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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

KHOMEINI PRADEDA 
ATSIPEIKĖTI ?

Khomeini po griežto JAV 
prez. Carter’io pareiškimo 
įsakė paleisti moteris ir 
juodosios rasės asmenis iš 
užimtosios JAV Ambasados 
Irane. (Carter is buvo oficia
liai paskelbęs, kad už šį 
rimtą incidentą yra kalta 
Khomeini vyriausybė;šachas 
nebūsiąs grąžintas į Iraną, 
nelegalūs iraniečiai studen
tai bus grąžinami namo;su- 
stabdys Irano alyvos pirkimą 
Irano investacijos JAV ban - 
kuose "užšaldomos").

Moterys, anot Khomeini, 
paleidžiamos, nes jos turin
čios "specialias teises"pa - 
gal Islamo įstatymus ir juo
dieji nes "tikriausiai buvo 
Amerikos tironų priversti" 
vykti į Iraną. . .

Šitokiomis nesąmonėmis 
senis Khomeini veikia į dar 
tamsesnę masę, kuri tiki jo 
žodžiais. *

Visi kiti esą "patyrę šni - 
pai" ir jie būsią teisiami 
revoliucinio komiteto, kurį 
skiria Khomeini.

Kas tvarko Iraną. . .

SAUDI ARABIA 
NEUŽSIANGAŽUOJA

Dėl susidariusios didelės 
įtampos tarp Irano ir JAV , 
Amerikai reikės rūpintis 
didesniais alyvos įdėklais. 
Saudi Arabia, tačiau, nepaža
dėjo parduoti JAV didesnio, 
kaip iki šiol . alyvos kiekio .

HUA KUOFENG GRĮŽO 
NAMO NEPROLETARIŠKAI 
PRATURTĖJĘS

Kinijos vadas Hua Khuo 
Feng lankęsis Europoje,grį
žo namo apdovanotas lluk - 
susintais automobiliais: 
prancūzai jam padovanojo 
geriausią laidą Citroen, vo- 
klečlal-vlsal neproletarlšką 
Mercedes, Italai - sportiš
ką mašiną. Britai- labiau - 
s lai tinkamą, naujausią sude
damą dviratį, parodydami 
geriausią psichologinį su - 
pratimą. Nenustebkime, kad 
didžiausią prekybinę sutartį 
su Kinija bus laimėję-britai. 
/O gal jau Ir orlentališkojl 
Išmintis nuo daugybės įspū
džių kituose kraštuose besi
lankant, sus verdės?/ .

Anthony Blunt
Nekaltai atrodantis 
šnipas. . .

NEMALONUMAS 
ANGLIJOJE

Anthony Blunt, buvęs ka
ralienės Elžbietos patarėjas 
dailės reikalais, pasirodo, 
savo laiku, per II-ąjį Pasau
linį Karą, yra buvęs Sovietų 
šnipas. Jis dabar yra iš
aiškintas, nes esą vyksta 
" komplikuoti politiniai ėji
mai".

Britų spauda sako, kad su 
juo buvęs padarytas susita - 
rimas už prisipažinimą jo 
viešai neskelbti. Jis , prieš 
15 metų prisipažino, kad ver
bavo studentus iš Cambridge 
Universiteto šnipinėti.

AMERIKA NUTRAUKĖ 
BOLIVIJAI PARAMĄ

JAV vyriausybė, ' įvykus 
perversmui Bolivijoje, nu
traukė karinę ir ekonominę 
paramą.

PQ NUSIVYLĖ 
BALSAVIMU

Priešrinkiminio balsavi
mo rezultatai labai nuvylė 
PQ vyriausybės narius. Tri
jose vietovėse, kur POjau- 
tėsi ypač stipri -M ai son- 
neuve, Prevost ir Beauce- 
Sud. PQ gavo 39%, liberalai 
61%balsų. Išvada aiški išmo
nės nenori būti atskiriami 
nuo Kanados ir nori, kad pir
moje vietoje būtų spren - 
džiamos ekonominės prob - 
lemos.

KANADIEČIAI GALVOJA 
PRAKTIŠKAI

Wlnnlpeg’e randasi pir
moji mokykla Manltobos pro
vincijoje, kuri bus apšildoma 
Išmetamųjų popierių Iš kitų 
17-os mokyklų pagalba. Pa - 
s įrodo, kad tos mokyklos Iš
meta apie 1.5 tonos tuščių 
pieno kartonų, puodelių, dė
žučių, sunaudoto užrašams 
popieriaus. Tokia nauja šil
dymo sistema sutaupys mo - 
kyklal apie 14.000 dol.per 
metus.Deginamas popierius 
sušildo vandenį,kuris cirku
liuoja pro varinius susuktus 
vamzdžius.

BENDRUOMENYBĖS
ELTA INFORMATION SERVICE of the 

Supreme Committee for Liberation of Lithuania

JAV ATSTOVU RŪMAI LAPKRIČIO 13 d. VIENINGAI
PRIĖMĖ H. CON. RES, 200 BALTIJOS VALSTYBIŲ REIKALU

Už Rezoliuciją balsavo 390 
atštovų,niekam nepasisakius 
prieš. Rezoliucija prasideda 
ilgoka istorine įžąnga, kurio
je ypač reikšmingi du parag
rafai:

"Tuo tarpu kai 1940 m. So - 
vietų Sąjunga savavališkai ir 
per jėgą prisijungė Baltijos 
valstybes (Lietuvą, Latviją ir 
Estiją), kurios buvo suvere
nūs Tautų Sąjungos nariai. . .

Ir kitas toliau:
" Tuo tarpu kai Baltijos 

valstybių tautos turi teisę į 
lygybę ir apsisprendimą 
kaip nustatyta Helsinkio Bai
giamojo akto VIII skyriuje , 
tai turėtų būti leista joms 
daryti laisvus rinkimus, glo
bojant Jungtinėms Tautoms 
i r tik po to, kai bus atitrauk
tos iš Baltijos valstybių So - 
vietų militarinės jėgos ir 
politinis, administracinis 
ir policinis personalas. . . " '

Rezoliucija pareiškia JAV 
Prezidentui tokius pageida- 
vi mus:

Atstovų Rūmai (Senatui 
pritariant) nutarė,
a) Kad Kongresas yra nuo
monės, jog Prezidentas, 
siekdamas užtikrinti tikrą ir 
nuoširdžią taiką Baltijos 
sirtyje ir Europoje iš viso, 
turėtų duoti nurodymus 
Jungtinių Valstybių delega
cijai Madrido 1980 metų su
sirinkime,šaukiamam Euro
pos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijos rei
kalu, kad būtų pilnai įvykdyti 
Helsinkio Baigiamojo Akto 
VIII skyriaus principai, lie- 
čiątautų lygias teises ir ap
sisprendimą.
b) Toliau Kongresas yra 
nuomonės, kad Prezidentas, 
panaudodamas tokias prie
mones, kaip Tarptautinę Su
sisiekimo Agentūrą ir kitas 
informacijos agentūras, e-

sancias Jungtinių Valstybių 
vyriausybės žinioje, padary
tų viskį, kas tik yra įmano - 
ma, siekiant atkreipti visų 
tautų dėmesį į Baltijos vals
tybių reikalą, tam panaudo
jant specialias radijo prog
ramas ir leidinius.
c) Toliau Kongresas yra 
nuomonės, kad Prezidentas 
tarpininkautų ir panaudotų 
visas pastangas laimėti kitų 
tautų paramį ir bendradar
biavimą, tikslu įgyvendinti 
Baltijos valstybių nepriklau
somybę.
Sekcija 2. '
a) Kongresas žiūri su di
deliu susirįpinimu į Sov.Są
jungos akciją reikšti piliety
bės pretenzijas milijonams 
amerikiečių, kurie yra gimę 
JAV-se arba yra natūraliza- 
vęsi..
b) Kongresas yra nuomonės 

^kad Prezidentas turėtų per -
spėti Sov. Sąjungį nesiimti 
jokių veiksmų pagal naują 
Sovietų pilietybės įstatymą , 
kurie pažeistų Jungtinių V- 
bių ir jos individualių pilie
čių interesus, besirengian
čius lankytis Sov. Sąjungoje , 
apie tokio įstatymo daromą 
painiavą".

Rezoliucijos tekstas ir 
labai palankios baltiečiams 
kalbos, kurias ta proga pa - 
sakė Rūmų atstovai, buvo 
atspausdinti CONGRESSIO - 
NAL RECORD-HOUSE, lap
kričio .13,1979, psl. H 10583 - 
86.

Rezoliucijos iniciatorius 
ir visą laiką rūpinęsis jos 
pravedimu Atstovų Rūmuose 
se, buvo kongresmanas Ed. 
DERWINSKI (Rep. 11. ). 
LIETUVIAI PRAŠOMI TAI Į- 
VERTINTI, SIŲSDAMI PA
DĖKOS LAIŠKUS IR PRISI - 
MINDAMI APIE TAI ATE! 
TEINANČIŲ METŲ RINKI-

MUOSE,
Raginame rašyti laiškus 

senatoriams ir ne komisijos 
nariams. Geriausia rašyti 
tam senatoriui, kurio rinki 
ki minėje apylinkėje tenka 
gyventi. Adresuoti: Hon...........
( pavardė) Senatori of..............
(valstija)’, Senate Office Buil
ding, Washington, DC 20510.

Senatoriai,kurie pirmiau - 
šiai svarstys Rezoliuciją, yra 
Committe on Foreign Rela - 
tions nariai. ELTA 

SPECIALI LAIDA
1979 m. lapkričio 15 d.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

Pasaulio Pabaltiečių San
talkos ( Baltic Worl Confe - 
rence) vadovybė 1979 metų 
ketvirtame prezidiumo po-
sėdyje priėmė kruopščiai 
apgalvotą planą pabaltiečių 
dalyvavimui 1980 metais į - 
vykstančioje Madrido konfe
rencijoje. Šio plano pagrin- 
de yra vieningas ir bendras 
pabaltiečių atstovavimas 
prie visų Helsinkio Baigia
mąjį Aktą pasirašiusiųjų vy 
vyriausybių.

Visi lietuviai prašomi 
jungtis prie Madrido konfe - 
re nei jos ruošos Šiais būdais:

- Susilaikyti nuo nesude
rintų pareiškimų Helsinkio 
sutartį pasirašiusioms vy
riausybėms. žinomus Žmo - 
gaus Teisių pažeidimo fak
tus ( ir dokumentaciją, jei ji 
yra);

'-Aukomis stipriai parem
ti Lietuvos ir lietuvių bylos 
eigą, aukas siunčiant Tautos 
Fondui.
1979 m. lapkričio 6 d.
Vyriausias Lietuvos IŠlais - 
vinimo Komitetas

VLADAS PUTVYS-PUTVINSKIS
LIETUVOS ŠAULIU SĄJUNGOS 
ĮKŪRĖJAS

Bernardas Brazdžionis

Ką tu, išeidamas iš tėviškės 
pakluonių,
Išsinešei, kai žemę rykštė
palietė skaudi -
Senolių vardą- kraują- lais
vės žiburį Širdy -
Kaip amžiną paminklą visą 
šią kelionę,
Kaip didį turtą nešk Širdy.

LIETUVOS ŠAULIU SĄJUNGA MINI 
ŠIEMET 60 metu SUKAKTĮ.

NETYLĖKIME DĖL N. Y 
TIMES NUTYLĖJIMU

Reuterio Žinių Agentūra 
pranešė, kad yra suimti keli 
disidentai-Helsinkio susita
rimų priežiūros komiteto 
nariai. Dienraštis pamini 
abiejų misų pavardes, bet 
sąmoningai praleido lietujvio 
Antano TERLECKO pavardę. 
Užklausta redakcija sakosi 
neturėjusi vietos. ..

Lietuvių Informacijos tar
nyba, vadov. kun. K. Puge - 
vičiaus, prašo rašyti laiškus 
New York Times dienraščio 
redakcijai, klausiant, kodėl 
jam lietuvio suėmimas nėra 
svarbus ir kodėl okupuota 
Lietuva, kurios okupacijos 
nepripaOįsta Amerikos vai - 
džia,yra dažnai ignoruojama.

Rašyti; New York Times 
Editor, 229 West 43rd St. , Ne 
New York, N. Y. 10036.

KONGRESAS PRIEŠ 
MASKVOS TRUKDYMUS 
PAŠTE

Kongresmano Edvardo 
Derwinskio rezoliuciją prieš 
Maskvos suvaržymus pašto 
tarnyboje Atstovų Rūmai 
rugsėjo 25.d. priėmė vien
balsiai. Pasfnerkiamia So
vietų Sąjunga už pasitaikantį 
sistematinį sulaikymą laiš
kų ir kitų siuntų ir ragina
ma JAV imtis prieš tai prie
monių.

TRANSLIACIJOS Į LIETUVĄ 
Kongresmanas E. Der- 

winski stipriai parėmė, kad 
Valstybės departamente 
sąmatoje būtų pravesta pa
pildoma 3 mil. dol. suma, 
ryšium su dolerio kurso 
kritimu, radijo Free Euro
pe ir Radio Liberty paramai. 
Tas radijas siunčia į Sovie
tų Sąjungą informacijas 15 
kalbų.

SLĖPS VAIKUS

Toronto radijo pranešė, 
kad olimpiados metu iš 
Maskvos bus išvežti visi 
vaikai tarp 7-16 metų į va
saros stovyklas ar išsiųsti 
pas gimines. Kremliaus 
ideologai - komunistai bijo, 
kad jaunimas neužsikrėstų 
vakarų pasaulio "bacilomis", 
nepamatytų gražiais rūbais 
vakariečių, neprašytų kram- 
tamosios gumos, pieštukų, 
neišgirsti} dainų, kalbų ir 
panašiai.. .

Visur baimė didėja dėl ko
munistų ideologijos "stip
rumo".

J • K.

LENKIJOJE TRŪKSTA 
BUTU IR MĖSOS

Komunistų Partijos lyde
ris E. Glerek Lenkijos pi
liečiams paskelbė, kad dar 
5 metus trūks mėsos ir butų 
Lenkijoje.
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Ui Lietuvos išlaisvinimą ! Ui iŠtLldmybę Kanadai ! 
P our la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ML SPAUDOS BENDROVĖ,

Redaguoja Redakcinė Kolegija
Telefonas: ( 514) 366-6220.

Second Cloie Moli Raglitrctfon NO. 1952 Return postoge guaronteed.
Postage paid ot Lochlne, P.O. Published by The Independent Lithuania 
Publishing Coi ot 7722 George Street, LaSalle, P.O. Conodo.HSP 1C4.

Metinė prenumerata Kanadoįe — $ 12.00, visur kitur — $13.00. Rėmėjo 

prenumerata nuo S 18.00

P s. B endradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai geli 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuolitira, grąlinami 
tik iš anksto susitarus, jUl skelbimu turinį redakcija orbo 
Leidykla n eats ano.

ISTORIJOS BROLIAI
Nedaug beturime savo tarpe karių, kurie anais nepri

klausomybės kovų laikais, su ginklu rankose išėjo ginti 
Lietuvos valstybinę nepriklausomybę. Jų gretos jau žymiai 
retėja ir - retės. Turbūt, nebedaug laiko liko,iki teks at - 
sisveikinti ir su paskutiniuoju laisvės kovų didvy - 
riu, kariu ir broliu.

Laisvės ir nepriklausomybės laikais Lietuvos kariuo
menės atsikūrimo sukaktuvinę šventę kasmet paminėdavo
me netik gražiomis mūsų ginkluotų vyrų rikuotės greto - 
mis, kariškuose paraduose, bet ir kiekvieno lietuvio šir
dyje. Su dar gilesniu meilės jausmu savo kariams mes 
prisimename tą sukaktį šiandien, netekę savo tikrosios , 
brangios tėvynės, kurios prikėlimui anuo metu buvo suki
lusi visa lietuvių tauta. Jai buvo skirta kraujo auka, prieš 
kurią pagarbiai lenkiame galvas per kiekvieną Kariuome
nės Šventės sukaktį.

