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KARAS DĖL ALYVOS
Trako tankai ir pėstinin

kai pasistūmė 50 mylių gi
lyn į Irano valstybę ir pas
kelbė, jog sunaikino turtin
gos alyva provincijos Khu- 
zestan’o sostinę Ahwaz.

Iranas atmetė taiką siū
lančią musulmonų delega
ciją ir padidino bombarda
vimus Bagdado ir alyvos 
šaltinių Trako gilumoje.

Iranas taip pat atme
tė Irako skelbimą, kad už
imtas Ahwaz’as, bet sku
būs prašymai kraujo trans- 
fūzijoms patvirtino, kad 
smarkios kautynės vyko ta
me mieste. Ankstyvesni 
Irako pergalių pranešimai 
buvo pasitvirtinę.

Irakas taip pat pranešė, 
kad kariuomenė artina
si prie Dezful, į šiaurę nuo 
Akwaz 80 mylių, prie vieto
vės, kur yra labai svarbios 
alyvos pumpavimo stotys. 
Jos aprūpina gazolino tieki
mą aviacijai ir gazoliną 
Teheranui.

JeiguDezful bus užimtas, 
tai Irano karo aviacija po 
kėlių dienų nebegalėtų funk
cionuoti.

Neatsilieka su pergalių 
skelbimais ir Iranas,skelb
damas sunaikinęs milžiniš
kus alyvos apdirbinąo komp
leksus, kurie randasi 1OG m. 
nuo sienos Irako viduje. Ira
no Min. Pirmininkas atmetė 
Pakistano prezidento Zia ul~ 
Haų .atvykusio Į Teheraną , 
tarpininkavimą — sustabdyti 
karo veiksmus. Irano pre
zidentas Bani-Sadr pareiškė, 
kad tokie bandymai neturi 
prasmės. Min.Pirmininkas 
Ali Rajai išsireiškė, kad 
Iranas kariauja ’’šventąjį 
karą"pries Iraką ir "nieka
da nepriims jokio tarpinin
kavimo, susitaikymo ar dis
kusijų siūlymo". Pabrėžia 
tikrąją karo priežastį:"Mū- 
sų ginčas su Iraku nėra gin
čas dėl sienų.. .tai yra tarp 
Islamo ir blasfemijos... ". 
Tuo tarpu Irakas sako, kad 
Khomeini ir jo klika turi pa
sišalinti iš valdžios.

k
Vandens kelias Shatt-al 

Arab, pagrindinis išėjimas 
, Tranui ir Irakui į Pakistano 

įlanką, buvo užkimštas, kiek 
akys užmatė, abejomis 
kryptimis alyvos tankiai - 
viais.

Alžyro prezidentas pa
reiškė, kad palaiko Iraną ir 
pasiūlė pagalbą.

Pagal Londono Financial 
Times, Irakui nutraukus 
alyvos eksportą,daugiausiai 
nukentėtų Brazilija, Indija , 
Prancūzija.

Alyvos bendrovės tačiau, 
turi sukrovusios dideles at
sargas alyvos ir bent pus - 
mečiui negręsią jos trūku - 
mo Kanadai nei Amerikai.

Jeigu ir taip-gerai žino - 
me kokia biznierių politika: 
kelti kainas.

MNMAMMMMMMM SVEIKINAME VISUS 25-os KANADOS LIETUVIŲ DIENOS
RENGĖJUS, ŠOKĖJUS , DAININKUS , SPORTININKUS,
AKTORIUS, MUZIKUS IR VISUS SVEČIUS IŠ ARTI

KREMLIAUS DIKTATORIAI IR IS TOLI
TOLIAU SAUVALIAUJA

Suimti vėl du disidentai, 
šį kartą Maskvoje, nes akty-
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vlai gynė religines laisves ir 
protestavo prieš psichiatri
nio gydymo piktnaudojimą .

Vienas jų - Lev Regelson j 
41 m., rusų ortodoksų akty
vistas. Jis buvo apkaltintas 
už spausdinimą ir skleidimą 
"šmeižtų", norint numenkin- 
ti sovietų valdžią. Jo žmona 
Liudmila pasakė žurnalis
tams, jog 9 mėnesius išlau - 
kęs kalėjime šaukimo į teis
mą,jos vyras laikosi tvirtai.

Antraę nuteistasis -Vya- 
česlav Bakhmin, 33 m., įkū
ręs komitetą tirti Psichiat - 
rijai. Iš profesijos jis yra 
kompiuterių programininkas 
Bakhmin paskelbė raštų, 
kuriuose patiekiama mec me
džiaga, kaip piktnaudojama t 
psichiatrija Sovietų Sąjungo
je politiniams tikslams pa
siekti, persekiojant už įsiti
kinimus piliečius, paskel
biant juos protiniais ligoni - 
mis ir neįstatymiškai pa
talpinant juos į psichiatrines 
ligonines ir ten laikant be 
tikros mediciniškos priežas
ties.

TERORISTAI VĖL DIRBA 
VOKIETIJOJE

12 žmonių buvo užmušti , 
virš 140 sužeistų, Oktober - 
fest alaus festivalyje. Atro
do, kad bomba į atmatų dėžę 
buvo padėta teroristų, pri
klausančių, kaip jie sakosi, 
dešiniųjų ir neo -nazi te - 
roristų grupei.

Tai buvo didžiausia tero
ristų ataka nuo 1972 m. Pa
lestiniečių atakos Muenche- 
no Olimpiadoje. Oktoberfest 
uždaryta.

RUSU POVANDENINIS niški banknotai. Jie gerai
LAIVAS SLAPSTOSI ŠVEDIJOSpadaryti spalvų atžvilgiu. 
VANDENYSE VieAintėlis būdas juos atpa-

Švedijos Karo laivyno ir žinti - jie neturi serijos nu- 
aviacijos pranešįmu, krašto merių. Taip pat yra mažas
jūrų vandenyse slapstosi spė
jama, rusų povandeninis lai - 
vas, kuris n ekreipia į jokius 
įspėjimus. Bet kokios kitos

skaičius 2 vidury, dešiniame 
šone su prezidento atvaizdu.

Panašiai, prisirinkus vie
non vieton dideliam žmonių

valstybės panašus laivas bū - būriui, tokie banknotai buvo
tų atsiliepęs, atsiprašęs ir skleidžiami žiemos Karna -
iškeliavęs. Gynybos minis - 
teris Erik Kronmark pa- 
reiškė,kad jau 12 dienų tran
kąs Švedijos vandenų terito
rijos pažeidimas yra rim
čiausias nuoIIPas.Karo pa

valo metu Quebec’o mieste . 
Policija yra sulaikiusi vieną 
asmenį su pinigams padirbi-' 
nėti mašina.

’BROADBENT UŽ RESURSUS
baigos.

NETIKĖTAI MIRĖ KANADOS 
MIN.Dan MacDONALD

Populiarus ir daug res- 
pekto užsitarnavęs federali
nis ministeris Dan MacDo - 
nald netikėtai mirė ligoninė
je trumpai sirgęs influenza. 
Jis buvo 62 m. amžiaus.

GALŲ GALE SUSIPRATO
Dvejose Montrealio ligo

ninėse bus oficialiai sutei
kiami vertėjai inuitams Ii - 
gonia’ms. Montrealio Vaikų 
Ligoninėje kas met atveža * 
ma apie 70 innuitų vaikų, 
o Montreal General Ligoni - 
nėję- apie 1OO suaugusių.

NETIKRI BANKNOTAI 
MONT RE ALYJE

Montrealio policija įspėja 
gyventojus, kąd vykstant 
Grand Pri automobilių lenk
tynėms ir Expo žaidynėms, 
Montrealyje pradėjo sklisti 
falsifikuoti 20 dol.ameriko-

PROVINCIJOMS
Federalinis NDP lyderis 

E d Broadbent sakėsi nepri - 
tariąs Trudeau planui ne - 
duoti provincijoms teisių į 
jų natūralius žemės turtus . 
Broadbent mano, kad toks 
projektas dar labiau prie - 
šingai nuteiktų vieną provin
ciją prieš kitą. Tos pat nuo - 
monės buvo ypač Albertos 
provincijos premjeras Loug- 
heed, diskutuojant konstitu - 
cines derybas šią vasarą. Jis 
labai priešinosifederalinei 
kontrolei žemės turtams. Vi
si premjerai pasisakė prieš 
federalinius mokesčius eks- 
portuojamom dujom. Labai 
aišku, kad kiekviena provin
cija galvoja tik apie save ir 
kaip kuo greičiausia pralob
ti.

Broadbent siūlo konstitu
cines derybas ne skubinti, o 
rūpintis pirmoje eilėje Par
lamentui netrukus susirin - 
kus naujuoju biudžetu, kuris 
turėtų palengvinti infliaciją , 
nedarbą ir stimuliuotų eko
nomiją.

Didieji debatai dėl Kons-
KRAŠTAI.KUR VERDA ALYVOS IR KARO KATILAI... titucijos vėl prasidės spalio
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PRABILO AMERIKIEČIŲ 
SPAUDA APIE MUSŲ 
DE MONSTRANTUS

New York Times paminė
jo Simą Kudirką ir kitus lie
tuvius demonstravusius lie - 
pos 18 d. prie Sovietų pa
siuntinybės Washington’e , 
pabrėždami ir kaip jie galė
tų būti nubausti. Plačiai ap
rašė tą pačią dieną, rugsėjo 
15 d. ir Washington Post . 
Įdėjo ir nuotrauką.

AUSTRALIJOJE KONKURSĄ 
LAIMĖJO LIETUVAITĖ

Pietų , Australijos etninių 
grupių tarybos vidurinių 
mokyklų vaikams paskelbtą 
konkursą rašinio tema "Ką 
man reiškia būti etninės šei
mos vaiku Australijoj?"lai - 
mėjo lietuvaitėDanutė BAL
TUTYTĖ. Iš viso dalyvavo 
97 vaikai,priklausantys 23- 
joms įvairioms etninėms

grupėms.
Danutės Baltutytės rašinį 

persispausdino vietos spau
da, o jo lietuviškąjį vertimą 
-Australijos lietuvių savait
raštis "MŪSŲ PASTOGĖ" . 
LIETUVIŠKA OPERA

DAINAVOS ansamblis
Chicagoje, švęsdamas 35 m. 
jubiliejų stato naują lietuviš
ką operą ČIČINSKAS Lapkri
čio mėn. 8 ir 9 d. d.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
LITERATŪRINĖ PREMIJA

JAV Lietuvių Bendruomenės Taryba, Krašto Valdybai 
pritariant, savo 1980 m. balandžio mėn. 9 d. posėdyje nu
tarė įsteigti Lietuvių Bendruomenės Literatūros Premiją. 
Premijos dydis - trys tūkstančiai dolerių. Premijos sąly
gos sutartos su Lietuvių Rašytojų Draugijos valdyba. 
Pirma. - Premija skiriama tik atsižvelgiant į svarstomojo 
kūrinio vertę.
Antra. Lygiomis teisėmis su spausdintaisiais veikalais 
premijuotini ir rankraščiai.
Trečia. Premija skiriama už geriausiąjį svarstomųjų 
metų grožinės literatūros kūrinį arba už lituanistinės te
matikos humanitarinio turinio mokslo veikalą.
Ketvirta. Premijai veikalus atsiųsti paskutinė data - gruo
džio 31 - oji diena.
Penkta. Premijos komisiją sudaro trys Kultūros Tarybos 
skirti nariai ir du rašytojų Draugijos atstovai ( nebūtinai 
Draugijos nariai ).

Šių metų vertinimo komisijos sudėtis bus paskelbta 
vėliau.

Informacijų premijos klausimu kreiptis į JAV LB KT 
vicepirmininką Viktorą MARIŪNĄ adresu:

1994 Beverly Hills Dr.
Richmond Hts, Ohio 44143

' Tel ; 1-216-481-4534.

JAV LB KULTŪROS TARYBA 
Cleveland, 1980m. balandžio 9 d.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS LITERATŪROS
PREMIJOS TAISYKLĖS

1. Premijos siekiantieji kūriniai siunčiami Kultūros 
tarybai jos reikalų vedėjo adresu: Jurgis MALSKIS , 
17904 Ingleside Rd. Cleveland., Ohio, 4419. Telefonas: 
216-486-9165.
Apie gautas siuntas bus pranešta siuntėjams. Už paš

luotuose užkliuvusias ar dingusias siuntas Kultūros Ta
ryba neatsako. Jų ieškojimu rūpinasi patys siuntėjai.

2. Spausdintieji kūriniai turi būti atžymėti 1980 metų 
data: Tačiau, kai kūrinys atžymėtas 1979 metų data, 
o į rinką, atėjo tik 1980 m. ., tai jis bus laikomas 
1980 m. kūriniu. Visi rankraščiai bus laikomi 1980 m. 
kūriniais.

3. Kiekvieno spausdinto kūrinio atsiunčiama po penkias 
knygas.

4. Pageidautina, kad rankraštiniai kūriniai būtų para
šyti mašinėle. Tačiau bus priimtini ir lengvai iš - 
skaitomi ranka rašyti kūriniai.

5. Prie kiekvieno kūrinio pridedamas lydraštis su au
toriaus vardu- pavarde, adresu ir telefono numeriu. 
Dalyvavimas varžybose dėl premijos - viešas aktas.

6. Premiją laimėjusio rankraščio autorius galės tartis 
su Kultūros Taryba dėl jo išleidimo ar tuo reikalu 
kreiptis į jo pasirinktą leidėją.

JAV LB Kultūros Taryba 
1980 m. rugsėjo 3 d.
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UI Lietuvos iUtoWy f ut iliiMmybt Kanadai ! 
la liberation de la Lituanie f Loyaute ax Canada !

For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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SIAURIEJI AR PLATESNIEJI 

ĮSIPAREIGOJIMAI
Truputį neramu ir truputį pikta darosi, kai stebėda

mas lietuviškąją organizuotą veiklą, matai, kiek mažai 
dėmesio kreipiama j kasdienos aplinkos gyvenimą, jo 
reiškinius ir jtaką. Atrodytų, kad išskyrus grynai lietu
viškos reikšmės ir apimties veiklą, mums niekas daugiau 
nerūpi, neįdomu, nereikšm’nga, išskyrus gyvenamojo 
krašto užsienio reikalų politiką. Tik šioje srityje, regis, 
ssame gana aktyvūs, jautrūs ir užsiangažavę. Visa kita, 
Atrodo, mūsų visai neliečia, tarsi būtume koki ten sve - 
timšaliai, teatvykę tik skalsesnės duonos ir geresnio gy
venimo suvilioti, be mažiausio įsipareigojimo kraštams, 
kuriuose, bent dalis mūsų , gyvename jau ilgiau negu 
gyvenome pačioje Lietuvoje.

