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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS

KINIJA [R SOVIETAI 
BANDO SUS'DRAUGAUT I

Sovietų laikraštis Pravda 
praneša, kad Kinija Ir Sov. 
Sąjunga per 2 mėnesius tru
kus lūs pas ikaloėjlmus Mask
voje sutarė tr ateityje .tęsti 
tokius pokalbius. Jų tikslas- 
pašalinti 20 metų trukusius 
nesklandumus tarp tų dviejų 
komunistinių pajėgų. Pokal
biai bus tęsiami Peklnge.

BIJO PAMINĖTI NOBELIO 
PREMIJOS LAIMĖTOJUS

Maskvoje leidžiamas ang
lų kalba Savaitraštis išleido 
Iš Nobelio premijos laimė
tojų sąrašo Andrėj’aus Sa- 
charov’o vardą. Šią premiją 
jis buvo laimėjęs 1975 m. už 
Žmogaus Teisių gynimą.

Laikraštis, tšs Isukda mas 
Iš nemalonios padėties, Iš
vardinant sovietų piliečius, 
laimėjusius Nobelio premi
jas, Išrašė 7 vardus Ir pri
dėjo " Ir kiti"...

NE VISI IRANIEČIAI UŽ 
KHOMEINI POLITIKĄ

Po dviejų dienų užtrukusių 
neramumų Irane tarp dviejų 
grupių, Khomeini radio ban
gomis maldavo:" NesImuškl- 
te savo tarpe Ir koncentruo- 

. kltės į vienintelį priešą...
Jūsų religinė pareiga Irtau- 
tlnė atsakomybė yra rūpin
tis konfrontacija su JAV 
-bėmls".

Viena grupė,kaip žinome, 
palaiko Khomeini Ir pritaria 
naujai Islamiškai Irano 
konstitucijai,kuri pripažįsta 
absoliučią diktatūrinę teisę 
Khomeini Iki gyvos galvos.

Kita, dabar stipriai pasl- 
relšklantl grupė pasisako už 
Madarl, 2-ąjį populiarumu , 
ayatolą.Pastarasis kritika
vo konstituciją už nepalankų 
jos atslnešlmą į ne-šlltų 
Iraniečių dalį.Konfliktas po
litine reikšme, specialistų 
nuomone, yra pats pavojin
giausias po vasario mėn.re- 
vol luc įjos.

Madarl namai Quom mies
te buvo užpulti, nušauti 2 
sargybiniai Ir apie IS žmo
nių sužeista, kol užpuolikai 
buvo atmušti.

Dešimtys tūkstančlij pro
testuojančių demonstravo 
prieš Khomeini ir užpuoli - 
kus.

Krašto ekonominis gyve
nimas vis .smunka, politinis 
susijaukimas Ir fanatikų į- 
karštls kelia didelį rūpestį 
visame pasaulyje.

50 JAV įkaltų Ir 3 Užsie
nio Ministerijos amerikonai 
tarnautojai jau 6 savaitės 
laikomi dideliame įtempime. 
Bet koks jų "teisimas", vi
siems žinoma, būtų tik pa
sityčiojimas Ir nusikalsta
mas laužymas ne tik tarp
tautinių įstatymų, bet Ir pa
čių Iraniečių religinių prln- 
cipų.

CARTER IS NEPASIDUODA 
TERORUI

JAV prezidentas Carter ’ 
ts, komentuodamas į daro
mus šachui priekaištus, da - 
vė suprasti,kad jis nesiprie
šintų, jeigu tarptautinė or- 
ganlzaclja norėtų išklausyti 
Irano priekaištų šachu I, ta
čiau tik po to,kai vist įkaltai 
būtų saugiai grąžinti į JAV.

Prez.Carter’Is kreipėsi 
į Europos vyriausybes, pra
šydamas daryti ekonominį 
spaudimą Iranu!, palaikant 
amerikiečių įkaltų grąžini
mą.

Irano Užsienio Reikalų 
M laistė ris pareiškė, kad jis 
norėtų "tarptautinės komisi
jos, talkininkaujant visiems 
antl-Imperlallstams Ir antl- 
zlonlstams Irane Ir pasauly
je, peržiūrėti bylas JAV vy
riausybės papildytų nusikal
timų Irane". “t' . '

Tačiau- kodėl nė vienas 
neprIs įmena,klek dosnių au
kų yra sudėję amerikonai 
badaujantiems, skurstan- 
t le ms, n ūke nt ėjus le ms nu o 
gamtos katastrofų tolimuose 
kraštuose? Klek šelpta Ir 
savame krašte nedirbančius 
galų gale Ir veltėdžius..... 
kurie, sukiršinti dar kartais 
Ir gėdos neturėdami neva 
demonstruoja už kokias ten 
"neteisybes"...

DU PROFESORIAI KALBA“ 
SI SU STUDENTAIS IRANE

Pamačius TV ekranuose 
Irano gatves pripildytas ge
rai surežisuotomis "studen
tų" miniomis, kyla pagrįs
ta abejonė, Iš kur staiga jų 
tiek atsirado tr kaip jie taip 
staiga pase vo-neat rodo stu - 
dentų amžiaus.

Du Kansas U-to profeso
riai N.Forer Ir C.Dilling
ham, atstovaują,kaip jie sa
ko, komitetui Išspręsti Ame
rikos- Irano krizei, nuvylao į 
Teheran’ą Ir kalbėjosi su 
aršiaisiais, užėmusiais Arrr- 
badadą. Tačiau įkaltų pama
tyti jiems neleido.

LEVESQUE BARA 
NESUTARIANČIUS 
PARTIJOJE

Rimtai susirūpinęs mtn. 
pirmininkas Levesąue vie
šai pareiškė,kad PQ vidaus 
nesutarimai sukėlė didelį 
nepasitikėjimą partija Ir to
dėl jos populiarumas smar
kiai kritęs, ką parodė prar- 
laimėti 4-tų vietovių prieš
rinkiminiai balsavlmal.Blr- 
žello mėnesį bO% gyventojų 
buvo pasisakę esą patenkin
ti PQ vyriausybės darbais, 
o rugsėjo mėnesį jau tik 53%. 
"Pavojinga grėsme"pavadlno 
Quebec’o liberalus.Taip pat 
net Ik etai prasitarė, kad jeigu 
bus pareikštas nepasitikėji
mas jo vyriausybe-jis pasi
trauks ląs.

PLB Visuomeninių Reikalų Komisija politiniams reika
lams po savo posėdžio 1979 spalio 27 d. Chicagoje.
Iš kairės pirmoje eilėje: Saulius KUPRYS, Joana KU - 
RAITĖ, PLB pirmininkas Vytautas KAMANTAS, Gintė 
DAMUŠYTĖ, dr. Tomas REMEIKIS; antroje eilėje : 
dr-Kazys AMBROZAITIS, Ilona LAUČIENĖ, Algiman
tas GURECKAS, Vaclovas KLEIZA. Bronius BIELIUKAS.

PLB Seimas Toronte 1978 
metais priėmė nutarimą, 
skatinantį PLB Valdybą su-
daryti PLB Visuomeninių į*?.mavičiumi.
ReikalųKomisiją Politiniams
Reikalams. Po eilės pasita- 
rimų su Europos,Australijos, 
Pietų Amerikos ir Šiaurės
Amerikos Lietuvių Bend
ruomenėmis bei paskirais 
lietuvių politinės veiklos 
darbuotojais, remiantis PLB 
Konstitucija ir PLB Seimo 
nutarimais, tokia komisija 
buvo sudaryta ir jos bran
duolys patvirtintas PLB V- 
bos spalio mėnesio 17 dienos 
posėdyje.

Išdiskutavę darbo sąlygas 
ir atliktinus darbus,kuriais 
turi ypatingai rūpintis Pa
saulio Lietuviij Bendruome
nė, atskirų kraštų Bendruo
menės ir viso pasaulio lie
tuviai, PLB Visuomeninių 
reikalų komisijos nariai pa
siskirstė darbo sritimis.

Komisijai pirmininkauja 
PLBp-kas įnž. Vytautas Ka
mantus,dažnai pasitardamas 
su JAVLB Krašto V-bos bu
vusiu pirmininku inž. Algi - 
mantų Gėčių bei naujuoju 

JAV AMBASADORIUS DONALD McHENRY JT SAU
GUMO TARYBOJE NEPAPRASTAME SUSIRINKIME 
PRISTATO AMERIKIEČIU SITUACIJĄ IRANE .

f irmininku inž. Vytautu Kut - 
kurni ir Kanados LB Krašto 
valdybos pirmininku Jonu Si -

Dr.Kazys Ambrozaifis va
dovauja planingos veiklos 
grupei, į kurią jis kooptuos 
eilę darbingų žmonių rūpin
tis ilgalaikės lietuvių politi
nės veiklos ir Lietuvos lais
vinimo akcijos planavimu, 
informacija, skatinimu ir 
vykdymu per atskirus kraš
tus. Dr.Tomas Remeikis rū
pinasi politinių studijų bei 
tyrimų reikalais ir politinės 
veiklos planavimu, tuo rei
kalu kartu dirbdamas su dr. 
K. Ambrozaičiu.

Algimantas Gureckas iš 
Washington© rūpinasi PLB 
greitosios akcijos grupės 
darbais, kurios paskirtis yra 
skubiai veikti kai Lietuvos 
ar pasaulio Įvykiai tai dik
tuoja (kaip pavyzdžiui dabar 
atliekama Vlado Česiūno 
įvykio reikalu, arba Antano 
Terlecko atveju).

A. Gureckas su savo tal
kininkais palaiko artimą ry
šį visokiais būdais su JAV, 
Kanados ir kitų kraštų LB 

politinių reikalų žmonėmis, 
ypatingai su JAV ir Kanados 
visuomeninių reikalų tarybų 
pirmininkais.

Broniui Bieliukui pavesta 
sudaryti PLB atstovybę prie 
Jungtinių Tautų New Yorke, 
kuri stebės Jungtinių Tautų 
veiklą ir ją įtaigos bei infor
muos Lietuvos reikalais, ar
timai bendradarbiaudama su 
BATUNu ir kitomis institu
cijomis. Bronius Bieliukas 
sudarys patarėjų tarybų iš 
JAV, Kanados ir kitų kraštų 
lietuvių, kurie su savo pata
rimais padės PLB Visuome
ninių reikalų komisijos na
riams planuoti bei vykdyti 
jų darbus.

PLB vicepirmininkas ad
vokatas Saulius Kuprys tvar
ko ryšius su kraštų Lietuvių 
Bendruomenių valdybomis ar 
tolygiomis organizacijomis 
ir atlieka kitus PLB politi
nius darbus. Ilona Laučienė 
vadovauja techniškos tarny
bos grupei, kuri talkina ki
tiems PLB Visuomeninių 
reikalų komisijos nariams, 
telkdama bei skleisdama in- i 
formacijas ir kitą reikalingą kentėjo- radio neskelbia.
medžiagą.

Gintė Damušytė yra Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos atstovė, per kurią pa
laikomas ryšys su jaunimo 
vadovais ir kun. K. Pugevi- 
čiaus įstaiga New Yorke. 
Praėjusią vasarą Europoje 
įvykęs IV-sis Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresas sa
vo nutarimuose ragino steig
ti politinę komisiją, su ku
ria Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjunga pilnai įpareigota 
artimai bendradarbiauti.

Kanados LB Krašto val
dybos vicepirmininkė visuo
meniniams reikalams advo
katė Joana Kuraitė labai 
sėkmingai dirba ir koordi
nuoja lietuvių politinę veiklą 
iKanadoje. Per ją ir Krašto 
Valdybos pirmininką Joną 
Simanavičių eis informacija 
ir akcija iš PLB Į Kanadą ir 
atgal.

PLB Visuotneninių rei
kalų komisijos adresas yra 
toks pats kaip ir PLB Val
dybos : 5620 So. Claremont 
Ave. , Chicago, Ill. 60636, 
USA. Tėl : (312) 778-2200.

PLB Visuomeninių reika
lų komisija dabar sustiprins 
ir koordinuos Lietuvos lais
vės akciją pasaulio lietuvių 
tarpe su naujomis idėjomis, 
jėgomis, planais ir ypatin
gai su konkrečiais darbais. 
Bendromis vyresniųjųir jau
nimo pastangomis PLB sieks 
lietuvių tautai laisvės.

. Ą. P.

POEZIJA VILNIAUS U-TO 
SUKAKTUVĖMS

Poetas Justinas Marcln - 
kevlčtus parašė naują poe
mą Pažinimo Medis, sus Ide- 
dahčtą Iš » dailų Ir epilogo, 
skirtą Vilniaus U-to400 m. 
sukakčiai.Knygą 80 psl. Iš
leido "Vagos" leidykla Vil
niuje.

LIETUVIAI LENKIJOJE 
PAMINĖJO VILNIAUS 
UNIVERSITETO SUKAKTĮ.

Vroclav5e/seniau Breslau/ 
spalio 7 d. buvo paminėta 
Vilniaus U-to 400 m. sukak- 
rlš.Lietuvių Kultūros D-jos 
Skyrius,pirm.dr, tnž. Vyt. 
Markevičiaus vadovaujamas, 
suruošė šį minėjimą Lietu
vių Seklyčioje. Minėjimo 
metu buvo parodytas filmas 
apie Vilniaus miestą.

BAKTERINĖ BOMBA
Novosibirske (SSSR)spro- 

go bomba su bakterijų už
taisu. Labai daug žmonių 
buvo sužeistų ir negyvų. Ar 
tai sprogo kariška bomba, 
per neatsargumą, ar buvo 
bandyta, kaip tokia bomba 
veiks į gyventojus, nepaaiš
kėjo.

Reikia pastebėti, kad No
vosibirske gyvena dauguma 
Si biro tre mti ni ai, kuri e ne -
gali grįžti į senas savo gy - 
venamas vietas (Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Ukrainą ir t. 
t.), jų vaikai ir valdžios pa
reigūnai. Koks skaičius nu

J. K

AR UŽTEKS ALYVOS 
KANADAI?

Žiema jau čia. Nežiūrint 
ansktyvesnlų užtikrinimų, 
kad Kanadai negręsla pavo
jus gazolino nei alyvos apkū
renimui trūkumo, dabar Ka - 
nados premjeras Joe Clark 
s ako,kad apie galimą jų trū
kumą jis žinojęs vasaros 
pabaigoje. Susilaikęs nuo 
v lėšų pas įsakymų, bijodamas 
sukelti paniką.

Parlamente klausinėjamas 
kodėl vyriausybė sutiko par
duoti dar 3. 75 trilijonus ku
binių pėdų natūralaus gazo 
JAV-bėms,teisinosi Ir už - 
tikrino, kad Imperial Oil 
Bendrovė parūpins reikiamą 
kiekį, jeigu pritrūks mums 
vietinio kuro. Energijos pro
blemos Kanadoje atslrandan 
člos dėl netikėtai pakilusio 
energijos sunaudojimo Ir 
vietinės produkcijos sumen
kėjimo.

Išeitis - kanadiečiai turės 
įsipareigoti vartoti mažiau 
alyvos.

Opozicija Ir New Democ - 
ratio Party nariai kaltina 
kad šia problema efektingai 
rūpintis nei Clark’o vyriau
sybė, nei Energijos Komisija 
nėra tinkamai pasiruošusios.

PABRANGS CIGARETĖS
Nuo Naujų Metų Kanadoje 

pabrangs cigaretės 5 c. už 
pakelį, "nes reikia atsiimti 
infliacinius nuostolius, atsi
radusius Įvairiose srityse: 
lapų skynime, apdirbime, 
pakavimo medžiagos pabran
gime ir transporte".. Taip 
- visi neišvengia infliacijos, 
tik prekybininkams niekas 
neturi pabrangti, o jei taip - 
tai reikia tučtuojau atsiimti 
nuostolius su kaupu... Ir 
tabako industtija nėra vie
nintelė taip galvojanti.
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KLYSTK E UOSE
"Žmonės, nuoširdžiai įsitikinę savo idealų įgyvendi - 

nimo palaima, nepkreipia dėmesio į aukas, reikalingas 
juos įgyvendinti. Atsirado įdomus paradoksas: juo gra - 
žesnis tas organizuojamas rojus, juo žiauresnės priemo
nės leistinos jį įgyvendinant..Svarbu ne dabarties aukos , 
bet ateities palaima, ne dabarties gyvenantieji, kurie ga
li būti lengvai paaukojami idealo siekimui, bet atieties 
kartos, kurios, tikimasi, galėsiančios tais idealais lai - 
minga! naudotis. Prancūzijos revoliucija, Rusijos ir ki - 
tų kraštų komunistinės revoliucijos, Vokietijos revoliu - 
cija, buvo tai laikotarpiai, kurie savo žiaurumu ir paau - 
kotų nekaltų žmonių gyvybių skaičiumi pralenkė bet kurį 
kitą Europos istorijos laikotarpį, išskiriant gal tik mon - 
golų invazijas. Tai darbas dviejų rūšių žmonių: idealis - 
tų, kurie savo idealų apjakinti realybės nemato, ir sadis
tų, kurie savo žiaurumą dengia gražiomis skraistėmis .

