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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

OLIMPIADA IR 
SACHAROVAS

Kelis mėnesius prieš So
vietų Rusi jai Įsiveržiant jė
ga j Afganistan'ą,disidentas, 
Nobelio premijos laimėtojas 
dr. Andrėj Sacharov/as siū
lė boikotuoti Maskvoje ren
giamą Olimpiadą. JAV 
prezidentui Carteriui pas
merkus Sovietų agresiją ir 
paskelbus jiems dalinę blo
kadą, buvo prieita ir prie O- 
limpiados boikoto. Maskva 
tuojau pasinaudojo proga ir 
ištrėmė Sacharoją į Gorkio 
miestą, kuris uždraustas 
lankj-ti užsieniečiams. Taip 
Kremlius nori nutraukti ži - 
nomo visame pasaulyje ir 
svarbiausia- visoje Sov. Sa- 
jungoje-disidento kontaktą 
su Vakarais ir kitais disi
dentais.

Apie Olimpiados boikotą 
tikrai kalbėjo ir galvojo ir 
kiti disidentai, atsidūrę Va
karuose, o dažnai ir mes pa
tys savo tarpe apie tai kal
bėdavome. Abejojome, ar 
vykdys, nors tai būtų nedvi
prasmiškas parodymas, ką 
tikrai atvirai galvoja pasau
lis apie Maskvos "žygius". 
Savo žmones Kremlius nori 
ir toliau mulkinti, nud lodant 
kad tai tik vieno "nedėkingo" 
asmens nuomonė, kuris ver
tas ištrėmimo. . .

Prieš 3 metus Sacharov'as 
rašė Norvegijos Nobelio Ko
mitetui sakydamas: "Sovie
tų valstybės 60 m. istorija 
bu■ perpildyta pasibaisėti
nu smurtu, šlykščiais nusi
kaltimais savo krašte ir už
sienyje, naikinimu ir kančia, 
pažeminimu ir korupcija mi
lijono žmonių.

SSSR pavyko išvystyti stip
rią, nežiūrint visko- gana 
balansuotą ekonomiją ant 
kaulų Gulago ver
gų, žiauriai eks 
ploatupjant žmonių 
ir gamtos resursus".

Čia norime pridėti, kad ta 
"balansuota ekonomija" la
bai reliatyvi ir gal tik ruso 
akimis žiūrint , tokia. Jeigu 
reikia tiek metų po karo dar 
vis stovėti valandomis eilė
se prie mėsos ar daržovių 
krautuvių. . . neturėti pakan - 
karnai ar lengvai prieinamų 
paprasčiausių reikmenų-dan- 
tų šepetėlių, siūlų, apatinių 
rūbų, adatų ir pan. - tai ka
žin koks čia "balansas"???

Žinome, kad jeigu Sacha - 
rov‘as nebūtų pasaulinio 
masto mokslininkas-jis būtų 
seniai kur nors "netyčia" 
gatvėje mašina pervažiavę. 
Tai neretai praktikuoja So
vietų režimo gangsteriai .no
rėdami atsikratyti tiesą sa - 
kančiais."Garbingas ir ryž - 
tingas vyras Sacharov'as. H 
žino ką kalba, žino, kad ir 

savo gyvybe rizikuoja"'-rašo 
Montrealio laikraščiai anglų 
kalba. Turėtų jie žinoti, kad, 
yra ir daugiau tokių asmenų 
uz Geležines Uždangos.

KANADA DRAMATIŠKAI 
IŠGELBĖJO ŠEŠIS 
AMERIKONUS,

Teheran1 e, Kanados Am
basadoje, jau 3 mėnesius bu
vo globojami 6 Amerikos 
Ambasados tarnautojai Ira
ne, išvengę kitų įkaitų liki - 
mo. Paskelbus, kad Kanada 
uždaro Ambasadą Tehe
ran' e - pasigirdo kritikos 
ir nustebimo ženklai. Užda
ryta buvo dėl gręsiančio pa
vojaus ir dėl geros progos 
išgabenti diplomatus iš Ira
no , "pavertus" amerikonus 
kanadiečiais.

Šis pavojingas ir lyg nuo
tykių filmoje komplikuotas 
žygis , pavyko. Visi yra iš
vykę, visi su kanadietiškais 
pasais.

Nuo lapkričio 4 dienos 
(kuomet amerikonai paprašė 
prieglobčio pas kanadie - 
čius) paslaptis buvo saugo
jama tiek Washington'o, tiek 
Kanados vyriausybių ir, rei
kia pridėti -tiek vieno gar - 
bingo La Presse žurnai.sto 
Jean Pelletier tyla. Jo žva
lumas, nuojauta ir tyrinėji
mai buvo jį atvedę prie "Di - 
džiojo Pasprukimo" paslap
ties, bet jis sutiko tylėti tol, 
kol bus reikalinga.

Išsigelbėjimo planą sugal
vojo ir įvykdė gabus ir šal
tų nervų Kanados Ambasa
dorius Irane Kenneth TAY
LOR.

MASKVA NEPATENKINTA 
KARMAL'U

Kabul’e afganas nušovė 2 
sovietų kareivius. Vakarų 
diplomatai sako, kad Maskva 
savo pačios pasodintu į val
džią Karmal’o režimu(per 
"švelnus", turbūtjir ruošia
si jį pakeisti.

Maskvos prestyžas mu
sulmonų pasaulyje kenčia ir 
dėl to,kad pro-maskvinė Ly- 
bija paskelbė, jog dalyvaus 
Islamiečių Konferencijoje 
Pakistane, kur viešai pas - 
merkiama Sovietų Rusijos 
invaziją Afganistanan.

Sovietai susiduria vis su 
didėjančiu viešu nepasiten - 

kinimu Afganistane ir mato, 
kad vyriausybė nepajėgia jo 
numalšinti ir įtikinti kraštą , 
kad Sovietų kariuomenė pa
geidaujama. . Todėl bandys 
pakeisti prez. Karmai.

OLANDIJA RUOŠIASI 
PAGERBTI KANADIEČIUS 

Olandija ruošiasi pagerbti 
Kanadą gegužės 8 d.,švęs
dama 35 metų sukaktį nuo 
išlaisvinimo iš hitlerininkų 
okupacijos.

Tūkstančiai kvebekiečių 
yra pakviesti dalyvauti šven
tėje, kuri prasidės 4 gegu
žės.

Virš 175. 000 kvebekiečių 
dalyvavo kariuomenėje II 
Pas. Karo metu ir apie 80. 
000 jų kovojo Olandijoje.

Virš 32. 000 kanadiečių (jų 
tarpe didelė dalis kvebekie - 
čių) žuvo Europoje, nemažai 
Olandijoje.

Vykstantieji į oagerbimo 
šventę Olandijon vę ka', ai 
ir jų šeimos gaus ypatingas 
privilegijas. 
TORONTO MOKYKLA 
NENORI KOMUNISTU 
KALBĖTOJŲ

R. Kaltalikų mokykla To- 
i'Onte uždraudė lankytis'Ko- 
munistų Partijos kandidatui 
kartu su kitais federaliniais 
kandidatais, kurie kalbės 8 
skyriaus mokiniams (13 - 14' 
metų amžiaus).

Kom. partijos kandidatas 
Gail 'Phillips prašė leidimo 
kreiptis į studentus.

Mokyklų Komisijos p-kas 
Bruno Suppa paaiškino: "Aš 
nemanau, kad mes turime tai 
daryti; 8 sk. studentai d a? 
nėra gana subrendę ir mes 
tur'me respektuoti jų tė\us, 
kurie savo vaikus yra mums 
patikėję"

Galų gale pradeda susi
prasti, kokie destruktyvūs 
šiam kraštui komunistų par
tijos netik metodai, bet ir 
idėjos, ir galų gale išdrįsta 
tai pasakyti. Juk ir Hitleris 
užgožė pirmiausia dar gyve
nimo realybės nepažįstan - 
čius ir nesubrendusius, kri
tiškai negalinčius galvoti 
jaunus žmones savo propa
gandos Įspūdingais manev - 
rais.

PREMJERAS CLARK
REMIA MASKVOS
OLIMPIADOS BOIKOTĄ

Joe Clark paskelbė prita
riąs šios vasaros Maskvos 
Olimpiados boikotui, jeigu 
sovietai nepsitrauks su sa

1980 m. Š. AMERIKOS PABALTIEČIU IR LIETUVIŲ. 
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS

1980 m. Š A. Pabaltiečiu Slidinėjimo Pirmenybės į - 
vyks 1980 m. vasario 9 ir 10 d. d. MOONSTONE SKI RE
SORT, apie 18 mylių į Šiaurę nuo Barrie, Ont. Varžybas 
vykdo Toronto Estų Sporto Klubas KALEV.

Pirmenybių programoje bus alpinistinės ir cross - 
country varžybos.

Alpinistinės varžybos vyks šeštadienį, vasario 9 d. 
nuo 10:00 AM. Registracija nuo 8:00 AM iki 9:30 AM.

Alpinistinių varžybų programoje bus Slalomas ir Di
dysis Slalomas šiose klasėse: a) Jaunučių (žemiau 13 m. ) 
b) Jaunių (13-16 m. imtinai) c) Vyrų Elite ( 17-44 m. imti - 
nai) d) Vyrų veteranų (virš 44 m.) ir e) Moterų ir mer
gaičių (amžius neribotas).

Cross - country varžybos vyks sekmadienį, vasario 
10 d. , nuo 10:00 AM. Registracija nuo 8:00 AM iki 9:30AM

Cross Country varžybų programa: a) Vyrams Elite
(17-44 m. imtinai) - 10 km; b) Vyrams veteranams (virš 44 
m. ) - 10 km; c) Jaunimas (13-16 m. imtinai) - 5 km; d)Jau- 
nučiams (žemiau 13 m.) - 2 ir 1 2 km; e) Moterims(virš
16 m. ) - 5 km; f) Mergaitėms (žemiau 17 m. )- 5 km.

Amžiaus klasifikacija - pagal 1979 m. gruodžio 31 d .

tojams.
Dalyvavimas yra atviras visiems pabaltiečiu slidinė-

Lietuvių pirmenybės bu.- ..vestos iš pabaltiečiu var
žybų pasekmių, atskirų rungčių visai nevykdant. Lietuvių 
pirmenybių programa automatiškai ta pati kaip pabaltie- 
čių.

Smulkios informacijos yra praneštos visiems sporto 
klubams bei ŠALFASS -gos administraciniams pareigu - 
nams.

Dalyvių registracija atliekama iki 1980 m. Vasario 2 
d. šiuo adresu: Mr. Helmut Jaaguste,62 Talbot Rd. .Will
owdale, Ont, M2M lR9.Tel: (416) -223-6141.

Lietuvių slidinėtojų dalyvavimą koordinuoja ir lietu
vių pirmenybių išvedimu rūpinasi ŠALFASS-^os Slidinėj - 
mo Komitetas, kurio vadovas yra: Mečys EMPAKERIS , 
6 Robin Hood Rd. , Islington, Ont. M9A-2W7, Tel: (416) 
231 -1487.

Pavieniams slidinėtojams dėl smulkių informacijų 
patartina kreiptis j artimiausią sporto klubą, sporto apy
gardą arba tiesioginiai į Jaaguste, arba M. Empakerį .

JAV gyvenantieji slidinėtojai dsr gali taipogi kreiptis 
į ŠALFASS-gos Slidinėjimo Komiteto narį - Vytenį ČIUR
LIONĮ, 19755 Upper Terrace, Euclid, Ohio 44117. Tel, (216)- 
481-1525.

Tautinių Šokių Grupės ATŽALYNAS jaunųjų grupė atlieka 
meninę programą 1979 m. gruodžio 9 d. , LNamų suruošta
me Tarptautinio Vaiko Metų parengi me, Karaliaus Mindau: 
go Menėje.- Nuotrauka - B Tarvydo

vo kariuomene iš Afganista
no iki vasario 20dienos. Jis 
tiki, kad Kanados atletai su
pranta situacijos rimtumą 
ir tikįs, kad arba bus pa
keista Olimpiados vieta, ar
ba sovietai pasitrauks.

Rašytojas Juozas Kralikauskas

RAŠYTOJAS JUOZAS 
KRALIKAUSKAS 1979 m. 
"DRAUGO" ROMANO 
LAUREATAS.

"Draugo" Romano Premi
ją $ 1OOO (ir pernai, išviso 
penktą kartą) laimėjo rašy
tojas Juozas KRALIKAUS
KAS už veikalą "Po ultima
tumo", kuris aršia Lietu
vos gyvenimą 1940- 1956 
metais.

Šių metų premijos mece
natas yea Aleksas PLĖNYS. 
Hamiltono lietuvių veikėjas.

Konkurso komisiją suda
rė - pirm, rašyt. A. VAI - 
ČIULAITIS, sekr. M.ALMA- 
NIENĖ, nariai : rašyt. J. 
BRADŪNAS, žurn. V BŪTĖ
NAS ir V. GURECKIENĖ.

Buvo šešei kandidatai r 
laimėjo Strėvos slapyvardžiu 
pasirašęs J. KRALIKAUS
KAS, gyvenantis Toronte.

Romano konkurso komisi
ja posėdžiavo Washingtone 
6 sausio 1980 metais.

Premijos įteikimas Įvyks 
balandžio 9 dieną 1980 me - 
tais St. Petersburge, JAV.

SUIMTAS VYTAUTAS 
SKUODYS

Vilniuje suimtas Vilniaus 
universiteto geologijos lek
torius Vytautas SKUODYS. 
Jo bute padaryta krata. Jis 
yra vienas iš 45 pabaltiečiu, 
kurie rugpiūčio mėnesį pa
sirašė 1939 m. Hitlerio-Sta- 
lino pakto pasmerkimą r 
reikalavo jį panaikinti bei 
išvežti iš Baltijos valstybių 
svetimą kariuomenę.

LKB KRONIKA
KITOMIS KALBOMIS

LKB Kronika yra išleis
ta ispanų kalba. Netrukus 
pasirodys pirm.eji tomai ir 
anglų bei prancūzų kalbomis.

Knygų kalba visomis kal- 
bomis-5 dol. minkštais vir
šeliais ir 7 dol. kietais.

“You can’t eat me. 
I’m on your side.”

(Iš The Montreal Gazette)



U! Lietuvos išlaisvinimą! UŠ iŠti.ldmybę Kanadai! 
Pour la h beration de la Lituanie ! Loyaute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS NL SPAUDOS BENDROVĖ,

Redaguoja Redakcinė Kolegija
Telefonas: ( 514) 3G6-G22O.

Second Close Moll Registration NO. 1957 Return postage guaranteed.
Postage paid ot Lochlne, P.O. Published by The Independent Lithuania 
Publishing Co. at 7722 George Street, LaSalle, P.O. Canada. H8P 1C4.

metine prenumeratos kaina kahadoje : $ 1 4 . o o, 

VISUR KITUR $5.00, RĖMĖJO -$20.00

P s. R endradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankrašti ai grJi 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuo Ei ura, ^raUnami 
tik iš anksto susitarus. įj ! skelbimu turinį redakci ja arba 
Leidykla neatsato.

" ITIBWOJI PRIVALĄ!"
Tie žodžiai parašyti ant Žuvusiems už Lietuvos Lais

vę paminklo. Jie tinka visiems lietuviams. Žuvusieji ati
davė savo tautai gyvybės auką. Mums, laisvojo pasaulio 
lietuviams tokios aukos atiduoti nereikia. Atiduokime sa
vo tautai tokią auką, kokią išgalime ir kokią privalome.

Lengvai atiduodame visokias aukas,kurios yra reika
lingos, o kartais ir nelabai reikalingos. Atiduodame didelę 
auką gyvenamam kraštui, o gal, teisingiau pasakius - atlie
kame jam savo pareigą. Kartais didelę auką atiduodame 
ir savo priešui -mūsų tautos pavergėjui. Kaip žinoma , 
laisvojo pasaulio lietuviai Maskvai kasmet atiduoda apie 
7 mil. dolerių. Tai baisiai didelė piniginė auka priešui. De 
ja, tenka tai daryti, kai norima padėti saviesiems, gyvenan
tiems pavergtame krašte - siunčiant į okup. Lietuvą siun
tinius, tenka duoti auką ir priešui, nes kitos išeities nėra. 
Tik laisvos Lietuvos valdžia neėmė muitų už dovanų 
siuntinėlius.