Net ir tomis progomis, kai turima galimybių , kad 
ir tame pačiame Washington, e, išklausyti vienokių ar ki
tokių valdžios {staigų atstovų pranešimus, pakankamai 
visiems svarbiais krašto vidinio gyvenimo reikalais, prob 
lemomis, mažai reiškiame dėmesio ar rodome supratimo 
Visai kas kita, kai pradedami kelti, nagrinėti, su užsie - 
nio politika susiję klausimai, tika tada visi atgyjame, 
stengiamės phgauti ir suprasti kiekvieną žod|, įsijungiame 
| diskusijas, nešykštlme sugestijų, patarimų, o kai kada 
ir pusiau reikalavimų, vadinasi, feai "mūsų" sritis, mūsų 
pagrindinis domėjimasis. Visa tai, aišku, nėra nieko blo
go, tik kažkaip, jaučiasi savotiško balanso neišlaikymas, 
kai skiriamas dėmesys ir pagrindinės pastangos , lyg 
užmirštant, kad lygia greta reikia pakankamai dėmesio 
(bei pilietinės atsakomybės jausmo) ir vidiniams krašto 
reikalams, kurie, nori kas to ar ne, bet visai tiesiogiai 
jau liečia ir mus visus ir, kaip atskirus asmenis, lojalius 
piliečius ir kaip lietuviškąją bendruomenę. Jei norime pa
sirodyti stiprūs ir visapusiškai sąžiningi bei pareigingi, 
tai neužtenka tik dalinio pilietinio įsipareigojimo, tik 
siauro supratimo su tokiu pačiu užsiangažavimu, bet rei
kia kur kas platesnio žvilgsnio ir nepailstančio nerimo 
rūpintis, sielotis giliomis ir įvairiaspalvėmis aplinkos 
problemomis, kurių pakankamai turi, tiek kanadinė, tiek 
ir amerikinė visuomenė. Lietuviškoji mažuma joje ( visa
da! tai tvirtiname) e s a m e pilnateisė tos visuo - 
menės dalis, bent pr i n c i pi n i a i, saistoma (Red. 
pabr.) nelengvai nusikalstamos pareigos. Niekam gi ne
patinka vien tik siauri ir šovinistiniai nusiteikusios gru
pės ( taipgi panašiai buvo ir Lietuvoje), besi laipinančios 
tik savimi ir vien tik savaisiais interesais.

Galima ir būtinai reikia išlaikyti savo tautini veidą , 
charakteri bendrojoje įvairioje gyvenamo krašto mozai
koje. Tačiau, kartu lyg ir neleistina beveik visiškai igno
ruoti mus supančią ( dalinai ir formuojančią) kasdienybę. 
Esame liečiami įvairių federalinės ir vietinės reikšmės 
problemų, klausimų, įtaigojami viešosios'opinijos forma
vimo intitucijų, {vairių spaudimo grupių. Turėtume | vi
sa tai reaguoti, kaip organizuotas ir susiklausęs vienetas, 
kūnam nėra visai vistiek, kaip toks ar kitoks įstatymas, 
potvarkis ar sprendimas praeis, ar bus vykdomas. Mūsų 
tariama ar tikra ekspertystė užsienio politikos prob 
lemose įgaus daugiau svorio ir Jėgos tik tuomet, kai ir vi
suose kituose klausimuose bus girdimas ir jaučiamas lie
tuviškųjų grupių svoris. Jaunesniajai kartai tas yra visiš
kai aišku ir suprantama, bet mūsų vyresniesiems?

Al. Gimantas

iŠ POGRINDŽIO SPAUDOS:, 

AUŠRA NR. 20 IŠLEISTA LIETUVOJE 1980 m.

NE TIK GAILESTINGUMAS, BET IR TEISINGUMAS

1979 m. spalio 23 d. "Tiesoje" išspausdintas Vytauto 
Žeimanto straipsnis "Gailestingumas ar nusikaltėlio gel - 
bėjimas?" Straipsnyje V. Žeimantas piktinasi Tarptauti
nės Amnestijos narių protestais dėl lietuvio Jono Mečislo
vo Plungės nuteisimo mirties bausme už tariamai masini 
gyventojų žudymą, ’ įvykdytą karinės tarnybos Savisaugos 
batalione laikotarpiu. Autorius, atsakydamas į minėtos 

organizacijos narių priekaištus, kad toks sprendimas yra 
nepateisinamas šiuolaikinės visuomeninės moralės požiū
riu, kategoriškai teigia, esą J. Plungė nuteistas objek
tyviai ir gavęs pelnytą bausmę. Beje, savo argumentus jie 
paremia tos opačios "Tiesos" 1979 m. Liepos 26 d. 
straipsniu "Karinis nusikaltėlis atsakomybės neišvengė ", 
pamiršdamas nurodyti, kad tai jo paties straipsnis. Būtų 
galima praeiti pro šį faktą negirdomis, jei už jo neslypėtų 
kur kas šiurpesni Lietuvos praeities ir dabarties: dalykai.

Kaip žinia, pirmasis bolševikmetis padarė didelių 
nuostolių Lietuvai, o ypač jos kariuomenei, performuotai 
tada | 29-ąj| Raudonosios armijos šaulių kuopą. Daug jo 
karininkų ir karių buvo suimta, nužudyta ir išvežta.' Ne
abejotinai., kad panašus likimas turėjo ištikti devynias 
dešimtąsias Lietuvos karių. Ypač masiškai lietuviai ka
riai buvo suiminėjami 1941 m. birželi, karo išvakarėse.

Pagal Kremliaus genocido planą Lietuvos kariuome
nė, išugdyta "buržuazinio nacionalizmo" dvasia, kartu su 
inteligentija turėjo būti pirmiausia sunaikinta. Vis dėlto, 
karui, prasidėjus, verčiami kautis už okupantus ir trauk
tis su jais kartu į Rusiją, lietuviai kariai nepakluso ir 
ginklu išsipirko teisę likti gimtajame krašte.

Bet apie šiuos netolimos praeities faktus tarybinė 
spauda nieko nekalba. Sąmoningai ji nutyli ir pasmerk
tųjų karių išgyvenimus pirmajame bolševikmetyje, nulė
musius jų tolimesni gyvenimo.kelią.

Pavyzdžiui, argi V. Žeimantui nieko nežinoma, kad 
jo smerkiamas ir koneveikiamas 12-ojo Savisaugos bata
liono majoras Antanas Impulevičius, prieš okupaciją bu
vo baigęs Paryžiaus Karo akademiją ir dirbo Lietuvos ka
riuomenės generalinio štabo skyriaus viršininku, kad šis 
gabus 31 metų karininkas nepriekaištingai dirbo savo gim
tajam kraštui, rūpindamasisi jo saugumu? Kuo jis nusi - 
kalto, kad jau 1940 m. rugsėjo mėn. buvo įkalintas ir 
žiauriai tardomas 9 mėnesius? Juk tik karas jį išgelbėjo 
nuo mirties bolševikiniame kalėjime ’• Visa jo kaltė ta, 
kad netarnavo svetimiesiems kaip Antanas Sniečkus.. Tad 
kas nukreipė A. Impulevičių į keršto ir atpildo kelią? Ar 
ne ta pati tarybinė sistema, pasikėsinusi į lietuvių tautos 
ir jo patiės gyvenimą?

Prieš keliolika metų vienas iš A. Impulevičiaus bata- 
'iono karių, Matiukas, teismo procese pareiškė, kad jis 
1941 m. birželi, atsikėlęs iš lavonų krūvos ir ėjęs keršy
ti už Rainius, Pravieniškes, Červenę. Taip, - jei nebūtų 
buvę tarybinio genocido Lietuvoje, nebūtų Rusijos sienų 
peržengęs nei Impulevičius, hei Matiukas, nei Plungė. To
dėl ir tikrieji kaltininkai šiuo atveju yra raudonieji paver
gėjai, |vykdę žiaurius inusiklatimus Lietuvoje ir išpro
vokavę kai kuriuos lietuvius pasirinkti keršto kelią. Ži - 
noma, galima priekaištauti, kad kerštas nėra tinkamiau
sia išeitis ir tik dar labiau komplikuoja padėtį, tačiau rei
kia suprasti ir tai, kad kalėjimų ir žudymų traumuotiems 
žmonėms dažnai būna sunku pasirinkti kitokį atpildo būdą. 
Savisaugos daliniuose kaip tik ir buvo nemaža žmonių, ne
tekusių per pirmąjį bolševikmetį savo šeimų, artimųjų , 
kalintų ir žiauriai kankintų, šiaip ne taip išvengusių su
naikinimo ar tremties.

, t
Pirmaisiais pokario metais tarybinė tiesdaryba išsi

juosusi 'darbavosi, pasmerkdama miriop tūkstančius lietu
vių. Tačiau tada spauda tylėjo. Tik po Stalino mirties, kai 
iškilo ir darėsi kaskart aktualesnis ir paties taybinio re
žimo nusikaltimų klausimas, pradėta garsinti tariamus lie
tuviškųjų nacionalistų nusikaltimus. Kam to prireikė? 
Ogi tam, kad už šių tariamų nusikaltėlių būtų galima pa
slėpti kur kas didesnius ir šiurpesnius nusikaltimus- Kad 
galėtų laisvi vaikščioti martavičiai, galinaičiai, todesai 
ir kiti stalininiai žudikai, ieškoma kokio Plungės ar pana
šaus žmogaus, kuris neturėjęs jokių sadistinių polinkių , 
o tik minėtų aplinkybių verčiamas, buvo įveltas į karo 
žiaurumus. Tam be abejo, reikia ir žeimantų pagalbos , 
kurie už rublį sutinka be ką apjuodinti. Beje, pats V. Žei- 
mantas išsitatė minėtame straipsnyje, kad iki šios dienos 
vien tik Austrijoje jau nuteista 130 tūkstančių nacistinių 
nusikaltėlių. O kiek gi, gerbiamasis Žeimantai, nuteista 
stalininių ir berijinių bei suslovinių nusikaltėlių įvyk - 
džiusių žiauriausius nusikaltimus Lietuvoje? - Nė vieno

O jei Berija ir Dekanozovas ir buvo sušaudyti, tai juk ne 
siekiant teisingumo, o tarpusavio grumtynėse, bekovojant 
dėl valdžios. Tad faktiškai joks stalininis ar postalininis 
nusikaltėlis dar nebuvo patrauktas teisinėn atsakomybėn. 
Kad ir kaip uoliai besidarbuotų V. Žeimantas ir kiti pa
našūs žurnalistai, tarybinio genicido nusikaltimų jiems 
nepavyks nuslėpti . Istorija rengia ir jų procesą.

•
Kita vertus, šiandien šimtai disidentų, norėdami pa

sukti istorijos procesą teisingu ir normaliu keliu, įrodi
nėja, reformų reikalingumą ir būtinumą. Šie taurūs žmo
nės nesiekia sau jokios asmeninės naudos, o jų pasiūlymų 
įgyvendinimas padėtų iš vengti skaudžių ateities įvykių bei 
didelių visuomeninių katastrofų. Tačiau kaip į tai reaguo
ja valdžia? Ji atsimoka jiems psichiatrinėmis, kalėjimais, 
gulago stovyklomis ir kitomis prievartos priemonėmis. 
O reikėtų vis dėlto jų protingą balsą išgirsti, - nutil - 
dyti žeimantus ir pradėti sistemos sanaciją. Laikas ne - 
laukia , ir jei pernelyg ilgai bus ųždeslta reformos, gali 
vėl pasikartoti istoriniai kataklizmai. Ir dėl to daugiausit 
bus kalti tie, kas šiandien kursto neapykantą. Iš tiesų, jei 
netolimoje ateityje kiltų revoliucija, ji , be abejo, būtų 
pati žiauriausia ir nusineštų milijonus gyvybių. Šiandien 
normalizuoti gyvenimą siekia juk ne keletas šimtų ar ar 
tūkstančių disidentų, o ištisos masės žmonių. Tad opozi
cijos rezervai nepaprastai dideli. Ir jei humaniškos pas
tangos reformuoti visuomenę bus sužlugdytos prievartos 
priemonėmis, kažin ar tie kol kas pasyviai šią nelygią ko
vą stebintys rezervai patys nepasirinks prievartos būdo , 
ir tada valdžia bus jau bejėgė susidoroti su tais įnirtusių 
žunonių milijonais.

Savo ruožtu Tarptautinis Amnestijos nariai, protes - 
tuodami prieš tokius procesus, siekia ne vien gailestingu
mo. Panaudotas smurtas prieš žmones, kurie, patys buvo 
smurto aukomis, iš esmės yra neteisingas. O ir apskritai 
esamoje sistemoje kiek galima greičiau reikia atsisakyti 
bet kurios prievartos ir neapykantos. To reikia ne tik 
skriaudižiamieaiems, be ko gero dar daugiau skriaudžian
ti esi ms, kad, virš jų galvų susikaupę audros deibesys ne - 
pavirstų viską naikinančia liūtimi.

P. Vareikis

APIE

” BILL of

Kanadiečių politinės, so
cialinės ir ekonominės tei
sės yra įrašytos į Kanadie
čių Teisių Įstatymą/Cana - 
dian Bill of Rights/, kuriam 
buvo gautas karališkasis su
tikimas 1960 m., rugpiūčio 
1O d. Šio parėdymo įteisi
nimas, pasiūlytas tuomet bu
vusio Mi n. P-ko John Diefen- 
baker’io, jo paties buvo api
būdintas kaip svarbiausias 
jo administracijos atsieki - 
mas.

