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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

EGYPTO PREZIDENTAS 
JAV-SE IR EUROPOJE

Egypto prez. Mubarak’as 
atvyko į Washington’ą,tartis 
su prez. Rcagan’u su' ntensy- 
vinti taikos progresą tarp 
Egypto ir Izraelio valstybių.

Po to prez. Mubarak’as 
lankėsi Britanijoje, Londone, 
kur susitiko su min.p-keM. 
Tatcher. Jis yra numatęs 
aplankyti 5-kias valstybes , 
patvirtinti savo taikos įgy
vendinimo planus su jų vy
riausybėmis. Tuo pačiu jis 
bandys gauti ekonominę pa
galbą ir kai kurių ginklų.

Atrodo, kad jis turi arti
mesnį Kontaktą su visais E- 
gypto gyventojų sluogsniais , 
bando apraminti tiek kraštu
tinius kairiuosius,tiek isla
miškuosius dešiniuosius. Jis 
siekia ekonominiu-socialiniu 
patobulinimų,pakvietęs opo
zicijų atstovus, žada tar - 
tis visais svarbiaisiais klau
simais. Kai susistabilizuos 
Vid.Rytų valstybių santykiai, 
tie patobulinimai bus grei
čiau ir lengviau įvykdomi.

LIETUVOS KAVAI E RIJA 1920 metais, parėmusi Nepriklausomybės Akto įgyvendinimą

< "DAR VIS TURIME KA. 
ŠAUDYTI,. TIK NEBE 
TURIME SU KUO”

lėktuvų bei raketų arsenalo? 
Taigi, kas laikosi taip"neat- 
laidžiai" taikos? Nors jau 
sukaustytas savo neapsišvie
tinio, autorius nebūtų minė
jęs Afganistano... G į ten , 
be pasirinkimo pasisakyti , 
siunčiami ir mūsų broliai 
lietuviai.

KANADA MADRIDO

KONFERENCIJOJE

SOVIETAI AFGANISTANE 
UŽPULDINĖJA
TURGAVIETES

Praeitą mėnesi Kandaharo 
miesto/2-as didžiausias Afga
nistano miestas/ turgavietes 
bombardavo Sovietai. Žuvo 
keletą šimtų žmonių.

Pirmą kartą buvo naudo
jamos ne tik patrankos, liet 
ir raketos. Sovietų kariai a- 
piplėšė 4-ius turgus prieš 
juos padegant ar apšaudant . 
Nestebina. „ .Tik ar tuo užsi
tarnaus taip trokštamos pa
garbos "didžiajai Tėvynei"?

Stebina ir kas kita.Prasi - 
tų metų sovietinamos ir ru - 
sinamos Lietuvos Užsienių 
Reikalų minister i s Vyt. Zen
kevičius savo straipsniu "Iš
saugoti taiką - | 
uždavinys". Ilgame straips - 
nyje, pacituodamas ir "ne
klysta ntį" vadą "draugą"
Brežnev’ą, rašo, kad esą jau 
virš 6 dešimtmečius nuo - 
sekliai, atkakliai Tarybų Są
jungos Komunistų Partija 
kovoja už taiką. Tačiau yra 
ir tokia pastraipa:"A meri - 
kos spauda verkšlena, neva 
Tarybų Sąjunga sudaro 
"grėsmę" Artimųjų ir Vidu
riniųjų Rytų naftos šaltiniam 
ir jų transportavimo ke - 
liams. Bandoma šį klausimą 
sieti su ribotu tarybinės ka - 
riuomenčs kontingentu 
nistane".

Užtenka čia tik vieno 
Simo : ar Afganistanas 
užpuolęs Sov. Sąjungą, kad 
prireikė tos "ribotos"Sovie- 
tų kariuomenės? ? ? Ne tik 
apie 1CO.GCO vyrų, bet ir 
moderniškųjų tankų, karo

NEMATE SAVO 
NAUJAGIMĖS

Danutė, Walesos žmona , 
pagimdė 7-tąjį jų šeimos 
kūdikį - dukterį. Vyriausybės 
nurodymu, paskutinę minutę 
buvo atšauktas leidimas jam 
pranešti apie naujagimę vie 
na m iš jo draugų jį aplankam

SOVIETU PAREIGŪNAS 
IŠPRAŠYTAS IŠ 

WASHINGTON’O
Sovietų A mbasados Karo 

Patarėjas Vasily I.Čitov’as 
išprašytas iš JAV-bių. FBI 
buvo priverstas jį vytis di
deliu greičiu automobiliu , 
nes jis turėjo svarbių doku
mentų, kurių nenorėjo ati
duoti.

LIETUVIS ĮŠVENTINTAS 
VYSKUPU “

Popiežius Jonas Paulius II 
pagrindinis įšventino vyskupu kun.’ Vy- 

tautą-Joną BULAITĮ .

Atga-

klau- 
buvo

I IETUVGS RAITELIAI 1919 metais, joja pro Katedrą VIL NrUJE

VOYAGER 2 SURADO 
NAUJUS MĖNULIUS

JAV - bių Jet Propulsion 
Laboratory Kalifornijoje , 
studijuodami nuotraukas ir 
kitus duomenis , siunčiamus 
iš Voyager 2 erdvėlaivio, su
rado 4 ir gal 6 naujuosius 
mėnulius, kurie yra susigru
pavę aplink Saturno planetą . 
Šie nauji atradimai reikš - 
minga! papildo žinias, nes 
prieš erdvių tyrinėjimo laik
metį buvo manyta, jog Sa - 
turnas turi tik 9 mėnulius 
aplink save. Dabar jų tikrai 
yra 21, o išaiškinus dar kai
kurias nuotraukas- gal ir 23. restauruojamos bažnyčios, leidžiama religinė literatūra

Dėka Voyager 2, 1979 m. 
buvo atrasta, kad Jupiteris 
irgi turi 2 naujus mėnulius , 
kurių ankščiau mokslininkai 
negalėjo surasti.

JAU 1920 METAIS KARO MUZIEJAUS ATKSTEJE 
PRIE NEŽINOMOJO KAREIVIO KAPO

AblICAS PUOLA IŠEIVIU VEIKLA^
Gimtasis Kraštas persispausdino Švyturio žurnale pa

sirodžiusį straipsnį "Kreivame viedrodyje", kuriame Jo
nas Aničas jam būdingu stiliumi puola lietuvių "buržuazi
nę emigraciją" už tikinčiųjų padėties Lietuvoje atskleidi - 
mą. Aničas pasakoja, kad Lietuvoje remontuojamos ir

bet gebelsiškai nutyli specifinius religijos persekiojimo 
atvejus, kuriuos kelia pogrindžio ir išeivijos spaudą. Jis 
mini kun. K. Pugevičiaus vadovaujamą Lietuvių Katalikų 
religinę šalpą, o informacijos darbą vadina "pasipiniga
vimu". , /EITA

Kanados Užsienio Reika
lams min. Mark MacGuigan 
atstovauja Kanadą vykstan
čioje Madrido Konferencijo
je Saugumo klausimais.

VIDAUS REFERENDUMAS

PATENKINA LEVESOUE
PQ partijoje, susidarius 

įtampai tarp aršiųjų ir nuo
saikiųjų narių dėl Quebec’o 
atsiskyrimo nuo Kanados ir 
R.Levcsųue grąsinanl pasi
traukti, buvo pravestas par
tijos vidaus referendumas 
raštu.

Balsavo 48. 8%, iš jų 95% 
pasisakė už 3-jų dalių prin
cipus:
a/ bet kokia forma Quebec’o 
nepriklausomumo priimtina 
tik su ekonomine sandrauga 
su likusia Kanada;
b/ nepriklausomumas būtai 
vykdomas tik daugumai bal
suojant ir pritariant refe- 
rcndu me ar ri nki muose, ku
rių pagrindinis klausimas 
būtų nepriklausomumas;
c/ Quebec’© nefrankofonams 
teisės būtų apsaugotos ne - 
priklausomame Quebec’e .

/Čia norisi pastebėti, kad 
pats min. p-kas Levesque 
nėra aiškiai ar griežtai pa - 
sisakęs prieš kai kuriuos ab 
surdiškus ir diskriminuojan
čius Bill 1G1 punktus.Iki da
bar jis leido siautėti dr. 
C. L aurin.../

R. Levesque patenkintas 
balsavimų rezultatais, pa
reiškė, jog po paskutinės 
konvencijos "negalėjo gy
venti taikoje pats su savimi" 
jeigu partija norėtų vykdyti 
Quebec’o nepriklausomumą 
nedemokratiškai. Po šio 
balsavimo jis nebegalvojąs 
pasitraukti.

Aršieji separatistai ma - 
no,kad šis vidaus referen
dumas buvo tik užmaska
vimui sunkių ir skubių eko
nominių Quebec’o problemų.

PQ varoma politika ir iš
laidumas privertė atšaukti 
vaikų dantų nemokamą gydy
mą, sumažinti aptarnavimą 
ligoninėse ir kt.,ir įvedė 
provinciją į dar negirdėtą 
deficitą istorijoje.

Ar kas nors pagerės šio
je srityje po vidaus refe
rendumo?

KLB KRAŠTO VALDYBA , 
ruošia kartu su estų ir latvių bendruomenėmis Pabaltie- 
čių vakarą Ottawoje, Parlamento Rūmuose š. m. vasario 
24 d. Šiame pabaltiečių Vakare yra sutikęs dalyvauti Go
vernor General, visa eilė parlamentarų ir senatorių. Šio 
vakaro paruošimo darbais iš lietuvių pusės rūpinasi VI- 
suomeniniųReikaJųKomisijos pirm. J. DANYS, 1681 Ainsl- 
ey Dr. , Ottawa, Ont. , K2C OS8, tel. 225-2664.
PRIĖMIMAS KANADIEČIAMS KLB Krašto Valdyba ir
Šiais metais ruošia Vasario 16-sios proga priėmimą-pa
minėjimą kanadiečiams š, m. vasario 19 d., PENKTADIE
NĮ, Prisikėlimo parapijos patalpose. Tikslas — painfor
muoti svetimtaučius apie padėtį Lietuvoje ir tuo daugiau 
supažindinti su Lietuva: jos praeitimi bei kultūra.

kaip kasmet, ir šiais metais
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jįtim
G ž Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyoute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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VIENAS IŠ-TŪKSTANČIIL.
Vasario 16-tosios proga prisimename ne tik buvusius, bet 
ir dabartinius mūsų tautos laisvės ir tikrojo žmoniškumo 
kovotojus. Apie kuriuos žinome, ir kurių nežinome...,., 

ATVIRAS LAIŠKAS ’’TIESOS” REDAKTORIUI A. LAURINČIUKUI

1978 m/baladdžio 16 d. "Tiesoje" kažkokie B. Bende
rius ir P.Kauneckas paskelbė ilgą straipsnį "Veidas be 
kaukės", kariame purvais drabstomas Balys Gajauskas. 
Š.m. sausio 25 d. "Tiesa" suteikė tribūną parėjūnui H' . 
Lasiui. kuris šmeižė vėl B.Gajauską. LKP CK organo 
puslapiuose neapykantos kultyvuotojai ir skleidėjai nesi - 
varžydami didžiuojasi savo dvasine menkyste,, Niekas jų 
nesustabdo, priešingai - tik skatina aukštais honorarais. 
Skelbdami panašius šmeižtus, Jūs tik dar labiau diskre
dituojate tarybinę spaudą.