Taigi - duokime auką ir mūsų pavergtos tautos reika
lams. Tuo išlyginsime visus kitus nesklandumus. Tos au
kos yra telkiamos per Tautos Fondą, kuris remia VLIKo 
darbus. Kartais lietuviai pasako: duok man nepriklauso - 
mą Lietuvą - aš Tautos Fondui atiduosiu pusę savo turto. 
Tokio stebuklo - staigaus Lietuvos išlaisvinimo niekas ne
gali pažadėti. Maskva ne Londonas, kuris lengvai davė 
laisvę daugeliui tautų, kai to reikėjo. Bet ir dėl to negali
me nusiminti, nustoti vilties . Yra tautų, kurios niekados 
neturėjo laisvės arba jos neteko prieš kelioliką šimtų me
tų: ukrainiečiai, makedoniečiai ir kiti. O ii' jie kovoja dėl 
savo tautos likimo, nes tautos laisvė yra brangiausias 
turtas pasaulyje, brangiausias idealas, kurio visi privalo 
siekti.

Palengvinkime darbą Tautos Fondo darbuotojams: į- 
teikime jiems auką Vasario 16 d. minėjimo proga, ar bet - 
kada. Tuo jiems sutaupysime daug brangaus laiko ir su - 
mažinsime išlaidas, nes dabar ir automobiliu važinėjimas 
yra brangus. Tautos Fondo darbuotojai į savo darbą įde
da daug nuoširdumo. Padėkime jiems ir tuo jiems jau bus 
pareikšta padėka. Jie už savo darbą jokių procentų negau
na, kaip kas kad mano,o kartais dar prideda ir iš savo ki
šenės.

Lietuvos okupantai labai nepatenkinti mūsų- išeivių 
veikla, kuri stiprina mūsų pavergtą tautą. Nesigailėkime 
aukų tai veiklai sustiprinti, pagyvinti. Kaip nesunkiai auką 
atiduodame pramogai, nesunkiai auką atiduokime ir savo 
tautos reikalams.

Vienas svetimšalis, kuris pasitraukė iš Sovietų Sąjun
gos augšto posto Jungtinėse Tautose , sako:" Sovietų Sąjun
ga žlugs. Pavergtų tautų tautinis jausmas auga. Reikia 
stebėti reiškinius savo tėvų žemėje. Veikti, turint prieš 
akis ateitį. Plėsti ratą kovojančių už pavergtų tautų išlais
vinimą”. Visa tai rodo ir paskatina mus ir toliau kovoti 
už mūsų tautos laisvę ir aukoti jos reikalams.

REDDE QUOD DEBES .
J. Vaičeliūnas

T. F. Atstovybės Kanadoje 
Pirmininkas

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

RUSINAMA LIETUVA
- IR DĖL TO TURĖTU
ME DAUGIAU INFOR - 
MUOTI

Kaip ir carų Krerh - 
liūs, taip ir dabartinis 
siekia surusinti visas gink
lu užgrobtas valstybes-tau
tas. Palaipsniui Įvedama ru
sų kalba, išstumiama vieti
nės kalbos iš įstaigų, mo - 
kyklų, laikraščių. . .

Okupuotoje Lietuvoje Įs
taigų kalba daugumoje yra 
rusų, mokyklose norima 
jau nuo vaikų darže-
1 i o pradėti mokyti rusiškai. 
Viskas eina palaipsniui, pa
gal senų laikų carų rusini
mo planus. Taigi-paties Le
nino pripažintos respubli-
2 psl.

koms kalbos- slopinamos, jų 
vartojimas siaurinamas.

Nuo 1980 m. lietuvių kalba 
eis tik 70% leidžiamų laik
raščių, 64% žurnalų, o lenkų 
kalba eis 11 laikraščių ir 2 
žurnalai.

Užgrobtų tautų rusi'ilmas 
eina pilnu tempu, pagal pla
ną, vis didinant komunistinės 
imperijos plėtimąsi.

Vakarų pasaulis labai ma
žai kr; žino apie tai.

MALTIEČIŲ. VEIKSNIAI 
TURĖTU ŠIUO REIKALU 
DAŽNIAU INFORMUOTI 
VAKARU PASAULĮ1. Gal tik 
šiandien pradeda pajusti 
pilniau Kremliaus takti
ką, sąryšyje su Afganistanu .

K. V.
Ontario

PANORAMA
POLITIKA IR ISLAMAS

R. Ū t i s 

R E L I G I J ė
Islamų tautas pabudino. 

JAV doleris, gaunamas už 
visam pasauliui teikiamą 
žemės alyvąiš Artimųjų Ry
tų. Izraleio valstybės atkū
rimas arabų žemėje ir ko
munikacijos, kaip TV, ra
dio, spaudos ir kitų susiži
nojimo priemonių ištobuli
nimas, įgalino perduoti ži
nias ir propagandą apie 800 
milijonų islamo masei, kuri 
tęsiasi nuo Gibraltaro iki 
Filipinų salyno. įsi amo pa
sekėjų fanatikų šauksmas 
"Alahu Akbar" (Dievas ga
lingas) uždegė mases žmo
nių, kurie nuo Otomano im
perijos subirėjimo atrodė 
tartum snaudžiantis milži
nas, prisiglaudęs Indijos 
vandenyno pakrantėse ir 
Arabijos pusiasalio oazių 
žalumoje.

Islamo religija yra daug 
jaunesnė už žydų ortodoksų 
ir 600 metų jaunesnė už 
krikščioniškąją religiją. Tų 
trijų religijų lopšys yra Ar
timieji Rytai, todėl Islamas 
ir laikomas pirmųjų dviejų 
pasekėju. Musulmonai tiki į 
dievybės apsireiškimus ir 
pranašus žemėje, bet Ma- 
homedas,anot islamo moks
lo, Dievo buvo siųstas žemėn 
paskutinysis.

Musulmonas karys, žuvęs 
kovoje už islamą, skelbia 
Mahomedas, einąs į dangų. 
Taip pat ir kryžiuočiai, žuvę 
kovoje prieš stabmeldžius 
lietuvius, tikėjosi dangaus 
karalystės,

.Geresniam supratimui po
litinių įvykių musulmonų pa
saulyje, daug gali padėti jų 
religijos apibūdinimas. Po 
to, kai Khomeini nuvertė’ 
šachą ir pavedė krašto val
dymą Šiite sektos dvasiš
kiams, vadinamiems mulais, 
padarė jį ne tik tos sektos 
neginčijamu Imamu (Popie
žiumi), bet jis imponavo vi
sam islamo pasauliui, kaip 
atsiųstas mesijas, kuris pir
mas išdrįso pastoti kelią 
krikščioniškojo pasaulio įta
kai.

Paskelbus Khomeini Irano 
diktatoriumi iki gyvos gal
vos, Ši aurės Vakar uo s e, pri e 
Turkijos sienos Azerbaidža
no provincijoje, pakėlė galvą 
opozicija, vadovaujama aya- 
tola Šarietmadzi,_kuris pri
klauso nuosekliųjų musul
monų grupei.

Šiite išpažinėjai yra pase
kėjai Ali, kuris yra pranašo

Mahomedo pusbrolis ir tu
rėjo palikti jo įpėdiniu, bet 
buvo nustumtas Kalifate 
Sunni sektos į ketvirtą vietą. 
Šiite sektos centras yra 
Karbala, Irako teritorijoje. 
Jie nesutinka su Su’nni sekta, 
nes kitaip aiškina islamo 
teisę. Šiite yra artimesni 
Romos katalikams tuo, kad 
jie aiškina, kad tikintieji tu
rėtų priklausyti vienam Ima
mai, kaip kad Romos kata
likai priklauso Popiežiui. 
Imamai, jų įsitikinimu, yra 
tarpininkai tarp Alaho ir 
žmonių. Panašiai katalikams 
Popiežius yra išrenkamas 
Šventosios Dvasios įkvėpi
mu ir yra talkininkas tarp 
Dievo ir žmonių. Yra skir
tumas tarp Imamo ir Popie
žiaus, nes pirmasis pasiro
do žemėje tik retkarčiais, 
tuo tarpu mirus Popiežiui, 
tuojau renkamas kitas Šv. 
Petro Vietininkas.

Sunni sekta netiki, kad 
toks tarpininkas yra tarp 
Alaho ir žmonių. Jie yra ar
timesni krikščionių protes
tantams, kurie netiki į bet 
koki Popiežiaus sanktykia- 
vimą su Dievybe.

Šiite sekta tiki, kad Kho
meini esąs Alaho siųstas 
mesijas. Sunni sektos pase
kėjai, kurių yra dauguma 
musulmonų pasaulyje, žiūri 
skeptiškai į Khomeini ir jo 
pasekėjus, kad neperžengtų 
kanonų ribos savo pasekėjų 
naudai. Yra daugiau islamo 
atskalūnų, kurie veikia ppr 
litiškai vystantis vis nau
jiems Įvykiams islamo pa
saulyje, nes jie lengviau pa
siduoda svetimiems vėjams.

Žemės alyva islamo 
kraštus praturtino, išvedė į 
pasaulinę areną, bet kartu 
įgalino kitų valstybių intri
goms skaldyti l ir ardyti jų 
susivienijimą prieš krikš
čioniškąjį ir ateistinį pasau
li-

Visos islamo sektos yra 
vienodai nusistačiusios prieš 
vakariečių įtaką, bet dau
giausia yra puolamos Jung
tinės Amerikos Valstybės. 
Jų pagalba Izraelis užgrobė 
palestiniečių žemes, antra - 
Amerika vadovauja Vaka
rams ir daugiausia trečia - 
iš amerikiečių atėję papro
čiai, pažeidžia jų esančius 
ipapročius ir religinius įsi
tikinimus (kaip alkoholio ir 
narKotikų platinimas musul
monų kraštuose).

Šachas Reza Pahlavi savo 
knygoje "Reply To History" 
priėjo išvados, kad jis yra 
auka progreso, kuris jam 
valdant buvo padarytas Ira
ne. Kraštą, kuris buvo at
silikęs šimtmečiais, kur bu
vo palikusi viduramžių feo
dalinė - teokratinė sistema, 
negalima buvo sumoderninti 
per jo valdymo 25 metus. 
Feodalinių papročių pirkliai, 
susijungę su islamo religi
jos fanatikais. remiant kraš- 
tutiniųjų kairiųjų partijų, 
įskaitant ir Tudeh komunis
tų partiją, sabotavo krašto 
pažangą. Tik mobilizavus 
visą kraštą, galvoja Šachas, 
ir elgiantis labai griežtai su 
progreso trukdytojais ir sa
botažininkais, naudojantis 
karo stoviu, būtų galima 
kraštą išvesti iš feodalinės 
santvarkos. Irane,, kuris 
buvo Šiite sektos pilnai pa
glemžtas viduramžių feoda
liniais pagrindais, nebuvo 

> gali ma švelniu būdu pereiti 
j modernią vai dymosi siste

N Ė PRAŽIOPSO KIM E IR 
"SMULKMENŲ"- - -

Kartais, taip labai susi
rūpinę didžiaisiais Įvykiais, 
o jų dabar netrūksta, nebe- 
pagalvojame apie kasdieną 
pasitaikančias progas išlai - 
kyti savo kalbą, o tuo pačiu 
ir stiprinti savo lietuvišku
mą. Noriu atkreipti dėmes}, 
kaip mūsų vietinių parengi
mų programose, net skelbi
muose ir plakatuose vis daž
niau pasitaiko lietuvių kal
bos pažeidimų. Tai trūksta- 
nosinės, tai ilgųjų r< raidžių 
brūkšnelio, tai stogelio. ..

Visa tai yra mūsų 
kalba. Atsiklausti ar pasi
tikrinti pas tuos, kurie tvir
tai žino mūsų rašybą-joks 
nusikaltimas. E . K.

Quebec

mą. Svarbiausia priežąstis, Pagal naują konstituciją, 
Iraną privedusi prie revo- Khomeini' buvo paskelbtas 
liucijos yra ekonominė nely- Irano vadu iki gyvos galvos, 
gybė. Pradėjus eksploatuoti Kartu jis yra ir Šiite sektos 
Irano žemės alyvą, šachas, vadu visame islamo pašau — 
jo pasekėjai ir ateiviai už- lyje kaip Imamas, išskyrus 
šiemečiai nepaprastai pra- Siriją, kurios politinis vadas 
lobo. Augant pramonei ir Assad yra ir Imamas savo 
miestams, buvo planuojama kraštui. Khomeini yra ka- 
sumoderninti visą kraštą, riuomenės vadas, pasirenka 
Šachas pradėjo nusavinti prezidentą, sudaro saugumo 
mulų dvasiškių žemes ir tarybą iš 12 asmenų: šeši 
skirstyti jas žemdirbiams, dvasiškiai ir šeši islamo 
neliesdamas savo ir savo teisininkai, kurie turi veto 
artimųjų augančių turtų. Mu- teisę prieš įstatymų leidė- 
lai, turėdami masių pasiti- jus. Šios tarybos pareiga 
kėjimą, matydami savo po- žiūrėti, kad nebūtų pažeista 
zicijų silpnėjimą, talkinin- Islamo Kanonų teisė. Ši 
kaujant Tudeh komunistų konstitucija sukūrė pirmą 20 
partijai, kuri padėjo per šimtmetyje dvasiškių valdo- 
propagandą išryškinti esan- mą valstybę diktatūrinių 
čią nelygybę, pažadino ma- principą. '

Arabų alyvos laukai

Juozas Audėnas

VLIKO SEIMAS

VLIKo seimas buvo susi
rinkęs savo metinei sesijai. 
Po atliktų formalumų, skel
biant Tautos Fondo informa
cijas, Kanados Tautos Foų- 
do atstovybės pirmininkas J. 
Vaičeliūnas Įteikė $15.000 
čekį, o Toronto T F atsto
vybės pirmininkas A. Fira- 
vičiuę — $ 20. 000 čekį.

Įteikimo ceremoniją seimo 
nariai ir svečiai palydėjo di
delėmis ovacijomis, pa
gerbdami nusipelniusius au
kų rinkėjus ir Kanados lie
tuvius aukotojus. Tautos Fon
do V-bos pirm. Juozas Gied- 
raitiš, plačiau paaiškino Tau
tos Fondo Centro ir jo atsto
vybių įvairiuose kraštuose 
veiklą. Paminėjo, kad ry
šium su 1980 m. įvyksiančia 
Madride Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konfere - 
cija, VLIK-as siųs savo de
legaciją, prieš tai atlikęs 
visą eilę paruošiamųjų darbų. 
Tai pareikalaus gana didelių 
išlaidų ir todėl kvietė lietu
vių visuomenę gausesnėmis 
aukomis remti Tautos Fondą, 
kuris finansuoja Lietuvos 
laisvinimo darbus.

VLIK-o Valdybos pirm. dr. 
Kazys Bobelis savo praneši
me paminėjo, kad stiprina
mas ir plečiamas VLIKo at
stovybių tinklas kraštuose, 
kuriuose gyvena lietuviai. 
Šiuo metu tebeveikia seniau 
paskirti atstovai: Z. Jūras 
(jis dalyvavo ir seime Ang
lijoje), B. Venskuvienė — 
Prancūzijoje, tik nepaminėjo 
prel. V. Mincevičius -Ita
lijoje. Naujai įsteigta atsto
vybė Argentinoje, kuriai va
dovauja A. Mičiudas ir L. 
Sruoga. VLIKo Tarybos pir
mininkas Povilaitis infor
mavo apie Tarybos veiklą, 
patvirtintą 1978 m. VLIK-o 
veiklos apyskaita, priimta 
1979 m. sąmata, sudaryta 
nauja Valdyba ir atlikta visa 
visa eilė kitų darbų.

Dr. Bobelis pasisakė 1980 
m. vyksiąs į Europą ir ten 
kitose valstybėse jieškosiąs 
naujų VLIK-o įgaliotinių. Jis 
mano, kad ne tik atskirose 
valstybėse reikia turėti savo 
įgaliotinius, bet ir pasirū
pinti, kad Europoje esančios 
organizacijos būtų įtrauktos 
Į Lietuvos laisvės bylą.

Kaip žinome, Europos Par
lamentas dabar vaidina labai 
žymų vaidmenį visoje tarp
tautinėje politikoje. Į šią in
stituciją esą numatyta eiti 
Pasaulinės Pabaltiečių San
talkos vardu, nes tuo padidi- 
namas reikalų svoris. Da

rant bendrus trijų tautų: lie
tuvių. latvių ir estų žygius, 
būsią mėginama į Europinio 
parlamento darbotvarkę į- 
traukti ir Pabaltijo valstybių 
laisvės bylą. Lygiai taip ak
tyviai veikti numatoma Eu
ropoje prieš Madrido konfe
renciją, kurioje dalyvaus vi
sos valstybės, Helsinkio su
sitarimus pasirašiusios.