J.Diefenbaker’is, vokiškai 
škotiškos kilmės, gimęs On
tario prov. ,bet gyvenęs nuo 
vaikystės Saskatche wan’e, 
gerai suprato Vakarų Kana
dos daugiakultūriškumą. Bū
damas advokatu, turėjo pro
gos pamatyti, kaip daug jo 
klientų nieko nežinojo apie 
tokio parėdymo buvimą ir 
pasiryžo {rašyti į Kanados
įstatymus čarterį, kuris ga
rantuoja pagrindines Žmo
gaus Teises visiems kana

le ANADOS

RIGHTS
į — '
** % i h

pat suteikia teisę kiekvienam 
piliečiui kalbos, religijos, 
susirinkimų, sąjungų laisvę 
ir teisę pasinaudoti įstaty
mais. Užtikrintair asmens 
laisvė bei saugumas.

Kanados Teisių Įstatymas 
skiriasi nuo JAV-blų Teisių 
Įstatynio tuo, kad jis nėra Į- 
rašytas į Konstituciją.J.
Diefenbaker’is iš didelio 
respekto Britanijos parla - 
mentarinei sistemai, to ne
padarė. Parlamentas pripa
žįsta savo nariams aukš - 
čiausią galią. Todėl Parla
mentas gali šį įstatymą pa
pildyti, praplėsti, atitaisyti, 
jeigu dauguma Parlamento 
narių tam pritaria. Jeigu ta
čiau tas Įstatymas bus Įra - 
Sytas į Konstituciją, jis gali 
būti paleistas tiktai Aukš
čiausiojo Teismo nutarimu.

/Iš Canadian Scene, Issue 
1064, 1980, by Marcus Van 
Steen. Vertė b.n./ 

diečiams, nežiūrint, kokios • Atrodo, daugiau objekty- 
tautybės, spalvos, tikėjimo , vumo būtų iš Teismo susi- 
rasės ar lyties jie būtų. laukta, negu iš daugumos 

Be šių garantijų, Aktas taip britų Parlamento /Red./.

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

AR JAU TIKRAI 
PASENOME ?

Lietuvių Žurnalistų Sąjun
ga už Lietuvos ribų yra la
bai reikalinga. Ji atsteigta, 
ir buvo pradėjusi gerai veik
ti, veikė r Intai, daug darbų 
attikdama. Klek sušlubavo 
jos veikla, kai pergyventa 
d ps

kiek krizės.
Dabar ateina vėl laikas 

/ jau spalio mėnesyje/ vėl 
rinkti naujus organus. Ta
čiau, dar iki dabar nieko apie 
tai negirdėti. Nežinia, kur 
Rinkimų komisija, nė iš kur 
bus parinkti karfdidatai.Ma
nau, kad viskas greitai pa
aiškės.

Mano supratimu, siūlyčiau, 
kad Centro. Valdyba būtų 
Chicagoje ir Rinkimų Komi - 
sija- Los Angeles. Reikia 
jau paskubėti tai padaryti.

Antras mano rūpestis- ko
dėl Lietuvių Žurnalistų Są
jungos Chicagos Skyrius jau 
trys metai nerodo jokios gy
vybės. Valdyboje Juk buvo 

veiklūs nariai:pirm. -p. Pu - 
žauskas, I vice-pirm. p. Juš
kevičienė, II vicep. J. Vilutis, 
J. Kapačinskas, A. Šlutas. Du 
iš jų dar turi sunkiau gyve
nime dirbti, bet kiti- visi 
pensininkai. Argi iš tikrųjų , 
jau taip pasenom, kad nei 
pasitarimų, nei susirinkimų 
nebepajėgiame pravesti, nei 
galų gale kasoje gulintieji 
šimtai nieko nebesako?Sky- 
rius turi gražią istoriją, 
pradedant velioniu Gintneriu 
ir baigiant jaunaisiais. Jei 
jau nebenorite būti Valdyboje, 
tai sušaukite susirinkimą ir 

tegu viską perima jaunesni , 
Gražaus prieauglio yra.Da
bar visi miegame, kaip uo - 
dai po musmire. Žurnalistų 
veikla turi judėti, nes daug jų 
reikia dabar ir spaudai ir 
radio programoms. Blogai, 
kad jaunuosius ne J veda me į 
veiklos darbą.Mums .senes
niems nebereikia nei gar
bės, nei mokslų, o jaunimui 
tereikia padėti, skatinti tuoą 
kurie pradeda rašyti, dau - 
giau skirti premijų, įtraukti 
į veiklą.

Tad vieną kartą pabuski - 

me iš miego, kaip Maironis 
šaukia, ir kol plunksnos ne- 
užrūdijo, pagelbėkime jauni
mui ’.

Gaila, kad mirtis ištrau - 
kia mūsų žymius žurnalistus^ 
bet su tuo reikia sutikti ir 
judėti, iki širdys plaka. To 
reikalauja mūsų pavergtas 
kraštas ir išeivija.

Bal. Brazdžionis

- Mums duoda ir "raštą, ir 
d rūką skaityti. Jeigu mažės 
skaitytojai- mažės ir rašy
tojai: lazda turi du galu....

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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/ tęsinys /

VAIZDINĖS MOKSLO 
PRIEMONĖS

Prelegentė pademonstra
vo kelis dabar dažniau var
tojamus aparatus, kurie ek
rane atmuša paveikslus , 
tekstus, piešinius,parašytus 
sakinius ar pratimus. Tai 
atlikti galima per taip vadi
namus OPAQUE Projector , 
Overhead Projector, Film
strip Projector ir kt.

Mokyt. Ra mūnėRAČKAUS- 
KIENĖ savo paskaitoje tvir
tino, kad mokyklose vaizdi
nių priemonių naudojimas 
tikrai padeda mokiniams i- 
gyjamas žinias praplėsti,nes 
mokslo priemonės jiems nė
ra svetimas dalykas. Juk ir 
gyvenamojo krašto mokyk
lose mokiniai dažnai jas nau
doja.

Mūsų mokyklose naudo 
jamos vaizdinės mokslo 
priemonės tik palengvina 
mokinių darbą,plečia jų žo- 
dyhą ir patiekiamą mokymo 
medžiagą padeda lengviau 
įsisavinti ir suprasti.

Naudinga taip pat moki
niams rodyti skaidres bei 
duoti pasiklausyti įrašytų 
juostelių.

LIETUVIAI GILWELL’io KURSUOSE 1980 METU VASARA

SKAUTU VADOVAI TOBULINASI KURSUOSE
Skautiškas gyvenimas, taip Gilwell’io kursų ypatingos 

pat, kaip ir bendrai gyveni - tradicijos, dainos, šūkiai ir 
mas, susidaro iš įvairių ma- uniformos ženklai, ypatingos
žersnių ir svarbesnių įvykių. 
Vienau iš tų svarbesnių įvy
kių yra proga dalyvauti Miš
ko Ženklo kursuose, kitaip 
vadinamuose Gilwellio kur
suose.

Kas yra tie Miško Ženklo 
kursai? Jei buvo įsteigti 
lordo Baden Powell’io, pa
saulio skautų sąjūdžio įkū
rėjo, lavinti vadovus. Jų 
bendras tikslas-kad kursan
tai galėtų įdomiai ir efektin
gai dirbti su mūsų skautiš- 

xkuoju jaunimu ir taip pat ge
riau suprastų save bei kitus.

Kursai yra vedami stovyk
los ir skilčiųpagrindū.Prog- 
rama susidaro iš praktiškų 
uždavinių tjei demonstraci
jų, taip pat iš teoretinių dis
kusijų ir pasikalbėjimų.
1980. X. 3

Taip pat įdomiai kalbėjo 
apie mokslo priemones ir 
antroji paskaitininkė mokyt. 
Indrė TIJŪNĖLIENĖ.

Pilnai galima mokinių ži
nias praplėsti bei jas pagi
linti ir mažiau kainuojan
čiomis priemonėmis. Juk į 
pamokas galima pasikviesti 
tokius asmenis, kurie turi 
nusifilmavę savo keliones į 
įvairias matytinas vietoves . 
Jie dažnai turi pasidarę į - 
domių skaidrių. Patogu dar 
ir tai, kad filmus, skaidres 
ir kt. rodantis pakviestasis 
asmuo turi ir aparatus 
jiems rodyti.

į juosteles galima įrašyti 
mokinių 
koji mus 
dėmesiu 
savaitės
riuos jie dažnai 
/nurodomi/ gali 
Plokšteles irgi galima nau
doti kaip mokslo priemones.

Prie mokslo priemonių 
galima priskirti ir išvykas. 
Galima aplankyti, pav., au
dėjas ir pamatyti audimą 
staklėmis. Naudinga yra 
stebėti įvairių rankdarbių , 
pav., šiaudinukų gaminimu <■

skaitymus, atpasa- 
ir kt 
klausosi 
įvykių

Mokiniai su 
bėgamųjų 
įrašų,ku- 
net patys 
paruošti .

Lengviausiai naudotinos 
pačių mokytojų pagamintos 

spalvos šlipsai ir išdrožti 
kauliukai, nešiojami apie 
kaklą, yra tarptautiniai , 
skautų atpažįstami visame 
pasaulyje.

Šią vasarą, nuo rugpiūčio 
23 d. iki rugpiūčio 30 d. .vy
ko Gilwell’io Kursai,orga
nizuoti Boy Scouts of Ame
rica organizacijos, J. N. 
Webster Scout Reservation, 
Ashford, Conn., netoli Put- 
namo. Buvo proga lietu - 
viams skautų vadovams juo
se dalyvauti ir, galima saky
ti, kad mes progos nepralei
dome’. Iš viso dalyvavo dvi 
skiltys kursantų ir trys va
dovai, kurie prisidėjo prie 
kursų organizavimo ir pra
vedi mo.

priemonės. Tai gali būti 
žaidimai su mažesniais mo
kiniais alfabeto raidėmis ar 
žodžių kortelėmis taip vadi
namu bingo būdu. Aukštes
niuose skyriuose vartotini 
žodžių sudėties ar kalbos 
dalių žaidimai.Tinka sporto 
komandų ar žurnalų aptari
mas. Mergaitėms galima 
duoti gėlių auginimo kursą 
ar pan.dalykus. Visus žai
dimus, varžybas ar konkur
sus mokiniai labai mėgsta .

Susidomėjimą sukėlė ir 
naujojo JAV LB Švietimo 
Tarybos p-ko Juozo PLAČO 
išsamus pranešimas apie 
Švietimo Tarybos darbus bei 
veiklą.

Seniau lietuviams švieti
mas būdavo sunkiau reali1 
zuojamas ir dėl lėšų stokos. 
Dabar finansinis stovis pa
gerėjo, kai mus efektingiau 
ėmė remti LIETUVIU FON
DA S,kuri s šiuo metu net 25% 
savo pelno skiria švietimo 
reikalams. Todėl jau turime 
mūsų mokykloms vadovėlius, 
pratimus, mokslo priemones.

Rašytojas Paulius JURKUS 
paruošė ir Švietimo Taryba 
išleido naują 8-tam skyriui 
vadovėlį Lituanika. Naujo , 
8 skyriui pratimų sąsiuvinio

Kursantai susirinko iš į- 
vairių vietovių:LosAngeles, 
Montreal’io,Toronto, Omą - 
ha, Cleveland’o, Chicago, 
Boston’o. Jie buvo paskirti 
į Meškų arba Pelėdų skil - 
tį.

Meškų skiltyje buvo Dan
guolė Banevičius, Jonas 
Dambaras, Irena Lileikis, 
Aldona Lingerįaitienė,Alek
sandras Paidotkas, Eugeni
jus Vilkas.

Pelėdų skiltyje buvo Vanda 
Aleknienė, Remigijus Bei - 
žinskas, Sandra Kazilis, Gin
taras Nagys, Kazys Prišman- 
tas,Giedrė Stankūnienė.

Kursų lietuvių koordina
torius buvo Česlovas Kiliu
lis, prie Kursų vadovavimo 
grupės dirbo Juozas Raškys 
ir kun.Antanas Saulaitis.

Nors dienotvarkė buvopil- 
na, darbo daug’ir reikėjo

dar nespėta išbaigti. Todėl 
šiais ihokslo metais teks 
vartoti St.SLIŽIO paruoštus 
pratimus, kurių nauja lai
da netrukus išeis

ugnikalnį

Dr. Danguolė TAMULIO- 
NYTĖ paruošė naują vadovė
lį nekalbantiems, ar mažai 
lietuviškai kalbantiems mo - 
kiniams. Ruošiamas ir nu
matomas išleisti priešmo
kyklinio auklėjimo mokyto
jams vadovas.

Visus mokykloms vadovė
lius bei pratimus galima už
sisakyti per Antaną KAREI - 
VĄ.562O So.Claremont Ave, 
Chicago, Ill., 60636.

Lietuvių Fondas šelpia ir 
studentus, studijuojančius li
tuanistiką.

Švietimo Taryba leidžia 
" Švietimo Gaires" J.Pla - 
čas kvietė mokytojus šiame 
Žurnale bendradarbiauti ir 
jį prenurperuotis. "Švietimo 
Gairių" metinė prenumerata 
tik 3 doleriai. Nuo 1981 m. 
prenumeratos mokestis pa
keliamas iki 4 dolerių.Per 
diskusijas buvo net siūlymas 
"Švietimo Gaires" įjungti į 
"Pasaulio Lietuvį", tačiau 
daugumas mokytojų pasisakė, 
kad"Š.G." būtų leidžiamos 
atskirai, kaip iki dabar.

Labai plačiai aptartos ir 
būsimos Mokytojų Studijų 
Savaitės.Diskusijų metu bū
ta įvairių nuomonių, tačiau 
Švietimo Tarybai patarta stu
dijas ruošti būtinai ir Dai
navoje. Į studijas kartu 
kviesti ir jaunimą

paruošti daug uždavinių, vis 
dar buvo laiko šypsotis, ir 
girdėjosi lietuviška daina, 
skambanti per miškusLDaug 
naujų draugų ir amerikonų , 
ir lietuvių’JDaug naujų idėjų’. 
Pasiryžimas dar stipresnis 
išlaikyti ir vis tobulinti mū
sų lietuvišką skautavimą.

Pasveikinti reikia visus 
amerikonus skautininkus,ku
rie įdėjo daug darbo, laiko , 
kad kursai taip gerai pasi
sektų. Ypatingai reikia par- 
sveikinti Česlovą Kiliulį, ku
ris daug lepinosi, jog visi 
lietuviai kursantai gerai at
vyktų, gerai išbūtų kursuose 
ir gerai parvažiuotų namo. 
Ko tik reikėjo- Brolis Čes
lovas vis stengėsi parūpinti, 
kas buvo neaišku-išaiškinti. 
Taip pat pažymėtinai rū
pestingai dribo su skiltimis 
Broliai Antanas ir Juozas.

