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KGB BANDO ĮSITERPTI TAUTOS FONDO GARBĖS
VKLS CENTRO VALDYBOS INFORMACIJA

SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Į SENATO DISKUSIJAS
Teisingumo Departamen

te tarnautojai Washirigton’e 
mano, kad buvęs ČIA agentas 
bandė Įsibrauti į Senato iš
rinktą specialų komitetą 
žvalgybos reikalais,kad pra
neštų KGB.

NARYS
Dr. Kęstutį VALIŪNĄ už 

labai gausias aukas Lietu
vos laisvinimui,Tautos Fon
do Taryba išrinko TF Gar - 
bės Nariu.

ELTA PRAŠO ATSILIEPTI

Šių metų spalio mėn. 11-tą dieną Jaunimo Centre Chica- 
goje Įvyko Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos JAV-Kanados 
visuotinas skyrių atstovų ir pavienių Sąjungos darbuoto
jų suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo 40 atstovų iš Bos
tono, Chicagos, Detroito ir iŠ Kanados St. Catherines, Pa 
ris ir Toronto skyrių.

Suvažiavimo eigoje aptarti Sąjungos organizaciniai 
reikalai, numatyti ateities veiklos darbfai ir pasidžiaugta

GALI UŽSITĘSTI MAISTO 
TRŪKUMAS LENKIJOJE

Lenkijos valdžia mano, 
kad paskutiniaisiais šių me
tų mėnesiais dar labiau 
trūks maisto ir kitų būti - 
nų kasdieninės apyvokos 
prekių.Gali prireikti Įvesti 
mėsos korteles.

Prekybos ministeris Ko- 
walik’as sako, kad patenkinti 
pirkėjus, tektų importuoti 
70.000 mėsos iš užsienio 
spalio-gruodžio mėn. laiko
tarpyje. Tačiau vyriausybė , 
kaip pati prisipažįsta, netu
rinti tam pinigų.

KOSYGINAS SERGA
Aleksėj Kosygin’as,76 m. 

amžiaus, Sovietų Sąjungos 
Min. P-kas nuo to laiko, kai 
buvo pašalintas Chruščev’as 
1964 m., vėl sunkiai serga 
širdies liga. Spėliojama,kad 
jo vieton bus paskirtas Ti- 
chonov’as. Jis- tik viene - 
riais metais jaunesnis už 
Kpsygin’ą, bet dar stiprios 
sveikatos ir nekartą jį pava
davo. ' i

AUSTRALIJOJE RINKIMUS 
LAIMĖJO FRASER’IS

Australijos Min. Pirmi
ninkas Malcolm Fraser, 50 
m., laimėjo rinkimus ir jo 
konservatyviųjų koalicija 
dirbs dar 3 metus. ŠĮ kartą 
balsų persvara buvo mažes
nė, negu paskutinį kartą rin
kimuose. Kaip žinome, Fra
ser baltiečių atžvilgiu yra 
labai lojalus ir nebijo to vie
šai pareikšti.

KAI KADA NEREIKIA BŪTI 
GARBINGU

Komentatorius Doug Wil
liamson Montrealio "Sunday 
Express" savaitraštyje,tarp 
kitų savo žinių įdėjo pasku - 
tinėje laidoje pastabą, su ku
ria, turbūt, dauguma mūsų 
sutiktų:
"... Kartais, deja,nelaimė, 
kad amerikonai vis stengiasi 
išlaikyti,"garbingo žaidimo" 
taisyklei. Irano Min.P-kas 
Ali Rajai atvyksta Į New 
York’ą kalbėti Jungtinėse 
Tautose. Jis turi pakanka
mai Įžūlumo paskelbti/ką 
visi ir taip gerai žino/, kad 
tautinės teritorijos turi būti 
nepažeidžiamos. Tuo tarpu 
teroristų gauja jau beveik 
prieš metus Teherane už
puolė . nepažeidžiamą terito
riją -JAV Ambasadą ir dar 
tebelaiko amerikiečius Įkai - 
tus nelaisvėje. Iranas visiš
kai nekreipė dėmesio Į bet 
kokį garbingumo priminimą, 
nors Įkaitų laikymas sulaužo 
Vienos Konvencijos susitari

mus ir bendrai mūsų civili
zuoto pasaulio diplomatinius 
įsipa reigoji mus.

Ali Rajai taipgi Įžūliai su- 
gestijonuoja,kad Washing
ton’o vyriausybė padeda 
Irakui kariauti, tikėdamasi 
tuo pagreitinti Įkaitų palei
dimą. Neprisimena, kad 
"prakeikto nusikaltėli o" ša - 
choPalhavi dėka, Iranas turi 
amerikoniškų ginklų, kuriais 
kovoja prieš Irako kariuo - 
menę...

"Kas būtų, jeigu/kaip sako 
D. Williamson/ JAV-bės pa
imtų Ali Rajai Į savo globą, 
sakydami, kad jį paleistų tik 
gražinus Įkaitus? Amerikie
čių spauda šauktų, kad"du 
blogi veiksmai nieko nea - 
titaiso".Korespondentas pri
deda: "Aš tikiu, kad turint 
reikalų su chuliganais, rei
kia ir atatinkamai elgtis".

O kas būtų, jei iraniečiai 
pasakytų: " Pasilaikykit tą 
Rajai, mums vis tiek"...

KAIP JUOKIASI 
KANADIEČIAI

Numirė Pierre Trudeau , 
prisiartinant prie Viešpaties 
jo klausia:"Kas tu toks ir ką 
tu nuveikei?" Trudeau atsa - 
ko, kas jis toks ir kad labai 
stengėsi išląikyti Kanadą . 
Dievas atsako:"Gerai.Sėskis 
mano dešinėje". Kitą dieną 
atvyksta Joe Clark. Jam 
Dievas sako:"Sėskis iš kai - 
rėš". Ateina eilė ir Peter 
Lougheed, ir kai Dievas jo 
paklausia, kas jis toks, šis 
atsako:. Aš-Peter Lougheed, 
ir Tamsta sėdi mano kėdė
je".

Buvęs amerikiečių tarnau
tojas David Barnett priėmė 
apie $ 100.000 iš KGB už 
pažadą Įsijungti Į minimą 
komitetą tarnautoju. Bar ne t j; 
nebuvo pasamdytas ir jo pra
šymas niekada nebuvo rim
tai svarstytas.

GALU GALE- AGRIKULTŪ - 
ROS SPECIALISTAS ŽEMĖS 
ŪKIO REIKALAMS

Politikai neužaugina kvie
čių- tą tiesą žino kiekvienas 
ir mažiausias piemenėlis 
žemės ūkio kraštuose. Bet 
galingoji komunistų partija 
tik dabar suprato, kad ge - 
resniam derliui ir žemės ū- 
kio produkcija rūpintis ge -

Elta prašo atsiliepti as- didžio Sąjungos darbo, mokslinio „veikalo Jlytų Lietuva’iš-
menį,prisiuntusį-ią Eltai iš 
KANADOS svarbią informa
ciją apie Anelę MATJOŠAI- 
TIENE, nes a n o n i m i - 
n i ų žinių 'mes negalime 
spausdinti. Siuntėjo- os pa
vardė nebus skelbiama .

NUTEISTI 4 ESTU 
MOKSLEIVIAI

USSR NEWS BRIEF, nr.IO 
informuoja, kad 1980 m.ge
gužės 15 d.Tartu mieste nu
teisti keturi Tallin’o techni
kumo studentai už tai, kad 
Estijos nepriklausomybės, 
vasario 24 d., iškabino Es - 
tijos tautinę vėliavą. Jie bu
vo apkaltinti "chuliganizmu".

leidimo užbaigtuvėmis.
,Rytų Lietuva’’ tai Rytų Lietuvos etnografinių sienų stu

dija, suredaguota jaunosios kartos istoriko tir. Algirdo 
BUDRECKIO iš Quincy, Mass. Veikale telpa vienuolikos 
mūsų mokslo vyrų straipsnių ir studijų Rytų Lietuvos et
nografinių sienų, gyventojų, vietovardžių ir architektūros 
klausimais. Knyga jau pas platintojus ir mūsų kolonijų 
ąpaudos kioskuose.

Šiame suvažiavime taip pat išrinkta nauja trijų metų 
kadencijai Centro Valdyba, kurią sudaro: pirm. Albertas 
MISIŪNAS iš Detroit’©, vice-pirm. visuomeniniams rei
kalams Jeronimas GAIŽUTIS iŠ Chicago's, vice-pirm . 
organizaciniams reikalams Bronius SAPLYS iš Toronto , 
sekr. Valentina OSTEIKIENĖ iŠ Detroito, ižd. Vytautas 
GURKA iš Detroito, Sąjungos spaudos fondo vadovė Euge
nija BULOTIENĖ iš Detroito, Spaudos Fondo vadovas Ka
nadai Jeronimas CICĖNAS iš Toronto, narys spaudai ir 
informacijai Steponas VARANKA iš Toronto ir valdybos 
narys Petras ČESNULIS iŠ Paris, Ont.'

riau tinka specialistas, o ne Trys buvo nuteisti po pusant- Ateities veiklos darbuose numatyta mokslinio veikalo 
koks ten partietis. Šių metų ro metų lagerio, o vienas 2m RYTŲ LIETUVA išplatinimas ir šio vaikalo išleidimas
augančioms ekonominėms 
problemoms palengvinti Į 
Politbiurą pakviestas 49 m. 
amžiaus Michail Gorbačov ’ 
as, agrikultūros specialis
tas. Žinoma, problemos su
mažėtų, ar gal ir visai iš - 
nyktų, jeigu mažiau rūpintų
si ginkluotis ir šnipinėti, 0

IŠKILMINGA LIBERALU 
VAKARIENĖ ,

Iškilminga vakarienė ruo
šiama lapkričio 30 d., 12 v. 
Kanados Min.P-ko Pierre 
Elliott Trudeau garbei Que n 
Elizabeth hotelyje. Bilietai 
po $125, - iš jų galima at-

anglų kalboje.
ŠALFASS-gos PRANEŠIMAI

1980 m. Š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ STALO TENISO 
PIRMENYBĖS
Įvyks š. m. lapkričio 8 d. , šeštadienį, Toronto Lietuvių 

TT Pranciškonų Prisikėlimo Parapijos patalpose, 1O11 
College Str. , Toronto, Ont. Ruošia-ŠALFASS-gos Stalo Te
niso Komitetas.

daugiau iš ko duoną valgo...

PIRMASIS SNIEGAS 
QUEBEC’e

Pirmasis šio sezono snie
gas iškrito 22 spalio. Bet 
temperatūrą pakėlė Min. 
P-kas Trudeau, kuris atvyko 
Į Quebec’ą kalbėti konstitu - 
cijos reikalais...

"Jeigu mes negalime su - 
tikti dėl pagrindinių žmogaus 
teisių mūsų konstitucijoje , 
tai turime paklausti, ar iš 
viso galime egzistuoti kaip 
Kanada".

skaičiuoti $75, - mokesčių . 
LaSalle bilietai gaunami pas 
deputatą John Campbell, tel: 
366-0499.

John CAMPBELL, 
Lietuvių bičiulis LaSalle

Varžybų pradžia 9 vai. ryto. Dalyviai prisistato nup
8 vai. ryto.

Metinis Visuotinis ŠALFASS-gos suvažiavimas įvyks 
š. m. lapkričio 8 & 9 d. d. Toronto Lietuvių Namuose, l 
1573 Bloor St. West, Toronto, Ont.

Suvažiavimo pradžia - šeštadienį, lapkričio 8 d. llv. 
ryto. Sekmadienį, lapkričip 9 d. suvažiavimas bus tęsia
mas tuo atveju, jei darbotvarkė nebus užbaigta Šeštadienį.

Pagal ŠALFASS-gos Statutą, suvažiavime sprendžia - 
muoju balsu dalyvauja: sporto klubų rinktieji atstovai, rink
tieji ŠALFASS-gos pareigūnai bei skirtieji administraciniai 
pareigūnai. Patariamuoju balsu kviečiami dalyvauti spor
to darbuotojai, fizinio lavinimo mokytojai, sporto vetera
nai, lietuviškųjų organizacijų bei spaudos atstovai ir visi 
l ietuvių sportiniu judėjimu besidomį asmenys.

Suvažiavimo darbotvarkėje bus svarstoma ir sporti
ninkų išvyka Į Australiją, aptariami 1983 m. Pasaulio Lie
tuvių Sporto Žaidynių planai, Išeivijos Sporto Istorijos lei

DRĄSIEJI MŪSŲ BROLIAI VILNIUJE PRIE LIAUDIES TEISMO 
RŪMŲ, “ BŪRELIS KOVOTOJU UŽ ŽMOGAUS IR TAUTOS 
TEISES. Penktas iš kairės: Kastytis Matulionis, M. Jurevičius, 
kun.Sigitas Tamkevičius, L.Sasnauskaitė, G. Rickevičius. Sėdi : 
A.Andreika, R.Grigas, J.Volungevičius, K. Subačius

dinio reikalai,Laisvės Olimpijada ir ryšium su ja iškilę 
tarptautybinio bendradarbiavimo reikalai. Taipogi bus 
svarstomus ŠALFASS-gos Garbės Teismo Statusas. Stam 
bokas punktas bus varžybinio kalendoriaus nustatymas 1981 
metams ir, be abejo, Lietuvių Sporto Fondo reikalai.

Organizacijos ar asmenys, norį gauti smulkių infor - 
macijų, prašomi kreiptis Į ŠALFASS-gos Centro Valdybos 
p-ką Praną BERNECKĄ, 32 Rivercrest Rd. , Toronto. Ont. 
M6S 4H3, te!416-763-4429, arba vicep-ką Algirdą BIELS- 
KU 3000 Haden Rd. . , Euclid, Ohio, tel:2l6-481-7l61.

1980 m. Š, AMERIKOS PABALTIEČIŲ ŠACHMATŲ 
PIRMENYBĖS '
Įvyks š - m- lapkričio 8 & 9 d. Toronto Lietuvių Na - 

muose, 1523 Bloor Str. , West, Toronto, Ont. Vykdo- To - 
ronto Lietuvių Šachmatų Klubas.

Pirmo rato pradžia 1O v. r. , šeštadienį, lapkričio 8 d. 
Dalyvių prisistatymas 9 vai. ryto.

Dalyvavimas atviras visiems lietuvių, latvių ir estų 
žaidėjams. Dovanos: speciali trofėja čempionui ..specialūs 
pabaltiečių medali jonai už tris dietas.

Pradmės mokestis- $ IO, -, siunčiamas kartu su re - 
gistracija. Čekis rašomas "LithuaniaYi Chess Club".

Registruotis iki lapkričio l d. šiuo adresu:
Vytautas GENČIUS, 39 Clissold Rd. , Toronto, Ont. ,M8Z ■ 
4T6. Tel:4l6-239-7524.
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KAS TOLIAU - AR KETINAMA PASIPRIEŠINTI 
AGRESIJAI ?

UI Lietuvos illaiavifUmį ! Vi iftLUmybf Kanadai ! 
Paar la liberation de la Lituanie / Loyaute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ML SPAUDOS BENDROVĖ.
Redaguoja Redakcinė Kolegija

Telefonas: ( 514) 3C6-G220.
*•••"4 Clatt Mali Ra«1«tratla» NO. »52 Ratam »••*••• laarantaaA.
*•**••• M*4 at Laahtna. R. ft Pabllaharf by Tha InOapandanf Lithuania

Ca. at 77 22 Caae«a Straat, La Salia, P. ft Canova. MSP 1C4.