Nesugebėjimas savo idealų įgyvendinti žmonių neat - 
baidė. Jau virš 60 metų praėjo nuo Spalio re\revoliucijos 
bet neatrodo , kad žadamas rojus būtų priartėjęs, ir taip 
pat neatrodo, kad jis galėtų priartėti per sekantį 60 metų 
laikotarpį. Sovietų Sąjungos komunistai vargiai betiki į 
Markso ir Lenino idealus ir juos panaudoja išsilaikyti val
džioje ir privilegijuotoje padėtyje. Bet kitose šalyse yra 
nemažai žmonių, kurie su įsitikinimu kovoja už komunizmo 
įgyvendinimą savo šalyse, lyg tyčia stengdamiesi nematyti, 
kad didžiulis Lenino eksperimentas nepasisekė. . . "

Ši ištrauka iš Aleksandro Flaterio straipsnio Žmogus 
ir Visuomenė! Aidai, nr. 8) sukelia savaime suprantama - 
tolimesnį filosofavimą ta linkme. Tačiau- šioms visą 
pasaulįapėmusioms problemoms suprasti ir iš jų išbristi 
reikia galų gale ne filosofavimo . bet ralistų žmonių darbo- 
psichologų, istorikų ir ekonomistų iš kiekvieno krašto, ku
riuos jie savaimė suprantama, geriausiai praktiškai pa - 
žįsta. Būtų tada lengviau suprasti iš kur kyla tokie aršūs 
nepasitenkinimai, kad veda į diktatūrų "priemonės pateisi
na tikslą" atsinešimą. Iš kur kyla žmonėse sadizmas ir 
kodėl jis norimas pateisinti didelėmis idėjomis. Paaiškė
tų ir priežastys vargšų rusų vaikiško entuziazmo atei - 
nančioms kartoms ir visame pasaulyje kurti rojus (o koks 
gi tų būsimų rojuje gyventojų tikslas būtų? Ar nepasida
rytų jie tada parazitais ? Ir ar nenusibostų, ~ galų gale ?) 
Gal paaiškėtų, kaip skurdas nužemina ir iš pagrindų įsiu
tina žmogų, matant išnaudotojus ir būnant išnaudojamu 
(kaip kad dabar vyksta vadinamajame Trečiajame Pasau
lyje). Gal tada nereikėtų nenatūralaus komunizmo idėjų , 
o būtų rastas daug praktiškesnis, garbingesnis ir realis - 
tiškesnis būdas gyventi ?

Tikro realizmo reikia ir daug mažesnei grupei žmo
nių. Jo labai daug reikia ypač išeivijoje gyvenančioms et
ninėms grupėms. Ne dideli filosofavimai mus išlaikys , 
pa'aikys ir išgelbės, bet realistinis žvilgsnis į save ir į 
mūsų žmogiškumo, teisės ir pagarbos idealus sau ir sa - 
vo tautai. To svarbiausiai tikimės einant metams į 
pabaigą. NL

KEBLI SITUACIJA
Kaip toje pasakoje: netu

rėjo boba bėdos- nusipirko 
paršiuką. Neturėjo JAV pre
zidentas Carter* ts "bėdos"- 
tat davė leidimą buvusiam 
Irano šachui atvykti Iš Mek
sikos į New York’ą gydytis . 
Dabartinis Irano valdovas 
Khomeini pareikalavo Išduo
ti šachą Iranu!, kur jis būtų 
teisiamas už jo, sakoma, 
žiaurų elgesį su tauta Ir tik
riausia būtų pasmerktas 
mirti. Prezidentas Carter’ 
ts atsisakė Išduoti šachą Ir 
Khomeini reakcija buvo tik- . 
rat labai lauklnlška Ir žiau
ri: įsakė suimti Amerikos 
ambasadą Ir laikyti įkaltus 
atstovybės narius.Įkalintieji 
yra nepavydėtinose sąlygose 
Ir priešingai tarptautinėms 
atstovybių neliečiamybės 
taisyklėms.

Meksikai atsisakius pra
tęsti šacho vizą ir šachui 
sutikus važiuoti Sadat’u! su
tinkant , į Egyptą, neaišku,ar 
Iranas paleis sauvallškal su
imtąjį personalą.

Iranas valdo naftos vers
mes Ir daugelio Europos Ir 
A z įjos/ypač .Japonijos/šalių 
pramonė bent dalimi pri
klauso nuo tos naftos prista
tymo. Ką gali daryti JAV, 
kad išlaisvintų suimtuosius 
savo atstovybės narius? Ka
rinių represijų atveju.Iranas 
grąslna tuos narius netik 
teisti kaipo menamus šnipus, 
bet žada net nužudyti. Blo
kuoti Iraną lengva, bet neno.- 
rl sustabdyti naftos ekspor - 
to, nes nukentėtų Ir drau - 
glškos Amerikai šalys, ypač, 
Japonija, kuri Iš Irano gauna 
vlršlO% viso naftos Importp. 
Būtų Įmanoma bombarduoti 
Irano karinius objektus, bet 
tai nebus daroma, kol suimti 
atstovybės nariai nepaleisti . 
Antra vertus, sunaikinus Iš. 
oro Irano apsIgyalmo prie
mones, būtų atidarytas atvi
ras kelias sovietinei ekspan
sijai, nes Irane yra netalpjau 
mažai sovietų šalininkų.

Kai pažvelgi į dabartinės 
modernios civilizacijos pri
klausomybę nuo naftos Ir jos 
produktų, tai gaunasi labai 
neaiškus tos civilizacijos a- 
teltles vaizdas. Jei prieš 
keletą metų arabų naftos 
embargo arba eksporto su
laikymas sukėlė visur ne - 
mažą sąmyšį,tai kas įvyktų , 
jei tas embargo pasikartotų? 
Ar įmanoma,panaudojus ka
rinę jėgą/ kuri Irgi didele 
dalimi priklauso nuo turimų 
naftos produktų Ištekliaus/,

sakykim, okupavus tas arabų 
turtingas nafta šalis,pakeis
ti situaciją? Juk per karą 
didele dalimi būtų sunatkln - 
tl naftos gavimo įrengimai, 
o Ir tolesnis partizaninis a- 
rabų įdaras Ir sabotažo 
veiksmai neleistų normaliai 
produkuoti naftos. Valdan
tieji naftos šaltinius kraštai 
pasidaro savotiškai neliečia
mi Ir su jais labiau skaito
mus l, negu sukltomis, kad ir 
kariškai daug pajėgesnėmis 
šalimis. Tat ar nepasidaro 
kebli situacija?

Kaipo pavyzdį, paminė
sime Rodezljos atvejį, Pra- 
vedus ten rinkimus Ir suda
rius daugumos /juodųjų/vy
riausybę, JAV galėtų nuimti 
embargo- draudimą įvežti 
ten prekes, jei ne Afrikos 
valstybė Nigerija. JI, atšau
kus embargo, grąslna sus
tabdyti naftos eksportą į JAV. 
Tos naftos Amerika Impor
tuoja Iš Nigerijos pustrečio 
karto daugiau, negu Iš Irano. 
Tad susidaro kebli padėtis : 
reikėtų nuimti embargo,bet 
negali apsieiti be Nigerijos 
naftos. Didžiosios valstybės 
tampa tokiu būdu priklauso
mos nuo tokių menkai Išsi
vysčiusių, mažai civilizuotų 
valstybėlių, nes jos turi rak
tą/ naftą/ į civilizuotų vals - 
tyblų pastovios pramonės 
veikimą.

Yra daug įvairių projektų: 
padidinti JAV naftos gamybą, 
gaunant ją Iš akmens anglies 
arba Iš didžiulių plotų,kur 
nafta yra negryna, bet susi - 
maišiusi su smėlynais ar 
kitomis uolienomis. Įrengi
mai būtų labai brangūs Ir 
praeiti! keletą metų, kol jie 
pradėtų veikti. Tos naftos 
gavimas labai pabrangintų jų 
produktus/tad Ir benziną/, o 
tai vėl didintų nesustabdo
mai Infliaciją. . .

Kad nors JAV piliečiai su 
savo didžiulėm mašinom į- 
s įsąmonintų taupyti benzl - 
nąl Kur tau: važinėja kiek
vienas kam reikia, bet taipgi 
Ir kam nebūtinai reikta, - 
"for the good ride",kaip sa
koma. Dabar turi bėdos Ir 
automobilių pramonė: nepa
jėgia parduoti, nežiūrint nuo-

latdtj tų prigamintų didelių 
automobilių, o mažų nespėja 
gamintu Fabrikams sus įda
ro didžiuliai nuostoliai, ku
rių jie nebepajėgia Išlyginti. 
Prašoma vyriausybės para
mos- garantijos paskolai. 
Chrysler korporacija, pav., 
norėtų gauti vieną ar net 
pusantro milijardo dolerių 
garantiją. Negaudami para
mos, automobilių fabrikai 
pradės atleisti šimtus tūks
tančių darbininkų, kas savo 
ruožtu didins Ir Infliaciją. 
Susidaro kebli situacija Ir 
tai vis dėl naftos produktų 
pabrangimo, nes tie didesni 
automobiliai sunaudoja pa
lyginant daug benzino, Ir to
dėl jie mažiau beperkaml.

Patarlė sako,' kad viena 
bėda tai ne bėda, bet kai dvi 
trys žmogų apsėda, tai jau 
tikrai bėda: tai šachas,tai 
Irano fanatikų suareštuoti 
atstovybės nariai, kuriems 
gręsla egzekucija, tai vėl 
nesustojanti Infliacija, nepa
dengtas biudžetas Ir grės
mingai didėjantis bedarbių 
skaičius. Kaip tyčia,kitais 
metais yra Ir JAV rinkimai 
ne tik kongresmanų, bet Ir 
paties prezidento,

Daug kantrybės, Išt ver mės. 
sumanumo ’r sugebėjimo pa
rinkti kvalifikuotus patarė- 
jus/lmtlnal minister lų kabi
netą/ turi parodyti JAV prc- 
z tde ntas, kad galėtų s ėkmln - 
gal Išspręsti visas keblias 
visuomenines bei valštybl - 
nes problemas. O jei jį lydi 
nesėkmė, sprendžiant tas 
milžiniško masto problemas 
tai prezidento šansai būti 
Išrinktam antram 4-Ių metų 
terminui, Iš tikrųjų pas Ida -

’ ro labai abejotini.
J. Valiūnas

MYLIMĄ LIETUVĄ 
GINKIM !

Dažnai giedame Lietuvos 
Himno žodžius:"Iš praeities 
Tavo sūnūs te stiprybę se
mia. . . " Amžių būvyje Lie
tuvos kunigaikščiai buvo net 
savo sūnus įkaitais atidavę, 
ieškodami pagalbos Lietuvai, 
idant Tėvynė gyvuotų amži - 
na i. Kur mūsų dabar stipry
bė iš praeities, kur mūsų 
meilė, pareiga ir priesaika 
Tėvynei ?

Broli, sese, lietuvi,ir Tu 
saugok, kad mūsų Tėvynė - 
Lietuva- būtų amžina. Todėl- 
aukok Tėvynės laisvės rei - 
kalams- Tautos Fondui.

Lietuva jau 35 metai neša 
negailestingą priešo pries
paudą. Mūsų politiniai kali
niai, laisvės kovotojai, Dievo, 
bažnyčios ir tautos gynėjai 
savo gimtajame krašte, su
kaupę jėgas ir varganas lė
šas,leidžia pogrindžio spau
dą, skelbia pasauliui savo 
nelaisvės ir vergijos dienas, 
kovoja už mūsų tautos ir 
Lietuvos likimą.

Didžioji lietuviškosios iš
eivijos dauguma gyvename 
turtingiausiuose pasaulio 
kraštuose-Š. Amerikos kon - 
tinente. Dauguma gyvename 
gerai arba ir prabangoje. 
KĄ ir KIĖK iš to viso mes 
skiriame savo tėvynės lais
vei ir jos ateičiai ?

Prisimink:kai bėgai iš tė
viškės namų - ėmei gimto
sios žemės saują. Lietuvi, 

SUKRITIKUOTAS M ARKSIZM ASveidu ir širdimi atsisuk į 
g’mtąjį kraštą- padėk jam.

TAUTOS FONDAS PRAŠO 
AUKOTI BENT VIELOS DIE
NOS UŽDARBĮ ME
TUOSE. TAČIAU - KIEK - 
VIENA AUKA YRA BRANGI, 
LAUKIAMA IR REIKALINGA 

Baigiasi šie metai, artina
si Kalėdų šventės-savo arti
miesiems ir draugams pa
kuosime, ruošime dovanas 
jiems prisiminti bei suteikti 
džiaugsmą švenčių proga. 
Paruoškime bent mažutę do- 
vanėlę-auką Tėvynei iš kiek
vienos lietuviškos pastogės: 
pasiųskime ją artimiausiai 
Tautos Fondo atstovybei.

Tą Kūčių vakarą, tą tylią
ją naktį - mes džiaugsimės 
laisvėje. Suteikime džiaugs
mo ir vilties ir mūsų pa
vergtiems broliams ant Ne - 
muno krantų. Nepalikime jų 
vienų, 
kilnius 
dealą.

Jeruzalės Universiteto 
profesorius,politinių mokslų 
specialistas dr. Martin SE
LIGER parašė veikalą "The 
Marxist Conception of Tdeo - 
logy" supažindindamas su 
Markso mokslu.

Dr. Selinger nurodo, kad 
marksizmas nėra mokslinė 
teorija, kaip jo pasekėjai, 
pav. .Lenin as pristato,bet pa
našus į namą, be tvirtų pa
matų. Tai yra ideologija, sa - 
ko profesorius . kuri neįjungia 
tiesos į savo programą. Jis 
taip pat stebisi, kodėl pats 
Marksas laikė savo mokslą 
dogma, bet vėliau nuo tokio 
teigimo atsisakė. J. Ca. 
(nacių sušaudytas 1941 m'i- Skulpt. Vinco Grybo 

sukurtas ir nepriklausomybės metais pastatytas 
dr. Vincui Kudirkai paminklas Naumiestyje , tuo 
naciu miestą pavadinant Kudirkos Naumiesčiu.

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

SENOS BĖDOS, 
NAUJOS MINTYS

"Ir vėl baigiasi metai, ar
tėja Kalėdos, bet dar vis 
nesibaigia bendruome

ninės bėdos. Dalis savo bend
ruomenės dar vis nepripa - 
žįsta., dalis nubyra ir dalis 
iš grynos sėklos- svetimoje 
dirvoje išauga svetimom as
menybėm.

Bendruomenę skaldo 
skirtingi praktiški ir teore
tiniai patyrimai, gi vienyja 
visiems bendras tautos mei
lės jausmas. Kas niekina 
skirtingo patyrimo tautie
čius, tas niekina savo tautą . 
Tik asilas jau protingu 
gimsta. .. Žmogus protauja , 
2 psl.

nes, pajudinate spaudos i: 
fondų reikalais.

Noriu iš savo pusės pri
minti neminimą, o tačiau 
labai mielą kasdieninį lietu
višką svečią-NIDOS leidžia
mą lietuviškąjį, kasdien nu - 
plėšiamą sieninį kalendorii

Vietos užima nedaug, kai 
nuoja nebrangiai, kasdien? 
tau labas pasako, prakalbir 
damas arba juokais, arbi

tačiau kartais- išplautais 
smegenimis virsta fanatiku 
arba toks ir numiršta.

Kad sulaikytume nubyrė
jimus- reikia tik geros va - 
lios ir "common sense" . 
Šiais laikais šeima nebėra 
dirva, bet tik saujelė dirvos 
tautiečiams auginti. Mūsų 
sąlygomis tik spauda gali 
atlikti vienijimo darbą. . . " 
.............  B. Bačiūnas.

Simcoe. Ont. Pakalba apię lietuviškuosius 
kūrėjus, arba duoda ištrau - 
kėlės iš įvairių veikalų, ar - 
ba-kur čia ir išskaičiuosi. .. 
Net mano vaikai kas rytą ne
tingi nusiplėšti lapelį ir jį 
apvertus, paskaityti. Taigi - 
norėjau tik priminti. E. V.

' Quebec* as

MIELAS, ĮDOMUS, 
NEVARGINANTIS SVEČIAS

Gerai, kad primenate me
tų gale prenumeratų susi
tvarkymo reikalus. Taip pat 
neblogai, kad mus, apkerpė - 
jusius ir bendrai lėtus žmo

1K* *-Vsw

Tuo paremsime jų 
siekius, jų laisvės i -

Antanas Firavičius , 
Tautos Fondo Toronto 

Atstovybės Pirmininkas

80 METU NUO
VINCO KUDIRKOS

Ml RTI ES
Didysis lietuvių tautos bu

dintojas, lietuvių Tautos 
Himno autorius, rašytojas , 
poetas, vertėjas, "Varpo" į- 
kūrėjas, redaktoriuą, medi - 
cinos gydytojas dr. VINCAS 
KUDIRKA, mirė lapkričio 16 
d. 1899 m. Kudirkos Nau- 
miestelyje nuo džiovos, vos 
tik 40 metų amžiaus sulau — 
kęs.

" Tai buvo dvasios milži
nas . nepaprasto taurumo as- 
menybė"-rašė Pr. Mašiotas t 
pedagogas ir rašytojas.

" Vardan tos Lietuvos . 
Vienybė težydi"- žodžiai dr . 
Vinco Kudirkos Himne, gie - 
darni lietuvių visame pasau
lyje. Prisimindamį jį, prisi
minkime dažniau ir šiuos 
žodžius. ( Jie turėtų būti ir 
praktiškai vykdomi visose 
lietuvių kolonijose).

J. Kelmas 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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mini__________ limn
'baudžiamoji medi ciną

( Iš rusų kalbos 'vertė Jonas Valaitis)

V. Bukovski, pasikalbėji
me su Associated Press ko
respondentu 1970 metais ge
gužės mėn. 13 d. , pasakojo 
apie psichiatrines ligonines: 
"Jie ukrainietį sumuodavo 
kiekvieną dieną, surišdavo 
jį ir kojomis spirdavo į pil
vą. Kai kada jie savo pa
cientus talpindavo į vailoku 
išmuštas kameras-izoliato- 
rius ir mušdavo juos beveik 
be pertraukos. Aš žinau ke
letą žmonių, mirusių po to
kio mušimo. Šios kameros- 
izoliatoriai niekados ir ne
buvo tušti".