Sv. Elenos ugnikalnio iš
siveržimas paliko gilius 
pėdsakus savo aplinkumoje: 
netik materialinę žalą, bet ir 
žmonių aukų.

Per 60 metų šv. Elenos 
kalnas buvo ramus ir niekas 
nesitikėjo, kad jo viduje su
sikaupusios jėgos prasiverš. 
Todėl žmonės jo pašonėje 
pradėjo kurti sodybas ir prie 
Spirit ežeriuko puikias vilas 
pasistatė.

Gal kitaip galvojo į Kas
kadų kalnynus atsibastę 1775 
m. ispanai, čia tikėdamiesi 
surasti aukso, kurio jie taip 
troško, beplėšdami Ispa
nijos imperijos ribas.Suža
vėti Kaskadų kalnų grožiu, 
pastatė kryžių, tuo paskelb
dami, kad ši teritorija pri
klauso Ispanijai. Pastebėję , 
tačiau, kad iš vienos Kaska
dų viršukalnės veržiasi dū
mai- ją pakrikštiję šv.Ęle - 
nos vardu, skubiai išsineš
dino ir daugiau nebepasirodė

Jų pėdomis atslinko ang - 
lai per Š. Amerikos kon
tinentą į Vakarus, vis naujai 
užimdami indėnų žemes. A- 
merikai paskelbus nėpri- 
klausomybę, vakarinės teri
torijos buvo padalintos į dvi 
dalis: įkuriant Oregon’o ir 
Washington* o valstijas' ir jas 
įjungiant į JAV sąstatą.

Bet ispanų paliktas kalnui 
šv. Elenos vardas prigijo. 
Dažnai pasirodydavo jo gy
vybės ženklų ir žmonės ti- 

/b.d./ bėjo, kad šventoji Elena ap
saugos nuo gręsiančios ne
laimės. Šv.Elenos vardas ■ \ 
buvo plačiai paplitęs kirkš- 
čioniškame pasaulyje. Ji bu
vo Romos i mperatoriaus 
Konstantino motina, įtaigoju
si savo sūnų sulyginti krikš
čionių tikėjimą su romėnų 
pagonišku kultu.

'Jos šventumo garsas buvo 
pasiekęs ir D. L. K. Algirdą, 
kuris savo dukrą pakrikštijo 
Alenos vard,u ir vėliau, poli
tiniais sumetimais privertė 
ją ištekėti už rusų kuni - 
gaikščio Vladimiro Serpu- 
chov’o.

Ugnikalnių išsiveržimas 
buvo paslaptingas tiek isto
riniais laikais, tiek yra ir 
mūsų dienomis. Prisiminki
me Vezuvijaus Išsiveržimą 
79 m.prieš Kr., kuris lava 
ir pelenais užpylė He rkulaną 
ir Pemėpją. Veiklių ugnikal
nių visame pasaulyje yra ne
toli 5GG. Daugiausia jų ran
dasi pagal Pacifiko pakran - 
tęs.Taip ir šv.Elenos ugni - 
kalnis š. m.gegužės 18 d.iš
siveržė, sukeldamas žemės 
drebėjimą ir iš kraterio 
pradėjo veržtis lava,pelenai. 
Sprogimo jėga buvo tokia di
delė, kad nuplėšė vieną kra
terio šoną, išmetant apie 1 
kubinę mylią žemių ir uolų 
nuolaužų. Jėgos stiprumas 
prilyginamas 5OG atominių 
hirošiminių bombų. Ši ne
paprasta jėga pajėgė išmes-

Atbudęs St.Helen- šv.Elenos Ugnikalnis

Skamba beveik neįtikėti
nai - viskas puiku, ar ne? 
Tikrai, Kursai buvo puikūs ’. 
Tikrai grįžo visi kursantai 
su noru dirbti ir tobulinti 
lietuvišką skautybę. Ko 
trūksta? - Jūsų visų,ypa - 
tingai tė v ų prisijungimo 
į mūsų skautišką veiklą.Tik

APLANKIUS
/

ti tūkstančius pėdų aukštyn 
milžiniškus pelenų kiekius, 
kuriais užpylė Spirit ežerė
lį ir tris upes.Sunaikino 220 
tūkstahčius akrų miško ir 
palaidojo6G žmonių. Išmes
tieji pelenai pasiekė toli
miausias Amerikos ir Kana
dos vietoves,bet artimiausią 
valstiją-Kaliforniją aplenkė, 
nes vėjai, pučią iš Pacifiko 
vandenyno dažniausiai eina 
kryptimi į žemyną. Patekę 
po lava medžiai dar teberu
sena ir arčiau prie ugnikal
nio neleidžiama prieiti, nes 
tai Dantės aprašytoji praga- ■ 
ro viešpatija - " Raudonoji 
Zona".

Sustojus netoli ugnikalnio 
esančiame miestelyje Ritz
ville, ūkininkai sako džiau - 
giasi šiemetiniu derliumi. 
Iš vieno akro gavę 78 bušė- 
lius kviečių. Prieš ugnikal
nio išsiveržimą, paprastai 
derlius siekdavo tik 4G-45 
bušelius. Jų aiškinimu, pe
lenai neutralizavo žemės 
rūgštis, o be to, dar prisidė
jo puikūs vasaros orai,daž 
nai palydavo ir 1.1.

Nemažiau džiaugiasi ir 
prekybininkai padidėjusia a- 
pyvarta ir gausiu turistų 
antplūdžiu. Jie lengvai per 
mėnesį parduoda 2GOO 
marškinių su šv<Elenos kal
no vaizdais, kitų suvenyrų 
ir "karštųjų šv.Elenos šu
niukų". Pavarčius čia pat 
esančią turistų registraci
jos knygą, nustembi jų įvai
rumu. Jų jau būta iš Japo
nijos, Kinijos, Šveicarijos, 
Jugoslavijos, Vak. Vokietijos 
ir kitų kraštų. Gyventojai jau 
pradeda nusiskųsti jų ant
plūdžiu, nes jie numindo dar
žus, nulaužo vaismedžių ša - 
kas, nežiūrint įspėjančių 
skelbimų "Keep out’."., Vie
nas ūkininmas net apsitvė- 
r ė savo nuosavybę spygliuo
tų vielų tvora, kartu įspėda
mas, kad įžengus sveti
miems, jie bus sutikti šau-, 
tuvo ugnimi...

Žmonės jau pradeda apsi
prasti su ugnikalnio buvimu 
jų pašonėje ir netiki, kad 
juos gali ištikti toks pat li
kimas, kaip išsiveržus Vezu
vijui kad atsitiko.

Virš dūmuose paskendusio 
šv.Elenos kalno skraido ma
lūnsparnis, stebėdamas te
beverda nt į kraterį. Geologų 
išvados yra niūrios,ir nie
kas nežino, kada ugnikalnis 
vėl parodys savo galybę.A- 
not graikų mitologijos pasa
kojimų, gražiausia Graikijos 
moteris Elena sukėlė Trojos 
karą, kuris tik po 1C metų 
buvo laimėtas, įvedus grai
kams į Trojos miestą medi - 
nį arklį, iš kurio išsiritę ka
riai nužudė sargybinius ir 
miestas turėjo pasiduoti .Bet 
į ugnikalnio kraterį medinio 
arklio neįvesi...

Petras Indreika

mūsų visų prisidėjimu prie 
skautiško darbo galime mes 
išvystyti įdomią, lietuvišką 
ir stiprią skautišką veiklą.

Budėki me’.
Senas Geležinis Vilkas
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®

JONAS PAŠKEVIČIUS IR VYTAUTAS BARAUSKAS PRIE 
ADRESAVIMO MAŠINĖLĖS RENGIASI PRADĖTI ADRE
SUOTI LAIKRAŠČIUS SKAITYTOJAMS.

KAIP ” NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” IŠKELIAUJA PAS SKAITYTOJĄ.

J.V. DANYS

Karts nuo karto užeinant į •’’Nepriklausomos Lietu - 
vos" namus, visada būna malonu pasišnekėti su redak - 
cijos ar administracijos nariais. Jaučiasi nerašytas 
"Welcome". Bet, išleidžiant laikraštį yra ir darbyme
čio karštos dienos. Tada, jei turėtų parašytą "Welcome" 
ženklą, greičiausia jis būtų apsuktas kiia puse...

Trečiadienis- kritiška diena. Į "labą dieną", malonios 
ten dirbančios moterys pasuka vieną akį ir atsako malo
niu, bet trumpu"labas". Kita akis lieka įbesta į ruošia - 
mus spaudai laikraščio puslapius. Mat, spaustuvei turi 
būti paruošti visi puslapiai gatavai fotografavimui.

"Skubate", - sakau ."Taip, spaudai turi būti atiduo
ta prieš 3 vai.p.p.", sako viena, į mane nežiūrėdama, 
nes jos ir talkininkės visas dėmesys atkreiptas į galuti
nį puslapių paruošimą, kad tekstas, antraštės, skelbimai, 
nuotraukos, visokį ženklai ir iliustracijos būtų savo vie
toje, - "leidžia tik 15 minučių pavėluoti, kitaip gali spaus
dinti dieną ar dvi vėliau".

Užsukęs ketvirtadienio vidudienį, moterų neberadau. 
Joms laisvas popietis. Bet žiūriu - du šaunūs vyrai laks
to kambaryje nuo stalo prie stalo, ant kurių kalnai naujų 
numerių, kvepiančių šviežiais dažais, o ant grindų ke - 
liolika baltų ųvar ų maišų. Tai diena, kada "Nepriklau - 
soma Lietuva" turi būti pristatyta į pašto įstaigą išsiunti
nėjimui skaitytojams.

Štai Vytautas Barauskas spaudžia adresus ant laik - 
raščio kampo su specialia mašinėle. O Jonas Paškevičius 
atneša pluoštus egzempliorių ,ant kurių reikia užspausti 

UŽADRESUOTI LAIKRAŠČIAI PASKIRSTOMI Į MAIŠUS 
PAGAL PAŠTO PASKIRSTYMO CENTRUS KANADOJE.

adresus, paima pluoštą jau užadresuotų, trumpai žvilg
teli ir deda į vieną iš tų baltų maišų.

Maišų pasirodo, yra 18. Pašto įstaiga patarė, kad 
laikraščiai būtų sugrupuoti pagal pašto paskirstymo cent
rus. Taip Montreal!o skaitytojams sudedamas laikraštis 
į tris atskirus maišus ir jie eina į skirtingus paskirsty - 
mo centrus. Toks surūšiavimas paskubina laikraščio 
pristatymą j vietą bent viena diena.

Baigęs adresavimą, Vytautas Barauskas skuba Jono 
Paškevičiaus paruoštus ir sužymėtus maišus nešti į au
tomobilį.

"O kur Petrulis paliko pinigus? Nėra- a, čia yra če
kis, tai dar teks užsukti į LITĄ,bankelį" . Ir abu sku - 
ba į automobilį. Matai, pašte reikia už siuntą apmokėti 
grynais pinigais.

"Ar jus dirbate ant "piecwork", kad taip skubate?"- 
klausiu jų. "Ne," atsako man, -"mes tik savanoriai tal
kininkai, bet reikia nepavėluoti į paštą, kad dar šiandien 
pradėtų siuntinėti". ♦

Iki aš įsėdu į savo automobilį, jau jų abiejų nė žymės 
neliko.

Antradienį, grįžęs į Ottawą, jau skaitau naują "Ne
priklausomos Lietuvos " numerį. Taigi, jie spėjo nu- 
vuktrį paštą laiku.

/ Tenka redakcijai pridėti pastabėlę: nežiūrint visų 
redakcijos ir administracijos pastangų, talkininkų tikrai 
nuoširdaus entuziazmo - paštas... kaip patys žinote, daug 
žada, bet nevisada ištęsi. Mes kol kas- dar ištęsime.NL/

LAIKRAŠČIAI SKUBIAI KRAUNAMI Į AUTOMOBILĮ, VEŽ
TI Į PAŠTĄ.
Nuotraukos': J. V. D a n i o

' \ /
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Dr.S.A liūnas

VIETOJ DVIKOVOS

Jei supykdė tave koks kaimynas 
Ir, taip sakant, labai Įgnybo, 
Tai tegul veikloje jis kankinas - 
Jį pasiūlyk išrinkt į valdybą.

Ir tegul sau visuomenėj kaunas,
Mėto laiką ir pinigą gryną, 
O už tai jo kepurę apspiauna 
Ar padoriai ant nuospaudos mina.

KIo veikimui planus dar sukurki, 
Tegu šluoja ir prakalbas taria 
O tautiečiai prie džiuso ir kurkės 
Tegu vient tik šunis ant jo karia.

Dabar dvikovoj tu nesikausi, 
Pistoletai s nei rūksta, nei žiba -

DaDabar savo priešą geriausią 
Pasiūlyk išrinkt į valdyba.

IŠ rinkinio ALIJOŠIAUS LAPAI

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

/ tęsinys /

Teusen’as papurtė galvą : "Didelė tragedija jį buvo 
ištikusi. Puikiausia karjera sužlugo- ir dėl ko?"

- Jis atliko savo pareigą, kaip ją suprato, - paste
bėjo Pascoe.

- Jūs jam simpatizuojate, atrodo?
- Žmonės, kaip Vaughan’as yra lyg bausmės atlikė

jai. Jiezneša kaltę už mus visus. Reikia ypatingos rū-
• šies drąsos tai padaryti.

- Manote, kad jis turėjo teisę padaryti tai, ką pada
rė?

- Nebūtinai, bet jis padarė ir tai yra svarbu.
- ir SS atlikdavo kai ką.
Pascoe lengvai šyptelėjo : "Suprantu ir priimu Jūsų 

pastabą, bet šioje situacijoje būtų tik teoretiškas ginčas. 
Ar jis buvo teisus, ar ne tada, man nerūpi. Man dabar 
jo reikia. Ir Cik tai yra svarbu.