Tokią progą teikia mums lapkričio 23-ioji, kada 1918 
metais buvo išleistas pirmas įsakymas Lietuvės kariuo - 
menei steigti. Tai buvo tik formalumas, nes tikrumoje , 
kova už tautos laisvę prasidėjo žymiai ankščiau.> Pradžią 
tektų žymėti nuo tada, kada lietuvis baudžiauninkas išdrį
so pasakyti lenkiškam ponui gana. Pasiryžimas augo 
ir brendo psr eilę metų, pradedant Basanavičium, Valan - 
čium, Kudirka ir kitais Lietuvos laisvės žadintojais, kurie 
tiesė kelią, vedantį į savarankišką gyvenimą, į laisvos 
Lietuvos atkūrimą.

Pirmųjų karių savanorių atskubėjimas 1918-1919 me 
tais prie ginklo tebuvo tik ilgas kovas ir tautinį subrendi
mą vainikuojanti išraiška. Be ano meto, nors ir karų iš
varginto jaunimo įsiliejimo į laisvės kovas, Lietuvos ka
riuomenė nebūtų galėjusi tapti realybe ir tautos laisvė bū
tų atsidūrusi nežinomybėje. O kovoti teko prieš rusiškuo
sius komunistus, vokiškuosius bermontininkus ir žell- 
govskininkus lenkus. Taip’kūrėsi Lietuvos kariuomenė . 
Nors ir silpnai ginkluota, tada kovojo su bolševikine Ru - 
sija, kuri 1940 metais, susibroliavusi su naciais, iš naujo 
sužlugdė Lietuvos nepriklausomybę ir atitvėrė kraštą ge
ležine uždanga. Tai buvo tas pat priešas, kuris iki šian - 
dien teberusina mūsų tautą, įvesdamas rusų kalbą net ma
žamečių darželiuose,o išeivijoje tebeieško bendradarbių , 
kurie sutiktų talkininkauti brolžudiškame darbe.

Minint Kariuomenės Šventę, lygiai prisimintina ir 
mūsų garbingoji Šaulių Sąjunga. Ji kūrėsi tuo pat metu , 
kaip kariuomenė ir petis petin jai talkininkavo nepriklau
somybės atstatymo žygiuose. Šaulių gretos taip pat krau
ju įsirašė tautos istorijon, dalyvaudamos veik visuose 
frontuose, kartais veikdamos ir priešo užnugaryje. Išei
vijoje Šaulių Sąjunga atsikūrė, patriotiniai įsijungė į lie - 
tuvių kultūrinę veiklą , iki šiandien budi ir laukia,iki Lie - 
tuvai prašvis nepriklausomybės nauja aušra.

Atėjus tautos laisvės valandai, mes vėl su viltimi 
žvelgsime į kiekvieną lietuvį,kur jis bebūtų, o ypač įJie- 
tuvį karį ir brolį šaulį, patikėdami jiems laisvės ir ne
priklausomybės atsakomybę.

Geriausiai būtų pagerbta Lietuvos Kariuomenės atsi
kūrimo sukaktis, jeigu mes netik retkarčiais pri - 
simintume, kaip ji kūrėsi ir kokiais idealais įgyveno, bet 
ir patys bent dalį tų idealų įsisavintume ir pasiryžtume 
naujai kovai už Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. Juk įrodėme, kad mes e s a- 
mejųverti. L. Girinis

IR GERAI, IR BLOGAI...
nuomonės, laiškai, atgarsiai

VLIKO LAIŠKAS

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybai 
1979 m. rugsėjo mėn. 29 d .

Gerbiamas Pirmininke,
š. m. rugsėjo mėn. 29 d. , 

Vlik o valdybos posėdyje 
PLB i,r JAV LB ryšininkas 
ponas Algimantas Gųreckas 
žodžiu padarė pareiškimą dėl 
PLB ir Vlik'o santykių. Po
nas Algimantas Gųreckas 
2 psl.

pabrėžė, kad kalba PLB, JAV 
LB, Kanados ir visų lietuvių 
bendruomenių vardu, kaip 
įgaliotas ryšininkas.

Pono Algimanto Gurecko 
priekaištai buvo Vliko val
dybos pirmininkui dr. K. Bo
beliui ir visai Vliko valdy
bai užgaulūs.

Tokio pareiškimo pasėko
je, Vliko valdybos pirminin
kas poną Gurecką paprašė 
posėdį apleisti dėl:
a. savo kompetencijos per-

žengimo, b. visuomeniškos 
veiklos perkėlimo į asme
niškumų plotę,
c. pirmininko įžeidimo be 
pagrindo.

A. Gurecko išsišokimą la - 
bai apgailestaujame ių. tiki - 
me, kad PLB jo asmenyje ir 
pareiškimo žodžiais nėra 
gerai atstovaujama ir, kad 
jis išreiškė savo asmenis - 
kas mintis,bet ne PLB, JAV 
LB,Kanados ir kitų bendruo
menių.

Vliko valdyba nutarė a - 
pie šį įvykį Jums pranešti 
ir prašyti,kad PLB paskir
tų kitą ryšininką.

Su pagarba,
dr. K. Bobelis, L. Grinius, 

dr. A. J. Stikliorius, Jokūbais 
Stukas, K. J. Jurgėįa, Elena 
Armanienė, dr. Jonas Balys.

Nuorašai :PLB v-bos pir
mininkui, JAV LB pirminin
kui, Vliko Tarybos nariams 
ir Tautos Fondo pirmininkui.

IEŠKOKIME TARPTAUTINIO 
MASTO SPECIALISTU

Skaitome,jau pakartotinai, 
apie artėjančią Madrido 
konferenciją. Atrodo, visi 
tiek,čia, tiek "anapus" dėl 

to yra sujudę. Man atrodo , 
kad šį kartą (jeigu ir veiksi
me vieningai ir sąžiningai), 
mums reikia specialisto, 
tarptautinio masto teisinin - 
ko tame Kongrese mus ats - 
tovauti. Mes vieni kažin ar 
šiais laikais galėsime pa
kankamai reikšti tokioje a - 
renoje, kokia mūsų laukia.
Ar ne laikas tikrai sumoder- 
nėti ir palikti ' "namines" 
priemones - pagalbinėmis ?

P. E-tis , 
Ontario.

Gerbiamieji,
ar kada nors Redakcija 
gauna laiškų, kur skaityto
jai būtų parašę, kas juos 
labiausiai domina, apie

PARUOŠKIME 
LIETUVIO KARIO 
ALBUMĄ

Turime visokių albumų ir 
jų gamintojų netrūksta. Yra, 
štai, viena sritis, reikalin
ga gero albuminio autoriaus. 
Tai ne taip lengvas darbas, 
bet tuo jis ir svarbus.Toks 
al bum as būtų daugi au ne gu 
paveikslų rinkinys - jis būtų 
jau istorinis darbas.

Sakydamas sudarykime 
lietuvio kareivio albumą, 
kalbu ne apie dabartinį ne
priklausomos Lietuvos ka
reivį, bet apie lietuvį, tar
navusį įvairiuose kariuome
nėse nuo seniausių žinomų 
laikų. O jau dabartinio ka
reivio albumas galėtų įeiti 
kaip tąsa į "Lietuvos karei
vio albumą".

Suraskime lietuvių karei
vių fotografijas, nuotraukas 
uniformuose (nors ir nuot
raukas uniformuotų kareivių, 
kuriais yra buvę ir lietuviai) 
iš tų laikų, kai buvo vykdomi 
rekrutai ir buvo tarnauja
ma po dvidešimt penkis me
tus. Gaukime tokių.nuotrau- 
kų su paaiškinimais. Pavyz
džiui, kaip atrodė ..tas lietu
vis, kuris gynė Sevastopolį 
Krymo karo metujuk lietu
vių tenai nemažai buvo. Ar
ba kaip atrodė tie lietuviai, 
kurie kovojo su turkais Kau
kaze, Persijoje, Turkestane, 
per didįjį pasaulinį karą, vi
sur kareiviai buvo. Gaukime 
paveikslų tos "piekotos", 
"intelerijos", "dienščikų", 
"kašavarų", apie kuriuos 
mUms bylodavo mūsų sene
liai. . .

Parodykime lietuvius, ku
rie vilkėjo jo Didenybės 
Anglijos karaliaus mundie- 
rius pasaulinio karo metu ir 
tuos, kurie tarnavo Indijoje 
ir kitur. Arba kad ir JAV 
tamsiai žalsvos spalvos dė
vėjusius, o gal dar iš pilie
tinio karo už Linkolną arba 
ir nepriklausomybės kare 
su Tadu Kosciuška (lietuvių 
buvo jūrininkuose, jie ka
riavo Amerikos kare prieš 
Ispaniją, tad buvo ir Filipi
nuose, o gal ir Havajuose, 
lygiai kaip jų dabar yra po 
žvaigždėta vėliava Kinijoje).

Gailine gauti nuotraukų ir 
vokiečių kareivio lietuvio,Ir 
po to sudėkime visą medžia
gą dabartinio Lietuvos ka
reivio. Taip pat nepamirš
kime lietuvių iš 1863 ir 1905 
metų sukilimų - tai ir bus 
visas "Lietuvio kareivio al
bumas". Darbas - visoke
riopai sunkus, bet sekančiam 
albumininkui bus patrauklus. 
O mums ir istorijai bus toks 
vienintelis.(Šios mintys au
toriaus buvo paskelbtos dar 
kai Lietuva buvo nepriklau
soma. Tuo labiau jos įdo
mios ir šiandieną).

Arėjas Vitkauskas 
oooooooooo

ką jie norėtų pasiskai
tyti lietuviškame laikraš
tyje ? Žinau, kad vietinės 
žinios visiems svarbios , 
bet kas daugiau? V. P.

Quebec’ as

Gerb. V. P. .
* Labai būtume patenkinti , 
ir ne kartą raginome skal-- 
tytojus dažniau pasisakyti, 
ko jie pageidautų laikraščio 
paįvairinimui. Mielai pasis
tengsime ir toliau tobulinti , 
ypač turiniu, Šį laikraštį. Da
linai tai priklauso ir nuo pa
čių skaitytojų noro pasida
linti mintimis. (Red
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VAIKO METAI
J. VARČIUS

, Vaikai yra kiekvienos tau
tos gyvybinis pagrindas ir 
nuo jų išaugimo, išauklėji
mo priklauso jos ateitis. Tai 
ge r ai suprato net ir tautų 

1 žudikai kaip Stalinas ir Hit
leris, kurie viešuose pasi
rodymuose, pakėlę vaikus 
ant savo rankų, su veidmai
niška šypsena fotografavosi. 
Jie savo nuotraukas su ne
kaltais kūdikiais skelbė laik
raščiuose ir juos lipdė ant 
reklaminių lentų, kad tuo bū
du įsigytų pagarbą ir pasiti
kėjimą.

Šiandien, nežiūrint aukš
tos kultūros ir civilizacijos 
išsivysčiusio gyvenimo, mi
lijonai kūdikių vaikų kenčia 
badą, skurdą, baimę ir te
rorą dėl valstybių vyriausy
bių apsileidimo arba jų spe
cialiai vedamos naikinimo 
politikos. Šiuo metu ypač 
išryškėjo komunistų valdo
mos valstybės. Kiekvieną 
dieną mes stebime televizi
joje ir skaitome spaudoje 
apie komunistų valdžios or
ganų vykdomą terorą ne tik 
įirieš nekaltus civilius gy
ventojus, bet ir prieš vai
kus. Vietnamo ir Kombodi- 
jos valstybės (kuriose mili
jonai žmonių buvo išžudyta), 
išsiunčia savo piliečius lai
veliais į jūrą, sunaikinant 
visas maisto atsargas. Jie 
yra ištremti iš gimtųjų so
dybų, kai tuo tarpu pasili
kusieji ir negalintieji dėl ba
do pasitraukti nuo sugyvulė- 
jusių komunistinės kariuo
menės dalinių, yra išžudo
mi.

Ir praeityje nebuvo ge
riau : šimtmečiais į vaikų 
raudas ii' skundus nebuvo 
kreipiamas dėmesys, nes 
tai buvo "mažieji žmogeliai" 
ir be jokių teisių. Šiandien 
net paneigta šiai mažųjų 
klasei atsiradimo, gimimo 
teisė, valstybių vyriausy
bėms legalizavus negimusių 
kūdikių žudymą,, panaikinus 
abortų draudimą. Ši nenor
mali padėtis, prieštaraujan
ti gamtos i ir krikščionybės 
pagrindiniams tikėjimo dės
niams, ypač palietė baltąją 
rasę, „kuri jau turi tenden
ciją mažėti kokybiniu ir 
kiekybiniu atžvilgiu. Todėl 
Jungtinių Tautų organizacija 

ŽMOGUS, KURIS APŠVIETĖ PASAULI,
D. N. Baltrukonis

THOMAS ALVA EDISON AS

Šiais metais spalio 21 d. dar vieną- bene patį naudin-
suėjo lygiai 100 metų, kai ge
nialusis amerikietis Thomas 
Aiva EDISON as, po daugelio 
bandymų savo menkutėje la
boratorijoje Menlo Parke , 
paskelbė džjaugsmingą žinią, 
kuri nušvietė visą pasaulį :tą 
naktį gimė elektrinė lempu - 
tė;

Šis nepaprastai išradingas bai ilgas ir komplikuotas,į 
Amerikos sūnus pridėjo prie kurį verta šiek tiek žvilgte-
eilės ankstyvesnių išradimų rėti.
1979. Xi. 21

šia nenormalia padėtimi su
sirūpino ir iškeldama vaikų 
reikšmę bei atkreipdama į 
juos visų suaugusiųjų dėme
sį ir vertinimą, 1979 metus 
paskelbė TARPTAUTINIAIS 
VAIKU METAIS.

Kultūringose Vakarų de
mokratinėse valstybėse 
šiems Vaiko Metams atžy
mėti vyksta specialūs vai
kams renginiai. Kanadoje 
federalinės, provincijų ir 
miesto savivaldybių švietimo 
ir auklėjimo organizacijos 
rengia šventes, iškylas ir 
kitus parengimus. Toronto, 
Montrealio ir kituose mies
tuose buvo skaitomos pas
kaitos apie vaikų sveikatą, 
auklėjimą, jų išsivystymą ir 
nusikaltimus, jų išnaudoji
mą ir kitais socialinės ne
lygybės klausimais. Sureng
ta šimtai konferencijų, sim
poziumų, seminarų, kon
certų, parodų, daug rašyta 
spaudoje, išleista brošiūrų, 
kalbėta radijo ir televizijos 
programose. Neatsiliko ir 
etninės grupės, kurios pri
sidėjo prie kanadiečių ren
ginių arba savo veiklos ribo7 
se atitinkamai Vgiko Metus 
atžymėjo.

Keista, kad mūsų išeivi
jos spauda ir bendruomeni
nės organizacijos šiais tarp
tautiniais Vaiko Metais vi
siškai nesidomėjo ir nepa
sinaudojo proga iškelti tarp
tautinėje viešumoje lietuvio 
vaiko kančios kelią Sibiro 
tremtyje ir pavergtoje Lie
tuvoje. Mūsų laisvinimo 
veiksniai tylėjo ir nepasiun
tė jokio memorandumo dėl 
mūsų tautos vaikų likimo 
Jungtinių Tautų, Organizaci
jai.

Lietuvos vaikai gyvena su 
savo tautos kamienu, su sa
vo tėvais už geležinės už
dangos, sovietinio rusiškojo 
okupanto kontrolėje ir griež
toje priežiūroje. Mes, kurie 
patys su savo vaikais per
gyvenome 1940-41 -ųjų metų 
rusišką terorą, gerai prisi
mename pirmuosius areštus 
ne tik tėvų, bet ir jų vaikų. 
Savo akimis matėme tūks
tančius vaikų, kūdikių, pa-, 
krautų į gyvulinius vagonus. 
Jų dalis žuvo nuo bado ir 
troškulio kelionėje, gi liku

giausią ir galbūt , reikalin
giausią kiekvieno žmogaus 
gyvenime. Šiuo Thomo Ai
vos Edison o išradimu nau
dojasi žmogus kiekvienoje 
šios žemelės dalelėje,, kur 
tik teka elektros srovė.

