimo valdy
ba. Poilsiautojai labai pamė
go senąjį Palangos tiltą. Ti
kimės, kad naujasis irgi bus 
populiarus, juolab,kad Šven
tojoje kasmet atostogauja vis 
daugiau žmonių.

Naujasis tiltas turės apie 
30 metrų atšaką Šventosios 
upės žiočių link. Atšakos pa
baigoje, pasak, Palangos dai
lininko Vyginto Domanskio, 
bus pastatyta skulptūrinė 
grupė "Žvejo dukros". Nūnai 
šis skulptorės Zuzanos Pra- 
naitytės darbas, jau nulietas 
iš bronzos, atkeliavo iš Mins
ko į Palangą ir laukia, kol 
bus baigtas statyti tiltas. Ta
da pagal architektės Živilės 
Mačionienės projektą trys 
grakščios, aukštos bronzinės 
merginos sustos prie jūros , 
nerimastingai laukdamos, 
kaip ir visų Šventosios žvejų 
žmonos bei dukros.

Poliai į jūrą jau nužingsnia
vo per 300 metrų, — sako 
Palangos kelių eksplotacijos 
valdybos viršininkas Riman - 
tas Mikalkėnas. — Feliksas 
Šalnis, kiti dailidės, kloja 
grindis, ruošia suoliukus, 
tvarko senus, dar prieš ke- 
riasdešimts metų sukaltus 
polius.

Pasirodo, laikas polį ne
vienodai veikia. Jo dalis , 
esanti virš vandens, genda, 
pūva. O apsemtoji — atvirkš
čiai — tvirtėja. Į medį tiek 
prisigeria jūros druskų,kad 
net plieniniai grąžtai dyla.

GRYBAI ŽIEMĄ
Su pasisekimu grybus au

gino "Panerio" daržininkys
tės tarybinis ūkis ir taura - 
laukiečiai. Per metus Tau- 
ralaukio grybų augintojai išs 
šešių šimtų kvadratinių met
rų grybyno surenka apie 9 
tonas pirmarūšių dvisporių 
pievagrybių, kuriuos grybau
tojai vadina šampinjonais . 
Šampinjonų žinoma apie še
šiasdešimts rūšių. Tai —ne
reiklūs, pakelėse, daržuose, 
skveruose, ganyklose augan
tys grybai. Auginti juos pra
dėta Prancūzijoje. Norint iš
auginti baravyką, reikia su
daryti sąlygas, kuriose galė
tų vykti grybo ir medžio šak
nies simbiosė. Pievagrybiai 
gali augti bet kur, kad tik 
užtektų drėgmės ir reikalin
gų maisto medžiagų, kurių 
gausu pavėsiuose, komposte. 
Pievagrybiai surenkami jauni. 
Pramoniniu laikomas 10—20 
gramų sveriantis grybas, tad 
norint prigrybauti toną pieva
grybių, reikia išauginti vidu
tiniškai 66000 grybų. Jauni 
pievagrybiai labai maistingi 
— džiovintuose 43 procentai 
baltymų.

Pasaulyje žinoma apie 1OO 
tūkstančių grybų rūšių. Euro
poje valgomų grybų rasta per 
500 rūšių. Lietuvoje kiek 
mažiau—318,o vertingų tarp 
jų — 1OO — 120 rūšių. Per 
2000 metų žmogui pavyko 
sukultūrinti daugiau kaip da 
tūkstančius augalų, bet tarp 
jų — tik keliolika rūšių gry
bų: dvisporį, pievagrybį, 
gluosninę kreivabudę, rauks- 
liažiedę gleiviabudę. Moksli
ninkai bando užpildyti šią 
spragą, nes švieži, marinuo
ti, džiovinti arba sūdyti gry
bai — paikus kulinarijos ga
minys. Grybų maistingumą 
galima prilyginti duonai, fos
foru jie prilygsta žuviai, 
džiovinti baravykai net dvi
gubai maistingesni už kiauši
nius ir dešrą, o grybų aro
matas sužadina skrandžio 
šalčių išsiskyrimą. Del šių 
savybių grybai — vienas se
niausių žmogaus vartojamų 
produktų.

Prieš dešimtį metų pieva
grybius pabandėme auginti 
Purmaliuose, senoje paukš- 
tidėje, — pasakoja grybų au
ginimo pionieriai. — Grybai

neblogai užderėjo. Tada ir 
sumanėme statyti grybyną. 
Praėjusiais, metais mums 
jau pavyko gauti neblogą der
lių—12 kilogramų pievagry
bių iš kvadratinio metro so
dinių.

Tauralaukio grybai siun
čiami į Vilnių, Klaipėdą, Pa
langą, kur jie noriai perka - 
mi. Pievagrybių auginimo 
technologija, nors ir gerai

žinoma, bet gana .sudėtinga. 
Kad grybai puikiai derėtų, 
auginimo kamerose reikia 
palaikyti 17 laipsnių šilumos 
temperatūrą, laiku laistyti 
grybieną, apsaugoti ją nuo 
vabdžių ir infekcijos užkrė - 
timo. Grybiena sodinama ke
turis kartus per metus. Po 
keturiasdešimties dienų ji 
sudygsta ir ima augti pir
masis grybų derlius.

Anelius MARKEVIČIUS

JEIGU GERI IR GAU GERTI — TAVO REIKALAS 

J EI GU NORI NŪS TOTI — MŪS U .
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VELNIO TRAMDYTOJA
/tęsinys/

Pakilę nuo stalo, jie dar kieme gerą valandą vis apie 
reikalus šnekėjo. Pagaliau inžinierius išvažiavo. Tik da
bar girininkas prisiminė architekto prašymą. Baisiai ne
norėjo trenktis į tą Vanagynę, bet pažadas ir tyliai, lyg 
niekam nematant išmūrytas garažiukas, kur jau saugiai 
mašina stovėjo, privertė jį išvaryti iš kluono motociklą. 
Tai buvo senas klederas su priekaba, bet po miškus tran
kytis - pats tas. Negi laužysi savo mašiną.

Kadagys jau septintus metus čia šeimininkavo, ir jam 
gerai buvo žinomi visi miškai ir pamiškės. Tad jis dūmė 
vingiuotais keliukais nesidairydamas. Motociklas traukė 
gerai, ir gal po valandos Kadagys pamatė Vanagienės so
dybą. Bet'tuo pat metu keisti dalykai ėmė darytis. Varik
lis, iki šiol ritmingai urzgęs, staiga sučiaudėjo ir užge - 
so. Negi benzino nepaduoda, pagalvojo. Nulipo, patikri
no. Siurblys veikė, ir visa kita buvo tvarkoj, bet ilgai 
vargo, kol vėl užvedė variklį. Nuvažiavęs negesinsiu, pa
galvojo, apžergdamas sėdynę. Įjungė bėgį, pasuko ran - 
keną. Variklis riaumojo, bet motociklas - nė iš vietos. 
Čia kokia velniava, keiktelėjo ir tuoj pastebėjo, kad laiko 
nuspaudęs stabdį. Atleido. Vis dėlto išgėrus važinėt ne
galima, papeikė pats save. Didindamas greitį, nuriedėjo 
keliuku, užlėkė ant kalvelės, bet variklis vėl užgeso. Ba
la jo nematė, paėjėsiu pėsčias.