Marksizmo-leninizmo profesoriai tebetikina, esą, 
buitis apsprendžianti žmogaus sąmonę. Balys Gajaus - 
kas nepasuko "liaudies gynėjų" keliu, bet kovojo už lais
vą ir nepriklausomą I ietuvą, Vadinasi, iš marksistinio 
taško žiūrint, tokį jo apsisprendimą formavo atatinkamos 
socialinės ir istorinės sąlygos. Tad mažų mažiausia ne
logiška būtų demonstruoti savo gyvulišką neapykantą 
tiems, kurie išdrįso eiti ne svetimųjų primestu keliu.To
kios neapykantos turbūt nereikalauja nė marksistinė eti
ka.

Neatsitiktinai minėtų paskvilių/šmeižiamo pobūdžio 
kūriniai, Red./ autoriai nutyli B.Gajausko socialinę kil
mę. Nutyli,kad jis gimė bežemių valstiečių šeimoje, vė- 

, „^roatu darbininku. Tad ne prarasti dvarai 
ar fabrikai /kaip mėgstate tvirtinti/ atvedė B.Gajauskąį 
pogrindinę organizaciją. Ir vokiečių okupacijos metais 
jis nenuėjo su pavergėjais, bet pasislėpė nuo mobilizaci
jos, už ką buvo kalinamas konclageryje.

Benderius ir Kauneckas stengiasi įtikinti, kad B.Ga- 
jauskas - plėšikas ir žmogžudys, 1948 m.gegužės mėnesį 
Šiauliuose nušovęs nekaltą žmogų. Autoriai kukliai, nuty
li, kad tas žmogus - Mikalkinas - tarnavo Serijos žiny - 
boję ir su savo sėbrais užpuolė B. Gajauską. Šis buvo 
priverstas gintis. Įvyko susišaudymas, o ne teroristinis 
aktas. Mikalkinas nebuvo nei "darbo pirmūnas", nei "sa
vo liaudžiai" atsidavęs inteligentas". Su ginklu ranko - 
se jis tykojo Lietuvos partizanų, pogrindininkų. Už tai 
gaudavo atlyginimą. Jo nukovimą autoriai vadina "skau - 
džiausią tragedija". Bet ar reikia ieškoti didesnės tra - 
gedi jos už tą, kurią pergyveno lietuvių tauta Stalino ir Be
rijęs teroro metais. Pokario metai mums primena ma - 
sišką nekaltų žmonių žudymą, kalinimą, trėmimą, ką Jūs 
vadinate nieko nereiškiančiu "asmens kulto" vardu. Ir 
gal būt paties Mikalkino rankos suteptos krauju. Daugy - 
bė anų piktadarybių kaltininkų šiandien vaikščioja laisvi 
ir nenubausti. B.Gajauskas už susišaudymo metu nu - 
kautą rusą čekistą iškalėjo 25 /l/ metus, pusę savo gy - 
veninio.

1978 m. balandžio mėnesį,kaip žinia, B.Gajauskas 
buvo teisiamas antrą kartą. 25 metus laukusi vienintė- 
lio sūnaus, B.Gajausko motina džiaugėsi nepilnus ketu - 
ris metus. Bet ir tą laiką ramybės nedavė nuolatinės kra
tos or tardymai. Po to naujas areštas. Metus laukė teis 
teismo^ , slapta puoselėdama viltį, kad išteisins. Bet su
laukė paties žiauriausio nuosprendžio... G Jūsų laikraš
tis dar drįsta tyčiotis iš motinos kančios. Kur čia reikė
tų įžvelgti tarybinį "humanizmą".

Nors B. Gajauskas, minėtų autorių tvirtinimu, "gavo, 
ko nusipelnė", ir liaudis pritarė tam, kažkodėl teismo ei
ga, o vėliau nuosprendis buvo slepiami nuo žmonių. Vie
nam iš mūsų teko stebėti teismo procesą. Tik tai buvo vi
siškai nepanašu į teismą. Rusai turi taiklų žodį apibu
dinti šią komediją, vykusią už uždarų druų -"sudilišče". 
"Tiesa" net neišdrįso parašyti^ kad B.Gajauską nuteisė 
15 metų. Pasirodo, ir paskvilių užsakovai supranta, kad 
toks nuosprendis atitinkamai charakteriėuoja ne vien tei
sėją Raziūmąi,..

Renkantis vienintelio liudininko Stavskio parodymais, 
B. Gajausiai! buvo inkriminuojama prieš karą išleista 
knyga "Bolševizmas". Labai taikliais žodžiais B. Gajaus 
kas-atmetė šį absurdišką kaltinimą: "Tvirtinti,kad viena 
knyga galima susilpninti tokią valstybę, kaip TSRS .reiš
kia tuo pačiu ir diskredituoti ją. Kokia valstybė, jei kny
ga gali ją sugriauti /?/ C ką tada būtų galima nuveikti su 
dešimčia knygų?".

-"Tiesa" spausdino A. Devis/Angela Davis, žinoma 
protestuotoja JAV-se ,Red./ "Autobiografijos" ištrau 
kas, kažkodėl Jūs praleidote tą vietą /rus. vertimo 81 psV 
kur ji giriasi galėjusi kalėjime skaityti bet kokią litera -

2 psl.

BALYS GAJAUSKAS
turą, net komunistinę. A.Devis kalėdama net redagavo 
knygą apie JAV kalėjimus ir politinius kalinius. Bet JAV 
nuo to nesugriuvo ir nesugrius.

1976 m. balandžio 2 d. "Tiėsa" išspausdino J.Grigu- 
levičiaus prisiminimų žiupsnelį.Pasirodo,lenkų okupaci - 
jos metais Vilniuje veikė J. Basanavičiaus vardo bibliote
ka, turinti keliasdešimt tūkstančių tomų knygų, tame tar
pe nemaža komunistinės literatūros. Bet Lenkija subyrėjo 
ne nuo marksistinių knygų.

Kauno laisvės Alėjoje nepriklausomybės metais vei
kė "Mokslo" knygynas, kariame laisvai pardavinėdavo 
stalininę propagandinę literatūrą. Ten buvo ir toks šiame 
tas, kaip kažkokio šarlatano Bodajevo brošiūra, "Kaip 
dirbantieji.rinko į caro dūmą ir kaip jie renka pagal di - 
džiąją Stalino konstituciją". Neteko girdėti, kad Lietuvo
je žmonės būtų buvę kišami į kalėjimus už kokių nors 
knygų platinimą. G Lietuvą iš pasaulio žemėlapio iš - 
braukė irgi ne stalininė literatūra.

B.Gajauskas apkaltintas ir A.Solženycino "Gulago 
salyno" vertimu į lietuvių kalbą, Iš esmės šioje knygo - 
je tepasakyta tai, ką girdėjome TSKP generalinio sekre - 
toriaus kalboje suvažiavime. B.Gajausko sudarytasXX 
lietuvių politkalinių sąrašas ir archyvinės medžiagos rin
kimas irgi nėra joks nusikaltimas.

B. Gajausko advokatas Gavronskis maždaug tokiais 
žodžiais baigė savo ginamąją kalbą: "Kiekvienas nusikal
timas turi objektyviąją ir subjektyviąją pusę. Jeigu vie
nos iš jų trūksta, nėra nusikaltimo sudėties. Kaltintojam 
nepavyko įrodyti subjektyviosios pusės- teisiamojo sie
kimo susilpninti tarybų valdžią". Remdamasis tuo, gy
nėjas prašė teismą kvalifikuoti teisiamojo veiksmus LTSR 
Baudžiamojo kodekso 199 straipsniu, numatančiu bausmę 
iki trejų metų.

Skaitėme Kapsuko "Caro kalėjimuose". Štai kaip ca
rinis prokuroras traktavo LSDP ir jos CK narį Kapsuką: 
"LSDP tikslas- su ginklu rankose sugriauti dabartinę tvar 
ką/.../. Pats teisiamasis - žmogus visiškai atsidavęs 
revoliucijos darbui, nutraukęs ryšius su legaliu gyveni - 
mu". Kapsukui buvo inkriminuojamas LSDP laikraščių 
"Darbininkas", "Naujoji gadynė", "Skardas", "Žarija" re, 
dagavimas, atsišaukimų rašymas ir platinimas. Už tai 
Kapsuką nubaudė... 3 metams lengvo režimo kalėjimu „ 
Nesiruošiame carinės jurisprudencijos lyginti su tarybi
ne, tačiau įdomu, kokią bausmę B. Gajauskui būtų sky
ręs teisėjas, Raziūmas, turėdamas prieš jį įkalčius, a- 
nalogiškus tiems, kūrinas turėjo Kapsuko teisėjas...

B. Bendoriaus ir P.Kaunecko straipsnio pabaiga pa
dvelkia stalinizmo epocha. Iš tiesų, kai kam labai jau no
rėtųsi sugrąžinti tuos "šviesiuosius" laikus, kai žmogui 
sudoroti pakakdavo kelių valandų. Bet tušti Jūsų grasi
nimai - šiandien kiti laikai ir kiti žmonės.

Bergždžios pastangos apšmeižti Balį Gajauską. Ne 
Jums priklauso ateitis, ne Jūsų vardai pasiliks Lietuvos 
istorijoje. Kada nors lietuvių tauta pastatys paminklus 
mūsų dvasios milžinams Petrui PAULAICIUI, Baliui GA
JAUSKU ir kitiems. Ne Jums’. Gal būtent ši tiesa ver - 
čia Jus taip beatodairiškai šmeižti ir meluoti.

Mes tikime savo tautos ateitimi, nes Lietuva ir pa - 
čiais juodžiausiais savo istorijos metais išugdė didvy - 
rius, panašius į Balį Gajauską. Niekas neprivers nutil
ti tų, kurie yra pasiryžę aukotis už brangiausią turtą- lais
vę. Ir šioje kovoje visada švies Balio Gajausko pavyz - 
dys, kaip doro lietuvio, nepardavusi© savo Tėvynės. Jis 
jau tapo lietuvių tautos kančių simboliu. Ir mes lenkiame 
prieš jį savo galvas.

TAUTOS ŠVENTĖS
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS PROGA

SAVO AUKOMIS PER TAUTOS FONDAc PADĖKIME PASAULIUI ŽINOTI

APIE TĖVYNĖS KANČIAS, FINANSUODAMI TRANSLIACIJAS į

LIETUVA IR ELTOS BIULETENIUS LIETUVIU IR SVETIMOMIS
4. v

KALBOMIS.

/Parašai/
1979 m. kovo 25 d.

ku n „Karolis Garackas,
Ceikinių klebonas,
Lietuvos Helsinkio grupės narys

. kun. Bronius Laurinavičius,
Adytiškio klebonas,
Lietuvos Helsinkio grupės narys 

vilniečiai:
Petras Cidzikas, Timas Matulis, Jonas Pratusevičius, Ju
lius Sasnauskas, Kęstutis Subačius, Vladas Šakalys, A n - 
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SOVIETAI PYKSTA MADRIDE

Madride vykstančioje šiuo 
metu Konferencijoje Kana - 
dos, JAV-bių ir kiti Vakarų 
kraštai apkaltino Maskvą ir 
Lenkijos vyriausybes už gilų 
Žmogaus Teisių pažeidimą 
Lenkijoje.