Kelias į galutinį elektros 
lemputės išvystymą buvo la-

sieji žuvo Sibiro koncentra- lauta niekada neatleis ir 
.eijos lagerių miškuose jr ■^oclovanos-
kasyklose. Antrosios okupa- Nė viena okupacija nebu-
cijos metais, 1945-1952 metų 
periode, pagal kuklius su
grįžusių iš Sibiro tremtinių 
apskaičiavimus, buvo išvež
ta iš Lietuvos per šimtą 
tūkstančių vaikų iki 14 metų 
amžiaus. Jie nei vienas ne
besugrįžo į Lietuvą. Ypač 
baisus mirtingumas buvo kū
dikių iki 4 - 5 metų amžiaus

IŠ PIRMOJO IR ANTROJO 
IŠVEŽIMO NELIKO NEI 
VIENO GYVO KŪDIKIO, NES 
DĖL MAISTO STOKOS VISI 
MIRĖ IŠ BADO IR LIGŲ,LI
KUSIEJI GYVI, VYRESNIO 
AMŽIAUS VAIKAI, BUVO 
PERKELTI Į SOVIETINES 
VAIKU PRIEGLAUDAS IR 
JIE DINGO KOMUNISTINIU. 
GIRNŲ SUMALTOJE RU
SIŠKOJE MASĖJE, TAI PA
TVIRTINO GRĮŽUSI E JI' 
TREMTINIAI PO MIRTIES 
STALINO, KURIS YRA BAI
SIAUSIAS PASAULYJE VAI
KŲ ŽUDIKAS,

Šiuo metu Lietuvoje vaikai 
jau nėra naikinami kalėji
mais ir išvežimais, bet jie 
yra persekiojami ko munis- ; 
tinės sistemos kontroliuoja
mose auklėjimo ir švietimo' 
institucijose. Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika, 
pogrindžio laikraštis Lietu
voje; praneša, kad penki ku
nigai pasiuntė UNESCO or
ganizacijai prie Jungtinių 
Tautų skundą, kuriame ra
šo ; "Mokyklose tikintys vai
kai yra verčiami kalbėti 
piešti, rašyti ir vaidinti 
prieš savo sąžinę, o jei to-r 
kie vaikai atsisako vykdyti- 
ateistų mokytojų nurodymus,* 
jiems rašomi dvejetai' arba • 
mažinamas elgesio pažymys. 
Net saugumo organai tardo 
Šv. Mišioms tarnaujančius 
vaikus". Šiame kunigų pa
reiškime išvardinami atsi
tikimai, kaip komunistinė 
milicija persekioja tikin
čiuosius mokinius, kartais 
juos sumuša arba pašalina 
iš mokyklų. Prie šių vaikų 
persekiojimų aktyviai prisi
deda net ir lietuviai mokyto
jai, save apsišaukę ateis
tais ir komunistų partijos 
aktyvistais, kurie dėl ska
nesnio duonos šaukšto, pri-

XIX-sis šimtmetis buvo 
tikras industrinės revoliu
cijos amžius. Išradėjai dir
bo karštligiškai abejose At
lanto vandenyno pusėse-tie- 
siog lenktyniaudami vieni su 
kitais. Iš tiesų-daugelis iš
radimų buvo vykdomi ir į- 
vykdyti simultaniškai tiek 
Europoje, tiek ir Amerikoje. 
Daugelių atveju mokslininkai 
įsivėlė į. karštus ginčus ir 
aršiai bylinėjosi dėl kai ku
rių išradimų patentavimo.

Tokie stambūs įvykiai , 
kaip pirmasis žmogaus paki
limas sunkesniu už orą apa
ratu- lėktuvu, arba pačių, 
pirmųjų radijo signalų sėk
mingas pasiuntimas eterio 
bangomis ir dabar dar yra 
ginčijami tarp JAV ir Sov . 
Sąjungos.

Tačiau grįžkime prie šie 
rašinio pagrindinės temos- 
elektrinės lemputės išvysty
mo istorijos.

Iki šio šviesos šaltinio Iš
radimo, žmogus šviesai 
vartojo visokiausias priemo
nes :medžlo balanas, aliejaus 
lempas, o vėliau destRluotą 
terpentiną.Kai 1859 m.E.L . 
Drake atrado alyvąT ttusvllle 
Pensylvanljoš valstijoje,ke- 
roseno lempa tapo unlversa- 

sideda prie mūsų tautos 
ir taktinės sąmonės naikini
mo. Šiems mūsų tautos vai
kų žalotojams ir tautinės 
sąmonės žudikams lietuvių

’ vo amžina. Ji sužlugs ir 
i Lietuvoje ir lietuvių tauta 
vėl kelsis su savo didvyriais 
Vaiko Metai tegul primena 

Hiems mūsų tautos vaikų 
prievartautojams, kad isto
rija registruoja ne tik tautos 
herojus, bet ir išgamas.

Ųietuvių išeivijos vaikai 
taip pat yra atsiradę ne ma
žame pavojuje. Materialiai 
jie yra labai gerai aprūpin
ti ir gyveha daugiausia pa- 
pasituriučiai. Jie lanko mo
kyklas, kuriose nėra fizinio 
ar moralinio prievartavimo. 
Tačiau nevaržomas ir tur
tingas gyvenimas irgi sudaro 
daug pavojų, nes yra daug 
viliojančių pagundų, galinčių 
sužaloti vaiko Sveikatą ir 
sunaikinti tautinę sąmonę. 
Tenka pasidži augti, kad nuo 
šių visų pavojų savo vaikus 
saugoja tėvai juos auklėdami 
lietuviškoje aplinkoje, su 
jais dalyvaudami bendruo
menės gyvenime ir veikloje. 
Todėl galime be pagyrų di
džiuotis, kad išeivijoje gi
mę ir augę vaikai tėvų rū
pesčiu aktyviai reiškiasi 
ne tik bendruomenės veiklo
je, bet yra pasižymėję moks
lo, meno ir kultūros baruo
se. Iš jaunųjų turime ir uni
versitetų profesorių, moks
lininkų, rašytojų, meninin
kų, kuriij pavardės dažnai 
minimos ir anglų spaudoje.

Visas mūsų organizacijų 
ir tėvų dėmesys šiuo metu 
turi būti sukoncentruotas į 
mūsų vaikų vaikus išeivijo
je, į maišų mažuosį usnėtu- 

*viūfcufe - ir Ii etūvai tęs .y Tad 
tebūna šių metų VaikoJhetai 
kiekvienais metais Vaiko 
Metai, kad būtų kreipiamas 
nepertraukiamas dėmesys į 
mūsų mažųjų lietuvišką auk
lėjimą, nes nuo jo priklau
so lietuvybės tęstinumas.

Ita namų apšvletlmoprlemo- 
ne.. Miestų gatvės buvo ap
šviečiamos mirksinčiomis 
dujų lempomis.

1830 m. išvystytas Voltos 
laukas buvo bandomas Lbn- 
dono,Paryžiaus IrNewYor- 
ko gatvių apšvietimui, bet 
buvo menkas konkurentas 
dujinėms lempoms. Vienok, 
dujinės ar žibalinės lempos 
davė nepastovią šviesą Ir 
reikalavo nuolatinės priežiū
ros .Mokslininkai, Išradėjai 
visose Industrinėse šalyse 
bandė, Ieškojo geresnių ap
švietimo būdų. Visa eilė 
mokslo vyrų stengėsi pa
jungti elektrą kaipo naujau
sią šviesos šaltinį. William 
Sawyer, Moses Farmer Ir 
Thomas Edison šiame kon
tinente Ir anglas- Joseph 
Sw^n -anapus-vlsl bandė Iš - 
vystyti elektrinę lempą. Dar 
1860 m. Išbandė elektrinę 
lempą Joseph Swan, kurio 
techniką vėliau sėkmingai 
panaudojo Thomas Aiva Edi
sonas Ir 1879 m. pagamino 
p r akt Išką le rnputę. A nglas 
Swan pagamino savąją 1880 
metais. Edisonas užvedė 
jam bylą dėl patento pažei
dimo. Swan atrėžė, jog Edi
sonas tik pagerino jo darbą . 
Byla baigės L abiejų Išradėjų 
santalka, kai buvo įsteigta 
jungtinė " Edison and Swan 
United Electric Co". Šiuo 
laiku britai varo stiprią 
kampaniją tikruoju elektri
nės lempos išradėju pas
kelbti vien tik Joseph Swan .

O dabar šiek tiek apie E -

AMERIKIEČIAI MINT VILNIAUS
UNIVERSITETO SUKAKTĮ

algimanto skiltis
mmwmmmmwwwwaaammmwmmmwwmmm

Sis rašinys nėra vien dik palnas visos LB Apylinkės
tuojamas lokalinio patriotiz - 
mo šūktelėjimo. Jame glūdi 
daugiau savotiško pasidi
džiavimo jausmas savąja gy
venamąja vietove, pajėgiau - 
šia suruošti Vilniaus Uni
versiteto 400 metų sukakties 
minėjimą ne vien tik savie
siems, bet ir grynai sve-r 
timųjų akademinių sluogsnių 
auditorijai. Jubiliejaus 
svarbumas ir svarumas (ąr 
galėtų kas tai ginčyti ?) re i- 
kalaute reikalavo, kad, gali
mybių ribose. išeivijai 
pritiko tokia proga išeiti iš 
kasdieniškojo geto ribų bent 
kiek plačiau ir priminti gy - 
venamajai aplinkai, kad lie - 
tuviškos akademinės tradi
cijos siekia 400 metų senu - 
mo ribą. Nei Harward'as, 
nei Yale, Nei Princetown ne
gali šiandien puikuotis tokiu 
giliu "seniority".

Gaila tik. dalinai ir grau
du. kad sekant mūsų spaudos 
kroniką, matosi, kad visoje 
eilėje vietovių, ruošiant pa
našius VU.minėjimus, sveti
mųjų kviestų svečių ar ats
tovų dalyvavimas, palyginus 
buvo menkas ir nelabai ak
tyvus. Būta didžių pastangų , 
įdėta nemažai darbo, tačiau 
galutinai rezultatai nebuvo 
jau taip džiugūs. Be ma
žiausios mūsų pačių kaltės. 
Kągi padarysi, jei tie sveti
mieji, tegul ir labai šviesūs 
protai, ryškios asmenybės 
nesidomi, ir tiek. ..

Rizikinga pradėti minėti 
pavardes ta prasme, kad ne
įstengsi visų suminėti, vis 
liks kas neišvardintas, be 
jokios blogos valios neiškel
tas. Tačiau negali nepami
nėti kelių pavardžių, kurių 
įnašas, iniciatyva, tikras 
darbas bei išradingumas 
prisidėjo, kad Detroit'e Vil
niaus Universiteto sukaktis 
svetimųjų tarpe praėjo ne
mažu pasisekimu ir visai 
pakankamo dėmesio ženkle.

Tai nemaža dalimi nuo - 
MMAAWWMWAMWMMWMMMAAAMAAAAMMVWWVMVmMMM

dlson o įvairius eksperimen
tus prieš pasiekiant galutinį 
tikslą-elektrinės lempos Iš
vystymą. Apie 1877 metus 
Edison’as, būdamas giliai 
įsivėlęs savo laboratorfjos 
Ir kitose srltyse/telefonas , 
telegrafas, mikrofonai Ir kt./ 
vis nuolat eksperimentavo, 
vartodamas karbonizuotą po
pierių lemputės viduje.Ta
čiau šis elementas greitai 
sudegdavo, nežiūrint šiokio 
tokio vakumo, kurį atsiek - 
davo, vartodamas rankinę 
pompą. Ir dar kitokių meto
dų buvo Imtasi, vienok, visa 
tai nedavė patenkinamų re
zultatų. Dar vėllau-jls Iš - 
bandė bevelk kiekvieną me - 
talą, kaipo fllamentą lempu - 
te i/geležį, nikelį, allumlnljų 
ir keletą jų alojų/, įskaitant 
net tungsteną, kuris varto - 
jamas šiandieną; Tais lai
kais, tačiau, jis neturėjo 
priemonių sį metalą pavers
ti į pakankamai ploną siūlą , 
kaip kad nūnai padaroma.

1879 m.balandžlo mėn.E- 
dlsonas savo laboratorijoje 
turėjo pasigaminęs naujausią 
Ir geriausią pastovios sro
vės ęlektros generatorių. 
Prasidėjo Intensyvūs bandy
mai šį kartą vartojant pla
tinos vielas vakumo lempu - 
tėję. Ligi tada to laiko Iš, - 
mintis buvo - siųsti aukštos 
įtampos srovę per mažo ats
parumo f Ramentą. Edis on as 
pagalvojo-o kodėl ne kitaip: 
žemos Įtampos srovę—per 
aukšto atsparumo fllamentą.

JIS vėl grįžta prie anglies 

Valdybos narių ir specialių 
talkininkų, kaip Janina Ud- 
rienė, Danguolė Mąjauskaitė, 
dr. Vytautas Majauskas, dr. 
Kęstutis Keblys. Jų ir kitų 
asmeniniai ryšiai, tiesiogi
niai kontaktai prisidėjo, kad 
minėjime dalyvavo virš 40 
amerikinių akademinių ins - 
titucijų įvairių atstovų, mo - 
komojo ir administracinio 
personalo narių. Jų tarpe 4 
universitetų ar kolegijų pre
zidentai. Svarbiausias mi
nėjimo kalbėtojas buvo Uni
versity of Detroit preziden
tas. Iškilmės buvo pradėtos 
kokteiliais, kartu duodant 
laiko apžiūrėti specialiai pa
ruoštą parodą. Kiekvienas 
dalyvis gavo spausdintą 
programą ir iliustruotą bro
šiūrą apie Vilniaus Univer - 
sitetą. Sekė bendri pietūs , 
prie kiekvieno atskiro stalo 
susėdus lietuviams ir jų 
svečiams, amerikinio aka
deminio gyvenimo atstovams. 
Universitetai atsiuntė savo 
atstovus ne tik iš Michigan* 
bet ir iš Ohio valstijos.

Po vaišių sekė oficiali da- 
lis, neištęsta, ganą konden
suota, bet nepažeidusi nei 
sukakties esmės,nei rimties. 
35 tūkstančius studentų turįs 
Wayne State University per 
savo regentų tarybos patikė
tinius įteikė specialų adresą- 
sveikinimą Vilniaus Univer - 
sitetui. Nuoširdų sveikinimo 
žodį tarė šiuo metuprofeso - 
rius University of Michigan , 
Ann Arbor, sūnus paskutinio 
lenkų periodo Vilniaus Uni - 
versiteto rektoriaus. Pab
rėžtina - jis savo žodyje 
aiškiai, suprantamai, kelis 
kartus minėjo Vilnius 
Uni versi ty.

Iškimei pasibaigus, sve
čiai dar buriavosi prie iš
statytų eksponatų, klausinėjo 
lietuvius šeimininkus apie 
Vilniaus Universiteto Šią- 
dieną ir jo ateitį.

f Ramentų, kadangi anglis tu
ri labai aukštą atsparumą 
/varžą/ elektrai, negu kad 
kuris metalas. Jis bandė 
gaminti anglies lazdeles vis 
mažesnio diametro f Ramen
tui, bet atsparumas gavosi 
vis dar per žemas. Negalė
damas pagaminti anglies 
lazdelių mažesnio diametro, 
Edison as nusprendė pa
vartoti medvRnės siūlus, 
juos pamažu kaltindamas 
vakume, kol anie pavirto Į 
trapius anglies f Ramentus, 
prijungtus prie platinos po - 
litį. *

Lemiamos dienos prasi
dėjo spalio 19 d. Ir tęsėsi Iki 
spalio 21 d. Apie 40 valandų 
Edlson'as Ir jo artimiausi 
bendradarbiai vedė nuolatinį 
stebėjimą šio pamažu žėrin
čio anglies fflamento žymiai 
pagerinto vakumo lempoje , 
kai, pagaliau, Edison as nė- 
tyč tomis pale Ido elektros 
srovę pflnu voltažu. Tokiu 
būdu tą spalio 21 d. naktį, 
1879 metais gimė naujas 
amžius Ir naktys jau nebebu
vo to pačios...

Keletą savaičių vėliau, 
Kalėdų naktis Meplo. Parke 
jau buvo apšviesta elektri
nėm lempoipa. Nors tat buvo 
tik bandymai didžiajai Naujų 
Metų demonstracijai,tačiau 
daug žmonių jau tuomet sku
bėjo Iš visų pusių pamatyti 
šio Menlo Parko /maglko 
naujausio stebuklo - blėstai 
žibančios elektrinės lempu
tės.. .kuri netrukus nušvte - 
tė visą clvRlzuotą pasaulį. ..
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KULTŪRINIS
J. Š I L Ė N A S

( ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos

VEIDU Į ŠIAURĘ

Išaušta lapkričio 23 -ioji ..Lietuvos Kariuomenės Šven
tės diena. Žvarbus šiaurys sėja baltas snaiges. Į darbus 
neiname.