Numatoma, kad ilgesniam 
metui į Europą turės išvykti 
ir prof. dr. Domas Krivickas, 
Žmogaus Teisių Komiteto 
pirmininkas. Jis mėgins į- 
sijungti Į Europoje šudarytą 
tarptautinį Zmogaūš Teisių 
Komitetą, kuris numato bend
rai paveikti Europos valsty
bių vyriausybes. Toliau sekė 
paklausimai ir diskusijos.

Kiti VLIK-o vicepirminin
kai: dr. K. Jurgėla, dr. J. Ba
lys ir Liūtas Grinius trum
pai'seimą supažindino su sa
vo srityje atliktais darbais.

Seimo programą labai pra
turtino suorganizuotas ir ge
rai paruoštas simpoziumas 
tema: "Lietuvos Laisvės By
la 1980 metų perspektyvoje". 
Dr. Kostui Jurgėlai moderuo- 
jant, kalbėjo dr. Krivickas, 
dr. Bronius Kasias, dr. kun. 
Šarauskas ir Jonas Simana
vičius, Kanados LB pirmi
ninkas.

Dr. Kasias 1979 m. keletą 
mėnesių dirbo Europoje, kur' 
jis rinko dokumentus savo 
ruošiamai prancūzų kalba 
knygai :USSSR-German Ag
gression Against Lithuania". 
Naujosios knygos išleidimą 
finansuos JAV Lietuvių 
Bendruomenė. Ta proga 
Kasias atsakė į ja n duotą 
klausimą, kaip ruošiasi Eu
ropa į Madrido konferenciją? 
Jis, neturėdamas jokio ofi
cialaus pavedimo, daugiausia 
susipažinęs apie tai tik iš 
spaudos. Jis, kaip dr. Kri
vickas, kreipė seimo dėme
sį į tai,kad Lietuvos laisvės 
byloje Europa turinti didelį 
svorĮ ir kad VLIK-as, drau
ge su Lietuvos diplomatija 
Europos galimybes išnaudo
tų.

R. J. Simanavičius išsamiai 
paaiškino, kad Kanados LB 
dirbanti keliuose tautiniuose 
kolektyvuose:Pabaltiečių Fe
deracijoje, Baltiečių, Gudų 
ir Ukrainiečių Susivienijime 
ir net Septynių Europos pa
vergtų Tautų Sambūryje. Vi
si tie Kolektyvai jau gerokai 
pasiruošę ir netrukus su sar 
vo dokumentuota medžiaga ir 
pareiškimais lankysią vy
riausybę ir parlamentą (b. d,) 
NEPRIKLAUSOMA Ll ETUVA
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NUO CHAMONIX LIGI LAKE PLACID 
( 1924 - 1980 )

* TRUMPOS ŽIEMOS OLIMPINIU ŽAIDIMŲ APYBRAIŽOS *

Naujųjų laikų pradinė 
olimpiadų vieta buvo Atėnuo
se (Graikijoj) 1896 m. , kur 
tuo metu siauros apimties 
sporto šakos ir gana primi
tyvi organizacinė ir techninė 
pravedimo eiga nedavė lau
kiamų vaisių. Vienok šis di
džiulis renginys plačiau at
skleidė olimpinio sąjūdžio 
šviesesnes vietas, ypač da
lyviams sportininkams ir 
daugeliui tautų. Tuo metu ir 
gerokai vėliau, t. y. ligi 1924 
metų, olimpiadų programa 
plėtėsi, o pati santvarka 
olimpiados atidarymui ir už
darymui jgavo tvirtesnius 
orumo rėmus.

Ankstyvesniuose Tarptau
tinio Olimpinio Komiteto po
sėdžiuose, kuriuos dabar va
diname sesijomis, keletą 
kartų Olimpiadų atgaivintojas 
prancūzas Pierre de Couber
tin, užsiminė apie žiemos 
sporto šakas. Jo siūlymu, 
jos turėtų būti irgi olimpia
dų programoj, bet jau atski
ru vardu, be žodžio olimpia
da ir būtų pravedamos tais 
pačiais metais, kaip ir va
saros olimpiniai žaidimai. 
Būdinga, kad šiam sumany
mui didžiausią pasipriešini
mą kėlė skandinavų tautos: 
norvegai, švedai ir suomiai, 
nes ten tuo metu slidžių ir 
greitojo čiuožimo sporto pa- 
kos buvo itin pažengusios ir 
plačiuose sluogsniuose prak
tikuojamos. Galutinai šis 
klausimas buvo nuodugniai 
aptartas 1921 m. Lausanne 
(Šveicarijoj) sesijoj ir nu
tarta, kad 1924 m. Chamonix 
( Prancūzijos) vietovėj būtų 
pravesti I—ji Žiemos Olimpi
niai Žaidimai.

Europa tuo metu, išskyrus 
šiauriečius, dar palengva 
sliūkino mažais žiemos spor
to žingsneliais. Greitasis 
čiuožimas, dailusis ir sli
džių alpinistinės rungtys jau 
prieš pirmuosius ž. o. žaidi
mus buvo pasaulinės klasės. 
Nestebėtina, kad 1924 m. Cha
monix vietovėj norvegai 18.50 
klm. perbėgimuose, šiaurie
čių rungtyje ir šuoliuose - 
skina laurus visose rungty
nėse, net ligi 3-čios vietos 
imtinai, išskyrus 18 klm nuo
toly 3-čią vietą laimi suomis 
ir greitajame čiuožime vy
rauja suomiai. Nors progra
ma buvo aprėžtų rėmų, bet 
skandinavų žiemos sporto 
atstovai tikrai gerai pasiro
dė, toli pralenkdami kitas 
Europos tautas. Ledo rituly 
Kanada atskaito 19:2 Didž. 
Britanijai ir JAV - 6:1 baig
miniam rate,lengvai parsive
ža šio žaidimo laurus namo. 
(Čia tenka pastebėti, kad a- 
nuometinius greitojo čiuoži
mo rezultatus dabartinės pa
saulinės klasės moterys 
lengvai viršija).

ST. MORITZ. 1928 m.
Garsioji pasaulio kurorti

nė vietovė ir žiemos sportui 
puikiausiomis sąlygomis pa
garsėjusi, antrąją pakopą 
Ž. O. žaidimų perkelia i 
Šveicarijos kraštą. Čia j 
norvegų slidininkų rikiuotę 
be jokių atsiprašymų įsiter
pia visi trys švedai. Jie ma- 
ratoninėj 50 km. rungty lai
mi visas pirmas 3 vietas, 
bet norvegai surenka kitas 
rungtis : 18 km. , šiauriečių 
sudėtinę (18 km. ) ir šuoliai 
plius šuolius nuo didžiosios

nuosklandos. Suomių, kaip 
slidininkų, laimėtojų tarpe 
nerandame. Greitajame čiuo
žime Clas Thunberg, kuris 
chamonix žaidimuose surin
ko 3 pergales, čia irgi laimi 
2 aukso medalius, tuo pa
kartodamas suomių klasę su 
Savo tautiečiu Julium Skut- 
nabb irgi 2 aukso ir 1 sidab
ro medalius. Ledo rutulyje 
kanadiečiai įsismaginę ker
ta sausą žaidimą visiems : 
11:0 švedams, 13:0 šveica
rams, 14:0 švedams (pir
mame susitikime) ir galuti
niu balansu 38:0, su 6 taš
kais, džiaugsmingai grįžta 
namo, nes europiečiai tik
rai skaudžiai pamokyti. Šalia 
"bobsley" rogučių 4-to, St. 
Moritze jau įvesta nauja 
rungtis "skeleton", kur ro
gučių vairuotojas, gulėda
mas ant krūtinės, specialiu 
leduotu paviršiumi, kiek ga
lint greičiau stengiasi pra
lakti tą nuotolį. Greitis sie
kia net ligi 140 km. per va
landą. Speciali avalynė, šal
mas ir metaliniu audeklu 
padengtos pirštinės tarnau
ja apsaugai ir tarnavimui. 
Nors šveicarų tarpe jos 
(rogutės) paplitę, bet tikro
ji istorinė kilmė nežinoma 
net ir Brockhaus sporto en
ciklopedijoj.

Dailiajame čiuožime ant
ruoju laurų vainiku puošiasi 
švedas Gillis Graffstrom, o 
moterų tarpe pasirodo nauja 
asmenybė - Sonja Henie, kaip 
naujos mokyklos ir itin ne
paprastų gabumų čiuožėja. 
Graži, patraukli ir savo jau
natviškumu užbūrus! žiūro
vus, istorijoj daug kur va
dinama "Fraulen Hopp’.a",

mat. 1924 m. Chamonix, lai
ke jo debiuto, ji pargriuvo, 
bet staigiai atsikėlusi vėl 
tęsė savo programą, pa
ti sau garsiai sušukdama: 
"hoppla", būk tai nieko ypa
tingo. Tada šiai šviesiaplau
kiai mergytei visi šios sri
ties žinovai pranašavo švie
sią ateitį. Niekas neapsiri
ko, nes iš eilės net 3-juose 
O. Z.žaidimuose ji laimi 
pergales, II kartų pasaulines 
pirmenybes, 6 kartus Euro
pos. Ji mirė spalio 13 d. 
1969 m.
LAKE PLACID. 1932 m.

Sonja Henie antru kartu 
triumfuoja dailiajame čiuo
žime, o amerikiečiai sukėlę 
dalig vėjo ir pasipiktinimo 
greitojo čiuožimo bendram 
starte (pradėjo visi kartu ir 
iš vienos eilės, kaip kad vi
dutinėse ir ilgose distanci
jose bėgikai), kur alkūnių 
darbas ir stumdymasis šiau
riečius išmušė iš vėžių, o 
kartu ir laimėjimų. Taip 
amerikiečiai John Shea (1500 
ir 500 mtr. nuotoliai) ir Ir
ving Jaffee (5000 ir 1OOOO) 
drumstos pradmės (starto) 
pagalba, sušluoja visą ket
vertą medalių. "Bobsley" 
rogučių tarpe įsirikiuoja ir 
dvejeto rungtis. Slidžių var
žybų išsidalinusi :18 km. lai
mi švedas. 50 km. abu pir
mieji suomiai, šiauriečių 
rungtis ir šuolius norvegai. 
Porinį čiuožimą, kuris eina 
nuo pat 1-jų Z. O. žaidimų, 
nuskina prancūzai Andree ir 
Pierre Brunet. Pirmu kart 
jie tenkinasi 111 vieta, o jau 
1928 ir 1932 m. ( A. Mortz ir 
Lake Placid) įkopia į laimė
tojų pakopą. Vyrų dailiaja
me čiuožime austras Kari 
Schaefer, kaip 1929-1936 m. 
Europos meisteris, 1930- 
1936 m. pasaulio, daug nau
jumo ir mokyklos įnešęs, 
garbingai atžymimas aukso 
medaliu. Kanadiečiai trečią 
kartą paeiliui išneša ledo 
rutulio vainiką. (b. d.)

algimanto skiltis

R. Pocauskaitė Rudinskienė
MOTERŲ TEISĖS QUEBEC’O PROVINCIJOJE
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Šie žodžiai rašomi naiviai1 
tikintis, kad šio rašinio ne
pastebės žmona. . . Bet, kaip 
sakoma, palaimintas tas ne
kaltasis naivumas. Taigi. . .

Senai, ne taip jau senai, 
prieš kokius 32 metus ar pa
našiai, UNROs žalsvais 
švarkeliais pasidabinę, try
nėm auditorijų suolus, klau
sydami kruopšč jųjų'profe
sorių (Mykolo ir Vaclovo 
Biržiškų, V. Maciūno, P. Jo
niko, J. Balio, E, Fraenke- 
lio, J. Puzino ir kt.) paskai
tas. Didesnė mūsų dalis stu
dijavo, mažesnė -studenta
vo, tarpusavis sugyvenimas, 
kolegiškumas buvo nuošir
dus ir tikras. Socialinis 
bendravimas buvo gyvas, re
tai kada iš įprastų normų 
beiškrypstąs. Tarpusaviai 
santykiai tarp studenčių ir 
studentų, paprastai viename 
bendrabuty gyvenančių, nie
kam nekėlė jokių rūpesčių 
ar pasipiktinimo. Žodžiu, 
tiek darbo, tiek ir laisvalai
kių atmosfera buvo balon 
svotą, neskaitant pasitai
kančių, bet korektiškų jau
nosios kartos išdaigų. Bet, 
pagaliau, kokioje kultūroje 
ar civilizacijoje studiozai be 
to apseidavo ? Šitokion, be
veik idealion studentiško gy
venimo rutinon įsijungė ir 
truputį vėliau atvykusi nauja 
mergiha , Birutė. Daili , 
grakšti, tamsiaplaukė, pa
trauklios šypsenos, simpa
tinga lituanistė. Tuo metu, 
kiekviena naujokė būdavo ne 
tik draugiškai sutinkama, bet 
ir visada likdavo populiari 
vyrų studentų tarpe. Neki- 
taip buvo ir su Birute.

Greit pastebėjome, kad 
mūsų naujoji kolegė turi ir 
kitų talentų, kaip literatūri
nė kūryba, polinkis muzikai- 
nuolatinis ir drausmingas 
balso lavinimas. Žodžiu, bu
vo rūpestinga klausytoja au-

BIRUT /•-’ /

je ?
Kas ten žino, ar šiandien 

Birutė priklauso, taip vadi
namam, moterų išsilaisvi
nimo sąjūdžiui, bet, ir vėl 
pagal mūsų spaudą spren
džiant, ją matome įsijungu
sią ir liėtuviškon emigraci- 
nėn politinėn veiklon. Ir čia 
ji yraišskirtinai drąsi, prin
cipinga ir, atrodo, nelabai 
į kokius ten kompromisus 
linkstanti.

Netaip jau daug kas mūsų 
tarpe paikiai orentuojasi vi
sose santykių plonybėse, 
tarkime, tarp ALTos, reor- 
gų ir. Liet. Bendruomenės, 
tuo tarpu, Birutei nei abejo
nių, nei kokių ten neaišku
mų ar nežinomųjų kaip ir 
nėra. Ji neatsistojo anapus 
barikadų, neatsisėdo ant 
tvoros laukti aiškių laimėto
jų, bet pati užėmė poziciją, 
kuri jai yra tikra, viena ir 
nesvyruojanti. Gali su tuo 
nesutikti, bet reikia pripa
žinti jos pilietinę drąsą ir 
nedviprasmišką vitališku
mą. Ji nesibijo nei kritikos, 
nei satyriškos šypsenos ar 
piktos ironijos. Ir, jei vie
nas kitas, jos buvusų kole
gų, linkome į vieną ar kitą 
pusę (gal ir dabar dar bent 
kiek svyruojame) nors 
ir norėdami prisipažinti 
šiaudadūšiais esą, bet mū
siškė Birutė tokios "nuodė
mės" niekados nebuvo su
viliota. Gi jos nuolatinė 
energija bei išradingumas, 
tikriausiai, duos mums ir 
vėl naujų staigmenų, ypač 
liečiančių čikagiečių lietu
vių bendrinės veiklos įmant
rius labirintus.

Kad tai tiesa,ar bent arti 
jos, aiškiai liudija tos pačios 
Birutės slidus, bet dalykiš
kas ir faktais grįstas 
straipsnis, dar gruodžio 
mėn, pradžioje pasirodęs

(Iš 1979 m. lapkričio mėn. 11 d. tarto žodžio K. L. K. M. susirinkime Montrealyje)
Kodėl mes naudojame iš

sireiškimą "moterų teisės"? 
Gal būt, todėl, kad neperse
niausiai moteris Quebec’o 
provincijoje turėjo labai ri
botas teises. Prieš 1964 m. 
Quebec e ištekėjusios mo
ters teisės, kas lietė jos tur
tą, buvo palyginamai tokios, 
kaip vaiko.

Ji negalėjo parduoti savo 
nuosavybės be vyro žinios ir 
sutikimo. Bet 197 0 metais tie 
įstatymai pasikeitė, galima 
sakyti, kad šiandien moterų 
teisės sulygintos su vyrų 

Aš mėginsiu jums išaiš - 
kinti, kokios yra moters tei- 
.sės pagal Quebec'o Įstaty
mus ir kaip jie mane liečia 
notarės profesijoje.

Istoriškai, šeimos vedėjas 
ir pagrindinis autoritetas 
buvo vyras. Ekonomiškai ir 
legaliai kalbant tai reiškia, 
kai jaunieji vesdavo, turtas 
perėjo į bendrą nuosavybę, 
kurią galėjo administruoti 
tiktai vyras. Moteris pra
rasdavo teisę administruoti 
net savo privatų turtą.