Po 3-jų valandų kalbų, So

vietų S-gos deputatas Užsie
nio Reikalų min.pasinaudojo 
procedūros paragrafais ir 
pareiškė protestą dėl šių 
kalbų ir diskusijų. Dar ne - 
maloniau jam buvo, kai iš
girdo kaltinimus apie Žmo
gaus Teisių pažeidimus ir 
kituose 35-iuose kraštuose .,

M. LALONDE KOMENTARAI APIE
KANADOS NAFTOS PAKAITALO PROGRAMA

Neseniai aš turėjau progos 
oficialiai paskelbti Kanados 
naftos Substitucijos Progra
mą (Canada Oil substitution 
programą -- COSP). Ši pro
grama siūlo subsidijas mūsų 
savininkams ir.biznių šeimi
ninkams. kurie nori pereiti 
prie ekonomiškesni o kuro nau
dojimo, tuo būdu sumažinda
mi brangios naftos eikvojimą. 
Kai kuriose šalies vietovėse 
ši programa padės sumažinti 
apšildymo kainą ’ tokiomis 
priemonėmis, kaip geresne 
namų izoliacija ar egzistuo
jančios apšildymo sistemos 
pagerinimu.

Energijos taupymas yra pa
grindinis principas, kuriuo 
remiasi nacionalinė Energi
jos programa. Mūsų tikslas 
—suderinti nacionalinį naftos 
vartojimą su tą naftos atsar
ga, kuri yra Kanadoje. Mes 
galime tai pasiekti trim bū
dais nšsaugojant turimus naf
tos išteklius, atrandant nau
jus ir pakeičiant naftą piges
niais ir gausesniais naftos iš
tekliais. Mes turime svarbių 
ir garsėjančių gamtinių dujų 
hidroenergijos šaltinių, dide
lių anglies rezervų,reikšmin
gų urano atsargų, kurios ga
li būti panaudotos vandenili - 
nėję pramonėje. Šiuo metu 
mes gaminame daugiau ener
gijos negu reikia tam, kad ga
lima būtų pakeisti importuo
tą naftą savais ištekliais ir 
dar eksportuoti į užsienį.

Aišku, kad Kanadoje nėra 
energijos išteklių problemų. 
Yra naftos problema- Mes tu
rime didelį energijos ištek
lių pasirinkimą, ir visiems 
būtų geriau, jei nafta nebūtų 
eikvojama. Mūsų tikslas -- 
sekančio dešimtmečio laiko
tarpyje sumažinti naftos eik
vojimą 20%. Gyvenamuose, 
pramoniniuose ir komerci
niuose sektoriuose naftos

eikvojimas sumažės daugiau 
negu 2 kartus—nuo 550. OOO 
s tatinių per dieną iki 210 000 
statinių per dieną.

Perėjimas prie naujų ap
šildymo šaltinių reiškia,kad 
praėjus tam tikram laikotar
piui, vartotojas galės sutau
pyti lėšas, karias jis išlei
džia naftai. Tačiau naujas 
apšildymo sistemos Įrengi
mas reikalauja neatidėlioti
nų piniginių išlaidų, ir tai 
atima drąsą ir pasiryžimą. 
Čia ir reikalinga Kanados 
naftos Pakaitalo Progra
ma.

Ši programa įgalina namų 
savininkus ir biznių šeiminin
kus prašyti apmokestinamos 
subsidijos,kuri padengia pu
sę visų tų išlaidų, reikalingų 
keičiant naftą į kitokį kurą.

Šeima, kuri turi atskirą 
namą, gali gauti maksimaliai 
$800. Pastatuose, kuriuose 
yra centrinis apšildymas, 
subsidija gali būti nuo $1OOO 
iki $5000, priklausomai nuo 
butų skaičiaus.

Kanados Naftos Pakaita
lo Programa yra glaudžiai 
susijusi su Kanados Namų 
Izoliacijos Programa. Pasta
roji gali suteikti $500 subsi
dijas namų izoliacijos tiks - 
lams Namų savininkai kai 
kuriais atvejais gali gauti dvi 
subsidijas sieKiančias — $1, 
300. Kalba, tuo atveju, eina 
apie vieno buto pastatus.

Administracinės priemo
nės buvo paruoštos bendra
darbiaujant įstaigoms, atsa
kingoms už elektros ir dujų 
pardavimą. Jeigu jūs norė
tumėte įvesti elektrikinį ar 
dujinį apšildymą,turite kreip
tis i savo vietines įstaigas. 
Tais atvejais, jei norite naf
tą pakeisti į tokį kurą, kaip 
propanas, medis, anglis ar
ba saulės energija, . turite 
kreiptis i rajoninį Energijos 
Kasyklų ir Resursų Skyrių , 
kurį galima surasti kiekvie-

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE

noje provincijoje. Taip pat 
galima kreiptis i mano įstai
gos Konsultacinį Skyrių. Grei
tu laiku Informacija taip pat 
galinta bus gauti iš agentų, 
prekiaujančių' statybinėmis 
medžiagomis ir krosnimis 
medžiu. — malkomis.

Ši programa yra naudinga 
kiekvienam kanadiečiui ir val
stybei bendrai. Milijonai ka
nadiečių turėtų pasinaudoti 
finansine parama, kuri yra 
jiems siūloma, ir nebenau
doti naftos apšildymui. Jei
gu jūs naudojate naftą savo 
namų apšildymui, aš siūly
čiau susirišti su bet kuria iš 
ankščiau paminėtų organizar 
cijų, kur galėtumėte gauti 
detalesnį šios programos iš
dėstymą.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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JAPONU BAKTERIOLOGINIU GINKLU BANDYMU 
PASLAPTYS

P . INDREIKA
Nors II Pasauliniame Kare bakteriologiniai ir chemi

niai ginklai nebuvo pavartoti, tačiau jų panaudojimui la
bai pritarė Hitleris. Nūrnbergo Teisme.,teisiaint karo 
agresorius, kuriame dalyvavo ir Sovietų Sąjunga, tiek 
daug nusikaltusi taikai ir žmoniškumui ji liko nepakal - 
tinta. Hitlerio ministeris Albert Speer paliudijo, kad JAV 
prezidentui Roosevelt'ui 1943 m. pagrasinus, kad jei vo
kiečiai panaudos cheminius ginklus, bus atsilyginta tais 
pačiais ginklais, Hitleris pabūgo? būdamas Austrijos ka
riuomenėje 1916 m. savanoriu perbėgo į vokiečių armi
ją ir fronte buvo apakintas paleistomis anglų ašarinėmis 
dujomis. Gydomas ligoninėje, jis dažnai turėdavo hali- 
ucinius regėjimus, nes dujos buvo paveikusios smegenų 
veikimą. Bet vis dėlto, pasveikęs ir tapęs Vokietijos dik
tatoriumi, įžiebė II Pasaulinį Karą, vengdamas jame nau
doti cheminius ginklus.

Kad apsisaugojus nuo netikėtumų. JA V 1943 m. gruo - 
džio mėnesį pakrovė į prekybinį laivą John Harvey 1OO 
tonų chloro dujų, atšaldytame pavidale, ir pasiuntė į pie
tinės Italijos uostą Bari. Čia jį užklupo voleiečiųlėktuvai 
ir subombardavo. Kies žuvo miesto gyventojų, taip ir li
ko karinė paslaptis.

Reikėtų priminti lietuviams, besilankantiems Italijoje, 
kad jie užsuktų į Bari, nes čia, mies to katedroje yra pa
laidota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augus- 

-to Senojo žmona Nona Sforza. 1515 m.‘ mirus Žygimanto 
žmonai Barborai, iš visų kraštų pasipylė piršlybos. Į 
jas įsivėlė ir Italijos -didikų giminė — Sforzos. Bonos 
motina, suruošus! gausią palydą, savo dukterį raitą iš
leido per Alpių kalnus į marčias. Jai atvykus į Lietuvą, 
ji greitai pavergė Žygimanto širdį, bet neilgai trukus 
(1557 m.) mirė, nesuskubusi galutinai baigti įvesti Lie
tuvoje valakinę sistemą.

Bona Sforza mirė ne nuo cheminių dujų, kurias .atrado 
vokiečių chemikas Fritz Haber (1868-193 4) ir kurios 1907 
m. Hagos konvencijoje buvo uždraus tos vartoti kare,kaip 
ginklas. Nežiūrintį tarptautinius susitarimus, spaudoje 
dažnai skaitome, kad Kombodijos džiunglėse ir Afganis
tano aukštumose pasipila "geltonasis lietus", norint išnai
kinti prieš komunizmą nusistačiusius Vietnamo Hmong 
giininę ar Afganistano partizanas.

Prasidėjusioje Genevoje Nusiginklavimo Konferencijo
je dėl balistinių raketų ir Kitų strateginių ginklų apribo
jimo, dar prieš; tai daugelyje Europos miestų sukeltose 
demonstracijose buvo šūkaujama — už taiką ir nusigink
lavimą, pamirštant bateriologinius ir cheminius ginklus 
ir tikintis, kad Kremlius jų nepanaudos.

Surinktais JAV žvalgybos daviniais, paskelbtais spau
doje, Sovietų Sąjunga bakteriologinių ginklų 350. OOO 
tonų yra paiakirsčiusi tarp Varšuvos paktui priklausan
čių valstybių. Reikalui ištikus, jie būtų paskleisti netik 
raketų ir artilerijos sviedinių pagalba, net už 500 klm., 
į priešo užnugarį, kad jį iš karto paraližuotų. JAV irgi 
turi nemažai cheminių ginklų ir, kaip San Francisco 
Chronicle nurodo, apie 40.000 tonųyra laikoma Johnston 
saloje, Pacrfiko vandenyne.

Antrojo Pasaulinio Karo metu "naujojo pasaulio sant
varkos" kūrėjai — japonai, numetus amerikiečiams ant 
jų dvi atomines bombas, buvo priversti kapituliuoti gen. 
MacArthur'ui paskelbus okupacinę valdžią, į ją kreipėsi 
japonų generolas Ishii Shiri su prašymu, kad jeigu oku
pacinė administracija nesiims baudžiamųjų žygių prieš 
vadovautą bakteriologinių ginklų tyrinėjimo vienetą, pa
žymėtą Japonijos armijos kodu "731", bakteriologinių gink
lų daviniai bus perduoti amerikiečiams. Juos gavus,oku
pacinė administracija labai nustebo ir vengiant sukelti 
Amerikos gyventojų prieš japonų atominę grupę, viešu - 
sumai nepaskelbė, laikydamosi karine paslaptimi.