Nuo kalvelės visa sodyba buvo kaip ant delno. Svieste 
švietė naujutėlė daržinė baltu šiferio stogu. Kokių aštuo - 
nių metrų ilgio ir šešių pločio, sumetė, ketindamas pri
ėjęs žingsniais tiksliau išmatuoti. Staiga grįžtelėjęs pa
matė riedantį pakalnėn motociklą. Priekinis ratas buvo 
persisukęs, ir motociklas įstrižai leidosi šlaitu. Kadagys 
pasivijo, užšoko. Suurzgė variklis, ir motociklas, lyg 
kažkieno pastūmėtas, nurūko pašėlusiu greičiu, šokinė - 
damas per duobes ir šaknis, vos neužkabindamas pakelės 
medžių ir krūmų. Kadagys atsipeikėjo tik pusiaukely, sa
lėti no greitį. Kiek jau mes ten išgėrėm, pagalvojo, nie
kaip negalėdamas suprasti, kodėl tas motociklas pats ė- 
mė įuo kalvelės riedėti. Gal stabdžiai. „. gal ? ...

Grįžęs namo, Kadagys paskambino Gūžei : viskas 
taip , kaip j:s sakęs, daržinė nauja, ką tik pastatyta, de
vynių metrų ilgio, septynių pločio / nenorėdamas apsirik
ti, metru pailgino ir paplatino /, tik nieko namie nebuvę, 
todėl r pakalbėti netekę...

- Aišku, - pasakė architektas. - Ačiū tau...
Po poros dienų Gunglys ir Marcelė gavo perspėjimus. 

Gungliui buvo paliepta nugriauti vilą, neteisėtai statomą 
ant Balčio ežero kranto, o Marcelei - neteisėtai pasta _ 
tytą daržinę. Nepaklausius perspėjimo, vila ir daržinė 
būsiančios nugriautos prievarta.

Zootechnikas Gunglys, kadaise buvęs boksininkas, 
ne vienam išnarinęs žandikaulį ir pats suknežinta nosim, 
dviejų metrų ūgio, vyras iš stuomens ir liemens, perskai
tęs perspėjimą, griausmingai nusikvatojo:

- Ho ho ho, atsirado ’. Pamėginkit tik žalčiai Žiū - 
rėkit, kad jūsiškių nenugriaučiau ’.

Jis varė bene penktą dešimtį, buvo patyręs, apsuk - 
rus, energingas. Ką darė, darė tvirtai, triukšmingai, 
kad aplinkui griaudėtų. Gailėjosi, jog pražiopsojo progą 
ir anksčiau nepasirūpino kokia nors poilsio vietele ant 
ežero kranto ar kur prie upelio, juoba, kad buvo užkie - 
tėjęs žvejys. O juk prieš keletą metų galėjo pusvelčiui 
nusipirkti kokią trobelšę ar net jos pamatus ir netrukdo - 
mas statytis. Susigriebė, kai jau buvo šaukštai po pietų, 
fr v;s dėlto, nusižiūrėjęs kažkokius senus sodybos pama
tus, ėmė ręsti namelį. Jį vieną ir kitą kartą perspėjo, 
bet Gunglys tik ranka numojo — naivuolių plepalai. Dar 
taip nebuvo, kad imtų ir nugrautų. Kas statė — pasistatė, 
ir turi.

Po darbo sėdęs ant motociklo,' Gunglys vėl nudūmė 
prie ežero.

Tuo tarpu Marcelė, gavusi tokį raštą, vėrė špygą į 
dangų ir nusijuokė:

- Išgrauškit, nieko jūs man nepadarysit.’.
Iš tikrųjų, nuo tos dienos, kai Paraistis daržinę pa

statė, kai būdelę sukalė, nė vienas svetimas žmogus į 
kiemą nebuvo kojos įkėlęs. Net kaimynas Vėlgyvis, pa-
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KREIVI 
VE/ORoOZ/m
APELSINŲ FABRIKAI

Įsiveržus sovietams į Lietuvą 1940 m., parkuose ir
užkandinėse knibždėjo raudonarmiečiai, girdami'‘didžią - 
ją tėvynę", kur visi yra išlavinti, viskuo pertekę, gyve - 
nimu patenkinti.

Grupelė studentų pasigavo vieną tokių agitatorių ir 
pradėjo jį kamantinėti: "Ar tu žinai ką nors iš geografi - 
jos?", -klausia rusą pirmasis studentas.

- Kap gi aš nežinosiu? Juk aš geografijoje nekartą 
nakvojau'. - atsakė užklaustasis. Studentas jį suniekino , 
pareiškęs, kad geografija yra abstrakti sąvoka - mokslas.

"Ar esi kada buvęs Paryžiuje ir ar matei Eifelį?", - 
paklausė kitas kolega.

- Aš Eifelį ne tik mačiau, bet ir valgiau jo’.-atsakė 
nesvyruodamas rusas. "Niekus kalbi", sako studentas , 
"Eifelis geležinis’."

"Ar jūs turite ten "sojūze" apelsinų?",-teiravosi 
trečias studentas.

- Kvailas klausimas’. - sako ruskelis . - Sovietiniai
fabrikai apelsinus gamina masiniai 3-jomis pamainomis’.

"Ar valgei tokių apelsinų?"
- Nebandyk , draugas, manęs provokuoti. Ne, aš jų 

nevalgiau, nes jie gležiniai’., - atkirto kiek susinervinęs 
propagandistas.

Miniai smalsuolių kvatojant,kariškis pasijuto nejau
kiai ir nužingsniavo susigėdęs, kareivinių link...

Užrašė: Tadas Gadeikis

uostinėt mėgstantis,nepasirodė. Ir gerai, ko čia nosį 
kaišiot be reikalo. Marcelė matė, kaip motociklu girinin
kas atburzgė, kaip ant kalvelės sustojęs dairėsi ir kaip,it 
patrakęs^ nudūmė atgal. Matė ir laiškininkę, raišąją Julę 
su krepšiu atkrypuojančią ir ant tos pačios kalvelės pa - 
slydusią ir nebeatsikeliančią. Net nubėgo jos gelbėti. Ju
lė savo raišą koją buvo nikstelėjusi. Patimpčiojo jos tą 
koją, paėmė laišką, ir Julė, dar labiau, negu prieš tai 
šlubuodama, nuklypino atgal.

Marcelė Vanagienė ir toliau virė Paraisčiui barščius, 
kopūstus su kumpiu ar rūkyta dešra, kepė blynus, melžė 
jo karvę, šėrė savo kiaules ir jo meitėliuką, ravėjo 
daržus, rinko jau pradėjusias sirpti mėlynes.

Per tą laiką Paraistis jau ir trobą aplopė, rūkyklą 
taują kieme pastatė. O kad jam patiko niekuo nesirū - 
pint5, sočiai pavalgyti ir dar stikliuką per pietus ar vaka- 
rie’ę išlenkti, kad buvo apskalbtas, apsiūtas ir vienoj lo
voj su Marcele miegojo, tai ir Į namus nesiveržė* 1 dar
bus pas svefimūs nelėkė . Gavusi arklį, vieną dieną Mar
celė su Paraičiu Į jo namus nuvažiavo, drabužius, spintoj 
sukabintus ir po visą trobą išmėtytus, surinko, patalus, 
pagalvius, dar jo Domicėlės pasoginius, į ryšulius surai
šiojo, miltus iš skrynios iškuopė ir Į maišą supylė, kur 
geresnius rakandus surinko ir viską į vežimą sukrovė.Pa
raistis lentgaliais trobos langus ir duris kryžmai užkalė , 
o kluono ir tvarto duris viela užrišo.'