Po 20 minučių jie nusileido Bitterfield’e. Ten stovė
jo 4 angarai, nepaliestas išliko ir stebėjimo bokštas, bet 
žolė tarp lėktuvų takų buvo iki juosmens. Viskas atro
dė labai apleista.

Juodas Mercedes stovėjo ties senu įstaigos pastatu 
ir neaukštas, storokas vy^s medžiotojo švarku ir gtri“ 
ninko kepure tuojau išlipo juos pamatęs.

Teusen’as pirmas ištiesė ranką ir pasisveikino. "Čia 
Werner Boehmler’is, lauko agentas šiai sričiai",-pri - 
statė jis.

Pascoe pasisveikino ir tuojau pradėjo apžiūrinėti vie
tą už Įsibėgėjimo tako. "Ši vieta visiškai nenaudojama, 
sakote?"- užsitikrino jis.

- Taip.
- Gerai, - atsakė Pascoe ir Įlipo Į Mercedes.-Tai

gi, galime pradėti.

Tėvas Conlin’as atmerkė akis, nors dar buvo visiš - 
kai tamsu. Kurį laiką gulėjo taip. Jo kūnas buvo pasida
ręs toks bejausmis, kad nejuto nė geležinių naro spy 
ruoklių, kurios spaudė nugarą. Pajuto jis apimantį, bjau
rų nejaukumo jausmą. Lyg kokia nematoma baisenybė 
tvkotu celės gale.
4 psl. |

Atsistojo, atsargiai žengė Į priekį ir atsimušė Į ak - 
meninę sieną. Atbulas paėjo du žingsnius ir ištiestomis 
rankomis apčiupinėjo kitą sieną. Trys atsargūs žings-* 
niai jį nuvedė prie užpakalinės sienos. Nuo ten iki durų 
buvo dar 4 žingsniai. Jis buvo lyg akmeniniame maiše. 
Neįtikėtinai šaltame.

"Aš esu žmogus. Aš egzistuoju. Aš nepalūšiu", -mąs
tė jis. Atsigulė atsargiai vėl ant naro ir pradėjo melstis.

Kai Klein’as užėjo Į Var> Buren’o biurą Universiteto 
Medicinos Centre Rytų Berlyne, matėsi tik jauna medi - 
cinos sekretorė, graži, tąmsiaplaukė mergina, apsirengu
si baltu ligoninės chalatu.

-Pulkininkas Klein’as, - prisistatė jis.
ji tuojau sukruto: "C, prašau drauge. Profesorius 

Van Buren’as Jūsų laukia. Aš Jus nuvesiu".
Jie ėjo ilgu koridorium. Tolimame jo gale mergina 

pabeldė Į duris, atidarė jas ir įleido Klein’ą į nedidelį 
kambarį, švariai išklotą kilimu. Jame buvo tik keletą 
fotelių. Van Buren’as sėdėjo viename jų šalia lango,per 
kurį atrodė galima žiūrėti Į kitą, aptemdytą kambarį. 
Klein’as priartėjo ir pastebėjo, kad ahame sėdėjo vyriš
kis, pririštas lyg į dantisto kėdę.

- Kas čia? - paklausė Klein’as.
-Bendras stebėjimas. Man įdomu, kaip mano pacien

tui einasi. Jis mūsų negali matyti, -paaiškino Van Buren’ 
as.

Kitame kambaryje ant ekrano pasirodė paveikslas: 
mergaitė - labai jauna ir labai graži. Staiga šešėlyje sė
dintis žmogus bandė pašokti iš kėdės,atsimušdamas į 
veržiančius raiščius ir pro garsintuvą pasigirdo agonijos 
šauksmas. Van Buren’as ištiesė ranką, išjungė garsin
tuvą ir užstūmė plokštę ant lango.

- Kas ten atsitiko? - paklausė Klein’as.
- Vienas iš būdų, kurį mes vartojame gydymui.Pa - 

cientas yra ilgai prievartavęs merginas ir ieško vis jau
nų aukų. Mes jam parodome atatinkamus paveikslus, ku
rie jį suerzina ir tuo pačiu duodame stiprų elektros šo
ką. Atrodo, tokia bausmė vaikiška, bet ji yra labai e- 
fektinga. Bėda tik, kad gydymas trunka ilgokai.

- Po galais...-atsakė Klein’as.
- Turime taip pat keletą rūšių vaistų, kuriuos ga - 

Įima vartoti vietoje elektros šoko. Jie sukelia vėmimus, 
bet tai gana nemalonu visiems. Ką norėjai man pasakyti? 
-kalbėjo Van Buren’as.

- Turime bėdos su Vatikanu.
- Kas liečia Neustadt’ą?
- Taip. Jis vis dar priklauso Valstybės Saugumo 

Ministerijai, tad negaliu dar duoti visų detalių. Pamaty
siu tave šį vakarą, 7 vai. mano biure.

- Gerai, - atsakė Van Buren’as, užsidegdamas ciga
retę. - Esu patenkintas, kad pasirūpinai. Norėjau porą 
žodžių dėl Conlin’o...

Klein’as atsisėdo: "Nieko blogo ten,tiesa?"
- Ne, bet aš manau, vienas dalykas labai aiškus - 

nėra pakankamai laiko Įvykdyti minčių perdirbimo pro - 
g ra mos.

Klein’as stabtelėjo, bedegdamas vieną iš savo ciga- 
rilų:" Bet tu pasakei Ulbricht’ui... ”

- Tą, ką jis norėjo išgirsti.
Kleįn’o veide pasirodė kažkas panašaus Į pasibaisė

jimą. - Tai ką darysi?
- O, mes Conlin’ą palaušime, aš manau. Tam laiko 

užteks. Nuvarysim jį iki tokio laipsnio, kad jis labai pap
rastai darys tai, kas jam bus įsakyta, - ramiai atsakė 
Van Buren’as.

-Manai, kad pavyks?
- Aš jau esu tai daręs. Kadaise, būdamas Pekinge, 

mačiau, kaip Ping Chaw palaužė katalikų kunigą labai e- 
fektingai, pasodinęs jį į celę su lO-čia kitų kalinių kri
minalistų. Tie tuėjo pakaitomis išlaikyti jį be miego, ki
taip negaudavo maisto. Už kelių savaičių jis buvo taip 
pametęs orientaciją, kad sutiko su viskuo, ką jo tardyto
jas jam sakė.

- Tai kodėl tu esi čia, o ne Neustadt’e?- nusistebėjo 
Klein’as.

- Aš palikau Conlin’ą švinkti savaitę, savo paties 
purve, visiškoje tamsoje. Jis iš ten išeis septintą dieną, 
tada mes pradėsime jį apdorcti.

Klein’as atsistojo, nervingai priėjo prie durų, ta
da atsisuko: Aš tikiuosi, kad tu žinai, ką darai, Harry, nes 
jeigu ne... "

-Tai mes abu prarasime savo galvas. Pasimatysim 
vėliau.

Van Buren’as ' nusisuko, atidengė vėl langą ir 
žiūrėjo pro jį Į kitą kambarį. Kleinas skubiai išėjo.

Peter Bulow’as buvo didelis, malonios išvaizdos- vy
ras, nežiūrint to, kad šrapnelės paliko ženklus jo deši - 
niame žande. Jis buvo liaudies milicijos seržantas, ru— 
bežiaus poste ties Flossen’u. Ne todėl, kad būtų buvęs 
geras komunistas, bet kadangi mažas ūkis, kuriame jo t 
tėvai jį užaugino, radosi 1/4 mylios '’blogoje pusėje ka - 
ro pabaigoje.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
/Iš spaudos okup. Lietuvoje 
SUTEIKTAS MOKSLO 
LAIPSNIS

Vilniaus universitete fi
lologijos * mokslų daktarės 
laipsnis suteiktas kalbinin
kei Aldonai PAULAUSKAI
TEI (gim 1935 m-Dzūkijoje) 
už viešai apgintą dezertaciją 
"Gramatinės lietuvių kalbos 
veiksmažodžio kategorijos". 
Filologijos mokslų kandida
tės laipsni ji gavusi 1965 m. 
Yra parašiusi straipsnių lie
tuvių kalbos gramatikos 
klausimais taip pat yra vie
na iš didžiosios akademinės 
lietuvių kalbos gramatikos 
autorių.

JAUNAMARTEI 80 METŲ,
Kupiškio Kultūros Na

muose, Etnografinis Liau
dies Teatras pastatė 413 
kartą " Senovės Kupiškėnų 
Vestuves".- Tame pastaty
me Konstrancija Jurgulienė 
jaunamartės vaidmenį atli
ko taip pat 413 kartą, tuo 
pat metu atšvęsdama ir sa
vo 80 metų amžiaus sukakti.

Ta proga K. Jurgulienei 
buvo (teiktas garbės raštas 
ir gauta daug sveikinimų.
* Būtų sveikintina, kad 
ir jaunos merginos išmoktų 
tų autentiškųjų dainų ir pa - 
gal reikalą spektaklyje, jas 
dainuotų ir atvaidintų roles .

NAUJA POLIKLINIKA
Atidaryta moderni Viduk

lės, Raseinių rajone, poli
klinika. Ji įsikūrė dviejų 
aukštų pastate, iškilusiame 
prie Ataugos pušyno: Čia 
yra atskiras vaikų ligų blo
kas, fizioterapijos, akuše
rinis, stomatologinis ir kiti 
kabinetai.

DAR VIS "AMERIKA PIR
TYJE"

Kauno dramos teatras 
Alytuje suvaidino A. Ketura
kio - yilkutaičio komediją 
"Amerika pirtyje", tą kūri
ni, kuris nuo seno yra popu
liarus . Lietuvoje ir kuriuo 
dar spaudos draudimo lai
kais mėgėjai pradėjo pir
muosius teatrus daržinėse.

Kauno dramos teatras A. 
Keturakio - Vilkutaičio ko
mediją "Amerika pirtyje" 
vaidina jau penktus metus, o 
šiemet sukako 80 metų, kai 
tą komedija buvo pirmą 
kartą suvaidinta Palangoje. 
YRA BATŲ- NĖRA BATŲ’.

Stovi eilutėje mamos su 
vaikais, būriuojasi šeimy
nomis. Pardavėjos vos spė
ja atsakinėti. Jei kas dar 
delsė, tai dabar nebėra, ka
da rinktis. Be šiltų batų ne
išleis) vaiko nei Į mokyklą, 
nei | kiemą. Mano ieškoji
mų tikslas irgi kaip dauge
lio - paprasti šilti batai 
moksleiviui.

Vilniaus vaikų universa
linės parduotuvės lentynoje 
išrikiuoti rudi ir raudoni 
šilti aulinukai mergaitėms 
su akytos gumos padu. At - 
rodo neblogai. Tik vienoje 
poroje, žiūrėk, vieno bato

1980. X. 3

JEIGU GERI IR GALI GERTI — TAVO REIKALAS 

JEIGU NCRI NUSTOTI — MŪS U.

ATEIK (, LIETUVIU. A. A ( ALKOHOLI CS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ^ . SUSIRENKAME KIEKVIENA 

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

8 VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
LEONUI G : 3 66—254 8 (N AM U.), 489-5 391 ( DARBO)
JUOZUI S.; 63 1-6834; HENRIKUI N.: 277-7868;
DAINIUI L.: 768-9606; DONALDUI D. 1 66 1-1 733

ir išeivijoje/Parinko J.P-lis. 
padas už kitą storesnis vos 
ne per pirštą, kitų - už
trauktukas blogai užsitrau
kia... Pirkėjai renkasi, iš 
kelių porų vieną geresnę 
atradę, perka. Sezonas’.Ta - 
čiau net Vilniaus universa
linėje vaikų rūbų krautuvė
je labai trūksta 31-34 
dydžio aulinukų mergai
tėms. Skurdus avalynės a- 
sbrtimentas berniukams: 
juodi pusbačiai guminiais 
padais,ir tai ne visų dydžių. 
Tą dieną aplankiau kelias 
Vilniaus miesto parduotu
ves. Vaizdas visur tas pat .

Taigi, ėmiau manyti, gal 
prekybininkai kalti, kad mes 
nematome tų batų,kurie sto
vi įmonės pasirinkimo kabi
nete.
• Pasirodo, kad kasmet ba - 
zė gauna apie pusę milijono 
porų vaikiškos avalynės.Už- 
sakymus gamintojai atlieka, 
tačiau daug avalynės gauna
me su gamybos defektais", 
pasiaiškina. Patikrinus 369, 
7 tūkst,porų batų, iš jų 24,3 
tūkst. porų buvo (vertinta 
kaip antros rūšies, o 54,5 
tūkst. porų grąžinta taisy - 
mui.Tai sudaro 21, 2%patik- 
rinto kiekio’.
* Kiek žinome, lietuviai 
darbininkai pasižymi neblo
gu tvarkingumu. Kodėl tad 
tiek daug netikusių gaminių 
krautuvėse? Kur nukeliauja 
gerai pagamintieji batai? Ką 
už juos mainais gauna lietu
viai? Arbūzus?
/
KAI NENORI SKELBTI 
TIESOS -NENUSTEBINA

Maskva buvo surengusi 
tarptautinę knygų mugę.Tai 
skamba impozantiškai.Ta - 
čiau į ją, be kitų amerikie^ 
čių raut orių, cenzūra neįsi
leido irOklahomos U-to po
litinių mokslų prof, d r. Vy
tauto Vardžio veikalo "The 
Catholic Church: Dissent 
and Nationality in Soviet 
Lithuania".
* Nerealu buvo ir tikėtis iš 
mugės rengėjų kokio ob
jektyvumo. Tačiau, gerai, 
kad tokia knyga buvo,pasiū
lyta- bent kas tikrino, turė
jo porogos ar smalsumo pa
siskaityti. ..

RESTAURUOTAS PAŽAISLIO Herų kremo arba viščiukų
VIENUOLYNAS

"Tiesoje" rašo, kad res - 
tauruotojai specialistai "pri
kėlė naujam gyvenimui ne
pakartojamo grožio lietu
viško baroko architektūros 
šedevrą, atidengė ir atstatė 
patalpų interjeruose daug 
praėjusių šimtmečių meno 
vertybių - senųjų freskų, 
lipdinių". Tai senasis Pa
žaislio vienuolynas.