Praėjus 35 metams po Japonijos kapituliacijos, John W. 
Povėli, turįs San Francisco mieste senienų krautuvę, 
metė biznį ir ėmė tyrinėti, kaip japonai naudojo bakteri
jas ir cheminius nuodus, žudydami Amerikos karo belais
vius. Karinę prievolę jis buvo atlikęs JAV žvalgybojeKi- 
nijoje ir žinojo, kad japonai žudo karo belaisvius bakte
rijomis, darydami įvairius bandymus su jais, Priklausy
damas Karo Veteranų Sąjung ai, susirišo su buvusiais be
laisviais ir iš jų surinktų parodymų susidarė virš 2000 
lapų bylą. Joje buvo sukaupti pasibaisėtini žiaurumai, liu
diją japonų nusikaitimus žmoniškumui. Apsišarvavęs do- 
kamantais, jis ryžosi juos patikrinti karo archyve Wash— 
ingtone. Čia buvo surastas raštas,pasirašytas japonųgen. 
Ishii Shiri, kreipiantis į okupacinę administraciją, kuria
me sakoma:"Įteikiami daviniai, kurie buvo surinkti Japo
nų mokslininkų, vyriausybei išleidžiant milijonus dole
rių, ir praleidžiant keletą metų sunkaus darbo, davinius 
berenkant — kokie pasikeitimai įvyksta žmogaus organiz
me jį apkrėtus bakterijomis. Šie bandymai buvo surink
ti ne viešose laboratorijose, bet labai slaptai. Kartu pri
dedami pataloginiai tyrimų daviniai, tikintis, kad asme
nys juos surinkę, nebus persekiojami ir traktuojami karo 
nusikaltėliais, o išvados bus laikomos paslaptyje".

Bandymų reikalams japonai karo belaisvius apkrėsda
vo įvairiomis bakterijomis, tirdami ligos progresą. Jei
gu kai kurie belaisviai pasveikdavo, bet būdavo silpni, jie 
būdavo panaudojami kitiems bandymams, pav. įleidžiantį 
sąnarius chemikalų, kurie sąnarius padarydavo nelanks
čius ir žmogus negalėdavo jų pajudinti. Tokį belaisvį pri
rišdavo prie medžio ir arti susprogdindavo granatą. Jį 
sužeidus, į žaizdas įleisdavo bakterijų iššaukiančių gan
greną ir stebėdavo, kaip greitai žmogus miršta nuo krau
jo užnuodijimo.

Paskelbus John W. Povėli raštų davinius spaudoje, 
jam buvo iškelta byla, bet atsiradus daugybei gyvųliudi- 
ninkų apie japonų žiaurumus, prašokančius net Hitlerio 
metodus naikinant žydus,lietuvius ir kitas tautybes ka- 
cetuose, byla 1961 metais buvo panaikinta.
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Advokatas Bert V.A. Rolirigj kuris dalyvavo teisme, 
teisiant japonus už karo nusikaitimus, nustebo sužino
jęs, kad JAV slėpė nuo.teismo tolaus baisius japonųnu- 
kaltimus.

San Francisco Chronicle skelbia, kad gen. Ishii Shiri 
dar tebėra gyvas ir palaiko ryšį su 731 vienete dirbusiais 
nariais, bet vengia viešumos, kad neiškiltų į viešumą 
padaryti nusikaltimai.

Maskvos propogandos sukelti Europoje ir JAV "liau
dies balsai"prieš branduolinius ir reketinius ginklus, 
niekad nepakelia balso prieš demonstracijų finansuo - 
toją — Kremlių, kuris yra apsiginklavęs visokiais gink
lais iki dantų.

Vyslos Stebuklas ir Pilsudskis
ST. BIJŪNAS
/tęsinys/

Jeigu Pilsudskio kontra-ataka pavyko, net jos metu 
susėmė Į nelaisvę 5G.GGG rusų, kaip tik dėl ko, atrodo , 
rusai ir ėmė visu frontu trauktis atgal, tai kaip gi gali - 
ma Varšuvos pergalės, atsieit "Vyslos stebuklo" nuopel
nus atiduoti vien gen WeygaiKTui? Tai tik sentimentali jo 
paties, o ypač jo sūnelio nuomonė, beveik isteriška, kai 
vokiečių kariniai autoritetai linkę didesnę nuopelnų dalį 
vis dėl to atiduoti Pilsudskiui- už logišką apdairumą bei 
strateginius sugebėjimus:" Als Oborbefehlshaber bewies 
Pilsudski hier Besonnenheit und strategisches K(jnnen,so 
das der Sieg ueber die Rote Armee groestenteils sein 
Verdienst war"/Brockh.Enz., 14 ,p.619/o Na, matote;.

Logika aiškiai reikalauja skirti nuopelnus abiems, o 
ne vienam kuriam, nes genWcygandTui priklauso kreditai 
tik už iškėlimą į augštąją fronto vadovybę labai gabių ge- 
nerolų-Haller, bei Sikorski’v ;,išstumiant lepšiškus Pil
sudskio sėbrus.

Bet- trečias faktorius nutylimas, bene reikšmingiau
sias- anarchiška bolševikų sistema /bei vadovybė/.Atro
do, Raud.armija prie Varšuvos iššaudė amuniciją ir su - 
valgė maistą, bet pristatymams iš raudonosios "tėvy - 
nės" labai suvėluojant, turėjo,anksčiau, ar vėliau trauk - 
tis atgal, gelbstint kailį, kol nevėlu.

1920 m. liepos gale,pulk.K. Žukas, mūsų karo minis
teris matė savo akimis gen.Tuchačevskio divizijas žygy į 
Varšuvą /žiūr. "Žvilgsnis į praeitį" p. 283/;

..."Prie Lentvario miestelio mačiau, kaip ėjo bolše- . 
vikų kariuomenė. Turbūt, totoriai prieš ICC metų tvar - 
kingiau ėjo į Rusiją. Beveik visi kareiviai raiti, žinoma, 
ant atimtų iš.kaimiečių arklių. Jokios rikiuotės ar tvar
kos ir panašumo . Arkliai be balnų, vietoje pavadžių-vir- 
vutė. Kaip pakvaišę, dideliais šuoliais visi jie lėkė pir - 
myn. Daug kas rankose turėjo raudoną vėliavą su įrašu 
"Dajoš Aršavu"/daok čia Varšuvą/. Taigi, ar ne tiksliau 
būtų Varšuvos pergalę vertinti 3G% Pilsudskio, bei 3G% 
Weygand’o nuopelnais ir 4C% rusų/bolševikų/ anarchiš - 
kurnu?

Reikia pabrėžti, kad jei gen.Weygand tikrai suskaitė, 
kad rusų Raud.armijos karių Varšuvos apgulime buvo tik 
2GG.GOG /žiūr. Jacųues Weygand, " Weygand mon pere1' 
publ. Flammarion, Paris, 197G psl. 169/, tai "Vyslos ste 
buklo" reikšmę reikia norom nenorom , kaip pernelyg iš
pūstą, labai sumažinti. Lietuvai,kuri buvo 12 kartų už 
Lenkiją mažesnė,puolimas 18-25.GGG Raud.armijos ka
rių- nebūtų buvusi jokia problema ir savo pergalę pa va - 
dinti "Nemuno stebuklu" niekaip nebūtume išdrįsę/ be
rods, nugalėjome tada trigubai didesnes rusų jėgas/.Gen 
Weygand sumini,kad lenkų kovose prie Varšuvos dalyva
vo vokiečių, austrų bei baltųjų rusų savanoriai- kiek gi jų 
buvo, jis nutyli. Faktas yra, kad norint prilaikyti raudo - 
nąjį tvaną kuo toliau nuo "faterlando" sienų, ir mums
talkininkavo keli saksų savanorių daliniai. Galima spė
ti, kad lenkų pusėje vokiečių turėjo būti tūkstančiai- 15- 
-25, jei ne daugiau, nes Versalio Taikos sutartis daug 
profesionalių karių buvo padariusi bedarbiais „

Kai dėl Pilsudskio, jo nuopelnai vien dėl faktų teisin
gumo buvo suminėtini. Vargiai ar lenkų tautai jis daug 
gero atnešė, o daug bėdų tikrai. Jo blogai apgalvota stra
tegija /žygiui į Kijevą 192G m./- iššaukė "Vyslos stebuk
lą/, kuris be Pilsudskio militarinio siurpryzo Ukrainai 
užgrobti, greičiausiai būtų neįvykęs. G tai išliejo kraujo 
jūras Lenkijai, be jokios naudos.

Visiškas lenkų pralaimėjimas Vokietijai 1939 m.tu - 
rėjo gilias šaknis irgi Pilsudskio archainiam protekcio - 
nizme - augščiausias vadovybėje vietas atiduoti tik savo 
favoritams, nepaisant jų negabumo. Paskutinis iš jo pro
teguojamų buvo gen.E.Rydz Smigly, - daug kaltas dėl; 
menko pasiruošimo karui prieš Hitlerio Wehrmachtą, su 
vyriaujančia /poetine/ mintim - mes patys būsime pirmi 
ir mušime priešą jo žemėje, matant tik vieną medalio 
pusę /kas lenkams ir atnešė katastrofą/. /b.d./

alglmanto skiltis I
SIMBOLIAI AR FIKCIJOS ?

Taip Ir jauti — už šitą rašinį gausi rykščių ir viskas. 
Tad iškur gi toji drąsa susikaupė?Mat,sulaukus pusės am
žiaus (Gal teisingiau gerokai persiritus per jį" oda da
rosi kietesnė, storesnė, rasi mažiau jautri. Šiaip jau 
greičiausia, rykštės ar botagas yra ganėtinai skaudžios 
drausminimo priemonės, ir, dar skaudžiau, kai ne sve
timas, bet saviškis tave pliekia. Tačiau, jei panikiškai 
bijosi kiekvieno bėtago pliaukštelėjimo-, toks iš tavęs 
laikraštininkas, tegu ir mėgėjas. Žmonės, sako, dau
giausiai miršta nuo širdies priepuolio, vėžio ir eismo 
nelaimių, bet ne nuo rykštės. Vadinasi,pasidrąsini sa
ve. . . . i

Gerai, plačiai ir giliai visą pergalvojus, pasvarsčius 
visus tikrus ar galimus argumentus už ir prieš (neužmir 
šus taipogi galimas komplikacijas ir dalinti negalimas 
išvadas) kyla toks nebūtinai kuklus klausimas. Kodėl gi 
bent iki šiol, niekas nedrįsta pasikviesti išeivijos laik
raščių atstovų viešnagėn Lietuvon. Skaitome, kad, karts 
nuo karto kviečiami atskiri išeivių mokslininkai, profe
sionalai, net ir tokių grupės, ar net vienas kitas dailių
jų menų neoficialus atstovas, o spaudos žmonių (nebent 
nuvykusių sava iniciatyva 5 paroms) taip ir nesimato.

Kas nors tars, girdi, anoje pusėje gi nepripažįstama 
išeivių spauda, išskyrus "Vilnį", "Laisvę" ir "šviesa". 
Bet tai netiesa. Beveik kiekviename "Gimtojo Krašto" 
numery cituojami išeivijos laikraščių toki ar kitokį 
straipsniai, nuomonės. Kartais paminimi laikraščių ar 
žurnalų vardai, kartais ne, bet jau pats paminėjimo fak
tas liudija, kad patinka kam ar ne, bet išeivijos periodi 
ka anapus pripažįst'ama, ben jau "de facto".