Iš Įsrutės atvyko du lietuvių ryšio ir du vokiečių aukš
tesnio laipsnio karininkai. Mus, visus lietuvius .sušaukia 
į didžiąją valgyklos salę ir praneša, kad turime duoti ka
rinę priesaiką, Mus išrikiuoja po du, įnešamos vokiečių 
kariuomenės ir Lietuvos tautinės vėliavos, paduodama 
komanda "ramiai". Iškilmingai, galvas iškėlę,'įeina kari
ninkai, vertėjas ir vėliavų akivaizdoje turime kartoti kari
nės priesaikos- pasižadėjimo žodžius. Kartojame - lūpo
mis, -bet širdyje mūsų niekas ne atpalaiduoja nuo mylimai 
tėvynei Lietuvai duoto kario priesaikos ir niekas mūsų ne
privertė ir neprivers tarnauti svetimųjų interesams. Tai 
jaučiame ir Lietuvos karininkų širdyse.

Priedui gauname geresnius pietus* juos galime pa - 
siimti be eilės. Likusią dienos dalį ilsimės. Pirmą kartą 
po kelių mėnesių įtemptų darbų prie apkasų kasimo ir bun
kerių statymo. f

Jau buvome besiruošią poilsiui, kai gefreiterio švil
pukas išvaro iš įšildytų barakų prie netoli esančios virtu
vės iškrauti iš sunkvežimio atvežto maisto dėžių. Prie jų 
ypač duonos iškrovimo, einame noriai, nes kartais pasise
ka iškombinuoti keletą kepaliukų duonos, kurios mums vi - 
suomet trūksta. . .

Dirbame tamsoje, mus stropiai prižiūri Varnagė ir 
Gefreiteris. Sausos snaigės krinta ant žemės ir brezen
tu dengto sunkvežimio.

Šiaurės rytų padangėje girdėti fronto kanuolių dunde
sys. Virš mūsų padangės girdėti rusų lėktuvų ūžesys, ku
rie ieško taikinio. Uždrausta rūkyti ir balsiau kalbėti. Ne
lengvas maisto dėžes keliame palengva, kad nesukėlus gar
so.

Storas, gerai įtukęs šoferis, sėdėdamas prie vairo , 
kažko nervuojasi ir vis ragina mus, "auslaenderius". dirb
ti greičiau. Kažkuris iš mūsų šūkteli, kad jisai pat galįs 
eiti dirbti, o nesikolioti ir nevaizduoti didelį poną. "Mes
ne vergai", kitas prideda.

įsižeidęs šoferis staiga iššoka iŠ kabinos ir, pribėgęs 
prie manęs, tvoja kumščiu man į sprandą, manydamas , 
kad aš jam tuos žodžius pasakiau. Nuo gauto smūgio vos 
neparkritau, iš rankų iškrinta nešama dėžė ir iš jos ant 
žemės pasipylė svogūnai.

Visa tai matė netoli buvęs Varnagė, ir kiti vyrai, sku
biai numetę nešamas dėžes, šoko man į pagalbą. Jei ne 
Varnagės greitas įsikišimas, vyrai Šoferį būtų sumalę į 
dulkes. Protesto ženklari , visi metame darbą ir su
einame į barakus. Negelbsti nė mūsų viršininkų prašymas 
baigti iškrauti krovinį. Visų atsakymas - tegul pats šofe
ris išsikrauna, jei toks mandras, mes nesame belaisviai, 
o priesaiką davę kariai, jūsų talkininkai- ir nejudame iš 
barakų.

Ateina Špicas, išklauso mūsų protestą, prašo gražuoju. 
žadėdamas su šoferiu susitvarkyti. Išeiname ir pabai
giame iškrauti krovinį. Grįžtant, parsinešu du svogūnus - 
atpildą už gautąjį smūgį. -

Šoferį Špicas nusivaro į raštinę ir ilgai jį tenai šok - 
dina. Sekančią dieną, mūsų rajone mes jo jau nebematome. 
Varnagės tvirtinimu, esą, Špicas jį į rusų frontą išsiuntęs.

Širdyse liekame nugalėtojai ir pajuntame savo solida
rumo svorį.

Bėga diena po dienos. Lengvas šaltis vilnyja kartu su 
žemę dengiančiu sniegučių.

Visuose aerodromo pakraščiuose, pagreitintu tempu 
baigiami įrengti dideli, stiprus bunkeriai jų gynybai. Lau
kuose maskuojamos esamos boknbų atsargos. Įrengiamos 
įvairios, žiemai tinkamos patalpos mašinoms, pabūklams 
ir arklfams. Storu žemės sluogsniu apkasame didelius , 
neseniai supiltus bulvių kapčius. Velėnomis apklojame ba
rakų pamatus,pilnai pasirųošiame žiemojimui.

I ankščiau iševakuotus ūkius grįžta dalis gyventojų 
plentu apstoja važiavę pabėgėlių kolonos, atrodo viskas 
grįžta į ankščiau buvusią ramesnę padėtį.

Aerodromo pakraščiuose užmaskuoti snaudžia vokie
čių kryžiais paženklinti lėktuvai, snaudžia ir ilgavamz
džiai zenitinės pabūklai. Įtartina ramuma gaubia mūsų 
padangę. Tik tolimos artilerijos dūžių dundesys vis dar 
atplaukia kartu su lengvu vėjeliu iš šiaurės rytų krašto.

Naktimis tai vienur tai kitur nuplieskia sukeltų gaiš - 
rų pašvaistės, sutviksi iš lėktuvų išmesta rakieta,kartais 
praplaniruoja rusų žvalgybinis lėktuvas. Plentu. Gumbi - 
nė s kryptimi, prarieda vokiečių kariuomenės motorizuoti 
daliniai.

Vokiečių karių ir civilių nuotaika vėl pakilusi, jie ir 
vėl kalba apie karo laimėjimą ir apie būsimą didįjį Vokie
tijos reichą. Radijo žiniomis, anglai ir amerikiečiai 
stipriomis jėgomis veržiasi į Elzaso Lotaringiją, Ahemo 
sektoriuje vyksta stiprios kautynės.

Rytų fronte - tyla prieš audrą. Aplink visą mūsų ba
rakų rajoną kasame naujas apkašų linijas, aukštumėlėse į- 
rengiam stiprius prieštankinių pabūklų ir sunkiųjų kulkos
vaidžių lizdovietes.

Naujais apkasų žiedais apjuosiame didžiulius virtuvės 
ir sandėlių pastatus,paruoštam duobes greitam pastatų 
užminavimui atsitraukimo atveju.
4 psl.

DAGYS - Kariai prieS kovcę

[š nepriklausomybės laikais premijuotos Antano Miškinio 
k lygos KETURI MIESTAI ;

[R ATĖJO RUDUO GELTONAS, 
PASKUBOM NAMIE KASĖ BULVES, 
ATSISUKO KIEME KAŠTONAI, 
MATĖ PRALEKIANT BALTAS GULBES.

SUKO GALVAS RIMTI BERŽYNAI, 
SEDULĖLĖS PARAUDO, KAIP MARČIOS.
TAI TADA NESULAUKTĄ ŽINIĄ 
ANT KALNŲ GULBĖS-NUNEŠĖ SPARČIAI.

VYRAI KALNUOS RUGIENAS ARĖ, 
KAIME PASKALOS PAINIOJOS,PLITO - 
BUS LAISVA, KALBĖJO, IR GERA. 
BUS DVARAI VISI IŠDALYTA.

ŠEŠTADIENIAIS KAIME RINKOS 
JAUNIMAS. UŽ RANKŲ PYNĖS. 
IR SUTRINKO TĖVELIO GRINDYS 
ATVADUOTOJ LAUKŲ TĖVYNĖJ.

JAUKI NUOTAIKA VIS NEATVĖSO - 
ŠOKO, VERŽĖS POROM Į PRIEKĮ - 
IR DAINAVO KAKLUS IŠTIESĘ -

. AiNT LAIBŲJŲ ARMONIKA RĖKĖ.

RUDENIOP TAS DAINAS MES MYLIM, 
KAIP TOS RŪTOS. RŪTELĖS DYGO - 
PLAUKIA GAIDOS TOLI UŽ MYLIŲ - 
IR NUPLAUKIA PER LAUKĄ LYGŲ -

BUVO ŪKANA. GRUODAS KIETAS.
ŠALNA. ŠALTIS TOLYN SAKO JOS.
KAIMYNAS VISAI NETIKĖTAI
NAMO GRĮŽO LIEPINE KOJA.

IR APSAKĖ PLAČIAI KAS DARĖS,
KAIP KAREIVIAI ĮNIRTĘ KAUJAS, 
BADAS. MARAS. UGNIS. VĖL KARAS, 
ANT ŠALNOS RAUDONUOJA KRAUJAS.

> BET JIE GINAS BE .MIEGO , IŠALKĘ, 
PURVINI APKASUOS IR SUŠLAPĘ.
PUOLA PRIEŠAI TIESIOG NUO SUVALKŲ - 
PO KULKOSVAIDŽIAIS KRINTA, KAIP LAPAI -

SAULEI LEIDŽIANTIS, SAULEI TEKANT - 
TRINKA ŠŪVIAI IR PLEŠKA TROBOS - 
SU GRANATOMIS BĖGA ATAKON - 
KAM SVETIMĄ ŽEMĘ GROBIA -

VISAS KAIMAS TADA SUJUDO -
KAIP ŠALTIS VISUS NUPURTĖ ,
NUTILO ŠVENTADIENIAIS DŪDOS - 
IR DAINOS PIRKIOJ APKURTO -

JO NĖRA VIS. IR NIEKAS NEŽINO, 
KAS BUTŲ NUTIKTI GALĖJĘ - 
ŠARMOTAS PAMATĖ PUŠYNAS, 
PARKNIUBUSĮ JĮ PAKELĖJE.

O PLAUKAI, KAIP RUDUO GELTONI - 
KAIP IŠ PLUOŠTO ŠUKUOTAS LINAS, 
PRO AKIS BĖGA, BĖGA KAŠTONAI, 
IR SUVIRSTA ANT JO MILINĖS.

PULKAS GULBIŲ IŠ EŽERO KĖLĖS, 
IR ILGAI, ILGAI SKARIDĖ TĄSYK - 
ATGIJO NUVYTUSIOS GĖLĖS, 
IŠ KAPŲ TADA KAULUS KASANT -

O KAŠTONAI ŠAKAS NUKARSTĖ - 
PRAŽYDO, IR ŽYDI, ŽYDI -
KAI PAKĖLĖ KAREIVIAI KARSIĄ - 
Į MUZIEJŲ Jp KAULUS LYDINT -

VIENA GULBĖ GIEDOT PRAPLIUPO, 
IR PAKILO IŠ KART BĘ, ŽADO , 
KAREIVIS VELĖNĄ ATLUPO,
TIES PAMINKLAIS JO KAULUS DEDANT.

Ruošiamasi rimtai gynybai. Į apkasų kasimą įjungti ir 
Wehrmachto kariai. Komendantūros rajone apkasų kasi - 
mui privaryta daug civilių, vyrų ir moterų. Vokiečių ka - 
rių priežiūroje ir jie kastuvais rausia pusiau įšalusią že
mę.

Plentu pražygiuoja paskutinis vokiečių ginklas -folks- 
šturmiečiai. nešini sunkiais panzerf austai s. Jie traukia į 
netoli esančią šaudyklą pratimams. Daugumoje jie jau per 
šešiasdešimties metų amžiaus, paprasti laukų žmonės 
prūsai. Lietuvių kraujo giminaičiai. Dalis jų invalidai 
klumpėti, vien tiktai po kiemus kieminėti betinka. Aiškiai 
jaučiama vokiečių karinių jėgų stoka. Argi t a i naujasis 
Vokietijos ginklas', kurio laukia vokiečių karys? Argi tais, 
pusiau invalidais folksšturmiečiais tikimasi atlaikyti vi
suose frontuose kaskart didėjančias fronto spragas ? Taip 
svarstome mes, taip svarsto ir dauguma vokiečių.

I senių kambarį atkėlė naują gyventoją,"lietuvį". Iš 
tarmės, atrodo klaipėdietis, pats sakosi nuo Įsrutės, vo
kiškai kalba gerai, į jokius darbus jo neskiria,nuolat klau
sinėja kaip mums patinka vokiečiai.nors patsai išsijuosęs 
juos keikia. Aiškus provokatorius. Mes su juo atsargūs .

Radijo žiniomis, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje,Ukraino - 
je ir Kaukaze vyksta stiprus partizaninis judėjimas ir žūt
būtinė kova su kraštų okupantais. Širdyje džiaugiamės 
mūsų likusių brolių herojiškumu kovoje su priešu.

Atvyksta ryšio karininkas verbuoti norinčius į oro 
desantininkus. Lietuviai, sudarome grupę,kuri apmokyta, 
už poros savaičių turės išvykti. Gyvename pakilia nuotai
ka, nusibodo jau čia tūnoti.

Vakarų fronte. Belgijos pasienyje vokiečiai pradėjo 
kontraofenzyvinį puolimą, sakosi, paėmę daug grobio ir 
tūkstančius belaisvių. Nelabai jau tikime jų gražbylys
tėms. Anglijoje paskelbta pakartotina vyrų mobilizacija. 
• Rusai artėja prie Budapešto vartų. Žinias gauname 
iš pačių vokiečių-gaisrininkų.kur kartais pasiklausyti 
nueina mūsų vertėjas, buvęs Latvijoje Lietuvių Gimnazi - 
jos mokytojas.

Maksvos radijas skelbia apie artėjantį visišką Vokie
tijos sutriuškinimą, apie Lietuvos ir kitų kraštų į naują 
okupaciją patekusių "išvadavimą" ir kerštą prieš juos ko- 
vojančftis. '

Paskutinės lapkričio dienos. Balti, švariai pasipuo
šę linksta paplentės beržai. Saulės spinduliais žėri Švie
žiai iškritęs sniegas.

Šiaurėje dunksi mirtį nešanti patrankų kanonada. Tė
vynės ilgesys, lyg kartus kirminas, graužia krūtinę. Se - 
noji prūsų žemė alsuoja artėjančio raudonojo siaubo tvanu.

IŠTRAUKA IŠ ALGIRDO LANDSBERGIO SCENOS VEIKALO 
si VEJAS GLUOSNIUOSE. ■ -iii jao ■ i.1’:;;.'

VYŠNIAUSKAS (iškilmingai). Jei tu pažadėki būt geras ; 
klausyt kilmingo, prityrusio žmogaus patarimų; padėt man 
tokioj zbitkoj. . .(Vyšniauskas ištraukia iš po apsiausto 
vištos koją ir iškelia augštyn.) Tada aš tau duosiu pusę 
Šitos grožybės.
JASAITIS (ištraukia iš apsiausto savo vištos koją). Tu 
griebi lašinėlius, aš taukelius.
VYŠNIAUSKAS apstulbsta ir teprabyla padelsęs.

Tai bobų galybė. . .
(Abu įninka valgyti. KAZIMIERAS stebi juos.) 