MITIat nntMUMCUATO*. RAIMA K * H to o J t > t I 4 . O 0 , 
*,,U" KITUR tlS.OO. nĖMC/O -UO.OO

Pa R endradarbiu ar korespondentu spaus dirt amo s mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankralfiai geli 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoliilra, pratinami 
tik i .1 anksto susitarus. UI skelbimu turinį re d ak ei ja arba 
Leidykla n e at s arto.

VLADAS ŠAKALYS AMERIKOJE 
KALBA LIETUVIAMS LAISVĖJE

VLADAS ŠAKALYS, AKTYVUS REZISTENCIJOS 
VEIKĖJAS BALFO SURENGTAME JO SUSITIKI
ME SU LIETUVIŲ, VISUOMENE CHICAGOJE, 
JAUNIMO CENTRE. JĮ LYDI BALFO CV pirm. 
MARIJA RŪDIENĖ ir inž.Antanas RUDIS.

IR GERAI, IR BLOGAI- 
nuomones, laiškai, atgarsiai

BRANGIAI KAINUOJA 
LIETUVYBĖ
RADIO BANGOMIS

Daugiau kaip 20 metų dir
bus lietuviškoje radio prog
ramoje, susidariau išvadą , 
kad labai sunku verstis jas 
leidžiant. Per mažai esama 
lietuvių, kurie tai suprastų , 
nors nemaža jų klausosi ra
dio. Jie nejaučia jokios pa - 
reigos programą remti. Yra 
būdas, kur nereikia nė cento 
pridėti/ o tai juk būtų jau la
bai patrauklu’./. Pirmiausia- 
pirkite ar kitokiais įvairiais 
patarnavimais pasinaudokite 
tų asmenų, kurie garsinasi 
radįo programose. Palai - 
kykite su jais ryšį geru žo - 
džiu užsiminę juos ir mus , 
ąrba savo atsilankymu tai 
padarykite. Tai jau reiškia 
nemažą paramą.

"Lietuvos Aidų"Chicagoje 
radio programa baigia 5 
d pa 

metus savo gyvavimo,taigi, 
yra jauniausia iš visų kitų 
programų. Jai prasimušti ei
nasi sunkiai. Pradžioje, ne
buvo stočių, kurios jai par
duotų laiką,dabar jų atsira
do ir siūlo, bet - labai bran
gu. Viena valanda kainuoja 
13Q-15O dol.,oFM dar bran
giau. Daug pinigų reikia iš
leisti propagandai, kol žmo - 
nės atsimena, kad tokia 
programa veikia. Po 5 - ių 
metų galų gale, "LA" radio 
programos, kurią veda jauna 
lietuvaitė Kazė BrazdžionytĄ 
klausosi apie 10.000 lietu
vių. Tačiau Chicagoje ir a- 
pylinkėse lietuvių esama a- 
pie 70.000’. Jeigu kiekvie - 
nas klausytojas per 1 metus 
/!/ išmestų po v i e n ą do
lerį, pilnai beveik pakaktų 
tokią stotį išlaikyti.

Ką duoda "LA" programa 
klausytojui? Labai daug.Per 
vieną pusvalandį kasdien :

40 metu”nepriklausomai 
LIETUVAI"
Leonas Girinis

Marija Arlauskaitė savo prisiminimuose rašė : 
"Finansiškai buvome silpni ir reikėdavo visaip 

kombinuoti, kad tik sekantį numerį išleidus. Dėka 
KLCTarybos, šis žurnalas išsilaikė. Neturėjome pa
talpų spausdinimui, bet geros valios vilasaliečiai pa - 

kaitomis mus priglaudė: p. Matuliai, p. Kuprevičiai, 
p.Leknickai. Atvykdavo į talką ir savo jaunuosius 
pratindavo prie darbo p.Salalai, Dunčikai, Skudai, Za - 
bielai, Vilimai, Barauskai, Vytai, Juškevičiai A.Na
vickas, J.Trumpa, S.Yespelkis, J. Jurėnas ir dauge
lis kitų, kurių pavardžių nebeprisimenu- visi dirbo ir 
palaikė savo tautos, savo vieni ntėlę spaudą ir jų dėka

| šiandieną matome mažą medelį išaugusį į didelį medį'.

Marija Arlauskaitė redakcinį darbą tęsė iki 
1947-ųjų metų rudens. Ji buvo pirmoji,kuri pradėjo už- 
megsti ryšius su Vokietijoje esančiomis tremtinių-iš- 
eivių stovyklomis. Per ją "Nepriklausoma Lietuva" 
pradėjo pasiekti lietuvius stovyklose,per ją laikraštyje 
pradėjo atsirasti naujų ijendradarbių ir skaitytojų.

Deja, Mariją Arlauskaitę minint, prisimename ir 
kad jos nebeturime savųjų tarpe. Ją minint, dažnas iš 
mūsų turime prisiminti, kad esame likę jai skolingi. 
Jos pagalbos ranka, jos didelis nuoširdumas ilgai gyvens 
mūsų, kurie ją pažinojome, atmintyje. Ji išėjo amžiny
bėn, bet jos tautiniai nuoširdūs darbai liko ankstyves
niuose "NL" komplektuose.

Penktuoju redaktorium tapo Leonas Girinis. Prisi - 
minimuose rašyta:

"Bedirbdamas Kanados giriose iš KLCTarybos ga - 
vau pakvietimą perimti tolimesnį "NL" redagavimo dar
bą. Ilgokas svyravimas čia neturėjo vietos. Pažįstami 
spaudos kolegos taip pat išvystė spaudimą. Visiems 
buvo aišku, kad lietuviškos spaudos reikalas dvelkia ru
deniu. Vienintėlis lietuvių kalba leidžiamas, bet rusiš
kojo komunizmo tarnyboje esantis Liaudies Balsas kaip 
įmanydamas šmeižė naujuosius ateivius. Tuometinė 
"NL", kaip retai pasirodantis žurnalas, negalėjo tinka • 
mai reaguoti.

Ir taip, 1947-ųjų lapkričio pradžioje, nors ir su 
menkais finansiniais ištekliais, suradau spaustuvę,kuri 
turėjo lietuvišką šriftą. Prasidėjo darbas. Ir 1947-tųjų 
metų gruodžio 22 d., "N. Lietuva" Šv. Kalėdų proga, sa
vo skaitytojus sveikino naujuose rūbuose, kaip savaitinis 
ir jau spaustuvėje spausdinamas laikraštis. Eilė drąsi
nančių laiškų, gausios aukos ir prenumeratos "N.Lietu
vai" užtikrino gražią ir viltingą ateitį. Iš 450 prenume- 

vflatų, pakilo į 15^0 skaitlinę J’
1947-8-9 metais Jvair/eihs darbams Kanaden atvyk

davo nemažas skaičius lietuvių. Buvo žvalgomas!, ieš
koma daugiau bendradarbių, daugiau žurnalistinių pajė
gų.

Buvęs Detmolde, vienas iš Lietuvių Balso redakto
rių Pranas Rudinskas sutiko bendradarbiauti ir dirbti 
"N.Lietuvoje". Leonas Girinis perėjo į "NL" Leidimo 
B-vės organizacinį darbą, o Pr.Rudinskas buvo pakvies
tas redakciniam darbui. Turbūt, lietuviams priimta ne
kintanti taisyklė: kada darbas pradeda nešti vaisius ir 
atsistoja ant tikresnio rimto pagrindo, atsiranda tarpe 
trijų lietuvių- keturios partijos... Taip įvyko ir belei- 
džiant toliau "Nepriklausomą Lietuvą".

1949 -tųjų metų pabaigoje KLCT "Nepriklausomos 
Lietuvos" redaktoriaus pareigoms pakvietė lietuviškame 
pasaulyje žinomą visuomenininką, redaktorių, žurnalistą 
-Joną Kardelį. Apie jo atliktuosius darbus Kanados lie
tuviškoji visuomenė dar gerokai ilgai kalbėjo, dar 
juos prisimena. Juos aprašyti- tektų ruošti ištisą studi
ją. / bus daugiau /

Lietuvių Katalikų valandėlė 
/kalba daugiausia kun.dr.J. 
Prunskis, prel. Balkūnas, 
kun. Juozevičius ir kt./,per
duodamos dainos ir prane
šimai, Lietuvių Koplyčios 
programa/pastorius Vyt.Ci
bas, aiškina testamento 
punktus/, Socialinė Apsauga 
/ Pr. Šulas, atsako į pa
klausimus. Jis yra teisinin
kas/, Sveikata Brangus Tur
tas - duodami įvairūs svei
katos patarimai/ dr. Jučas , 
dr.Kaškelis, dr.šulas, che - 
mikas J.Prunskis ir kt./.

Penktadieniais veikia Tei
sės Patarimai/kalba advLC. 
P.Kai/. Visi tie įvairūs gy-« 
venimiškieji patarimai pra
vedami klausimų-atsakymų 
formoje.

Moteris ir Pasaulis Sky
riuje kalba p.Galvydienė ir 
mokyt.Tijūnelienė, Kulina - 
rijos Kampelyje- Ramunė 
Tričytė. Bė to, pravedami 

įvairių švenčių paminėjimai 
svečių. kalbos, žinios ir kt. 
LB ir kitos organizacijos 
gauna daug garsinimų, jos 
kartais duoda šiek tiek pa
rėmimui- ačiū ir už tai- bet 
nė viena organizacija neap- 
siima stoties globoti. Vienai 
programos vedėjai, dirbant 
kitur, surinkti dar virš 14. 
OOG dol. yra labai sunku. 
Vedėja-jaunuolė, pasišven - 
tusi lietuvybei, tačiau reikia 
pasakyti , kad LB parama la
bai menka, nes stipriau pa - 
laikomas Margutis. A r ne - 
reikėtų lygiai traktuoti visas 
programas? Juk visos turi 
klausytojų. Tautinių Šokių 
Šventė atnešė pelno. Kitos 
programos jau seniai gavo 
paramos,© "Lietuvos Aidai" 
turėjo rašyti prašymą. Pa
saulio Jaunimo Kongresas 
davė pelno, kiti gavo kiek iš 
jo, o"LA"-nieko. Tik atski - 
rai paprašius, p. Šilkaitis 
atsiuntė su atsiprašymo 
laišku. Ačiū IPrašome ir 
kitų, jeigu jau skirstote iš 
pelno, nepamiršti ir "LA" 
radio programos. Beje, Lie
tuvių Fondas irgi pamiršta

Kaip gražiai,beveik vien
balsiai smerkia laisvasis pa
saulis Irane amerikiečių į - 
kalinimą irSovietų įsiverži
mą į Afganistaną ir jo oku
pavimą. Čia ir Jungtinės 
Tautos, ir Pasaulinis Teis
mas, ir ne tik Europos vals
tybės, bet ir Japonija ir net 
Indija. Ko gi daugiau berei

kia?
Ar ne keista,kad vadina

masis laisvas pasaulis nė 
piršto nepajudino, kai Sovie
tų kariuomenė, laužydama 
bet kuriuos pirmykščius su
sitarimus, okupavo Baltijos 
valstybes. Nė kiek negeres
nė reakcija buvo ir kitur Eu
ropoje, siautėjant Sovietų 
sauvaliavimui: ar tai veng
rams sukilus, ar Rytų vokie
čiams, ar čeko-slovakams , 
įvedant liberališkesnį komu
nistinį režimą. Niekas iš 
laisvų Vakarų neužstojo ir 
net nemėgino ginti užgožtas , 
prievartaujamas, laisvės 
trokštančias tautas'. Tik 
štai-įžygiavo Sovietai į Af - 
ganistaną, tą kalnuotą, kele- 
tos genčių mažai pažengusį 
kraštą, ir nežiūrint tuojau 
pakilo visame pasaulyje 
triukšmas- aiški agresija ’. 
Net ir JAV-bių liberalai su
judo, nes... Afganistanas 
taip netoli nuo Irano ir ara
bų naftos versmių. Juk šian
dien bet kuris susisiekimas 
/ jūroje, ore ir sausumoje/ 
bei didesnė industrijos da
lis bazuojasi tąja iš žemės 
gelmių išpumpuojama nafta. 
Tiesa, naftos turi nemaža ir 
kitos šalys:Š.Amerika ir P. 
Amerika/ypač Venezuela/ir 
taipogi Anglija, Norvegija ir 
net Afrika. Ypač Libija 
šiaurėje ir Nigerija vaka
ruose. Masės naftos,tačiau, 
yra konce nt ruot os A rti muose 
Rytuose. Kad kas nors im
tųsi griežtos iniciatyvos , 
panaudojant karines priemo
nes, pašalinti Sovietų Sąjun
gą iš Afganistano, tenka la- 
bai abejoti. Jeigu jau galin
giausioji pasaulio valstybė , 
JAV-bės pasitenkina vien 
tik protestais bei lengvomis 
priemonėmis, tai kas gi ki - 
tas stos akip į akį su apsi
ginklavusia iki dantų Sovietų 
Sąjunga?

Dažnas taip mielai mini 
komunistų Kiniją, kaip jau 
tokį pagrindinį Sov.Sąjungos 
priešą. Bet ar taip tikrai 
yra? Korėjos kare Kom.Ki
nija visomis savo pajėgo - 
mis puolė pergalingą gen . 
McArthur’o armiją.Taip ly
giai ir Vietnamo kare-tūks- 
tančiai kiniečių gelbėjo š .

Radio programas, o ir jos jį 
garsino ir padėjo išaugti į 
2 mil. kapitalą jPaskyrė 50 
dol. į metu s/.

"LA" programa yra neutra 
trali ir neleidžia jokių kir- 
šinimųsi, padeda visiems . 
Norisi taikos mūsų gyveni
me, norisi veiklos ateityje 
norisi išlaikyti lietuvišką 
skrajojantį žodį. Kiek metų 
galėsime ištverti? Tegul 
lietuvybė klesti išeivijoje, 
tada ir Lietuvos ateitis bus 
šviesesnė,atsikuriant lais - 
va m gyvenimui. Su savo ra
dio programom galėsime pa
sisakyti istorijos bėgyje,kad 
nelaimės metais nepamir
šom Lietuvos, jos vaikų ir 
savųjų.

feal. Brazdžionis 

vietnamiečius, siųsdami kar
tu su Sov.Sąjunga karo me
džiagą, ginklus ir maistą. 
Pagaliau, jei ir sutikti su ta 
versija, kad Kinija kariautų 
su Sov. Sąjunga,- tai jos 
ginklai nė iš tolo negali pri
lygti moderniems, nuolatos 
tobulinamiems Sov.Sąjungos 
ginklams. Kareivių masė 
negali sudaryti lemiamo fah^ 
toriaus nūdieniame moder - 
nios technologijos kare./Bet 
-kas po visą sunaikinančio 
karo? Tušti, apnuodyti plo - 
tai - niekam nereikalingi... 
Red./.

Sakoma, kad Irano ir Pa - 
kistano likimas, įsistiprinus 
Sovietams Afganistane, da - 
rosi netikras. Tos abi šalys 
nėra vienalytės. Nors pag
rindinių tautų abejose valsty
bėse yra virš 50% gyventojų, 
bet kitos mažesnės ten gy
venančios tautos nenori bū
ti asimiliuojamos: jos nori 
bent jau autonomijos.