Ar būtinai reikia būti inžinierium ar technikos moks - 
lų darbuotoju, idant kas nors susidomėtų, tuo tarpu mū 
sų spaudos žmonės ir toliau lyg ir ignoruojami ir nebeį
domūs lieka. Tai, vadinasi, vykdoma kažkokia diskri- 
minacija, kuriai, bent jau čia gyvenantieji, yra itin jaut
rūs. Ir, kaip nebūsi jautrus, skirdamas tiek daug laiko, 
pastangų ir darbo, bandydamas talkinti, padėti savajai 
spaudai, vien tik paprasčiausio idealizmo, gal užsispy- 
mo .gal ir blankaus tikėjimo, kad esi reikalingas, ne ko
merciniu, bet daugiau pasiaukojimo pagrindu gyvuojan
čiai išeiviškajai periodikai. Tai "smulkia buržuazinės" 
spaudos kiekvienos dienos realybė. Bendrieji tiražai ir 
pajamos mažėja, o leidimo išlaidos, priešingai, kyla. 
Žodžiu, išsilaikymo kreivė vis rodo nesmagius žemėji
mo ženklus. Sunku tikrąją padėtį surasti tiems, kurie vi
sai reguliariai (ir nebūtinai kukli ai) atlyginami už eilutes 
ar laikomi pilnais etatiniais tarnautojais su visomis tar
nybinėmis privilegijomis, komandiruotėmis ir visais ki
tais valstybinio biurokratinio gyvenimo teikiamais atribu
tais. Nešališkas stebėtojas labai nesunkiai turėtų įžvel
gti esamus skirtumus, kurioje pusėje spauda stovi arčiau
siai proletarinio lygio... Tai tikras unikumas visoje laik
raštinėje istorijoje, bent lietuviškoje laikraštijoje. Bet ir 
nedėkingose sąlygose bendradarbiaudamas pajėgi tai at
likti su šypsena ir savotišku pasitenkinimu, nors ir ži - 
nai, kad, bent piniginiu mąstu seikėjant, skriaudi savo 
šeimą. Sutarimas ar likimo ironija, kad, daugumoje žvel
giant, mūsų spaudos talkininkai savo kasdieninę duoną 
pelno ne būtinai pelninguose užsiėmimuose. Ir šis saki
nys čia įdėtas ne ašarų sužadinimui, bet paprasčiausio 
fakto paminėjimui, statistikai, istorijai (kam ji bus kada 
įdomi?). 36-eriems metams praslinkus po II karo pabai
gos, gal jau pats laikas, bent vieni, kartini ai, nuimti už
tvaras ir išeivijos spaudos neoficialiems atstovams. 
Taip, pats laikas /

PADĖKA

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIU, SĄJUNGA KANADOJE IR 
CENTRO VALDYBA REIŠKIA PADĖKA^PETRO CESNULIO 
ATSIMINIMU’’NUŽMOGINTIEJI” KNYGOS ANGLU KALBA 
LAIDOS IŠLEIDIMO SEKANTIEM MECENATAMS-RĖMĖJAMS:

$ LOGO,—Juozas Dilys, St „Catharine s, Gnt.
$ 6GG, - Audra Česnulytė, Brantford, Gnt„
$ 6GG. - Kristina ir Jim Maus su šeima,Port Elgin,

Gnt.
$ 11G, - B. S.Vaičiaičiai, Re^dale, Gnt,

Po $1GG, - H„E.DeCosta,Tounton, Mass,USA, Stasys 
Misliulis,Edmonton, Altą., Bernardas Naujalis, dr. Juozas 

Ule ckas, Stepas Varanka- iš Toronto, Gnt.
$ 60, - Silva Jokubiliūs,Delhi,Gnt.
$ 52,- I.P.Petkevičiui, Cicero, ILL ., USA

Po $ 50, - Paulė Ancevičienė, Nepean, Gnt0,Eugenija 
Bulotienė,Detroit,Mich,USA; Adomas Kalnėnas ir Pranas 
Kaziukomis, iš London, Gnt,, Monika ir Juozas Rimkai, 
Vittoria, Gnt,, P.Šalna, Richmond Hill, Gnt,, Domas Žio
gas, Delhi, Gnt.

$ 4G, - Antanas Basalykas,Toronto,Gnt,
$ 30,- Nikodemas Mattis, L os Angeles, Calif. ,l'SA.

Po $ 25,- Aleksandra Balčiūnas, Santa Monica, Calif., 
Giedrė ir Algirdas Budreckiai, Quincy, Mass.,USA; Ju
lius Gipas, A,Grigonis, M, Janeliūnas- iš Toronto, Gnt. 
Stasys Grležė-Jurgelevičius, Dorchester, Mass. ,USA. 
Juozas Lekas, Izidorius Straukas, Jonas Vaičiūnas- iš Chi 
cago, IL L ., USA; Zigmas Lubeckas, Vai Caron, Ont., V. 
Matulaitis, Weston , Gnt., V. A. Gsteikos, Warren, Mich,, 
VSA, Albertas Misiūnas,Detroit, Mich., USA, Ignas Sa - 
jauka,St.Catharines,Gnt., Viktoras Sniečkus,Elora,Gnt.,

Po $ 1G, - Al.Astašaitis,Troy, Mich, Algirdas Gus
taitis, Los Angeles, Calif.,USA.

Papildomi sąrašai bus ir toliau skelbiami.
Maloniai prašyčiau priimti ir mano asmenišką padė

ką. Su pagarba
Petras Česnulis, 70 Main St.,Paris, Cnt

Canada, N3L-1E6
3 dsI.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
. CIC Eiliniam išeivijos lietu

je t I V IK viui,šias eilutes rašančiam,
MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS Simpoziumas ir jo dalyvių ■ 

reiškimasis kelia didelį pa
sitenkinimą ir pasididžiavi -L .E I MA NTAS

/ tęsinys /
Dr. Ilona. Gražytė-MA ZI- 

LIAUSKIENĖ, literatūros 
specialistė ir kritikė,, Rašo 
išsamius straipsnius "Met
menims", " Akiračiams " , 
"Aidams", " Books Abroad" 
ir kt„ Lietuvių skautų veikė
ja - skautininke^Anglų kalbą 
ir literatūrą dėsto Montrea - 
lyje, "College Ahuntsic",

Simpoziume kalbėjo apie 
"l ietuvių vertybes išeivijo - 
je"„ Pagal "Tėviškės Žibu
rių" 4 nr. straipsnį, ji verti
nusi lietuvių vertybes mūsų 
išeivijos romanuose ir no - 
vėlėse. Straipsnio autorius 
A. Kairys apgailestauja, kad 
ji neradusi lietuvių prozoje 
jokių išliekamų vertybių . 
Mūsų patriotinis romanas , 
girdi,atsilikęs, todėl I.Gra- 
žytės-Maziliauskienės tonas 
buvęs negatyvus. A .Kairį , 
girdi, nestebina tatai, nes 
dabarties Amerikos roma
nuose vertybėmis laikoma 
prabanga, materialinis gė
ris, pragmatizmas,geras už
darbis, laisvumas -palaidu- 
th 3. s o o o

Dr. Romas MITA LAS, dak - 
taratą gavęs iš teoretinės 
fizikos, dabar Western Uni
versity Londono, Gnt.profe
soriaująs Astronomijos de
partamente. Šioje srityje 
dirbo ir Anglijos universi
tetuose. Yra Kanados, Ame
rikos ir'Anglijos Astronomų 
Sąjungos narys. Priklauso 
Amerikos Fizikų ir Tarp
tautinės Astronomijos Są
jungoms.

Dalyvauja L ondono lietuvių 
bendruomenės veikloje. Sim
poziume padarė apžvalgą a- 
pie"Astronomiją Lietuvoje".

Rimas PETRAUSKAS, psi
chologijos daktaras, yra dir

bęs Neuropsichologijos d-te, 
Windsor'o Universitete. Y- 
ra registruotas psichologas, 
daugelio šios, srities sąjungų 
narys.

Aktyviai reiškiasi Pasau
lio ir Kanados Lietuvių Jau
nimo Sąjungoje. Simpoziume 
davė studijinę analizę apie 
lietuvių jaunimo padėtį/pla - 
čiau apie šią analizę rašiau 
pirmame straipsnelyje apie 
Simpoziumą/.

Adv. Algirdas PUTERIS, 
diplomuotas teisininkas To
ronte. Reiškiasi lietuvių 
bendruomenės veikloje. Yra 
buvęs Ateitininkų S-gos 
Centro V-bos p-ku.

Simpoziumo diskusijose 
kalbėjo apie "Tremties lietu
vių palikimų klausimus".

Bronius VAŠKELIS yra 
rusų kalbos ir literatūros 
profesorius Lafayette Kole
gijoje. Plačiai žinomas vi- 
suomeninkas ir skautų vei
kėjas Toronte ir kt.Yra L i - 
tuanistikos Instituto litera
tūros sk. vedėjas. Išspausdi
no daug išsamių straipsnių 
lietuvių ir rusų literatūros 
klausimais. Priklauso dau - 
geliui šios srities mokslinių 
organizacijų.

Simpoziume kalbėjo apie 
Br.L a u c e v i č i ų-vargšų 
teatralą ir dramaturgą , se
niau žinomą mūsų kultūrinę 
žvaigždę.

Buvo Simpoziume ir dau
giau pasižymėjusių mūsų 
tautiečių, išsimokslinusių ar 
našiai dirbusių Kanadoje , 
nors dabar gyvenančių kitur . 
Čia būtų galima paminėti Da
rių SIAVINSKĄ, kalbėjusį 
Simpoziume apie "Geosin- 
chronizuotų satelitų įvedimą 
į orbitą ir jų te n išlaikymą". 

mą lietuvišku potencialu.Ta
čiau kai kurie mūsų kultūri
ninkai, ypač visuomeninin
kas ir dramaturgas Anatoli
jus Kairys yra, atrodo, pa
reiškęs tam tikrų priekaištų 
ar užmetimų apie Simpoziu
mo įnašą.

A .Kairys "Tėviškės Žibu
rių" keliuose savo straips - 
niuose davė gana išsamų 
Simpoziumo vertinimą. Jis 
pastebi, kad beveik visi jau
nesni Simpoziumo paskaiti
ninkai savo politinėmis ir 
kultūrinėmis pažiūromis pri
klauso SANTAROS-ŠVIESOS 
ideoliginiam blokui. Nebuvę, 
girdi, nė vieno iš- vyresnės 
kartos, kuris būtų atvėręs 
kairįjį sparną ir turėjęs 
drąsos apginti be jokio aiš
kaus tikslo kritikuojamus 
asmenis ar jų įsitikinimus . 
Tiesa, girdi, buvę du ateiti
ninkai, kurie tylėję, manyda
mi, tur būt, kad tatai tiesio
giniai jų neliečia.

Muzikas D. L a p i n s k a s , 
girdi, lyg niekinęs ar šaipę- 
sis iš mūsų "neva atsiliku
sios" muzikinės kūrybos.

Nepilnai, girdi, buvęs ob
jektyvus ir dr. K.Girnius , 
kalbėdamas apie lietuvių į- 
našą į humanitarinius moks
lus. Todėl A Kairiui, klau
sant kai kurių paskaitų, kru
vinomis ašaromis verkusi 
širdis.

Taip pat A.Kairys manąs, 
kad mokslo ir kūrybos sim
poziumai galį nustelbti Lie
tuvių Bendruomenės rengia
mus kultūros kongresus.