VYŠNIAUSKAS (tarp kąsnių). Klausyk seno kareivio. Ka
ro metas, tai bobinėjimo mėtas, tai poravimosi laikas. Gil
tinė dalgiu renkasi jaunuosius. Kareivėliai, pražygiuoda
mi,, mergas akim valgo, kaip vilkai. O mergos pro kama
rų langelius juos blakstienom glamonėja - kaip šviežias 
oras joms papučia. Jų vyreliai nieko naujo joms nebeža - 
da: tik taukais pasidengs, susiraukšlės kaip seni obuoliai. 
O kareivėlių dantys blizga, brukąs po kojom dainuoja.. .
Pasibaigia karas, nuvysta ir trumpos meilės, nuvogti buč
kiai. Tik mergos dar trejus metus tirti prisiminusios, į 
pagalvius dūsauja.
JASAITIS. Ne viskas nuvysta karui pasibaigus. Eglė ža - 
liuoja per karo žiemą ir taikos pavasarį.
VYŠNIAUSKAS. Taigi, eglaitės tos lieknosios. AŠ jom ne
užsiimu. Man tokie medžiai, kur vaisius neša, tokios plar 
čios obelys. Su viena aš tuoj pasimatymą turiu. Jei tu pa
dėsi man, aš tau auksiną delnan.
JASAITIS . Iš kur tu gausi?
VYŠNIAUSKAS. Ji turi visą maišelį prisiraugusi. Aš my
liu virėjas. .
JASAITIS (šypsodamasis). Auksinas man dabar pravers
tų. O ką aš turiu daryti ?
VYŠNIAUSKAS. Jei ta virėja - Kunigunda - tavęs klaus
tų apie mane,nepagailėk man garbės ir turto. Matai, aš 
turiu dvarą.
JASAITIS. Žemai lenkiuos, pone dvarininke.
VYŠNIAUSKAS. Duokdie, kad tas pilaitės vietininkas par- 
sikapstytų iš mūšio lauko. Jis žadėjo mano balandėlei 
penkis auksinus, jei ji užkluptų jo žmoną neištikimybe ver 
čiantis. (Jis apsižvalgo, tyliau). Penki auksinai jau lenda 
Į mūsų maišelį. Ponas Kurevičius apie vietininkienę su
kasi, o ji sparneliais plazda.
JASAITIS. Jo pėdsakų aš nei už dešimt auksinų nešniukš- 
tinėsiu. Aš netikiu, kad jis toks nedorėlis būtų.
VYŠNIAUSKAS. Ha, nepažįsti tu mūsų bajorų. Tie jaunie
ji pily, kaip šarančiai paskui kiekvieną sijoną dūzgia. Tu, 
klausyk. Mano storiukė sakė, kad jos globotinė - toji O- 
nytė- visam tuzinui akis užbūrė. Jei ji nebus kvaila, ji 
gali sau krūvelę žvangančių susikraut. Tu nepaleisk jos. 
JASAITIS. Aš tau tavo auksiną atgal per gerklę sugrūsiu. 
VYŠNIAUSKAS, i A, tai ta eglelė, kur amžinai žaliuoja. AŠ 
tau tik gero norėdamas. Ar tu buvai menėje, ar matei? 
JASAITIS (karčiai) Aukso pilys jai... Teisybė, aš nema
čiau. ;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup. Lietuvoje Ir Išeivijoje/ Parinko J. P-lis

AUKLĖJIMAS pavietų. Atrodo, ir tarybinė
Lietuvoje bedieviškas auk- Lietuva serga liga, kuria ė-

I 
I 
I 
t 
I 
t

I
Ko* nariais i KANADOS LIETUVIU FONDĄ stojo,
— to* Lietuvos laisvi* reikalams aukoja ! I

I 
I

Įėjimas paauglius padarė gru
biais padaužomis. Patys mo
kytojai tai psatebėjo kompar
tijos posėdyje Vilniuje. Jie 
tokiais posakiais drįso išsi
reikšti: " Tai, kas mokyklo
je turėtų būti svarbiausia - 
žmogaus charakterio ugdy
mas, kultūra, estetika,. mo
ralė, o dabar tai nueina į 
antrą vietą.. . Mokinys pri
kemšamas apriorinių tiesų, 
frazių, »mokoma’s daug ko, 
tik vieno nepratinamas — sa
varankiškai galvoti, mąstyti, 
kurti".

KARALIŠKU PAUKŠČIU 
TARYBINIAI MEDŽIOTOJAI

Medžiotojų ir žvejų drau
gijos įvairiose Lietuvos vie
tose išleido šią vasarą 6-7 
tūkstančius fazaniukų — "ka
rališkųjų paukščių". Faza - 
niukai buvo atgabenti iš Kau
kazo, Anatolijos ar Mandžiu- 
rijos ir paauginti Panevėžio 
ir Šunskų medžioklės ūkiuose. 
Prieš išleidžiant fazaniukus 
į laisvę, kaip "Valstiečių 
laikraštis" rašo: kruošpčiai 
parenkamos jiems specialios 
vietos, kur būtų dirvonų, krū
mų ir vandens. Kanangi tie 
fazanai suka lizdus žemėje, 
tai prieš tai turi būti išnaiki
nami visi natūralūs jų prie
šai, kurie drąsko jų lizdus ir 
suėda jų jauniklius.

Vienas toks " karališkų 
paukščių" veisimos! entuzi
astas — Panevėžio eksperi
mentinio ūkio direktorius V. 
Vasiljevas — sako, kad pro
jektuojama išauginti 30 tūks
tančių fazanų per metus, taip 
sakant, kad tarybiniai me
džiotojai galėtų po pievas pa
vaikyti karališkus paukščius.I •-

PRISIMINĖ POŠKĄ
Dionizo Poškos "Mužikas 

Žemaičių ir Lietuvos" Vagos 
leidyklos Vilniuje neseniai 
išleista nauja laida, atskiru 
puošniu leidiniu. Pateikta 44 
grafiškų iliustracijų ir toks 
pat skaičius^dailiųjų užsklan
dų. Iliustracijas linoleume 
raižė dailin. V. Jurkūnas. 
Redaktorė St. Budrytė, tech, 
redaktorė . B. ŠlivinsĮdenė. 
Knyga 48 puslapių.
DUOMENYS APIE XIX a.
KAUNĄ

Kraštotyros draugijos Kau
no skyrius rinko medžiagą 
apie XIX a. Kauno priemies
čių tradicinę medinę archi - 
tektūrą.

Ekspedicijos metu buvo pa
daryta 28 gyvenamųjų namų 
ir sodybų planai, keliasde
šimt detalių piešinių, apie 
šimtas nuotraukų, keliose 
gatvėse ištirta senųjų medi
nių pastatų apšildymo siste
ma.
KVOTA UNIVERSITETAMS?

I Vilniaus ■universitetą 
šiam rudeniui priimti 3,135 
nauji studentai. Reiškia, apie 
6, 000 buvo atmesti, nes nė-

mė sirginėti nepriklausoma 
Lietuva - inteligentų pertek
lių. Tokiu būdu, Vilniaus 
universitetas oficialiai nu
statė kvotas, Pav. .į žurna
listikos skyrių Vilniuje pra 
šymus padavė 77, o te priim
ti tik 27.
"TEISINGUMAS"

Neseniai Lietuvoje miręs 
buvęs religiniams reikalams 
įgaliotas komisaras Justas 
Rugienis, nepriklausomoje 
Lietuvoje 4 ' sykius teismo 
baustas už komunistinę veik
lą ir iškalėjęs 10 metų. Ba
lys Gajauskas Stalino laikais 
buvo be teismo nubaustas 25 
metams sunkių darbų kalėji
mo už rašymą savo gyveni - 
mo atsiminimų, o dabar vėl 
nubaustas 10 metų už suor
ganizavimą Helsinkio sutar
ties stebėtojų grupės. Reiš
kia, nepriklausomos Lietu
vos "buržuaziniai" teismai 
buvo 250 % žmoniškesni už 
sovietiškus "darbo žmonių" 
teismus.
"ŠILAS NUBUNDA"

Dail. Kostas DOČKUS nu
piešė gražias spalvotas ilius
tracijas vysk. Antano Bara
nausko "Anykščių Šileliui", 
kurio ištraukos knygos pa
vadinimu " Šilas nubunda", 
išleista atskira didesnio 
formato knyga. Išleido "Va
gos" leidykla Vilniuje. At
spausdinta 21 iliustracija 
keliomis spalvomis. 
ŠEIMININKĖMS - 
GYVI KARPIAI

Jau baigė tvarkyti savo 
tvenkinius Arvydų žuvinin
kystės ūkio kolektyvas. Be
veik 800 ha vandens žydry
nėje ėmė nardyti karpiai.

Šio ūkio žuvininkai davė 
žodį pasiųsti sostinės gyven
tojams ne mažiau kaip 200 
tonų gyvų karpių ir išauginti 
3 milijonus šiemetukų nau
jiems tvenkiniams.

- Kiek iš tų karpių teks Lie
tuvos šeimininkėms ?

NEVĖŽIO UŽTVANKA
Prie Panevėžio statoma 

nauja Nevėžio užtvanka. Jos 
vanduo bus naudojamas mies
to pramonės reikalams. "Pa
nevėžio marios" apims 84 ha 
plotą, kuriame tyvuliuos 1.9 
mil. kub. metrų vandens.

"GINTARAS" BALTIJOJE
Baltijos jūroje gali dažnai 

pamatyti baltą, tartum gubi- 
nas, laivą. Tai - "Gintaras". 
Šiuo motorlaiviu kelionių ir 
ekskursijų biuras rengia eks
kursijas klaipėdiškiams, ki
tų miestų gyventojams, sve
čiams iš broliškų respublikų.

Plaukinat Baltija, ekskur
santai patiria malonių įspū
džių, sužino jūros atsiradi
mo istoriją, susipažįsta su 
jos fauna ir flora, Kopgaliu 
ir Smiltyne, su uostamiesčio 
praeitim, dabartim ir atei
tim.

"NEKELK TAUREI

Mano kelias į troleibusų 
stotelę eina pro parduotuvę, 
teisingiau - pro vieną jos 
didžiulio pastato kampų- Joje 
pardavinėjami ir svaigalai. 
Beveik visada čia eilutė, 
ypač jei yra degtinės. Eilu
tė būna, galima sakyti, vy
riška. Bet štai eina ir mo — 
teris -nešasi pilną tinkliuką 
skaidriosios. Įdėmiai pa-" 
žvelgiu į akis - jos abejin
gos, manęs net nepastebi.

Eina apsipirkusi, eina na
mo.

O štai ir vėl moteris. Ne 
tinklelyje, bet rankoje vie
nintelis paties pigiausio vy
no butelis. Pirkiniui suskai
čiavo paskutines kapeikas. 
Irgi eina namo. Tačiau ka
žin ar neatkimš butelio jau 
pakeliui, tik kiek atokiau 
nuo žmonių.. .

Kai matau tokį vaizdą, at
mintyje iškyla akys moters, 
gana ilgam praradusios vis
ką, ką žmogus gyvenime ga
li laikyti laime : mėgstamą 
darbą, darnią šeimą, duk
terį.

Nedidukė, žvitri, mėlyna
kė Marija vidurinėje mokė
si gerai, mėgo ir mokėjo 
bendrauti su žmonėmis; Pa
sirinko prekybininkės spe
cialybę, baigė technikumą, 
ištekėjo.

Kai Marija atėjo į parduo
tuvę, čia jau buvo savi įpro
čiai. Buvo sava sistema, kaip 
parduoti deficitines prekes, 
kaip išprovokuoti pirkėją jų 
paprašyti, dosriiai už tai at
silyginti ir kartu - kad nė 
lapė nesulcntų. Dabar Mari
jai atrodo, kad ji turėjo tam 
pasipriešinti. Deja, netgi 
nebandė. Artistiškame bend
ravime su klientais ji greit 
pamatė ir kitą - pelningąją- 
pusę# ir netrukus pati ėmė 
tuo naudotis.

Marija lengvai prisiderino 
ir prie kito parduotuvės mo
terų įpročio - per pietų per
trauką išgerti. Iš pradžių 
tai buvo gimimo dienos,var
dadieniai - šita nuokalnė vb- 
sur prasideda panašiai. Vė
liau išgerdavo šiaip, be jo
kios progos, kad būtų links
miau, Išgerdavo kasdien, 
susėdėjusios po rublį. Vis 
dažniau stikleliai ėmė skam
bėti ir Marijos bute : ji pa
mėgo juos gausiai vaišinti.

Tačiau gyvenimas turi sa
vo logiką, lengvapėdiškumo 
jis nemėgsta. Ilgainiui par
duotuvėje susidarė trūku
mas, ir į šį, kaip moterims 
atrodė, susitelkusį kolekty
vą įsisuko teisingumo ranka. 
Ne Marijai tada teko sėsti į 
kaltinamųjų suolą. Tačiau, 
perkelta į kitą darbovietę, ji 
nusinešė > įprotį išgerti. Šis 
protis ją nuvedė į nusikal

us, MAMA".. 
f

timą, o nusikaltimas - į ka
lėjimo kamerą.
. Teko su Marija matytis ir 
kalbėtis : gavau leidimą ap
lankyti ją kalėjime.

-Skaudu, kad šitaip atsi
tiko. Dabar viską reiks pra
dėti iš naujo. Suprantu, kad 
bus nelengva, - kalba, kart
kartėmis prikąsdama lūpas, 
kas ir terodo buvusį įgimtą 
judrumą. - Laikas čia slenka 
lėtai. Perskaičiau M. Sluc- 
kio "Adomo buolį". Jūs 
skaitėte ? Gera knyga. Per
skaityt aš ją galėjau ir lais
vėje, ne iš kalėjimo biblio
tekos paimtą . . Gyvenu laiš
kais, retais pasimatymais 
su vyru. . . Tik dabar įver
tinau, koks jis geras. Jis 
tiek sykių mane įspėjo, ba
rė, liepė žiūrėti darbo ir na
mų. . . Žinot, nebijau dabar 
pasakyti - man buvo per ge
rai.

Galvodama apie mudviejų 
pokalbį, nerandu jokio patei
sinimo Marijai. Nebuvo nie
ko, kuo taurelės mėgėjai 
prastai bando save ištei
sinti. Ji ir pati neprisimena 
jokios konkrečios priežas
ties : gėrė tiesiog šiaip sau, 
po truputį kasdien, nematy
dama čia nieko blogo. Gėrė 
tartum žaisdama, manė, kad 
žaidimui nebus galo. Betgi 
gyvenimas - ne žaidimas, ne 
ištisa šventė. Dabar Marija 
tuo neabejoja.

Kodėl moterys geria vis 
daugiau, nelengva pasakyti 
ir mokslininkams sociolo
gams, specialiai tyrinėjan
tiems šias problemas. Geria 
moterys, primityviai žiūrin
čios į gyvenimą, neturinčios 
jokių dvasinių interesų; Ge
ria ir prasilavinusios, no,- 
rinčios pasirodyti laisvos, 
"be jokių prietarų", emanci
puotos arba intelektualios, 
pranašesnės už savo nege
riančias bendraamžes. Ge
ria vienos, geria kartu su 
vyrais, mesdamos lankstų, 
labai pavojingą šūkį - dabar 
lygybė.

Moteris - naujos gyvybės 
teikėja, moteris - motina, 
šeimęs židinio puoselėtoja 
ir todėl jai tenka dviguba at
sakomybė. Atsakomybė ne 
tik pagimdyti svęiką kūdikį, 
bet ir jį užauginti, parodyti 
jam gyvenimo šviesą ir še
šėlius, išmokyti juos skirti. 
O kaip parodysi, jeigu pačiai 
saulutę užtemdė stiklelis.

* Šis aprašymas paimtas iš 
Lietuvoje išeinančios spau
dos. Sakykime, kad tai pa— 
sėkmės blogo gyvenimo, bet 
pažiūrėkime blaiviau: kas 
darosi šiame krašte, gerą 
gyvenimą turinčiųjų tarpe. 
Kiek motinų, tėvų ir jų vaikų 
yra alkoholizmo aukomis. . .

J. P.

"Nerandu savo gelbėjimo juostos 1 "

Iš: DAGYS KLAJOJA IR GALVOJA

Kai miltai į namus parvyko, 
Tuoj naujas vargas juos ištiko. 
Iš jų, padarę saldžią košę, 
Ją virino ir, per vamzdžius iškošę, 
Išgavo tokį aštrų skystį, 
Kad jo išgėrus nusiristi 
Pasuolin teko ne vienam 
Gėrėjui jo neatsargiam.

"Skanu, skanu'., labai stipru ! 
Malonu, kai yra tokių,’ 
Kas, moka iš pilkų rugių 
Išgauti nuostabių lašų f

Vežimas pilnas su rugiais
Slapiais - klampiais rudens keliais- 
Štai, nuvažiavo į malūną, 
Kad girnos sutrintų jų kūną.

Rugelių kraujas malonus, 
Jisai gaivina, žavi mus . 
Na, tai valio! Valio rugys, 
Valio ir mūsii išmintis, 
Kuri vartoti moka juos 
Ir gauti nuostabios naudos”. . -
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JEIGU GERI IR GALI GERTI - ** TAVO REIKALAS **

JEIGU NORI NŪSFoil -

AIEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPES

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ

AR SKAITAI SAVO VAIKUI MŪSŲ LIAUDIES 
PASAKAS? AR DOVANOJI JAM LIETUVIŠKA 
PASAKŲ KNYGELĘ,? PRISIMINK TAI. ARTE - 
JANT ŠVENTĖMS, LIETUVIU KIOSKAI VISUS 
APTARNAUS!