E sa nt paš onėje -Af ga ni sta - 
ne tautų "laisvintojams" ir 
suagituojant /o šioje srityje 
Sovietai itin įsispecializavę/ 
tas Pakistano ir Irano tauti
nes mažumas -Sovietai ne - 
praleis progos pasiųsti ten 
karinių patarėjų ir ginklų, 
jei jau viešai okupuoti tas 
tauteles ir laikinai privengtų. 
Sovietai tuo atveju ne tik pri
artėtų prie Arabijos jūros, 
bet kažin ar neišplėstų kiek 
vėliau okupacijos ir į visą 
Pakistaną bei Iraną. <

,o>«
Pakistanas kariaus. Bet 

kokie jo ginklai? Pasenę , 
geriausiu atveju - 196O-ųjų 
metų. Prez. Carter’is, tiesa, 
žadėjo teikti Pakistanui 
ginklus, nes iki dabar, jiems 
mėginant pasigaminti .atomi - 
nę bombą, JAV ginklų pris 
tatymą jam sulaikė. Jeigu ir 
Kongresas nutartų duoti nau
jų ginklų, reikės apmokyti pa
kistaniečius juos vartoti . 
Kiek laiko tai užsitęstų, kas 
gali atspėti, ir ar tuo tarpu 
Sovietai nesurengs kokių 
naujų pinklių Pakistanui? 
Taigi, galimybė jam atsilai
kyti kare prieš Sov.Sąjungą, 
yra labai abejotina.

Irano šacho puikiai ap* 
ginkluota ir disciplinuota 
armija pakriko ir nelabai 
yra kam prižiūrėti tuos so- 
fistikuotus ir brangius gink
lus, juo labiau, kad naujų 
dalių nebepristatoma. Kho^ 
meini tačiau nori vis vien ir 
toliau gyventi pagal VII-ojo 
šimtmečio Koraną. Kas jam 
gali uždrausti tai vykdyti, y- 
pač,jeigu dauguma pritaria? 
Galima melstis Alachui ne 
5 kartus į dieną, bet 50, c 
agresyvaus komunizmo tuo 
nesulaikysi.

Nėra abejonės, kad JAV- 
bės turi užtenkamai karinės^ 
galios ne tik sulaikyti Sovie
tų ekspansiją, bet ir jų pačių 
tvirtovę Kretalių nušluoti 
nuo žemės paviršiaus. Bet 
Korėjos ir Vietnamo karai 
nedviprasmiškai parodė, kad 
JAV-bės nenori nugalėti ko^ 
munizmo ir kad visą karo 
strategiją vykdo ne profe
sionalai kariai, bet komu
nistų simpatikai State De - 
partamente, kitaip tariant* 
politrukaL Tai buvo ne ka - 
rai, o Amerikos jaunimo iš 
anksto suplanuotas žaloji - 
mas, kuriam tegali būti tik 
vienas vardas - išdavystė . 
Deja, nėra JAV -se nors 
kiek skaitlį nge s nių ir pajė - 
gesnių organizacijų, kurios 
pastotų kelią tokiai Sovie - 
tams pataikaujančiai politi
kai. Juo labiau-fpastotk kelią 
į galutinį Sovietų tikslą-už - 
valdyti visą pasaulį... _J • v 

neprikTausuma^jetuva
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NAUJOS KRYPTIES 
BEIEŠKANT

KRAŠTO TARYBAI SVARSTYTINI KLAUSIMAI
A. R i mvyda s

Nemaža tiesos yra posakyje: kas stovi vietoje, tas 
žengia atgal. Jei gyvenimas šuoliais lekia pirmyn, o 
mes stovime vietoje arba tik mažu žingsneliu judame pir
myn, tai aišku, mes nuo gyvenimo atsiliekame, lyg ir žen
giame atgal. Lietuviai yra labai dideli konservatoriai - 
neužtenkamai progresyvūs. Net ir į svetimą kraštą at
vykę, mes dažnai mėginame viską daryti taip,kaip Lie
tuvoje mūsų tėvai ar net proseneliai darė. Kanadoje pra
dėję veiklą, , manėme, kad jaunimo vieta yra virtuvė
je ir bendrai daryti viską ir tik tai, ką tėvai įsako. Pas
tebėję, kad Kanados jaunimas gauna kitokį traktavimą, ir 
mūsiškiai pradėjo vengti lietuviškųjų renginių ir ši kryp
tis iš dalies pastebima dar ir šiandien. Daug kartų yra 
tekę girdėti šitokį jaunimo pasikalbėjimą:"Ar eisi į lie
tuvių parengimą?" - "Ko,ar indų mazgoti?*." Neturė - 
darni tinkamos linijos lietuvybei skiepyti,praradome di
džiąją dalį vidurinės kartos, kurios dabar taip pasigen - 
dame: ji sėkmingiau, negu vyr. karta, galėtų sumegzti 
ryšį su jaunąja karta, kurios nubyrėjimas iš dalies ,kaip 
tik ir įvyko dėl viduriniosios kartos neturėjimo. Nesu - 
praskite manęs klaidingai: -aš nesakau, kad mes, atvy
kę Kanadon, turėjome tapti anglais ar prancūzais.Prie
šingai - lietuvybę turime stengtis išlaikyti visomis prie
monėmis. Aš tik keliu mintį, kad būdai lietuvybei 
skiepyti turi būti daug progresyvesni, ne- 
gu dabar naudojami.

Krašto Taryba gal turėtų pasvarstyti tuos reikalus. 
Paimkime, kad ir mūsų renginius. Jų programa vykdoma 
pagal tą patį, seniai įsigyvenusį ir vyr. kartos pageidau - 
jamą trafaretą. Dvi tris valandas ar ir daugiau dainuo
jamos lietuviškos dainos ar rodomi tautiniai šokiai. To
kia programa jaunimo nepatraukia ir jis į lietuv. rengi - 
nius nemėgsta eiti. Gal vienintėlė išimtis yra Tautinių 
Šokių Šventės, kurios programą išpildo iš įvairių kraštų 
suvažiavęs jaunimas. Vien jaunimo gausumas jiems 
imponuoja. Kitais atvejais- jaunimas pageidauja įvai - 
rios, nuotaikingos/ ne liūdnų dainų/ programos - daug 
ko, po kelias minutes. Ar tai įmanoma ? Didžiosioms 
apylinkėms ir prie gerų norų tikrai įmanoma . Tikiu , 
kad ir vyr. karta dėl to nerūgctų.

Naujas renginių trafaretas turėtų būti išdirbtas,klau
simą gerai išstudijavus kartu su jaunimo atstovais: su 
tais, kurie eina ir kurie neina į renginius. Paskutiniu 
laiku ta kryptimi šis tas jau yra daroma:pereinama prie 
diskusijų, leidžiama jaunimui pasisakyti svarstyvose ir 
spaudoje, bet...tik iki tam tikros ribos. Jei kas iš jau- 
<niipQ pasako ką nors mums ypatingai nemalonaus, nors 
tai būtų1 ir tiesa, mes stengiamės tąi jaunuolį tuojau eli - 
minuoti, prisegame jam nepageidaujamą vardą - ar ki - 
taip jį pasmerkiame ir, žinoma, daugiau jam savo min - 
tis jau nebeleidžiame pareikšti. Tuo tarpu Kanados ir A- 
merikos visuomenėje nieko panašaus nėra. Tą skirtumą 
jaunimas jaučia ir todėl jam Kanados visuomenė yra pri
imtinesnė.

Panašiai yra ir su organizacijomis. Mes leidžiame 
ar bent stipriai "pageidaujame" jaunimui jungtis į tam 
tikras organizacijas, vyr.kartos aprobuotas, bet esame 
prieš tokias, kurios yra paties jaunimo - sumanytos ,
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Kanados Siaurės Pašvaistės
Šiaurės pašvaistės /aurora borealis/ yra matomos 

daugelyje Kanados vietų. Ypatingai dažnai jos pasirodo 
rugsėjo,.spalio, kovo ir balandžio mėnesiais. Jų spalvos 
kinta - gali būti baltos, fioletinės, rožinės, kartais rau
donos ir dažnai obuolio žalumo. Jų yra įvairių formų - 
kartais kaip ilgi ploni spinduliai, arkos, didelės atplaišos 
arba nepaprastai įspūdingos, milžiniškos užuolaidos, lyg 
švelniomis klostėmis slenkančios dangum.

Pietinėje Kanados dalyje šiaurės pašvaistės mato
mos kaip nereguliarūs spinksėjimai ar tik lengvas žėra
vimas. Kuo toliau į šiaurę, tuo didesni spalvų plotai ir jų 
judėjimai. Kartais iš lėto plevena ir slenka dangumi . 
kartais staigiai pirmyn ir atgal pulsuoja, pranyksta ir vėl 
pasirodo, sūkuriais keičiasi viena su kita arba auga 
iš lėto skliaute permatomu šydu.

Eskimai tikėdavo, kad šiaurės pašvaistės yra miru
siųjų sielos, kurios linksminasi mėtydamos jūrų vėp
lio /"walrus"/ galvą. Kitais kartais sakydavo, kad šias 
šviesas uždega dvasios, jog naujai atvykusius galėtų nu
vesti į laimės ir gerbūvio šalį. Pačioje tolimiausioje 
šiaurėje žmonės tiki, kad pašvaistės priartės, jeigu 
švilpsi. Eskimai sakydavo, kad patartina su savimi ne
šiotis harpūną arba peilį atsigynimui, jeigu pašvaistės 
nusileistų ant galvos ir norėtų žmogų pasiimti su savimi.

Ilgais žiemos vakarais, nenuostabu, kad vienuma ir 
nuolatiniai grąsinantys pavojai iš gamtos elementų natū
raliai kėlė įvairias mintis ir spėliojimus apie nuosta - 
bias pašvaistes skliautuose.

Mokslininkai ir dabar dar tikrai nežino ,kas jos yra. 
Viena pagrindinių teorijų - kad dalelės iš tolimų erdvių 
/gal saulės dalelės/, susiduria su žemės atmosferos dul
kelėmis, paga minda mos žėrėjimą, panašiai kaip susida
ro pakrautų elektra dalelių fosforas tūbinėse lempose. 
Yra dar apie pusė tuzino įvairių teorijų apie pašvaistes, 
bet iš jų viena yra tikra- pašvaistės nenukrenta ant galvų, 
nes jos randasi bent 1OO km aukštyje nuo žemės pavir - 
šiauš.
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nors jos yra ir lietuviškos. Pav.,didelis vyr.kartos pa
sipriešinimas buvo Jaunimo Sąjungos organizavimui. 
Jaunimas seniai kėlė klausimą, kodėl keliolika jaunuolių 
turi išsibarstyti po keletą politinio pobūdžio jaunimo or
ganizacijų ir kodėl jie visi negali dirbti vienoje visų jau
nų lietuvių organizacijoje? Vyr.kartos nuogąstavimai 
nepasitvirtino. Dėl Jaunimo Sąjungos suorganizavimo 
nieko blogo neįvyko. Ideologinės organizacijos ir toliau 
veikia, ir dar yra Jaunimo Sąjunga,kuri iš dalies gal 
prisidėjo ir prie to,kad šiandien turime daug žadančias 
veikėjas ir veikėjus,kaip: J.Kūraitę, Juozapavičiūtės, 
L. Beržinytę,G.Ignaitytę, J. Valaitį,A. Vyšniauską, J. 
Čegytę-Vyšniauškienę ir visą eilę kitų. Kanadiečių spau
doje vertingais straipsniais pasireiškiantį A.Jusį ir 
kitus. Jie .gal bus naujųjų laikų išeivijos Basanavičiai , 
Kudirkos ir 1.1. Daug ką pasako palyginimas: bendra
jaunimo organizacija nepageidaujama, bet bendra vyr. 
kartos organizacija /Lietuvių Bendruomenė/ vertai už- 
giriama kiekviena proga. Tenka sutikti , kad tai 
buvo pats išmintingiausias išeivijos projektas, kurio 
dėka galėjome pasiekti visa tai, ką ■ šiandien išeivijoje 
turime. Pagarba tiems, kurie tokią mintį iškėlė, ku
rie parašė projektą ir kurie stengėsi tą projektą įgy
vendinti. Džiugu, kad Kanada tuo atžvilgiu yra pirmoje 
vietoje. Jei mes būtume grindę savo veiklą ant partinių 
rietenų, nieko gero nė šiandien neturėtume Galime 
sutikti, kad ideologinės organizacijos /jei pripažintu - 
me, kad Jaunimo Sąjunga tokiai nekvalifikuoti na /, yra 
naudingesnės, bet , deja, yra ir tokių jaunuolių, kurie 
į jas nenori jungtis, bet nori dirbti bendro lietuviško 
pobūdžio organizacijose. Jiems priimtiniausia J ainimo 
Sąjunga. Jei jos nebūtų, jie nueitų į kanadiečių stovyklą.

Svarstytinas ir mišriųjų šeimų klausimas. 
Mišrios šeimos yra liūdnas ir mums nemalonus, nieko 
gero nežadantis , bet neišvengiamss reiškinys. Bet... 
jei mes skirtingai jas traktuosime - mes jas prarasi
me. Jos nueis pas kanadiečius, pas kuriuos nesijaus 
antros klasės piliečiais. Netrukus,dauguma bus mišrių 
šeimų ir tik viena kita lietuviška. Ar tas nenurodo, ku
ria kryptimi turėtume eiti; vykdyti griežtą jų atriboji
mą, ar... visas jas / mišrias ir lietuviškas / jungti vie
non krūvon. ?

Bet ypač tuoj pat svarstytinas mažųjų apylinkių 
klausimas. Iš jų vis dažniau ir garsiau pasigirsta 

SOS šauksmai. Tenka nugirsti didžiųjų apylinkių atsi
liepimus, kad mažosios apylinkės esančios jau nura
šytos į nuostolius. Mano nuomone, ir šiuo atveju turė
tų būti koks miniatiūrinis projektėli s-Krašto lietuvių 
vadovybės nustatytas. Kartais reikalinga ir didžiųjų a- 
pylinkių pagalba, bet visada reikalingas lietuv. vadovy
bės patvirtinimas, be kurio iniciatoriai gali susilaukti 
tam tikros kritikos: žiūrėk, jau tas nori nuvesti mūsų jau
nimą į kanadiečių stovyklą.. .Tai lengvai gali atsitikti,

NAUJI KANADOS
FAUFYMO LAKSTAI

JIE TURI GERAS, UŽTIKRINTAS SAVYBES , KURIŲ 
PAGEIDAUTUMĖTE SAVO INVESTACIJOSE

MILIJONAMS KANADIEČIU, KANADOS 
TAUPYMO LAKŠTAI VISUOMET BUVO GERĄ, 

TVIRTA IR PATIKIMA INVESTAVIMO 
PRIEMONĖ.

KARTĄ, SUSIPAŽINUS SU ŠIOMIS 
LAKŠTU. YPATYBĖMIS, JUS BUSITE 
TIKRI , KAD TAI YRA PUIKUS INVESTAVIMO 
BŪDAS, IR KAIP KANADOS TAUPYMO LAKSTAI 
YRA PRANAŠESNI UZ VISUS KITUS.

TIKRAI SAUGŪS
KANADOS TAUPYMO LAKŠTAI YRA 

PATIKIMI, PADENGTI VISAIS KANADOS 
TURTAIS. PIRKDAMI KANADOS TAUPYMO 
LAKŠTUS, JŪS GALITE BŪTI UŽTIKRINTI. 
KAD JŪSŲ PINIGAI VISUOMET SAUGŪS.

TIKRAI PATOGŪS
NAUJUS KANADOS TAUPYMO LAKŠTUS 

GALIMA IŠKEISTI BET KADA. .. TAD NESATE 
SUVARŽYTI . PALŪKANOS NEBUS SUMAŽINAMOS, 
JEIGU NAUJI LAKŠTAI BUS' IŠPERKAMI BET 
KURIUO METU PO GRUODŽIO 31, 1900 - 
JŪS GAUSITE PRIKLAUSANČIAS PALŪKANAS 
UŽ KIEKVIENĄ, PILNA MĖNESĮ, PO LAPKRIČIO 
MĖN. 1 D. 1900. ( JEIGU ISKEISITE NAUJUS 
LAKŠTUS GRUODŽIO 31,1980 ARBA PRIEŠ TAI, 
BUS ATSISKAITYTA TIKTAI PAGAL ĮRAŠYTĄ 

KAI N Ą. ,1.
GALITE PIRKTI KANADOS TAUPYMO 

LAKŠTU, PRADEDANT NUO $ 100 IKI • 
$35.000 BENDROS SUMOS IŠ KARTO, 
ARBA DALIMIS.