Iš VAIVORYKŠTĖS parodos MGNTREALYJE: 
RIŠTINIS KILIMAS LIAUDIES MOTYVAIS”

Genės MGNTVIL IENĖS

IŠ MŪSŲ POGRINDŽIO SPAUDOS:

RAUDON A'S IS ROJUS
Įžanga

Pasodino žmogus pupą 
Ir nespėjo apsidžiaugti 
Vienas plėšė, kitas lupo, 
Trečias tempė dar godžiau

Vienas siūlė gryną rasę, 
Kitas ramstė "kolchozus", 
G pilietis plikę kasė 
Ir šnairavo į visus.

Vienas baltas, kits raudonas, 
Trečias rudas kaip korys... 
Bet jei kriukteli bekonas, 
Tuoj subėga visi trys.

Su viskuo tau atsiduoda 
Jie, su kūnu ir dūšia, 
Bet pripuolė prie aruodo: 
Tu ir sėdi jų maiše.

Žiūri kaimas susigūžęs 
Į protingus ir kvailius, 
O jau vėjas nuo bakūžės 
Baigia plėšti kūlelius.

Kai reikėjo, kaimas ėjo 
Kas su klumpėm,kas batu, 
Neturėjo jie idėjų 
Nei raudonų, nei baltų.

Kaimas tyli, kaimas myli 
Savo I ietuvą karštai...
Kur cilinderiai su bryliais 
Kur žiūrėjo iš aukštai?

Kupstas apvertė vežimą, 
Rusas- valdžią L ietuvos... 
Vėl susėdo "žymūs" vyrai 
Gerti valdiškos kavos

Vilnius lenkų, Vilnius rusų... 
Pasitikom "maskolius”...
G lietuvis jau be šūvių 
Ima lenką į glėbius.

1. Kaip kaimas sutiko bolševikus 
Purpia vieškeliais "tačenkos" 
Su raudonom vėliavom.
Iš "tačenkų" kyšo rankos 
Su mongoliškom galvom.

Stovi kaimas be kepurės 
Ant žaliuojančių laukų, 
Iš "tačenkos" -”Daj zakūryt’." - 
Moja rusas su štiku.

(
Kaims duoda rusui kapšį 
Ir apžiūri išilgai...
Ir, pamatęs kiaurą krepšį 
Klausia:""Kas Jūs, ubagai?"

"Ne", " kuloke", mes kitokie 
Mes iš rojaus - nematai?
"Na, tai kogi Jūs sunokę 
Ir apaugę ašutais... ? "

Kaip ten klojas Jūsų rojuj 
Ką Jūs graužiat? Arbūzus. 
Kas Jums kojas suvynioja 
Į šmeruotuš abrusus?

"No abrūsai, značit, bintai 
Pažiūrėk, kas per gija.
Tokius moka pagaminti 
Tik Tarybų šalyje".

/bus daugiau/

J u o z a s Šilėnus

VEIDU I ŠIAURE* 'V

Ištrauka iš ruošiamos spaudai knygos/

II- jo PASAULINIO KARO ATSIMINIMAI

JURGAIČIŲ PADANGĖJE
2? — /tęsinys/

Rugpiūčio keturioliktoji. Paliktas tėvynės ilgesys at
sispindi mūsų veiduose. Kaskart vis labiau ir labiau pa- 
siilgstam gimtųjų laukų, rytmečiais rasotų pievų, žydro 
dangaus, šventųjų gojų ošimo, vakarinių lakštučių suoki - 
mo.

Nors ir čia rytmečiais pievos nubertos krikštolinera
sa ir dienomis lygiai taip pat giedras dangus ir vakarais 
paukščių suokimai tie patys. Bet jie ne tie patys mums , 
atėjusiems iš anapus Nemuno krantų, Mes lyg tie saka
lai pašautais sparnais, negalime pakilti į savo gimtųjų 
laukų padangę, ją ginti ir garbingai kovoti: mes turime 
paklusti likimo valiai, būti kantrūs ir neprarasti vilties.

Dienomis jau ir čia virš mūsų padangės, tik dar gana 
aukštai, kaskart vis tankiau pasirodo rusų žvalgybiniai 
lėktuvai. Jie lyg tie dykumų sakalai, kaskart vis įžūliau 
pradeda ieškoti aukų. Nujautimas sako, kad jų vis dažnes
nis pasirodymas tuščiomis nepraeis. Vokiečių radijo ži
niomis, kurias retkarčiais nugirstame valgyklos salėje 
laike pietų, nėra džiuginančios.

Fronto linija Rytuose apsistojo laikinai Lietuvos žemė
je. Ruože Tilžė, Virbalis, Vilkaviškis, vokiečiai tikisi 
fronto liniją išlaikyti ir rusų į Prūsų žemę neįsileisti*

Geriau orentuotis, iš mūsų kambario žmonių susior
ganizuojame radijo sekimo branduolį. Mus visai netikė
tai aplanko Adomo brolis Antanas su šeima, su kuriuo 
buvom išsiskyrę Tilžėje prieš dešimtį dienų. Džiaugia
mės lyg dešimtį metų nesimatę. Jį su šeima iš Tilžės 
paskyrė pas ūkininką darbams netoli Trempų miestelio. 
Kartu su juo esąs irSkrebūnas nuo Puntuko, pasitraukęs 
porą dienų po mūsų išvykimo ir kitais keliais pasiekęs 
Tilžę. Jo žodžiais, Adomo brolis atpasakojo liūdną liki
mą savo kaimyno Janicko, Puntuko seniūno, kurį nužudė 
atėję rusai.

Rusų kariuomenei priartėjus prie Anykščių, Puntuko 
km. ruskelių vedini, rusų kareiviai atėję pas seniūnąir 
reikalaudami pasakyti,kur yra jų sūnus partizanas. Tė
vui atsisakius išduoti sūnaus buvimo vietą, kurios jis gal 
4 psL 

ir nežinojo, jį tie Kareiviai smarkiai sumušė ir galop jo 
paties kieme, kitų šeimos narių akyvaizdoje, nušovė. Jis 
tai matęs iš savo lauko krūmų, kuriuose laikinai buvo 
pasislėpęs.

Seniūnas mums visiems buvo gerai pažįstamas, kaip 
taurus ir susipratęs lietuvis. Kaimo žmonių išrinktas ir 
jam patikėtas pareigas ėjo stropiai ir sąžiningai.

Kartu su Antanų toje pačioje vietoje esą dar kelios.lie- 
tuvių šeimos, kaip ilgai ten būsią, nežino, nes vokiečiai 
toliau trauktis pakolkas jiems neleidžią.

Mūsų susitikimo pokalbius nutraukė Špico švilpukas ri
kiuotis. Atsisveikiname.

Špicas įsako skubiai vykti į aerodromą prie bombųpa- 
krovimo. Vykstame pikti, kad po sunkios darbo dienos ir 
vakare neduoda ramybės, ir vėl turime dirbti -- kiloti 
sunkias, po 25Okilogramų bombas. Krauname į sunkve - 
žirnius, kurie jas kažkur išveža. Porą valandų paprakai
tavę, pėsti ir nuvargę grįžtame po dvigubo darbo, kren
tamo į lovas. Bet vos spėjome sumerkti akis, sukaukia 
sirenos, išmesdamos mus iš dar neįšilusių guolių. Špi
co nurodymu turime eiti į netoliese barakų esančias slėp
tuves .

Nakties tamsojevirš mūsųgirdėti rusų lėktuvų ūžesys. 
Tilžės miesto pusėje sušvinta didelių gaisrų pašvaistės, 
girdėti stiprūs, žemę drebiną bombų sprogimai ir prieš
lėktuvinės artilerijos šūvių trenksmas. Virš mūsų padan
gės ramu Išlendame iš slėptuvių ir stebime vykstantį 
mirties žaismą

Ir kokių velnių mus čia laiko? — širsta vyrai, negalė
dami sugrįžti į viliojančias iovas. Rytoj juk ir vėl dar
bas iaukia, nei čia tie mūsų barakai ruskeliams rūpi, nei 
ką. Stypsok čia per visą naktį, ir už ką?. ..

Miegas merkia akis,į kūną skverbiasi šalta nakties 
drėgmė. Tilžės bombardavimas tęsiasi apie porą valandų. 
Nakties tamsoje plazdena sukeltų gaisrų šviesa. Kai vėl 
sukaukia, oro pavojų atšaukiančios sirenos, skubame dar 
nors kelioms valandoms reikalingam poilsiui. O jau ge
rokai po vidurnakčio. . .

Rugpiūčio dvidešimt trečioji. Vos spėjus pavalgyti pus
ryčius, nė paprasto rytinio patikrinimo neatlikus, esam 
skubiai apginkluojami kastuvais, kirviais ir kirkomis, 
sodinami tuojau jau į laukiančius sunkvežimius ir sku
biai išvykstame į antrą aerodromo pusę kasti apkasų. 
Matyti, jau jaučiamas artėjantis pavojus. Be mūsų atve
žami ir civiliai žmonės, moterys, merginos, seniai ir 
paaugliai vaikai, pabėgėliai, jų dauguma ukrainiečiai ir 
lenkai. Yra ir kitų tautybių, ar tarp jų yra mūsų tautie
čių — nežinome. Juos kaip ir mus, prižiūri vokiečių ka
reiviai.

Dešinėje nuo mūsų iki Jurgaičių dvaro, poros kilomet

rų barą yra užėmę Reicho Darbo tarnybos vyrai. Kiek
vienas atskirai gauname iškasti nurodytą matą apkasų iš 
kurių galima šaudyti stačiom. Lengvą purų smėlį kasti 
nesunku: neskubėdami metame jį išvis gilėjančio griovio, 
skubėti niekas mūsų neragina.

Šimtai žmonių kelių kilometrų ruože ruoštam aerodro - 
mo apsaugos juostą, Saulėje žybsi nugaląstų kastuvų aš
menys, linksi kasėjų nugaros. Diena graži, dangaus mė
lynėje gana aukštai žvalgydami, planiruoja rusų žvalgybi
niai lėktuvai, stebi mus, kasančius geltoną smėlį. . •

Vokiečiu zenitinė artilerija tyli, jos kaip nėra, ji už
simaskavusi stebi ir laukia nusileidžiant žemiau. Mes ii 
neraginami rausiamės vis giliau, kad netikėtumo atveju, 
galėtumėm pasislėpti.

Netikėtai priemolio klode kastuvu išmetu gana didoką 
gintaro gabalą ! Mažesnių gabaliukų užtinka ir kiti. Di
džiausią nuotrupą pasiimu atminimui, kurią kaip Prūsų 
žemės relikviją, nutariau saugoti ir ją parvežti Į tėvynę.

Pusiaudienyje atgyja ir mūsų aerodromo lėktuvai. Iš 
maskaviečių rieda į pakilimo takus ir kyla į lengvais pū
kiniais debesėliais nubertą erdvę šiaurės rytų kryptimi. 
Jie greitai grįžta, pasiima bombų krovinį ir vėl neria 
atgal. Spėjame, kad vėl atsinaujino fronto eiga ir pri
reikė skubaus apkasų kasimo.