KAUNO SENAMIESČIO CENTRE ROTUŠĖ

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

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

1979. XI 21

4<?/onif 5
2400 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKSTyNoS

TEL. 525-8971. SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T. LaTlnaiti* ĮVAIRIOS PROGOS

C FM LIETUVIŠKA RADiJO 

PROGRAMA

Mantas Aukštuolis, 4 
Elizabeth Ave. . Spring 
dale. Conn. . USA. pa • 
gamino Senolių Auku 
rėlį, iš gero medžio , 
pėdos ir ketvirčh 
augščio, su mirgan - 
čia, raudona liepsne - 
le. Kaina 100 dol. Ga
lima užsisakyti.

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO U,30 iki 1 2 vai. nokti**

PROGRAMOS VEOAjaS
U. 1053 AlbawalCr.. Dwv*rnoyt P.O. TEL. 449-8834

M. Aukštuolis yra au
torius Mūsų Senolių 
Žodžiai IŠ Anapus .
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
i jsikūręs nuosavuose namuose —

“TALKA”
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

Hamiltono Li&tuvių Kredito

MOKAME UŽ:
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtodie- ii depozitus (P.C.A.) 6%
niois nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo II santaupos 10%%
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. IĮ term, depozitus 1 m. 1 0% %
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus sovait- Ii term, depozitus 3 m. 10%%
galius šeštadieniais uždaryta. IĮ pensijų fondos 9% %
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. II IMAME UŽ:
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas. Į j osmcnines paskolos 12%% 
Kapitalas — virš $14,000,000. ĮĮ nckiln. turto pask. 12 %

■

SĖKMINGAS POBŪVIS

PASAKOJA BUVĘS KAREIVIS

B

Vietos Šalpos Fondo dar
buotojai buvo sure arę šoklų 
vakarą - bailų lėšų telkimo 
vajaus baigimo proga. Pa
silinksminimas vyko Jau
nimo Centro salėje lakprlčlo 
3 d. šeštadienio vakarą,Pa
gal paruoštą programą vy
ko abiturientų pagerbimas Ir 
jų pristatymas visuomenei, 
o po to sekėToronto Gintaro 
Meno Ansamblio tautiniai 
šokiai Ir dainos,kurių vado
vais yra R,Karas lejlenė Ir 
G. Paullontenė.

Vakarą pradėjo Šalpos K- 
to pirm. J,Pletnys, sveikin
damas bailaus dalyvius ir 
dalyves f Ir dėkodamas Vi
siems už paramą Fondui sa
vo atsilankymu į pobūvį Ir 
aukas lėšomis, kurios buvo 
gautos vajaus metu. Šalia 
to dar paminėjo,kad parama 
reikalinga daugiaus lai Euro
poje esantiems mūsų tautie
čiams- Lenkijoje šeimoms 
bei pavieniams asmenims, 
ats id ū rus te ms mate r lai I -
nluose sunkumuose, Seinų 
lietuvių gimnazijai Ir Vak. 
Vokietijoje Vasario 16 gim
nazijai.

Baigęs atidarymo žodžius, 
p-kas perėjo prie ablturlen - 
tų page rb l mo dal les. V Is l
abiturientai buvo Iškviesti 
scenon pavardėmis, prista
tyti salės dalyviams Ir kiek
vieno jų veikla gimnazijos 
ar užjos ribų,kaip pav.llet. 
jaunimo organizacijose, 
sporte ar chore Ir kitur, bu
vo apibūdinta. Kiekvienas 
prldtatytasls buvo šiltai 
priimtas gausių katučlų.Štal 
j te: A. BUGA IL IŠKIS, V. JUS - 
KEVICIŪTĖ, R. JURGUTYTĘ 
R.KVEDARA IT Ė, E . NOR
KUTĖ, A. PLEINYTĖ, V. 
STANKUTĖ Ir D. VITKEVI
ČIŪTĖ. Abiturientų sąra - 
šėlis siekė 13 pavardžių,ta
čiau likusiųjų salėje nebuvo 
Ir apie juos neturėta žinių, 
todėl jie čia Ir neminimi. Iš
vardintoje aštuoniukėje tik 
viena vyriška pavardė, o li
kus los septynios-mptertškos. 
Talgl-vtenas vyras pagirtas 
tarp septynių moterų...

Visi abiturientai - baigę 
Hamtlton'o Vysk. M. Valan
čiaus Šeštadieninės Mokyk - 
los 1O skyrių. Atskirose 
gimnazijose baigę po 12 Ida - 
slų. Dabar lanko 13-ąją tr 
ją baigę, žada studijuoti pa
sirinktus moks lūs u n l ve rs l- 
tete Ir įsigyti pageidaujamą 
profesiją. Visos abiturien
tės priklauso mergaičių 
chorui Aidas, dalyvavo choro 
Išvykose į užsienius.

Dalis veikiai ir dabar,pav., E. 
Norkutė —aktyvi ateitininkė, 
dirba gimnazijos mokinių ko
mitete, jos chore, Širdies 
Fonde, laikraštėlio redakci
joje. Už veiklumą apdovano
ta gimnazijos premija. A. 
Pleinytė - ateitininkų moks
leivių kuopos pirmininkė, yra 
6 psl . 

viena iš pranešėjų lietuvių 
Radio valandėlės "Gintariniai 
Aidai". V. Stankutė 12 klasių 
baigė aukštu pažymiu. Jos 
vidurkis buvo 92 %.

R. Jurgutytė ir dabar yra 
viena iš pirmųjų mokinių. 
Labai malonu girdėti geras 
atestacijas apie mūsų moks
leivius.

Po pristatymo, kiekvienam 
abiturientui buvo prisegta po 
raudoną gėlę, kurios labai ti
ko jų rausviems veidukams.

Abiturientus sveikino pa
rapijos klebonas prel. J.Ta- 
darauskas, linkėdamas geros 
sėkmės ir kartu pastebėjo, 
kad jų pasirinktos profesijos 
esančios pasaulietiško pobū
džio, niekas nenorįs tapti 
kunigu ar vienuole. KLB Šal
pos pirm. V. Sakas kiekvie
nam abiturientui įteikė dova
ną — knygą /'Lithuanians in 
Canada". Tuo ir buvo baigta 
šioji dalis. Toliau sekė gin- 
tariečių pasirodymas. Jie 
labai mikliai ir ritmingai 
pašoko penketą, tautinių šo
kių, o mergaičių oktetas 
padainavo šešetą gražių dai
nelių. Joms ypač nelengvas 
darbas teko dirbti: tik baigu
sios šokti vėl turėjo bėgti 
dainuoti arba atvirkščiaiNe- 
bereikalo jų veidukais riedė
jo prakaitas, kurio ir nu - 
šluostyti nebuvo laiko. Tau
tiniams šokiams grojo trys 
akordionistai, tarp kurių 
buvo ir viena mergaitė. Ok
teto dainininkėms talkinin
kavo vienas akordeonas. La
bai gerai pranešinėjo B. 
Nakrošiūtė. Salės dalyviai 
gintariečius gražiai įvertino 
gausiais aplodismentais.

Po oficialiosios dalies 
prasidėjo linksmoji dalis- 
šokiai, grojant populiariam 
mūsų tautiečio, J. Vaičiaus , 
orkestrui. Veikė gerų šei - 
mininkių tvarkoma virtuvė , 
kad pavargęs šokėjas galėtų 
vėl sustiprėti. Bufeto dar
buotojai turėjo specialaus e- 
leksyro nuotaikai pakelti. Bu
vo ir daiktinė loterija laimei 
išbandyti, kurioje matėsi ir 
keli Wintario loterijos bi
lietai, kurie kam nors tikrai 
neblogą laimikį gali atnešti. 
Kas gi žino? Be to, dar trys 
laimės staliukai, į kuriuos 
žvelgiant, apetitas kilo. (Vie
nas jų buvo Marlatt Laido
tuvių Biuro , kurio pašiau - 
ga lietuviai visada pasinau
doja, dovana).

Renginys praėjo labai ge
roje nuotaikoje, nors salė ir 
nebuvo perpildyta svečiais . 
Viešėti buvo leista tik iki 1 
vai. ryto, tačiau esant gali
mybei, šokėjai dar nebūtų 
pavargę iki saulutės patekė
jimo. Malonu šalpos darbuo
tojams, kad ir Šį kartą jų 
darbas buvo tinkamai įver - 
tintas* ko tikimasi ir ateityje 
iš mūsų visuomenės.

Z. Pulianauskas

Likimo jau taip buvo ža
dėta, kad.per visą n-ojo Par 
saulinio Karo laikotarpį be 
perstojo teko išnešioti ka
reiviškąją milinę. O karei
viu tapau, kada dar mūsų 
šalis buvo laisva ir karas 
liepsnojo kur t,ai toli, Vaka
ruose. Tada mes dar tiktai 
mokėmės, trenkėme į padą, 
žygiavome, paradavome ir 
ir manevravome. Buvo tada 
dar jaunystė, pats gražiau
sias nuostabiausias žmo
gaus gyvenimo laikotarpis.

Pagaliau ir mūsų šalin 
atūžęs negailestingas karo 
viesulas savo grubiomis, 
vien mirtį sėjančiomis ran
komis, visus be išimties į- 
traukė pragaištingojo praga
ro 'sūkurin. . .

Visą tą kareiviškąjį gyve
nimą, patirtus žygius, kan
čias ir rūpesčius, kaip ir 
tūkstančiai kitų to paties li
kimo brolių, aukoju vien tik 
savo brangioš gimtos šalies 
garbei ir jos gerovei.

Nors mūsų buvo tūkstan
čiai, audrų jau buvome ge
rokai užgrūdinti, turėjome 
jau daug savo žygių patirties 
ir tokiuos pat vadus, tačiau 
prieš švino_, geležies ir me
džiagų mases, prieš milijo
nus į mūsų šalį besiveržian
čius svetimuosius — buvome 
tartum vandens lašelis oke
ane. . .

Mūsų žemėje tada vyko di
deli pasikeitimai. Likome 
okupuoti, pavergti, nugink- 
tuoti ir prispausti. Primes
ta per jėgą svetimųjų valdžia 
visiems kerštaujanti, su nie
kuo nesiskaitanti, vien tik 
priešams tarnauti pasinešusi

Pavergėjų nuolatos engia
mi, spaudžiami, visaip kan- 
kinąmi ir toliau liekame 
"kariais", kaliniais, iki vo
kiečių karo pradžios: 
1941-6-22.

Visi tie, kuriems pavy
ko pavieniui arba ir orga
nizuotai atsipalaiduoti nuo 
bėgančių ir kerštu degančių 
bolševikų, patekome naujųjų 
okupantų globon, Lietuvon 
besiveržiančios vokiečių ar
mijos žinion.

Laikinai tapome nuo mir
ties kaip ir apsaugoti, tačiau 
ir vėliai, prieš savo norą 
priverstinai liekame "ka
riais", nes taip atrodė nau
dingiau Europos užkariauto
jams.

Mūsų gretos gerokai išre
tintos, nes ne visiems pa
vyko laimingai ir laiku atsi
palaiduoti nuo besitraukian
čių bolševikų ( dalis liko iš
varyta Rusijos gilui.ion). Ir 

Ėelį svečiai NL Spaudos Baliuje: l. 
iš kairės- H. Adomonis , Zigmas ir Marytė 
Burkšaičiai ir Marytė Kazlauskaitė.

vėliai lietuviškuoju krauju 
buvo aplaistyti Rytų Lietu
vos ir Rusijos laukai.

Amžinoji mūsų Tautos ko
va už būvį ir toliau tęsiasi . 
Gimtosios šalies meilė, ne
mirštanti mūsų senolių kar
žygių dvasia, taip mielos, 
brangios savosios tradicijos 
vis stiprina, guodžia, grūdi
na, daro atsparius ir šiems 
naujiesiems bandymams.

Vietoje būti mėsa patran
koms tolimuose, mums sve
timuose frontuose, didelių 
pastangų dėka, daugumoje ir 
toliau liekamės savosios ša
lies tarnyboje, lietuviškųjų 
sodžių apsaugai.

Trejus metus saugojome 
ir gynėme rytines Lietuvos 
sritis nuo tūkstantinių Rau
donosios Armijos gaujų, par
tizaninių grupių, likusių toli 
vokiečių kariuomenės užnu
garyje.

Tiek frontuose, tiek ir už
frontėse, įvairiausiuose ano 
meto kariškuose veiksmuose 
visus savo sugebėjimus, vi
są nelemtąjį laikotarpį, tik 
mums žinomu, suprantamu 
būdu , atidavėme ne svetimų
jų suktoms užmačioms ir jų 
tikslams, bet savo tautos, 
s avų lietuviškų sodybų bei 
gyvybių saugumui bei jų pa
laikymui.

"Ginkite, organizuokitės, 
pastokite kelią, juk čia jūsų 
žemė" - skaudžiai dar mums 
prikaišiojo tik ką neseniai 
pasaulį drebinusios vokiečiij 
armijos galvotrūkčiais na
meliai sprukdami likučiai, 
kada jau pusė Lietuvos sken
dėjo gaisrų pašvaistėse, ant
ru kartu sugrįžtančių bolše
vikų žiauriame atsiskaitymo 
keršte.

Ir vėliai įvairiose Gimto-
sios šalies vietose savųjų 
krauju buvo apšlakstyti Tė
vynės laukai.

Riedančios plieno masės 
vien pečiais nesulaikysi, juo 
labiau mums beginkliams, 
svetimųjų spaustiems, kan
kintiems ir retintiems tai 
nebuvo įmanoma atlikti.

Sodybos skendėjo dūmų, 
dulkių ir ugnies jūroje. Be 
perstojo trenkmai virpino 
orą. Tarytum vandens fonta
nai, į viršų kilo žemių, ir 
skeveldrų stulpai. Aplink iš
vien viskas teatėjo, ūžė , 
braškėjo. Viską prie žemės 
lenkdama negailestingai stau- 

1 gė ir kaukė baisioji visą pa
saulį apėmusi karo vėtrungė.

Toks tai buvo mūsų kelias 
iš Tėvynės, tokia per audras 
gyveniman išėjusi ir ši "Ka
reiviškoji Pasaka"...

-v.

Nuotrauka: N. Bagdžiūnienės džiai’ padėkojo visiems pro-

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTGl

Įvairių Bendrovių atstovybė,
Visų rūšių Drauda,
24 metų patirtis,
Telefonai: Bus. 251-4864 -251-4025 —251-4824, 
2405 Lake Shore Blvd. West,
Suite 403,
Toronto, Ontario

MSV ICG.

♦ Namų — Gyvybė* 
&* Autornobiliu '
< rf fr V <7 * Komerciniai

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

V BacėnaS All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W,

TORONTO, ONTARIO
M6P 1A5

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvallcs A ve., 
Toronto, Ontario
e Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DRFŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231-6226.

.3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

BALTIC EXPORTING CO. 
SIUNTINIAI Į BALTUOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus, ir maisto siuntinių iš Danijos 
a Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tmkumų siuntimui. 
DARRO VALANDOS: 9 v.r. —- 5 v.p.p. (po 5' v.p.p. susitarus telefonu); 

šešradieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uidoryta.
482 Roncesvallcs Avc., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 ir F, Janoyięioi

VEIKLUS BŪRELIS

Yra labai graži tradicija 
rengti spaudos balius išei
nančių laikraščių paremi-, 
mui. Tie parengimai, kurie 
pareika'auja daug didelio ir 
pasišventusio darbo iš ren
gėjų pusės, yra tas pagrin
das, kuris reikalingas laik
raščio išsiiaikymui sunkiose 
tremties sąlygose. Be abejo, 
jo gyvavimas didesne dalimi 
.priklauso nuo prenumera
torių skaičiaus, korespon
dentų bendradarbiavimo, bet 
be pašaHnės paramos iš vi
suomenės, jo leidimas ne
būtų įmanomas,

Mūsų laikraštis "Nepri
klausoma Lietuva" yra lai
mingas tuo atveju, kad jis 
turi sąvo rėmėjų ne tik 
Montrealyje, bet ir Toronte 
kur yra susidaręs rėmėjų
būrelis ir kiekvienų metų 
rudenį rengia šiam laikraš-
čiui. paremti spaudos balių, 
kuris sutraukia nemažą 
skaičių žmonių. Šis rėmėjų 
būrelis susideda Iš JO as
menų ir kiekvienais metais 
išsirenka savo pirmininką. 
Šiais metais, kaip ir pernai 
šias pareigas sutiko eiti Au
gustinas KUOLAS.