VI
Gal po savaitės, gal po dviejų, vieną popietę iš kelių val
dybos kiemo, žlegėdamas vikšrais, išropojo buldozeris. 
Platus blizgatis jo noragas it šerno knyslė, buvo grės
mingai pakeltas, nors buldozeryje sėdintis vaikinukas 
atrodė gerai nusiteikęs ir niūniavo dainelę:

Palauk manęs po žaliu beržu, 
Ateisiu, kai žvaigždės kris, 
Palauk.................

Iki šiol jam nieko neteko griauti. Vis kalniukus sko
bė, daubas, slėnius užpylinėjo, vis tiesino, lygino, dai
lino kelius, kad žmonėms važiuoti patogiau būtų. Ir tie 
žmonės, kaip pro kaimelius, šalikelėse sutūpusius, to
liau traukdavo, juos maloniai sutikdavo ir palydėdavo. Jan 
buvo įdomu, ir šiek tiek baisoka. Pats viršininkas išsi
kvietė, įteikė raštą ir pasakė: "Nugriauk, tai ne mūsų 
pačių išmonė, toks įsakymas iš viršaus. Jie žino , ką da
ro. O nenugriausi — premija lėks *.

O kas man, galvojo Gaidulis, sukdamas iš vieškelio 
į siaurą miško keliuką. Ir vis dėlto, net baisoka. Jam 
buvo žinoma ta vilutė ant Balčio krato, nes daugiau ,,įęn 
jokių pastatų nebuvo. Dar pernai rudenį grybaudamas už
tiko tik pradėtą statyti. Be reikalo draugai viršininkai 
laukė, kol pastatys. Būtų anksčiau iškvietę, pakalbėję . 
Žmogus supranta, kai jam paaiškini... Bet kas man...’

Staiga iš pušies, stūkstančios už dešimties žingsnių 
nuo keliuko, pakilo didelis juodas paukštis ir garsiai, net 
motoro gaudesį nustelbdamas, kranktelėjo. Gaidulis pa
matė, kad ta pušis svyra ir griūva tiesiai ant jo. Pri
slėgs, - nuvėrė mintis. Bematant sustabdė buldozerį, a- 
tatupstą pavarė. Pušis tik ūžtelėjo skersai keliuko, prieš 
pat buldozerio noragą.

Kurį laiką Gaidulis sėdėjo visas pastėręs. Pasitaikyk 
šitaip ’. Kad kiek - būtų sutraiškius kabiną. Motoras dun
deno, o jį pagavo nerimas, nors nebuvo nei prietaringas , 
nei bailus. Ta pušis, tas juodas paukštis... Kodėl ji ne
galėjo virsti anksčiau arba vėliau ? A, niekai, ^ai tik su
tapimas. Išlipo, apžiūrėjo pušį. Nustumti nepavyks, ka
mienas remiasi į šone augančias pušis. Gal spjaut į viską 
ir grįžt atgal. Bet ką viršininkas pasakys? Ne, šitaip 
dar nebuvo, kad Gaidulis savo darbo neatliktų. Bet kaip 
pravažiuoti? Abipus miškas stūkso kaip mūras. Nebent 
tą pušį buldozeriu į šoną truktelėti, jei viršūnė praslys 
pro kitus medžius. Apjuosęs pušį grandine, ėmė atbulas 
tempti. Viršūnė lūžo, ir pušis paslinko į keliuko pašalį. 
Dabar galima buvo pravažiuoti. / bus daugiau /
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T g u p y k ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIU 
KREDITO KOOPERA TYVE__

PARAMA
MOKA: IMA:

LENKTYNIAUJAME SU LAIKU14% u z 90 dienų term, i nd. 
13’/4% už 6 mėn. form, indėlius 
12’/t% už 1 m. term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius
13 rt už pensijų ir namu planų
13 % speciali taup. sąsk.
10V*% už taupymo s-tos
6 % už čekių-s-tas (dep.)

15% už asm. paskolas

14% už mortgičius

AKTYVAI virš 28 milijonųdolerių 
Asmenines paskolos duodame iki $50,000 ir mortgiiius iki 
75% įkainoto turto. Visų norių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokomos čekių ir sąskaitų 
potornavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express^ Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičioi.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vnl. 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,

Telefoną > 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI — virš 19 milijonų
KASOS VALANDOS: g
Pirmadieniais 10 >3 E 
Antradieniais 10 >3 E 

Trečiadieniais uždaryta E
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8 ;
Šeštadieniais 9-1

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 
term, indėlius 6 mėn.
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 3 metų 
pensijų s-tą 
taupomųjų s-tų 
spec. taup. s-tų 
depozitų-čekių s-tų 
DUODA PASKOLAS:

14 °'c
131/4 °o
121/2 %
12 %
13 % 
10%%
13 %
6 %

Sekmadieniais 9.30 - 1 E asmenines nuo 
“ mortgičius nuo

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

15 % 
14 %

v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75G 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 kelionės čekius 
(traveler's checks). Neimamo mokesčio už ilraiytus čekius 
bei apmokamas įvairios sąskaitas. MOŠŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

VYRESNIO AMŽIAUS 
LIETUVIU GLOBA

'Šiuo metu Kanadoje gyve
na apie 25.CGG lietuvių, 
daugiausia susitelkusių To
ronte, Montreąlyje irHamil- 
tone, kurių daugumą sudaro 
vyresnio amžiaus žmonės ir 
dalis jų jau dabar reikalingi 
globos ir priežiūros. Todėl 
reikalinga tam tikslui orga
nizacija ir atatinkami namai. 
Lietuvių Namų Valdyba jau 
prieš 3 m. pradėjo planuoti 
Pensininkų Namus, pradėjo 
sklypo užpirkimą.

Šiuo metu, po daugiau kaip 
metų darbo ir tyrimo, Lie
tuvių Pensininkų Klubas, Įsi
kūręs L N, netrukus pradės 
šio didžiulio projekto vykdy
mą. Pastatas susidės iš 112 
butų, dviejų patalpų lietuviš

koms verslo Įstaigoms, di - 
dėlės sporto salės ir kitų 
patogumų. Tai bus senjorų 
centras, kuriame bus galima 
rasti reikalingų patogumų ir 
reikalui esant globos. Šio 
projekto iniciatorius, Klubo 
p-kas J.Karpis prašo bend - 
ruomenės moralinės ir fi
nansinės paramos. LN pir
mieji paskyrė $10.000 pas
kolą. Statyba prasidės gavus 
galutinius federalinės ir 
provincinės valdžios pa
tvirtinimus

• LN Gedimino Pilies Me
nėje kiekvieną pirmadie
nį 7-8:30 v. v. vyksta mote
rų mankštos pamokos. Mo
kytoja Indrė Paškauskienė , 
kuri prieš metus su sa - 
vo vyru atsikėlė iš Chicagos.

26-GJI KANADOS LIETUVIU, 
DIENA BUS TORONTE
į KLB -ės Toronto A-kės 
Valdybos ir organizacijų 
veikėjai - viso 15 asmenų- 
apsvarstė Lietuvių Dienos 
renginius. Numatyta prog - 
rama:

-Spalio mėn. 9d., penkta
dienį - LITERATŪROS IR 
DRAMOS VAKARAS
- Spalio mėn. 9 d., penkta
dienį -JAUNIMO SUSIPAŽI
NIMO ŠOKIAI
- Spalio mėn. 1O d., šešta - 
dienį, MENO PARODA , 
SPORTO VARŽYBOS, KLJS

SUVAŽIAVIMAS irjSUSJŪPA - 
ŽINIMO ŠOKIAI
- Spalio mėn. 11 d., sekma - 
dienį - PAMALDOS ir KON
CERTAS.