Iš darbo grįžtame jau temstant su daina. Pietų metu 
valgykloje gaudome radijo žinias. Praneša, kad vokie
čiai iš fronto vakaruose atsitraukia. Prancūzijoje sąjun
gininkai artėja prie Paryžiaus, Tulano irMarseille mies
tų. Italijoje sąjungininkų jėgos puolimus tęsia be dides
nio pasipriešinimo. Rytų fronte, rusai artėja prie Var— 
šuvos ir vėl pradėjo puolimus Tilžės kryptimi. Latvijo
je stiprios kautynės Madonos, Mintaujos sektoriuose.Rū
bu jėgos per Rumuniją skverbiasi į Balkanus. . .

Vokiečių karių ūpas kritęs, radio pranešamas žinias 
išklauso ramiai. Mūsų atžvilgiu gana malonūs: šiaip jau 
kada fronto eiga yra palanki vokiečiams, tada jie į mus 
žiūri išdidžiai ir iš aukšto.

Rugpiūčio dvidešimt aštuntoji. Ir vėl kasame apkasus, 
tik šį kartą netoli savų baraKų. Po praėjusio lietaus že
mė šlapia, glitus molis limpa prie kastuvo ir batų, nuo 
kurių nespėji nugramdyti — žiūrėk ir vėl aplipę, vos pa
nėši. Vieta akmeninga, nurodyta apkasų linija tenka keis
ti, apeiti sutiktus gana didelius akmenis- Puskarininkas 
Varnagė nuolat slampinėja apie mus ir vis moko kaip rei
ki a kasti, lyg mes nemokėtumėm. Ak tas Varnagė, kartais 
jisai pasidaro'toksai įkyrus ir priekabingas, kartais gana 
ramus ir jo lyg nebūtų. Ypatingai įkyrus jei kas kada iš 
vyresniųjų yra kartu su juo. Taip ir šiandieną: jo virši - 
ninku matomas karininkas kapitono laipsnyje, kuris ap
žiūri visą apkasų kasimą. /bus daugiau /
" NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš PADANGĖS MIELOS
/iš spaudos okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje/

Mikalina Glemžaitė
MIKALINAI GLEMŽAITIEI 
9C METU

Glemžaitė Mikalina,peda
gogėj lietuvių tautodailės ty
rinėtoja. Baigusi Saulės kur
sus Kaune, ši didelės energi
jos moteris, 1916m. Petrapi
lyje išklausė augštuosius 
pedagoginius kursus, išlaikė 
mokytojos egzaminus. 19G9- 
15 dirbo mokytojos darbą 
Lietuvoje. 1915-17 Petrapi
lyje mokytojavo lietuviams 
pabėgėliams,po to dar 2 me
tus Piatigorske. 1919 m. grį
žo į Lietuvą ir dirbo moky - 
tojos darbą.Nuo 1922 m. bu - 
vo gimnazijos mokytoja/"Au- 
šros"Mergaičių Gimnazijoje 
Kaune išdirbo1C metų/, nuo 
193G m.Dotnuvos Žemės Ū- 
kio Akademijoje buvo lekto
rė.

Nepaprastai darbšti, visą 
laiką ši kupiškietė paskyrė 
skleidimui tautodailės, ypač 
tautinių drabužių, kurių pa
vyzdžių pririnko kelioliką 
albumų. Rašė straipsnius ir 
išleido knygų apie Kupiškė - 
nų., vestuvininkus, Lietuvių 
moterų tautinius drabužius 
1955m. išleido Lietuvių Tau
tiniai Drabužiai ir parašė 
Baltų etnografiniame leidi
nyje rusų kalba apie buitį - 
nius lietu viii liaudies rūbus.

Ir dabar po pusšimčio 
mėty pedagoginio darbo, ji 
tebėra aktyvi, atidavusi ir pa
rengusi krūvas rankraščių, 
albumų /jų apie 4G pateko į 
Kupiškio, Kauno, Vilniaus , 
Leningrado ir kt„ muziejus/.

VERTINGI KALBININKŲ
leidiniai

Vytautas Vitkus, serijai 
i'‘Kalba ir žmonės" paruošė 
knygą "Liaudies kalbos gro

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ
• v

ATEIK Į LIETUVIU A, A. f ALCOHOLICS ANONYMUS) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENĮ, 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE?

8 vai. ,vakaro. į

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G. : 366—2548 ( namų); 489—5391 (darbo);
Henrikui N. : 277—7868; Dainiui L.; 768—9606 ;

Donaldui D.: 661—1733.
i

1982.11.10 

žis" ir Pranas Kniukšta "Ra
šytojas ir žodis". Abi knygos 
paruoštos aukštu profesio
naliu sugebėjimu ir rūpes
tingumu. Išleistos Vilniuje .

Zigmas Zinkevičius para
šė "Lietuvių kalbos istorinę 
gramai iką"ypati ngai naudi il
gą lituanistikos studentams, 
išleido Mokslo Leidykla Vil
niuje.

DALINOSI RESTAURACIJOS 
PATIRTIM

Lietuvos Valstybinio Dai
lės Institute studentai-busi
mieji architektai-restauruo
to jai buvo nuvykę į Rytų Vo
kietiją, Ehrfurto miestą, su
sipažinti su senųjų Tiuringi- 
jos kultūros paminklų apsau
ga ir jų restauravimu.

KYLA JAUNA MUZIKE
Vilniuje Valstybinis Fil

harmonijos simfoninis or
kestras atliko K. Vasiliaus
kaitės kūrinį-simfonetę. Ji 
susideda iš 4-ių dalių, pasi
žymi liaudies dainų užuomi
nomis ir spalvinga orkes- 
tracija.

Jaunoji kompozitorė ne - 
seniai baigė prof.E . Balsio 
vadovaujamą kompozicijos 
klasę Vilniaus Konservato
rijoje.

Vyko ii’ keletą koncertų 
Vilniaus salėse, kuriose bu
vo atlikti įvairių jaunųjų 
kompozitorių kūriniai.

GABI KILIMŲ KŪRĖJA
Kauno paveikslų Galerijo

je įvyko Anelės Mirohaitės 
kilimų paroda. Kilimai dau
giausia sukurti lietuvių liau
dies pasakų motyvais, gabiai 
sukomponuoti ir atlikti

Išeivijoje mūsų iškiliau - 

$

šiųjų tautodailininkų sukur
ti ir atlikti darbai-dali. A. ir 
A.Tamošaičių jau virš 3 de-
šimtmečius apkeliauja įvai
rias lietuvių kolonijas Kana-
doje ir JAV-se. Jų pastan
gomis įkurto Tautodailės 
Instituto dėka visoje eilėje

KAIP GI BE ATSARGOS ?
Sovietai staro daugiaaukš

čius namus su mažais dvieju 
kambarėlių butais, tai nors 
būtų kiek didesnis rūsys; bet 
tai neįmanoma dešimties ar 
daugiau butelių name., nes rū
sio patalpa yra labai ribota. 
Gerai, jei kam dar leidžiama 
turėti užmiestyje (už Kauno ar 
Vilniaus) sodelius, kuriuose 
leidžiama pastatyti mažą va- 
sarnamelį su rūsiu, o jame 
talpinama to sodelio vaisiai 
bei daržovės. Deja, tie sode
lių nameliai nėra saugūs, jie 
neretai (pasiskuadžiama laiš- 
kuosejesti apiplėšiami bei ap
vagiami. Tad saiku yra suda
ryti mai sto atsargas benuosa- 
vybei komunistinei diktatū
rai viešpataujant. Laisvojo 
pasaulio gyvenimas priešingai 
bazuojasi — galimybe turėti 
visokeriopas atsargas.

Argi mes čia, Amerikoje , 
neturime atsarginių drabužių? 
Negi rasi žmogų, kurs turėtų 
tik vienus marškinius arba ir 
visai neturėtų? Jei perkame 
automobilį, tai esame tikri ga- trofa.
lesią pirkti ir jo atsarginių 
dalių- Bet, štai sovietinėje 
Li etuvoje kaip rašoma —pasly
dus vėlai rudenį automobiliui, 
jo taisymui turėta labai daug 
gaištų ir vargo. Kai pagaliau 
prireikė vieno litro dažų, tai 
truko kelius mėnesius jų ieš
koti. Sov. Sąjungoje ir žemes 
ūkjo sėkmingas vedimas yra 
stabdomas atsarginių dalių 
trūkumas. Dar traukiniu ma
šinas gabenant, dalys esti va
giamos ir parduodamos juodo
je rinkoje., kurioje jų irgi tuč
tuojau negausi.

Jei norima padaryti maisto 
atsargą kiek ilgesniam laikui 
(ypač jei turima kiek didesnis 
š al dy tuvas—' 'deep -f reezeri s') 
tai čia gali laisvai supirkti 
maistą gausiose super-parduo- 
tuvėse. Gi ten Sov. Sąjungoje 
(ypač dabar gausiai reklamuo
jamoje Lenkijoje) vis didžiau
sios eilės prie kasdieninių 
maisto produktų ( su mėsa ir 
pieno produktais visai blogai), 
ir ten dirbantieji beveik p?ase 
(45%) savo uždarbio turi iš
leisti maistui. Amerikoje, 
produktų yra didžiuliai išteK- 
liai ir mes nė ketvirtį uždar
bio nepra valgome. (Tiesa,pa
ti Sov. S-gos vyriausybė turi 
dideles požemines maisto, ja
vų atsargas tam atvejui, jei 
kiltų užsiusiantis ir viską 
naikinantis karas).

Ar gyvenamas, kelių aukštų 
namas neturi atsarginio išė
jimo. Pažįstu netolimą kai
myną, kurio antras aukštas 
neturi atsarginio išėjimo. Šiuo 
atveju jie neturi teisės išnuo- 
muoti tokį antro aukšto butą, 
ir jame patys gyvena, o pir
mąjį aukštą išnuomuoja. Tu-! 
rime kiekviename name gaiš - 
rui atsargą— gesintuvą, kuris 
gaisro atveju gali suteikti ne
įkainuojamą pagelbą. Ar ligo
ninės neturi atsargai įvairių 
vaistų ir net kraujo atsargą , 
kad nelaimės atveju galima 
būtų susirgusiam žmogui pa
gelbėti ar jo gyvybę išgelbėti.

Vaikai yra tėvų gyvenimo tą
sa ir, nelyginant, atsarga . 
Prisimenu pasaką apie tėvą ir 
jo keturius sūnus. Tėvas lie
pė visiems sūnums eiti "s vi e -

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11.30 IKI 12 VAL. NAKTIES 
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. TeL: 669-8834

miestų iškėlė nemažą būrį 
gabių kilimų audimo mėgę - 
jų-

Atrodos kad įgimtieji pa - 
linkimai į meno šakas neuž
gožiami nei diktatūrinių, 
svetimų valdžių, nei išeivi
jos svetimos aplinkos.

kRe/vi
VEJDRoDŽ/M

to vandravoti"į visas keturias 
puses tikėdamas, kad vis nors 
vienas kuris atras "laime" ir 
nežus, sugrįžpas tėvą. Nūdie
niai tėvai dažnas teturi tik po 
vieną sūnų ir tam atsitiktinai 
žuvus, neturi senatvėje atsar
ginės paguodos, o turi tenkin
tis liūdna vienatviška senatve.