Štai ką rašo apie Sočevs- 
kos SPL M. 1. Kukobaka :

"Buvo mūsų palata Nr.3 ir 
skyriuje pati didžiausia. Ten 
buvo ligoniai su didžiausiais 
negalavimais. Bausmei čia 
galėjo patalpinti bet ką. Ke
letą kartų ir aš patekau į 
šią palatą. Atsimenu, būda
mas ten pirmą kartą, aš at
kreipiau dėmesį kad nekartą 
vidurnaktį užeina sanitarai, 
budina kai kuriuos ligonius 
(paprastai pačius silpniau
sius) ir išveda į tualetą. Aš 
tuo dalyku susidomėjau ir iš 
pradžių nepatikėjau tuo, ką 
užgirdau. Tada nusprendžiau 
pats pasekti ir, kai atvedė 
sekantį ligonį iš tualeto, aty- 
džiai jį apžiūrėjau ir išklau
sinėjau. Ir pagaliau įsitiki
nau, kad sanitarai ligonius 
panaudoja savo iškrypusiems 
lyties įgeidžiams patenkinti. 
Ir tatai niekam nebuvo pa
slaptis - nei medicinos se
serims, nei "kontrolie
riams", nei gydytojams. Šia 
proga dažnai net buvo juo
kaujama.

Apie žvėriškumas Svy- 
čevskoje SPL pasakoja ir 
Jurijus Bielovhs. Naujųjų 
Metų naktį iš 1974 - 1975 m. 
čia, IV skyriuje (prižiūrė
tojas A. Zelenejev^s) buvo

S PALIO 9-OJI
"Naujienose"Nr. 184 J. Ti

jūnas savo rašinyje "Dažnai 
gražūs žodžiai lieka žo
džiais" iškelia gan opų šių 
dienų lietuviams klausimą. 
Jis parodo kai kurių veiks
nų bei mūsų įtakingų ašme
nių perdidelį nusižeminimą 
prieš kitas tautas, savęs 
neįvertinimą ar, tiesiog pa
sakius, ankstyvesnių laikų 
užsilikusią vergišką tole
ranciją, kuri mūsų tautai 
atnešė ir neša didelę žalą. 
Dėl tų faktų aktualumo ir 
reikšmės, manau, bus pra
vartu ir kanadiečiams apie 
tai plačiau sužinoti. Tad mi
nėtą straipsnį cituoju išti
sai :

'ligų metų bėgyje lietuvių 
tauta turėjo daug įvairių sun
kumų, buvo niokojama* ir en
giama svetimųjų f r kartais 
net savųjų. Tik turėdama di
delio tobulumo moralinius 
principus, kurie buvo pa
siekti jau pagonybės laikais, 
išsilaikė iki šių dienų, nors 
ir teko iš didelių imperijos 
plotų susispausti mažos te
ritorijos apimtyje.

Lietuviai iš prigimties yra 
kūrybingi, darbštūs ir, kas 
svarbiausia, pasižymi giliai 
sveiku protavimu. Užtat jie 
davė ir svetimiems karalius, 
karo vadus, mokslininkus, 
rašytojus ir šiaip kitų iški
lių asmenybių. Sau gi pasi
liko nuolankų paklusnumą, 
darbo jungą ir didelę kant
rybę bei ištvermę vargti už
krautą svetimųjų vargelį, 
kuris prasidėjo su kataliky- 
1979. XII. 12.

(pabaiga)

užmuštas politinis kalinys 
G. V. Dechnič&s, kuriam tuo
met buvo 20 metų. Jis pa
teko į šią ligoninę už plati
nimą lapelių Ukrainoje. Iš 
pradžių jis buvo sumuštas 
dviejų sanitarų, prašant 
medicinos seseriai M. V. 
Dejeval, "komunistų šliu- 
chai". Prieš tai Dechničas 
buvo operuotas dėl pilvo 
žaizdos ir po žiaurių muši
mų sutrūkinėjo siūlės. Gy
dytojo niekas nepašaukė, o 
med. sesuo Dejeva, kurią 
Syčevskos SPL kaliniai pra
minė "Eliza Koch", pasakė, 
kad iki ryto mes nuo jo atsi
kratysime. Rytą Dechničas 
ir mirė..

Už pastabą dėl medicinos 
personalo vagystės, taip pat 
jaij Dejevai, prašant, buvo 
sumuštas Genadijus Jefre- 
mov’as (Jis pateko į SPL už 
"platinimą melagingų išmis- 
lų, šmeižiančių sovietų 
valstybinę ir visuomeninę 
santvarką" - str. 190-1 UK 
RSFSR).

Už tikėjimą į Dievą ne
kartą buvo mušamas kalinys 
Vladimiras A. Solovjovas. 
Jam sulaužė žandikaulį, šon
kaulius, rankas, išmušė dan
tis.

1975 m. birželio 24 d. mė
ginęs bėgti iš SPL A. 1. Le
vitinas buvo užmuštas. Pa
bėgimas iš pat pradžių buvo 
nesėkmingas. Levitinas su
sipainiojo spygliuotose vie
lose ir sargybai jį sučiupti 
nebuvo jokių sunkumų. Sar
gyba nebandė jo užmušti, ta
čiau priėjęs prie įvykio vie
tos II skyriaus prižiūrėtojas 
gydytojas - psichiatras N. P. 
Smirnov’aš įsakė sargybai 
šauti į Levitirią. Sargyba įsa
kymą įvykdė beveik su 
priešgina.

Ten pat 1976 m. Ull sky
riaus prižiūrėtojas V. J. Na

DAR DEGINA
bės krikštu ir primesta lenkų 
Unija. Pasėkoje to, buvome 
nustoję beveik visko, įskai
tant bemaž ir du trečdalius 
savo tautos.

Tad nenuostabu, kad po 
tokio totalinio jungo lietuvis 
ir šiandien liko toks pat, at
seit, su savo gyvenimo prob
lemomis stengiasi mažiau
siai gadinti nuotaiką kitiems. 
Pavyzdžiui, net pagrobtą 
Vilnių, esant palankiai pa
dėčiai atsiimti, neišdrįsome 
patys to padaryti, bet pri
ėmėme kaip dovaną iš kitų, 
kaip pasirodė mainais į Lie
tuvą. Tai beveik negirdėtas 
ultramoralinis kraštutinu
mas, jei pagrobtą daiktą lai
kome negarbingu veiksmu 
pačiam atsiimti, o laukiama 
lyg kokios malonės, kad pats 
kaltininkas atiduotų. ..

Štai popiežiui Jonui Pau
liui II pratarus į lietuvius 
palankius žodžius, buvo visų 
sutikta su džiaugsmu ir 
gražia viltimi, kad Žmogaus 
Teisės - šiuo atžvilgiu lie
tuviams - bent tikybinėje 
srityje, bus įgyvendintos. Čia 
turime omenyje lietuvių rei
kalavimas leisti savo tėvų 
kalba melstis Seinų Kated— 
roje(ko nėra,ir tokia padėtis 
nėra krikščioniška ,ir apsi
lenkiama su pagrindine Žmo
gaus Teise, nes minėta Ka
tedra buvo statyta lietuvių 
tėvų ir protėvių ir joje 
melstasi). Taip pat nesu - 
prantamas yra atidėliojimas 
Vilniaus krašto įjungimo į 

revas siaubingais psichiat
riniais ligoniais užpjudė še
šiasdešimties metų politinį 
kalinį A. N. Kotov^, provo- 
slavą kaimietį, neetatinį 
"Viestninko RSXL" kores
pondentą. Jis buvo užmuš
tas.

Baudžiamųjų priemonių 
personalas yra didelis.

MEDICINOS PRIEMONĖS
Injekcijoms paskirta galo- 

peridolo, suifizino. amina - 
žino, trif tazi no,motilen-de
po, insulino ir kitų padidin
tos dozės jau gaunamų pre
paratų.

FIZINIO POVEIKIO
BŪDAI

Tiesioginis sumušimas .
Fiksacija. Sovietų psi

chiatrijos kalboje tatai va
dinama "prievartine immo- 
bilizacija" (čia priklauso ir 
"ukrutka"). Kalinio rankas 
ir kojas pririša prie lovos 
atkaltės ar rėmų. Tokioje 
padėtyje jį galt laikyti nuo 
keleto s valandų iki keleto s 
mėnesių.- Surišimų nenu— 
ima ir net neatlaisvina gam
tos reikalui atlikti. Žinomi 
atvejai, kai tokiam kankiniui 
vienutinėje kameroje sani
tarai neduodavo kibiro. Per 
keletą savaičių tokio gulėji
mo, jam atsiveria pragulos,' 
išsiplečia pažastų ir nuga
ros atrofija. Tik dėka ka
meros draugų (jeigu tokių 
yra) rūpesčiu, jie gauna iš 
jų daug : pagalbos nuo 
nepakenčiamų kančių ir ga
limos pražūties.

Drėgnas vystyklas taip pat 
vaidina savo rolę. Juo kalinį 
standžiai vysto į drėgną pa
klodę, kartas nuo karto 
stipriai apsukant ją apie kū
ną. Lėtai džiūdama paklodė 
nuolatos veržia kūną. Skaus
mas yra tiek didelis, kad

Lietuvos bažnytinę provin
ciją, nes jokiais įrodinėji
mais negalima pateisinti Va
tikano politinį šališkumą. Gi 
tikrumoje ši popiežiaus gra
žiai minima Žmogaus Teisė 
šiuo atžvilgiu nekomplikuo
ta ir niekam jokio pavojaus 
nesudaro, bet vis tik neres
pektuojama ir bent iki šiol 
nieko gero nesimato.

Tuo pačiu tenka nustebti, 
kad Stasys LOZORAITIS, jr. , 
Lietuvos atstovas prie Vati
kano, Balzeko Tautinės Kul
tūros Muziejuje suruoštame 
pagerbime, savo kalboje pa
tarė šį reikalą nekelti ir esą 
reikia kiek palaukti, nes po
piežius esąs labai užimtas 
kitais reikalais . Kyla klau
simas, kodėl lietuviai turi 
laukti, o ne kiti ? Atrodo, 
kad toks patarimas visai ne
siderina su Lietuvos reikalų 
atstovavimu. Kaip tik reiktų 
skatinti veikti, o ne stabdy
ti, kol dar Žmogaus Teisės 
linksniuojamos, nes ilgai 
laukiant šuva kepsnį nuneša, 
anot lietuviškos patarlės.

Neapsirinkant galima pa
sakyti, kad popiežiaus pa
minėtos Žmogaus Teisės, jei 
iš mūsų pusės nebus spon
taniškai prašoma lietuviams 
talkinti ir jas vykdyti, tai 
liks greitai pamirštos, nes 
lenkų aukštų dvasiškių vei
kiantis Vatikane "koncer
nas" pasistengs Šį lietuvių 
keltiną klausimą padaryti 
neaktualiu.

Tad nieko nelaukiant lie
tuvių išeivija turėtų veikti . 
Tam reikalui reikia su
kviesti organizacijų atstovus 
ir sudaryti komitetą, kuris 

kalinys rėkia. Šis klyksmas 
sklinda visame skyriuje, 
tarsi įspėdamas tuos, ku
rie išdrįstų stoti į pagalbą 
kankiniui arba pasipiktintų 
ligoninės valdytojų sauva
liavimu.

BAUDŽIAMIEJI REŽIMO 
BŪDAI

Pasivaikščiojimų panaiki
nimas.

Darbo atėmimas arba at
virkščiai - prievartinis dar
bas, priklausomai nuo to, 
kaip yra nusiteikęs kalinys.

Draudimas žiūrėti: televi
ziją ir kinofilmus.

Draudimas naudotis ligo
ninės biblioteka.

Draudimas rūkyti, atėmi
mas tabako dirbinių.

Atėmimas teisės susira
šinėti..

Uždraudimas pasimatymų.
Perkėlimas į sunkiųjų, 

siaubingųjų skyrių.
Panaikinimas teikimo iš

rašymo .

Gal būt čia nėra išskai
čiuoti visi draudimo būdai', 
bet, tikriausiai^paminėti pa
tys pagrindiniai. Įvairio
se tokiose ligoninėse pir
mauja šie bei kiti baudimo 
būdai. Tatai priklauso nuo 
ligoninės tradicijos, SPL li
goninės konkrečiai gydančių 
gydytojų tvarkysenos.

Pačiu Švelniausiu režimu 
pasižymi naujai atidaryto
sios specialios psichiatrinės 
ligoninės. Jos dar neturi pa
kankamo baudžiamos me
dicinos patyrimo. Po to reži
mas, elgesys su kalinamai
siais ima žiaurėti. Prie šio 
prisideda ir SPL personalo 
militarizacijair bendra ten
dencija elgsenos su kaliniais.
nacxxxrniLM-ixii iiii m iirrrr

išvystytų akciją surinkti iš
eivijoje esančių lietuvių bent 
IOO. OOO parašų, prašant 
popiežiaus intervencijos čia 
minėtu klausimu. Iniciatyvą 
turėtų imtis Amerikos Ro
mos Katalikų Federacija ar
ba Vilniaus Krašto Lietuvių 
S - ga bei Lietuvos Vyčiai. 
Taip padarius’bus parodyta, 
kad lietuviai rūpinasi savais 
reikalais ir neatlaidžiai ko
voja už savo teises, nežiū
rint kieno ir kur jos būtų 
laužomos.

Yra žinoma, kad su tylin
čia visuomene mažai kas 
skaitosi, bet su aktyviai vei
kiančia daugiau ar mažiau 
visi skaitosi. Net ir Šv. Raš
te parašytaPrašykite ir 
gausite, belskite ir bus jums 
atidaryta.

Reikia sveikinti J. Tijūną 
už drąsias ir taiklias mintis 
Trumpu rašinėliu jis palietė 
visą Lietuvos tragišką isto
riją. Jei tokių minčių atsi
rastų daug, gal kartais ir 
lietuvių tautybė atsigautų. Į 
jo mintis reiktų kreipti rim
tas dėmesys. Pirmučiausiai 
pradėkime nuo pasiūlymo iš 
organizacijų atstovų suda
ryti komitetą surinkimui 
100.000 parašų. Kas tų pa
rašų rinkimą turėtų organi
zuoti ? Ir ar iš viso tie pa
rašai reikalingi ? Normaliai 
galvojant, naujų komitetų ne
bereiktų, nes dar iš nepri- 
klausomybės laikų yra užsi
likusių diplomatinių atstovų 
ir keletas išeivijoje susida
riusių veiksnių. Ypač J. Ti
jūno minimas Lietuvos ats
tovas prie Vatikano. Jie ir 
turėtų daryti Vatikanui in
tervenciją. Jei veiksniams 
būtų reikalinga visuomenės 
paramą, tai jie tiesioginiai 
kreiptųsi Į ją minimų parašų 
be jokių atskirų komitetų su
darymo. IŠ visuomenės su
sidarytų pareigūnai tik tech
niniam darbui atlikti.

Ar tokie parašai paveiktų. 
Vatikaną ? Greičiausiai ne. 
Nei 100.000, nei milijonas 

parašų lenkų nusistatymo 
nepakeis. Bet parašai vis- 
tiek įteiktini, kitaip lenkai 
pasigautų dar vieną kozerį, 
kad lietuviai į tas sritis ne
pretenduoja, nes suteikta 
teise nesinaudojo, atseit; 
savo noru atsisakė. Jie taip 
kalba apie praeitas unijas, 
kad patys lietuviai savo no
ru prie Lenkijos prisijungė. 
Taip dabar kalba rusai, taip 
ir vokiečiai kalbėjo dėl sa
vanoriško Klaipėdos atida- 
vi mo. Susidaręs, kaip ir 
tarptautinis, gruobuonių me
todas save užmaskuoti ir 
pateisinti.

Dėl dabartinio popiežiaus 
ištartų, kelių lietuviams pa
lankių žodžių, būtent "mano 
pusė širdies Lietuvoje" da
lis lietuvių džiaugsme pa
skendo. O ta pusė širdies, 
politika greit paaiškėjo - 
vietoj grąžinus lietuvių kal
bą į Šeinių Katedrą, atsira
do lenkų kalboje pamaldos 
Kaune, Karmelitų bažnyčio
je. "TŽ" Nr. 14-1521, 1979. 
IV. 5 d. Mons. Kl. Razminas 
rašo: "Pavergtoje Lietuvoje 
vis labiau stiprėja lenkų 
įtaka. Ne tik Vilniaus kraš
te; bet ir Kauno apylinkėje 
tai vis labiau jaučiama. Pa
skutiniu metu po įvairių žy
gių ir pastangų Lietuvos 
lenkams pavyko išsikovoti 
saulenkiškas pamaldas Kau
ne. Pamaldos lenkų kalba 
čia vyksta Kauno Karmelitų 
parapijos šventovėje". Skai
tosi, Lietuvą lenkinti yra 
pirmesnis ir svarbesnis rei
kalas. Lietuviai jau seniai 
daro pastangas į palaimin
tuosius ir šventuosius iškel
ti b. Vilniaus arkivyskupą 
Jurgį Matulaitį. Deja, jis 
Vatikanui nėra "tinkamas". 
Tai štai š. m. "TŽ" Nr. 22 
skaitome pranešimą: "Pa
laimintaisiais paskelbti du 
praėjusio šimtmečio kuni
gai - ispanas domininkonas 
kun. Francesco Coll (1812 - 
1875) ir šv. Dvasios vienuoli
jos narys prancūzas kun. 
Jacques Desire Laval (1803- 
1864). Jacques Laval jaunys
tėje buvo atitolęs nuo reli
gijos ir baigęs medicinos 

O

BRANDUOLINIU ATMATŲ PROBLEMA

Netrukus po paskyrimo 
Kanados Energijos Resursų 
ir Mokslo Ministeriu Ray 
HNATYSHYN, Jis pareiškė, 
kad speciali parlamentarinė 
komisija užsimojo plačioms 
studijoms,kaip turi būti nau
dojama branduolinė energija. 
Daug informacijos surinkta, 
ir visuomenei prieinama, a- 
pie elektra varomas įmones, 
kūrenamas uranijumi. Ta
čiau Pennsylvanijoje įvykęs 
Three Mile Island branduoli
nis incidentas šį pavasarį, 
darlapbiau sustiprino rūpes
tį saugiu šios medžiagos 
naudojimu.