Sudarytos renginių komi - 
sijos, kurios paruoš planus 
ir rūpisnis jų vykdymu. Bus 
kviečiami KLB Krašto Apy
linkių meniniai vienetai da
lyvauti koncerto programo
je. Planuojama išleisti pla
tesnį informacinį leidinį, ku
riame bus plačiai aprašyta 
Kanados lietuvių organiza
cijų veikla. Bus pasirūpinta 
informacija spaudoje,TV ir 
radio ,.

Laikas ir įvykiai taip sku
biai rieda pro mus, kad tu
rime nejuokais susimąstyti.

Štai, kad ir Popiečių re
porteriui, nors ir daug kur 
ėjusiam, tačiau deja, toli 
gražu ne viską kas gero Ir 
gražaus čia būta teko užfik
suoti ir šioje skiltyje atžy
mėti.

Nedaug kam iš mūsiškių 
buvo progos susitikti su pa
saulinio garso sportininku 
Vitu Gerulaičiu čia vykusių 
žaidynių metu. Tiesa, jis vis
gi dėlto susirado T. Lietuvių 
Namus, nusileido Į požemiuo
se įsitaisiusią"Lokio"būvei- 
nę ir net iš savo kišenės, 
(nors dar ir prieš rungtynes) 
visiems nupirko po gėrimė
lį. Pasirodo, kad jisai ne
juokais ieškojo čia gyvenan
čių tautiečių, kad net per 
klaidą pirma pataikė į Cler- 
monto gatvę.

Vos tik įžengus Į Naujųjų 
metų lietuviškos veiklos ke
lią, sausio 11 d. sekmadiei- 
nio Popietėje, daugelį čia 
gyvenančių nustebino K.L. K. 
Moterų Draugijos surengtoji 
Šalpos Vakaronė Prisikėlimo 
parapijos auditorijoje, į ku
rią atsilankė apie 500 tau
tiečių. Nauju stiliumi, įdo
miai ir nuotaikingai buvo 
perteikta Šio pobūvio progra
ma, kurią atliko kun. K. Pu- 
gevičius iš NewYorko ir ra
šytoja B. Pūkelevičiūtė iš 
Chicagos. Puikiai pasiro
dė muz. D. Viskontienės va
dovaujamas jaunimo choras 
"Volungė".

Po to, sausio 17 d., šešta
dienį mus linksmino tikrieji 
gamtos mylėtojai, Toronto 
Medž. ir Mešk. "Tauras "klu
bo nariai, šiuose Namuose. 
Buvo tai tvarkingai ir nuotai
kingai pravestas šio vieneto 
metinis tradicinis banketas, 
nes jie populiarūs ir visų 
mėgiami. Kiekčia kalbų kal
belių, ir tuo pačiu Įdomumo, 
suteikė belaukiant Lietuvos 
Kankinių Parapijos Choro 
užplanuoto taip vadinamo 
"pirmojo" koncerto, kuris 
įvyko didžiojoje didžiojo Ana
pilio salėje, sausio 24 d. 
šeštadienį. Jeigu prieš tai ir 
buvo kiek baiminamasi ir 
nuogastaujama, tai koncertui 
priartėjus, visos abejonės 
tapo išsklaidytos.Šis choras, 
vadovaujamas komp. muz. S. 
GaileviČiaus pilnai prisipil
džiusiai Anapilio salei daina
vo pasigėrėtinai .puikiai, 
drausmingai, įspūdingai.

Tai dar senųjų emigrantų 
įkurtas choras, kuris tada 
(prieš karą) vadinosi Auš
ros "choru. Po daugelio Įvai
rių pergyvenimų, pasikeiti
mų, persitvarkymų, šis cho
ras ir toliau sėkmingai tebe

gyvuoja. Šis vienetas ruošia
si savo naujausių dainų plokš
telės išleidimui. Tai buvo, 
džiugi atsigaivinimo šventė.

Pagaliau ir vėl, plačiai apy
linkes apskriejęs torontiš
kis Vyrų Choras "Aras" iš 
pačių pamatų sudrebino Lie
tuvių Namus. Vasario mėn. 8 
d. sekmadienio Popietės me
tu, apie 700 dainos mylėtojų 
atskubėjo jų pasiklausyti. Šį 
kartą ne tik salė, bet ir erd
vūs balkonai sunkiai besutal
pini į čia susirinkusias. Pui
kus to savaitgalio oras taipo
gi gražiai pasitarnavo, lyg ir 
traukė, viliojo visus iš namų, 
dargi žinant, kad "Arai" vėl 
pasirodys. Griausmingi plo
jimai liudijo, kad tie, nors ir 
ne pirmos jaunystėlės bernu
žėliai, vis dėlto, lyg ir susi
tarę su Anapilio choristais, 
intensyviai ruošiasi ir renka 
lėšas savo pamėgtų dainų 
plokštelės išleidimui.

Sekantis pažmonys, apie 
kurį čia gyvenantieji taipogi 
ilgai kalbės, tai "Vilniaus 
karalaitės" rinkimai įvykę 
L. N. Karaliaus Mindaugo ir 
karalienės Mortos salėse, 
vasario 14 d. šeštadienį. Vi
są tai padvelkė jaunatviškai 
pavasarišku gaivumu, įspū
dingai ir išradingai praves
ta mūsų gabių jaunesniosios 
kartos atstovų^ Iš devynių 
šaunių lietuvaičių gražuolių, 
Vilniaus karalaite tapo iš
rinkta A.' Birietaitė.

Gausiai šiame pobūvyje 
dalyvavę gėrėjosi puikiu 
jo pravedimu.

Sėkmingas buvo iršįmeti- 
nls Vasario 16-tosios Akto 
paminėjimas, visiems pa
togioje Toronto Ūhfversiteto 
Convocation salėje, vasario 
15 d. sekmadienį.

Nepaprastai įdomią pagrin
dinę kalbą, liečiančią pačius 
svarbiuosius mūsų lietuviš
kojo gyvenimo reikalus, pa
sakė svečias iš Chicagos, 
jaunesniosios kartos atsto
vas kun. dr. Šarauskas.

Kaip ir magaryčioms įvy
ko ir šių Namų Užgavėnių 
karnavalas, su paskirais or
ganizacijų pavili jonais.

Kovo 1 d. , sekmadienį tie
siog minios bangavo skautų 
pravestoje"Kaziuko mugėje", 
Prisikėlimo šventovės pa
statų salėse.

Kovo 8 d. , sekmadienį ir 
vėl lūžta šitieji Namai, kur 
minios susirinko į "Gintaro" 
ansamblio metinį pasirody
mą. Čia ir vėl visus burda
mi ir žavėdami įvairiaspal
viai mirguliavo "gintarai".

Pabaigai belieka štai kas 
pasakyti: Laimingi tie, ku
rie visą tai matė ir girdėjo...

5. RUGPJŪČIO 12
6. RUGSĖJO 2
7. RUGSĖJO 16
8. RUGSĖJO 30

Kiekvienoj ekskursijoj gali
2 savaites. Gr^žimq_ galima sutvarkyti 
per pageidaujamus 
(nuo 7 iki 60 dienų), 
k ai n uos

Del
ALL SEASONS TRAVEL, 155 1 Bloor St. West/ 
Toronto, Ontario M6P IA5, Tel: (4l6) -533—3531
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LIETUVA 
11 dienu

- birželio 8 - 22,
IR

VILNIUS
Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

13 DIENŲ SU GIMINĖM
Gegužės 14 — 28
Liepos 9 — 23
Rugpjūčio 13 — 27

Sutvarkome iškvietimus vizitui i Lietuvą ir iš Lietuvos 
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius.