Tų dienų Įstatymų leidėjai 
teisinosi, kad vyras turėda
mas daugiau patyrimo pasau
lio reikalais, buvo tinkames

O kas yra tas moters var
das? Ar aš esu RūtaPocaus- 
kas ar Rudinskas ar abu ? 
Atsakymas yra toks: vienin
telė moters pavardė yra ta, 
kuri užrašyta jos gimimo pa
žymėjime, t. y. mergautinė 
pavardė. Bet pagal labai se
ną tradiciją, moterys daž
niausia ima vyro pavardę, 
kai išteka. Tai nėra privalo
ma, bet tiktai įprasta taip 
daryti.

Kai jauna pora veda Que- 
bec'e, yra tam tikri įstaty
mai, kurie nurodo jiems, 
kaip jie turės vedę savo tur
tą valdyti. Taigi, galima sa- , 
kyti, kad vedasi pora turi 
gyventi pagal nustatytas san
tuokines taisykles arba 
"matrimonial regime". Tie 
įstatymai valdo jų turtą.

Pora, kuri vedė po 1970 m. 
be vedybinės sutarties (mar
riage contract), seka Quebe- 
co taisykles,, vadinamas 
"partnership of acq uests".

Turto atžvilgiu, tai yra lyg 
draugija. Lietuviškai sakant, 
jie pasidaro "partneriai ". 
Kiekvienas administruoja ir 
faktiškai turi pilnas teises 
savo nuosavybei.

Šitas naujas įstaymas yra

visagališką autoritetą dėl 
šeimos bendro turto. Jisai 
tęsė turto kasdieninę admi
nistraciją, bet ateityje jam 
reikėjo žmonos pritarimo, 
jei norėjo parduoti namą ar
ba žemę. Praktiškai tai reiš
kia, kad ateityje žmonos pa
rašas buvo privalomas ant 
bendro nekilnojamojo turto 
pardavimo dokumentų.

Moteris, kuri turėjo'vedy
binę sutartį arba "Marriage 
contract" dabar galėjo be 
vyro parašo parduoti turtą, 
kuris buvo nuosavybė jos 
pačios vardu.

Grįžtant prie senesnio 
įstatymo, kodėl moters pa
rašas yra privalomas ? — 
Todėl, kad visas turtas, Įgy
tas per jų vedybinį gyve
nimą, priklauso pusė vyrui 
ir pusė žmonai.

Pavyzdžiui, jeigu žmona 
visą gyvenimą dirbo namie, 
indus plovė, vaikus augino, 
o vyras uždirbo algą darbe, 
tvarkė visus jų finansus, pats 
vienas nupirko namus, do
kumentus pasirašė, tai ir 
čia tas namas priklauso pu
siau jo žmonai.

Jeigu žmona ar vyras to 
nesupranta, nežino ar igno-

mas testamento. Kai kuriais 
atvejais našlė arba našlys 
atsiranda keblioje padėtyje. 
Įpėdiniai būna išsklaidyti po 
pasaulį, arba vaikai nepįl - 
namečiai ir tuo atveju ilgai 
užsitęsia palikimo sutvarky
mas, iškyla didelės išlaidos 
ir lieka turtas užšaldytas.

Todėl noriu pabrėžti, kad 
yra labai svarbu turėti tes
tamentą ir vyrui ir žmonai, 
nors moteris dažnai tiki, kad 
tas dokumnetas jai nėra rei
kalingas.

iki šiol aš kalbėjau apie 
moters teises vedybinio gy
venimo metu, bet dabar no
rėčiau paliesti vedybų pabai
gą. Kokios yra moters teisės 
kai įvyksta skyrybos ?

Senesniais laikais Katalikų 
Bažnyčia Quebec o provinci
joje turėjo labai didelę įtaką; 
skyrybos buvo beveik neįma
nomos. Reikėjo prašyti Ka
nados Parlamento privačios 
bylos. Tais laikais vyras ga
lėjo gauti skyrybas dėl žmo
nos neištikimybės. Bet mo
teris galėjo prašyti skyrybų 
dėl vyro neištikimybės tiktai 
tada, jeigu jisai atsivesdavo 
savo meilužę Į namus. Bet 
lygybė lieka lygybė ir dabar

ditorijoje, laiku ir be prie
kaištų atlikdavo namų dar
bus, visada pasiruošusi at
eidavo Į semnarų ir prose - 
mi narų pratybas. Daug darbo 
ir laiko skirdavo egzaminų 
ruošai. Žodžiu, visais at
žvilgiais, buvo tvarkinga,par 
reiginga ir darbšti studentė, 
atvykusi rimtai studijuoti, 
bet ne "good time" (anomis 
dienomis net nežinojome to
kio pusiau pikantiško termi
no) praleidimui.

Atrodo, jos gerosios ir 
išskirtinos savybės nepasi
keitė ir emigracinėje /bend
rojoje veikloje, kiek ją ten
ka sekti iš mūsų periodinės 
spaudos puslapių. Yra para
šiusi (prieš keletą metų jau 
išleistą) romaną, Įdainavusi 
plokštelę, turėjusi keletą 
koncertų. Ar tai ne pras
mingi momentai bendrojoje 
kultūriniai meninėje veiklo-

Galima sakyti, kad šiais 
laikais padarytas didelis pro
gresas. Prieš šeimos plana
vimo įvedimą ir ypatingai 
prieš platų naudojimą efek
tyvaus gimimo reguliavimo 
metodų, vedusi moteris pra-

nis perimti žmonos finansi
nę administraciją. Taip pat 
ir dėl to, kad moterys netu
rėjo finansinio patyrimo, ne
sidomėjo politika ir neturėjo 
teisės balsuoti.

Bet pamažu laikai keitėsi. 
1930 m. ištekėjusi moteris 
Quebec’e įgijo teisę pasilai
kyti savo uždirbtą algą ir 
išleisti ją kaip norėjo. Porą 
metų vėliau ji gavo teisę at
sidaryti banko sąskaitą savo 
vardu.

vienas iš moderniškiausių 
pasaulyje. Jis buvo išleistas 
1970 m. ir pakeitė seną, va
dinamą "comunity of proper
ty" arba bendro turto įstaty
mą.

Tie, kurie vedė prieš 1970 
metus, pasilieka "common 
as to property".

Kaip jau minėjau, moters 
teisės prieš 1964 m. buvo la
bai ribotos. Tačiau tais me
tais buvo išleistas Quebec'o 
"Bill 16", kuris sulaikė vyro

ruoja, tai gali, anksčiau ar 
vėliau, Jie ir jų vaikai atsi
durti nemalonumuose. To
kioje padėtyje esant, yra 
labai svarbu abiem vedybų 
partneriams turėti savo tes
tamentą. Mirties atveju Que
bec'o Įstatymai nenumato, 
kad vyro turtas priklausys 
žmonai ar kad žmonos tur
tas priklausys vyrui. Yra nu
statytos griežtos taisyklės, 
kurias turi sekti notarai,kai 
žmogus miršta nepalikda -

netik vyras turi mokėti žmo
nai išlaikymą, jei būna sky
rybos, bet taip pat ir mote
ris, jei ji uždirba daugiau ar 
turi daugiau turto negu vy
ras, turi jam mokėti išlai
kymą.

Visi žino, kad nei vienas 
nei kitas nelaimi skyrybų 
bylų. Bet eiga žymiai bū
na palengvinta, jei pora prieš 
vedybas apsirūpino vedybine 
sutartimi arba "marriage 
contract".

leisdavo gerą dalį savo gy
venimo gimdant ir auginant 
savo vaikus.

XIX amžiaus vidury Que
bec’© ištekėjusi moteris, pa
siekusi 50 metų amžiaus, jau 
buvo pagimdžiusi maždaug 8 
vaikus. Pradžioje XX am
žiaus tas skaičius nukrito iki 
šešių, o 1961 m. - tik trijų 
vaikų. Noriu priminti, kad 
tai Įvyko dar prieš platų nau
dojimą specialių "piliulių" 
kontrolei.

1980. II. I

"Sandaroje". Iš jo sužinome, 
kad Chicagos lietuvių gyve
nimo prajovų nei iš tolo, nei 
iš arti, negalima lyginti, 
sakykime, su tokia montrea- 
liečių, torontiečių ar detroi- 
tiečių lietuvių baisiai jau ra
mia veikla. Piketai, skrai
dančios plytos, sudužusių 
langų skeveldros, vien tik 
liudija apie chicagiečių tem
peramentus, įsitikinimus ir 
tėvynės reikalų meilę. Va
dinasi, ten dalykai yra rim
ti, kruopščiai p'anai išmąs
tyti ir pareigingai vykdomi. 
Kaip ten toji mūsų rami ir 
taiki Birutė papuolė į tuos 
aršių kovų mįslingus verpe
tus, tai vis didelis klaustu
kas eilei jos buvusių kole
gų. Gal tik džiaugtis tenka, 
kad lietuviai turime drąsių, 
užsidegusių ir pirmos ug
nies krikšto nebijančių mo
terų ?

Šitie skaičiai Įrodo, kad 
moters rolė, kaip vaikų gim
dytojos, nebediktuoja daugu
mos moterų likimą taip 
griežtai, kaip kad anksčiau.

Mažesnėms šeimoms ir 
didėjant dirbančių moterų 
skaičiui, pavyko sustiprinti 
moters pasitikėjimą savimi 
ir jos ekonomišką savaran
kiškumą. Pirmiausi žings
niai Į priekį buvo atsiekti a- 
kademinėse srityse. Pavyz
džiui, medicinos fakultetas 
atidarė duris moterims 1963 
metais. Pirma advokatė gy
nė teises Quebec'e 1942 m. 
ir pirma notarė buvo priim
ta Į profesiją tiktai 1958 m. , 
t. y. maždaug, prieš 20 metų.

■3 pSL.



KULTŪRINIS PUSLAPIS®

Novelės
MUZIKA ĮŽENGIANT Į NE
REGĖTUS MIESTUS, Algir - 
das Landsbergis. Novelės. 
1979 m. Išleido ATEITIS .

Spaudė Lietuvių Enciklope
dijos .Spaustuvė.
Aplankas- Nijolės Palu - 
binskienės.

Ištrauka iš novelės Dangūs Tuštėja, Dangūs Pildosi
B Algirdas Landsbergis

Adelės žvilgsnyje spindėjo triumfas. Tai, be 
abejo. Ji moka iš karto pasverti ir Įvertinti žmones. 
Nors jos naujieji kaimynai kalbėjo lietuviškai, jie 
vistiek, vistiek priklausė Adelę supančiai svetimybe.' -Dabai 
ji jautėsi pranašesnė už juos, nežiūrint jų jaunumo, 
įmantrių baldų ir drabužių.

-O jų vaikas ? - paklausė ji.
-Petrukas ? Jis nieko nežino.
-Tikrai ?
-Jis ėjo su mainm iki mūsų durų. Jis manęs pa

klausė : Kas "bežnyčia" ?
Kodėl jos motina taip keistai šypsojosi ? Kodėl ji 

delsė ?
-Danguole, tu gali pasaugot jų berniuką. Syki į 

savaitę.
-Ačiū, mama.
-Bet su viena sąlyga. Jei tu pamokysi Petruką re

ligijos.
- Ar aš ?
- Paaiškink jam, kas yra Dievas. Tik lietuviškai.
-Aš neturiu laiko.
-Ten būdama.

-Kaip ? Aš nežinau, ku_.p.
-Tik pagalvok, tu pakeisi jo gyvenimą. Kada nors 

jis pradės eit į bažnyčią. Dėka tavęs.
Danguolė pagalvojo apie gimnazijos pabaigtuves iv 

vėl pajuto smalsias Tonio lūpas ant savųjų, kaip prieš 
dvi dienas. Ji jautėsi raustanti. Dabar reikia sutikti 
sų viskuo, ką motina sako.

-Gerai, mama.
Adelė palietė jos patį, patvirtindama judviejų su

sitarimą. Jos akys, pro dukters plaukus, atrado lie
tuvišką kalendorių ant sienos, su gubomis lauke ir 
erdviu dangumi.
3.

-Bet kur yra Dievas ?
-Danguj e.
Petrukas pastvėrė Danguolę už rankos ir nutempė 

ją prie lango.
-Kur,? Kur ? - jis klausė jos, rodydamas Į dangų,

kuriame pulsavo lėktuvo raudona švieselė, nežinomo 
dievo pulso rodyklė.

-Danguje, tik tu jo nematai.
-Kodėl ?
-Dievas ne žmogus.
-Lėktuvas ? Balionas ?
-Petruk, tu kvailas.
-Ne, aš gudrus. Mama taip sako.
Kantrybės. Danguolė priminė sau kantrybės. Ji 

patempė Petruko ranką.
-Eikš, pradėsim vėl nuo pradžios.
Jiedu atsisėdo ant baltos sofos. Tokių, baltų kilimų, 

baltų minkštų kėdžių, ir baltų lempų-gaublių ji tebuvo 
mačiusi žurnalų skelbimuose. Kaimynų salionas, ' toksai 
svetimas ir drauge toksai patrauklus, buvo visiška 
priešingybė jos tėvų senamadiškam salionui , kuris atro
dė tiesiai perkeltas iš kaimyninės baldų krautuvės vit
rinos. Ji atvertė savo atsineštą mokyklinį katekizmą.

-Tu man paskaitysi pasaką ? - paklausė Petrukas 
-Ne, teisybę. Apie Dievą.
Titulinio puslapio kampe būvu įrašyta: Danguole 

Sauka, Religious Award. Ji nesitikėjo, kad rašalas būtų 
taip išblukęs - jau taip seniai ji bebuvo atvertus! ka
tekizmą.

-Pirmas klausimas : Kas sutvėrė pasaulį ? Atsaky
mas : Dievas sutvėrė pasaulį.

-Kas yra "sutvėrė" ?
- Padarė.
-Kodėl jie nesako "padarė" ?
Danguolės religinė pamoka darėsi daug sudėtinges

nė, kaip kad jos buvo manyta. Jos pačios klausimai 
stūmė Į šalį Petruko klausimus. Kiek ji pati dar tiki, į 
ką ? Gimnazijoje, daug mergaičių sakėsi nebetikinčios. 
Tos, kurios nugriebdavo geriausius pažymius , sakėsi 
tikinčios į "visatos vieningumo principą" ar panašius 
dai ykus.

-Ar Dievas didesnis už žmogų ? - vėl klausė Petru
kas.

-Daug, daug didesnis.
-Gali pakelti namą ?
-Labai lengvai.
-Viena ranka ?
-Petruk, jis neturi rankų.
Ji tebėjo prie komunijos, bet sau ji nebegalėtų 

taip aiškiai nupiešti Dievo, kaip ji nupiešė Petrukui. Ji 
pagalvojo apie savo motinos maldaknygę, atsivežtą iš 
Lietuvos. Jos Dievas buvo kitoks. Ir Petruko Dievas'
jau darosi skirtingas.

-Kas čia ? Petrukas badė pirštu į blizgančią rau-

doną žvaigždutę, prilipdytą prie katekizmo klausimo.
-Žvaigždutė.
-Kodėl ?
-Kai aš teisingai atsakiau klausimą, man prilipdė 

žvaigždutę. Kai tu atsakysi, aš tau prilipdysiu. Ant 
.■caktos.

Ji palietė pirštu Petruko kaktą. Jis išsišiepė, bet 
bematant surimtėjo.

-Žvaigždutė. Kaip danguj ?
-Kaip danguj.
-Taip, danguj. Čia.
Ji parodė į pirmąjį paveikslą katekizme. Taip ap

link, rateliu, mes sugrįžom prie pirmojo klausimo ir 
mano pirmojo atsakymo, ji atsiduso nusivylusi. Petruko 
a> ys buvo Įsmeigtos į paveikslą. Jo viduryje buvo ra
tas, o rato viduryje sėdėjo Dievas, ilgesniais plaukais 
užjo motinos ir ilgesne barzda už jo tėvo, pakeltomis 
rankomis, banguojančiomis plataus rūbo klostėmis. Die
vą supo ėriukų ratas, debesų žiedas, virš jo galvos bu
vo dainuojančių galvučių puslankis. Virš didžiojo rato ir 
po juo spraudėsi du ratu ; viršutiniame giedojo angelai , 
žemutiniame žmonės. Ratai plito, kaip ratilai ežere, 
pro kilimą, pro: sienas, laukan, dangun.

-Kur tu eini, Petruk ?
-Dantų plaut.
Danguolė patraukė pečiais. Jam nusibodo - tiek 

naudos iš mano pirmos pamokos. Petrukas pasileido 
laiptais aukštyn.