Dar viena problema, kurią 
reikia mokslininkams spręs
ti atsižvelgiant į ateitį-atsi- 
kratymas nuo branduolinių 
atmatų. Efektingų būdų tai 
atlikti ieško Techniškojo 
Patarimo Komisija, kuri tal
kininkaus Kanados Atominės 
Energijos Jmonei(Atomic E-. 
nergy of Canada Ltd.). Rei
kia rasti vietą,kur nei oras, 
nei vanduo, nei žemė dėl to
kio atmatų " palaidojimo " 
nenukentėtų(išmetamoji me
džiaga gali išlikti radioakty

MUSŲ PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI
• Dieve duok iŠ ožkos avelę. iŠ kiaulės - kumelę
• Vienas kalba apie ratus - kitas apie.batus.
• Dėl tų niekų prisirinksi griekų.
• Srėbk sriubą - ant galo žuvies rasi.
• Per savo šešėlį dar nė vienas neperšoko.

•—
■ <. 3 psl.

mokslus .. " Ir Šis po
piežius sužinojo ir pamatė 
ispaną prancūzą paskelbda- 
masx juos palaimintaisiais, 
tik ne savo kaimynystėje 
esantį kandidatą.

Kai S. LOZORAITIS jr. 
Įtaigoja lietuvius ' savais 
reikalais dabartiniu metu 
netrukdyti popiežiaus, jis 
užimtas esąs, tai atrodo, 
kad jis yra ne Lietuvos at
stovas prie Vatikano, bet 
Vatikano atstovas lietu
viams, todėl ir įtaigoja lie
tuvius, kas naudinga tik Va
tikanui ir lenkų politikai. 
Tik jei Vatikanas neturėjo 
laiko Lietuvos bažnytinius 
reikalus sutvarkyti per 500 
metų, tai lietuviai galės pa
lūkėti dar kitus 500, o gal 
iki to laiko, kol visuose Lie
tuvos miestuose ir bažnyt
kaimiuose atsiras lenkiškos 
pamaldos, kaip dabar Kau
ne, Karmelitų parapijoje. 
Kada lietuviški veiksniai 
Lietuvos reikalais tik tiek 
tesirūpina, tai lietuviškai 
visuomenei pats laikas pa
busti.

Istorija kartojasi. Kadai
se Lietuvos bajorai pasken
do lenkiškoje politikoje, o 
tuo pasinaudojo Maskva. Į tą 
pačią balą dabar skęsta lie
tuvių diplomatai ir kiti 
veiksniai. Būkime tikri, kad 
ir dabartiniai rusai sugebės 
tokias progas išnaudoti.

Nesenoje praeityje lietu
viai varguoliai išgelbėjo lie
tuvių tautos likučius, net 
nepriklausomybę buvo at
statę, kad ir labai siaurose 
ribose. Todėl ir dabar išei
vijoje esanti lietuvių tautos 
dalis neturėtų likti pasyvi. 
Kartas nuo karte vis turėtų 
pasižiūrėti, kaip naujųjų lai
kų "bajorai" tarptautinėje 
plotmėje lietuvius atstovau
ja. J. Tijūno nurodytame 
puhkte neturėtų likti nė vie
nas pasyvus. Kas plunksna^ 
kas žodžiu, į darbą visi1. 
Šiuokart parašų rinkti.

IŠ viso matome, kad Spa
lio 9 - tosios dvasia tebesi
tęsia ir ta žaizda neužgijo.

Kovas

vi apie 1000 metų).
Patariamojo Komiteto na

riai yra profesionalai iš Ca
nadian Geoscience Council ir 
Canadian Institute of Mining 
and Metallurgy. Dauguma jų 
priklauso Universitetų per
sonalui.

Tyrinėjant, tenka gręžti 
uolas plutono sudėties. Bus 
ištirta 8-ios uolų rūšys, ku - 
rios tinka radioaktyviai me
džiagai užkasti. Kanados uo
los ypač pasižymi tuo, kad 
nepraleidžia radiacijos.

Kituose kraštuose daromi 
bandymai su druskos kasyk
lomis. Švedijoje tyrinėtojai 
daro bandymus su sintetine 
medžiaga, kuri yra beveik 
tokia pat kieta, kaip delman - 
tas ir gali Išsilaikyti ilgiau, 
negu bet kokia radiacija.

Be abejonės, per ateinan
čius 20 metų branduolinės 
energijos pareikalavimas 
paaugs. Tuo labiau svarbu 
surasti saugius būdus radio
aktyvių medžiagų atmatas 
saugiai užkasti.

Iš: CANADIAN SCENE
(issue 1. 038).
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KELETU PASTABŲ DĖL
ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS MINĖJIMŲ

NL 46 nr. , dr. P. Lukoševi 
čius, aptardamas šįmet iš - 
leistą agr. dr. B. Povilaičio 
knygQ, paminėjo joje išdės
tytus svarbesnius Akademi
jos steigimo ir veikimo fak
tus, kartu paliečiant kiek 
plačiau ir prieš Akademijos 
įsteigimą ten veikusį Dotnu
vos Žemės Ūkio Techniku
mą, kuriame čia rašančiam 
teko tuo laiku(1921-1924 me—: 
tais) mokytis ir Akademijos 
steigimąsi iš arti stebėti.

Nors Akademijos įkūrimo 
penkiasdešimtmečio sukak - 
tis buvo paminėta prieš pen
ktus metus, bet dėl žinomų 
tremties sąlygų, sukaktuvi
nės knygos išleidimas užsi
tęsė.

(Kanadoje Ž.Ū. Akademi
jos 50 metų įkūrimo pami
nėjimas įvyko 1974 m.rug
sėjo 29 d. Toronto Lietuviu 
Namuose, kur buvo suvažia
vę jos auklėtiniai su svečiais 
apie 60 žmonių. Suvažiavimą 
atidarė dr. B. Povilaitis, pas
kaitą apie agronomo vaid
menį žmonijos mitybos 
problemoje, skaitė dr.P. Lu
koševičius. Po to vyko vai - 
šės,dainos ',’Gaudeamus igi— 
tur" ir "Vivat Academia".

Ž. Ū. Akademija pradėjo 
veikti Dotnuvoje 1924 m. spa
lio mėn. , bet pradžioje buvo 
tik apie 60 studentų, gi tech- 
nikumiečių buvo apie 100, ir 
jie nenusileisdavo akademi
kams. Kai pirmieji pradė
davo " vivat Academia", tai 
antrieji užrėkdavo "vivat 
Technikumas". Nuo 1922 m . vilaičio knygoje yra keletas 
prie L. U. Gamtos- Matema- netikslumų, kuriuos čia pa
ti ko s fakulteto veikė agrono- minėsiu:
mijos ir miškininkystės 
skyriai, kurie, kaip ir uni
versitetas, buvo Švietimo 
Ministerijos žinioje. gi 
Technikumas priklausė Že
mės Ūkio Ministerijai ;dėl to 
vyriausybė neturėjo aiškaus 
plano, kaip tas abi Žemės U- 
kio mokslų institucijas su
derinti.

Po 1926 m. Seimo rinkimų 
pasikeitus vyriausybei, buvo 
nutarta Ž. Ū. ministeriui dr . 
J. Krikščiūnui pasiūlius(pir

muosius du Akademijos kur
sus grąžinti į Universitetą. 
Bet po 1927 m. gruodžio 17 
d. perversmo,naujoji vyriau
sybė nutarė visus Akademi
jos kursus perkelti į Dotnu
vą, o ten veikusį Ž.Ū. Tech
nikumą likviduoti. Taip ir 
padaryta. Paskutinė techni- 
kumiečių laida išleista 1927 
m. Akademija pradžioje ne
turėjo pakankamai mokomo
jo personalo,tai keletas lek
torių buvo "paskolinti'1 iš 
Technikumo ( K. Aleksa, V .
Ruokis, prof. Rudziskis, A. 
Rukuiža). Vėliau jie tapo A- 
kademijos profesoriais. 
Technikume buvo įrengtos 
laboratorijos, kabinetai, me
teorologijos ir selekcijos 
stotys, šiltadaržiai, bando
mieji laukai ir 1.1, .taigi A- 
kademija atsikraustė į Dot
nuvą " ant gatavo". Galima 
sakyti, Technikumas buvo 
Akademijos pradininkas, be 
jo vargiai būtų Akademija į- 
sikūrusi Dotnuvoje, grei
čiausia ji būtų pasilikusi 
prie Kauno U-to kaip Žemės 
Ūkio fakultetas.

Vėliau Akademija žymiai 
išsiplėtė, ką dr. Povilaitis ir 
norėjo savo veikale parodyti 
Neteko dar tos knygos skai
tyti, bet skaičiau jo 40 psl . 
rašinį, tilpusį š. m. Tautos 
Praeities IV tome, kur gan 
plačiai Akademijos įkūrimas 
ir veikla pavaizduota.

Kas liečia Ž. U. Techniku
mą, dr. P. Lukoševičiaus ra
šiniu aptariamoje dr. B. Po -

1. Pagal autoriaus patiektus 
davinius, į Technikumą mo
kiniai buvo atrenkami ir tu
rėjo teisę stoti nejaunesni 
15 ir nesenesni 20 metų?To- 
kio amžiaus apribojimo ne
buvo - į Technikumą stojo 
net atitarnavę caro armijoj 
ir dalyvavę I-ojo Pasaulinio 
Karo frontuose (J. Indriulis , 
M. Mickis, J. Žadeikis- min. 
brolis). Jie 1921 m. buvo 28- 
30 metų amžiaus. A. Kveda-

Po karo atstatytieji Z. U. Akademijos Rūmai taip atrodo
dabar. Atstatant, langus centre padarė stačiakampius , 
buvę išgaubti -daug stilingiau ir gražiau............

ras, vėliau buvęs Miškų De - 
partamento direktorium, į- 
stojo į Technikumą, būda - 
mas 34 m. amžiaus (M.Mic
kis vėliau buvo Paleckio vy
riausybėje žemės ūkio mi- 
nisteriu).
2. Dotnuvos Ž.U.Techni - 
kūmas 1922-27 m. išleido 245 
mokinius ? Tuo laikotarpiu 
Technikumas išleido specia
listus - 139 agronomus, 65 
miškininkus ir 43 kultūr- 
technikus, viso 247. Tame 
skaičiuje buvo 22 mergai
tės -20 agronomių ir tik dvi 
miškininkės - E. Valentinaitė 
ir "A. Žikaitė(vėliau Balsienė, 
gyvena Toronte).
3. Technikume mokėsi po 
lygiai latvių, rusų ir žydų ?

Tiksliau - iš tų tautybių 
vienas kitas buvo trumpam. 
laikui įstojęs, bet baigusių 
tarpe tokių nėra. Buvo įsto
ję keletas lenkuojančių, bet 
baigusių tarpe tokių nėra. 
Buvo įstoję keletas lenkuo- 
jančių, bet mokslo metu jie Mater Rūmų vaizdas sukę- 
sulietuvėjo. Daugelis iš Ru - lia malonius prisiminimus, 
sijos grįžusių lietuvių jau- laisvos tėvynės pasiilgimą ir
nuolių kalbėjosi tarpusavyje 
rusiškai, bet ir tie greitai 
atlietuvėjo. Galima sakyti, 
Technikumo mokinių sąsta
tas buvo 100% lietuviškas. 
Galbūt autorius neatsky
rė Technikumo mokinių nuo 
ten veikusių matininkų kursų 
mokinių, kurni tarpe buvo 30 
.% jo paminėtų tautybių. Tie 
kursai buvo įsteigti Techni
kume, kad greičiau paruoštų 
matininkus Žemės Reformai 
vykdyti. Kursantai nesimai- 

šė su Technikumo mokiniais, 
jie gyveno ir mokinosi ats
kirame Technikumo rūmų 
sparne, tik naktimis girdė
davome iš ten traukiant 
"Volga, Volga, mat rodnaja". 
Kursų vedėju buvo inž. J. 
Stanišauskas.kuris atsikvie
tė iš Maskvos prof. S. Kolu
pailą. Kursai išleido kelias 
matininkų laidas po 50-60. 
Pasibaigus kursams, Stani- 
šauskas ir Kolupaila tapo 
Technikumo mokytojais.
4. Įdomiai autorius aprašo 
Ž.Ukio Akademijos atidary
mą 1924.10.15 (straipsnyje - 
korekt. klaida 1934’.' Red. ),kur 
dalyvavo laikinai einantis 
prezidento pareigas prel. J. 
Staugaitis, min. p-kas A. Tu
mėnas, Žemės Ūkio minis- 
teris kun. M. Krupavičius.

Čia suminėti asmenys po 
1926 m. gruodčio 17 pervers
mo tose pareigose nebebuvo.

Akademijos irTechnikumo 
auklėtiniui Dotnuvos Alma 

patriotinę nostalgiją.’ Tada 
buvome jauni, gyveno me gra
žiausius laisvės laikus, sie- 
kėm mokslo, kad greičiau 
atstatytume Lietuvą kultūri
niai ir ekonominiai, pasivy
tume kultūringas tautas. Tie 
Rūmai, besitraukiančių vo
kiečių buvo sudeginti, Aka
demija perkelta į Noreikiškį 
prie Kauno. Buv. Akademi
jos Rūmus sovietinė valdžia 
atstatė ir panaudojo kitiems 
tikslams.

KOMPOZITORIAUS BRUNO MARK AI CIO 
KURINIŲ KONCERTAS LOS ANGELES

Bruno M arkai ti s, S J. , yra 
pajėgi asmenybė ne vien lie
tuvišku kompozicijų pasauliu 
ritmuojant, bet ir pasauline 
prasme ir toji raida, many’- 
tina ir linkėtina, nesumažės 
dar ilgokus metus.

1979 m. rugsėjo 23 d. , 3 v. 
p. p. garsiajame Wilshire 
Ebell Didžiajame Teatre, 
Los Angeles, Calif. , išpildy
tas Br. Markaičio kūrinių 
koncertas, pagerbiant Vil
niaus U-to 400 metų gyvavi
mą. (1579-1979 metai yra į - 
sidėmėtina skaitlinė, Vil
niaus U-tą lyginant su kitais 
Europos, Amerikos, pasaulio 
universitetais).

Savo koncertą Br. Markai- 
tis išdėstė į tris dalis. Pir
moji-Sonatos ir Fūgos(pagal 
poeto K. Bradūno poeziją , 
skirtą Čiurlioniui)- iš trijų 
dalių: Saulės Sonata, Pirmoji 
Fuga, Jūros Sonata. Kūrinys 
trilypis ne tik pavadinimu , 
bet ir skambėsiu. Sunkus su
prasti, įsijausti ar pajusti 
prasimušantį lietuvišką ats
palvį. Gal dažniau įsiklau
sius ir susidarytų vientises
nis melodingumas, ar čiur
lioniškos vaizduotės spindė
jimai muzikos instrumentų 
garsuose.

Antroje dalyje -fortepijo
nui solo kūrinys Daina be 
Žodžių. Skambino Anita 
Swearengin. Čia kiekvienoje 
gaidoje jautėsi stiprus kom
pozitorius, tikrai ir beveik
magiškai sugavęs auditoriją, Koncertui išleista skonin- 
ją žavėjęs subtilumu, naujo- ga programa lietuvių ir ang- 
viškumu, moderniškumu ir lų kalbomis.
tolimu, tolimu lietuviškumu
garsuose, kuriuos pilnai su- Atsilankė nemaža geros 
prasti galės tiktai lietuviai. muzikos mėgėjų, be lietuvių 
Didelis ačiū už tai kompozi- buvo ir svetimųjų. °*
toriui1. Alg. Gustaitis

Trečia dalis - Missa Santi 
Casimiri- Mišios Šventam 
Kazimierui. Polifoninės Mi
šios penkiems solistams, 
fortepijonui ir kameriniam 
orkestrui. Skirta mirusių 
Vilniaus Universiteto profe
sorių ir studentų atminimui.

Šį kūrinį turėjau progos 
klausytis antrą kartą. Ir pa
sakysiu: dabar man geriau 
patiko, negu pirmą kartą. 
Betgi mielesnė, pakilesnė, 
šventiškesnė ir lietuviškes
nė buvo lotyniškoji dalis . 
Mišių giesmėse įterpti lie
tuviškieji žodžiai (poeto Pr. 
Lemberto) kažkaip ne taip z 
aidėjo, nesukėlė pakilimo, 
kai norisi žvilgterti augštyn 
ir patylomis susikaupti. • 

Koncerto solistai: B. Dab- 
šienė, P. Scanlon, J. Čeka- 
nauskienė.D. Hart, R. Dabšya

Scena buvo skoningai de
koruota. Solistai stilingai 
išeidavo ir grįždavo,tuo irgi 
priduodami orumo.