Smulkesnių informacijų teirautis:

tel. (416) 537-3060 arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961')

Gegužės 28 — birželio 11
Liepos 23 — rugpjūčio 6
Rugsėjo 3 — 17

1981 METU

EKSKURSIJOS 
I VILNIŲ ir 

kitus Europos miestus
Išskrenda iš TORONTO ir iš MONTREALIO 
i GEGUŽĖS 12
2. GEGUŽĖS 26
3. BIRŽELIO 17
4. LIEPOS 15

pasirinkti 8 dienas arba 
i individualiai 

miestus ir pageidau|-amam laikui
8 dienų ekskursija ii TORONTO 

$ 1365.00 Gali ir pasikeisti.
smuike fni ų žinių teiraukitės pas VINCA^ BACĖNA^

boston

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

ATEIK f LIETUVIU AA (ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
I GRUPĖS. SUSIRINKI M A. "SUSIRENKAME KIEKVIENA. 
I TREČIADIENI. II 9 Ml Ml CO AVENUE I Roy al York Rd. 
| ir Mioiico Avenue kampas TORONTE) 7.30 V. V.

SKAMBI NKI T :487j-5591 ______

8 pal.

VASARIO 16-OJI 
SUTRAUKĖ DAUG 
DALYVIU

Minint Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo mi
nėjimą vasario 15 d.,prie 
Bostono miesto rotušės buvo 
iškelta Lietuvos trispalvė ir 
Massachusetts gubernato
rius E. J.King išleido spe
cialią proklamaciją.

Vasario 15 d., sekmadienį 
vyko specialios pamaldos Šv. 
Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje, minėjimas-Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
sagėje;

ALTos Skyr.p-kas inž.A. 
Čaplikas atidarė minėjimą . 
Po vėliavų įnešimo,himnų , 
susikaupimo minutės .prog
ramą vedė dr.A. Budreckis.

Dienos prelegentas buvo 
istorikas Vincas Trumpa iš 
Washington’©, D.C. Jo pas
kaita buvo įdomi, iškėlusi 
kai kuriuos mažai kam žino- 
pabrėžė, kaip anų laikų sig - 
natarai rūpinosi pabrėžti u- 
nijos su lenkais atsisakymą.

Meninę programą atliko 
O.Ivaškiens taut, šokių gru - 
pės jaunieji šokėjai, jauna 
solistė M. Bizinauskaitė pui
kiai padainavo keletą dainų.

Marytė Bizinkauskaitė , 
nors dar studijuoja Bostono 
Konservatorijoje, jau yra 
pakviesta dainuoti į Tarp-

tautinio Instituto metinį ba
lių kovo mėn. 21 d., kur 
buvo susirinkę įvairių vals
tybių konsulai, Bostono di
duomenė.

Ypač malonu pastebėti , 
kad buvo susirinkę labai 
daug žmonių. L.

sudbury
ĮDOMUS SUBAT VA KARIS

Vasario 14 d.,
Sąjungos Namuose 
vienas įdomiausių 
karių, iššaukusių

Tautinės 
įvyko

Subatva- 
įdomias

VELYKŲ STALAS

LŠST MAIRONIO Kuopos • 
šaulės rengia lietuviškas 
Velykas BA LANDŽIOmėn. 19 
d., Šv.Kazimiero šventovės 
parapijos salėje, 210 Drink
water str. Kviečiami visi

karių, iššaukęs įdomias, virs dalyvauti, neruošti pietų na- 
2 vai. trukusias diskusijas .

Istorikas Vincas Trumpa , 
neilgai apibrėžęs istorijos 
rašymo problemas bendrai 
ir ypač okupuotoje Lietuvoje, 
išprovokavo klausimus iš 
publikos pusės. Jis pats ste
bino savo tiesiog enciklope
dinėmis žiniomis.Atsakinė - 
jo aiškiai, išsamiai. Visi at- iš anksto:A.ALBRECH- 
silankę buvo nepaprastai pa - TIENĖ,tel:674-9272, J.LA - 
tenkinti. BUCKIENĖ.tel: 897-6431.

ĄTTt?<OMA i.,ietXJVA

muose, bet praleisti keletą 
valandėlių prie bendro Ve
lykų stalo salėje. Atsiveski
te vaikučius, pasikvieskite 
svečių. Pelnas bus skiria
mas lietuvių spaudos reika
lams.

Dėl bilietų prašoma krelp-

6
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Hamilton

IMAME Ui: 
nekiln. turto posk. 
asmenines paskolas

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai , 
penktadieniais nuo 10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savaitgalius šeštadieniais uždaryta

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.Al 
santdupos 
term, depoz. 1 m. 
term, depozitus 3 m 
rcg. pensijų fondo 
90 dienu depozitus 14'į

Kviečia 
visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.

LSM ILS 
telefonas 544-7125

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- jsikūręs nttoMTNOM iwmsws —

Hamiltono Uetvvių
Kndito Kooporatrra,

—■ . «TALKAn

SMAGUS KAUKIŲ BALIUS
Skautų Rėmėjų ruoštas 

Kaukių Balius Hamiltone 
praėjo sėkmingai. Atsilan
kė nemažai svečių, nuotaika 
buvo gera — visi patenkinti, 
nors kaukių galėjo būti dau
giau. Baliaus metu 5-kioms 
geriausioms kaukėms buvo 
įteiktos piniginės premijos, 
kurias paaukojo Hamiltono 
lietuviai: Joyce & Smith! 
Plaiting Co. savininkai Z. 
Stanaitis, Al. Meškauskas 
ir H. Otto — $ 50, Windsor 
Hotel sav. M. Sakas —$50; 
Moosehead Tavern savinin
kas Jankus—$40; Wiltshire 
Motei savininkai O. ir A. 
Juciai (Niagara Falls)—$30; 
Concession Garage sav. P.

Vancouver
PAMINĖTA VASARIO 16. 
SUKAKTIS

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo minėjimas įvy
ko vasario 22 d. Cecil salė
je. Bendruomenės valdybos 
pirmininkui susirgus, minė
jimą atidarė Balys Vileita, 
pakviesdamas visus sugiedo
ti Tautos Himną, pagerbti 
žuvusius už Lietuvos laisvę, 
vienos minutės tyla. Aldona 
Goronson perskaitė Valdybos 
p-ko laišką siųstą susirinki
mui iš ligoninės.

"Brangūs Tautiečiai ir Tau
tietės . Jūs šiandieną šven
čiate mūsų tautos Nepriklau
somybės atgavimo šventę. Aš 
ligos prispaustas, negaliu bū
ti jūsų tarpe, bet mano min
tys, prisiminimai ir malda 
kartu su jumis skirta šiandie
nai prisiminti tuos, kurie pa
aukojo kovodami savo bran
giausią turtą—gyvybę už Lie
tuvos nepriklausomybę. Mū
sų seneliai, tėvai, motinos , 
broliai ir seserys aplaistė 
krauju ir ašaromis mūsų tė
vynės žemelę. Jų vienintelis 
tikslas - iškovoti laisvę 
Lietuvai.

Retėja mūsų gretos išei
vijoje, nedaug beliko lietuvių 

Armonas —$25; P. Bulkė — 
$20. Laimės staliukus I-mą 
E. J. Bajoraičiai, II-rą — 
Preston’o lietuviai — buvę 
Gedimino Vyčių draugovės 
skautai per A. Laugalį;Radio 
aparatą — Knights T. V. and 
Appliances Ltd. sav. Al. Pi- 
lipaitis.