-Kodėl viršuj ?
-Man geriau patinka.
Danguolė priėjo prie virtuvės durų. Nuo šaldytuvo 

Į ją žiūrėjo PAN AM kalendorius su lėktuvu erdviame 
variniame danguje.

Užuot plovęs dantis, Petrukas įbėgo į verandą. Iš 
verandos buvo matyti daugiau dangaus, kaip iš saliono. 
Jo nuostabos kupinos akys regėjo debesis susijungian
čius su debesimis, iš debesų išsidriekiančius ilgus 
plaukus ir barzda, išsirituliuojančias drabužių klostes. 
Dangus n bebuvo tuščias. Dangun grūdosi eibių eibės, 
katekizmo puslapis plito dangumi, kriokliais krito iš- 
sivyniojantys rietimai, sūkuriai sukosi ėriukų ir dai - 
nuojančių galvučių pavidaluosna. Koks pilnas, pilnas 
Dievo dangus.

ATSIUSTA PAMINĖTI — 
"Lietuvių Dienų" žurnalo 

lapkričio mėn. numeris jau 
išsiuntinėtas skaitytojams, 
bendradarbiams ir platinto
jams.

Sis "Lietuvių Dienų” nume
ris yra skirtas IX Amerikos 
Lietuvių Kongresui atžymėti.

Viršelyje Amerikos Lietu
vių Kongreso Prezidiumas ir 
Čiurlionio Ansamblis, atli
kęs meninę programą Kong
reso bankete. Lietuvos Ge
neralinio Konsulo A. Šimučio 
referato, skaityto kongreso 
metu, ištraukos. ALT° pir
mininko dr. K. Šidlausko 
pranešimo santrauka ir nuo
traukas iš suvažiavimo. Kun. 
J. Prunskio reportažas akto-

nuotraukų iš to įvykio. Kny
gų recenzijos, P. Gaučio 
ir a. a. Ju'zo Tininio po jzi- 
jos vertimai. Daug Kalėdinių 
Sve.'tinimų ir kt.

Anglų kalbos dalyje - Vil
niaus Universiteto 400 metų 

.sukakties istorinė apžvalga, 
paruošta prof. Jono Skiriaus. 
Vlado Česiūno tragiško din
gimo aplinkybių aprašymas, 
sovietų pilietybės Įstatymo 
aiškinimas ir kiti su lietuvių 
gyvenimo problemomis su
siję reikalai.

"Lietuvių Dienas" leidžia. 
Antanas F. Skirtus. Adresas: 
4364 Sunset Boulevard, 
Los Angeles, Calif., 90029. 
Prenumeratos kaina nuo 

riui Jonui Kelečiui premijos 
įteikimo proga , ir keletas

ateinančių metų S 18. 00, Ka
nadoje - $ 20. 00.

Žmoniškumo Šviesoje...
(tęsinys)

... Laikui bėgant, pagalba persekiojamiems išsiplėtė, ii- 
į šį kuklų darbą tam tikrais laikotarpiais įsijungdavo vis 
daugiau patikimų žmonių.

Algirdas Miniotas gaudavo ligoninėse mirusių žmonių 
pasus. Tie mirusių pasai buvo perduodami besislapstan
tiems žmonėms.

Būdavo atvejų kai kurį nors miesto kvartalą vokiečiai 
apsupdavo, ir tada "nelegalūs" piliečiai buvo perkelia
mi į saugesnę vietą, Taip iš Panemunės rajono dažna’ 
pervesdavau Sonią Grinkaitę, iš Žaliakalnio - Rosų 
□tenderionę, Margaritą Stenderytę, Gutą Šmuklerytę ir 
kitus žmones. Jie visi rasdavo laikinus namus pas be
baimę ir kilnią Pranę Špokaitę-Juodvalkienę, kuri gyve
no Dzeržinskio gatvėje ( buvusi Prezidento g-vė).

Vieną 1943 m, lapkričio dieną, sužinojęs apie galimas 
kratas, kreipiausi į Kauno Operos teatro orkestro ar
tistą, pedagogą Eduardą Satkevičių, kad laikinai priim
tų žuvusio teatro koncertmeisterio dukrelę Margitą Sten- 
dytę. Kadangi tame pačiame name gyveno rudmarškinis 
mergaitę priglaudė Satkevičiaus žmonos motina Ieva 
Pocienė, gyvenusi Gardino g. Nr. 50 . Po kiek laiko 
kaimynai mergaitę pastebėjo ir vaiką teko paimti Sat
kevičiams, Kai kurie Satkevičiaus kaimynai pastebė
jo ir juos įskundė vokiečiams. Pavojuje atsidūrė vi
sa šeima. Kartą vėlai vakare Satkevičius atbėgo pas 
mus ir papasakojo apie gręsiantį pavojų.

*Tais laikais Kauno gyventojai geležinkelio stotyje 
galėjo nusipirkti vaikų, vežamų iš okupuotų Tarybų 
Sąjungos teritorijų. Vienas vaikas kainavo 5 markes. 
Tokiems vaikams buvo išrašomi asmens liudijimai, 
4 psl.

A. Dauguvietytė gavo mums tokį liudijimą Irenos Iva- 
novos vardu, kuris buvo perduotas Satkevičiui. Mar
garita pabuvo pas Satkevičių apie pusę metų, o vė
liau perkėlėme ją pas O. Dauguvietienę.

Gavau dar kelis tokius pažymėjimus, ir jie buvo 
panaudoti tokiems pat tikslams.

Vieną vasaros dieną hitlerininkai nusitempė į ges
tapą kompozitorių Edviną Geistą. Jo žmona vokietė, 
kiekvieną dieną eidavo Į gestapą teirautis apie savo 
vyro likimą. Vokiečiai vis duodavo jai vilčių, tyčio
josi iš jos, kad , atseit teismas dar tik bus. Vieną 
kartą jai nelauktai atidavė vyro drabužius ir Įvairius 
smulkius buities apyvokos dalykus.

Moteris nepaprastai sunkiai pergyveno šią žiaurią 
nelaimę, bėgiojo gatvėmis, vėliau nusižudė.

Kuklus siuvėjas Vincas Zigmantas papasakojo man 
apie šią šiurpią tragediją. Aš žinojau, kad kompo
zitorius rašė operą "Prometėjus" ir kitus muziki
nius kūrinius. Reikėjo nors rankraščius išgelbėti . 
Anksti, vos saulei patekėjus, Įlipau pro langą į 
užanspauduotą kompozitoriaus kambarį ir, Vinco Zig
manto padedamas, surinkau išsklaidytus kratos me
tu kūrinių lapus, surišau ir sudėjau Į lagaminą . 
Kūriniai po karo buvo perduoti Kultūros ministerijai, 
o vėliau persiųsti Į VDR.

Kiekvieną vasarą teko važiuoti į kaimą atostogų ir 
kartu imtis pas mus gyvenusius ^nelegalius" piliečius. 
Važinėti traukiniu civiliai asmenys galėjo tik su spe
cialiais leidimais. Leidimus gaudavom iš okupantų 
valdžios organų, A. Lincevičiui tarpininkaujant.

Vasaros atostogų metu V. Krestijanovienė ( S. Bin
kienės sesuo) Pamūšyje surinkdavo • arybinių lėktu
vų nupieštus atsišaukimus. Juose buvo aprašoma pa
dėtis frontuose, kuri buvo'iliustruojama spalvotomis 
nuotraukomis. Tuos atsišaukimus aš su draugais per
duoda vau pažangių pažiūrų žmonėms, kurie padėdavo 
juos išplatinti.

Vieną dieną, atvykusi iš Vilniaus Į Kauną Regi

mi Spiridavičiūtė paprašė, padėti organizuoti smuiki - 
ninko Vulfo Rabinavičiaus pabėgimą iš Vilniaus geto. 
Vilniau® miesto sąlygos man buvo mažiau žinomos. 
Su profesorium P. Slavėnu susitarėme , kad Vilniuje 
mudu susitiksime jo darbovietėje ( jis tada dirbo psi
chiatrinėje ligoninėje ) r aptarsime Rabinavičiaus 
pabėgimą.

Tuo r stu pasų blankų neturėjome. S. Binkienė ati
davė velionies K. Binkio pasą, kuris buvo perdirb - 
tas K. Binkausko vardu. / pasas dabar yra LKP Is
torijos institute/. Nuvykęs į Vilnių, susitikau su 
prof. P. Slavėnu, kuris mane supažindino su prof. 
J. Matuli" Aptarėme pabėgimo planą. Deja, sutartu 
laiku V. Rabinavičius neatvyko ir vėliau, turbūt žu
vo gete, kaip ir tūkstančiai kitų nekaltų žmonių.

Vieną ankstyvo rudens dieną sodininkystėje, kuri 
yra Vydūno Alėjoje , dirbo brigada iš geto. Joje 
pastebėjau pažįstamą Diną Šalitaitę. Suradęs patogų 
momentą, daviau jai savo adresą, gyvenome visai 
netoli. Pasiūliau apsilankyti pas mus. Sutartu laiku 
Dina Šalitaitė apsilankė mūsų bute Vydūno ai. Nr 20. 
Patariau jai, kol nevėlu, bėgti iš geto. Ji buvo iš - 
tekėjusi, nenorėjo palikti vyro ir tėvo. Aptarėme 
visas galimybes. Dina sakė, kad dabar gete paly - 
ginamai ramu, bet apie pabėgimą ji pasitars šei
moje ir man duos atsakymą. Jai parūpinau tris se
nus pasus.

Vėliau ji dirbo su brigada netoli Žaliojo tilto , 
prie stoties. Ten su ja susitikau keletą kartų.' Pa
bėgimas buvo paruoštas. Ji delsė, nesiryžo. Įtiki - 
nėjau, kad fašistai bėgdami vistiek naikins visus , 
ir tada bus per vėlu. Vėliau ryšis nutrūko. Ji tur
būt, žuvo.

Siaučiant žudynėms gete, pabėgėlių mieste vis 
daugėjo. Iš geto reikėjo išnešti jų drabužius, daik
tus. Uždavinys ' buvo sudėtingas. Per keletą kartų , 
Chmieliauskui padedant, iš geto pavyko išgabenti 
Rozos Stenderienės, Dinos Šalitaitės ir kitų daiktus.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup.Lietuvoje Ir Išeivijoje/

KUO GABENTI PIENĄ?
Šiaurės rytų Lietuvos ko

lūkiuose ir tarybiniuose ri
kiuose neblogi pieno primil
žiai. Antra vertus, koncent
ruojant prieno pramonės į- 
monių gamybą, susiduriama 
su rimta bėda — transporto 
stoka.

Nauja Utenos pieno miltelių 
gamykla, bene pati pajėgiau
sia mūsų pieno pramonėje. 
Čia taip taip pat gamina
mas sviestas, nenugriebto 
pieno produktai, kuriais ap
rūpinami Utenos ir kai kurie 
kaimyniniai rajonai. Du kart 
per dieną, vidutiniškai po 150 
tonų pieno atgabenama iš 120 
pieno supirkimo punktų. Ta
čiau dar daugiau pieno ute
niškiai atsiveža iš Radviliš
kio, Pakruojo, Pasvalio, Ig
nalinos, Zarasų ir kai kurių 
kitų rajonų.

Per abu suvažinėjimus po 
savo rajono pieno supirkimo 
punktus, gamyklos autotrans
portas nuvaž'vj- kasdien 
1500 kilometrų, opienovežių 
maršrutai kituose rajonuose 
sudaro 2500 ir net daugiau 
kilometrų. Gamykloje iš viso 
yra 19 pienovežių, tuo tarpu 
pienui atgabenti vien tik iš 
savo rajono reikia 14 auto
mašinų.

Ir be didesnių apskaičiavi
mų matyti, kad pienovežių 
uteniškiams trūksta. Ypač 
dabar, kai gamykla pradėjo 
dirbti visu pajėgumu. Į pa
galbą gamyklai vidurvasariu, 
iki rugpjūčio pradžios, buvo 
komandiruoti pienovežių vai
ruotojai iš Šiaulių pieno 
kombinato ir Vilniaus miesto 
pieninės. Tačiau ir tokia pa
rama autotransporto prob
lemos, Utenos pieno gamyk
loje neišsprendė. Juo labiau, 
kad žiemą ūkiuose pieno pri
milžiai sumažėja, jį tenka 
atsivežti iš toliau. Tuo me
tu krūvis kombinato auto
transportui ypač padidėja.

Daug rezervų pieno pro- 
duktų gamybai atskleidžia 
žaliavos supirkimas iš pri
vataus sektoriaus. Respubli
koje i š gyventojų su
pirktas pienas sudaro 
25.6%visos pieno pra
monės įmonių žalia - 
vos . Vilniaus pieno kombi
nato zonoje šis rodiklis di
desnis — 35. 6 %. Ir tai tik 
todėl, kad ten yra daugiau 
automašinų.

Pagal apskaičiavimus, kad 
Utenos gamykla būtų visiškai 
aprūpinta žaliava, jai reikia 
14 papildomų pienovežių. Jų 
dabar yra tik keturi. Beje, 
mėsos ir pieno pramonės mi
nisterija, skirstydama kom
binatams pienovežius, stam
biausius nukreipė į įmones, 
kur žaliavos surinkimo mar
šrutai trumpesni, negu Ute
noje. Pienui gabenti iš toli
mesnių rajonų mažesnės tal
pos pienovežiais reikia dau
giau išlaidų.

Yra dar vie.a bėda. Utenos 

Parinko J. P-lis 
pieno miltelių gamykla netu
ri garažų, autoremonto dirb
tuvių. Eiliniai automašinų 
remontai atliekami atviroje 
aikštėje: vasarą — kaitroje, 
lietuje, žiemą — šaltyje ir 
vėjų pagairėje. Štai kodėl 
šioje gamykloje didelė vai
ruotojų kaita.

Ir kas tiek dau pieno iš
geria? Krautuvėse nesimato 
jo tiek daug. . .

ELEKTRĖNŲ JĖGAINĖ
Beveik devynis dešimta

dalius visos elektros srovės 
Lietuvoje tiekia Elektrėnų 
jėgainė, pradėta statyti I960 
m. Ji turi aštuonis blokus, 
kurių pirmasis darban buvo 
paleistas 1962 m., o pasku
tinis - 1972 m. Š. m. birželio 
13 d. Elektrėnų jėgainė pa
gamino lOO-bilijoninę ki
lovatvalandę elektros ener
gijos. Atominė Ignalinos 
elektros jėgainė srovę pra
dės gaminti 1982 m. Džiau
giamasi, kad atominės kilo
vatvalandės savikaina bus 
pusantro karto mažesnė. 
Termofikacinės elektrinės 
statomos Mažeikiuose ir 
Vilniuje, o Kaišiadorių ra
jone - hidroakumuliacinė jė
gainė. Nakties metu jai van
duo bus siurbiamas iš Kauno 
marių į šimto metrų augš- 
tumoje įrengtą baseiną, o 
dieną, kai būna didesnės 
srovės pareikalavimas, suk
damas turbinas vamzdžiais, 
vėl grįš į Kauno marias. 
Teigiama, kad kas sekundę 
j viršutinį baseiną arba iš jo 
tekės 1500 kubinių netrų 
vandens.

SENAS DIDŽIULIS INKARAS 
MUZIEJUI

"Soviet Weekly" rugsėjo 
15 d. rašė, ka i vadinąmajai 
Lietuvos laivini.įkystei pri
skirtasis krc ininis laivas 
"Kašino" turėjęs bėdos prie 
Graikijos Milošo salos, kai 
reikėjo ištraukti inkarą.

Pagaliau inkaras buvęs 
ištrauktas, bet už jo gran
dinės laikėsi užsikabinęs ki
tas, 15 pėdų ilgumoir 3 su 
puse tonų svorio. Ir tas bu
vęs iškeltas ir atgabentas 
į Klaipėdos jūrinį muziejų. 
Kaip spėjama, tai būsiąs 
prieš šimtus metų ten su
dužusio laivo inkaras.

NAUJAS MINERALINIS 
VANDUO

Ligi šiol Lietuvoje popu
liarūs buvo mineraliniai 
vandenys "Birutė" ir "Drus
kininkai" - jie buvę mielai 
geriami.

Dabar Biržuose pradėtas 
pilstyti į butelius minerali
nis vanduo "Likėnai". Jis 
trykštąs iš 433 metrų gylio 
gydomosios versmės, ir Li
kėnų sanatorijos vyriausias 
gydytojas Gediminas Gaidys 
tvirtina, kad tas vanduo yra 
labiau mineralizuotas ir to
dėl daugiau gydomosios, ga
lios turi negu kiti.