Kamerinio orkestro daly
viai :Koncertmeistefė Betty 
La Magna ir pirmoji smui
kininkė,kiti smuikai:R. Mic
kus, K. Hunter. Antrieji 
smuikai: R. Korda, E. Jung, 
M. Ramos. Violenčelės:J .’ 
Raulinaitytė, C.Jung.Kla- 
rinetas:V. Jung, Miško ragas 
M. Robinson. Mušamieji 
instrumentai- K. Ervin.

Koncertui dirigavo pats 
kompozitorius' Bruno Mar- 
kaitis.

ŽMONIŠKUMO ŠVIESOJE...

Pagaliau man pavyksta prisijungti prie moterų bri
gados, kuri rytais buvo varoma dirbti Į miestą. Auštant, 
kartu su šimtais moterų einu gruoblėtu Vilijampolės 
grindiniu, Mus saugo sargybiniai su užtaisytais šautuvais.

Gatvės sankryžoje per stebuklą man pasiseka sargy
binių ‘■epastebetai pasprukti Iš voros. Tarpuvartėje nu - 
plėšiu nuo savęs geltonas žvaigždes. Kažin ar pasIseks , 
grįžtant Į brigadą, jas vėl prisegti taip, kad nepastebėtų 
sargybiniai ?

Plakančia širdimi klaidžioju po miestą,kurtame Iš 
ktekvle no kampo tyko pavojus. Čia aš gimiau, čia gimė 
mano tėvas Ir senelis. Ir kaip mylėjau Kauną. Kaip juo 
dldžlavausl.

E Inu, einu Ir, rodos, lyg žemė degtų po kojomis - 
tuoj tuoj mane sugaus. Pagaliau lentelė- tat pažįstamo 
gydytojo Iškaba. /Pasakotoja Iš profesijos- valkų Ilgų gy
dytoja/. Priimamajame pilna žmonių. Nesiryžtu pasilikti 
tarp pacientų, smalsiai nužvelgiančių vienas kitą. Kinkuo
ju toliau. Susiieškau kito gydytojo butą, bet jo nėra namie. 
Einu pas trečią, ketvirtą - kai kur neįsileido Ir į priean
gį, tur būt, pažino Ir užtrenkė duris prieš mane. Nebetu
riu vilties. Nusivylusi, nusiminusi dar kartą bandau - 
pasuku į Žaliakalnį pas gydytoją M. B- čienę su kurta 
mes kažkada kartu mokėmės. Ji gyveno Malėtų g. nr. 14. 
Namelis nedidelis, medinis,1 Greičiausiai Ir eta nieko ne
išeis. Bet kas tai? Mane maloniai Ir šilta t priėmė, pa
sodino, užjaučiamai išklausė Ir... netikiu savo ausimis... 
sutiko priimti penkiametę mano sesers dukterį Noeml. Jt 
mūsų šeimoje buvo mažiausia, ir ją pirmiausiai reikėjo 
gelbėti. Išgirdusi, kad ruošiasi paimti valką Ir įsitikinu
si, kad tai realu, aš ne tik neapsakomai apsidžiaugiau , 
bet Ir išsigandau. Kokią teisę turiu užtraukti žmonėms 
tokį pavojų? Ir aš aiškinau, kad mergaitė juodbruvė, ne - 
panaši į kitus jų šeimos narius Ir 1.1. Bet. gydytoja M . 
B-čienė , jos duktė Onutė ir sūnus Povilas mane guo
džia ir žada,kad, jei tik pasisektų mergaitę pristatyti 
4 psl.

jiems, jie pasistengsią ją paslėpti.
Laiminga, su pakilia nuotaiką,pajutusi žmonišką ge

rumą Ir kilnumą, aš Išėjau Iš jų mažo, kuklaus namelio. 
Bet kaip man dabar vėl prisijungti prie brigados,kad kar
ti su kitomis moterimis grįžčiau į getą. O,svarbiausia , 
kaip po toTš geto Išnešti mažąją Noemi ? Mažesnius val
kus aš paprastai užmlgdydavau llumlnallo Injekcija, ir tė
vai, eldaml.į darbą, Išnešdavo juos krepšiuose. Bet pen
kiametę mergaitę,kokia jt sulysusi bebūtų, Išnešti krep
šyje buvo sunku.

Ir po dviejų dienų, visi iš anksto apgalvoję Ir pasita
rę, nuspre idėme mergaitę įdėti į maišą Ir nugabenti į 
miestą.

Išaušo pavojingas .lemiamas rytas, ir mergaitė, ap
sikabinusi savo mėgstamiausią žaislą, senutėlį meškiuką, 
įlindo į maišą. Iš viršaus buvo paliktas nedidelis plyšys. 
Maišą, kartu su kitais įdėjo į vežimą, o ant viršaus už
dėjo šieno, Ir vežimas laimingai pravažiavo pro geto var
tus. Vežime sėdėjo du geto darbininkai,kurie padėdavo 
pakrauti ir Iškrauti maišus. Jie paprastai sustodavo įvai
riose vietose. Jame sėdėjęs vokietis ne visada suslgau - 
dydavo jų maršrutuose. Mums paprašius, jie pažadėjo su
stoti aurodycoje vietoje, prieangyje Išimti Iš maišo mer
gaitę, paskambinti Ir ten palikti.

Tik vėliau sužinojau,kad Nnemt atvyko laimingai, bet 
B- čiams teko pergyventi daug neramių minučių.

Netrukus aš vėl rengiausi eiti į miestą. Juk reikėjo 
gelbėti Ir savo dvi mergaites. Ir vėl po miestą klaidžio
jau vieniša, drebėdama Iš baimės Ir įtempimo. Vėl bel
džiausi tai į vienų, tai į kitų pažįstamų duris. Kaip visa 
tai skaudu. Argi aš taip žemlnčtaūsl, norėdama Išgelbėti 
save? Niekada ’. Bet juk reikėjo gelbėti valkus,todėl pri
valėjau daytl viską, kad tik jie nepakliūtų gestapui. Tiesa, 
yra dar viena Išeitis.. .Vaikams Ir sau aš turiu paruoštas 
morfijaus ampules,stipriai veikiančių nuodų tabletes.Ta
čiau, tam ryžtantis, visų pirma reikia nunuodyti valkus. 
Aš žinojau,kad pati nužudyti savo valkus negalėsiu.

Bandau laimę dar kartą.. .Dabar svarbiausia buvo , 
kaip nugabenti į miestą dvylikametę Etą. Iš anksto susi
tarę su brigadininku, nuspręndėme ją Išleisti kartu su 
moterų brigada į miestą neva dirbti.

Ant trumpo vaikiško paltuko mes jai užvilkome Ilgą 
paltą, aprtšome skarele, apavėme aukštais "kulneliais ba
tus, davėme sriubai skardinę, o taip pat krepšį-"terbą", 
pasiūtą Iš seno gobeleno. Tokius krepšius moterys Imda
vo, eidamos Į miestą parnešti skiedrų. Į Jterbą" įdėjom 
Etos batelius, kepuraitę, mokyklinį portfelį su knygomis.

Aš paaiškinau Etai, kur gyvena gydytoja M. Z-rienė 
Ir nupiešiau miesto gatvių, kuriomis ji turės eiti,planą. 
Eta tyliai, neprieštaraudama, išklausė visus nurodymus. 
Jt jau buvo ne vaikas, o dvylikametė senutė.

Vėliau, jau irius išvadavus, ji man pasakojo,kad ne
bijojo nei sunkumų, nei vienatvės, nei gręsiančio mirties 
pavojaus. "Geriau pačiai ankščiau numirti, negu matyti, 
kaip nužudys tėtį, mamą... " Šito ji labiausiai bijojo...

Kaip mes Ir numatėme, sargybiniai neatkreipė į ją 
dėmesio, ir ji laisvai išėjo Į miestą. Ir štai dvylikametė 
mergaitė vieniška klaidžioja nežinomomis gatvėmis, Ieš
ko nepažįstamų,, gerų žmonių, kurie pažadėjo ją priglaus
ti. Pagaliau ji juos surado, pas Ibeldė Ir, kai atidarė, jų 
veiduose ji pastebėjo sumišimą. Reikalas tas,kad, pasi
rodė, labai netinkamas momentas - pas juos kaip tik buvo 
svečių. Dėl to Etos į butą negalima buvo leisti, ją tuojau 
pat nuvedė Į pastogę, pasodino sandėliuke,davė gerti,pa
valgydino, padrąsino ir dažnai pas ją uželdlnėdavo. Po to 
aprengė apdriskusiais drabužiais ir pasakė,kad ji turinti 
vaidinti pasimetusią, išvežtą Iš mūsų šalies okupuotų ra
jonų mergaitę. Gelbėti rusę buvo mažesnis nusikaltimas , 
negu žydę. Taip apdriskusią Išvežė į kaimą, kur ją priė
mė až piemenę.

Klek rūpesčių, pavojingų valandų Ir nemigo naktų ši 
maža piemenaitė sutelkė Z-rių šeimai. Bet ne vien .jt 
kėlė jiems nerimą. Tuo pačiu metu Z-risi slėpė Ir dau
giau žmonių Ir tokiu būdu Išgelbėjo jų gyvybę. Dukra vė
liau mai pasakojo, kad jų tarpe buvo Ir rusų karo belais
vių. Ji matydavusi, kaip auštant Z-risi nešdavę maistą 
žmonėms, pasislėpusiems daržinėje, rugiuose ar sode.Ir 
visa tai reikėjo slėpti,kad lepastebėtų smalsūs kaimynai, 
kurių tarpe galėjo būti Ir plepių, Ir- tam priešiškų. Bet , 
matyt, geriems žmonėms, geri Ir kaimynai, Ir tokie žmo
nės neturi priešų, kurie juos įskųstų.

(bus daugiau)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup. Lietuvoje Ir išeivijoje/ Parinko J. P-lis

NEPAMIRŠTAMI 
PARTIZANAI

K. Jucius "Tiesos" Nr. 182 
paskelbtame rašinyje "Pa
minklinė lenta Vainute" pa
sakoja apie komsorgo Hen
riko Raubiškos agitbrigados 
žuvimą L949'm. liepos 3 d. 
K. Juciaus teigimu, ta agit- 
brigada arkliniu vežimu va
žiavo j Gorainiuose sušauktą 
kolchozininkų susirinkimą, 
kuriame turėjo būti "išgirs
tas teisingas partijos žodis" 
"išsklaidyta buožių paskleis
ta melagysčių migla". Agit
brigados kelionę nutraukė 
partizanų padėta mina prie 
Gorainių. Nuo jos sprogimo 
žuvo : komsorgas Henrikas 
Raubiška, kompartijos Vai
nuto valsčiauš selovas,stri
bai Jonas Greifelis, Euge
nijus Nevskis ir Pranas 
Martinkus, valsčiaus vyk
domojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas Juras Ru
peika, Pagėgių gimnazijos 
moksleivės seserys Zita ir 
Onutė Šapalai tės, vežikas 
Juozas Margis. Už tarnybą 
okupantui šią agitbrigadą 
mirtimi nubaudė "Tauro" 
partizanai, vadovaujami Ka
zio Aukškalnio. Komsorgo 
H.Raubiškos atminimui Vai
nute esanti įrengta pamink
linė lenta. Iš viso susidūri
muose su partizanais vien 
tik Šilutės rajone krito 60 
komjaunuolių.

TRUKS DUONOS
Šiek tiek mažiau džiūga

vimo buvo nuėmus derlių, 
nes negalutiniais duomeni
mis, jis šįmet dar mažes
nis negu pernai, o pernai 
buvo mažesnis negu 1977 m. , 
kas liečia grūdų prikūlimą. 
Pernai buvo gauta 25 cent
neriai iš hektaro, o šįmet 
rugsėjo mėnesio skaičiais - 
tik 20. Taigi bendras grūdų 
derlius suksis apie du mili
jonus 700 tūkst. tonų, nors, 
jau seniai norima pasiekti 
trijų milijonų tonų ribą.

Iš to skaičiaus reiks duo
ti "močiutei”,© kas liks vai
kams ?

DIDELIS BULVIŲ DERLIUS
Už tai bulvės gerai užde

rėjo ir kai kuriuose rajonuo
se jų prikasė po 200 cnt. iš 
ha. Iki spalio mėnesio pasėti 
žiemkenčiai. Gal šįmet jų 
likimas bus geresnis negu 
pernai, kai jie dėl liūčių ne- 
sudygo.

STOVYKLOJE PRIE 
LĖVENS

Jau septinti metai Noriū- 
nuose, prie vaizdingų Lėvens 
krantų, buvusiame Adamonių 
dvare, ruošiama rajono že
mės ūkio profsąjungos dar
buotojų vaikų stovykla. Šią 
vasarą pirmoje pamainoje 
poilsiavo 125 Kupiškio, Uk
mergės rajonų žemdirbių 
vaikai. Iš viso per vasarą 
trijose pamainose stovyklau
ja 375 vaikai ( jie turi pri
klausyti pionieriams).

* ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPĖS *
* v. *
* SUSIRINKIMU. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, *

* 7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., VAL.VAKARO. *
* ’ *
* ARBA SKAMBINK MUMS: *
* Leonui G. 366-2548 Ųiamų), 489-5391 (darbo);
* Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868; *
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733 *
* *
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ĮDOMIAS NUOTRAUKAS VAIKAMS ATLIEKĄ TONY STU - 
DIJA SU KALĖDŲ SENELIU Place Bourassa Shopping 
Centre (Lacordaire ir Henri Bourassa gatvių kampas) .
Antradieniais- Penktadieniais- iki 4 vai. p. p. .Šešta
dieniais nuo 10 v. r. -8:30 v. v. 13 gruodžio- iki 4:3^v. p. p.
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KURINIŲ, PARODA
Rugsėjo 27 d. Vilniaus dai

lės muziejuje atidaryta Vy
tauto K. Jonyrto ir jo žmonos 
Irenos G. Griežės kūrinių 
paroda. Atidaryme kalbėjo 
Dailininkų sąjungos pirmi
ninkas J. Kuzminskis, Dai
lės muziejaus direktoriaus 
pavaduotojas R. Budrys, dail. 
V. Jurkūnas, Justas Palec
kis. Kalbą pasakė ir pats 
dailininkas V. K. Jonynas. 
Kreipdamasis į oficialius 
pareigūnus, titulavo juos 
"draugais", dėkojo partijai 
ir vyriausybei. Stebina toks 
staigus V. K. Jonyno sugebė
jimas įsisavinti visas komu
nistinės propagandos kalbos 
plonybes.

MEDŽIOKLĖS SEZONAS
Lietuvoje lapkričio 8 d. 

prasideda kiškių, lapių,kiau
nių ir barsukų medžioklės.

Kiškiai bus medžiojami 
lapkričio 8 d. , gruodžio 23 
dieną ir 1980 m. sausio 13 
dieną. Per vieną dieną kiek
vienas medžiotojas galės nu
šauti po du kiškius.

Barsukai bus medžiojami 
nuo lapkričio 8 d. iki gruo
džio 15 d. , kiaunės - iki va
sario 15 d. , rudosios lapės- 
iki kovo 1 d.

Sumedžiotų žvėrelių kai
liukus medžiotojai turi pri
statyti valdžiai ne vėliau 
kaip per 20 d. pasibaigus 
sezonui.

Bebrai bus leidžiami gau
dyti nuo spalio 1 d. iki gruo
džio 31 d. , odatros (arba 
bizanai -žinduoliai, grauži - 
kai pelių šeimos, jų mėsa 
valgoma) iki 1980 m. kovo 
31 d. Patariama sugaudyti 
30 % visų tų žvėrelių, kai
liukus, žinoma, pristatyti 
valdžiai.
PAGERBTAS 
KOMP Balys DVARIONAS

Komp. Balys Dvarionas , su
laukęs 75 m. amžiaus, buvo 
pagerbtas Filharmonijos ka
merinio orkestro koncertu , 
įvykusius Filharmoni jos sa
lėje rugsėjo 29 d. Dirigavo 
Saulius Sondeckį s.Koncertas 
buvo pakartotas Marijampo
lėje spalio 3 d.

DAINININKO SUKAKTIS
80 metų amžiaus sukaktį 

rugsėjo 22 d. atšventė dai
nininkas, aktorius ir rėži— 
sorius Stasys DAUTARTAS. 
Yra gimęs 1899 m. rugsėjo 
22 d.Kaune. 1930 metais bai
gė Kauno muzikos mokyklą 
ir baleto studiją. Kauno ope
ros chore dainavo nuo 1922 
metų. Nuo 1934 m. dirbo 
režisoriumi Klaipėdoje,Kau
no muzikiniame teatre, nuo 
1953 m. buvo Vilniaus aka
deminio operos ir baleto 
teatro režisoriaus padėjėjas. 
Vaidino ir dainavo solo par
tijas, yra surežisavęs ke
lias operas, kaip M. Pet
rausko "Eglė", J. Štrauso 
"Čigonų baronas", F. Leha- 
ro "Grafas Liuksemburgas" 
ir kt.

;LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS INFORMACIJA

niciją, tuo priversdamos 
Samozą bėgti iš Nikaraguos , 
o kariuomenę-pasiduoti san- 
donistams.

moza ir buvo savanaudiškas, 
gal jo valdžia nebuvo gera, 
bet sandonistų "saujelė" nu
galėjo gerai paruoštą Samo- 
zos keliolikos tūkstančių ka-

Malonus LoikrašKio Skaitytojau, 
neužmiršk savo testamente

KANADOS LIETUVIU F0ND01
KHEN'll 

VE/ORoDž/ai

Sakome, istorija kartojasi. 
Reiškia, iš istorijos galima 
pasimokyti ir iš tų pasikar
tojimų lygiagretiškumo gali
ma padaryti išvadas.

Ką gi, - kiek čia seniai ki
nų Čiang-Kai-Šėkas kariavo 
su komunistais? Tik staiga, raguoje. Gal diktatorius Sa- 
JAV - ės atsisakė jam teikti 
ginklus bei : finansuoti karą 
ir jis buvo priverstas pasi
traukti į Formozos salą, da
bartinį Taivaną. O Sovietų
Sąjunga rėmė komunistus, da- riuomenę, kuriai JAV-ės at- 
bar visa Kinija komunistiška, sisakė teikti ginklus ir amu- 
Buvo pradžioje rašoma, esą 
kinų komunistai yra kitokie, 
jie tik įveda žemės reformą. 
Kiek vėliau paaiškėjo, kad 
jie nė kiek "neblogesni" už 
sovietus. Žiaurumu įgyven
dindami komunizmą, nė kiek 
nenusileido savo mokytojams 
rusams. Jei dabar ir vėl 
flirtuojania ir teikiama pa
galba komunistinei Kinijai, 
tai pamirštama arba neno
rima matyti, kad yra šelpia-
maslaisvojo pasaulio priešas, vėl rašoma, kad Nikaragua

Nekitaip buvo su Kuba. Ba- "gal būt" bus demokratinė 
tistos režimas buvo žiaurus : 
viešpatavo korupcija, nebuvo 
rūpinamasi biednuomene. 
Atsirado Fidel Castro, kuris 
su "kieno tai-" pagalba gaĮ 
Sovietų Sąjungos f’simpatikų'!! 
nugalėjo Batistą ir buvo iš
kilmingai priimtas, atsilan
kant JAV-ėse.

Buvo sakoma, kad jis kažin 
ar komunistas, gal tik žemės 
reformatorius. Vėliau gi vis-- 
kas paaiškėjo, kai tas Castro 
galutinai įsistiprino Kuboje.

Daug kubiečių kariavo par
tizaninį karą ir net su JAV-ių 
žinia buvo suorganizuota in
vazija, kuri tikrenybėje pa
virto išdavyste, nes pažadė
toji JAV-ių pagalba nebuvo
suteikta. Tie pasiryžėliai.in
vazijos vykdytojai, buvo pa
likti Castro "malonei". Gi 
anuometinis prezidentas J. F. 
Kennedy, kaip tas' Pilotas 
Kristaus laikais, nusiplovė 

PARDUODAMAS AKORDEONAS 120 BOSŲ, LABAI 
GERAME STOVYJE. Teirautis tel: 524-4227.

PERKAME KANADOS, AMERIKOS IR LIETUVOS 
SIDABRINIUS PINIGUS. Tel: 935-9750.

SAVO VAIKUI ŠVENTĖMS- DOVANOK IR LIETUVIŠKĄ 
PASAKŲ KNYGELĘ AR LIETUVIŠKĄ PLOKŠTELĘ1

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D.

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

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

tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas $275.00 
Dirbtinio minko kailis moteriškam apsiaustui z 107.00
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss , 50.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis 42.00
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės 4.00
Tights (kojinės-kelnaitės) 5.00
Vilnonė gėlėta skarelė atba didelė nailoninė skarelė 15.00 
Geresni marškiniai 18.00
Vyriški arba moteriški bateliai 45.00
Puiki suknelei medžiaga 35.00
"Crimplene'* medžiaga suknelei 25.00
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims 70.00
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei 100'00•
Kartu su drabužiais galima siųsti šie maisto gaminiai: *4 sv. 

arbatos — $5.00; '4 sv. kavos (neseafe) — $7.50; 1 sv. pupelių ka 
vos — $8.50; 1 sv. šokoladinių saldainių — $8.50; 1*4 sv. razinkų — 
$2.50; cigarečių 40 — $5.60.

T BL. 523-8971.

268-0 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

sukaktuvės MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOST. Laerinaitia

LIETUVIŠKA RADIJO 
________ PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI. NUO 11,30 iki 1 2 vai. naktie*, 

PROGRAMOS VEDĖJAS
U. St<x»»>v'?lv», 1053 Albanai C... 0vv»moyt P.O. TEL. 449-M$4

PARALELIZMAS ARBA
LYGIAGRETUMAS

rankas: esą čia įvykęs ne
susipratimas! Dabar jau taip 
lengvai Kubos nepaimsi, ten 
jau yra nemažai Sovietų Są
jungos .kareivių su moder
niškais ginklais.

Ar nepanašiai vyko Nika-

O kas gi tie sandonistai ? 
Juk jų tebuvo vos keli šimtai. 
Bet juos gausiai šelpė Kuba, 
dalinai Panama ir net Costa- 
Rica. Ginklų pristaytmas bu
vo ganėtinas ir įvairus, o ir 
"savanorių" atsirado nebe 
šimtai, o tūkstančiai. Dabar 

valstybė ir kad todėl reikėtų 
ją šelpti. Jie, sakoma, tik 
pravesią žemės reformą ir 
kai ką nacionalizuosią. . . Tad J 
ir vėl yla išlenda iš maišo", i 
nes JAV-ių vyriausybė atro-1 
do aiškiai šelpia sandonistinį , 
režimą. Nebereikia būti pra
našu tvirtinant, kad nuosek
liai einama prie Vidurio A- 
merikos mažų valstybių su- 
komunistinimo.

i Susilaukiame pasiteiravimų, ar dar turime Lietuviiį 
‘Enciklopedijos komplektų. Deja, pilnų komplektų jau ne- 
i beturime. Trūkstamus tomus būtų galima iŠ naujo ats 
i pausdinti, jei atsirastų pakankamas kiekis prenumerato - 

’ Jrių. Taigi visi, kurie norėtų įsigyti pilną LIETUVIŲ EN-
iCIKOPEDIJOS komplektą (36 tomai), prašomi prisiųsti 

; 'užsakymus iki 1980 m. vasario 1 d. LE komplekto kaina-
'$ 300. , plius persiuntimas.
i Taip pat kviečiame užsisakyti šiuos, dabar gaunamus, j

■ ‘leidinius:
ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 6 tomai .... 

iIŠ MANO ATSIMINIMU, Petras Klimas .... 
JRUBAJATAI, Stasys Santvaras, poezija. . . . 
i (kainos su persiuntimu)

■ 'Užsakymus prašome siųsti:
LITHUANIAN ENCYCLOPEDIA PRESS
395 W. Broadway, Box 95 
So. Boston, Mass. 02127

Argi neužtenka tų kelių 
pavyzdžių, aiškiai įrodančių 
kad įsigalint naujose valsty- i 
bėse komunistams, vartoja- ‘ 
mi panašūs metodai, o JA V-ės , 
laisvojo pasaulio tvirčiausia ■ 
apsauga, ne tik pasyviai lai

$
$
$

125.
13 .
7. 50

kosi dėl komunizmo išsiplėti
mo, bet dar ir pagelbsti ko
munistams įsigalėti. Kokia 
bus viso to pabaiga, parodys 
ateities faktai.

J. V a l i ū n a s

Siuntiniai i Lietuva - 1979 c
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 

pageidaujama ir naudinga.
Siuntinys n r. 2, 1979

Labai gera vyriškai eilutei vilnonė angliška medžiaga — 3 m.: 
vilnonė angliška moteriškai eilutei' medžiaga — 3 m.; vilnonė me
džiaga suknelei arba vakarinei suknelei medžiaga (visos šios me
džiagos gali būti įvairių spalvų); vyriški išeiginiai marškiniai; vy- 
riškos'arba moteriškos firmos “Levi” arba ‘'Wrangler" džinsai (lik 
tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trumpas sudedamas lietsargis 
vyriškas arba moteriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis —$312

Į šį siuntini dar galima įdėti 8 svarus įvairių prekių. Medžiagos 
dar galima 'pridėti 4 m., 3 m. dirbtinio minko kailio arba ką nors 
iš žemiau išvardintų naudingesnių dalykų:

Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio apikaklė,

{vairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui matuoti 
instrumentai siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $38.50 persiun 
timui.

Norime atkreipti klientų dėmesį, kad mes siuntinius tuojau 
išsiunčiame vos gavę užsakymą. Sąskaitas prisiunčiamo tik pasiuntę 
siuntinius. Jas galima apmokėti paprastu čekiu.'

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu.

BALTIC STORES LTD.
(Z. & V. Juras)

11 London Lone, Bromley, Kent, BRI 4HB, -England
Telefonas 01-460-2592

5

5



hamifton

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

ČTIU*
idJ l

Į TALKAI

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

DRAUGYSTĖ SU ROBOTAIS

K.prtolo, — viri $14 000 000

bndon,ont.
ŠIRDINGAS AČIŪ

"Tėviškės Žiburiams"bei 
jų atstovui p. Matulaičiui ir 
" Nepriklausomai Lietuvai", 
parodžiusioms palankumą 
Londono Spaudos Baliui. Ne
mažesnis lietuviškas ačiū 
šauniajam Toronto "Ginta
rui" ir jo vadovėms R. 
rasiejienei ir G.Paulionienei 
neatsisakiusiems atvykti į 
mūsų kuklią apylinkę ir pa
tiekusiems tikrai žavią 
programą ir neužmirštamą 
vakaro nuotaiką. Gili padėka 
visiems Baliun atvykusioms 
ir prie jo surengimo prisė
dėjusiems*. už dalyvavimą , 
aukas, visokeriopąpagelbą ir 
visa kita. Ypatingą padėką 
noriu išreikšti Rodney lie
tuviams, kurie nebodami nei 
mylių skaičiaus, nei didelio 
išvargimo ryšium su Vyks
tančiu darbymečiu, ryžosi 
pas mus atvykti. Dalyvavo 
didesnė pusė visos apylinkės 
Ačiū ir J. A. Aušrotame, ati- 
davusiems pirmenybę ne 
privačiam.bet viešajam ren
giniui: nuvykę j draugo gim
tadienio pobūvį, jie perdavė 
jam savo linkėjimus ir atvy
ko į Spaudos Balių. Šiuo ke
liu einant, lietuviška veikla 
klestėtų.

Spaudos Baliaus surengi - 
mas pareikalavo daug pas
tangų iš juo besirūpinančių 
Londono lietuvių, kuriems 
noriu išreikšti tikrai nuo
širdžią padėką: kleb. kun. J .

Londono Spaudos Baliaus viešnių trijulė: naujai Londonan 
atsikėlusi p. Vilembrektienė. solistė D. Švilpaitė ir O. Švil- 
pienė. viena iš pagrindinių Spaudos Balių rengėjų, talkinan
ti ir kitiems renginiams.

Ottawa
ŠVENČIU. PROGA - 
LIETUVIU. FONDUI

Jau ilgėlesnis laikas, kai 
šioje apylinkėje dalis tau
tiečių prieš Kalėdų šventes 
paaukoja Lietuvių Fondui da
lį išlaidų , daromų kalėdi - 
niams sveikinimams.

t> psl.

Nuo iapkr. 1 /79, 
Darbo volandos: pirmodicnic z - kefvirtcche- 
niois nuo 10 iki 5 vol , pcnktodiemois nuo 
10 iki 7 vol , šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio men ir prieš ilgus savait
galius Je£tod»eniai$ uždaryta

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6' %
santaupos 1 1 %
term, depozitus 1 m . 1 2 %
tc^-m depozitus' 3 m . 1 114 %•
pensijų fondas 10 %
IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 14 %
nckiln. turto pask. 13 % %

Ka- Švilpienei,

Staškui. parapijai už salę,G. 
Mačienei ( už didelę auką- 
svečių pavaišinimą)!.Dani - 
liūnienei,L.P. Radzevičiams, 
J.Launikaičiui, V. Vaitkui, L. 
Eimantui,P. Stygai. P. Jokšai, 
p- Šakiniui O. Kudukienei, M.

R.Miškinienei,!.
Dragūnevičienei, O. Petra- 
šiūnienei ir M. Genčienei. o 
taip pat-E. G. Petrauskams , 
V. V. Gudeliams, solistei D . 
Švilpaitei ir jaunimo atsto
vams: pranešėjai E. Pet
rauskaitei, R. Miškinytei ir 
J. Butkui. Ačiū ir visiems 
atnešusiems laimikius lote
rijai , ypač P. Stygai už ver - 
tingą ir originalų savo kuri - 
nį - paveikslą Laivas. Kiek 
prisimenu, jį išlošė Z. Ber - 
sėnaitė. Atrodo, ji tą išlošti 
kaip tik ir norėjo. Nebūčiau 
teisingas, jei neatkreipčiau 
dėmesį į tai, kad L. Eimantas 
labai nuoširdžiai talkino vi
siems spaudos baliams. Ir 
jis pasiima daugiau, negu 
vienas pareigas:be tiesiogi
nės pagelbos Spaudos Baliui, 
jis dar priima lietuviškųjų 
laikraščių bei žurnalų pre
numeratas ar jų pratęsimus 
ir vakaro dalyviams pasiūlo 
ir kitas su spauda surištas 
paslaugas. Jam priklauso 
mano dvigubas ačiū.

Visiems,visiems parėmu- 
siems Spaudos Balių-šim - 
teriopas lietuviškas ačiū.

E. Daniliūnas

Šiuo didžiai prasmingu 
papročiu pasekė šiais me
tais šios Apylinkės ribose 
gyveną šie tautiečiai:
O. ir J. Leveriai, P. ir J. Iva
nauskai iš Campbell's Bay, 
Que, A. ir K. Paviloniai iš 
Richmond, Ont. , J. ir M . 
Marčiukaičiai iš Pembroke, 
Ont. , A. ir J, Buivydai, L .
ir P.Dauniai, J. ir A. Jurkaj,

Aną dieną sutiktas bičiulis 
nejuokais papasakojo : "vi
siškai be perstojo,ūžia,kau
kia, spiegia ir trata tas fab
rikas, kuriame jau daugelį 
metų ištikimai dirbu. Ir taip 
beveik be jokio pasikeitimo, 
be perstojo,per kiauras die
nas ir naktis, jau ilgiausia 
eilė metų, kaip jam esu ati
davęs savo sielą ir kūną.

Vyruti tu mano, kokie da
lykai dedasi tame fabrike. 
Patys mano giminės arti
miausieji., net ir motina, jei 
dar gyva būtų, neatpažintų 
čia dirbančio savo tikro sū
naus, kadaise tik paskui 
žagrelę besekiojusio. Ir ko
kių tiktai mašinų, kokių nau- 
jienybių čia nerasi. O ką jos 
neišdarinėja, kokiais balsais 
nežvengia, nenusikvatoja".

-Brolau, sakau, tau tai ne 
ratelio monotoniškas dūzgi
mas, ne vandeninio malūno 
tenai prie Dubysos duslus 
tratėjimas - jaunystės die
nose veik nuolatos girdėtas. 
Pagalvok tik, įsivaizduok 
sau :kasdieną plačiai atsive
ria didžiulės fabriko durys. 
Sunkiai maurodami vidun 
sulenda iš karto net keli di
džiuliai, žvilgančio metalo 
pundus atnešantys sunkveži
miai. Kažkur tai suskamba 
elektroniniai skambučiai. 
Kažkas lyg subraška, sude
juoja. Pamatai, kad virš ta
vo galvos praūžia koks tai 
didžiulis metalinis tiltas. 
Kas gi tai ? - be žmbgaus, 
pats vienas lekia kaip patra
kęs ir ūžesys, tarytum įsi
bėgėjančio traukinio. . Jei 
niekas pačiam dar to nesa
kė, tai greitai sužinosi, kad 
tai radijo bangomis vairuo
jamas kranas, vienas iš dau
gelio ir įvairių čia pilnai 
triumfuojančių robotų.

Jei mesi žvilgsnį kitur, 
gal būt pamatysi ir šalmuotą 
būtybę, į visus šonus besi
dairančią, tarytum tik ką iš 
Marso nusileidusią. Kranas 
be žmogaus - it koks vana
gas - pasėmęs šios dienos 
skirtąją duoklę, tik skuba, 
neša, dalina ten tolėliau gra
žiai eilėmis išsirikiavusio
mis ir vien plienu besimė
tančiomis mašinomis. Ge
riau įsižiūrėjęs, pastebėsi ; 
tas "marsietis" prie šono 
prisikabinęs kokią tai j žais-, 
lą panašią dėžutę ir rankų 
pirštais lyg žaidžia su ja.

I I
, Besistebinčiam, čia 
' iš kitų skyrių užklydusiam, 
tas "marsietis", kartais dar 

I įmantriau pademonstruoja šį 
meną, suprantama iš savo

V. ir V. Kubiliai, A. ir J. 
Morkūnai, A. ir A. Paškevi- 
čiai, J. Rimšaitė ir B. ir K . 
Vilčinskai - įš Ottawos.

Viso paaukota $100., kurie 
panaudoti padidinti bendrąjį 
visų Ottawos lietuvių vardu 
turimą įnašą Nr. 23. Šiuo 
metu jis siekia $ 4. 700.