Mūsų mecenatams ir vi
siems atsilankiusiems į šį 
parengimą reiškiame širdin
gą padėką. Ypatingai dėko
jame R. Pakalniškienei už 
suorganizavimą loterijos ir 
A. Deksnienei už nuolatinę 
pagalbą lietuviams skau
tams.

HAMILTONO SKAUTŲ 
RĖMĖJŲ KOMITETAS ‘

ąžuolų, kurie politinių audrų 
nepalaužti, stovi mūsų Tau
tos sargyboje. Vasario 16-tą 
mes minime nuo pat nepri
klausomybės atgavimo metų, 
ir minėsime iki kol bent vie
nas lietuviškas ąžuolas sto
vės tautos sargyboje. Turė
kime vilties, kad rusiška im
perija, sukurta iš pavergtu 
tautų, prisidengusi komuniz
mo doktrinomis, anksčiau 
ar vėliau subyrės", (pas. Ed
vardas Gumbelis, Valdybos 
pirmininkas).

Pagrindinę kalbą pasakė 
Petras Skučas. Joje jis iš
ryškino galimybes vėl atgau
ti nepriklausomą Lietuvą, nes 
Rusijos Imperija pradeda by
rėti. Byrėjimo žymės—visa 
eilė įvykių: Vengrijos, Rumu
nijos tolinimasis nuo "didžio
jo brolio" užmestos politi
nės linijos, nepasisekimas 
Afganistane, kuris sukėlė tau
tinius judėjimus pavergtose 
Azijos tautose: Uzbekistane, 
Kazakstane, Turkistane ir 
Kirkizijoj. Paskutiniai įvy
kiai Lenkijoj; drąsi tūkstan
tinė estų studentų minia vie
šai demonstravo reikalauda
mi, kad išeitų rusai iš Esti
jos ir gyvenimo sąlygų page
rinimo. Kartu daug vilčių 
duoda naujos politikos for
mavimas R. Reagan'o JAV 
vyriausybėje.

Meninėje programos daly
je išgirdome Oktetą išpil
džiusi labai gražias patrio- 
tines dainas. Duetą dainavo 
Leonarda Macijauskienė ir 
Vida Malerienė, atlikusios 
"Laukųkeliais". Eilėraščius 
padeklamavo: Adelė Šmitienė 
— Tuščios Rankos, B. Braž - 
džionio, Vida Malerienė —O 
kaip kvepia Žolė, Elena Gum- 
belienė — Pavasario Svajo - 
nės, Leonarda Macijauskie
nė — Vakare, B. Braždžionio, 
Aldona Goronson — baladę— 
"Jūratė ir Kastytis", Mairo - 
nio. Šalia minėtų pavardžių, 
oktete dalyvavo ir Kastutė 
Smilgienė su Ona Macijaus
kiene.

ĮĮsaN FRANCISCO Į

GRAŽIAI REIŠKĖSI IR 
JAUNIMAS VASARIO 16 d. 
MINĖJIME

Lietuvos ne priklaus omy - 
bės atkūrimo 63 m.sukak - 
ties minėjimas įvyko San 
Francisco, Kalifornijoje, š . 
m. vasario mėn. 22 d., šv . 
Jono Krikštytojo parapijos 
salėje ir bažnyčioje.

Minėjimas pradėtas Mi- 
šiomis, kurias atnašavo LB 
San Francisco steigėjas ir 
Garbės narys dr.kun.V.Pa- 
valkis, pasakydamas gražų 
pamokslą, prisimenant kri
tusius kovotojus nepriklau
somybės kovose, partizanus 
ir dabartinius pogrindžio 
rezistentus.

Pamaldose dalyvavo aps
čiai susirinkę iš plačių a- 
pylinkių lietuviai, tarp ku
rių buvo nemažai ir jauni - 
mo. Pažymėtina, kad Mišių 
metu vargonais grojo ir jais
palydėjo lietuviškas gies
mes Rimas Gylys, jaunosios 
kartos atstovas, dar nese - 
niai atvykęs į San Francisco 
iš N. y. Jis pasiryžęs eiti 
lietuviškaisiais keliais, nes ‘ irfjajrfi ,■ i ai ■. “ftft aų 
yra gavęs puikų išauklėjimą 
iš savo tėvelių. Jis susku - 
bo įsijungti į tautinių šokių 
grupę "Vakarų Vaikai".

Po pamaldų buvo LB San 
Francisco metinis susirin
kimas. Išrinkta nauja val
dyba.Pirm.Romas Tervydis 
trumpai apžvelgė Valdybos 
veiklą, sustodamas tik prie 
reikšmingesnių įvykių,k.a. 
Hamilton*o mergaičių choro
AIDAS lietuviškų giesmių 
koncerto San Francisco ka
tedroje ir vėliau publikai 
salėje, "Viva Europa" ope
retės pasirodymu, kuris prad
ėjo labai sėkmingai. Jis su
kėlė lietuviuose pasididžia
vimą, o svetimtaučiuose nu
stebimą, kad jaunimas taip 
gražiai pasirodė. Buvo su
ruošta ir daugiau kultūrinių 
renginių, pasikviečiant Los 
Angeles vyrų kvartetą,kurio 
vis dar nepamiršta kiaušy - 
tojai. Gražiai praėjo pava
sariniai ir rudeniniai rengi
niai su kultūrinėmis pro
gramomis, kuriose pasi
reiškė vietinės meninės jė - 
gos.

Valdybai teko susidurti ir

Pabaigai A. Goronson, val
dybos sekretorė, padėkojo 
už gausų atsilankymą, meni
nės dalies dalyvėms, už gra
žią paskaitą P. Skučui, B. 
Vileitai už salės parūpinimą 
ir kt. pagalbą. Ypač gili pa
dėka buvo pareikšta Vidai 
Malerienei, kuri parengė ir 
režisavo dainas, be kurios 
Šios patriotinės lietuvių dai
nos nebūtų išgirstos Vancou- 
ver*yje.

Taip pat dėkota Kastutei 
Smilgienei už patalpas bei 
kavutę repeti ei jų metu. Di de - 
lė padėka priklauso ir Albi - 
nui Smilgiui, valdybos kasi
ninkui, už aukų surinkimą 
Tautos Fondui. D. V.

A t A

‘ JONUI JASTŪNUI 
mirus,

jo žmoną, mūsų mielą geriausią draugę 
MARYTĘ , dukrą REGINĄ, sūnų ARVYDĄ 
bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdi me -

R. ir G. TETMAJERIAI

su sunkesnėmis problemo
mis, atstovaujant lietuviš - 
kus reikalus JAV Kongreso 
Komisijoje, atsiųstose į San 
Francisco dėl laiškų ir siun
tinių trukdymų ir jų neįtei
ki mo adresatams Sovietų Są
jungoje; Madrido Konferen
cijos ruošos komisijoje, ren
kant jai faktus ir nusiskun
dimus dėl Žmogaus Teisių 
laužymo, pateikiant moty
vuotus pareiškimus dėl Sov. 
Sąjungos vedamos genocidi
nės politikos okupuotuose 
kraštuose, ypač Pabaltijo 
valstybėse.

Pasklidus žiniai, kad so - 
vietinė Rusija pradėjo siųsti 
į Afganistaną pabaltiečius 
karius ir ten žuvo lietuvių , 
skubos keliu buvo suorgani
zuotos demonstracijos prie 
Sovietų Sąjungos konsulato. 
Į jas buvo įtrauktas Paverg
tų Tautų Komitetas, talka 
prisidėjo Los Angeles Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga ir 
vietos lietuviai. Demonstra - 
ei jos tęsėsi net dvi dienas .