6
6
6
6
6

TRAPUSIS PYRAGAS 
sviesto 
uogienės 
cukraus 
virtų kiaušinių

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ 
"KETCHUP"

20 prinokusių pamidorų 
persikai 
kriaušės 
vid. dydžio svogūnai 
obuoliai 
žali pipirai

1 kuokštas žalių salierų
4 puodukai cukraus
2 šaukštai druskos
1 kvorta acto
1/2 puoduko maišytų 
prieskonių, supiltų į 
maišelį.

Nušutinti pomidorus ir 
persikus karštu vandeniu ir 
juos supjaustyti vidutinio 
dydžio gabaliukais. Taip pat 
supiaustyti kriaušes, obuo
lius, svogūnus ir pipi - 
rus iš kurių prieš tai išima
mi viduriai.

Padaromas mišinys iš ac
to, druskos , cukraus i r 
juo užpilami visi supiausty
ti daviniai. Kartų į puodą 
įdedamas maišelis su prie
skoniais ir viskas verdama
2 valandas. Po to išimami 
prieskoniai, masė atšaldoma 
ir viskas sudeoama į stik
lainius. Tinka prie silkių, 
žuvies, karštų makaronų ii 
kt.
VAISIŲ MIŠRAINĖ
1 sv. baltų vynuogių (mažos 
uogos)
5 oz. min' marshmallows

-1O oz. "eoetail fruits" 
skardinėlė
2 šaukštai cukraus
500 gr. rūgščios grietinės 

Viskas sudedama ir su 
maišoma su rūgščia grieti 
n^, pridedant du šaukštas1 
^ukVįčus. galima' dė
ti ii? iidUgiau - pagal skonį:' 
Šiai mišrainei galima var
toti įvairius tiek šviežius, 
tiek konservuotus vaisius. 
Paruošiama pusvalandi prieš 
padavimą.

NIDA

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D. 
ALIUMINUAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA, GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ
8499 rue Grouard, St. Leonard,. HIP zM5 
Tel: 321-1975

Sukandęs dantis ėmiausi tarkos.
- Aš tuoj maišelį paieškosiu, tavo rankos stipresnės , 

greičiau nusunksi.
Nes ginčijau. Pačiam norėjosi greičiau.
- Būk gerutis, dar ir mėsą sumalk.
Kur jau čia nebūsi gerutis, kai žarna žarną ryja.
- Į mėsą įmušk kiaušinį, įberk prieskonių, druskos , 

viską gerai išmaišyk,po to abu cepelinus lipdysime.
Įmušiau. Įbėriau. Išmaišiau. Šokomės lipdyti.
- Dabar paimk iš šaldytuvo lašinukų,kol išvirs , spirgu

čių paspirginsi, - komandavo toliau.
Keptuvėje sučirškė spirgučiai. Puode užvirė vanduo, 

mano gyslose - kraujas.
Po dvidešimties minučių drąsiai įsakė:
- Imk samtį ir griebk
Kai karšti cepelinai buvo padėti ant stalo,Elytė perga

linga Afroditės šypsena nusišypsojo:
-Bepigu tau,balandėli,kai apsukrią žmonelę turi.
Po poros gerų cepelinų ne tik alkio, bet ir pykčio jaus

mas atslūgo. Tik pagalvoju- kokie mes vargšai vyrai...
■'■’yrąs Jonas

_______________ (Parinko J. P )

. . . IR ŠVIESA , IR TIESA MŪS ŽINGSNIUS TELYDI . . .

5 p si.

K^Etyl 
t VE/DRoD^/ą/

VIŠČIUKO SPARNELIAI 
ORIENTALIŠKAI
3 sv. vištienos sparnelių 
1/2 puoduko vandens 
1/2 puoduko sojos soso 
1 puodukas apelsinų sunkos 
3 laurų lapeliai sutrupinti 
3 skiltelės sutrupinto čes
nako.

Vištienos sparnelius maž
daug valandą laiko prieš ke
pimą pamirkyti pasūdytame 
vandenyje. Sudėti visus spar
nelius į skardą. Sumaišyti 
vandenį ir apelsinų sunką su 
sojos sosuir tuo mišiniu už
pilti paruoštus sparnelius, 
ant jų užbarstant laurų la
pelius ir česnaką.

Kepti 300 1. karštumo or
kaitėje apie 2 vai. arba kol 
gražiai paruduos.

O. 5 sv. 
stiklinė 
stiklinė 
4 kietai 
tryniai 
2 žali kiaušiniai 
šaukštelis vanilijos 
šaukštelis kepimo 
miltelių 
miltai.

Gerai išsukti sviestą
cukrumi, įdedant po vieną 
žalią kiaušinį ir vanilio kva
pų. Sudėti pertrintus per 
sietelį kiaušinių trynius ir 
gerai išmaišyti. Dėti miltus 
kepimo miltelius ir maišyti 
tešlą. Miltų dedama tiek, kol 
minkoma tešla nelimpa prie 
rankų.

Skardos dugnas 
^-išklojamas tešla, kurios pa- 
(kLįekąmaą. nedidelis gabalas 
i užbarstymui. Po to uždedr'- 
ma uogienė ir ant viršaus 
užbarstoma gabaliuka’s li
kusi tešla.

Kepti apie valandą 300 
laipsnių karščio orkaitėje.

su

Vyras žmonai: - Ar tu tiki į pragarą? 
Žmona: - Ne.
Vyras: - Tai kur aš,po velniais, esu?

Senmergė skambina policijai: - Pas mane įsibrovė trys 
banditai. Skubiai atvykit ir areštuokit du

Ligonis: - Daktare, mano atmintis labai pablogėjo,..
Daktaras: - Kada pradėjo blogėti ?
Ligonis: -Pradėjo blogėti kas? ? ?

Jonas: - Riešutai labai tukina. Niekas nematė liesų 
dramblių .

Petras: - O morkos gerina akis. Niekas nematė triušių 
..................................................... su akiniais .

Žmogaus pinigus iščiulpia jo laisvalaikis.

Mums kalama į galvą, jog yra brangesnių dalykų negu 
pinigai. "Šiūr", kad yra, bet reikia daug pinigų už juos 
užmokėti...

( Parinko M.Čapkauskas ) 
CEPELINAI

Darbai griūte užgriuvo. Nebuvo kada pietų pavaJgyti.Į 
namus urzgiančiu skrandžiu grįžau. Atrodė, jog vienas 
aviną praryčiau.

-Ar pietūs gatavi? - vietoj pasisveikinimo, pakeltu to
nu pasiteiravau Elytės.

- Tuo j, balandėli, bus, - mielu balseliu iš virtuvės atsi
liepė žmona. Po to pridėjo :

- Tik tu bulves nuskusk.
Nusimetęs kostiumą, suskutau.
-Reikėtų sutarkuoti, - ne taip drąsiai priminė šeiminin

kė. ,

JEIGU CERI IR GALI GERTI - «* IAVO REIKALAS **

JEIGU NORI NUSTOTI -

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPĖS 

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ,

7722 GEORGE ST., LASALLE, CUE., VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK HJMS:
Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo)
Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868;
Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733
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T o u p y k ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ji JA JA 
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VIA 
KREDITO kooperatyve ----------------------------- ■---

MOKA:
12 % už 6 mėn. term indėlius
11 už 1 m. term indėlius
10 9r už 3 m. term, indėlius
12 c/( už pensijų ir namų plano
11 speciali taup. sqsk.
10 *7( ui taupymo s-tas

6 9r už čekių s-tas zdep.)
AKTYVAI virš 2 5 milijonų dolerių

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

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

•r 532-1149 M6P 1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8______ ■_____________ •___________532-3414

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKAUŽ:
Pirmadieniais 10-3 E term, indėlius 1 metų 11%% 

.... = term, indėlius 2-3 metų 10 %
Antradieniais 10-3 | pensijų ir namų s-tas 11 %”
Trečiadieniais uždaryta E taupomųjų s-tų 10 %

.... , - „ E spec. taup. s-tų 11’/ž%
Ketvirtadieniais 10-8 = depoxitų-čekių s-tų 6 %
Penktadieniais 10-8 | qųODA PASKOLAS IS: 
Šeštadieniais 9-1 = osrnenines 13’/1%
Sekmadieniais 9.30-1 = mortgičius 13 %

ANAPI.YJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Nemokoma visu nariu gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokomos čekių ir sgskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

DALYVAUKIME
DEMONSTRACIJOSE

Pavergtų Europos Tautų 
Komitetas, kurj sudaro lie
tuvių, latvių, estų, ukrainie
čių,lenkų, vengrų ir čekoslo- 
va.kų centrinių organizacijų 
pirmininkai kviečia pa
reikšti protestą dėl Sovietų 
Sąjungos vykdomo pavergtų 
tautų naikinimo ir nepri
klausomos valstybės Afga
nistano okupacijos.

Ta proga DEMONSTRACI

VASARIO 16-OJI
Vasario 16-osios 62-oji su

kaktis Toronte bus minima 
VASARIO 17 d ANAPILIO 
salėje. Naujoji Valdyba yra 
paruošusi minėjimo prog -

lg*» LIETUVIU NAMAI

LN Jaunimo Būrelio ren
giniai :
1. TARPMIESTINĖS FUT
BOLO RUNGTYNĖS rengia
mos š.m. vasario 9 d. 1 vai . 
šeštadienį Park Lithuania 
aikštėje, kampas Keele- 
Glenlake ( j šiaurę nuo Bloor) 
Kviečiamas lietuvių kolonijų 
jaunimas sudaryti iš nema
žiau 8 vyrų komandas, da
lyvauti rungtynėse ir atvykti 
su savo draugais rėmėjais. 
Po šių rungtynių jaunimas

SKAITLINGAI PASIRODYKIME 
VASARIO 16 DIENOS ŠVENTĖJE

St. Catharines Apylinkės 
V-ba ruošia iškilmingą Va - 
sario 16 d. minėjimą Vasa
rio 17 d. , sekmadienį.

Minėjimo tvarka tokia: 
10 v. r. - iškilmingos pamal
dos už žuvusius dėl laisvės, 
už tautos kankinius-partiza - 
nūs. Po to-Vainiko padėji - 
mas prie Paminklo. 2 v. p. p. 
Multiculture Centre 185 Bun
ting Road salėje iškilmingo
ji dalis, meninė programa ir 
banketas-pietūs. Paskaitą 
skaitys Elena Dauguvietytė- 
6 psl.

IMA: 

13‘/a%už asm. paskolas 

13, % už mortgiČiu* 

15% už perviriio kreditu 
(line of credit)

JA įvyks vasario9d. 
šeštadienį, 2 vai. p. p. , prie 
Toronto CITY HALL. Jos šū
kis; FREEDOM FOR ALL 
NATIONS! Lietuviai turėtų 
ši a'proga pasinaudoti ir la - 
bai skaitlingai dalyvauti to
kiu politiniai svarbiu mo
mentu pasaulyje ir primin
ti, kad ir Pabaltijo kraštai 
buvo panašiai užimti, kaip 
Afganistanas. Nežiopsokime!

rumą, stengiantis ją . trum - 
pi nti.

Naujoji Valdybos pirmi 
ninkė yra Ramūnė Jonaitie - 
nė.

ttSM LIETUVIU NAMAI

dalyvaus UŽGAVĖNIŲ KAU
KIU, VAKARE LN Karaliaus 
Mindaug menėje 7 val.vak 
su maskaradiniais rūbais ir 
kaukėmis, kurie bus pre
mijuojami.
2. CASINO VAKARAS įvyks 
LN Gedimino pilies menėje 
š. m. kovo 1 d. 8 v. vak. šeš - 
tadienį. Čia vyks kortų ir
kiti žaidimai, veiks baras, 
gros plokštelių muzika ir 
kitos įvairenybės. Įėjimas - 
2 doleriai.

Kudabienė. Programą išpil
dys ir bažnyčioje pamaldų 
metu giedos Hamiltono "Au
kuro" dainos grupė, vado
vaujama Elenos Dauguvie
tytės -Kudabienės.

Išvakarėse - šeštadienį, 
Yasario 16 d. 1O vai. ry
to, prie Miesto Rotušės- 
City Hali bus mūsų tautinės 
vėliavos pakėlimas, dalyvau
jant merui R. Adams, kuris 
tars žodį ir paskelbs pro
klamaciją.

toronto

/v E VISKAS N V Ė J o P R A ZUTl N

Palyginus, neblogai mes 
čia prasigyvenome, įsitvir - 
tinome. Vieniems šiaip sau, 
kitiems vidutiniškai,o dau
geliui ir visai gerai klojasi, 
nes kaip patys matome, per
daug nieko ir nestokojame.

Patekę į šiuos Amerikos- 
Kanados kraštus, nepersun- 
kiausiai įsigijome ir veik 
visus čia reikalingus žemiš
kuosius patogumus.apie ku
riuos daugelis kitų vargin
gesniųjų kraštų piliečių ne 
tik kad neturi supratimo, bet 
ir sapne nesusapnuoja.

Matyt, kad mums jau taip 
buvo pažadėta, gal būt ir už- 
gimėme po ta palaiminta 
žvaigžde. . . Po daugelio kla
jonių, vargų, nemiga naktų ir 
rūpesčių, pagaliau atėjo ir 
mums eilė pagyventi, pasie
kėme materialinio gerbūvio 
slenkstį- pradėjome mažiau 
rūpesčių beturintį gyvenimą.

Neužmirškime. Ne vi - i 
surirnevisiems mū
siškiams taipjau sekasi,nes 
ne visi turėjome laimės pa 
tekti Į tą "gerąją derlingą ir 
pelningą dirvą", kurioje mes 
ir sėjame ir pjauname tikrai 
pilnomis rankomis.

Nemažą mūsų tautos dalį 
likimas nuvedė kitur, j toli
mas pašvietęs, kur apart 
kieto juodo vargelio, ten jie 
nieko geresnio nė nerado . 
Apie bet kokį tautinį kultūri
nį veikimą, savąsias tradici
jas, papročius, lietuviškumo 
puoselėjimą, tenai jų sur is- 
tose sąlygose, deja, mažai 
galėjo net ir pagalvoti.

Plačiai išsisklaidę tarp 
svetimųjų, skiriami didelių 
nuotolių, daugumoje besisie
lodami pačiu svarbiausiuoju 
kasdieninės duonos kąsnio 
susiradimu,varginami dar ir 
įvairiausių kitokių tos šalies 
negerovių, nuo mūsų tautos 
kamieno tik su mažomis iš
imtimis, jie visiems laikams 
tapo atplėšti.

O vis dėlto, ne vis - 
kas nuėjo užmirš- 
t i n ii? pražūtin. Kad ir po 
daugelio klajokliško gyveni 
mo tamsių nevilties metų , 
ton svetimųjų dirvon, kad ir 
neplaningai pabertoji lietu
viškoji sėkla daug kur su
daigino nuo: tabiai puikias 
mūsų visų dėmesio ir pasi - 
didžiavimo Vertas, jaunas 
lietuviškas atžalas.

Džiugu mums matyti i 
girdėti, savoje spaudoje 
skaityti tai vienur, tai kitur , 
kad ir tolimiausiuose sveti
mų šalių kampeliuose, kar
tas nuo karto vis pakylančius 
tuos jaunus lietuviškuosius 
daigus. Jie sava kilme, jau
natviška energija, švytin

Valdyba nuoširdžiai prašo- 
visus Niagaros Pusiasalio 
lietuvius ir iš toliau skait- 
, .ngai dalyvauti vėliavos pa
kėlime ir Vasario 16 minėji
me vasario 17 d. Valdyba 
prašo atsivesti jaunimą į 
minėjimą ir vėliavos pakė
limą. Jaunimui padedant gra
žiai sugiedotume Kanados 
Himnį, tuo pasiredydami 
miesto merui ir kitiems val
džios atstovams, kad skait
lingai dalyvaujame ir esame 
kultūringos tautos vaikai, 
įvertiname, kad jie ateina 
pagerbti mūsų tautinę šven
tę.

’'išari o 16 proga bus ren
kamos aukos Tautos Fondui. 
Valdyba nuoširdžiai prašo jį 
remti aukomis.

B-nės Valdyba 

čiais veidais sugeba atsi
grįžti savųjų link.

Šia proga kaip tik ir nori
si bent šiek tiek pakalbėti u 
pie netrukus į Šiaurės Ame- 
ril'!’ ir tuo pačiu Kanadą, iš 
tolimojo Urugvajaus,Monte
video miesto j čia atvykstan
čią vieną tokią lietuviško 
jaunimo grupę- Urugvajaus 
lietuvių tautinių šokių viene
tą "Ąžuolyną" taipogi ir Bu
enos Aires Argentinos lietu
vaičių dainuojantį vienetą 
"Žibutės".