KANADOS TAUPOMIEJI LAKŠTAI YRA 
DVIEJŲ RŪSIU,. VIENI P APRASTQJ U, PALŪKANŲ, 
LAKŠTAI , KURIOS IŠMOKAMOS KIEKVIENĄ 
LAPKRIČIO 1 D. ČEKIAIS, ARBA, SUSITARUS, 
TIESIOGINIAI Į J ŪSU ČEKI U. AR TAUPYMO 
SASKAITA.

Canada

jei,pav.,pamėgintume įgyvendinti mano siūlomą projek
tą, pagal kurį vyr. karta turėtų įjungti jaunimą į tokias 
vietos visuomenėje veikiančias organizacijas,kaip:Žmo
gaus Teisių Komitetus, Folk Arts organizaciją ir pan. 
Jie ten dalyvautų kaip lietuvių atstovai ir todėl nors lie
tuvių vardas ilgiau išliktų. Prie jų prisijungtų gal ir kiti. 
Tuo tarpu, tęsiant dabartinę veiklą, nieko bendro neturint 
su Kanados visuomene, viskas žūtų su vyr. kartos pasi
traukimu. Teisingai sakoma, kad gudrios politikos iš
mintis glūdi tame, kad Ji laiku sugeba atiduoti dalį, norė
dama apsaugoti visumą ar bent tai,kas svarbiausia.To
kiu akivaizdžiu pavyzdžiu yra Didžioji Britanija. Maty - 
dama, kad nebeišlaikys pavergtų kolonijų, suteikė joms 
laisvę ir jos tapo Britanijos draugai Commonwealth rė
muose. Jei ji būtų jų laisvės aspiracijas ginklu mė - 
ginusi užgniaužti, Britanija šiandien būtų viena,turinti 
tiek priešų, o ne draugų. Gi ’’Commonwealth*' jai dauge
liu atvejų yra naudinga.

Dabartinę lietuviškosios veiklos kryptį galėtų pasi - 
laikyti tik Torontas /gal dar Montrealis/,bet mažosioms 
apylinkėms yra jau pats laikas įleisti šaknis į Kanados 
visuomenę, jei norima nors lietuvių vardą apylinkėse 
išlaikyti. /Būtų gaila, jeigu tik vardą. Būtų nedovanotina, 
jeigu tik to siektų: ryšio palaikymas su visa kuo, kas vyks
ta tarp lietuvių čia ir okup. Lietuvoje yra pats svarbiau
sias lietuvybės gilinimo būdas. Konkrečiai pažįstant, kas 
yra tikra kova už žmogų ir už jo laisvę ir visokie kitokie 
Žmogaus Teisių komitetai ar įsipareigojimai pasidarys 
prasmingi. Lietuvio kova yra ir kiekvieno nenužeminto, 
nenužmoginto žmogaus kova. Šiuo tik papildome autoriaus 
mintį. Red./

Tai klausimai,kuriuos Krašto Taryba gal rastų ga
limybę pasvarstyti. Mažųjų apylinkių ateitis- labai jaut
rus ir neatidėliotinas klasuimas. Jaunimo ir renginių 
klausimas taip pat labai svarbus, nes dabartinės formos 
mūsų renginiai sudomina tik nedidelę dalį Jaunimo. Nega
lima jaunimui,kaip žąsiukams,prievarta kimšti vyr.kar- 
tos nustatytą dietą, nuo kurios jie bėga. Naudoti vilio - 
jančias priemones, vengti renginių. į kuriuos jiems būtų 
malonu eiti, o nesakyti.kad jie į juos turi eiti vien todėl, 
kad jie lietuviški. Pav., vokaliniai ir instrumentiniai 
jaunimo kvartetai ar ansambliukai,paties jaunimo vado
vaujami. Taip pat- specialūs vakarai jaunimui su paties 
jaunimo išpildoma programa.Niekada programose ne - 
tenka matyti išraiškos šokio, nors turime pasižymėjusių 
lietuvių šokėjų ir mokytojų. Ar tai neužtenkamai lietu - 
viškas programai numeris? Esu girdėjęs* kad perbran- 
giai atsieinąs.Didžiosios apylinkės galėtų pajėgti ir to
kius numerius programose turėti. Jaunimui tai būtų pat
raukli programų naujiena.Tikiu, ją mėgtų ir senimas.Tai 
tik kelios, mano nuomone, tuojau svarstytinos mintys. 
Tarybos Sesijon iš įvairių apylinkių suvažiavę veikėjai , 
pasikeitę nuomonėmis, prieis ir prie reikiamo sprendimo, 
jei tik tie klausimai bus suvažiavime iškelti. ■

KITA RŪŠIS - JUNGTINIAI PALŪKANŲ. 
LAKŠTAI , KURIE AUTOMATIŠKAI INVESTUOJ A 
JŪSŲ. PALŪKANAS, UŽDIRBANT IR ANT J IĮ, 
PALŪKANAS.

KIEKVIENAS $100 JUNGTINIU PALŪKANŲ, 
LAKŠTAS, SUĖJUS TERMINUI, PER 7 METUS 
IŠAUGA Į $ 201. 16 SUMĄ

TIKRAI PELNINGI
KANADOS TAUPYMO LAKŠTAI UŽDIRBA JUMS 

GERĄ PELNĄ-YPAČ, PRISIMINUS IR VISAS KITAS 

GERAS J U, YPATYBES.
NAUJU LAKŠTU, DATA - LAPKRIČIO 1 D, 1980, 

DUODA 10į % KASMET IKI TERMINO 1987 METAIS.

PARDUODAMI DABAR
KANADOS TAUPYMO LAKŠTUS GALITE GAUTI 

PAS KIEKVIENĄ ĮGALIOTĄ PARDAVIMO AGENTĄ, 
ĮSKAITANT BANKUS, • INVESTUOTOJUS, < BIRŽOS 

AGENTUS, ĮGALIOTAS KOMPANIJAS IR KREDITO 
UNIJAS.

NŪSI PI RKI TE ŠI ANDIEN ’

Tikrai saugus Tikrai pelningi

VISADA GERI
3 psl.
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3



KULTŪRINIS PUSLAPIS®
"DIRVOS" NOVELES PREMIJĄ 

LAIMĖJO VYT. ALANTAS

Kai p
mėnulis

Iš lO-ies atsiųstų rank
raščių novelės konkursui, 
jury komisija vienbalsiai 
nutarė paskirti Žvaigždikio 
slapyvarde pasirašiusiam- 
Vytautui Alantui "Dirvos"no- 
velės premiją.

Jury komisiją sudarė p- 
kas Balys Auginąs, nariai 
Vytautas Gedgaudas ir Alek

sas Laikūnas. Novelė vadi
nasi "Mėnesienos Siuita Bam
blio paunksmėje". .

Premija bus įteikta Det- 
roit’e, š. m.lapkričio 2 d. , 
per "Dirvos"65 m. sukakties 
minėjimą.

600dolerių premijos me
cenatas yra Simas KAŠE- 
LIONIS.

Iš:
PASKUTINIS STABMELDYS

Senieji dievai Šventaragio slėnyje pralaimėjo mūšį, 
bet kiek amžių jie ten viešpatavo ? O amžiai nuo tautos 
veido taip greit nenudyla. Krikščionybė atėjo iš svetur , 
o senasis tikėjimas buvo lietuvių tautos genijaus pada - 
ras. Gal dėl to taip mane ir vilioja krivių krivaičių Lie
tuva. Kai mano mintys nukrypsta į praeitį, aš stengiuos 
praplėšti jos krikščionišką uždangą ir paklajoti po šven
tųjų ąžuolynų ir pilių Lietuvą, iš kurios dvelkia roman
tika, poezija-ir kažin koks neišsakomas liūdesys. Kažin 
ką duočiau, kad man kas atsuktų atgal istorijos filmą ir 
kad aš galėčiau atsisėsti prie puotos stalo anoje, štai , 
Gedimino pilyje, - mostelėjo jis ranka ant gretimo kal
no dunksančių pilies griuvėsių link.

- Tu paskutinis stabmeldys, - nusijuokė Aldona.
- Kažin, brangioji, ar paskutinis? Pakrapštyk bet 

kurio lietuvio dvasios lukštą, ir tu ten rasi tiek ir tiek 
stabmeldystės pėdsakų. Mano motina, paprasta kaimie
tė ir gera katalikė - mano tėvai tik vėliau persikėlė gy
venti į Kauną - kurdama ugnį, visad ją peržegnodavo. Kai 
aš klausdavau,kodėl ji taip daranti, ji man atsakydavo
nė kiek nesvyruodama, jog ugnelę reikia mylėti ir gerb
ti, kad ji nebūtų pikta. Jos žodžiai skambėdavo giliu įsi
tikinimu. Mūsų motinos, pačios to nesuvokdamos, išlaikė 
ugnies kultą iki mūsų dienų. Kiek dar rasi mūsų kaime 
stabmeldystės liekanų’. O atsimeni,prieš karą Kaune mi
rė paskutinis oficialus Lietuvos senųjų dievų garbintojas 
kunigaikštis Beržanskis-Klausutis. Toks senojo tikėjimo

seniai buvo dingęs. Jie buvo vieni,pakilę virš miesto ir 
pasaulio.... Ji jautė aplink savo liemenį sužadėtinio ranką

Vilniaus stogai pro Gedimino pilies langą

stogais šlaistos, 
vaikštau balkiais, svirtimi.

Užsimerkęs. Baltas, Keistas. Gal kal
buos su mirtimi? Žvaigždės — mažos, šaltos ug

nys saukia, laukia. . . Kaip graudu! Balansuoju 
virš bedugnės, kol kas nors pašauks vardu.----------

Čia mano knygos, 
mano bulvės, 

čia mano baldai, 
mano bėdos.

Nuo visko bėgau lyg nuo buliaus.
Ir vėl grįžau... O kur pabėgsi?
Čia aš rašiau. .. Parašęs — plėšiau... 
Tą baltą kraują sėmiau saujom.

oooooooooooooooooooo

MIRĖ LIETUVIS ISTORIKAS

MODERNU-SENI AU IR DABAR

Prieš 50 metų Lietuvoje 
buvo smarkokai įsisiūbavęs 
moderniųjų poetų sąjūdis. 
Jie buvo vadinami keturvė - 
jininkais, futuristais ir kt.

Štai keletas tuometinės ei
lėdaros pavyzdžių: 
Žiemarės šaltupiu paližęs 
Važioklauju pasidanguravęs 
ratinėjas ratališka sauližė 
sidabrinėjas sidabrališka 

žiemarė 
/P.Morkūnas /

Mes dūšia prie dūšios 
ir gryčia prie gryčios 
nuūšim,
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ooo 
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J
PROF. PRANAS CEPENAS

atkaklumas mane žavi. O paimk mūsų aušrininkus: ar jie 
nebuvo tam tikra prasme stabmeldžiai. Mokykloje mus 
mokė, kad jie ėmę garbinti Lietuvos praeitį, norėdami 
pažadinti lietuvių tautinę sąmonę. Bet kokią Lietuvą jie 
kėlė aikštėn: stabmeldišką ar krikščionišką? Tik stab - 
meldišką, nes mūsų valstybės ir tautos žlugimo pradžia 
maždaug sutampa su krikščionybės pradžia Lietuvoje.

Aldona nieko neatsakė. Pakėlusi galvą, ji pažiūrėjo 
į Tris Kryžius, išdidžiai ir ryškiai baltuojančius vir - 
•šum jų galvų sutemų fone, ir pagalvojo, ar jos sužadė
tinio žodžiai jų neįžeidžia. Bet gilintis į tą mintį ji ne - 
norėjo. Nepažįstamasis, kurį jie rado įkopę į kalną, jau

nužengsi m 
į priekį iš šičia’. 
Kam smilksta po nosim 

supuvę grabnyčios - 
užpūsim’.

/J.Šimkus /
Bet dabar jau yra poetų, 

kurie pralenkia tuometinius 
futuristus. Pav., kada idė - 
jos galvoje formuojasi,J. 
Mačiukevičius "rašo"taip : 
ŠIMTOSIOS VASAROS 
PRADŽIA

Pagal tas formas jis jau 
mūrija eilėraščius. Mūrija 
iš viršaus žemyn:

Ne
liko 
laiko. 
Verk, ne
verk, tavęs 
nebegirdės jau 
vėjas. Kaip keis
ta: netgi užsimerkt, 
ir tai mes nesuspėjom.

Po ilgos ir sunkios ligos 
spalio 3 d. mirė vienas žy
miausių lietuvių istorikų 
prof.Pranas ČEPĖNAS.

Pradėjus leisti Lietuvių 
Enciklopediją 1931- 40 m. 
buvo jos redakcijos sekre - 
torius, 1940-44 m. - vienas 
jos redaktorius. Daug rašė 
ir dirbo laikraščiuose ir 
žurnaluose.

Pasitraukęs į Vakarus ir

atvykęs Į JAV-bes aktyviai 
reiškėsi toliau. 1953-66 m . 
buvo vienas iš pagrindinių 
Liet. Enciklopedijos redak
torių. Prieš porą metų pa
rašė Naujųjų laikų Lietuvos 
istorijos I tomą, kuris buL 
Vo išleistas Lietuvių Vals • 
tiečių Liaudininkų Sąjungos 
rūpesčiu. Šiuo metu baigia
mas spausdinti irll-asis šio 
veikalo tomas. Mirė sulau 
kęs 81 m. amžiaus.

V PASIRINKIMO
_ DIENA

/iš a iglu kalbos laisvai vertė B.E./ 
/ tęsinys /

Vaughan’as apžiūrinėjo planą su lengva šypsena.- 
Tikrai juodas jumoras - kai viskas aplink juos griuvo, ka
riuomenės inžinieriai tamsoje dar vis plukos, kažką sta
tydami. Conlin’ui visa tai mažai padėtų,-pridėjo jis.

- Įdomu, tačiau, - kalbėjo Pascoe toliau, - kad tu
nelis praeina, netoli farmos,kurioje randasi Pranciškonų 
Ordenas Neustadt’e. Ten yra ir didžiulis klojimas, kaip 
matote, tiesiai ant jungiamos linijos. Nuo tos vietos tik 
65 pėdos tiesia linija pasiekti pagrindinę kanalizaciją .

- Pro kapines pasiekiama kanalizacija, - pasakė 
Vaughan’as ir atsikreipė į Meyerį. - Matai, kodėl reikia 
tartis su patologu. <Kokių nepagydomų ligų bacilomis ga
lima užsikrėsti, knisantis po tokias purvų krūvas ?

- Su tinkamu apsisaugojimu ir atatinkamais vaistais 
galima jų išvengti, - atsakė Pascoe, - kadangi gydytoja 
p-lė Campbell randasi Neustadt’e, tai žymiai palengvina 
visą reikalą.

- O kaip su kabinų? - Vaughan’as pažvelgė j brolį 
Konradą. - Ar jūsų žmonės tai atliks? Visi 6 ? Ir kaip 
i i gai manote tai užtruktų ?

- Savaitę, - atsakė Pascoe. - 10 pėdų gilumo, žemė 
puri, kaip sako brolis Konradas.

- Kas po to? Sakysim, Conlin'as atšliaužia pro tą
. . . landynę. Kiek bereikia šunims užuosti kelią iki šio 
ūkio? - klausinėjo Vaughan’as.