Lietuvių Fondo Įgaliotinis 
visiems paaukoju - 
siems širdingai dė - 
ko j a , 1 i n kė da ma s - MA
LONIŲ ŠVENČIUJ

LIETUVIŲ FONDO 
ĮGALIOTINIS

• Andrius Jonynas, buvęs 
montrealietis, dirba Finansų 
Analyzės srityje, Federali - 
nės valdžios įstaigoje. Jis 
buvo išvykęs 3 sav. Anglijon 
atostogų. 

ilgų metų patyrimo. Kad ir 
modernus žmogėnas, net 
galvą kraipydamas, nukiūti
na toliau. . .

Netrūksta čia ir kitokių 
gana moderniškų šių laikų, 
"stebuklus" darančių, meta
linių būtybių. Mašinos pačios 
sau pasiima geležies gaba
lą, pasitraukia jį reikiamon 
pozicijon, pasimeruoja, at
sipjauna kiek reikiama, iš- 
gręžia, ištekina, nušlifuoja, 
na ir beveik visai "manda
giai" dėžėn įmeta. Žmogus 
tik prisėlina, baterijiniu ve
žimėliu pasiima ir sau 
švilpaudamas nudūmia to
liau, dairydamasis į šonus , 
kam, kur ir dėl ko paspausti 
sekantį mygtuką.

Visgi, reikia pasakyti,įdo
mios tos elektroniniu būdu 
valdomos būtybės. Mašina - 
trijų aukštų namas - o jai 
nurodymus duoda, kaip ir ką 
daryti, jos viduriuose besi
sukanti gana silpnutė plone- 
lytė plastikinė juostelė. Pa
našiai kaip ir modernus mu
zikos aparatas - kokią už
dėsi, tokią ir gros, ką pa
spaus!, tas ir suksis, tą tu
rėsi. Ta menkutėlė, tūks
tančius mažų skylelyčių tu
rinti juostelė, nepaprastu 
tikslingumu valdo tokį mil- 

. žiną, priverčia jį būti pa
klusniu.

Patys pakyla ir nusilei
džia skirtingi kaltai, grąž
tai, kurie atlieka savo pa
skirtis, sudėtingas operaci
jas ir vėlei kažkur pasitrau- 
jkia, užleisdami vietą ki
biems mechanizmams.

O tu, žmogau, - nė neban
dyk tokį viską nusimanantį, 
"inteligentišką" robotą ap
statyti, jį užrūstinti, jam pa
meluoti ir su juo nesiskai
tyti. Nieko nelaimėsi. Tavo 
dar didelį netobulumą, silp
numą, bei kitas žmogiškojo 
gyvenimo plonybes, tuoj pat 
jis tau įrodys.

Iš savo nasrų jis gali net 
ugnimi į tave sviesti, mesti 
dar karštą, pusiau apkram
tytą metalo gabalą. O tau jau 
ant menčių užvirtus, net 
žvengiančiu balsu iš to viso 
pasijuokti, sustaugti, įvai
riaspalvėmis akimis pa
mirkčioti. Sužaižaruos aki
mis, nuskardės plieninis 
balsas, o visi kiti, panašios 
paskirties tvariniai, tik jam 
pritars. ..

Taigi, sakau tau, tai ne 
ratelio dūzgimas, ne malūno 
klaikus bildesys ir ne tėviš
kės laukais nusitęsusios, 
kad ir lygios arimų vagos 
kitados. ..

Winnipeg
Klubas surengė savo narių 
Banketą. Nariams įėjimas- 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS tik 2 dol. , svečiams-4.
MINĖJIMAI Vakarienę atidarė Klubo

Š. m. lapkričio 24 KLB-ėS' p-kas B. Urbonas angliškai, 
Winnipeg o A-kės V-bos p - nes buvo daug svečių sve- 
ko V. Januškos bute vyko mi- timtaučių.
nėjimas. Nors skelbime buvo Gražios vakarienės Šel - 
rašoma, kad veiks bufetas, ša mininkėmis buvorPr. Stepo- 
kiai ir 1.1. , bet publikos ne - navičiene, H. Beniušienė, L . 
susirinko. Priežastis- buvo Samulaitienė ir Vidrikienė .
toli nuo miesto ir privačiame Klubo vicep. Vladas Stepo-
bute rengiant, žmonės supra
to, kad tai privatus renginys. 
Taip buvo padarytos tik be
reikalingos B-nei išlaidos .

Paklaustas Lietuvių para
pijos klebonas, kodėl nebuvo 
minėjime, atsakė: ’’ Manęs 
niekas nekvietė,© kitaip ver-

........... . ........... .

Balio Maskeliūno
* INSURANCE AGENCY LT^.

įvairių Bendrovių atstovybė, 
Visų rūšių Drauda, 
24 metų patirtis,
Telefonai: Bus. 251-4»G4 —251-4025 -251-4824, 
2405 Lake Shore Blvd. West, 
Suite 403,
Toronto, Ontario

M8V ICG. ,

♦ Namu — Gyvybės
Į Afįftį XX jį XX f*E * Aviomobiiių
< V <7 * Komereimci

533-1121 Walter Dauginis 822-8450
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontorio

BaČėnaS All Seasons Travel, g o.
1551 Bloor Street W, Visais kelionių reikalais 

TORONTO. ONTARIO ’ bc,kur 'k.mNntl
M6P iA5 tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Ronccsvallcj Avc., __ ’ • - -- _—
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Uisakymai priimami telefonu • Nemokamais pristatymas •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

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

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K«

I VAI RUS 
SIUNTINIAI

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI | BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame atsakymus ir Ynaisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų if kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — S v.p.p. (po S' v.p.p. (uiitaru, t.lvtonu);

i«i>.di<ni.is 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; tretiadioniais uidoryt..
482 Roncosvolie* Avė., Telefono* Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 __531_-3m_ $ ir F, jgnflyižtfli----- 1

tus, kaip skelbime sakoma , 
kad tik kariams,o aš karei
viu nebuvau". Taigi, gražiai 
pradėjo reikštis ; bendruo - 
meninė veikla.. .

Lapkričio 25, sekmadienį , 
11 vai. prasidėjo pamaldos, 
klebonas buvo įspėjęs, kad 
minėjimas bus bažnyčioje. 
Pasirodė tik du B-nės. nariai 
p-ko nebuvo. Buvo tik 16 
žmonių, iš tų pačių 6 sve
timtaučiai. Prasidėjus pa - 
maldoms, prie vėliavos atsi
rado J. Demereckas, K. Stri- 
kaitis ir M. Januška, kurie 
pasikeisdami laikė vėliavą.

Kleb. kun. J. Bertašius pa
sakė atatinkamą pamokslą , 
Kristaus Karaliaus ir Ka
riuomenės šventės proga . 
Taip pasibaigė minėjimas 
be jokios pakilusios nuotai
kos. Ponai vadovai-susirū
pinkite. x

PARENGIMAS LIETUVIU
KLUBE IR KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 24 d. Lietuvių 

navičius kalbėjo lietuviškai , 
vaizdingu žodžiu priminda - 
mas pirmųjų lietuvių karių 
dienas ir tarpusavio sutari
mą. Jam baigus. pasigirdo 
didingas rankų plojimas. V- 
bos p-kas jo kalbą trumpai 
atpasakojo angliškai. Sve-

timtaučiai labai domėjosi ir 
klausinėjo įvairiausių klau- 
simų.

Po to kalbėtoją sveikino 
kleb.kun. J. Bertašius, V. Za
vadskienė ir kiti Klubo na - 
riai,kaip naujieji, taip ir se
nieji nariai. Pradėjo veikti 
bufetas, kurį tvarkė Klubo 

, ižd. N. Novogrodskis ir sekr.
Vikt. Matutis.

Kapelai vadovavo Klubo 
narys King, o jo žmona Irena 
buvo viso parengimo reikalų 
vedėja.

Gražiai pasibaigė Banke - 
tas ir Kariuomenės Šventės 
minėjimas. Publikos buvo 
apie 180 žmonių. Visi buvo 
minėjimu patenkinti, jaukiai 
ir linksmai praleidę laiką.

K. S-tis

dėmesio!
ORGANIZUOJAMAS 
ORKESTRAS

LIETUVIŲ NAMAI TO
RONTE ORGANIZUOJA 
ORKESTRĄ, DAR YRA 
REIKALINGI ASMENYS, 
MOKANTIEJI GROTI AKOR
DEONU, TROMPETE IR KI
TAIS MUZIKOS 1NSTRU - 
MENTAIS.

VADOVAUTI YRA PAK
VIESTAS PRITYRĘS MUZI
KAS A. PRALGUS- PRAL- 
GAUSKAS.

INFORMACIJOS PAS LN 
VEDĖJĄ tel:532-33ll.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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saultstemarie
TOKIOS NAUJIENOS. . .

Po gražios trumpos indėnų 
vasaros turėjome labai lie
tingą laikotarpj ir tokio kri
tulių kiekio neturėjome nuo 
1965 metų. Spalio pabaigoje 
iškrito net keli coliai snie
go. Toliau už miesto į šiau
rę buvo dar daugiau sniego, 
bet reikia tikėtis, kad tikra 
žiema prasįdės kada nors 
lapkričio mėnesio pabaigoje, 
o gal ir prieš Kalėdas.

Vietinių naujienų pas mus 
niekada netrūksta. Prieš
paskutinį spalio __ mėnesio 
sekmadienį čia lankėsi Sud
bury gyvenantis mūsų kape
lionas kun. A. SABAS, kuris 
Vėlinių ir Adventų proga su
teikė tautiečiams dvasinį at
sigaivinimą. Sekantis kape
liono vizitas būsiąs prieš 
Kalėdas.

Laukiama atvykstant pir
mos "laivų pabėgėlių" (boat 
people) šeimos,kurių iš viso 
Algoma, ' įskaitant Wawą, 
būsią nemažiau 5 šeimų. 
Pirmąją "išvietintų asme
nų", naujų DP, šeimą globos 
viena prancūzų katalikų pa
rapija. Taigi turėsime nau
jus žmones DP vardu, kurį . 
seniau . įsikūrę kanadiečiai, 
atseit "senior DP" jau yra 
pamiršę (o kažkodėl dar vis 
įsikandę mūsiškiai).

Paskutiniu laiku mūsų 
80.000 gyventojų "didmies - 
tis" paaugo tik keliomis de
šimtimis žmonių, o mažė
jantis jaunosios kartos prie
auglis privers neužilgo už
daryti vieną gimnaziją. Čia 
miesto gyventojai, kaip ir 
visoje Kanadoje, laukia kada 
nauja konservatorių federa
linė vyriausybė atidarys sa
vo prieš rinkimus pažadėtą 
"gausybių ragą".O tuo tarpu, 
atrodo^ kad rūpinamasi tik 
Kanados ambasados perkė
limu ar neperkėlimu į Jeru
zalę ir naftos produktų (aly
vos) kainų Kanadoje pakėli
mu - sulyginimu su pasaulio 
kainomis. • .Kanados "elziu- 
tė" jau žemiau 85 centais už 
amerikietišką "linkolną", 
kainos kyla kaip ir nuošim
čiai paskoloms ir morgi- 
čiams, o ekonominis ato
slūgis iš JAV pusės jau yra 
prie Kanados durų. Vienin
telė paduoda yra tai, kad 
daug kur pasaulyje yra dar 
blogiau negu Kanadoje, bet 
greito pagerėjimo, gaila, 
nesimato. . .

Galima būtų pridėti pluoš
telis ir mūsų tautiečius lie
čiančių naujienų, bet šiam, 
korespondentui labai patiko 
"TŽ" (1979.X. 4) A. Juod

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 3 66-7281

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

(Lietuviams duodame specialiq nuolaidu)

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

Savininkai V. $uiinskas & Son. Tel. 364-5712
. ......................................................................  ii. mi. ■■■■iiimr i. r uri n, , i

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausia* patarėjos ir darbo atlikėjas jump gali būti stogdengys Guy 

Richard, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgilnlngol 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas bloga* ar kai statote

valkio laiškas, kuriame labai 
objektyviai pasisakoma apie 
gražiai įsikūrusius tautie
čius. Rašoma, kad mūsų 
korespondentai taip įsisma - 
na, kad rašiniai pavirsta 
paprastais reklaminiais 
skelbimais, išvengiančiais 
reikiamo mokesčio.. .

Esą daugumas lietuvių 
džiaugiasi turtėjančiais tau
tiečiais ir linki tolimesnės 
sėkmės, bet kartu pageidau
ja žinoti, kokiomis duoklė
mis jie paremia lietuvybės 
išlaikymo, švietimo, kultū
ros ir vadavimo darbus, o 
korespondentai, aprašydami 
šeimyninius pobūvius, pra
šmatnius valgius ir gėrimus 
(lyg JU kitur stokotų), turėtų 
nepamiršti pažymėti, kokio
mis sumomis yra parėmę 
lietuvių fondus, lituanistines 
mokyklas, kongresus, kul
tūrinius ir politinius veiks
nius. Svarbu yra ne tautiečio 
praturtėjiirias o jo parama 
lietuviškai veiklai. Papras
tai, kas daugiau turi iš tų 
daugiau ir reikalaujama. 
Laiško pabaigoje, po patari
mo nereikalingas lietuviškas 
knygas bei žurnalus perduoti 
savoms kultūrinėms organi
zacijoms, pabrėžiama, kad 
tautiečius vertinkime ne pa
gal jų turimą turtą, bet pa - 
gal jų įnašą ir paramą lie
tuviškai veiklai. Sekdamas 
šio laiško sugestijas ir šis 
korespondentas nerašo apie 
neseniai įvykusias vienos 
tautietės vestuves, nors tau
tiniu kostiumu pasipuošusios 
RŪTELĖS nuotrauka, šalia 
škotišku sijonėliu dėvinčio 
jos gyveni mo draugo, buvo 
patalpinta vietiniame dien
raštyje.

Pritrūko rašalo rašyti ir 
apie neseniai mirusį, jau 
devintą dešimtį bebaigiantį, 
tautietį, kuris sakėsi buvęs 
caro laivyno karininku, o 
Lietuvos- - kariuomenėje -tu
rėjęs kapitono laipsnį, bet 
kadangi tai yra nepatikrinti 
duomenys ir velionis jokia 
lietuviška ar bendruomenine 
veikla nesidomėjo, atokiai 
laikydamasis nuo lietuvių, tai 
tiklabai mažas skaičius tau
tiečių dalyvavo jo laidotu
vėse. Nors Lietuvos žeme
lė, atrodo, įkvėpė jam 
daug tėvynės meilės, tebūnie 
jam lengva Kanados žeme
lė.

Vietinis medžiotojų ir žu
vininkų klubas BRIEDIS įsto
jo į Kanados Lietuvių Fon
dą su 200 dol. įnašu. Tai yra 
girtinas ir sektinas pa
vyzdys ypač tokiems tautie
čiams, kurie dar nėra šio 
Fondo nariais. O tokių turi
me ir gerokai pasiturinčių 

tarpe. Kas iš to, kad esi 
hotelio savininkas, gražių, 
ištaigingų namų (ar dviejų) 
savininkas, tur| penkių ar 
Šešių skaitlinių santaupas 
banke, ar gaunantieji kelias
dešimtys tūkst. metines pa
jamas, jeigu atitinkamai sa
vo pajamomis neparemi lie
tuviškos spaudos, lietuviškų 
organizacijų ir lietuvybės 
palaikymo ar išlaikymo, kas 
geriausiai įmanoma tik per 
Kanados Lietuvių Fondą. 
Gaila, kad kai kurie užsi- 
spyrusieji ir. šioje srityje 
šykštūs tautiečiai, net vengia 
ar nemėgsta vietinio KL 
Fondo įgaliotinio ir net ne
žino skirtumo tarp Kanados 
Lietuvių Fondo ir Tautos 
Fondo, o jeigu įgaliotinio 
veidelis nepatinka, tai gali
ma pinigus siųsti tiesiog į 
Torontą, dažnai skelbiamu 
mūsiškiuose laikraščiuose 
adresu : K. Lukošius, 28 Pa
lisades, Toronto, Ont. 
M6S 2W8.

Šiais laikais vis didėja po
puliarumas tokių posakių - 
Lietuviais esame visi - Lie
tuvių Fonde ar esi ?Kas lie
tuviškai galvoja, į Kanados 
Lietuvių Fondą stoja.

6-tam SLA apskr. atstovų 
metiniam susirinkimui, ku
ris įvyko spalio 28 d. Chica- 
gos Taup. B-vės patalpose. 
Vadovavo p-kas Kt Mačiukas, 
kuris padarė atliktij darbų 
apžvalgą. Sekr. p. Austin 
perskaitė protokolą praeitų 
metų, o ižd. Pružas taip pat 
perskaitė apyskaitą. Šie pra
nešimai priimti,tik praneši
me pataisyta klaida. Buvo 
pasiūlyta išrinkti naują val
dybą, tačiau pasiūlius palikti

AV CHORAS GIEDOS 6 TAUTYBIŲ. KONCERTE
Š. m. gruodžio 23 d.,sek- 

madienio vakare 7 vai. , E 
eole_ Polyvalante St. Henry ,
4115 St. Jacques str. West 
salėje ( ten, kur dabar dirba 
Šeštadieninė Mokykla), įsi - 
jungiame Kalėdinių gies -
mių pynėn su kitomis tauty - 
bėmis.

Prašome mūsų montrea- 
liečių gausiai atsilankyti į šį 
koncertą ir nepalikti tik mū - 
sų vienų atstovauti Montrea - 
Ii 9 AlQ. tuYi31 koloniją. T ai po - 
gi bus proga išgirsti ir kitų 
tautybių chorus ir jų kalė
dinių giesmių interpretaciją.