Toliau dar rašoma: "Pa
žaislio architektūrinis an
samblis perduotas Kauno 
M. K. Čiurlionio Dailės Mu - 
ziejui. Restauruotose pa
talpose Įrengta XVII-XIXa. 
graviūrų ir taikomosios 
dailės darbų ekspozicija.

KPeNI 
VE/dRoOž/AI

HAVAJŲ VESTUVINIS 
TORTAS
1 PORCIJA.
1 pjodukas crisco alyvos
2 puodukai cukraus
3 kiaušiniai
2 šaukšteliar vanilijos
2 dėžutės "baby carrots"

Visi šios porcijos daviniai 
išmaišomi mikseriu.
II PORCIJA
2 puodukai miltų
2 šaukšteliai cinamono
1 šaukštelis kepimo miltelių
1 Šaukštelis druskos
7 oz.coconut

Visi šie daviniai taip pat 
gerai išmaišomi. Po to abi 
porcijos gerai sumaišomos 
ir sudedama dėžutė nusunktų 
smulkiai kapotų ananasų ir
1 puodukas kapotų riešutų. 
Viskas kepama 350 1. karš
tumo krosnyje apie valandą 
laiko.

Torto užtepimui daromas 
kremas taip : sumaišoma 1 
puodukas išvirto instant va
nilijos pudingo, 1 šaukštelis 
vanilijos kvapų, 1 puodukas 
pieno ir 1 puodukas plaktos 
grietinėlės.

RYŽIU IR VIŠTIENOS 
SALOTOS
3/4 puoduko virtų ryžių
2 puodukai p'austytos vir
tos vištienos
2 koteliai supjaustytu salie
rų.
2 šaukštukai citrinos 
sunkos
pusė žalio supjaustyto pipi
ro. x
3/4 puoduko majonezo

Visi daviniai sumaišomi 
ir (dedama druską bei pipi
rai pagal skonj.

4 žmonių porcija.

KALAKUTAS SU ROPUTĖMIS 
1 vid. didumo roputę nulupti 
ir supjaustyti kubeliais,
1 svogūną, plonai suraikyti 
1/2 puod. kapotų/žalių pipirų
2 šaukštus sviesto
2 dėž./lO unc.kiekv./, sa - 

kremo sriubos
1/2 puod. vandens, 1/2 šaukš
telio paprikos, ]/8 šaukštl , 
pipirų, 1/8 šaukštl. česnako 

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ PASAKŲ ???

TRANS-QUEBEC SIDINGS L. T. D.
ALIUMIN1JAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PLIENU. PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

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

ony 3 Į-^lioto Studio
Portretai. Vedybos, Krikštynos, 

Sukaktuvės mažamečiams,

T, LAURI NA1TIS ‘ „
Tel; 525—8971 2680 FRONTENAC ST MONTREAL,

RADIO 14 10 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAMA

KIEKVIENA, ANTRADIENI nuo U.3O iki 12v.nakties 

PROGRAMOS VEDĖJAS L. STANKEVIČIUS
1053 Albanel Cr . Du v ern ay , P. Q. Tel ; 669-8834

miltelių, 3 puodelius su
pjaustyto • virto kalakuto.

Virti ropę,neuždengtą.ver
dančiame vandeny apie 15 
min., tuo metu pakepti svo
gūną ir žalią pipirą svieste . 
Įmaišyti kreminę sriubą , 
vandeni ir prieskonius.Da- 
dėti kalakuto ir ropės kube
lius. Viską užkaitinti ir pa
duoti | stalą su makaronais. 
6 porcijos/1 ir 1/4 puodelio 
kiekvienam/. Šis patiekalas 
yra kanadiškas, Agrikultūros 
Ministerijos,Ontario prov .

SPANGUOLIU.-RIEŠUTŲ 
PYRAGAS
1,2 puoduko margarino
1 1/4 puoduko cukraus
2 kiaušiniai
3 puodukai miltų
l šaukštelis kepimo 
miltelių
1 Šaukštelis druskos 
1/2 šaukštelio sodos 
3/4 puoduko vandens 
1/3 puoduko apelsinų sunkos 
1 1/2 puoduko kapotų 
spanguolių
1 puodukas kapotų riešutų

Gerai ištrinti margariną 
su cukrumi Įdedant po vieną 
kiaušinĮ. Sudėti miltus, ke
pimo miltelius, druską ir 
sodą. Supilti vandeni bei 
apelsinų sunką, viską gerai 
išmaišyti. Po to sudėti span
guoles ir riešutus. Kepti 
apie valandą laiko 350 1. 
karštumo krosnyje.

BANANU PYRAGAS
1 1/2 puodukai sviesto
1 1/4 puoduko cukraus
2 kiaušiniai t r
2, š. vanilijos kvapų
4 šaukštai rūgščios
grietinės
1 šaukštelis kepimo
miltelių
2 sutrinti bananai
1 1/2 puoduko miltų

Sviestą ir cukrų gerai iš
trinti, {dedant po vieną kiau
Šin|. Sudėti visus likusius
davinius, gerai išmaišyti ir 
kepti apie valandą laiko 
350 1. karščio krosnyje.

"Kiek ilgai dirbai paukščių skyriuje ?"
NATIONAL h\Ųt IMEH

O
Ar tu gimei anksti, ar gimsi tu vėlai - 
Išneš tave Į nebūt) šventi ar nusikaltę angelai. 
Jei prekė būtų, ji - antros jaunatvės nenupirks 

vargdieniai ,
Bet jos negaus ir turtais apsikrovę asilai. 

O
/Stasys Santvaras - iš:RUBAJATAI /

KOKIE GRYBAI PO MEDŽIAIS, 

KOKIE GRYBAI PINTINĖJE ?

tinė kelmabudė turi b e t a š- 
k ę kepurėlę iržalsvai 
juosvus lakštelius.Pap
rastojo kelmučio kepurėlė 
žvynuota su šviesiai gels
vais lakšteliais.

Visi kiti vadinamieji šun
grybiai yra tik sąlyginiai 
nuodingi. Juos, atitinkamai 
paruošus, galima valgyti , 
bet prieš tai būtinai reikia 
rauginti arba sūdyti,nes ki
taip galima susirgti.

Grybų sezono metu kasmet 
vis dar pasitaiko po keletą 
sunkių apsinuodijimo atvejų. 
Patekus nuodingam grybui Į 
žmogaus virškinamąjį traktu 
ligos požymiai dažniausiai 
pasireiškia ne iš karto, o 
po keturių-dvylikos valandų. 
Iš pradžių pasidaro silpna , 
paskui atsiranda gelta-pa- 
geltonuoja veidas, sutrinka 
širdies veikla, padidėja ke - 
penys. Ilgainiui netenkama 
sąmonės. Temperatūra pap
rastai nekyla.

Prastai paruošti ar netin
kamai laikomi valgomieji 
grybai irgi gali būti apsi - 
nuodijimo priežastimi. Su
valgius blogai paruoštų gry
bų, ypač-kai jie netinkamoje 
temperatūroje patuošti,ga - 
Įima susirgti butolizmu.

Grybų n e g'a 1 1 m a sū
dyti ir rauginti cinkuo
tuose, variniuose 
.bei kitokio metalo 
induose. Tam tikslui 

geriausiai tinka stikliniai , 
moliniai arba mediniai in
dai. Abejotinų arba nežino - * 
mų grybų geriausiai iš vi - 
so nerinkti.

Jeigu suvalgius grybų pa
sireiškia ir menkiausi nega- • 
lavimai, reikia tuojau pat 
kreiptis pas gydytoją. Kuo 
ankščiau bus suteikta medi
cinos pagalba apsinuodijus 
grybais, tuo ji bus efektin
gesnė.

Daugelis mūsų mėgsta 
grybauti. Ne visus grybus 
pažįstame ir renkant juos , 
reikia būti atsargiems ir 
susipažinti su jų rūšimis.

Grybai-vieni iš Įdomiau
sių augalų, turintys daug 
baltymų, reibalų, cukraus, vi
taminų, mikroelementų/kalio 
fosforo, geležies/. Valgo - 
mųjų grybų Lietuvos miš
kuose yra apie 60 rūšių. Ne
mažai tokių pačių yra ir Ka
nados miškuose.

Grybai turi labai daug 
kvapniųjų ir skonio medžiagų 
Todėl iškepti ar išvirti jie 
skatina virškinamąsias sūl - 
tis, žadina apetitą,tinka ) - 
vairiems užkandžiams, pa|- 
vairina maistą. Tačiau gry
bai sunkiai virškinami.To - 
dėl nereikia jų valgyti vaka
re, nei keletą kartų per die
ną. Nepatartina grybų duoti 
mažiems vikams, taip pat , 
sergantiems kepenų, virški
namojo trakto, inkstų ligo
mis, širdies kraujagyslių 
sutrikimais, nutukusiems.

Vienam kitam grybautojui 
| krepšĮ dar patenka ir nuo
dingieji grybai, o vienai ki - 
tai šeimininkei jie patenka 
ir Į puodą. Kadangi nuodin
gųjų grybų būna ir nekarčių, 
tai jais lengva apsinuodyti.

'Pačios pavojingiausios y - 
ra musmirės. Musmirę ga
lima pažinti ir iš skraistės 
arba žiedo po kepurėle ap
link kotą. Tačiau žiedą turi 
ir valgomi kalpokėliai, kaz
lėkai, žvynabudės, pievagry
biai ir kelmučiai. Nuodingų
jų grybų kepurėlės su bal
tais, kartais vos vos paste
bimais taškeliais. Bet tie 
taškeliai gali būtu ir nusitry
nę ar lietaus nuplauti.

Į nuodingųjų grybų grupę 
Įeina puokštinės kelmabudėą 
kurios labai panašios Į pap
rastuosius kelmučius J?uokš-
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T o u p y k ir skolinkis toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

101/2% už 6 mėn. term, indėlius
10 % už 1 m. term, indėlius
10 ' už 3 m. term, indėlius
11 % už pensijų ir namų planų

9 ‘4 % , speciali taup. sqsk.

9 Ya % už"taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:

1 3 % už asm. paskolas
1 2 % už nĮortųičius

GYVENO TRYS KAIMYNAI
( PASAKĖČIA...)

AKTYVAI viri 2 5 mil i jonų dolerių__________
Asmenines paskolas duodame iki $50.000 ir marfglčiMa Iki 
7 5{"r įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausto santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolas mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokomas čekių ir suskeltu 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiei.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais. antradieniais ir trečiadieniais — 
nitu 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nito to vai. rvto iki K vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto Iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A4

10-3 
10-3

10-8 
10-8 
9-1 

9.30 - 1

viri 18 milijonų
MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn. 
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 2-3 metų 10 
pensijų ir namų s-tq 
taupomąją s-tq 
spec. taup. s-tq 
depozitų-čekių s-tą 
DUODA PASKOLAS 
asmenines nuo 
mortgičius nuo

10’/2% 
10 % 

% 
%

9’/4% 
9 ¥4 %
6 %

11

13
12

% 
%

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

AKTYVAI 
KASOS VALANDOS: 

Pirmadieniais 
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Seitadienicris 
Sekmadieniais

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

VISI DALYVAUKIME KANADOS LIETUVIU DIENOSE
HAMILTONE, SPALIO 10-12 d. d. I

imi LIETUVIŲ NAMAI

• Po vasaros atostogų, LN 
Popietėse vėl susirenka vis 
didėjantis svečių skaičius. 
Per vasarą atlikti kai kurie 
virtuvės atnaujinimo darbai

ICai LIETUVIŲ NAMAI

ir vėsintuvų sistemos pato - 
balinimai.

Kultūrinės ir visuomeni - 
nės veiklos būreliai pradėjo 
rinktis naujam sezonui.

SOL. GINA ČAPKAUSKIENĖ IR M UZ. JONAS GOVĖDAS

Žmonės pasakoja, kad 
anais dar gerais laikais, vie
name gražiame mūsų šalies 
kampelyje, jau nuo seno gy-’ 
veno trys kaimynai. Visko 
yra pasitaikę pilkame kas
dieniniame jų gyvenime ir 
tai ne dėl to, kad jie visi 
užsispyrusiai laikėsi iš sa
vo senolių paveldėtų tradici
jų, buvo skirtingų įsitikini
mų, kiekvienas savaip su
prato gyvenimą, bet kad pats 
likimas sumanė iš jų pasi
juokti ir pasityčioti. Visi 
žinojo, kad Polikarpas Dzin- 
dzileta paeind iš senosios 
baj orų giminės nors apari 
keistokos, išdidžios laiky
senos, ožkabarzdiško jo 
veido, nieko perdaug bajo
riško, bent iš paviršiaus, ir 
nesimatė. Oi kiek vargelio 
su ta jo nelemta pavarde 
apturėjo ir vieni ir kiti tos 
šalies "išlaisvintojai". Nei 
jos žmoniškai kaip ištarti, 
anei tinkamai naujai per
tvarkomo svieto sąra - 
šuosna įtraukti. Kaip tu ją 
betartum ar berašytum, vis- 
tiek veik pusė josima ir nu
byra kažkur. Ko gero toksai 
nevidonas dar gali imti ir 
nepaklusti naujai įsigalin
čios visagalės valdžios įsta
tymams.'

Ypač su tuo daug vargelio 
patyrė pasipūtęs, išdidus, 
savimi pasiūlantis rudasis 
germanas, pats vildamasis 
ir Dzindziletą viliodamas 
kiek tik beįmanoma produk- 
tingiau įsijungti į Trečiojo 
Reicho Europos užviešpata- 
vimo įmantrias žabangas. 
Tačiau antrasis "laisvinto- 
jas " Ivanas iš rytų šale
lės Šį gana painų reikalą 
išsprendė daug lengviau, ii; 
galima sakyti, kad gudriau. 
Vietinių praščiokėlių pagal
bai didžiosios tėvynės Rusi
jos sąrašus Dzindziletos pa
vardę įtraukė kuo tiksliau
siai ir netgi dar su gražiais 
paraitymais- Jis, kad ir į 
apšepusią, Dzindziletos so
dybą pasiuntė tokią unifor
muotą, ginkluotą garbės 
sargybą, kuri ir prikalbino 
jį "savanoriškai" rengtis į 
rinktinių ir garbės užsitar
navusių žmonių organizuo
jamą kelionę susipažinimui 
su didžiąją tėvyne. Kai kai
mynai po to daugiau jo ne - 
matė ir’nebegirdėjų visi"pa-

tikėjo", kad jis ten susirado 
išsvajotą kampelį, daugiau 
atitinkantį jo bajoriškai kil
mei. ..