- Iki to laiko visas ūkis bus ištuštėjęs- Brolis Kon
radas su visais pereis rubežių J mūsų pusę.

- Brolis Konradas šypsosi beveik nuolankiai: 
"Mes vistiek artėjam prie to. Nemanau, kad būtume ga
lėję iš’aikyti vienus metus tokiame politiniame spaudime".

Vaughan’ as žvilgterėjo Pacelli pusėn:- "Kas jūs toks?
- Mano vardas Pacelli, - atsakė senasis vyras. Aš 

atstovauju šiame reikale Jėzuitus, kuriems priklauso 
Conlin’as.

- Prie ko jis čia? - Meyer’is atrodė nustebęs.
- Juliau, jėzuitai - Kristaus kareiviai, - atsakė jam 

Vaughan’as. Jiems taip patiko žaisti komplikuotus žaidi
mus su Elzbieta I-ąja, kad niekada ir nepametė jų. Kaip 
Jūs , Tėve, manote čia savo trupinėlį pridėti ?

- Mes patvarkysime taip, kad vienas mūsų atstovas 
Rytų Berlyne - Tėv. Hartman’as - lankytų Neustadt'ą ir 
atraportuotų mums apie bažnyčios situaciją, kuri buvo 
4 psl.

5 metus uždaryta.
- Ką Jūs tikitės tuo laimėti?
- Nieko, - atsakė ramiai Pacelli.
- Rytų Vokietijoje žvalgyba lauks ko nors atvyks - 

tant, - atsakė Pascoe.
- Tad duodate jiems Hartman* ą?
- Kad turėtų kuo užsiimti.
- Kas toliau? - paklausė Vaughan1 as.
- Brolis Konradas grįžta rytoj tuo pačiu būdu, kaip 

atvyko. Jūs keliaujate pas jį už dviejų ar trijų dienų . 
Yra dar vienas reikalas. Conlin’o sveikata, tikriausia , 
bus tokiame stovyje, kad jį reikės kuo greičiausia perga
benti į Vakarus. Čia žemėlapyje matau, kad . ketvirta
daly mylios į pietus nuo ūkio yra slėnis ties upe.

- 300 jardų atviro ploto tarp medžių. Gera, standi 
žemė. Vadinasi Vandens Arklio slėnis. Nežinau iš kur 
toks vardas, - paaiškino Brolis Konradas.

- Patyriau, kad kartas nuo karto ten nusileidžia 
lengvas lėktuvas naktį; išvengdamas radaro žemu skri
dimu ir yra pavykę pergabenti žmonių,-kalbėjo toliau 
Pascoe- - Ar žinotum apie kokį pramuštgalvį, Bruno?

Teusen’as papurtė galvą: "Ne, bet šie du žinotų".
Vaughan as žvilgterėjo Į Meyer’į ir atsiduso: "Žinai 

ką veikia Maksas šiomis dienomis ?"
- Maksas, manyčiau, patyręs? - pasiteiravo Pascoe.
- Luftwaffe taip tvirtino.
- Bet tai buvo seniai.
u Jis buvo nukovęs 72 Lancaster lėktuvus naktinia

me skridime. Kai kurie dalykai yra nepamirštami.
- Ar galite surasti ? - klausinėjo toliau Pascoe, - kaip 

galima greičiau?
- Bandysim.
Pacelli atsistojo. "Jeigu tai viskas, - aš turiu iš

vykti. Laukia manęs daug darbo".
- Žinoma, atsakė Pascoe. - Majore Vaughan' ai’, gal 

Jūs pavėžėsite į Katalikų Informacijos Centrą?’
Senasis vyras pakratė galvą : "Nereikia. Tik paro - 

dykit artimiausią Metro stotį, majore. Man reikia šiek 
tiek mankštos".

- Norėjau turėti progos su Jumis šnektelėti, majore, 
- kreipėsi Pacelli į Vaughan’ą, žingsniuojant palei ka
nalą tilto link.

Vaughan’as sukluso.
- Pakliuvote į belaisvę Korėjoje, kiek žinau. Kinie

čiai Jus išlaikė 2 metus, tad este patyręs Pavlovo ir 
panašios technikos. Kas pasi darys su Conlin’u?

- Galiu tik spėti, - atsakė Vaughan’as, - nes tai yra 
ypatingas atvejis-

- Kodėl ?
- Mūsų draugas Von Buren’as neturi daug laiko. G®’ 

riems minčių perdirbimo rezultatams būtinai reikia dau- 
giau laiko. Jis turės pasitenkinti greitais atsakymais , 
pagelbstint, tikriausiai, vaistams. Nemažai galima pa
daryti per 3 ar 3 savaites, jeigu surandama tikrai silp-r
nos vietos rjf;

- Tėvas Conlin'as yra menkėjančios sveikatos ir ne-» 
bejaunas.

- Gal tai jam ir pasitarnaus. Jie nenori, kad jis mir
tų, atsiminkite. Ir dar-jie turi iš fizinio taško nepersi r 
stengti, ir ne vien dė to, kad nesimatytų mėlynės. Nema
nau, kad jo širdis išlaikytų; viso to per daug jo metuose.

- Tad nuo ko pradėjo Van Buren’as?
- Pojūčių užmarinimu, sakyčiau. Savaitę , ar panašiai 

tamsioje celėje, be jokio kontakto su žmogum, tai gali prir 
vesti prie tokio baisaus išskyrimo jausmo, kad kai kurie 
griebiasi už pirmos ištiestos, bet kokios .rankos-

- Ar taip Jums buvo atsitikę?
- Keletą kartų.
-Ir Jūs išsilaikėte?
- Sakykime, įskilimų nesimato, - šypsojosi Vaughari 

as. - Aš turiu labai gyvą vaizduotę, Tėve, dėka airių krau
jo manyje. Ašpraleisdavau laiką, kurdamas įvairias apysa
kas.

Pacelli šyptelėjo : "Tėvas Conlin’as išsilaikys".
- Kurį laiką. Iš kitos pusės , nežinau jo silpnųjų vie

tų. Jeigu Van Buren’as jas suras, tai jis gali pakliūti į 
bėdą, - kalbėjo Vaughan’as. —

- Galvojate, kad jis turi tų silpnybių?
- Jis žmogus, ar ne? Ką sako Biblija? Juk Jūs mo -r 

kote, kad mes visi nusidėjėliai, ar ne ? - paklausė Vaug - 
han’as. Jie priartėjo prie tilto.-Už ketvirčio mylios nucr, 
laiptų, rasite požeminę Metro stotį.

Pacelli atsisuko į jį: "Jūs tą visą uždavinį Į vykdysite, J 
majore, bet ne dėl pinigų, aš manau".

Šypsena iš Vaughan’o veido pradingo:
-Dėl ko tad ? $

- Ir ne dėl jaunosios moters. Gal tik dalinai, bet tai. 
būtų per lengvas atsakymas. Ne, majore, Jūs galite būtiL 
kietas, tai įrodo Jūsų gyvenimo atsiekimai, bet tai tik pa
viršiuje. Apsisaugojimo šarvas. Už viso to yra berniuką,:; 
kuris dirbo ant savo tėvo laivo tą visą ilgą, ilgą vasarą ;/ 
ant Temzės upės ir nenorėjo kad ji kada pasibaigtų. Ber
niukas, kuris pamatė, kad gyvenimas daug labiau sugedęs, 
negu jis tikėjosi. "

- Eik į peklą* - atrėžė Vaughan’as, pasisukdamas 
į savo laiptų pusę. / bus daugiau /
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Iš PADANGĖS MIELOS
/IS spaudos okup. Lietuvoje ir išeivijoje/Parinko J.P-lis.

ŽALOJAMAS GAMTOS 
GROŽIS JURBARKE

’’Literatūra ir Menas" rū
pinasi viename straipsnyje , 
kad užteršiama Jurbarko 
miesto aplinka. Rašoma, kad 
per miestą tekantis Imsrės 
upelis turi labai gražius 
krantus ir slėnius pilnus 
lakštingalų.Dabar, ant Ims - 
rėš krantų statomi garažai, 
dvokia tepalais ir benzinu.

PADIDINTA LIGONINĖ 
JURBARKE

Prie Jurbarko ligoninės 
pastatų pušynėlyje pristaty
ta penkių aukštų 200 vietų 
nauja ligoninė.

PEDAGOGINIS MUZIEJUS 
KAUNE

Žaliakalnyje, Kaune, nau
jame pastate, Įkurtas peda
goginis muziejus. Jame su - 
kaupta daugiau kaip 20.000 
eksponatų-mokymo progra - 
mų, vadovėlių, vaizdinių 
mokymo priemonių, pedago
ginė spauda.

Tie eksponatai, kaip ’Vals
tiečių Laikraštyje" rašoma, 
"atspindi liaudies švietimo 
istoriją, jo suklestėjimą Ta
rybų valdžios metais". Ne -

Nesunku atspėti, kiek pro
centų visos apšvietos skirta 
politinei propagandai, 
laisvi lietuviai būtų pasirū - 
pinę savo liaudimi...

SUSISIEKIMAS JŪRA
Baltijos jūra pradėjo 

veikti nauja laivų susisieki
mo linija : Ryga - Talinas. 

- Tokia pat susisiekimo li
nija numatyta ir į kitus Bal
tijos uostus : į Leningradą, 
Piarmą, VentspilĮ, Klaipėdą 
ir Kaliningradą.

DAUG PASKENDUOLIŲ
Šįmet Baltijoje, Kauno ir 

Kuršių mariose, užtvankose, 
ežeruose, upėse, kūdrose ir 
duobėse nuskendo 220 žmo
nių./"Tiesa" rugpiūčio 24d^

Rašoma, kad skęsta neat- 
sarūs ir lengvapėdžiai.

tik iš po prekystalio arba iš 
anksto užsisakius pagal ka
talogą. O platinti ir siūlyti
reikia tik visokĮ partini 
šlamštą, kuris metų metais
guli nejudinamas knygų len
tynose. Spaudoje rašoma, 
kad knygų platintojai lankėsi 
kolchozuose, ten rengė kny
gų parodas, organizavo skai
tytojų konferencijas, susiti
kimus su karo veteranais, su 
." darbo pirmūnais". Toks 
knygų platinimas atrodot 
prievartinis.

MIŠKŲ KIRTIMO 
DARBYMETIS

"Valstiečių laikraštis" ra
šo, kad žiema yra pats pa
lankiausias metas kirsti miš-

KARDIOLOGU. 
SUVAŽIAVIMAS 
ELEKTRĖNUOSE

Elektrėnų kardiologų mo
kykloje rugpiūčio 19 d. buvo 
atidarytas 13-tasis tarptau
tinis kardiologų seminaras. 
Toks mokslinis seminaras 
Sov. Sąjungoje rengiamas 
pirmą kartą.

Seminare dalyvavo 24 už
sienio kardiologijos specia
listai, o atidarė jį prof. J. 
Rouzas iš Londono.

kam. Todėl dabar Lietuvo
je yra\ pats kirtimo dar
bymetis.

Esą,labai svarbu iškirsti 
šlapįuosius miškus,tad Kre
tingos miškuose kertamos 
drebulės, baltalksniai, juod
alksniai, vienas kitas ber
žas. Eglės paliekamos. Miš
ke yra daug sniego, o žemė 
negiliai įšalusi, todėl ir dar
bo sąlygos nelengvos.

Trakų miškų rajone per 4 
metus buvo iškirsta 46, 6 
tūkstačiai kietmetrių me
dienos. Dabar kertama Pa
luknės girininkijoje.

Tauragės rajone kertama 
Ringių girininkijoje, o Jur
barko - Naukaimio.

Nukirstų spygliuosčių šakos 
atiduodamos kolūkiečiams 
gyvulių pašarams gaminti.

Kirtėjai, pagal Įsigyvenu
sią tradiciją, turi aprūpinti 
malkomis kaimo mokyklas, 
vaikų darželius, ligonines 
ir dar kai kurias Įstaigas , 
bet dar vis pasitaiką dėl to 
nesklandumų.

SOVIETŲ GYDYTOJAS APIE 
"NEMOKAMĄ" GYDYMĄ

Praktikoje, sovietinis ne
mokamas gydymas anot dr . 
Vladimir Goliachovsky, ku - 
ris dabar apsigyveno JAV-są
kitaip atrodo praktikoje, ne
gu ant popieriaus.

Gydymas, kaip maždaug vi
dutinėje JAV ligoninėje pri - 
einamas tik apie 2000 ko
munistų partijos šulų. Visi 
kiti ’ piliečiai už kiekvieną 
patarnavimą turi užsimokėti 
arba duoti kyšio. Atsiradęs 
ligoninėje žmogus turi už
simokėti sau už maistą, nes 
duodama jo tik už 82 kapei
kas. Ligonis turi nuomuo- 
tis paklodes ir skalbinius . 
Rusijoje ligonio šeima turi 
nupirkti jam vaistų, nes li
goninės mažai jų turi. Už 
geresnį gydymą ir priežiū
rą- reikia ir gydytojus ir

KNYGĄ PER PRIEVARTĄ

Atrodo keista, kad gegu
žės mėnuo buvo paskelbtas 
knygos platinimo mėnesiu.

Gera knyga Lietuvoje yra 
deficitinė prekė, gaunama

slauges "patepti".
Suprantama, nes ir gydy

tojai ir slaugės, ypač jeigu 
nepriklauso partijai- gauna 
labai menką atlyginimą ir 
"patepimų" metodai vyksta 
visą laiką visose srityse...

2 6 80 FRONTENAC ST MONTREAL, P. Q.
T. LAURI NA1TIS 
Tel, 523-8971

RADIO 1410 MONTREAL

osiy 3 Imlioto
Portretai, Vedybos, Krikštynos,

KIEKVIENA ANTRADIENĮ nuo
PROGRAMOS VEDĖJAS L. ST ANKEVIČI US 

10 53 Albanel Cr . Du vernay , P. Tel ; 66 9 —8 8 3 4

1980. X. 2 4

JEIGU GERI IR GAU GERTI TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI MUSU

ATEIK į LIETUVIU. A. Ą ( ALKOHOLI CS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSI RINK I > SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 

TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

8 VAL.VAKARO.

ABBA SKAMBINK MUMS:
LEONUI c: : 388-88*8 ( NAMU) , 48K-S 391 ( DARBO) 
JUOZUI S.; 831-8.834;. HENRIKUI N.: X77-7888; 
DAINIUI L.: DONALDUI D. :661-1733

PRIJUNKĘ, ŠERNAI
NIDOS PARKE
- Matot kokie, -juodos duo
nos ne ėda,renkasi tik baltąl 
-išgirdome šūkčiojant pake
liui į Nidos paplūdymį.

Būrelis susidomėjusių po
ilsiautojų duona, saldainiais, 
dešrelėmis,ledais vaišino..
šernus. Ori ir išdidi jų šei
mynėlė- pora ilgasnukių su

POILSIAUTOJAI LEPINA NIDOS ŠERNUS

Anelius MARKEVIČIUS

VELNIO TRAMDYTOJA
/ tęsinys /

Užėjo silpnumo valanda, jaunystę prisiminus, tai ir pa - 
galvojau. Tam žmogui ir galva, kad galvotum. Taviškė 
makaulė samanų , matyt prikimšta, todėl ir tauški viso
kius niekus. Dabar man svarbesni dalykai rūpi. Va, dar
žinė baigia griūti, ramstyk neramstęs, - atsiloš .

- Tegu lošiasi, - abejingai atsakė velnias. - Naują 
pasistatysi.