Pagalvokime tik, kaip ki
tose šalyse gyvenančioms 
grupėms yra sunku į čia at
keliauti su pasirodymais . 
Tai retas atsitikimas,gal tik 
kartą pasitaikantis visame 
jų gyvenime ■

Mums čia, taipogi neeili
nis įvykis, džiugi šventė, re
tai beįvykstantis savųjų lie
tuviškų širdžių susibūrimas 
pabendravimas, atsigaivini - 
m as.

Tai lietuviškoji šventė , 
džiaugsmingas susitikimas , 
susipažinimas, atsinaujini - 
mas, gaivaus lietuviško vė
jelio padvelkimas, tikro
ji dvasinė atgaiva.

Nesididžiuokime, nekel - 
kime savęs į puikybę, nesi - 
branginkime ir, svarbiausiai, 
nenumokii.ie j tai ranka . 
Kiek tik beįmanydami, jiems 
padėkime, juos supraskime, 
jei ne kitaip, tai nors savo 
atsilankymu ju<s paremki
me, parodykime širdį, jų 
pastangas įvertinkime.

Visiems, viso pasaulio lie
tuviams iš to bus naudos . 
Tuomi vėliai praturtinsime 
'kartais jau ir išblėsti be
pradedančius savuosius dva
sinius lobius.

Apie jų pasirodvmus Š. A- 
merikoje ir čia Kanadoje 
netrukus sužinosime iš sa
vosios spaudos, kuri, be abe
jo informuos apie jų lanky
mosi datą bei vietas,kuriose 
įvyks jų pasirodymai.

Tenai gimęs mūsų tautie - 
tis šiuo metu gyvenantis To
ronte, tvirtina, kad jie mūsų 
neapvils, nes yra gerai pasi
ruošę, drausmingi, sumanaus 
ir gabaus tenykščio lietuvio 
dr. Algirdo Stanevičiaus va
dovaujami.

Tad lauksime su nekantru
mu į čia pirmą kartą atky - 
lantį ir mus pradžiuginti pa
siruošusį, svetimose šalyse 
gražiai bujojantį lietuviškąjį 
"Ąžuolyną" , pirmąsias pa - 
vasarį primenančias "Žibu
tes", kux'iuos ne vien regėsi
me, bet turėsime progos ir 
jų gaivaus jaunatviško "šla
mėjimo" pasiklausyti. . .

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

DRAUDA (gĘ)
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.

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

Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Ižtoigo* tel. 233-3334 231-2661 231- 4226.

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

ai?E©(jsi©a
* Namų — Gyvybė!

> AP&įP PJf f*E * Automobilių
f <r * Komerciniai

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

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W, Vis?l£ ^"oniy reikalais 

TORONTO. ONTARIO bC,kUr ’

M6P iA5 tel. 533-3 531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvallas A ve., 
Toronto, Ontcrio
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI
BALTIC EXPORTING CO.

Siuntiniai į Baltijos kraštus ir Sov. Sujungę
® Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
© Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 

DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);
šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M 6 R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

bndon,ont.
Londono lietuviai Lietuvos 

Nepriklausomybės atstaty
mo 62 - jų metų sukaktį mi- 
nės š. m. vasario 17 diensį, 
sekmadienį^

Minėjimas bus pradėtas 
sekmadienio iškilmingomis 
pamaldomis savosios para
pijos bažnyčioje. Šv. Mišių 
metu giedos londoriiškių 
"Pašvaistės" choras, vado
vaujamas muzikės R. Vilie- 
nės.

Tą pačią dieną 3 v. po pie
tų minėjimas bus tęsiamas 
Londono Unive: -uteto rajone 
esančioje auditorijoje "El- 
born College" vardu. Me
ninėje dalyje dalyvauja To
ronto lietuvių dainininkių 

KALĖDINIO POBŪVIO METU 1979 m. LIETUVIŲ NAMŲ 
TALKININKAI VAIŠINASI LNAMUOSE, TORONTE

Nuotrauka:B. Tarvydo

meninis vienetas "Volungė", 
vadovaujamas muzikės p. 
Viskontienės, "Pašvaistės" 
choras, londoniškių tautinių 
šokių sambūrys "Baltija", 
veteranų tautinių šokių gru
pė "Sugrįžki jaunyste" ir Ii-, 
tuanistinės mokyklos moki
nių tautinių šokių būrelis. 
Tautiniams šokiams vado
vauja D. ir M. Chainauskai.

Visų mielųjų ir artimesnių 
apylinkių lietuvių maloniai 
prašoma kuo gausiausiai 
minėjime dalyvauti. Įžangos 
bilietų nebus. Bus tik ren
kamos aukos, kaip ir seniau 
per Vasario 16-sios minėji
mus buvo daroma.

L. E-tas



hamilton
Vienintelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —
Hamiltono Lietuvių 

Kredito Kooperatyvas 
“TAI V A”

830 Main Street East 
L8M 1L6 

telefonas 544-7125

MOKAME Ui:

sukaupęs virš 1 4 mil. dol. kapitalų 
kviečia

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.
IMAME UŽ: 

asmenines paskolas 14% 
nekiln. turto pask. 13'/į % 
Hemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — viri $14,000,000.

pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vol., 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

prieš ilgus savaitgalius šeštadieniais uždaryto,

6% 
12%

pensijų fondo

Darbo valandos: 
penktadieniais nuo 
Liepos - rugpjūčio men. ii

BUVUSIU LIETUVIU NAMU. HAMILTONE
AKCINĖS BENDROVĖS LIKVIDACINĖS KOMISIJOS

S KELSIMAS

Koi sija nori pranešti Hamiltono Lietuvių Namų 
Bendrovės akcininkmas, kad Bendrovės likvidavimo 
procedūra jau atlikta-

Dabar Komisija pradės išsiuntinėti pinigus tiems 
akcininkams , kurie dar neatsiėmė jiems priklausar-
čius dividendus ir jų nuošimčius.

Pinigus už pačias akcijas, kurių vertė pagal Bend
rovės finansinį stovį yra $ 84. 34.; Komisija • išmokės, 
prisiuvus akcijas.

S: įčiant akciją , prašom kitoje jos pusėje kartu 
su liudininku, pasirašyti. Po liudininko parašo prašom 
parašyti jo pavardę ir adresą. Akcijas prašom siųsti ir 
visus susirašinėjimus tuo rekalu sekančiu adresu :

"The Liquidation Committee for Lithuanian Home 
in Hamilton , 128 West 2nd. st. Hamilton, Ontario 
L9C 3E7".

Akcijas pametę nariai prašomi informuoti Ko
misiją, kuri atliks rėikalingas įstatymines procedūras 
p;nigams išmokėti.

19 71 metais Bendrovės Valdyba nutarė ir išmokėję 
iš Bendrovės kapitalo kiekvienai akcijai po $ 120. oo , 
nes tokia suma pagal tų laikų įstatymus buvo neapmo
kestinama.

Federalinės valdžios mokesčių ištaiga, patikrinusi 
Bendrovės finansinį stovį, nusprendė, kad kapitalo pa
skirstymas buvo teisingas, tačiau per aukštas ir todėl 
dalis turi būti dividendais gauti tais metais už akciją. 
Valdžios mokesčių įstaigos nepripažintas pinigų skir
tumas privalo būti- apmokestinąs, todėl Bendrovės 
auditorius užpildė mokesčių T-5 formas, kurias 
Komisija išsiųs visiems, tuos pinigus gavusiems, 1971 
m. akcininkams.
Adomas Bunys Petras Pranckevičius

Pirmininkas Sekretorius

RUMŠE
e Floridos Lietuvių Klubo 
metinis susirinkimas, pagal 
naujai priimtus nuostatus, 
šiais metais įvyko lapkričio 
mėn. 1O d. klubo salėje.Da
lyvavo 176 klubo nariai. Su
sirinkimą atidarė klubo pir
mininkas Kl.Jurgėla. Pagal 
pateiktą dienotvarkę šio su
sirinkimo pirmininku buvo 
išrinktas A. Karnius, sekre
toriumi - S. Vaškys. Buvo 
perskaityti dviejų paskuti
niųjų metų susirinkimų pro
tokolai. Pirm. Kl. Jurgėla 
padarė smulkų pranešimą 
apie atliktą ir numatomą 
klubo veiklą. Klubas dabar 
turi 419 narių. Per metus

L. Kačinskas ir K. Palčiaus- 
kas. Balsų skaičiavimo ko
misijai vadovavo S. Salienė.

Buvo aptarta eilė klubui 
aktualių klausimų. Susirin
kimas praėjo darbingo - 
je nuotaikoje. Po to buvo pa
sivaišinta kava ir pyragai
čiais.

• Nauji klubo nariai. Val
dybos nutarimais priimti 
aktyviaisiais nariais : Vik
toras Dreseris, Joana Dre- 
seris, Gabrielė Rimkūnas, 
Julius Rimkūnas, Antanas 
Petrauskas, Bronė Taorie- 
nė, Lionė Jankauskienė, Te
resė Liutkienė, Elena Liau- 
kus, Justinas Liaukus. Am
žinaisiais nariais paauko
jusiais po $ 1OO,priimti .Ada

,tas parinko rimtą ir įvairią. 
Jis atskleidė nuoširdžiai iš
ieškotą interpretaciją, ku
rios dėka ir modernieji J. 
(Kačinsko bei S. Barbef'io 
kūriniai neskambėjo tik kaip 
krūva disonansų, o teikė 
malonaus pasigėrėjimo.Kon

certe Manigirdas Motekai- 
tis pasirodė kaip aukštos ir 
brandžios technikos savinin
kas. Klausytojams nuošir
džiai plojant, svečias pa
skambino vieną kūrinį prie
do. Koncertuoti M. Motekai- 
kaitį pakvietė klubo valdyba.

GRAŽI SUKAKTIS '

Albinas Markevičius
Švenčia 50 m. amžiaus ir 25 m. visuomeninės veiklos sukaktį.

3700 mylių skiria Sutkių 
kaimą Lietuvoje nuo Santa 
Monica vietos Kalifornijoje. 
50 metų prabėgo vieno žmo
gaus gyvenimo kelyje nuo 
vaikystės Šešupės krantuos-' 
iki dabarties Ramiojo van
denyno pakrantėje.

Dešimties metų Albinui 
Markevičiui R-sis Pasauli - 
nis karas tebuvo blogas su
augusių žaidimas. Vėliau, 
deganti tėvų sodyba, sprogi
mai, šaudymas, bėgimas su 
šeima pėsčiomis Į Vūkarus. 
Nepasiekus Vakarinių zonų 
Vokietijoje, pasiveja Sovie
tai ir užkerta kelią. Fantas"- 
tiškas pasprukimas į Vakarų 
Berlyną, uždarame vagone į 
anglų zoną. Kanada. Aukso 
kasyklos. Virtuvė. Sunkios 
alaus statinės bravore Mont
realyje ir bičiulis Skučas, 
parodęs kelią į nekilnojamo 
turto prekybos ateitį. Kali
fornijos atradimas ir Santa 
Monica pamilimas. Sunki 
pradžia. Užsispyrimas,verž
lumas, ilgavalandinis dar
bas, kantrybės ir toleran
cijos būtinybė. Vakariniai 
kursai'apvainikuojami Santa 
Monica kolegijoje bakalau- 
reatu nekilnojamo turto sri
tyje. Virš visko - sąžinin
gumas ir gili atsakomybė 
santykiuose su žmonėmis ir 
jiems, ir jų sunkiai uždirb
tiems ištekliams.

Aktyvumas lietuviškoje 
veikloje. Santa Monica Ame
rikos Lietuvių Klubas. AL
TA. Visokių lietuviškų apsi
reiškimų stipri moralinė ir 
finansinė parama, jaunimo, 
ypač sportininkų, inspirato
rius ir taurių pirkėjas. Šo
feris paliegėliams tautie
čiams, vertėjas, tarpinin
kas, patarėjas, na ir pra
mokusiems svetimos kalbos, 
neišskirtinai nuo profeso-1

riaus iki darbininko, be dis
kriminacijos ir su didele to
lerancija.

Jo trijose įstaigose (ne
kilnojamas turtas ir drau
dimas) dirbo ir dirba ne vie
nas lietuvis, lietuvė. Jiems 
visada pas jį pirmenybė. Ne 
vienas svečias iš JAV, Ka
nados ar Lietuvos buvo ap- 
vežiotas, parodytas, pavai
šintas.

Tyliai veiklus ne tik lie
tuviškoje, bet ir JAV politi
nėje, ypač respublikonų are
noje. Gerbiamas, klauso
mas ir respektuojamas^pro- 
fėsinėje ir11 visuomeninėje 
lietuvių bei amerikiečių 
veikloje.

Daugeliui yra neper anks
ti šiandieną jam dėkoti už 
pirkinį ar gautą patarimą. 
Jo požvilgis į ekonominę 
ateitį ir nekilnojamo turto 
vertės supratimas bei Įver
tinimas ne vienam užtikrino 
sunkiai uždirbto dolerio ap- 
draudą nuo nuvertinimo ir 
dažnai mažiau rūpesčių ža
dančią senatvę.

Neužmirštini ir jo paties 
asmeniški ekonominiai vai
siai ir gerbūvio užtikrini
mas šeimai : Vitai Milakny- 
tei-Markevičienei su dviem 
atžalom Zina ir Mariumi. 
Pažymėtinas jo lojalumas 
savo šeimai -tėvams (moti
na jau mirusi), dviems bro
liams ir trims seserims, 
kurie irgi yra įsikūrę Kali
fornijoje.

Virš visko, gilus ir są
moningas lojalumas Lietu
vai ir lietuviams.

Manau, daug jį pažįstan
čių nuo Montrealio-iki San
ta Monica, prisidės prie lin
kėjimų jam ir jo šeimai 
sėkmės, ištvermės ir pras
mingų bei laimingų dienų.

VRP

montreal
KAIP STEIGĖSI "LITAS" 
(22 metų jubiliejaus proga)

Susipažinus Montrealyje 
su D. Jurkum ir išsikalbėjus 
apie ekonominius reikalus, 
tuojau buvo prieita prie te
mos, kad Montrealyje reikia 
steigti kooperatyvinį banke
lį. Man persikėlus gyventi 
jo kaiminystėje, tie susitiki
mai padažnėjo, o D. Jurkus 
vis primindavo, kad aš, kaip 
komersantas, tuo reikalu 
nieko nedarąs, o Toronte įsi
steigęs bankelis visai puikiai 
veikiąs. . .

Nebegalėdamas toliau 
spirtis, buvau priverstas tą 
reikalą iškelti spaudoje. 
1954 m. pavasarį parašiau’ 
abiejuose laikraščiuose po 
straipsnį "Lietuvių Ūkinės 
Įmonės ir Jų Steigimas 
Montrealyje", kurį a. a. J. 
Kardelis pavadinęs "Svar
bieji. Reikalai" įsidėjo "Ne
priklausomos Lietuvos" net 
vedamuoju.

Kadangi tuo laiku buvau 
B-nės Valdyboje, tai buvęs 
tuo laiku pirmininkas L.Bal- 
zaras, paskaitęs tuos 
straipsnius, pirmame posė
dyje ir sako : prašei, tai da- 
jar ir steik. (D. Jurkus ir

Be to, prie Lito steigimo 
labai daug prisidėjo a. a. J. 
Juškevičius, kuris nors ir 
nebūdamas Komisijoje, bet 
dalyvaudamas Bell Canada 
kredito kooperatyvo Kredito 
Komisijoje, savo žiniomis 
ir pažir':mi buvo geras pa
tarėjas A. Norkeliūnui, kuris 
rūpinosi ir pravedė visą 
oficialų Lito steigimą.

Taigi, skaitant D. JurKų 
pirmu sumanytoju ir inspi
ratoriumi, A. Norkeliū - 
ną reikia laikyti oficialiu Li
to steigėju.

Apie tolimesnį Lito vys- 
timąsibuvo rašoma kiekvie
nų metų leidiniuose ir spau
doje, tad šiame straipsnyje 
to neminėsiu. Noriu tik pa
stebėti, kad dėka darbštaus 
D. Jurkaus pirmas dešimt
metis parodė, kad Lito vei
kimas bus užtikrintas, nes 
aktyvai priartėjo prie mili
jono su ketvirčiu dolerių. 
A. a. P. Rudinskas, su ku
riuo teko dar Lietuvo
je bendradarbiauti,savo pa
tirtimi ir gabumais dar la
biau paspartino Lito augimą, 
nes D. Jurkui pasilikus vien 
prie atskaitomybės, jam bu
vo daugiau laiko rūpintis Li
to plėtimo reikalais.