Kitas \ kai mynas Pijušas 
Perekšlis, kilimu tikriausiai 
paeinąs nuo pačios Ararato 
kalno papėdės. Ši pavardė 
kiek plačiau buvo paplitusi 
net visoje šalyje. Šitie žmo- 
neliai ir sugebėjo gudriau ir 
ir geriau visur ori šitai kinti, 
pagal reikalą pailginti ar pa
trumpinti savo pavardę, ga
limybei atsiradus kartais 
daugiau pakrypti kairėn ar 
dešinėn, žengti du ar tris 
žingsnius pirmyn ir vieną at- 
gai arba pagal veikalą ir 
priešingai. Perdaug jie ne
kreipdavo dėmesio kas ir 
kur ir kaip ten juos beužra- 
šė, ir ištarė. Iš šios gimi
nės į šį margą svietą ir iš
ėjo visokių - gerų, blogų ir 
vidutinių. Taip , patyrė ir šie 
daug visokio vargelio ir vien 
tik todėl, kad svetimieji pa
noro jiems ant sprando už
sėdę pajodinėti ir juos sa
vaip pašokdinti.

Šita giminė dar neišėjo iš 
mados ir apie juos dar ir 
šiandieną ne tik toje šalyje 
bet ir svetur dar plačiai kal
bama. Tačiau sekant išmin
ties knygomis ir žmonių pa
sakojimais, bene teisingiau
siai savo protėvių pavardes 
paveldėjo Tretieji Šakali
niai, nes šios pavardės ne
šiotojams šioje ašarų pakal
nėje užvis teisiausiai visur 
pasisekė.Laimė juos stumte 
stūmė pirmyn, o ypač Bo
nifacą Šakalinį, pati net ant 
pečių užlipusi karstėsi, už 
parankės vedžiojo. Laiku ir 
dargi su nemažu pasisekimu 
jis iš visų galimų pavojų pa
sprukdavo, visur tik glėbius 
naudos apturėdamas. Tiesa, 
ir jo pavardę daug kas bandė 
kaitalioti, vadindami jį pa
bėgėliu, išvietintoju, emi
grantu, benamiu, Dievo 
paukšteliu ir dar kitaip, bet 
tas jam nepakenkė, o tik 
daugiau padėjo. Jau net ir 
tada,, per visas tas pasauli
nio karo velniavas, jam be
veik nė plaukas nenukrito 
nuo plikai jau švystelėjančio 
pakaušio. Laimingai išnešęs 
kudašių per minomis nusė
tus Prūsijos laukus, lipęs 
per lavonus, ant nuosavų 
pečių pakėlęs Hamburgo,
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Drezdeno ir net paties Ber
lyno subombardiravimus, 
jis tik dar daugiau užsigrū
dino, įgavo patyrimo, ap
sukrumo, nelyginant koks 
kirvis - vis kam užsiarta- 
vojo.

Po viso to ,jau ir sąžinė 
neperdaug bekamavo dėl (le
nai, anoje pusėje palikusių 
artimųjų. O kodėl ir jie ne
pasinaudojo ? Kam nebėgo 
taip kaip aš ? Kam liko su 
tais neprieteliais ? Ką čia 
besuvaikysi. Visi mes imame 
mums pažadėtą laimę, da
rome kaip kas išmaifome.

Liko ten - tai jų tokia da
lia, jau plačiai sparnus iš
skleidęs viršum pasišiau
šusio Atlanto, skubiai besi
vydamas jam pažadėtąją va
karinę žvaigždę, samprotavo 
Bonifacas Šakalinis. "Bro
lužiai, mes patys esame sa
vosios laimės kalviais ir aš 
ti k imu tai , kas man ]5ri- 
klauso" - dažnai save šitaip 
ramindavo Bonifacas. Šioje 
Atlanto pusėje, jau naujoje 
šalyje, jo laimė dar skais
čiau sušvytėjo. Nemažai sa
vo kūno ir sielos energijos 
teko pakloti kanadiškose gi
riose arba giliai požemiuose 
besigalinėj^nt, bežarstant 
gelsvai švytintį metalą, o 
ypač kai jis kvepėdavo ne

kuo kitu, o tik gryno'aukso 
atmieštu oru. Bet argi tai 
neverta, kai tave supranta, 
įvertina,už visą tą triūsą 
sąžiningiausiai' atsilygina ?

Ir taip laimingai sau 
krapštėsi, dirbo, gyveno, 
riebiai drūtai tuko šios nau
jos šalies naujas pilietis Bo- 
nifabas Šakalinis. Šeimos 
jis nebeturėjo ir tai ne dėl 
to, kad jis niekada nebūtų 
geidęs moters, bet už tai, 
kad nenorėjo šitai moteriš
kai giminei pasiduoti, kad 
jį, kaip kokį virvagalį, ant 
piršto apvyniotų. Samprota
vo jis - "būsi joms priešin
gas, • nesutiksi su jų išraka- 
vimais, nepritarsi madoms, 
bei kitokioms užmačioms, 
tai žmogau, tik šėtonas ant 
tavo vedybų jodinės".

Gal taip palaimingai vis
kas būtų ėję iki pat svieto 
pabaigos, jei nebūtų įvykę 
tai, kas turėjo įvykti. Ge
rieji kaimynai tik už geros 
savaitės surado jį savame 
guolyje, palėpėje visai jau 
nerūpestingai aukštielninkai* 
užvirtusį ir dar lyg besišyp
santį. Iš jo akių jie išskaitė, 
suprato, kad ant šios žeme
lės ir dargi nuosavomis ko
jytėmis, dėl šventos ramy
bės, jis nutaręs daugiau ne
bevaikščioti.

»oeoooeoooooooooooooooooo«MM»c»oo<  
0 JEIGU GERI IR GALI GERTI — “TAVO REIKALAS”,

JEIGU NORI NUSTOTI — “MŪSŲ”.

ATEIK [ LIETUVIU, AA C ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS. SUSIRINKIMĄ. -SUSIRENKAME KIEKVIENA 

j TREČIADIENĮ. I 1 9 MIMICO AVENUERoyal YorkRd. 
ir fįimico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 v. v.

X SKAMBINKIT : 48 7-55 9 1 _________
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KLB -ės HAMILTONO A-KĖS VALDYBOS ATSTOVAS 
MIKŠYS ĮTEIKIA VYSK.VALANČIAUS MOKYKLAI PA 
REMTI ČEKĮ MOKYKLOS IŽD-KUI J. SADAUSKUI

A t A

ALBINUI SNAPKAUSKUI

mirus, žmonai PETRONĖLEI ir šeimai, 
reiškiu gilia užuojautą —

A. RUSI N AS IR ŠEIMA

A t A

ALBINUI SNAPKAUSKUI
mi r us , ■ nuoši r dži a užuojauta jo žmonai 
PETRONĖLEI , visai šeimai ir artimiesiems 
reiškia -

LILIAN BULOTIENE SU SEIMĄ

K.

Nuotr. J.Miltenio

PENSININKU IŠVYKA
Mūsų Pensininkų Klubas 

buvo suorganizavęs išvyką 
aplankyti dar nematytas 
vietas saulėtą rugsėjo 11 d. 
Pirmą kartą buvo aplankyta 
dar mažai girdėta vad.Ti
voli Miniature World. Šie 
žodžiai išrašyti virš ro
mėniško stiliaus aukštų ko
lonų. Įėjus pro vartus/už 
pinigą/, didelėje aikštėje 
matosi miniatiūriniai is
toriniai pastatai kelių pa
saulio valstybių. Eidamas 
takeliais matai užrašus - 
JAV, Baltieji Rūmai, Angli
jos Karališkieji Rūmai,Is - 
panijos Parlamento Rūmai , 
Kremliaus Įstaigos,Prancū
zijos, Vokietijos ir dar kitų

pastatų pavadinimai. Vaiz
das gana įdomus ir gražus . 
Galima pasivažinėti ir mažu 
traukiniu aplink aikštę. Vai
kams žaidimo vietos. Yra 
restoranas ir suvenyrų par
duotuvė.

Ši vieta randasi St. Catha
rines miestelio apylinkėje.

Iš čia buvo užsukta į gėlių 
auginimo mokyklą ir dar , 
vėliau Į Niagaros krioklius. 
Čia buvo papietauta, apžiū
rėti kriokliai.Pakeliui į na
mus užsukta Į St.Catharines 
kanalą pasižūrėti, kaip pro 
jį praleidžiami laivai.Ap - 
lankę dar nematytas ir Įdo
mias vietas,keliautojai pa - 
patenkinti grįžo namo.

M. Putelė

HAMILTONO VYSK. VALANČIAUS IV SK.MOKINIAI - 
Eglutė KVĖDARAITĖ,Petras BABECKAS ir Algis RU DAI- 
TIS BANDO PRIE LENTOS LINKSNIUOTI ŽODŽIUS BE 
KLAIDŲ. Nuotr. K. M.,

PASIKEITIMAI LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE- 
KREDITAI UŽ LIETUVIU. KALBĄ ’.

montreal
Vysk. Valančiaus Mokykla 

dabar beturi tik 8 skyrius, 
nes IX-tą, X-tą ir naujai Į- 
sisteigusį XI-tą skyrių per
ėmė Augštesnieji Lituanis - 
tikos Kursai.

Vysk. Valančiaus Mokykla 
pasilieka tose pačiose St Jo
seph’s Mokyklos patalpose , 
270 Locke Str., So.,tas pat 
pamokų laikas- ŠEŠTADIE
NIAIS nuo 9:30 v. r. ligi 12:30 
vai. p. p. Joje yra mokomas 
pradžios mokyklos kursas.

Augštesnieji Lituanistikos 
Kursai išsikėlė Į St. Thomas 
More gimnaziją, 150 East 
5-th Str.Ten pamokos vyks
ta ANTRADIENIO vakarais 
nuo 5 vai.p.p.ligi 8 vai. v. 
Kursuose yra dėstoma jau 
gimnazijos programa.

Šitas vietos ir laikopakei- 
timas buvo reikalingas, no
rint GAUTI DĖSTOMAI LIE
TUVIU. KALBAI GIMNAZI - 
jos Užskaitų, /credits/. 
Augštesniesiems Lituanis

tikos Kursams vadovauja 
mokyt. Mindaugas LĖKNIC- 
KAS iš Toronto ir jam pade
da mokyt. Vida STANEVI
ČIENĖ.

Vysk.Valančiaus Mokykla,, 
dabar 8 skyrių, šiemet turi 
51 mokinį. I-ą skyrių ir dar
želį moko D. KEKIENĖ, II sk. 
-D LUKAVIČIŪTĖ, IV sk.- 
M.KALVAITIENĖ, V.sk.-G. 
REPČIENĖ, VI sk.-J.STA - 
NIUS, VII sk. -L. BAKŠYS ir 
VIII sk. -K. MILERIS, kuris 
taip pat eina ir Mokyklos 
Vedėjo pareigas,

Į Augštesniuosius Litua
nistikos Kursus priimami 
studentai ir nemokyklinio 
amžiaus. Vysk. Valančiaus 
Mokykla ir Augštesnieji Lit . 
Kursai laukia ir tikisi dar 
daugiau mokinių'.

Pasinaudokime šia gera 
proga išmokti geriau lietu
viškai ir sužinoti daugiau a- 
pie savo protėvių kraštą.

K.M.

• Gražiai pavyko OPERU- 
ARIJU KONCERTAS, A V Pa
rapijos salėje, rugsėjo 27 d . 
Plačiau-kitoje "NL"laidoje .

KANADOS LIETUVIU 
KATALIKIŲ. MOTERŲ 
D-JOS SKYRIŲ ATSTOVIU 
SUVAŽIAVIMAS

KLKM D-jos Skyrių ats
tovių suvažiavimas šiemet 
Įvyks Montrealyje, lapkričio

mėn.22 d.Seselių Namuose .
Ta proga vakare Aušros 

Vartų parapijos salėje ren
giamas čikagiškės Elenos 
Blandytės dailiojo žodžio ir 
dainos koncertas.Po jo-vai- 
šės ir šokiai.

Parengimo pelnas skiria
mas Lietuvos Katalikų Kro
nikos leidimui.

GI ME:

' • BULOTAI, Nicole ir Gilles 
šią vasarą susilaukė sūnaus , 
kuriam davė Laurent vardą .

TAUTOS FONDO MONTREALYJE GAUTOS AUKOS 
19 8 U me tais

Teresės ir Jono MAČIULIU palikimas,, gautas per Miką - 
liną Vasiliauskienę -- $1,000.-dol.