- Naują? Artu supranti,ką mali? Ne tik naujų sta
tyt neleidžia, bet ir senus laužus remontuoti draudžia. 
Eik Į gyvenvietę, ten nors dviaukštį mūrą mūryk, dar 
padės, paskolą duos. O čia, girdi, tegul griūva. Mišku 
žada užleisti tokius lopinėlius, kuriuose mūsų trobos sto
vi. Nesupratau iš karto, kodėl šitaip ketina daryti: ar 
gaila, kad žmonės gyvena, ar to miško maža, skersai iš
ilgai eik, krašto neprieisi. Ir vis dar sodina, kokį skly
pelį, lauky mėlę radę, karvės pasiganyt nėra kur. Eigų - 
lys Skroblas išaiškino. Kaip, sako, miške skruzdėlės gy
vena? Ne po vieną, ne po dvi, o skruzdėlynais. Ir tie 
skruzdėlynai vienas nuo kito atokiai, kad maisto, šapų už
tektų.

- Tegul juos pelkė, tuos skruzdėlynus, - pasipurtė 
velnias. - Aną pavakarį netyčia atsisėdau ant vieno ir 
užsnūdau, tai kad sugėlė užpakalį, vos nepasiutau.

- Ir gerai, nėra ko trankytis po mišką, dorus žmo
nes gąsdinti. Smirsk sau tame Velniaraistyje ir klau - 
sykis, ką tau žmogus sako, užuot savo trigrašį kaišio - 
jęs. Tai va, ir žmones taip surikiuos: gyvenvietė, o ap
linkui miškai arba laukai, už kokių dešimties kilometrų 
vėl gyvenvietė, ir vėl miškai arba laukai. Girdi, ir
kultūringiau gyvent, ir smagiau draugėj bus. Jau kai kas 
iš mūsiškių girinių nusikėlė Į Garniškes, namus ten? pa
sistatė, Vienam gerai, o kitas nagus graužia. Ana, Žio
gelis iš Pašiekščių, ką vaikų krūvą turi, sako, neatsi - 
džiaugia. Mokykla panosėj, vaistinė, parduotuvė, ne - 
reikia trenktis Į Paliejus, net klubas visokiems kinams 
rodyti yra. O Pakštys nuo Vadokšno spjaudosi, kad sme
genis jam susukę. Dirbt ten reikia, jei gyventi nori. Ir 
čia, miškų ūky, nepasakysi, kad nedirbo: vieną dieną nu
eina, dvi apie namus sau bimbinėja. Malkų Į valias, uo
gų, grybų sočiai. O kiek augino visko: dvi karvės, veršių 
pora, ketvertas kiaulių, trys avys, vištų, ančių, žąsų - ne
suskaitysi, net arklį .trise susidėję, turėjo. Ten darži
nė kaip špyga, viena karvutė, vienas paršelis, dvi vištos, 
tos pačios uždarytos. Pamėgink išleisti, jei po langais 
tvora, o už tvoros jau kito namas ir daržas.

- Tvorą galima išardyti, - nusižiovavo velnias.

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

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

i C F MB LIETUVIŠKA RADIO
PROGRAMA

11.30 iki 12v. nakties

dviem dryžuotais jaunikliais  ̂
kurie, beje, netokie landūs .
- Visiškai nesibijo, net į 
miestą ateina - stebėjosi 
žmonės.

O šernai neskubėdami pie
tavo. ..
-Jau taip mėgsta patogumus, 

. kad vieną gražią dieną, ko

VE/DRoDž/ai

gero pasinaudos autobusu- 
spėliojo vienas neringiškis. GERIAUSIA UNIFORMA

Nutaręs, kad jo tarnautojams reikia naujų uniformų,, 
mažo krašto diktatorius išsikvietė geriausią Paryžiaus 
siuvėją. Siuvėjui buvo parodyti piešiniai,kur naujoji uni
forma buvo pavaizduota spalvose: raudonos jojimo kel
nės, juodi auliniai batai, žalias švarkas, auksiniai ant
pečiai ir oranžinė skraistė. "Tikrai spalvinga", sutiko 
paryžietis. "Ši uniforma puikiai atrodys ant Jūsų rūmų 
sargybinių",-pridūrė siuvėjas.

-Ant kokių ten sargybinių’. Tą uniformą dėvės mąno 
slaptoji policija’. - išdidžiai paaiškino naujasis diktato - 
rius.

KASIENIAI NIEKUČIAI -

KELMAS
Anądien buhalterė Birutė atėjo į darbą užverktom 

akim.
- Kas nutiko? - smalsauja bendradarbė Sigita.
-Ai, su tuo kvailiu gyvent nebeįmanoma. Trečią die

ną už naujus batukus ėda. O pats žinotum, kiek prageria. 
Ir iš viso - nenormalus. Nusiperku ką nors, tai ir pra
sideda - kiek permokėjai, galėjai apsieiti, galėjai iš par
duotuvės. ..

Ir pasipylė kaip iš kibiro: stuobrys, laikraščių ne
skaito, madose nesusigaudo, su žmonėm bendrauti ne - 
moka, vaikų nežiūri. Ne vyras, o tikras kelmas. Ir vi
sa jo giminė tokia...

Po kelių dienų Sigita Birutę klausia:
-Klausyk, Birutėle, ar teisybė, kad tas tavo kelmas 

Į užsienį kelialapį gavo ?
- Kas toks ? Mano vyras kelmas? - pašoko. - O ta

vo koks, pasižiūrėk - nė pasisveikinti žmoniškai nemo - 
ka. Ir iš viso - kaip tau ne gėda visų gerbiamą žmogų 
kuriam vakar kelialapį Į Bulgariją paskyrė, kelmu va -

- Na ir pasakė, - pyktelėjo Marcelė. - Išardysi, o 
tave ims ir apsvarstys susirinkime, arba draugiškas teis
mas prieš plauką pašukuos, ką tada pagiedosi ? Jei kvai
las esi, neišmanai, tai ir nekaišiok liežuvio. Atsirado 
tvarkdarys - papasakot žmoniškai neduos. Mane irgi šne
kino į Garniškes keltis. Vaikščiojo čia toks iš apylinkės 
su popieriais, rašinėjo. Girdi, butą gausi: pora kambarė
lių, šiltas vanduo, dujos, tualetas - nereikės už tvarto 
bėgiot. Ūkyje antis auginsi. Iš karto pasikėlusi buvau. 
Dykai duoda, kodėl neimt?. . .

Velnias atsistojo ant vienos kojos, primerkė akį, lyg 
rengdamasis snustelėti. Bet Marcelė toliau tratėjo:

- O paskui galvojau: aha, matyt jiems ten darbininkų 
trūksta, kad taip lengvai viską žada. O jei trūksta, tai 
jau prispaus, dyka nesišlaitysi. Čia aš pati sau ponia , 
ką noriu, tą darau. Gyvulius apšoku ir neriu į mišką. Ten 
uogelė, ten grybelis, ten šaknelė, žiedelis koks. Visko 
žmogui reikia. Nuovirom ištrinu nugarą kokiam į krumplį 
suriestam seniui, - skolingas nelieka.

Velnias koja brūkštelėjo per žolę, net padulko.
- Moki verstis, teisybė, net aš, velnias, dažnai pa

lydžiu, kaip tu, burdama iš rankos arba mesdama kortas, 
vikriai apgauni lengvatikius. Žmogus- Toks keistas pada
ras, vis ateitį savo nori žinoti.

- Ir sužino.
- Cha cha cha, -nusikvatojo velnias. - Dažniausiai 

atvirkščiai,- negu kortos rodo. Bet tu taip gudriai supai - 
nioji viską, kad kas beatsitiktų, atrodo teisybė. Aš taip ne 
moku.

- Patarnautum pas mane už berną - išmoktum.
- Už berną? - pasišiaušė velnias. - Niekuomet! Du 

kartus pas žmones tarnavau, daugiau nenoriu, kad ir 
auksinė dūšia būtų.

- Tau, nekrikšte, tik dūšios rūpi, - pasipiktino Mar
celė.

- Toks jau mūsų darbas, nelengvas, bet ką padarysi. 
Prisimenu, tada jaunas velniukas buvau, Dviragiu mane 
vadino, kaip ir tėvą, nes abu ragus turėjau.

- O ką tėvas, tas Dviragis, nusigalavo? - sukluso 
Marcelė.

" Ne, ko jam galuotis, pensininkas dabar, net pensi
ninkų tarybos narys, atsiminimus rašo, jauniems velniu
kams paskaitas skaito. Taigi tėvas ir patarė: pradžiai , 
girdi, patarnauk dešimtį metelių pas žmones, perprask 
visas jų silpnybes, praktikos įgyk, paskui lengviau bus. 
Nusižiūrėjau tokį Vieną čionykštį bajorą Rumgirdą . Ak, 
jis nedorėlis buvo, savo tikrą dėdę kunigaikščiui įskundė, 
tą kalėjime tarnai pasmaugė, o jis dėdės žemes užvaldė, 
porą baudžiauninkų mirtinai užplakė, guvernantei garbę 
nuplėšė- / bus daugiau /
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Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame JR >1 J8
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE----------------------------------------

MOKA:
1O’/a% už 6 mėn. term, indėlius 
101/2% už 1 m. term, indėlius
10 (už 3 m. term, indėlius
11 < ui pensijų ir namų planq

9 ‘a % speciali taup. sqsk.

AKTYVAI viri 2 7milijonų dolerių
Asmenines paskolos duodame iki $50,000 ir marfgičlas Iki 
7 5‘i jkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamos čekių ir suskeltu 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortglčlal.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 v.il. rvt<> iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais Ir penktadieniais — 
imi, 10 vai. rvtn iki K vai. vakaro: teštadlenlais — nuo • vai. ryte iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais ieitadienlals atdaryta)
BŪSTINĖ: Lietuviu Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
532-1149 M6F ,A*

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

AKTYVAI — viri 18 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 E 
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 =■ 
Penktadieniais 10-8 2 
Šeštadieniais 9-1 = 
Sekmadieniais 9.30 - 1 =
ANAPILYJE skyrius veikia sekmod. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% jkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydj iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Per
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's checks). Neimamo mokesčio už iiroiytus čekius 
bei apmokamas jvairias suskaites. MOŠŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JtfSU LIETUVIŲ NAMAI

ALDERMANO RUPRECHT’O 
RINKIMINIO VAJAUS PIETŪS

Š.m. rugsėjo mėn. 28 d., 
Lietuvių Namuose įvyko ai - 
dermanoTonyRuprecht’o pa- 
gerbtuvės. Atsilankė virš 
4GG svečių Įvairių tautybių . 
Taip pat dalyvavo nemažas 
būrys ir mūsiškių. Jis yra 
daug gero padaręs mūsų ko
lonijai, jo pagalba reikalinga

KAI KURIE PAGERBIMO DALYVIAI

Iš kairės sėdi:Stasys Paciūnas, O.Adomonienė, 
stovi: Vytautas Bubelis, aldermanas Tony Ruprecht’as , 
kandidatas į merus Art Eggleton’as ir Henrikas Adomonis

o LN Valdyba nutarė su
rengti jaunoms lietuvaitėms 
virimo kursus. Jų vedėja- 
J.BUBULIENĖ. Užsiregist
ruoti LN raštinėje, tel:532 - 
3311.
o Gedimino Pilies Menėje 
pradedamos mankštos pa
mokos moterims pirmadie -:aecooocooeeaūQot

JEIGU GERI IR GALI GERTI
JEIGU NORI NUSTOTI

TAVO REIKALAS”, 
“MOŠŲ”.

ATEIK Į LIETUVIU. AA (.ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 

TREČIADIENI, I l 9 MIMI CO AVENUE į^Royal YorkRd. 
i r M imico Avenue kampas TORONTE) 7. 30 v. v.

SKAMBINKIT : 487-5591

i

6 psl.

skolinkis

9’,4 % už'taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
1 3 % už asm. paskolas
1 2 % už mortgičius

MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn. 10’/į%
term, indėlius 1 metų 10 %
term, indėlius 2-3 metų 10 % 
pensijų ir namų s-tą 11 %
taupomųjų s-tų 9V4%
spec. taup. s-tų 9%%
depozitų-čekių s-tų 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 13 %
mortgičius nuo 12 %

ICai LIETUVIŲ NAMAI

ir toliau. Jį pristatė alder - 
manas Fridrich J.Beaves .
Taip pat buvo pristatytas ir 
aldermanas Art Eggleton’asį 
kuris šiuose rinkimuose 
kandidatuoja Į Toronto me
rą prieš dabartinį John Se
well. Lapkričio lOd. įvyks 
rinkimai-balsuoki me už To
ny Ruprecht’ą.

niais nuo 7-8.3G v. v. Pa
mokas praveda I.PAŠKAUS- 
KIENĖ. Informacijos tel. 
921-3883.
• LN TRADICINIS METINIS 
KONCERTAS bus LAPKRI
ČIO mėn. 15 d.

VAIKO DIENA - GRUO 
DŽIG 7 d.

toronto

VLADAS ŠAKALYS TORONTE

Kai 1980 m. liepos mėn. 19 
d. Maskvoje vyko raudono
sios Sovietų imperijos Olim
piados atidarymo paradok
sas,tą pačią dieną per miš - 
kų tankmes, pelkes, kemsy
nus, ežerynus, spygliuotų 
vielų užtvaras, iš sovietinio 
’’rojaus" prasiveržė Lietu
vos laisvės šauklys, kovoto
jas Vladas ŠAKALYS.Tą die
ną jis pasiekė laisvą Šve - 
dijos žemę’.

Ši nepaprasta žinia žaibo 
greitumu apskriejo laisvėje 
gyvenančias lietuviškas ko -
lonijas, ne tik sukeldama y- 
patingo dėmesio, bet ir susi
rūpinimo dėl jo tolimesnio 
likimo. Pagaliau, jau leng - 
viau v z si atsikvėpėme, išgir
dę džiugią naujieną-jis atvy
ko laimingai į Ameriką.

Mums, torontiečiams, dar 
nė kalboms apie tai nenuri
mus, pasitaikė maloni proga 
su šiuo naujųjų laikų didvy
riu ir asmeniškai susitikti, 
bei susipažinti.

Kanados Lietuvių Bend - 
ruomenės Valdybos ir Žmo
gaus Teisėms ginti Komite
to iškviestas, šis nepapras
tas pabėgėlis spalio 6 d. ne
tikėtai pasirodo Toronte.