Šis baliūs buvo surengtas 
spalio 27 d. Lietuvių Namuo
se, Karaliaus Mindaugo Me
nėje. Buvo sudaryta įdomi 
meninė programa, kuri pa
liko labai malonų įspūdį.

Po programos žodį tarė 
L. NORVAIŠA-GIRINIS, "NL" 
bendrovės 
mininkas 
kaip buvo 
tytžs).

Po jo , padėkos žodį tarė 
būrelio pirmininkas A. KUO
LAS, kuris savp ir būrelio 
rėmėjų vardu labai nuošir-

valdybos vi^epir- 
( ne pirmininkas 
klaidingai prista-

Visais kelionių reikalais, 
betkur pasaulyje skambinti 

te/. 533-3531

gramos atlikėjams, gausiai 
atsilankiusiems dalyviams ir 
savo auka parėmusiems mū
sų laikraščio darbą ir ypač 
nenuilstamam būreliui, kuris 
su i dideliu pasišventimu ir 
energija dirba šj gražų ir 
naudingą darbą.

Į šį vakarą atsilankė arti 
300 žmonių, nežiūrint to, 
kad Toronte tuo pačiu metu 
vyko dar du dideli parengi
mai. Žinoję tai, nuvažiavę 
montrealiečiai tikrai nesiti
kėjo pamatyti tiek daug sve
čių, todėl priklauso didelė 
padėka tiems, kurie atrado 
laiko atsilankyti kaip tik į Šį 
parengimą , tuo neapviliant 
rengėjų ir ypač pastiprinant 
laikraščio finansinę būklę.

Spaudos baliuje iš Mont- 
realio dalyvavo P.Klęzas su 
žmona, Marytė Kazlauskai
tė, Leonas ir Genovaitė Ba- 
laišiai. Taip pat buvo atvy
kęs ir Henrikas Adomonis su 
žmona, kurie, neseniai per
sikėlė iš Montrealio nuola
tiniam apsigyvenimui To - 
ronte.

Nijolė Bagdžiūnienė

• Gruodžio 1 d. , šeštadienį 
LN-se įvyksta didelis Žie
mos Sutikimo Vakaras.Pr'og- 
ramoje Hamiltono Mergaičių 
Choras Addas. Vyks Šaunus 
Jaunimo pobūvis, šokiai, mu
zika, baras.
• Vaiko Metu proga LN-se 
gruodžio 9 d. Hamilton d į 
Dramos Būrelis Aukuras su
vaidins įdomų veikalą "Gailė 
ir Žirgonė. Visi kviečiami 
atsilankyti. Rengėjai- LN 
Vyrai.
JAUNŲJŲ PARODA

Jaunieji dailininkai, kurie 
su savo kūriniais norėtų da
lyvauti ' LN-se rengiamoje 
parodoje, praneškite nedel - 
siant Vyt. Pacevičiui tel:763- 
2352.
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st.catharines
DIENOMS PRAĖJUS

Praėjo 24 - oji Lietuvių 
Diena ir tuo mūsų bendruo
menė atliko /Vėl už savS* jė
gas didesnį darbą. Kas toje 
Dienoje buvo, tas joje matė 
tikrai gerą tvarką, punktua
lumą, kruopštų viskam pa
siruošimą. Daug lietuvių Į 
šią Dieną įdėjo tikros šir
dies ir, žinoma, laiko. To
dėl jiems ir tenka šios Die
nos suruošimo nuopelnas. 
Tas darbo nuoširdumas ro
do jog lietuvybės veikla šio
je bendruomenėje ir toliau 
puikiai klestės.

• Kariuomenės šventės mi
nėjimas įvyks lapkričio 24 
dieną ir jai ramovėnai jau 
intensyviai ruošiasi. At
vyksta Hamiltono choras, o 
lietuviai svečiai iš kitur vi
sada čia garantuoja didelį 
renginių pasisekimą. Slova
kų salė Page-Welland gatvių 
sankryžoje yra gana jauki o 
ir mašinoms pasistatyti vie
tos niekada netrūksta.

Pavergtųjų Tautų Organi
zacija šiais metais debatus- 
pietus rengia gruodžio 30 d. 
sekmadienį, 12.15 v. po pietų 
Esquire hotelyje, 88 Queen- 
ston St. Dalyvaus Niagaros 
pusiasalio parlamentarai. 
Kviečiami dalyvauti ir visi 
lietuviai. Geri pietūs kai
nuos 6 dol. asmeniui. Būtų 
malonu, kad kuo daugiau 
lietuvių dalyvautų. Dėl in
formacijų skambinti 684- 
1573.

o Kiek sunkiau serga veikli 
šio , krašto lietuvė Valerija 
GUDAITIENĖ. Nuoširdžiau
si linkėjimai jai kuo grei
čiau pasveikti.

® Mūsų kaimynai Wellande 
išsirinko naują bendruome
nės valdybą, daugiausia iš 
moterų. Pasigendama di
desnio bendradarbiavimo su 
St. Catharines, kaip kad bū
davo gerais, senais laikais.

Vasario 16 Gimnazijos rė
mėjai yra susirūpinę tos 
Gimnazijos kai kurių moki
nių elgesiu, gana plačiai 
ryškėjančiu lietuvių spaudo
je.

• A.RINKŪNO vadovėlis ne
mokantiems pramokti lietu
viškai čia turi nemažą pasi
sekimą, nes pasirodo, kad 
iš jo galima pramokti ir an
gliškai ir taip pat, primir- 
šus lietuvių rašybą, galima 
ir jos pasimokyti.

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU iSORES(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specioliq nuolaidu)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS --------

Savininkai V. $utinskas & Son. Tel. 364-5712

• Didėjant Niagaros krašte 
lietuvių pensininkų skaičiui, 
reikėtų pagalvoti apie jų 
draugijos įsteigimą. Tokias 
draugijas finansiniai remia 
vai džia, jei tik jos susidaro 
kokį kultūrinės veiklos pla
ną. Pinigas niekada bend
ruomenei ne pro šalį,o šio
kia tokia veikla paįvairintų 
ne vieno pensininko gyveni
mą.

S. ŠETKUS

NETEKOME LIETUVIU 
DRAUGO UKRAINIEČIO

1979 m. spalio 22 d.1, su
laukęs 79 m. , mirė didelis' 
ukrainiečių patriotas ir toks 
pat didelis lietuvių draugas, 
Mykolas ŠARIKAS. Prieš 30 
metų teko jo namuose išgy
venti net kelis metus ir su 
juo išsikalbėti. Jo mėgia
miausia kalbos tema buvo 
Lietuva - Ukraina. Neprisi
menu atsitikimo, kad kalbė
damas apie Ukrainą, nebūtų 
prisiminęs ir Lietuvos ir 
viskuo šviesiausiomis spal
vomis. Jis net Lietuvos sos
tinės pavadinimą išvedė iš 
ukrainiečių kalbos v i 1 n o, 
kas reiškia laisvė. Kaip į 
laisvių miestą ir laisvių 
kraštą bėgę ne tik ukrainie
čiai, bet ir daugelis kitų 
tautybių žmonės. Jis vis pri
simindavo, kad reiktų su
jungti Lietuvos smegenis su 
Ukrainos muskulais, tai gal 
ir vėl atsirastų jėga, kurios 
tolerantiškame prieglobstyje 
ir kitos tautos susilauktų 
ramybės. Tokios buvo jo 
svajonės ir jis galvodavo,, 
kad tai įgyvendinti praktiko
je yra galimybių. Nuo M. 
ŠARIKO simpatijų lie
tuviams ir Lietuvai, neper- 
toliau atsil ieka ir daugelis 
ukrainiečių. Tik lietuviai 
kažkodėl į ukrainiečius ma
žai kreipia dėmesio, nors 
kartais ir prisimena, kad 
lietuviams būtų reikalingi 
draugai.

M- ŠARIKAS į Kanadą at
vyko 1926 metais. Iš jo buvo 
sužinota, kad kaip jis, taip 
ir daugelis ukrainiečių at
bėgdavę į Lietuvą ir Lietuva 
jiems padėdavusi sudaryti 
dokumentus emigracijai į 
kitus kraštus. Šį Lietuvos 
žestą jis įvertindavo kaip 
didelį lietuvių draugiškumą 
ukrainiečiams, už ką Ukrai
na Lietuvos niekada nepa
mirš i anti. M. Š. buvo tarna
vęs Ukrainos kariuomenėje 
ir dėl jos nepriklausomybės 
dalyvavęs kovose, apdova
notas net 6 pasižymėjimo 
ženklais. Jįe buvo prie 
karsto sudėti ant atskiro

staliuko. Jo anūkai yra to- ją, parodyti visiems kana- 
kie patys ukrainiečių pa- difečiams.
triotai, kaip ir jis buvo. Jų Walter Neutel, Etninių 
draugai ir draugės, net ke- Archyvų skyriaus viršinin- 
turios ar penkios kartos ''•kas, sveikino Public Archives
taip pat pilni ukrainiečiai, 
nes savo tarpe naudoja tik 
ukrainiečių kalbą. Tai yra 
pavyzdys besiskundžian- 
tiems lietuviams, kad išei
vijoje yra sunku išlaikyti sa
vo tautybę. Tos pačios są
lygos ukrainiečiams, o ko
dėl jiems nesunku ? Gal ir 
dėl to, kad jie savo tautą 
brangina. Jie yra fiziniai pa
vergti, bet dvasioje laisvi. 
Tai galima buvo pastebėti iš 
M. ŠARIKO laidojimo gana 
ilgokų pamaldų, per kurias 
jau kunigas daug kartų kar
tojo "ukrainski narod", at
seit, ukrainų tauta. Tokią 
tautinę dvasią įsisavina ir 
jaunoji karta. Čia, manau, ir 
yra tautybės išlikimo pa
slaptis.

Prie M. ŠARIKO kapo kal
bėjo 5 jo bendraamžiai ir 
vienas jaunosios kartos at
stovas. Nuo karsto sulanks
tytą tautinę vėliavą atidavė 
našlei Amilei. Liko du žen
tai, sūnus, duktė ir devyni 
anūkai (viena duktė jau 
mirė). M. ŠARIKAS že
miškąją kelionę užbaigė ir ji 
nebuvo tuščia. Jis paliko di
džiausią turtą - ukrainietiš- 
ką patriotizmą, kurį perdavė 
savo vaikams ir kitoms atei
nančioms kartoms.

1. Š.

Ottawa
LIETUVIU PARODA

KLB prieš keletą mėnesiti 
susitarė su Kanados Valsty
biniais Archyvais savo ar
chyvinę - istorinę medžiagą 
saugoti jų archyvuose Otta
woje. Istorinės medžiagos 
telkimas pradėtas paroda ir 
menine programa Ottawoje 
1979.X. 17 Ottawa Public rū
muose. Parodą suorganiza
vo KLB Komisija Istorinei 
Medžiagai Rinkti (Juozas 
Danys - pirmininkas, nariai 
Liucija Skripkutė iš Hamil
tono, Ladas Giriūnas, Birutė 
Bogušytė ir Regina Čepon- 
kienė. visi iš Ottawos). 
PARODOS ATIDARYMAS

Jonas Simanavičius, KLB 
pirmininkas, tarė įžanginį 
žodį, o senatorius Paul 
Yuzyk, Daugiakultūrinių Rei
kalų ministerio Steven Pap- 
roski pavestas, oficialiai 
atidarė parodą. Ministeris 
Paproski, kuris globojo šį 
parengimą, atsiuntė ilgesnį 
laišką, kuriame džiaugiasi 
lietuvių pastangomis išlai
kyti savo tautinę istoriją i r

jo ko m po z i c i j ą chorui 
"Skamba, skamba kanklės", 
kuri publikos irgi buvo labai 
šiltai sutikta.

Volungės dainoms jude
sius pritaikė ir su jomis re
petavo choreografė Birutė 
V aitkūnai tė -Nagienė.

Parodos atidarymas ir 
koncertas buvo užbaigtas 
priėmimu. Svečiai buvo vai
šinami kava ir įvairiausiais 
lietuviškais skanumynais.

Paroda vadinosi "LIETU
VIAI KANADOJE NUO 1948 
METŲ". J. D a n y s

of Canada vardu, o direkto
rius Claude Aubry - Ottawa 
Public Library vardu. Jis 
išreiškė pasiėgrėjimą gerai 
įrengta paroda ir didžiavosi, 
kad tokia paroda suruošta 
jo vadovaujamoje biblioteko
je.

Tarp latvių, estų, ukrai
niečių Archyvų ir Bibliote
kos dalyvių buvo ir buvęs 
Daugiakūltūrinių Reikalų mi
nisteris senatorius Stanley 
Haidasz.
PRODOS RODINIAI

M aždug 150-yje nuotraukų 
rodomi pirmi lietuvių DP 
darbai Kanadoje -miškuose , 
ūkiuose, kasyklose, siuvyk
lose,© toliau -bažnyčių sta
tymas, mokyklų, bankų, cho
rų, ansamblių ir organiza
cijų steigi r®s bei įvairūs 
pasiekimai.

Trijose vitrinose išstaty
ta apie 60 knygų ir leidinių, 
parašytų ar išleistų po 1947 
metų Kanadoje gyvenusių 
lietuvių.

Parodyti tuo laiku ėjusieji 
laikraščiai ir žurnalai.

Paroda įdomi ir vaizdin
ga, nors dar nėra išsami, 
nes tik trys mėnesiaijcaip 
pradėta rinkti medžiaga. Tuo 
tarpu daugiausiai šiai paro
dai panaudotos medžiagos iš 
pirmųjų metų, 1947-51, gauta 
iš "Tėviškės Žiburių" To
ronte ir kun. S. Kulbio SJ iš 
Montrealio. Didesnį skaičių 
istorinių nuotraukų archy
vams dovanojo Joana Kęs-- 
gailienė įr J. Šiaučiulis iš 
Montrealio.
KONCERTAS

Solistė Gina Čapkauskienė, 
modernioje Ottawa Public 
Auditorijoje atliko naują re
čitalio programą. Ji buvo 
maždaug tokia, kaip kad bu
vo paruošta josios specia
liam rečitaliui Chicagoje. 
Programoje buvo klasikiniai 
H. Purcell, G. F. Haendel ir 
W. A. Mozart kūriniai, J. 
Gruodžio ir J. Govedo lietu
viškos dainos ir arija iš 
"Mignon" operos,A. Thomas

Solistė Ottawa! yra gerai 
pažįstama ir kasmet kvie
čiama reprezentaciniams 
koncertams. Ir šį kartą dai
navo su dideliu pasisekimu; 
bisui padainavo dar dvi nau
jas dainas.

Jono Govedo naujos kom
pozicijos solo dainoms buvo 

. labai maloni naujiena. Jos 
labai efektingai parašytos ir
labai gerai solistės išpildy 
tos. Anksčiau Toronto "Vo 
lungės" Ottawoje dainavo jo

Winnipeg
LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

KLB Winnipeg1© Apylinkės 
Valdyba rengia Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimą 
lapkričio 24 d. 19 v. St. Ma- 
'rys's Rd. ir Januškas Rd. 
kampas (E. V. Januškų name). 
Visi buvę kariai ir jų šeimos 
bei artimieji kviečiami daly
vauti. Prie savos muzikos 
pasišoksime, padainuosime 
ir kultūrinę programą turė
sime. Veiks bufetas.
• KtB Winnipeg© Apylinkės 
visuotinis narių susirinki - 
mas šaukiamas 1979 m. 
gruodžio 16 d. 12 v. šv. Ka
zimiero parapijos salėje, 
432 Elgin Ave. Winnipeg, 
Man. Inf.

montreal

Praeitą pavasarį atšven - 
tęs savo dešimtmetį, Gin
taras ėmėsi darbo. Daug vi
sokių pasirodymų ir kelionių 
prieš akis reikalauja net tri
jų skirtingų repeticijų į sa
vaitę. Sėkmingai pavyko 
Gintaro kelionė į Angliją, IV 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą, kur Montrealio 
Lietuvių Jaunimo liaudies 
ansamblis nustebino didelę 
dalį lietuvių išeivijos.