Po $ 100, - . .
Kredito Unija "LITAS", Kostas TOLIUŠIS, Aušros Vartų
Parapija per Kun. J. KUBILIŲ, S. J. , Stasė PETRAUSKAS

$ 50. - Petr. PALECKAS; $ 40. - V. DAUGĖLAVIČIE- 
NF;

Po $ 25.-
P. BRIKIS, A. JONELIS,-Iz. MALIŠKA, V. L. GIRINIAI, 
Petr. BELECKAS

1980. X. 3

Po $ 20. -
J. E. VALIULIAI, Iz. VALAITIS, K. D. SMILGEVIČIAI,
p. ŽITKUS;
Po $15. -
J. A. VAZALINSKAI, A. KALVAITIS, A. DASYS, A. TU
ŠAS, Dr. St. ir G. DAUKŠOS J. E. DALMONTAI;

Po $ 10. -
A. MYLF, A, PETRAITYTĖ, B. KATILIUS, A. MOCKUS 
J. ARAMINAS, E. KARDELIENĖ, M. JUODVIRŠIS, B. 
NAGIENĖ, A. RUSINAS, V. EFERTAS, P. MICKUS, J. 
KĘSGAILIENF, B. ir D. STAŠKEVIČIAI, J. JURĖNAS, 
p. ČEPULIS, J. ZABIELIAUSKAS, P. KLEZAS, V. PIE- 
ČAITIS, V. JONYNAS, p JAKONIS, V. KAČERGIUS, E. 
URBONAITĖ, D. JURKUS, J. Ir M. ADOMAIČIAI, p. 
MEKŠRIŪNAS, A. LYMANTAS, Š. NORVAIŠA, Dr. C. J. . 
TANNER, Dr. GIRIUNIENĖ, p. ŽUKAUSKAS, Dr. J. 
MALIŠKA, Dr. O. JAUGELIENĖ, D. BALTUONIS, ir 
A. VAUPŠIENF.;
$ 9. -
p. PALIUŠAITIS; $ 8. - A. GRAŽYS;
Po $ 7. 50 -
p. LIETUVININKAS, L. ADAMONIS, A. KEBLYS ;

/ ‘ , V
Po $5. -
p. ŽIŪKAS, M- PETRAUSKAS, P. STYRA, J. INTAS, 
p. p. BARISAI, V. Barauskas, p. GABRUSEVIČIUS, J. R. 
PIEČAIČIAI, L. GRIGELIS, p. p. VYTAI," J- GEDMINAS, 
D. VASILIAUSKIENĖ, P. JUODKOJIS, Pr. GUDZINSKAS, 
J. BLAUZDŽIŪNIENĖ, D. RUPŠYS, R. LAPINAS, R. VER 
BYLA, P. PIEČAITIS, P. GIRDŽIUS, p. BITNERIS, S. 
PIEČAITIENĖ, P. KEREVIČIUS, p. MALCIENĖ, M. RU- 
FFO, p. p. BLAUZDŽIŪNAL Pr. MONTVILA, P. ADA
MONIS, P. PETRAUSKAS, O. ir K. VADIŠIAI, 
NAUKAI,. P, BREVICAS, p. NAVIKĖNIENĖ, p. PIEŠI- 
NIENĖ, p. ŠLIOGERIENĖ, P- PIEŠINA, p. BARTEŠKA, 
p. BALČIAUSKAS, V. LAPINIENĖ, p. BULOTAITĖ, p. 
SKUČIENĖ, Juozas LUKOŠEVIČIUS, J. IŠGANAITIS, p. 
ŽAKEVIČIENĖ, V. GIRINIENĖ, P. GERHARDAS, V. J. 
VERBYLA, E. MAČIONIENĖ, G. PETRULIENĖ, Ig. 
PETRAUSKAS, R. MONTVILAITĖ, p p. BALTUONIAI, 
G. KUDŽMIENĖ, A. URBONAS, V. ŽITKUS, A. GAU - 
RYS, P. PAUKŠTAITIS, J. PUKTERIS, V. SKAISGIRYS, 
V. L. SNIEČKAI, L. GEDVILAITĖ,- LANDRY;

Po $ 3 . -
A. AUGAITIS ir T. FREIDANKIENĖ;

Po $ 2. 50 -
p. ZABIELIENĖ, p. JAKUBONIS, p. PAKULIS, L. 
MARKAUSKAS, G. GEDVILIENĖ, p. MURAUŠKAS, p. 
VAUPŠYS, P- JAUGELIENĖ, p. LUKAUSKAS:

Po $ 2. -
p SITKAUSKAS, Kun. ARANAUSKAS, p. DIKAITIS, p.
MIELIAUSKAS, R. OTTO, p. J. ADOMAITIS;

Po $ 1. -
M. MORKŪNIENĖ, AL GUDAS, p. BENDŽIUNIENF, p. 
GRYBAITIENF.

L. GIRINIS- NORVAIŠA
Tautos Fondo Atstovybė Montrealyje

( P. S. - pasirašiusieji sąrašą nepridėjo vardų inicialų ;
/sąrašas todėl talpinamas toks, koks gautas iš Įgaliotinior.

Red.)

PAMINKLU GAMYBA
-MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORP & MIURAS LTD.
6752 Sh*rbto«k« Strwt Em*
MutnJ, P.O. HIM 1C9 • T«l. 255-4076

7 psl.
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Ji KANADOS LIETUVIU DIENA
. .m KONCERTAS - Hamiltom Place salėje.

1. PENKTADIENI, Spalio 10. d.
POEZIJOS-DRAMOS VAKARAS, 

Hamilton Place mažojoj teatro sal 
Pr oq r ama atliks Hamiltono teal 
Toronto teatras ” AITVARAS’’ 
Pradžia 8 vai. vok.' įejimas- 
JAUNIMO SUSIPAŽINIMO VAKARAS 
Jaunimo Centre, 48 Dundurn St 
Gros geras orkestras. Pradžia 
įėjimas - $ 3.
2. ŠEŠTADIENI , spal io 11d. 7 
DIDYSIS SUSIPAŽINIMO VAKARAS, 
Hamiltono Kariu. Salėje, 200 J 
Gros J. Vaičiaus orkestras iš 
Veiks baras, užkandžiu, bufetas 
laimikiu, loterija, [ėjimas $6,

.W.

H A M

ėj, 50 Main St
t r a s AUKURAS

$ 6. ir S 4.
su šokiais

. N. 1
7:30 vai.

vai .
I

vak.

ame s St . > N.
10 asmenų.

s, d i dėlių.
, studentams

T O N E Š. M. SPALIO 10 — 12 DIENOMIS

Montrealio ir Hamiltono Komandos.
Žaidynių pradžia 9 v. r. Mohawk College,
135 Fennell St. W.

S t alp teniso_ žaidynės, - Mohawk College,
135 Fennel I St. W.,

Šachmatu turnyras - parapijos salėje,
52 Dundu m St N š ešt ad i en i , spal i o U d. 11 vai. r- 

arpda —Hami I ton Place, 5U Main St. W.
Parodos atidarymas spalio 11 d. šeštadieni,! vai.p.p. 
lankymas iki 6 v. v. sekmadi en i , spalio 12 d—lnuo 
11 v. r. i k i 7: 3U v. v.
KANADOS LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 
(Laikas ir vieta bus paskelbta vėliau)
3. SEKMADIENI, spalio 12 d.

PAMALDOS 'KATALIKAMS - 2 vai. p. p. Katedroje, 
-714 King St. W. Pamaldų, metu giedos jungtinis 

choras ir so I i st a i : A. PAKALNI ŠKYTĖ, V. VERI KAI Tl S.
PAMALDOS EVANGELIKAMS - 2 vai. p. p. Latviu 

bažnyčioje, 18 Victoria Ave , S.

Da.ilx

$ 4.

Dalyvauja Toronto,

VISI KANADOS IR J AV

SPORTAS:
Krepšinio

LI ETUVI Al MALONI Al KVI EČl AM I DALYVAUTI ŠIO J E DVI DEŠI MT- PENKTOJ OJ KANADOS LI ETUVI U DI ENOJ E.

KONCERTAS - Hamiltom Place salėje, 
50 Main St. W , 4 vai. p. p. ' 
Programoje Hamiltono ” GYVATARAS " Toronto 
’’GINTARAS” ir ’’ATŽALYNAS”, Montreal io 
” GI NTARAS *, Mergaičių, cho ra s "Al DAS ” , v y r ų 
choras ” ARAS ” , Prisikėlimo parapijos ir 
Aušros Vartų, chorai. Solistė —Gina CAPKAUS Kl ENĖ, 
akomponuoja — muz. J. GOVEDAS.
| ė j i m os - $ 10 ir $ 8. Jauni mui i ki 16 metų, am z i aus 
$5, ir S 4. Vietos numeruotos. Kviečiame įsigyti 
bilietus iš anksto. Rašykite arba skambinkite: 
J. Stankus, 121 Rothsay Ave. Hamilton, Ont. 
L8M 3G3. TeleH ( 4 16) 545-5432.
BANKETAS-VAI ŠĖS 7 v. v. Jaunimo Centro salėje.
Kaina — 12 dol . asmen i ui , o progr amos dal y vi ams t i k 8 dol . 
Bilietus prašome įsigyti iš anksto pas L Skripkute^ 
Tel : 416-529-4811 iki spalio 4 dienos

Nori apsistoti viešbutyje skambinkite arba 
rašykite tuoj J M. GUDINSKAS, '308 Upper Kenilworth, 
Apt. 4, Hamilton, • Ont. L8T 4G2 tel : ( 416) 386-1804. 
Užsakyta 50 kambarių, kurie turi 
savaites prieš švente. organizacinis komitetas

„NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”
KANADOS LIETUVIU LAIKRAŠTIS. VISU. PAŽIŪRU. ŽMONES Ji SKAITO. 

PASIŪLYK Ji SAVO DRAUGUI AR PAZI^ST AMUI , ATSIUSK PAVARDES IR 
ADRESAI LAIKRAŠTI SIUSIME S US I P AZI Nl M UI IKI SIU METU. PABAIGOS

” NL ”

Parduodami moteriški tau
tiniai rubai, austi Lietuvoje: 

jkarūna, sijonas, kiklikas, 
bliuze ir prijuostė. Kaina 
neaukšta. Skambinti po 6v.v. 
Tel: 737-8556.

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

^Bernet
(63)

AR KAI BI SU SAVO VAIKIU TIK LIETUVIŠKAI ???

DR. J. MALIŠKA
DANTŲ GYDYTOJAS 

14 4 0 St. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 866-8235 
Namų: 488-85 28

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTŲ GYDYTOJ A 

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

Namų: 73 7-968 1

I
 ŠIEMET SUEINA 40 METU NUO SAVAITRAŠČIO 

” NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” IŠLEIDIMO. 
SPALIO 2 5 d. TORONTE, SPAUDOS BALIAUS 
METU ŠI SUKAKTIS BUS PAMINĖTA.

VEDYBINIS SKELBIMAS

Gyvenu Lenkij oje, man 30 metu, esu išsiskyrusi su . 

vyru, auginu dukra, kuriai — 6 metai.
Vedybų tikslu noriu susipažinti su rimtu, saži — 

nkigu ir geros širdies vyru. Rudyti ’’Nepriklausomos 
Lietuvos ” adresu, pažymint ’’Stasei’’.

I

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

Dr.A.S. popieraltis
n A.. M.U.. C.M., M.S*., L.M.C.C . fc.R.C.$.(C>

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, T»l- 9J1 -4024 
Suite 215, Montreal Que.

VICTOR EeRUQINSKAS.
B Eng i M Eng.. U_B.. B.C.L .

PHARMACIENS PHARMACISTS]

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Suniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraiion gratuite - Free delivery
Skubu! ir n«k oi n uO| onli 1 p ri statymas 
7626, ruė Central LoSalla

366-9742

365-0505

4 70 1 dannantyne.
Verdun. Quebec
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave.)

TH. Bureau: 769-8824 
Rėsidence: 366-6245

NOTARE

Rūta Pocauskas bcl
Notaire — Notary

5 94 7 Park Ave. Montreal, P. Q. H2V 4H4

Tel: 279-116 1 Ret.453 -9 142

ADVOKATAS

Roman J. IŠganaitiš': b.a.. b.c.l.

4 NOTAE-DAME E. SUITE 504

MD> TREAL, QUEBEC H2Y 1 B7 TEL.: B7B-9B34

NOTARAS

J. BERNOTAS, bjl, B.CX.
'< , PI a c e Ville Marie, Suite 627

Mon treat , P. Q. H3B 2 E3
Tel: 'SI 4} 871-1430

iŠ

S
A
Si

GĖLININKAS
MALONIAI , GREITAI IR PATYRUSIAI. 
PATARNAUJA ĮVAIRIOMIS PROGOMIS- 
LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
SPEC! ALI S TAS.

285 - 2eAVENUE, LASALLE 365-0511 
QUE. H8P 2G7 *

Kailių siuvėjas-

• Didėlis pasirinkimas gatavų, ppltų
• Vasaros laiku saugoj imas ( Stor age)
• Taisau ir remodeliuoj u
• Siuvu ir parduodu

1449 RUE ST-ALEXANDRE MONTRĖAL, OUĖBEC 
SUITE 5OOA H3A 2G6 TĖL. 288-9646

PARDAVIMAS: 
ctwyslsr o Monaco a Charger a Dodge a Dart 
•ort e »winger , a »eclal a Sedan a Tnacka 
7C1S Botd. LaoaUe. La SaUa. P. O-

Mechoni luotas ratų Ir kitų dailų rogulievlmos. Uorės (Body) taisymas ir 
dažymas naujame garota ir moderaiotni • priemonėmis. K r e i.p k i f o » - 
Da LaVerandryo, pro Lopierreir vandens konafn Tai. YĄ5 . 3364.

ntreol west 
automobile

PONTIAC a BUICK a ASTRE
‘NERIBOTAS PAS IRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJ U. AUTOMOBILIU.
* NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI
* MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 

IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-!
LEONAS GURECKAS * UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE!
SALES MENAGER PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Menageriu LEO GIRĖNAS

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE e GYVYBE 

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal Hl T - 3 A 6

TEL. 727 -3 120 Kimų 376 -3781

Albertas N O R K E L I 0 N AS , BA C.S.f., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Age n t ū r_a__v e _]_9_4_5_(n,_

. rT-»Li= EIDWTHEfiUa UETIWAI
UIZ3±J HREDJTŪ UNIJA

1445 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2AB. Telefonas: 764-5427

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Einamqtiat s-tas ..................... 6% Asmonlnes nuo ............ 14%
Taupemqtlaa t-tei 9.75 % Nokiln. turto nuo 15%
Pensijų plonos 10.5% Ceklg krodito ........................ 1B%
Term. ind. 1 m. ii;% Invostocines nuo .15%

Duoda nemokamą gyvybės draudg 
iki $2,000 ui toup. s-tos tumei.

Nemokoma gyvybės drauda 
$10,000 ui paskolos sum*.

Iki

KASOS VALANDOS:
1465 Da Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 Iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v .v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasorg nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais' nuo 6 iki 8 valandos vakaro Ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

D. N. 3ALTRUK0NIS 
IMMEUBLES- CLASSIC INC. 
445 JeanTalon d, Suite 305 Montreal 
Tel. 273-9181 .............Namu; 737-0844

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

DANPAR REALTIES CORP.
ADVOK ATAS

J.R MiU.ER.BJk, bxx
16 8 Notre Dame St., E. , Suite 205 
Montreal. P. Q. . H2Y 3 P6

Tel: 866 -2063 , 866 -2064
• psi. 1 -I ' ~

mumoKtTMl uvut automobih 

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

310 VICTORIA AVE. SUITE 409 
MONTREAL, PJQ . CANADA 
H3 Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Paternaviwias Mentrealyje
Investacijos J,AV. ir kt. Kanados provincijose

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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