Susipažįstant su šiuo įdo
miu asmeniu, dar aiškiai 
matosi jame skaudžių pergy
venimų bei suvargimo žy - 
mės. Tai kuklus,paprastas, 
užsigrūdinęs, o tuo pačiu ir 
veržlus lietuviškosios rezis
tencijos kovotojas, kuriam, 
deja, dar nė neteko regėti 
laisvos, nepriklausomos 
Lietuvos’.Neperdidelio ūgio , 
liesas, smulkaus sudėjimo, 
šviesiaplaukis, mėlynakis, 
ryški inteligento išsilavinu
sio žmogaus išvaizda. Nors 
pasisako, kad nesąs joks 
kalbėtojas,tačiau jau ir pir
mieji jo žodžiai lyg magne - 
tas pritraukia besiklausan
čius:

"Bėgau iš savo Tėvynės, 
kada pamačiau, kad esamose 
sąlygose ir gręsiant areštui 
jau nebegalėsiu būti veiks
mingas, ir tik-sunaikintas . 
Taigi ir nieko nerizikavau. 
Kaipo vienas iš pasirašiu
siųjų memorandumą, kad bū
tų panaikintas Molotovo-Rib- 
bentropo susitarimas,kurio 
pasėkoje buvo okupuotos Pa
baltijo valstybės, tuo pačiu 
reikalaujant ir rusų okupa
cijos panaikinimo, buvau 
tardomas, grąsinamas ir

PAGERBĖ MIRUSĮ
KANADOS LIETUVIŲ FONDE 

Bramptone gyvenusiam a .
a. BAČĖNUI ANTANUI ml - 
rus, jo draugai bei pažįsta - 
mi jo atminimą įamžino, au
kodami KANADOS LIETU
VIŲ FONDUI :
$ 1OO, -dr. J.ir M. ULEC- 
KAI; po $ 2G.-P.BASYS, J . 
ŠARŪNAS, J.KALAINIS; po 
$1O,- P.DALINDA,J.DAM - 
BARAS, V. GRAŽULIS, J . 
GUDELIS, V.I. IGNAIČIAI , 
K.KUDIRKA, A. SMIGELS- 
KIS.P.STUOPIS, M.VALAI
TIS, Br. ZNOTINAI, D. ZU- 
LONAS; po $ 5, - V. ABRA - 
MAVIČIUS, J. ANDRIULIS, 
A. BUMBULlAI.G.H.CHVE - 
DŪKAI, J. GUSTAINIS, V. 
KRIKŠČIŪNAS, A.ULBA,A . 
S.PUNDZIAI; po $2, - p.A- 
RANAUSKAS, P.EIDUKAl - 
tęs. klf

MIRĖ BUVĘS SIBIRO 
TREMTINYS

A.a.Antanas Bačėnas mi- 

verčiamas atšaukti savo pa
rašą. Už lietuvišką veiklą 
pirmiausiai nukentėjau 13- 
kos metų būdamas.Okupantų 
jau tada buvau tardomas ir 
terorizuojamas. Įvairiuose 
kalėjimuose ir ištrėmimo 
lageriuose praleidau 15-ką 
metų.Taigi tolimesnė trem
tis ir man, ir mano šeimai 
jau būtų perdaug sunki, -ne
pakeliama".

Besilankant Toronte, šalia 
bent kelių susitikimų su lie
tuviška visuomene, šis lais
vės šauklys turi visą eilę 
pasimatymų ir su šio krašto 
spaudos,televizijos repor
teriais, Ontario premjeru 
W.Davis. Ottawoje numaty
tas pasimatymas su kai ku
riais svarbiais šio krašto 
parlamentarais bei opozici
jos vadais.

Toronto viešbutyje, spe
cialiai tam paruoštame kam
baryje, mūsų trispalvės fo
ne, Įvyksta spaudos ir TV 
interviu. Filmuojant, per 
vertėją buvo pateikiami į- 
vairūs jo sensacingo prasi
veržimo odisėją ir dabarti - 
nę Lietuvos padėtį liečiantys 
klausimai.

Tos pačios dienos vakare 
Prisikėlimo parapijos salėje 
gausiai susirinkusiems tau
tiečiams, šis nepaprastas 
svečias padaro labai Įdomų 
pranešimą. Jo metu, salėje, 
mirtina tyla. Pora valandų 
prabėga, kaip akimirka.

Padėkos Die nos savaitga
lyje, spalio 11-12 dienomis , 
svečias dalyvauja sukaktu
vinėse 25-siose KANADOS 
LIETUVIU DIENOSE Hamil
tone. Ta proga padaro pra - 
nešimą KLJSąjungos šuva - 
žiavime, dalyvauja ir visuo - 
se kituose šios didingos 
šventės renginiuose. Antra
dienį vakare,spalio 14-tą jis 
ir vėl Toronte.ŠĮ kartą da - 
ro pranešimą lietuviškam 
jaunimui Toronto Lietuvių 
Namų didžiojoje salėje.

Štai būdingesni Vlado Ša
kalio pareiškimai:

"Lietuva daug nukraujavu
si ypač partizaninėse kovose 
iš pradžių kaip ir miegojo 
"letargo miegu".Nuo Kalan
tos susideginimo aukos, pra
sidėjo kaip ir stipresnis at - 
gimimas, ypač kada jau iš
augo jauniausioji karta .

Komunizmo ideologija 
pergyvena didelę krizę, ir 
šiuo metu perėjo į gynimą -

rė, sulaukęs 95 m. amžiaus , 
palaidotas Šv. Jono Kapinėse, 
Mississauga. Aktyvus ne - 
priklausomos Lietuvos atkū
rime, buvo patriotiškai nu
siteikęs ūkininką s, ša ulių rė
mėjas. Už tai Sibire turėjo 
atkentėti 15 metų. Didelių 
pastangų dėka giminėms Ka
nadoje pavyko jį su žmona 
atsikviesti Į Kanadą.
KERAMIKĖS VALENTINOS 
BALSIENĖS PARODA

Š.m. lapkričio 2 d., sek
madienį bus Valentinos Bal
sienės keramikos paroda A- 
napilioParodų Salėje, po 11 v. 
pamaldų.

MAIRONIO LITUANISTINĖ 
MOKYKLA PAGERBĖ FOX

Toronto Maironio Litua
nistinės Mokyklos mokiniai 
pagerbė drąsų ir altruistiš
ką jaunuolį Terry FOX, ku
ris, sirgdamas vėžio liga, 
pasiryžo pėsčias pereiti Ka
nadą, sukeliant vajų paremti 
kovą su vėžiu. Vajui lietu - 
viukai surinko $523.72.

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.

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

Toronto, Ontario M8V 1C6
VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūiių’drauda • VALTERIS DRĖŠERIS 
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

ijrsuRAHce s*
533-1121 Walter Dauginis 822-8480 

Insurance Agency Ltd. 
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

\r. Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor St.W. 

TORONTO: ONTARIO. 
M 6 P 1 A5

Vi sals kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti 

tel. 533-3531

sį - bando teisintis.Saugu - 
mas taipogi jau nėra visaga
lis, kaip kad būdavo. Daž
nais atvejais ir jie pasimeta, 
susipainioja, ginasi ir jau tu
ri dėl ko susirūpinti.

Per Įvairiausius tardymus 
jie nė nesigina,kad daleis- 
kim, Lietuva yra okupuota . 
Tik vis pabrėžia,kad tai pa
žangi okupacija. Nenuginčiją 
nei Molotovo- Ribbentropo 
Pakto, tiktai stengiasi apie 
tai nekalbėti.

Pogrindžio spauda Lietu
voje stipri ir gyva. Vienam 
leidiniui dėl kokių nors prie
žasčių sustojus,tuojau pasi
rodo kitas. Te n, kur yra opo
zicija režimui, tai ir gyve - 
nimo sąlygos kiek geresnės, 
nes jie priversti su tuo skai
tytis. C kur jo nėra,tai už 
vis blogiausia.

Nors lietuvių kalba spau
da neuždrausta, bet ji tu
ri laisvę tik šmeižti ir nie
kinti viską,kas mums bran
giausia, taigi netarnauja Lie
tuvai, o tik okupanto užma - 
čioms.

VLADAS ŠAKALYS TV 
PROGRA MGJE

"Shulman File" Televizijos 
Programoje spalio 26 d. , 
Toronto CITY Televizija 
transliavo pokalbį su Vladu 
ŠAKALIU.

YPATINGAS SVEČIAS- 
POLITINIS PABĖGĖLIS 
VLADAS ŠAKALYS

Iš okup. Lietuvos per Suo
miją ir Švediją rezistentas 
politinis kalinys Vladas Ša - 
kalys š. m. spalio 9 d., 7:30 
v.v.darė pranešimą Toronto 
visuomenei Prisikėlimo sa
lėje.

Klausytojų prisirinko pil
na salė. Visiems buvo Įdo
mu klausytis patrioto, drą - 
saus 38 m.amžiaus lietuvio, 
Vlado Šakalio tragiškos odi
sėjos tarp mirties ir gyvy
bės slenksčio.

Bėgimas, žygiavimas per 
Suomijos miškus,plaukimas 
per ežerus, upes, badavimas^ 
nežinoma ateitis visus klau
sytojus supurtė. "Už ką jis 
kentėjo ir kenčia, atskirtas 
nuo žmonos-sūnelio?"-klau
sinėjo savęs kiekvienas. Ar 
visi šio krašto sotūs gyven
tojai, net kaikurie ir lietu - 
viai, ar supras jo pasiauko
jimą, jo asmenišką tragedi - 
ja Mums Vladas DIDVYRIS , 
okupantui - išdavikas.. .Tra

Visai nėra abejonės, kad 
sovietinis režimas jau braš
ka. Visi jau tą mato, jaučia 
ir žino. Tam tikroje distan
cijoje, visi jau mato laisvės 
prošvaistes ir tuomi tiki".

Prabildamas į lietuviškąjį 
jaunimą Vladas Šakalys ši
taip pareiškė:’’Jaunuoli, jei - 
gutu jau vengi savo tėvų lie
tuviškosios kilmės, jos kai - 
bos, kultūros, tradicijų ir 
garbingosios jos praeities, 
tai tu pats save išstatai pa
juokai ir suniekinimui".

Šis, į laisvę prasiveržu - 
šio lietuvio disidento pirma
sis apsilankymas Kanadoje 
visapusiškai pasisekė, nes 
šalia šio Krašto Lietuvių 
Bendruomenės Vadovybės , 
prie to prisidėjo ir dąr visa 
eilė savanorių talkininkų, 
mielai tam paaukodami savo 
laiką ir sugebėjimus.

Prie šio žygio suorgani
zavimo talkininkavo R.Va
laitytė, A.Vokterytė, V. Vai
tiekų nait ė, L. Kulia vie nė, V . 
Montvilas, A. Juzukonis, W. 
Dauginis ir kiti.

giška, kaip okup. Lietuvoje 
lietuvis lietuvį persekioja , 
terorizuoja, tardo, kankina... 
Tik Vlado pasiryžimo lietu
viai grąžins mūsų tautai ne
priklausomybę. Klm.

VYTAUTO DIDŽIOJO 
MIRTIES SUKAKTUVIŲ 
MINĖJIMAS

Toronto Skautininkių- 
Skautininku RAMOVĖ suruo
šė š.m. spalio mėn.5 d. L. 
Namuose Karaliaus Mindau
go Menėje Vytauto Didžiojo , 
Lietuvos Karaliaus 550 m. 
mirties sukaktuvių minėji - 
mą. Koncertinę dalį atliko 
"Aukuras- Daina" ir birby
nininkas R. Kasiulis.

Apie Vytautą Didįjį pas
kaitą skaitė jauna istorikė 
Rasa Mažeikaitė.Prelegen- 
tė patiekė įdomių, retų žinių 
/ daug kam negirdėtų/ a- 
pie Vytauto asmenį, jo san>c 
tykius su Vakarų ir Rytų anų 
laikų valdovais.

Paskaita buvo trumpa, bet 
įdomi. Gaila,kad prelegen - 
tei buvo leista kalbėti tik 
pusvalandis.

Meninė programa buvo 
perilga, su bereikalingais 
kartojimais, kas užėmė apie 
porą valandų.

Tokiuose minėjimuose 
meninė dalis neturėtų būti 
ilgesnė, kaip paskaita. J.V» 
NK PRIKLAUSOMA LIETUVA
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Hamilton

DALYVAVO 25—oįoje KANADOS 25-j e
LIETUVIŲ DI ENOJ E HAMILTONE

st.catharines
RUOŠIAMASI LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMUI

Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimas įvyks š . 
iri. LAPKRIČIO MĖN. 8 d. , 
6:30 v. v.» SLOVAKU SALĖ - 
JE, Page ir Welland gatvių 
sankryžoje. Programą at - 
liks Toronto Tautinių Šokių 
vyriausioji Grupė AT ŽALY - 
NAS, vadovaujamas Aldonos 
Žande r.ATŽALYNAS y - 
ra išpildęs programas ne tik 
Toronto lietuvių renginiuose, 
bet ir Ottawoje, Sudbury’je , 
Thunder Bay, New York’e, 
Floridoje ir kt. Ši grupė da
lyvavo ir 25 -osios Kanados 
Lietuvių Dienos Hamiltone 
programoje.

Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjime bus trum- 

•pa St. Jokūbaičio iš 
Toronto , paskaita. Links - 
majai daliai gros J. A d o - 
m a i t i s, taip pat iš To

T
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ronto. Veiks minkštų ir kie
tų gėrimų baras, loterija- 
laimės šulinys.

Kviečiame organizacijas 
dalyvauti su vėliavomis mi
nėjime ir sekančią dieną- 
Vienuolyno šventovėje, pa
maldose ir gėlių padėjime 
Vienuolyno Sodelyje prie 
tautinio paminklo, žuvusių 
karių ir partizanų už Lietu - 
vos laisvę, garbei.

Lietuvos Kariuomenės 
Šventės Minėjimo ruoša rū
pinasi Niagaros pusiasalio 
KLVS RAMOVĖS Skyrius . 
Ši Šventė yra visų lie
tuvių Šventė, nes Lietuvos 
karys 1918 m. su ginklu ran - 
koše atstatė prarastą Lietu
vos nepriklausomybę ir grą
žino laisvę visiems Lie
tuvos gyventojams.

Visi lietuviai yra kviečia
mi prisidėti prie šios Šven
tės ruošos ir savo dalyvavi - 
mu Šventėje, prisidėti prie 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Kovotojo - Kario pagerbi - 
mo.

"RAMOVĖS" VALDYBA

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooo

MONTREALIO LIETUVIU AKADEMINIS SAMBŪRIS 
RUOŠIA

VINCO KRĖVĖS VARDO LITERATŪRINĖS PREMIJOS

ĮTEIKIMĄ
I R

IŠKILMINGĄ BALIU
šeštadienį, lapkričio mėn. 15 d. 7 vai. vakaro

M c GILL FACULTY CLUB 
3450 McTavish Street

s Šilta vakarienė • vynas • orkestras

Ė J I M AS - $ 2 5, — a smen i u i
1 RENGĖJAI

montreal
ĮTEIKS PREMIJĄ

Lietuvių Akademinis Sam
būris Montrealyje šiais me
tais Įteiks VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪRINE PREMIJĄ 
/žiūr.skelbimą/. Į jos įtei
kimą kviečiami visi atsi
lankyti.Tuo pagerbsite lie - 
tuvį autorių išeivijoje ir pri
sidėsite prie premijos fondo.

"VAIVORYKŠTĖ" 
TAUTODAILĖS PARODOJE 
NEW YGRK’E

Montrealio "Vaivorykštė" , 
viena pirmųjų organizuotų 
tautodailės grupių vyr. skau
čių dėka, aktyviai veikia jau 
eilę metų. Ji dalyvavo ^paro
doje New York'e, kurią or
ganizavo Lietuvių Tautodai
lės Instituto New York’o sky
rius Kultūros Židinyje š.m. 
spalio 18-19 d.d.

"Vaivorykštė" pasirodė su 
įvairios technikos kilimais , 
juostomis, lėlėmis, kraičio 
skryniomis.

Parodon iš Montrealio bu
vo nuvykusios vaivorykšti- 
ninkės Irena Lukoševičienė, 
Aldona Čičinskięnė, A ntanina 
Kuncevičienė-ji demonstra -

- KAI DU STOS, VISADOS

LATVIŲ VYRŲ CHORAS " JUNDA " YRA PAKVIESTAS 
KONCERTUOTI L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPOS 
š. m. LAPKRIČIO mėn. 29 d., A V PARAPIJOS SALĖJ

Nuotr.: V; Kalacis

Jury komisija susideda iš 
dr. Ilonos Gražytės- Mazi- 
liauskienės/paskirta Lietu - 
vių Rašytojų Draugijos/,Ra
sa Lukoševičiūtė/paskirta 
Montrealio Lietuvių B-ės/ , 
kviesti Sambūrio- Arūnas 
Staškevičius ir J. V. Danys ir 
Silvija Piečaitienė/Montrea- 
lio Lietuvių Akademinio 
Sambūrio Pirmininkė.