Būnant ir pasitraukus iš

klubą aplanko arti tūkstančio 
svečių. Revizijos komisijos 
pranešimą padarė K. Kleiva 
Į naują klubo valdybą buvo 
išrinkti : pirmininku vien
balsiai Kl. Jurgėla, vicepir
mininku, dauguma balsų, P. 
Vasiliauskas Finansų sek
retoriumi, vienbalsiai, E. 
Purtulienė, kasininku, vien
balsiai, A. Plepys, Neatsi
radus kandidato sekretoriaus 
pareigoms, leista valdybai 
pakviesti tinkamą asmenį.

Direktoriais išrinkti bal
sų dauguma : A. Budrikis, F. 
Juška, V. Kriaučiūnas, J. Pu- 
pelienė, K. Staponkus, J. Ta- 
oras ir K. Vaičaitis.

{Revizijos Komisiją vien
balsiai išrinkti : S. Bakutis,
1980. II. 1

Petrauskienė, Sofija Salie
nė, Juozas Taoras, Edmund 
Bazenas, Anna Bazenas, Jo
nas Papeliučka. Nauji nariai 
sveikinami.

Aukos klubui - aktyvieji 
nariai:Antanas Gudonis,Ma
tilda Gudonis ir Aldona Kru- 
likienė paaukojo klubui po 
$ 1OO ir skaitomi amžinai
siais nariais.

Amžinoji narė Prudencija 
Bičkienė papildomai paau
kojo $ 1OO savo vyro Vytau
to Bičkaus atminimui. Au
kotojams reiškiama padėka.

• Manigirdo Motekaičio 
fortepijono rečitalis įvyko 
š. m. lapkričio mėn. 9 d. 
Programą koncertui pianis-

GUY 
RICHARD 
ROOFER——COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo aiUk-;’.as stogadengys 

GUY RICHARD, kuris j au senai lietuviams patarnauja. Dar ba. 
atlieka} sąžiningai ir pr įeinamomis kainomis. Skambinkite.

364-1470

su juo tuo reikalu buvo kal
bėjęs).

Ne visi Montrealio lietu
viai pradžioje buvo susipa
žinę su Lietuvių Bendruome
nės veikla, o kai kurie net 
buvo priešingi. Todėl buvo 
nutarta suorganizuoti atski 
rą vienetą - Ūkinį Komite
tą, kaip ir mano rašinyje 
jau buvo siūlyta, kuris rū
pintųsi ne tik Bankelio, bet 
ir kitų visuomeninių orga
nizacijų : stovyklų, prekybos 
kooperatyvų, Lietuvių Na
mu ir kt. steigimu.

1964 m. spalio mėn. 16 d. 
mano sušauktame susirinki
me buvo sudarytas Ūkinis 
Komitetas iš A. Norkeliūno, 
P. Rudinsko ir P. Narbuto, o 
Bankelio steigimui atskira 
Komisija iš D. Norkeliūno, 
D. Jurkaus ir J. Skučo.

Tame susirinkime dalyva
vęs a. a. J. Kardelis pažadė
jo spaudos propagandą, ku : 
ne tik organizuojant, bet ir 
pradinėje Lito veikloje be 
jokio atlyginimo buvo daro
ma, kas buvo labai efektin
ga-

Lito Valdybos, labai daug va
landų esame praleidę disku
tuojant Lito reikalus. P. Ru
dinskas ir D. Jurkus buvo 
žmonės, kurie mėgo išgirs
ti ir kitų patarimus. Iš tų 
mūsų pasikalbėjimų yra iš
sivystę nemažai dalykę, ku
rie dar ir šiandien figūruoja 
Lito veikloje.

Nauja vedėja Regina Pie- 
čaitienė, pradėjusi darbį su 
teoretinių žinių pagrindu, 
labai greitai prisiėmusi 
praktiką, dvejus metus gana 
.supratingai veda Lito reika
lus ir šiuo sunkiu bankinių 
operacijų metu, kada kartais 
labai greitai tenka orentuo- 
tis. Tenka jai palinkėti ir to
liau sėkmingai eiti D. Jur 
kaus ir a. a. P. Rudinsko nu
eitu progresuojančiu keliu.

Litas buvo laimingas,pri
traukdamas į savo veiklą du 
čia gimusius ir išsimoksli
nusius žmones : Įsteigimui 
ir pirmojo penkmečio vysti- 
muisi - A. Norkeliūną, o vė
lesnei plėtotei J. Bernotą, 
kuris su maža pertrauka, 
(nukelta į 8-ą psl.)...................

M PHILIPPE IZZI 
Pr op.

SKAMBI NKIT-

kelnėms— 
pristatant 
ir atsiimant

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

coin/ corner ” ’7661-A CENTRALS 
495-90e AVE

coin 7 cornar Bayne 365-1143
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

T



NL REIKALAI
RĖMĖJAI IR AUKOTOJAI AUKOJE PRIEŠ
KALĖDŲ ŠVENTES :

Po $ 1O aukojo:
- iš Montreal io - LIAUKEVICWS J. , -

KANADOS LIETUVIU B-Ė S « Tėv. J. KUBILIUS, AV pa- 
MONTREALIO APYLINKĖ rapijos klebonas išvyko ■ !- 
VASARIO 16 d. MINĖJIMĄ gesniam laikui J Arizoną. Jį. 
RUOŠIA PLATEAU SALĖJE pavaduoja Tėv. kun. J. Ara- 
VASARIO 17 d. , 3 v. p. p. nauskas ir Tėv. kun. St. Kul-
• VAITKUTIENF Irena iš- blS’

vyko mėnesiui atostogų j Ha- . KLK Moterų'D-jos Mont- 
vajų salas. Ji dirba Vaikų reaiio sk. Valdyba primena, 
Ligoninėje (Montreal Child- Rad vasario 1O d. šaukiama-

ZAZECKIENĖ D. .BALTUO- 
NIS P. .MOZŪRAS B- .VAP
SVA A. , KRAUZA M.
- iš St. Laurent -RAMA 
NAUSKAS J. . - iš Verdun- 
TOLIUŠIS K. .ZABUKAS A. , 
-iš Lasalle- BENDIKAS P. , 
B1TNERIS J. , -iš Lavai, - 
BLAŽYS V. ,
- iš Toronto -
SMILGYS E. V. .BRAZIŪNAS 
B. , BUDNIKIENF J.
- iš Hamilton o -
MASYS P. BARSENAS J. , 
PAKALNIŠKYTĖ A. , STA- 
SIULIS V.
-iš London o-RAMONAS Ig- , 
EUŠMA Alf.., -iš St. Peters
burg - dr. K. BOBELIS, -iš 
Portage La Prairie, Man. -

N.Dame, Que ■ VABOLIS R. , 
-iš Hope , B. C. -KENSTAVI- 
ČIUS A. , - iš Worchester , 
Mass. , - MIKŠYS P. , - iš 
Phoenix, Arx. -ZAVACKIS S.,
- iš Delhi, Ont. - JOCAS J.
- iš Milwaukee, Wc. - KE
TURAKIS Br. , - iš Oshawa, 
Ont.-ZU^RICKAS M. , - iš 
Ottawa, Ont. -PAŠKEVIČIUS 
Alb. , - iš Winnipeg , Man. 
STRIKAITIS K. , -iš Lachine- 
Que. - SILIAUSKAS St. , - i> 
St. Catharines, Ont. - ŠA- 
RAPNICKAS J. , - iš Malar- 
tie, Que. , - OŽELIS Vyt. , - iš 
Tillsonburg, Ont., -VYTAS J. , 
-išPownsview ,Ont. ,-AUKŠ- 
TAITĖ M. , -iš Lemont,III. - 
NAGIENĖ A.

Nuoširdžiausias AČIŪ

rens Hospital).

»> Dr. DENIS Jurgis, uuvęs 
montrealietis žuvr., nukritus 
privačiam lėktuvėliui, kurį 
vairavo jo draugai . Nelai - 
mė įvyko New Brunswick’e 
kur J. Denis buvo persikėlęs 
nuolatiniam apsigyvenimui ir 
prakti kai.
o LEKNICKIENĖ Marijona 
vėl susirgo ir greitąja pa
galba buvo nuvežta į Gene
ral Hospital ligoninę. Nese
niai ji joje buvo praleidusi 
2 sakaites. Linkime greitai 
sustiprėti.

• KLEIZUTĖ-HEDAN Lilija 
iš Chicagos aplankė mo
tiną Oną ir kitus senus drau
gus Montrealyje.

.... (tęsinys iš 7 psl. ) 
jau veik visą dvidešimtmetį 
labai sumaniai Litui pirmi
ninkauja. Tų dviejų žmonių 
(taip pat kaip ir D. JurKaus 
ir a. a. P. Rudinsko) nuošir
dus atsidavimas Litui paliks 
gilius pėdsakus.

ateitį.
Lenkdamas galvą prieš jau 

mirusius Lito darbuotojus, 
linkiu dabartiniams sėkmin
gai vadovauti Lito veiklai, 
nenutolstant nuo kooperati
nių pagrindų, kad ateinantis

• Dr. KA MINSKAS Jonas iš 
Lietuvos lankėsi Momtrealy- 
je pas J. J. VILKELIUS. Lan
kydamasis Chicagoje, susi
pažino su lietuvaite, apsi
vedė ir gavo leidimą nuola
tiniam apsigyvenimui JAV.

me susirinkime pas Seseles, 
bus svarstomi Velykinio sta
lo paslruošiamieji darbai. 
Velykinis stalas bus balan
džio 13 dieną AV parapijos 
salėje.

• PETRAUSKAS Ignas, LK 
Mindaugo šaulių kuopos pir
mininkas, išvyko į Toron
tą aplankyti draugus ir or
ganizaciniais reikalais.

e URBA NAVIČIUS Julius yra 
paguldyt as į Reddy Memorial 
ligoninę, kur buvo oper; - 
tas.

o ZAVADSKAS Martynas, 
paguldytas į ligoninę opera
cijai.

e LINARTIENĖ Adelė iš 
NewYorko lankėsi Montrea
lyje pas brolį TYLENĮ Joną. 
Ta proga apžiūrėjo Montrea- 
lio įžymybes.

o STANKŪNIENĖ Stela ser
ga ir reikalinga priežiūros. 
Perkelta Į tenelių namus.

Tenka pasidžiaugti, kad 
paskutinių kelių metų laiko
tarpyje, daug jaunų išsi
mokslinusių profesionalų 
įsijungia i valdomuosius or
ganus. Jie užtikrins Lito

DR J. M ALI S K A
DANTŲ. GYDYTOJAS

— O —

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

Tel: 866-8235
namu.: 488 —8528.

ketvirtis būtų dar sėkmin
gesnis ir naudingas ne tik 
pavienia s nariams, bet ir 
visai Montrealio lietuvių vi
suomenei.

Juozas Lukoševičius

, r
MEDŽIOTOJU. IR ŽVEJU KLUBAS NIDA KVIEČIA I 

SEZONO UŽDARYMO

OR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11 . 12 

MONTREAL P Q
T el. 932 • 6662. 73? • 968 I.

*---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Dr. E. Andrukait's. .... <c.
TĖL 522-7236 MoNTHĖAL H2J I K4

832. SOUL ST-JOSEPH E. P. a. CANADA

Dr.A.S. Popieraitis
B A.. M.D.. C.M.. M.Sc.. L.M.C.C , E.R.C.S.IO

Medical Arts Building,
1538 Sherbroak St. West, JeL 9 31 -40 24 
Sui le 215, Montreal Que.

PHARMACIENS

M. CUSSON - R, GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nek amuoi anti s pristatymas

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

ADVOKATAS

PHARMACISTS

364- 9742

365- 0505

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

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

NOTARE

Rūta Pocaudkas
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

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

Tel: 279-1161; Res. 636-9909.

B C L

ADVOKATAS 

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

4 NOTRE-DAME E. SUITE 504

MONTREAL, QUEBEC H2Y 1B7 TEL.: B7B-9534

NOTARAS

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

Tel: < 514) 871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bjl, B.C.L
1'6 8 Notre Dame S t . , E. , Suite 20 5 
Montreal . P.Q. , H2Y 3 P6

Tel: 866-2063, 866-2064

8 psl.

VARTŲ PARAPIJOS

PROGRAMOJ E:

K a r s t a i e n ė

c Ba ras

Nidos' Klubo Valdyba

VAKAR

A, V. pa rapijos 
dirigente mu z.

į. m VASARIO 16

o Lo t e r i | o

> ® Šokiai 
BILIETAI :

$7.50 asmeniui

kuris i vyks

AUŠROS

I SNUOMUO J AMl DU GARAŽAI ŽIEMOS SEZONUI 
VERDUNE, MRS- GURKLYS, TEL-: 76 l—2 3 96

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

H4G 3G6

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)
6396 Bannantyne Ave.

Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

LEONAS
Sale s

GURECKAS 
Manager

GM

SALEJE

Ch oras, 
M ROCH 
A. KEBLYS

vtam

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac* buick* astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

ir naujų automobilių t
• NEITIKėTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FI"MA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Manager**

_______ IEO GUHEKAS

GM

zrxo montrea! west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH A89-5391

( At theEndof Sher br ooke St. We st )____

• KENSTAVICIUS Antanas, 
NL skaitytojas ir rėmėjas, 
po širdies priepuoluo pagul
dytas Veteranų ligoninėje 
Vancouver‘yje

« VAIČEKAUSKAI, Elena ir 
Kazimieras atšventė savo 
vedybinio gyvenimo auksinį 
jubiliejų - 50 metų.

• PIEČAIČIAI, Vincas ir 
Silvija, išvyko dviem savai
tėm atostogų į saulėtąją 
Meksiką.

e NORIS-NARUŠE viČIENĖS 
Nancy laidotuvės buvo lasai

iškilmingos. Paskutinępagar 
bą atiduoti ir sudiev pasa
kyti laidotuvių namuose su
sirinko keli šimtai draugų 
Po iškilmingų mišių Šv. Ka
zimiero bažnyčioje, 60 au
tomašinų palydėjo į kapus 
Po laidotuvių virš 200 žmo
nių buvo puikiai pavaišinti.

Į laidotuves buvo atvyku
sių ir iš toliau : Bražinskai 
Antanas ir Marija iš Detroi- 
o, Naruševičienė Jonė iš 

Toronto, Gražienė-Kreivytė 
Karole iš Vancouverio ir 
daugiau, kurių pavardžių ne
teko sužinoti.

NL Spaudos Baliaus, įvykstančio š. m. balandžio 19 d. , 
DIDŽIAJAI LOTERIJAI AUKOJO : ŠIAUČIULIS Juozas , 
BALTUONIS Pranas, PAKALNIŠKIENĖ Elena, BUKAUS
KAS Romualdas.

Širdingai ačiū visiems Prašome ir daugiau atsiliepti NL

Greitas ir tikslus oatarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI . ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD.. MONTREAL. QUE.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal HlT-3Ao

TEL. Z/. 3’20 Namų 376-3781

Albertas N O R K E L 1 0 N A S , B.A. C.S.C., IB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Agentūra v e į—P__  d—

. __ — IY1ŪMTREALJŪ UETUWL|
LJ KREDITO UNIJA

į 1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H->E 2A8. Telefonas: 766-5827

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuc 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 
gegužes 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: DUODA PASKOLAS:
Ginamąsias s-tas 6.0 %
Taupomąsias s-tas 12 %
Pensijų planas 12.25%

( Term. ind. 1 m. 11.75%
Trumpai, term. ind. iki 13. %

Duoda nemokamq gyvybės draudq

Asmenines 15, %
Nekiln. turto 14.5 %
čekių kredito 1 6. 5 %
Investacines nuo 15J5 %

Nemokama gyvybes drauda iki
iki $2,000 už taup. s-tos sumas. $10,000 už paskolos sumg.

IŠNUOMUOJAMAS 5 KAMBARIŲ. BUTAS ANTJLAME AUKŠ
TE, VERDUN'E, NETOLI LIETUVIŲ. AV BAŽNYČIOS ., 
BUTAS LAISVAS DABAR, SAVININKAI LIETUVIAI. Tel: 
766 - 3118.

D. N. 3ALTRUK0NI S 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
445 JeanTalon W. Suite 305 Montreal 
Tel. 273-9181 ...............Namu; 737-0844

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE409 
MONTREAL. PJQ . CANADA 
H3 Z 2M9

VINCAS P1EČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
In vestacijos J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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