PADĖKA

Brangiam Vyru’ ir Tėvui

A.t A. VIADUI PIIECKUI 
mirus,

dėkojame šv.^Kazimiero parapijos Klebonui 
Tėv. F. JUCEVIČIUI už visus religinius patar
ia vi mus.

Mūsų gib padėka giminėms, draugams ir 
pažįstamiems už užprašytas šv. Mišias, gėles, 
užuojautas ir atsilankymą laidotuvių namuose 
ir gausų dalyvavimą palydint jį į amžino poilsio 
vietą.

Ypatingai dėkojame G. ir St. REMEIKIAMS 
už gražų po laidotuvių priėmimą-pusryčius ir 
visoms mūsų draugėms už atneštus pyragus ir 
už bendrą talką. Jūsų nuoširdumą visuomet pri
siminsime ir liekame dėkingos -

žmona Jusefa PILECKIENĖ 
ir duktė GRAŽINA su šeima

At A AUGUSTINUI ALIŠAUSKUI 

taip netikėtai iškeliavus amžinybėn,
jo žmonai STASEI ir sūnums ARŪNUI ir RIMUI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Klevą ir Bronius GAIŽAUSKAI 
Vanda ir Antanas GRUZDŽIAI 
Ada ir Antanas PETRAUSKAI 
Elena ir Justinas LIAUKAI 
Sofija ir Stasys VAŠKIAI

Dešinėje- Mont
real! o " Gintarė
lio palydoves iš
vykoje į Ottąwą, 
Vasario 16 d. , 
programai :A. Či- 
či hskienė, A. Lu
koševičienė, S. S. 
Staškevi čienė, ir 
Sės.,Teresė.
Žemiau- "Ginta
rai" ir "Gintarė
liai" Ottawoje.

Abi nuotr: 
R.Piečaičio

Jos rado stiprų atgarsį a- 
merikiečių spaudoje ir TV, 
o taip pat nuskambėjo ir lie
tuvių spaudoje.

Artimesnio ryšio palai
kymui su pabaltiečiais buvo 
pradėti ruošti bendri susi
pažinimo vakarai. Paskuti
nis sutraukė net 400 dalyvių 
ir iš gauto pelno paremtas 
Pabaltijo Tautų Komitetas 
Washington’e ir atstovų pa
siuntimas į Madrido Konfe
renciją.

Valdybos ir Revizijos Ko
misijos pranešimai priimti 
plojimu. Į Valdybą išrinkti : 
Alf. VINDAŠIUS, Julija L1E- 
SYTĖ-FRASER, Aldona BUT
KUTĖ, Gediminas MA ŽEIKA 
ir Tomas GRYBINAS.

1981. HI. 27

GUY 
RICHARD
ROOFER-----COUVREUR

7725 George LaSalle
Gariaailaa p at ara j ar •» 4arka |vMa*all Hrti a«a«4aa»ya tuy

"Rickat^.liwrit jw rantai llataaloai* pateraavla. O arta mitoka aęMętoęel 
Ir prieinamam! r kainaala. laafclta kai aeoa atopaa btafea ar ka* • toto, e.
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PARENGIMU KALENDORIUS

• LAPOINTE Nellie - PAKU- 
LYTĖ, 58 m., mirė po sun - 
kios ligos. | '

RENGINIAI AUŠROS VARTŲ, 
PARAPIJOS SALĖJE ;

KOVO mėn. 30 iki 
BALANDŽIO mėn, 5 d.;
REKOLEKCIJOS. Vakarinės 
mi ši os- 7 vai. v., pa mokslus 
sakys buvęs A V klebonas 
Tėv. J. Borevičius iš Chica- 
gos; išpažintys.

BALANDŽIO mėn, 4-5 d.d.: 
KAZIUKO MUGĖ - rengia 
skautai-ės.
BALANDŽIO 25 d. vakare . 
GINTARO ANSAMBLIO 
PARENGIMAS

GEGUŽĖS 2 d.: vakare - 
SPAUDOS BALIUS, rengia 
"Nepriklausoma Lietuva

IM

• Okup. Lietuvoje mirė Pet - 
ras Kublilius, A V parapijos 
klebono J. Kubiliaus brolis .

Užuojauta artimiesiems.

PUIKI NAUJIENA į
Montrealio Jaunimo An- l 

samblis GINTARAS atliko J 
ir sau ir visiems lietuviams i 
labai svarbų darbą: užbaigė Z 
rekorduotv medžiagą savo 
muzikinės plokštelės išlei- f 
di mui. f

Plokštele rūpinasi, repe - < 
tavo su Ansambliu jo įkūrė- •=

Š. m. balandžio mėn. 4-5 d.d. šeštadienį,.. 7v. v. 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

' p
ruošiama

KAZIUKO MUGĖ
Programoje :

BALANDŽIO 4 d. šeštadienį, 7 vai.v.
* Tuntų Sue'ga * Laužas * Užkandžiai 

BALANDŽIO 5 d. : Visi skautai ir skautės 
dalyvauja uniformuoti 1O vai. Mišiose AV 
bažnyčioje -

t Po to. vyksta KAZIUKO MUGĖ A V 
parapijos salėje iki 2 vai. p. p.

Visi montrealiečiai nuoširdžiai 
kviečiami atvykti į abu parengimus — 

"NERINGOS" ir GELEŽINIO VILKO"
SKAUČIŲ - SKAUTŲ TUNTAI

DUODA PASKOLAS:MOKA UŽ:

Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Pensijų planas 
Term. ind. 1 m.

Asmenines nuo 
Nekiln. turto nuo 
Čekių kredito 
Investacines nuo

Duoda nemokomų gyvybės draudų 
iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

6% 
11 % 

13.5% 
13 .25 %

KASOS VALANDOS:
1465 De Scve St.r 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 vasara 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.

LJTZkS hreditū unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefono.: 766-5827

16.25 % 
15.5% 

19% 
16%

Nemokoma gyvybės drauda iki 
$10,000 už paskolos sumų.

RENGINIAI Šv. KAZIMIERO 
PARAPIJOS SALĖJE:

jas ir ilgametis vadovas Zig
mas Lapinas.Puiku, kad dar 
buvo pasiryžta tokiam ne
lengvam uždaviniui.

Ta proga bus rengiamas 
pabaigtuvių balius š. m. ba
landžio mėn. 25 d* Jame da
lyvaus ir bus visiems pri - 
statyti Gintariečiai, kurie 
dalyvauja plokštelės paruo
šime. Žodine plokštelės da
limi rūpinasi Lituanistinės

Kreiptis tel. :366-4781 ar
ba raštu - J. MALAIŠKA, 
1706 Marie Claire, LaSalle , 
P.Q..H8N.

SIAUČIA VAGIŠIAI
Paskutiniu metu pakliuvo į 

vagišių rankas keletas mūsų 
tautiečių:
- Sol. Ginos Čapkauskienės 
butan įlindo, išdaužę langelį

ARTĖJA SKAUTŲ MUGĖ
Montrealio skautai- ės, 

paukštytės ir vilkiukai ruo
šiasi Mugei:gamina įvairia
spalvių žvakių, atvirukų de
koruotų šiaudinukais, rezgi
nių /"macrame"/ ir įvai
rių kitų rankdarbių. Bus 
.stalas su įvairiais saldžiais 
kepsniais, tortais ir kt.