Premijai bus atrinkta vie
na grožinės literatūros kny
ga, išleista 1978-79 m. b.

vo gobelenų audimo techniką- 
ir Danutė Staškevičienė, ro
džiusi juostų audimus.

Aldona Čičinskięnė ir 
Kostas Toliušis pasidalino 
vairavimo atsakomybe.

Paroda pasisekė labai ge
rai, "Vaivorykštė" susilaukė 
didelio dėmesio ir įvertini
mo.

Rašyt. Paulius Jurkus 
pravedė oficialią dalį, paro
dą atidarė gen. konsulas Si - 
mutis. Vyt.Matulaitis kai - 
bėjo Lietuvių Tautodailės 
Instituto vardu, Ir. Lukoševi
čienė sveikino "Vaivorykš- 
tės"vardu. Lilei Milukienei, 
kuri organizavo tą visą pa
rodą, "Vaivorykštė" įteikė 
gražią lietuvišką juostą. At
silankė parodon labai daug 
žmonių.

DAUGIAU PADARYS -

Mirus EMILIJAI BAČl UNI ENEI , mūsą NL 
laikraščio bendradarbi ui -rėmėj ui BRONIUI 
BAČl ŪNUI ,jo giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

NL BENDROVĖS VALDYBA
REDAKCIJA IR ADM I Nl S TRACI J A

MONTREALIO SKAUTAI BALTIJOS STOVYKLOJE

Iš kairės: Gytis NIEDVARAS,Paulius MALIŠKA, už 
jo Danielius MALIŠKA, Robertas VALINSKAS, Rimas 
PIEČAHTS ir Tomas MURAUSKAS

Gintaras NAGYS ir Linas PIEČAITIS

DAR TAIP NESENIAI BUVO 
VASARA’...

Montrealio jaunimas šią 
vasarą buvo nuvykęs Į Vl-ą - 
ją T autinių Šokių Šventę Chi - 
cagoje ir todėl Skautų Sto
vykla Baltijoje truko tik vie
ną savaitę šį kartą.

Stovyklos komendantas bu
vo skautas Vytis Rimas PIE- 
ČAITIS, Stovyklos adjutan
tas- skautas Vytis Paulius 
MALIŠKA, Vilkiukų draugi - 
ninkas- skautas Vytis kan - 
didatas Zigimantas SKUČAS; 

Sporto vadas-skautas Vytis 
kandidatas Danielius MA
LIŠKA, Skautų programos 
koordinatorius-Rimas PIE - 
ČAITIS.

Šeimininkai-skautas Vytis 
kandidatas Robertas VA
LINSKAS ir p. Albertas JO - 
NELIS.

Prie Stovyklos organiza - 
vimo ir programos vedimo , 
prisidėjo daug brolių Vyčių 
Ir skautų,už ką ir skautai ir 
jų tėvai yra giliai dėkingi, s.

• MYLIENĖA., grįžo iš 
ligoninės-ir sveiksta namuo
se.

• REUTAS S. gydosi Reddy 
Memorial Ligoninėje.

MONTREALIO MERGAIČIŲ 
CHORAS

Neperseniai susikūręs jau
nų mergaičių choras Mont
realyje jau gražiai reiškiasi. 
Š. mjapkričio 1-2 d.d. vyksta 
į Putnamą, atlikti meninę 
programą Seselių Rėmėjų 
Suvažiavime. Ta pačia pro - 
ga koncertuos Matulaičio 
Namuose ir giedos Mišių 
metu.

Choras susideda iš 20 
mergaičių. Ruošiasi ir savo 
koncertui Montrealyje, kuris 
įvyks pavasarį, balandžio 25 
d. AV Parapijos Salėje.

M. PHILIPPI IZZI

SKAMBI NKIT-

Įj kelnes
* Į pristatant 

ir atsiimant 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A-CKNTRALB

5e AVINUI, LaSoUe 365-71 <6
495-90e AVINUI,

•AYNI, LaSoUe 365*1143
2955 ALLARD,

Ville Imard 766-2667

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & 4IGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N K9 o Tel. 255-4076

1 psi.1980. X. 17.
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NL REIKALAI
"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SKAITYTOJAI - RĖ
MĖJAI, APMOKĖDAMI PRENUMERATĄ,PARĖMĖ IR 
AUKOMIS:

$3OG, - KANADOS LIE - 
TUVIŲ FONDAS;

Po $ 50, - JAV LB ŠVIE
TIMO TARYBA, K.Leipus, 
Chicago, Ill.

$ 4G,-V.E .Gruodis, Mtl.,
$30, - Marija Aukštaitė , 

Downswiev, Ont.
Po $2G, - K.Šimkus, L. O . 

Čečkauskai,- Mtl. ,KLB -ės 
VANCOUVER’io A-KĖ.

Po $ 16, - K. Jokubauskie- 
nė, Lachine,Quę; J.Kratavi- 
čius, Rainy River, Ont.

Po$lO, -M.Kringelis.Mtl. 
H. Braginetz, Ottawa,Gnt., 
V. Šipelis, Weston,Gnt., A. 
Markevičius, Santa Monica , 
Calif., B.Keturakis, Milwau- 
ke, J.Šulmistras, LaSalle , 
Que.; v

Po $7, - Z. Bakaitis, Mtl. 
A. Tėvelis, Hamilton, Ont.

Nuoširdžiai DĖKOJAME

Po $6, -P. Lipke, A.Sa - 
ladžius - abu iš Mtl.; G . 
Petrulienė, Verdun, Que. , 
P. Kerevičius, V. Keturkie- 
nė,abu iš LaSalle,Que. A . 
Busma, E. Cicėnas, - abu 
iš London, Ont.; V. Juodis, 
Niagara Falls, Gnt., R. 
Striukas, S. Ste. Marie, Gnt., 
A.Jocas,Delhi,Ont.,dr.E . 
Knystautas,Quebec,Que., O. 
Vindašienė, Windsor, Ont., 
A.Kenstavičius.Hope, B.C., 
S.Pilipavičius, Stoney Creek 
Gnt.,

Po $5, - P. Mikšys, Lei - 
cester,Mass 
Lauderdale, Fl.,P.Matulio
nis, Sturgis, Mich.

Nuoširdžiai dėkojame au
kotojams - tai • yra puikus 
mūsų darbų įvertinimas, -

" N.L .

LINKĖJIMĄ I
" Nepriklausomą Lietuvą" 

skaitau nuo pirmo numerio 
ir štai jau 40 metų prabėgo 
nuo jos atsiradimo. 
...Ankstesniuose numeriuo
se teko šiek tiek bendradar
biauti, kiek laikas ir suge
bėjimas leido. Anų laikų 
bendradarbiai ir redaktoriai 
pasidarėme tarsi vienos šei
mos nariai.Šiandien tik vie
nas kitas yra gyvųjų tarpe. 
Mirusiems ramybės laisvo 
krašto žemelėj,gyviesiems- 
sveikatos ir dar ilgo am - 
žiaus. "Nepriklausomai Lie
tuvai" linkiu dar ilgai lan
kyti lietuviškus namus.Re
daktoriams ir bendradar
biams kantrybės ir ištver
mės sunkiame darbe.

Ilgiausių Metų"Nepriklau- 
A. Meškas, Ft. somai Lietuvai" linki 

J.P.Liauke vičiai, 
Portage La Prairie, Man .

KLB-ės MONTREALIO A-kės 
VALDYBA PRANEŠA:

š.m. 16 d.KLB-ės A-kės 
Valdyba buvo susirinkusi po
sėdžio ir aptarė KRAŠTO 
TARYBOS SUVAŽIAVIMO , 
dail.A.ir A.Tamošaičių kny
gos LITHUANIAN NATIONAL 
COSTUME pristatymą ir 
VAIŠIŲ,-BALIAUS reikalus .

Visatai Įvyks š. m. LAP
KRIČIO mėti. 1 d. AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS SALĖ - 
JE /žiūr. skelbimą/

Rytojaus dieną, po pamal
dų, dalyvaujant vi suome nei, 
bus TARYBOS P-KO ŽODIS 
ir UŽBAIGIAMASIS POSĖ
DIS.

TARYBOS SESIJOS METU MONTREALYJE 
_APKRIČIO mėn. ld.,7v. v. ŠEŠTADIENĮ 
kUŠROS VARIU PARAPIJOS SALĖJE 

r u o Š i a m a s

aukotojams - tai yra puikus 
mūsų pastangų ir darbų įvertinimas - "NL "

• Dali. BUKAUSKAS R.pas
kutinę medžioklės sezono 
dieną nušovė briedį.

e ALINAUSKAS G. sveika
tos patikrinimui paguldytas į 
Reddy Memorial Ligoninę.

e Šiais metais Montrea - 
lio Apylinkės Valdyba už
baigia savo kadenciją ir bus 
RENKAMA NAUJA, VISUO
TINIO SUSIRINKIMO METU, 
š.m. GRUODŽIO 14 d. ,AV 
PARAPIJOS SALĖJE.

Į Nominacinę Komisiją y- 
ra pakviesti šie asmenys : 
K.Toliušis, L.Girinis-Nor- 
vaiša, Br.Staškevičius ir A. 
Jonelis. Prašoma 
kandi ndatus.

ĮDOMUS
VAKARAS

PROGRAMOJE:
Anastazijos ir Antano TAMOŠAIČIŲ, 

’ UTHUANI AN NATI ONAL COSTUME" 
aptarimas, 
sričių 
ORIGINALUS PRISTATYMAS

• O IL
p asi Įmonėj imas « šokiai

I ĖJ I MAS: $ 8. — suaugusiems, > $ 5. - moksleiviams A
Visi kviečiami dalyvauti šiame neeilini ame vakare.

KLB MONTREALIO 
APYLINKĖS VALDYBA:.

Da i 1 . 
knygos

Liet uvosI vairių
TAUTINIU RŪBU, 

e VAKARIENĖ e

siūlyti
A.J. vakarus

Šaulių Kuopos Bibliotekos 
Aušros Vartų Parapijos sa
lėje, nuo 10,30 - 12 vai. r. 
sekmadieniais.

RENKU

VEDYBINIS SKELBIMAS

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

PAVARDES IR 
METU PABAIGOS

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kitą, lietuviškmedžiagą.

P. ADAMONIS 
722-3545

PASINAUDOKIME 
BIBLIOTEKA

Ilgus rudens ir žiemos 
maloniai galėsite

praleisti prie lietuviškos 
knygos, kurias gausite be jo
kių mokesčių iš virš 800 į- 
vairių knygų L.K. Mindaugo

ZM ONES J L S KAI TO .
AR PAŽĮSTAMŲ! , ATSIUSK

Gyvenu Lenkij oje, man 30 metu, esu išsiskymsi su 
vyru, auginu dukr ą, kur lai — 6 metai .

Vedybų tikslu noriu susipažinti su rimtu, sąži
ningu ir geros širdies vyru. Rudyti ’’Nepriklausomos 
Lietuvos adresu pažymint ’’Stasei’’.

Bibliotekos Vedėjas- A 
M. Žiūkas, tel: 366- 5491.

A.M

AR KAI Bf SU SAVO VAIKU TIK LIETUVIŠKAI ???

14 4 0
S uit e 
Tel:
Namu:

DR. A.O. JAUGELIENĖ 
dantu gydytoja

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

Namų: 73 7-96 8 1

DR. J. MALIŠKA
DANTŲ. GYDYTOJAS 

St. Catharine W. 
600, Montreal, P, Q. 
866-8239

4 88-85 2 8 GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBt • GYVYBt 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, P. Q.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”
KANADOS LIETUVIU LAIKRAŠTIS. VISU, PAŽIŪRU.
PASIŪLYK JL SAVO DRAUGUI
ADRESAj LAIKRAŠTI* S I lįS I M E S US I P AZI NI M UI IKI SIU 

___ __ ji 
LAIKRAŠTIS j KNYGA - GERIAUSIA DOVANA -NEIŠEINA IŠ 
MADOS, NEREIKIA SUKTI IR GALVOS :TINKA KIEKVIENA 
PROGA- KAI LINKSMA, LIŪDNA ir KAI VISKO JAU GANA ’

fflernec

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355
GĖLININKAS

MALONI Al , GREITAI IR PATYRUSIAI
PATARNAUJA (..VAIRIOMIS PROGOMIS
LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
SPECI ALISTAS.
. 2« AVENUE, LASALLE QAR.AR1 1

QUE. H8P 2G7 ODO GO 1 X

Or.A.S. Popieraitis
RA.. M.U., C.M.. M.S*., L.M.C.C, E.R.C.S.tO

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook Si. West, Tfl- 931-4024 
Suile 215, Montreal Que.

PHARAAACIENS pharmacists]
M. CUSSON - R. GENpRON 
pharmaciens
Ouvert 9 a.m. 0-to 10 p.m. Open,

*

366-9742Stintedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m.
l.ivraiton gratuite - Free delivery 
Skubu* ir nek oinuoi onli» pristatymo* 
7626. rue Central St. .Ville LaSalle

365-0505

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 5OOA

Didelis p o s ir in k ini o s gatavų paltų 
Vasaros laiku saugoj imas ( Stor 
Taisau ir remodcliuoj u 
Siuvu ir p ar duo du

Kailių siuvėjas -
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

TEL. 727 -3 120 Narni/ 376 -378 I

Albertas N Q R K E L i 0 N A S , B.A. C.S.p, I.B.

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

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

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

NOTARĖ

Rūta Pocauskas bcl
No t a i r e — No t a r y Title Attorney

5 94 7 Park A v e . M o n t r e a 1 , P. Q. H2 V 4 H4 

Tel: 279- 116 1 R» *.453 -9 142

MONTRĖAL, QUEBEC
H3A 2G6 TĖL 288-9646

treat west 
automobile
PONTIAC * BUICK o ASTRE

•NERIBOTAS PAS (RINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU. AUTOMOBILIU.
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI
MŪSŲ. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-!

• UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE!

PASIKALaĖKfTE SU
Menager i u LEO G TREK AS

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t_0_r_o__v e k -.d*—

• ■c 'MWJR ■]
1 1 ■ -U? - •

. — KlūMTREflUŪ UETUINU
LJIZkti KREDITO UNIJA

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefone*: 766-5027

MOKA UŽ:

Einamqiiat (-tai ............................. 6%
Taupomąsias s-tas .................... 9.75%
Pensiją plonos 10.5%
Tern>. Ind. Im. ............ 11%

Duoda nemokamą gyvybės droudą 
iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:

Asmenino* nuo ...........................16%
Nokiln. turto nuo.................... 13%
tekią kredito .................................. 1B%
Invettocine* nuo .......................... .15%

Nemokamo gyvybė* drauda iki 
$10,000 už paikolo* sumą.

Roman J. iSganaitis, b.a.. b.c.l.

NOTARAS

MDi TREAL. QUEBEC H2Y 1B7

•fl NOTRE-DAME E. SUITE 504

LEONAS
SALES

GURECKAS 
menager

KASOS VALANDOS:
1465 De S«v« St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., .penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbamo vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

I , P l a c e Pilie Marie, Suite 627 
Montreal . P. Q. H3B 2 E3

Tel: '514) 871-1430 MIC GM

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

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

ADVOKA T A S

16 8 Ao ire Da me St., E. , Suite 20 5
Montreal . P. Q. U2Y 3P6

Tel.-. .966-2063, 946 -2064................... - ... .

muu
11 WESTMINSTER SOUTH

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVE. SUITE409 
MONTREAL, P.<3 • CANADA 
H3 Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Paternaviflia* Montreolri* 
Invesiocijos J,AV. ir kt. Kanados »f«vlnci|eM

NEPRIKLAUSOMA 'LIETUVA
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