Šį rudenį energingi ginta- 
piečiai ruošėsi svarbiam 
Toronto pasirodymui lapkri
čio 17 d. Jį rengė Lietuvos 
Kankinių Bažnyčios Katali
kės Moterys ,-švęsdamos šar
vo veiklos 25-ąją sukaktį . 
Montrealio Ansamblis buvo 
visapusiškai pasiruošęs 
šiam koncertui: meniniai-su 
Donelaičio "Metų" progra
ma, organizaciniai- naujomis 
uniformomis, išnuomūotais 
dviem autobusais, visokiais 
ženklais ir svarbiausia, ge
ra bei pakilia jaunatviška 
nuotaika.

Pirmą kartą "Gintarais" 
nukentėjo tiesioginiai nuo 
didelių įvykių. Mississaugoje 
iš sprogęs nuodingo chloro 
tankas ne tik išbaidė ir pri
vertė evakuotis 25o tūkstan
čių gyventojų, bet ir teko at
šaukti savo jau seniai ruoštą 
koncertą.

Žodžiais negalima apibū
dinti tą didelį nusivylimą 
kurį išgyveno ir rengėjos ir 
jaunimo ansamblis. Viskasį 
kaip į balą. . . Gal ne visiš
kai: išdirbta koncertinė 
programa, sutvarkyti viso
kie administraciniai reika - 
lai, užmegsti nauji ryšiai su 
Toronto lietuvių kolonija ir 
svarbiausia-įrašytas naujas 
ir gal niekad daugiau nebe- 
sikartojantis istorinis Gin
taro veiklos lapas.

Lapkričio 17 d.gintariečiai 
susirinko į Montrealio šv . 
Kazimiero Parapijos salę 
subuvimui, kurį nuoširdžiai 
surengė Gintaro Tėvų Komi
tetas. Gintariečiai šoko, dai
navo ir linksminosi, steng - 
darni esi atkurti Toronto 
Koncerto nuotaiką, kuris tą 
vakarą neįvyko Toronte. . . r.

MONTREALIO "GINTARAS" 
NE TORONTE ....

Montrealio Lietuvių Jauni
mo meninis vienetas GINTA
RAS šiais metais labai padi
dėjo. Jis susideda iš Ginta
rėlio (ansamblio atžalynas), 
trijų tautinių šokiij grupių 
(veteranai, studentai ir 
jauniai) ir ansamblio lietuvių 
liaudies instrumentų orkest
ro. Tai didelis, beveik šim
tinę siekiantis jaunų lietuvių 
montrealiečių būrys.

SKELBIMAS
MONTREALIO LIETUVIU, KREDITO UNIJA "LITAS" 
ieško tarnautojo (s), kuri (s) perimtų visą sąskaitybą 
(accounting). Kreiptis į vedėją R. PIEČAITIENE 
Te1: 766 - 5827 arba raštu.

Montrealio Lietuvių 
Kredito Unija "Litas"

kelnėms—
pristatant 

ir atsiimant

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausiai patarėja* ir darbo atlikėjai jumrgall būti stogdengys Guy 

'Richard', kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sailnlnaol

1979- XI 21

M. PHILIPPE IZZI __ ....... _ __

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

coin/con. 5..v.7661 CENTRAL!
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne 365-1143
29 55 Al lard Street, Ville Ematd

766-2667.

Mochanlsuate* rat^ InkltM dailu reguliavimas. Karks (Body) taisymas Ir 
dažymai naujame garota Ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės — 
De LoVerendrye, prie Laplarrelr yandens San ai o. Tol. 365*3364.

Chrysler - e Monaco e Charter e Dodce • Dirt 
Sport o Swinger e Special e Sedan a Trucks 
7633 Boul.Lasalle, La SaUO. P. U ____
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NL REIKALAI
Greitai ir tvarkingai atsiskaitė Toronto NL laikraščio 

Rėmėjų Būrelis, atsiųsdamas aukotjų sąrašą, naujų skai
tytojų adresus ir apsimokėjimus už prenumeratas, Spau 
dos Baliaus parengimo pelno apyskaitą.

Gerai suprantame, kiek darbo ir pasišventimo Jūs įde - 
date ir įdėjote. Jūsų darbas irgi įeina į lietuvybės išlai - 
kymo istoriją. Esame giliai dėkingi už eilę jau metų mums 
teikiamą moralinę ir finansinę paramą.

NL Valdyba, redakcinė kolegija nuoširdžiai Jums dėkoja, 
kartu tikėdamiesi, kad ir toliau išliksite lietuviškosios 
spaudos rėmėjais.

J. Petrulis
NL B-vės Pirmininkas 

1979 m. spalių 27 d. Toronte įvykusiame Spaudos Vakare
gautų aukų NL sąrašas:
1. J. Strazdas, Mississauga, Ont.......................................$100
2. Dr. J. Žmuidzinas, Toronto. Ont...................................... "15
3. Dr. S. Kazlauskas, Oakville. Ont...................................... "10
4. H. Chvedukas, Toronto, Ont............................................. !’10
5. J. B. Maziliauskai, Toronto, Ont...................................... "8
6. B. Jackus, Woodbridge, Ont. . ........................................ "8
7. H. Šiaurys, Toronto, Ont....................................................... "8
8. St. Jazeliūnas, Toronto, Ont.............................................."10
9. St. Jokūbaitis, Toronto, Ont.............................................. "5
10. Jonas Karka, Islington, Ont. ............................................ "10
11. Jonas Gedvilą, Toronto............... ......................................"20
12. P. Černiauskas. Toronto, Ont....................................... "10
13. A. Venslovaitienė, Toronto, Ont....................................... "10
14. St. Jakubauskas, Toronto, Ont..........................................."6
15. A. Lukošius, Toronto, Ont..................................................."5
16. J. D. .Toronto, Ont................................................................ "5
17. E. Juodvalkis, Oshawa, Ont................................................"3
18. xx- Nežinomas.........................................................  "1

Viso: $244.00
Pirko šėrą- Jonas Govedas, Toronto, Ont....................... "10.

• GRYBIENĖ Marijona. NL 
skaitytoja nuo senų laikų, na
muose krito ir susižeidė.

• LUKAS Kazys mirė, stai- 
gat ištiktas širdies smūgio. 
Ilgą laiką gyveno prie Mont
realio vertėsi kalakutų au
ginimu. Paskutiniuoju laiku 
gyveno Vancouver, BC. . bu

vo N L skaitytojas ir bendra
darbis. Paliko nuliūdime 
žmoną Emą ir sūnų Edvardą. 
N. L. iš savo pusės reiškia 
nuoširdžią užuojautą šeimai 
ir giminėms.

• GRANIKOVAS Edvardas 
išvyko į Vancouver į švoge- 
gerio K. Luko laidotuves.

• BENIUS Juozas susirgo 
ir paguldytas į ligoninę ope
racijai. Linkime greito pa
sveikimo.
• LUKAUSKAI Vincas ir 
Onutė šventėms išvyksta į 
tolimąją Auptraliją, aplan
kyti brolį, seserį ir švoge- 
rius. Žada viešėti virš mė
nesio laiko.
• GRANIKOVAS Robertas 
garsėja kaip Hockey žaidė
jas. Šiuo metu žaidžia La
Salle Junior "B" komandoje, 
yra sūnus Genės ir Edvardo 
Granikovų. Sveikiname ir 
linkime sėkmės sporte !
• VITAI Pranas ir Bronė 
lapkričio 18 d. A. V. parapi
jos salėje atšventė vedybinę 
sukaktį. Dalyvavo virš 150 
svečių. Gavo daug sveikini
mų ir dovanų. Iš Lietuvos , 
be sveikinimų buvo specialiai 
iškeptas ir atsiųstas Raguo
lis. Viskas buvo puikiai, pa
ruošta. Visą pobūvį tvarkė 
Kostas Toliušis.

• BALTUONIO Prano me
džio skulptūrų paroda įvyks 
Toronte, gruodžio mėn, 8-9 
dienomis, Anapilio salėje.
• Dail. ŠABLAUSKIENĖ Ona 
išvyko mėnesiui atostogų pas 
artinuosius į Los Angeles.

• ŽIŽIENĖ Marytė pralei
dusi 2 savaites atostogų Day
tona Beach, grįžo į Monrea
lį ir vėl tęsia darbą.

VAIVORYKŠTĖ VEIKIA 
Vaivorykštės grupė Mon

realyje renkasi kas pirma - 
dienį, 7 vai. v. A V Parapijos 
salėje.

Tautodailininkės moterys 
ruošiasi įgyvendinti naują 
projektą - išausti didelį gob 
beleną bendromis jėgomis, 
tema "Perkūnas ir Vaiva", 
kurio piešinį sukurs Kristi - 
na Bendžiūtė- Makauskienė, 
jauna Monrealio dailininkė, 
nuo pat įsikūrimo pradžios 
Vaivorykštės grupės narė.

PRIMENAMI PARENGIMAI
Lapkričio 24 d. , 7 vai. AV 

Parapijos salėje įvyks Lie - 
tuvos Šaulių Sąjungos įkūri
mo 60 -metis.

Sekmadienį, lapkričio mėn. 
25 d. - Kariuomenės Šventės 
minėjimas. Pamaldos-11 vai. 
Minėjimo Aktas, paskaita ir 
meninė dalis-12 v. AV Para
pijos salėje.

Abi iškilmes rengia Lie
tuvos Karaliaus Mindaugo 
Šaulių Kuopa. Dalyvaukite 
visi. Aukos skiriamos Lie - 
tuvos Kariuomenės karo in - 
vali dams.

ATEITININKU VEIKLA
1979 m. gruodžio 2 d. Kris

taus Karaliaus šventėje Auš
ros Vartų Bažnyčioje bus iš
kilmingos mišios ir tuoj po 
mišių salėje - minėjimas.

Paskaitą skaitys Mokslei
vių Ateitininkų Centro Valdy
bos pirmininkas Arvydas 
ŽYGAS iš Chicago's. (Jį 
girdėjome kalbant gegužės 
mėn. 27 d. Montrealio Atei-

tininkų šventės metu). Mon- po Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
tažą, pagal Nelės Mazalaitės Kongreso, jis vėl važiavo į 
"Legenda Apie Paukštį", at
liks Montrealio Studentai A- 
teitininkai ir naujai susior - me irtas, kurių nepasisekė 
ganizavęs mergaičių choras, pamatyti gegužės mėn. Visi 
kuriam vadovauja seselė Te- yra kviečiami atsilankyti, 
resė. Po minėjimo visi bus J-A.
pavaišinti kava ir pyragais.

APIE PUNSKO LIETUVIUS
Gruodžio 1 d. šeštadienį, 

7 vai. vakaro. A-V. salėje 
Arvydas Žygas kalbės apie 
Punsko lietuvių gyvenimą ir 
rodys skaidres. Šią vasarą

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
Kės.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS

Punską, ir padarė naujų 
skaidrių. Taip pat pamatysi-

XXI
I

*

NCOME TAX
Informacija
Planavimas
Pildymas

telef: 727 - 0879 arba
vakarais : 721 - 7916.
LEONAS MARKAUSKAS

Pirmutiniame ir didžiausiame dR jr M 
TORONTO LIETUVIŲ rAKAMA 
KREDITO KOOPERATYVE .-----------------------------------

IMA:MOKA;
12’4% už 1 m. term, indėlius -
•>n w . s . . ,... — 11 '/a > už asm. paskolaslU /s už 3 m. term, indėlius H
10 Va % už pensijų ir namų planų E
10 l/2 speciali taup. sųsk. = 11 % už mortgičius
10 % UŽ taupymo s-tas E , c „ ... , .
6 % už čekių s-tas (dep.) = I 5 /o uz.J me of credit 

AKTYVAI virš 24 milijonų dolerių
Asmenines paskolos duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% jkoinofo turto. Visų' norių, gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokomos čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS; pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai.
nuo 10 vai. ryto iki X vai 
vai. po pietų (liepos ir

BŪSTINĖ: Lietuvių
Telefonai:

po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai., ryto iki 1 
rugpjūčio mėnesiais šeštadieniai./ uždaryta)

Namai — 1573 Bloor Street West,
532*8723 Toronto, Ontario
532-1149 M6P ^*6

................... ' ................................ .... —... ............ .

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

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

•440 ’ i<e S'tc-Cut/icn’nc Oirest 
Suilr 600

Tel; B66-8235. narnų 488 - 8528

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

— e —
1410 GUY STREET 

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q-

Tel. 932- 6662, nomų 737- 968 1.

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Š907A ROSEMONT BLVD.. MONTREAL, QUE.

10-3
10-3

Dr. E. Andrukaitjs, m o., r n.c.n. (C)

TĖL.: 522-7236 MONTHĖM. H2J I K4
832, BOUL. ST-JOSEPH E. P. Q. CANADA

GURECKAS 
Manager

LEONAS
Sale s

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

PONTIAC* BUICK* ASTRA
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
NEIITIKėTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JOMS, 
PASITARNAUS I

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais
Antradieniėis
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

10-8 
10-8 
9-1 

9.30-1

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 11'1/2% 
term, indėlius 2-3 metų 10 %
pensijų ir namų s-tas 10'/4% 
taupomųjų s-tų . 10 %
spec. taup. s-tų 10Va%
depozitų-čekių s-tų . 6 %
DUODA PASKOLAS IS: 
asmenines 11 ’/į %
mortgičius 11 %
sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.ANAPILYJE skyrius veikia

pensijų s-tą nuo lapkr. 1/79, namų s-tą nuo sausio 1/80

Ncmokoma visu noriu gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeniniu paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express** kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamos čekiu ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

GM

UŽEIKITE I (SITIKINKITE ) 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Monegeriu

GM LEFEBVRE & ROBERT
INC

Dr.A.S. Popieraitis
R.A., M.D.. C.M., M.Sc.. L.M.C.C . E.K.C.S.(C)

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, 
Suite 215, Montreal Que.

JeL 931 -4024

PHARMACIENS PHARMACISTS]

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ou vert 9a.m. 0-to 10 p.m. Open, 366-9742Samedi: 9 a.m. 0 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m.
Livraiton gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626. rue Central St.,Ville LaSalle

365-0505

NOTARE

mu Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 469-5391
( At the Bid of Sherbrooke St. West?

FOTO M L .<

D. N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.
445 Jėan Talon W. Suite 305. Montreal.
Tel: 2 73-9181 .................. Namų: 737-0844.

Ruta Pocauskas bcl
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Park Ava. Montreal, P. Q. H2V 4H4
Tel: 279-1161; Res. 636-9909.

ADVOKATAS 
ROMAN J. I^GANAITIS, B.A.. B.C.L.

4 NŪTRE-DAME E. SUITE 5D4 

MONTREAL, QUEBEC H2Y 1B7 TEL.: B78-9534

NOTARAS

J. BERNOTAS, BA., B.C.L.
Suite 627, 3 Plec» Villi Marie, 

Montree/, Quebec H3B 2E3
Te/. (514) 87 L 7 430

ADVOKATAS
J.P. MIUER,b^ B.CX.

168 Netre Darnu Street E.^uitu 205.
Te/. 866-2063; 866-2064

8 psl.

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

DANPAR REALTIES CORP.
3 1 O VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL QUEBEC. CANADA 
n IZ

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Ir. vestaci jos J,A. V. ir kt. Kanadosprovlnci jose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Hemų 376-3781

AąenlOra veikia nuo 194 5_m.

Albertas N O R K E Lt 0 N A S , BJL CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobiliu, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

ĮVAIRIU

KRAUTUVES

BALDU

PER

3 

AUKŠTUS

PARDAVIMAS

AMCUaUMfNr . NMMNMf

• Užeikite ir Įsitikinsite, kad jjnonėjė baldai yra 
aukotos kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Dideli* pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE LASAUt 363-3887
f"7643 CRNTRALR jOO-iaga (DKCORATIONį Į

. —. — MOMTRERUD UETINA| 
LJIZ1±1 HHEDITŪ lIMJfl
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ................ ...... 6.0 %

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

Taupomosios s-tas .............. 12 % Nekiln. turto ........................... 14 5 %
Pensijų planas ...................... 10 % Čekių kredito .............. 16.5 %
Term. Ind. 1 m. ......................11.75 %
Trumpai, term. ind. iki ........ 13. %

Duoda nemokamų gyvybės draudę 
iki $2,000 ui taup. s-tas sumas.

Investocines nuo .....................

Nemokoma gyvybės drauda 
$10,000 ui paskolos sumą.

15 5

iki

%

KASOS VALANDOS:
1465 De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarų 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.
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