Visi ateikime pasidžiaugti

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D 
ALIUM1NIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMJNIJUM. PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

DARBAS 
SAVININKAS: John OSKOWIC2 
8499 rue Grouard. St, Leonard,. HIP 2M5 
Tel: 321-1975

KOVO mėn. 26-29 d.d7 vai, v, 
REKOLEKCIJOS, kurias 
praves kun.Jonas BOREVI- 
ČJUS, atvykęs iš Chicago? 
BALANDŽIO mėn.19 d., po 
pamaldų, bus VELYKINIAI 
PUSRYČIAI.

Mokyklos vedėja Monika Jo- 
nynienė.

Pagal tradiciją-pabaigtu- 
vės - linksma šventė ir vi
si lauksime tos progos.I.M.

9 «

RENKU
•Senas ličiu visk as knygas, 

la ik r ase iii s, pl.okšleles ir 
kita. lictuv išk a. medžiagą.

»’. ADAMONIS 
722-3545

GALIMA GAUTI
• MUZIKOS INSTRUMENTŲ

Gera proga nebrangiai 
gauti nusipirkti banžo/ban- 
jo/pas Joną MA LAIŠKĄ.

VELTUI galima’ gauti 
gitarų, smuikų, kuriuos tik 
patiems reikėtų truputį pa
remontuoti.

° NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" SAVAITRAŠTI S

TIK S 10 • METAMS

specialistai ir išsinešė dė - 
želę su vertingais papuoša- 
lais-žiedais, karoliais ir kt. 
Nusinešė ir rankinį televi - 
zijos aparatą, foto aparatą .
- Joną Ladygą rytinėje Mont
realio dalyje sulaikė du vy
rai, atėmė piniginę, laikrodį, 
ir įsodinę į jo paties mašiną, 
pavežioję užrištom akim , 
paleido. Automobilį policija 
rado už poros dienų.
- Genei Kudžmienei išplėšė 
prie pat jas namų iš rankų 
piniginę.

Detektyvų ir policininkų 
nuomone, blogiausia yra tai, 
kad nusikaltėliai yra jauni , 
dar nesulaukę 18 m. amžiaus 
ir pagal neseniai įvestą pot
varkį " apsaugoti jaunimą" ,

NAUJIEMS SKAITYTOJ AMS

Dr.J. MALIŠKA
pantu gydytojas

I 14 4 0 st. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235

l
I Namu; 488-8528 

isasasasBsasasasasasBsasasasasasa

i Dr.A O JAUGELIENĖ|
] PANTU GYDYTOJA K

1410 Guy St.
] Suite 11 — 12 Montreal P. Q. Dj
1 Tel : 932-6662

Namu.: 7 3 7-96 8 1 [P

jų negalima bausti, nė pą- 
gązdiųti, užtraukiant per kai
lį...! Jeigu ir surandi tokius 
niekadėjus, jie visiškai ne
sijaudina ir vėl toliau vagi
liauja.

• Dail. VIKTORAS VIZGIR
DA, būdamas labai užimtas,

mūsų prieauglio darbais ir 
prisidėti prie pavasarinės 
nuotaikos, paremkime jų dar
bus vienu kitu doleriu, ir kar
tu pasilinksminki mel
/ žiūr. skelbimą’./ b«

MONTREALIO "LITO" 
VALDYBA

Susirinkime, įvykusiame 
š. m. kovo mėn. 21 d., į LITO 
Valdybą perrinkti Romas Iš- 
ganaitis ir Rūta Rudinskienė. 
Į Kredito Komisiją aklama - 
cijos būdu išrinktas Justas 
Kibirkštis, taip pat aklama
cijos būdu į Revizijos Komi
siją išrinktas Robertas Ber
notas.

Valdybos pakviestas,LITO 
Vedėjo pareigas perima 
Bronius NIEDVARAS, pasi
traukus Reginai PIEČAITJE- 
NEI.

Apgailestaujama, kad į su
sirinkimą neatvyko daugiau 
žmonių ir nebuvo pasiūlyta 
daugiau kandidatų, kurie ga - 
lėtų pasidalinti atsakomybe ir 
pavaduoti dirbusius.

'Mtacciice
Kailių siuvėjas -

• Didelis pasirinkimas gatavų. pqltų 
•Vasaros laiku saugojimas ( Sfor oge)
• Taisau ir re mo d c I i u o j u
• Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTREAL, QUEBEC 
SUITE 500A H3A 2G6 TĖL 288-9646

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9a. m Iki 10 p. m. 
Šeštadieniais: nuo 9 a. m. iki 9:30 p. m. 
Sekmadieniais : nuo 10 a. m, iki 9: 30 p. m.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

76 26 Central St, Ville LaSalle, P. Q.
Tel : 366-974 2 ir 365-0 505

turėjo atidėti savo išvyką į 
Montrealį. Jį buvo pakvietęs 
Lietuvių Akademinis Sam
būris įdomiai skaidrių ir 
paskaitos programai. Dabar 
dail. V. Vizgirdos skaidrių 
Vakaro programa nukelta į 
GEGUŽĖS mėn. 23 d., po il
gojo savaitgalio, šeštadienį .

Dail. V. Vizgirda yra ži
nomas savo vaizdingu žodžiu

• STAŠKEVIČIUS Linas iš
rinktas McGill Universiteto 
cheminės inžinerijos fakul
teto studentų pirmininku.Li
nas McGill’e studijuoja jau 
antrus metus,išrinktas iš 6 
kandidatų.

• R. ir G. TETMAJERIAI, 
Jonui JASIUNUI mirus, vie
toje gėlių, paaukojo Tautos

I Dr. A. S. POPIERAITIS |
K B. A. M. D. C. M. M. S c. L. M. C. C. P. R. C. S. ( c) $
C] MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sher brook St . W. ft
r3 Suite 215, Montreol.P Q- Tel. 931—4024 p]

paskaitose. Fondui 25 dolėrius.
• e • • •

- SUSIRAUKĘS - KAIP SUODŽIUS BRAUKĘS
- TIKO KAIP BARBĖ PRIE MIKO
- KAS KAM SKIRTA, KAIP KOJA ĮSPIRTA 
/iš lietuvių tautosakos/

ADVOKATAS

ROMAN J. ISGANAITIS b.a, b.c.l.

4 Moire Dome E. Suite 504
Montreal, Quebec, H2Y 1B7, Tel: 8 7 8-9 534

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ. - LIETUVIŠKAI

ADVOKATAS

J.P. MILLER B.A. B.C.L.
168 Notre Dame St. E. , Suite 205 
Tel: 366-206 3 K 866-2064.

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. En g ., M . En g . L. L. B. , B. C. L.

4701 Bonnantyne, Verdun (kampas 2-n d Av e. ) , Que. K4G1E6 
Tel. Bureau: 769-8824; Residence: 366-6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627 Montreal, P. Q. 
Tel : ( 5 14) 87 1-1430.

NOTARĖ

j RŪTA POCAUSKAS
50 Du Domtine, 11 e Perrot , Que, H7V 5V6

j Res. Tel: 4 5 3-9 14 2
b-25E5H5E5H5aSBSasasa5asa5a5EJ5BSBSa5H5HS2SHSB5a5aS2S2S2Si!SE5e5aS2SB5B5i 
8 psi.

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 1981
IŠVYKIMO DATOS:

GEGUŽĖS 21, BIRŽELIO 18, LIEPOS 9, 
RUGPlŪČIO 6 ir RUGSĖJO 10 d.

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

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES 1$ LIETUVOS Į Š[
KRAŠTĄ ~ KANADĄ.

KELIONE į MIAMI TIK $ 169,. LĖKTUVU
Rąžyti onfllikoh

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.)
4159 St. Lawrence Blvd., 

MONTREAL, P.O. H2W IY7

Tel: (5*4) 844-5292 
ir 844 —5662

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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