Jei sąlygos nesikeis-ne - 
beilgai galėsime jus džiugin
ti savaja giesme ir (daina : 
pasidarė didelė spraga mo
terų balsuose. Jeigu arti
miausioje ateityje neatsiras 
norinčių ir pasišventusių 
šiai šakai ir neįsijungs į 
mūsų eile/s sppranų ir altų- 
tai deja, teks pristabdyti Gera pažinti svetimą kul- 
mišraus choro' veiklą. Toi turą, tuo labiau turime savos 
mes-choro vadovybė ir cho- neužmiršti ir ją puoselėti, 
ristai- nenorime daryti. Ne- Nepasidarykime pataikūnais 
manau, kad ii išlepintoji svetimiesiems šioje srity - 
mūsų kolonijos publika to je.

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. H1N 1C9 • Tel. 255-4076

senąją, visų kandidatų buvo 
nubalsuota palikti tokią, ko
kia yra dabar.

Buvo pagerbtas buv. Lietu
vos konsulas A. Kalvaitį, ku
riam E.Mikužiūtė įteikė SLA 
vykd. tarybos SLA seimo su
teiktą graviruotą Garbės Na
rio pažymėjimo raštą. Gi 
delegatai sugiedojo Ilgiausių 
Metų. Jis padėkojo už pager
bimą ir pasakė kalbą, prisi - 
mindamas ir kad SLA pade - 
jusiLietuvai ekonomiškai.

Pasiūlyta pagerbti miru
sią SLA narę Aną Vyster 
įrašiusią 200 naujų narių. 
Delegatai pasiūlymui pritarė 
gausiu plojimu.

SLA veiklai praplėsti ir 
jaunimą į apdraudos orga
nizaciją įrašyti pasiūlyta ir 
vienbalsiai priimta pavesti 
valdybai šaukti jaunimo 
simpoziumus.

Vienas delegatas pasiūlė, 
kad SLA sušauktų simpoziu
mą dėl Sovietų Sąjungos pri
imto polietybės įstatymo, pa
gal kurį visi,kilę iš Pabal
tijo valstybių asmenys, yra 
laikomi sovietų piliečiais. 
JAV vyriausybė išreiškė 
oficialią opiniją prieš to 
įstatymo taikymą JAV pilie
čiams, šiame krašte gimu- 
siems ar natūralizacijos ke
liu ją įgijusiems ir pataria 
visiems, iš Pabaltijo kilu
siems JAV piliečiams, būti 
apdairiems. Be to, kiekvie
nas vykstantis į sovietų 
okupuotus kraštus turi pats 
imtis rizikos už galimas pa
sekmes. Pirmininkas K. Ma
čiukas pasakė, kad tuo rei
kalu SLA nuomonę yra pa
reiškusi ALTos vadovybė. 
Būdinga, kad delegatai So
vietų Sąjungos pilietybės įs
tatymo reikalu ne turėjo savo 
nuomonės, nors tas įstaty
mas visiems lietuviams už
krauna sovietiškas piliety
bes.

pageidautų.
Tad apeliuojame į jus , 

balsingosios ir balsingieji 
šios kolonijos lietuviaime- 
marinkite tų, kurie dar ne
nori mirti- bet tik atsijau
ninti ir su nauja energija 
kibti į darbą.

Kas gi atsitiko mūsų 
Montrealyje su mergaičių ir 
moterų baisingumu ? Nejau 
yra prarasta ta Dievo duota 
toji dovana - klausa ir bal
sas? Argi jau apėmė madin
ga apatija, tingėjimas ir 
vengimas bent kam priklau
syti ? Nejaugi atsiskyrėlio 
gyvenimas yra taip arti šir
dies ir brangus?! Šių dienų 
aktualija- daugumoje jauno
sios kartos tarpe- ieškoti 
savo giminės šaknų. Sura
dus - glaudžiapaasi arčiau jų. 
Nejau pas mūsuosius tas yra 
prarasta ?

A. t A. „
Dr.pulk. It. Leonui KĘSGAILAI KENSTAVI Cltll 

mirus Lietuvoje, broliui Itn. Antanui KENSTAVIČTUT 
Vancouvefyje, gilioje liūdesio valandoje brolišką 
užuojautą reiškia L.K- MINDAUGO SAULIŲ.

KUOPOS VALDYBA

Daina papildo vidinio pa
saulio trūkumus, kurie atsi
randa šio kontinento skubė
jime ir ieškojime materia
linių gėrybių. Daina puoselė
ja tautinę dvasią ir meilę 
savai kalbai. Bendravimas 
tokiame vienete paskatina 
jaunus žmones pasilikti sa
vųjų tarpe.

Taigi- kuo daugiau mes 
turėsime jaunų žmonių savo 
eilėse-tuo tęstinumas tauti - 
nių tradicijų bus ilgiau iš

DVI VALANDOS PAS 
PUNSKO LIETUVIUS^

S. m. gruodžio 1 d. vakare 
dalis montrealiečių susirin
ko paklausyti Arvydo Žygo 
pranešimo apie Punsko lie
tuvių gyvenimą.

Visi buvome sužavėti gra
žia Arvydo lietuvių kalba ir 
daugybe įvairiausių puikių 
skaidrių, kurios rodė spal
vingą lietuvių gyvenimą ta - 
me Lietuvos kampelyje, kurį 
dabar valdo lenkai. Matėme 
lietuviškus veidus, namus , 
nepaprastai turtingą gamto
vaizdį su įvairiais gyvuliais 
ir paukščiais, su lietuviš
kais kryžiais smuikeliais . 
Taip pat daugelyje skaidrių 
matėme prieš daug metų lie
tuvių statytą katedrą, kurio
je žiaurus lenkas kunigas 
dabar neleidžia laikyti lie - 
tuviškų pamaldų nei giedoti 
lietuviškai.

Nenuostabu, kad kalbėto
jas, paminėjęs to žiauraus 
lietuviams klebono vardą, 
pridėjo užtarnautą keiksma
žodį. . .

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖS MONTREA- 
LIO A-KĖS PAPILDOMAS 
AUKOTOJU sąrašas;
J. Aneliūnienė- $20, Vyt. Sa- 
balys - $20, J. Petrulis-$15, 
Ch. Ambrazas-$10, P. Bu - 
nys -$10. A. Lymantas-$ 10, 
A. Zabukas - $10, T. Čipkie- 
nė - $5.

Visiems tariame ačiū .
TF MOntrealio Apylinkės 

įgaliotinis

SUSIŽIEDAVO
RIMŠA Kostas ir Murows- 

ki Kristina susižiedavo, ves
tuvės numatomos pavasarį.

Kostas yra sūnus Zigmo ir 
Ramutės Rimšų.

kelnėms- 
pristatant

ir atsiimant
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
coin/ corner ””7661-A CENTRAIS 

495-90e AVE
coin / corner Bayne 365-1143
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

Mecnaniauota* rati* Inkilu dailu reguliavimas. Karka (Body) taisyme* Ir 
dažymas nau|ame garais Ir moderniomis priemonėmis. Kreipkite* - 
De LaVerendrye, prie Laplorrelr vandens kanalo. Tol. 365-3364.

laikytas.
Sveikintina, kad dauguma 

jaunimo kruopščiai ruošiasi 
savo ateities gyvenimo pro
fesijom, bet tas juk netruk
do priklausyti; vienam ar ki
tam tautiniam' vienetui..

Stebėtina ir džiugu, kad 
šiuo metu mūsų jaunieji vy
rukai rodo daugiau noro ir 
pasiryžimo, įsijungdami į 
mūsų AV Choro eiles, tuo 
tarpu iš merginų to pasigen
dame. A. K.

A. Žygas savo pranešimą 
.praturtino juostoje užrašyto 
mis giesmėmis, dainomis 
bei pasikalbėjimais. Tai bu
vo tikrai gražu, taip artima 
ir miela. Šventiška nuotaika 
su gilia nostalgija gaubė sa
lėje susirinkusius tautiečius.

Tos dvi neužmirštamos 
valandos prabėgo greitai ir 
visi, kurie turėjo laimės į šį 
pranešimą atsilankyti, ma
nau, tikrai nesigailėjo tai 
padarę.

Po pranešimo, rengėjai vi - 
sus atvykusius pavaišino ka
va su pyragaičiais.

Nenoriai skirstėmės visi 
su ilgesiu širdyje ir stipria 
viltimi vėl matyti laisvą Lie
tuvą su visomis jai priklau
sančiomis žemėmis.

/
Didelė paaeka ir pagarba 

priklauso Arvydui Žygui už 
jo didelį pasišventimą, ren
kant benykstančias senas 
lietuvių liaudies dainas bei 
giesmes. P. J .

® VIRBALAS Stanley, iš 
Daytona Beach, siunčia ge
riausius linkėjimus švenčių 
proga NT, darbuotojams ir 
visiems draugams.

• MARTEL Charlis ir Anna 
grįžo iš Anglijos, kur sve
čiavosi pas draugus ir gi - 
mines virš dviejų mėnesių.

o Kun. dr. F. JUCEVIČIUS, 
Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, buvo išvykęs į 
Tėviškės Žiburių savaitraš
čio sukaktuvių minėjimą To
ronte.

• Studentų Žiemos Stovyklo
je nebėra daugiau vietų.

1 psl.
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NL REIKALAI
J

Gerbiamas NL Skaitytojau, ' z
Artėdami prie šių metų pabaigos, esame nemaloniai 

. priversti pranešti, kad kylant kainoms , infliacija ir 
mus smarkiai spaudžia. Todėl - už 1980 metus NL pre - 
numerate bus pakelta. ,

Gera žinia- - visi, kurie apsimokės savo prenumera- 
už laikraštį 1980-iems metams per š. m. gruodžio

Kanadoje ir

Papildomai gautos aukos NL Spaudos Baliaus proga 
Toronte: FTRAVTČIUS Antanas - 50 dol. , iš Toronto ir 
ČERVTNSKAS Juozas, - 50 dol. , iš Weston, Ont.

Nuoširdžiausia padėka ! NL

t

tą
mėnesį - moka seną kainą, t. y. $12 
$ 13 užsienyje .

• Dėl spaustuvės darbininkų švenčių 
laikraščio paskutinis š. m.numeris išeis 
Todėl visą korespondenciją, skelbimus bei
turime gauti prieš gruodžio mėn. 15 dieną.

Administracija dirbs normaliai visomis dienomis

KŪČIOS RŪTOS KLUBE
Auksinio Amžiaus Klubas 

Rūta ruošia Kūčias gruodžio 
mėn. 24 d. RegistruotisKlu- 
be.

atostogų, nl 
gruodžio 18 d. 
sveikinimus

Per Spaudos Baliu. NL savaitraščiui Londone, Ont. 
aukojo: R. P. VAITEKŪNAI - 50 dol. . P. GENČIUS - 25 do 
I. E. DANILIŪNAI - 5 dol.. Iš viso- 80 dolerių.

Visiems aukojusiems nuoširdžiausias ačiū.
E. Daniliūnas

Londono Spaudos Baliaus Komiteto 
, Pirmininkas

Ačiū7 sako ir NL

SNAUJU METU
0

0
0

SUTIKIMAS
gruodžio 31 d., 9 vai. vakaro
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE 

e ŠILTA VAKARIENĖ
• BARAS
• BAVARU ORKESTRAS

ĮĖJIMAS 5 1 J). 0 0
RUOŠIA: Sv. Kazimiero Parapijos K-tas

Dantų gydytojas
OR. A. O. JAUGELIENt 

Dantų gydytoja

13

13

0

•' ■) •((> -ue Sti'-Culhei inc Oirest 
Su,Ir 600

let. 866-82 15, namų 488- 8528

1410 CUY STREET
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q.

T«l. 9 32 ■ 6662, 73’ - 968 I.

Dr. E. Andrukait's, -. r
TĖL 522-7236

832. Boul St-Joseph E.

• Kalėdų proga bus gra - 
ži programa, išpildoma mūsų 
mokinių. Pernai buvo atvykę , 
jau su savais vaikučiais, bu- 
vusių mokinių(žiūr. skelbimą)

VIS I
MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI 

1

NAUJU. METU.
SUTIKIMA

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

š.m. gruodžio 31d. 8 vai, vak.

VEIKS GERAS BUFETAS, BARAS,
• ORKESTRAS .SAMPANAS • LOTERIJA

įEJ IMAS 5 10.-
5 7.5 0

kviečia: l. k. mindaugo s auliu kuopa

suaugusiems 
-Jaunimui

IŠNUOMUOJAMAS 5 KAMBARIU BUTAS PARK EXT. , 
QUERBES Ave. Tel: 272 -8384, Monika GAPUTIS

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

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

ADAM O NIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

YimTm.niniiitTiiunnimm.iiniirin.iiinnni

DIDELIS IŠPARDAVIMAS NAUJŲ IR NAUDOTU AUTO -
MOBILIU GRUODŽIO MĖNESĮ. 1 
NUPIGINTAS FINANSAVIMAS. KREIPTIS 
GURECK& ■ ( Žiūr, Skelbi »

DIDELĖ NUOLAIDA IR 
PAS LEONĄ

PHARMACIENS

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Op 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dlmanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nok ainuoj anti s pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

Tel- 93Į-4024

365-0505

TėL Bureau: 769-8824 
Residence: 366-6245

MONTrtĖAL H2J I K4

NOTARE

Rūta Pocauskas bcl
NOTAIRE ■ NOTARY 

TITl.t ATTORNEY

5947 Pork Ave. Montreal, P. Q. H2V 4H4

Tel: 279.1161; Res. 636-9909.

Dr.A.S. Popieraitis
B A.. M.D.. C.M.. M.Se.. L.M.C.C . R.R.C-S.(C)

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

ADVOKATAS

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

4 701 Bannanryne.
Verdun. Quebec
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave.)

GM

LEONAS
Sale s

GURECK.AS 
Manager

PHARMACISTS

366-9742

Roman J. IŠganaitis, b.a., b.c.l.

MONTREAL. QUEBEC H2Y 1B7

4 NŪTRE-DAME E. SUITE 504

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

PONTIAC* BUICK* ASTRA
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manegerju

LEO GUREKAS_________mu montreal west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

( At the End of Sherbrooke St. We st)

D. N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES- CLASSIC INC 
445 JeanTolon W. Suite 305fMontreal 
Tel. 273-9181 ........ ....Namu; 737-0844

AKTYVAl virš 24 milijonų dolerių

K4HKUK

% 
% 
% 
% 
%

I 
*

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

12%

12%

15%

% 
%” 
%
%
%

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

Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

12’/4%
10
11
10
12

6

. 12’/2%
. 12’/4%

10
11
12
10

6
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3

AUKŠTUS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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 nedirbamo vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

MOKA:
už 6 mėn. term indėlius 
už 1 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už pensijų ir namų planą 
speciali taup. sąsk.
už taupymo s-1 a s 
už čekių s-tas (dep.)

7.43 CMNTRALK 300-1282 (OKCORATIOM) [

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antradieniais

Trečiadieniais uždažyta 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

MONTREALIO LITUANISTINĖ MOKYKLA RENGIA 
KALĖDINĘ, PROGRAMĄ š. m. gruodžio mėn. 16 d. ,3:30 
v.p.p.AV PARAPIJOS SALĖJE.

PROGRAMA IŠPILDOMA MOKINIU- APSILANKYS IR 
KALĖDŲ SENELIS SU DOVANOMIS. Kava ir pyragai 
Įėjimas- auka nuo $2. Vis maloniai kviečiami

Montrealio Lituanistinės Mokyklos 
Tėvų Komitetas

ATITAISOMA KOREKTŪROS 
KLAIDA: lapkr. 28 d. NL nr. 
49,8 psl., Vasario 16 Gimna
zijos Rėmėjų Būrelio sąraše 
turi būti įrašytos dar šios 
pavardės: O. Čečkauskienė , 
A. Drešerienė, J-Jurėnas, A 
Jonelis ir G.Kudžmienė.

N C O M E
Informacija
Planavimas
Pildymas

telef: 727 - 0879 arba
721 - 7916 vakarais

LEONAS MARKAUSKAS

Pirmutiniame ir didžiausiame ja am /I 11 A 
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE

IMA: 

už asm. paskolas 

už mortgičius 

už perviršio kreditą 
(line of credit)

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų
MOKA UŽ:

10-3 = term, indėlius 1 metų 
= term, indėlius 2-3 metų 

10-3 — pensijų ir namų s-tas 
taupomąją s-tą

108 = spec- *oup‘ s:tq 
iv-o depozitų-čekių s-tq
10 8 Ę DUODA PASKOLAS IŠ:

’ jį asmenines 13’/1%
9.30-1 =: mprtgičius 13Vi%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad., 9.30 v.r. — 1 v.p.p. 
pensijų s-tą nuo lupiu. 1/80, namų s-tą nuo sausio 1/80

Nemokama visu narių gyvybė.; drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų,, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius, ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patornovimas. • , Mūsų tikslas —— ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
AAtfuaiMiNr ■ wtwrust INC.GM

KRAUTUVES

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE409 
MONTREAL, P.Q . CANADA 
H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
In vestaci jos J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d 
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avtinw, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945m.

Albertas N O R K E L I Q N A S , BA C.S.C^ I.B. 
Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

MAS

• Užeikite ir įsitikinsite, kad įjnonėje baldai yra 
aukštas kokybės it prieinamomis kainomis.

• Didąlie pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE LAŠALU 363-3887

. — KIŪNTREHLIŪ LIETIMU
LJIZLS HflEDJTŪ UNIJA
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0 % Asmenines 15. %
Taupomąsias 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 nemokamą gyvybės draudę 
iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Invcstacines nuo 1535. %

Nemokama gyvybės drauda 'iki 
$10,000 už paskolos sumą.
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