Jei Anglijos min. pirminin
kės Thatcher sūnūs išvyko au
tomobiliu j kokias ten lenkty
nes per Afriką ir, paklydęs , 
išbuvo dykumoje berods porą 
savaičių, tai jis išliko gyvas 
tik dėlto, kad turėjo atsargų, 
ypač maisto ir vandens.

Mūsų garbingas, didelis tė
vynės mylėtojas (jau miręs) 
K. Pakštas sielojosi Lietuvos 
ir jos tautos ateitimi ir rūpi
nosi sukurti atsarginę Lietu
vą, (gal Afrikos Angoloje, gal 
Vid. Amerikos Hondūre — ne
pagalvojęs apie Kanados Ont
ario pro v. tabaki ninku bei ū — 
kininku kraštą) tam atvejui, 
jei mūsų valstybę ir ypač tau
tą, ištiktų kuri žiauri katas -

Minint Blaivybės įvedimą 1«5« m.,buvo išleistas ir lietu
viškas plakatas,, Čia matome kai kurias jo detales.

Na, o kaip su didžiausia ir 
turtingiausiu pasaulio kraštu 
JAV, kuri turi įvairiausių ne
tik maisto, bet ir tobuliausių 
mašinų bei įrengimų didžiulę 
atsargą ? Ar šis laisvasis 
kraštas yra saugas ? Naujas 
jos prezidentas apsižiūrėjo, 
kad su JAV saugumu ne vis
kas tvarkoje; tobulesnių gink
lų mažai teturima ir naujų ne
gaminama, kariuomenė nėra 
parengties stovyje. Žodžiu , 
visi (taigi ir Kongresas) suti
ko didint lėšas krašto apsau
gai. . Šiandien (po vienų metų) 
jau tvirtinama, kad Kariuome
nės aprūpinimo trūKiimus esą 
pavykę pašalinti, bet tai toli 
gražu dar neviskas. Pamirš
tama vienas svarbus karino - 
nės tvirtumo pagrindas — jos 
rezervai. Argi tai nėra di
džiulė nesąmonė — neturėti 
atsarginių karių? O kaip juos 
turėsi, jei kariuomenė vien 
samdinių? Nėra privalomos 
karinės prievolės, kurią at
likę ištreniruoti — išmokyti 
jaunuoliai eidavo į atsargą. 
Iškilus didesniam karui, kaip 
gi kariuomenė ves karą, ne
turėdama atsarginių / Karė 
žūva tūkstančiai karių ir dar 
daugiau jų išeina iš rikiuotės 
sužeistų. Kaip gi papildysi 
kariuomenę, neturėdamas pa
ruoštų atsarginių karių? Ar 
gal numatoma tik"vienadie - 
nis"ar vienos savaitės karas? 
Ar gal išviso nesiruošiama 
kiek didesnės apimties karui, 
ir tik kalami nauji ginklai tai
kos atsparai, kad Sov. Sąjunga 
"neišdrįstų" pulti JAV- Reiš
kia, gyvenkime ir bijokime 
tos akiplėšiškos Sov. S-gos, 
kuri visokeriopai apsiginkla
vusi, nė Įdek negalvoja apie 
"status ęuo"irnė kiek nesle
pia savo tikslo: užvaldyti visą 
pasaulį. Tuo tarpu iš Sov. S- 
gos tam tikra grupė sovietinių 
piliečių įleidžiami į JAV ir 
jose įsikuria.

Ar atsargu yra įsileisti į 
JAV daug svetimo sovietinio 
elemento ? Ar buvo atsargu 
įsileisti tūKstančius (bene 150. 
OOO) kubiečių 1960 metais , 
kurių pasėkoje kriminaliniai 
nusikaltimai padidėjo, pav. ,

Tonas P la kt u ka s 
GIRGŽDANČIOS GRINDYS

H. Mitchell duoda keletą gerų patarimų,.kaip sumažinti 
grindų girgždėjimą, ypatingai stipriau pasireiškiantį žie
mos metu. Šildant, sausame ore medis susitraukia ir vi
nys atsipalaiduoja. Tada vaikštant girdimas cypiantis gar
sas. Pagrindinės lentos trinasi į vinis, kurios įkaltos ant 
skersinių. Farnerai nuo sausos šilimos išsilankstant, 
vaikštant girdisi smūginis garsas.

Vienas taisymo būdas - naudoti drėkintuvą , užtaisy
ti plyšius,praleidžiančius orą, naudojant plastmasę arba 
specialias juostas.

Geriau, tačiau, jei įmanoma pasiekti grindų apačią iš 
rūsio, atžymėti vietą, kur juda grindys /ims nors turi vaikš
čioti jomis, kad matytųsi/. Po to, paprastai įkalti gaba - 
lėlį atskalos tarp grindų ir skersinio. / I vaizdas/. Jeigu 
girgžda didesnis plotas - prikalti 1" iš 2" lentą į skersi - 
nį, kietai prispaudžiant jį prie grindų apačios /II vaizdas/

Jeigu grindų apačios neįmanoma pasiekti, įsukti 2 ir 
1/2 " spiralinę baigminę /"finishing"/ vinį pro grindis į 
skersinį. /Jį galima surasti barškinant į grindis krump
liais, kol pasigirsta duslus garsas ties skersiniu.Papras
tai jie būna sudėti kas 16"/. Vinį įsukant,pirma pragręž
ti mažą skylutę į kietmedį,kad vinis nesusprogdintų me - 
džio. Įkalus,užlipdyti vinies galvutės duobutę su medžio

Jeigu padarėte klaidą ir vinis neatatinka skersinio , 
panaudokite vielą 18" ilgio, sulankstytą Z pavidalu, kad il
gesnioji dalis, įleista į skylutę galima būtų pasukinėti ap
link, kol viela atsimuš į skersinį. Pieštuku atžymėti vie
los kryptį po grindimis, ištraukus ją padėti šalia pieštu - 
ko. Vielos galas nurodys skersinio vietą.

Dar kiti siūlo, susidarius didesniems tarpams tarp 
grindų, į plyšius pripilti talko pudros ir užklijuoti išilgai* 
juostą. Visa tai jeigu nepašalina visiškai, tai žymiai su
mažina grindų girgždėjimus ir cypimus.

LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA Floridoje keleriopai, o bend- Lietuvos išlaisvinimo, kad jei 
rai JAV-se net 62% (U.S. News net apie Lenki jos dabartinę 
and World Report — 2.1. 82. katastrofinę padėtį JAV vy- 
Šių faktų akyvaizdoje kaip mes nausybės vyrų prasitarta: dėl 
galime tikėtis bet kurioje nu- Lenkijos JAV neis kariauti... 
matomoje ateityje sulaukti J. V

5 psl.
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame A Jft 88 /B
TORONTO LIETUVIŲ f*Xf<A</VlA< 

| kemuto KOOPERATYVE - --------------- —

toronto
A. L U KO ŠI U S

MOKA: IMA:
14 % už 90 dienu term. ind.
14 % už 6 mėn. term. ind.
14^% *>*■ 1 metu term. ind. už asm. paskolas nuo 1856%
13 % už 3 metu term. ind.
15 % už pensijų plana už mortgicius nuo 17 % %
14 % už namu plana
14 % už specialias taup. sask.
11 % už taupymo sask.
6 % už čekiu sask.

AKTYVAI viri 28 mil. doleriu

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

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6 

’’TAURAS”
Jau 29-neri metai kaip šio

je lietuvių kolonijoje šituo di
dingu vardu pasivadinę, gam
tos sambūrin susiorganizavę 
gyvai ir įdomiai besireiškią 
Toronto Medžiotojų—Meške
riotojų klubas "Tauras".

Tai vienas iš pirmutinių ši
tos paskirties čia įsis teigusių 
klubų, per tą ilgą metų eilę 
kultūringai ir pavyzdingai sa
ve užsirekomendavęs. Narių 
skaičiumi, šis sambūris su 
nežymiais svyravimais vis 
laikosi su 50 asmenų, Klubo 
sudėtyje veikia ir jaunimo 
sekcija, kuriai šiuo metu pri
klauso per 1O jaunuolių. Tai 
ratelis, kuris šiai organiza-

TORONTE
nuotai ki ngo pobūvio metu s ve
ši ams buvo pranešta, kad šio 
klubo orbiton nuo dabar ofi
cialiai įsijungia netaipdar se
nai čia susitvėrusi lietuvis — 
kojo jaunimo ledo rutulio ko
manda, kurios tolimesne glo- 
ba rūpinsis "Tauro"Klubas.

Šią komandą sudaro 14 jau
nuolių vadovaujant kap. Al - 
gi u: RIMKUI. Šia proga"Tau- 
ro" klubas jo sąstatan naujai 
įsijungiančiai sportinei gru
pei įteikė ir pirmąjį 360 dol . 
čekį įsigyti uniformoms.

Už pirmą ir pradinį padė
jimą atsistojant ant pačiūžų, 
grupės vardu dėkojo A.Rim
kus. Pareikštą padėką ir ki--

ĮNSUMHCf * Komercijai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Brether-BiraukM INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūliiį’dre&de • VALTERIS DREŠERlS
233-3334 - 231-2881 - 231-8228
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W.
Toronto , Ont
M6P 1A5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti: 
Tel. 533 - 353 1

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

M6H 1A8 532-3414
AKTYVAI—virš 19 milijonų

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius 14 

10-3 = 180-1 85 d. term. ind.
E term, indėlius 1 metų 

10 - 3 — term, indėlius 3 metų 
pensijų s-tą 

_ spec. taup. s-tą 
10-8 = taupomąją s-tą 
10 8 E depozitų-čekių s-tą 
9 _ ■} 1 DUODA PASKOLAS: 

A / E asmenines nuo
9.30 E rrcortgičius nuo

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

ANAPILYJE skyrius vaikio sekmod. 9.30 v.r. — 1 v.p.p

% 
% 
% 
% 
%

14
14’/2°/i
13
15
14
11
6

%
%

18’/ž%
17%%

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgicius iki $100,000 
(75' < įkainoto turfo'vertės). Draudžiame norių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,(100 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler s cheques). Nrimamc mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamos įvairios sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

cijai augina ir brandina nau
jus narius.

Apie 200 km. į šiaure, pa
čiame šios provincijos eže - 
rynų ruože, už Parry Sound, 
netoli Albert miestelio, šis 
klubas jau eile metų turi įsi
gijęs savo nuosavą buveinę, 
tinkamą žūklei bei medžiok
lei — 550 hekt. žemės skly - 
pą,į kur Kartas nuo karto vis 
daromos išvykos gamtom

Šis sportiškai nusiteikusių 
žmonių sambūris kiekvienais 
metais ir čia, mieste, suren
gia jau tradicija tapusius, pa
garsėjusius ir visų mėgsta
mus pobūvius. Jei kitos or
ganizuotos grupės ir skun
džiasi pasyvia mūs ų jaunosios 
kartos laikysena tokiais atve
jais, tai visai kitaip šio klubo 
metiniuose pobūviuose. Čia 
jų visuomet matosi gausiai.. 
Nemažiau pusę atsilankiusių 
svečių sudaro pats gražiau
sias, sveikiausias šios koloni-

tiems šią naują Komandą pa- 
rėmusiems:R.KULIA VUI, W. 
DAUGINIUI ir visiems ki
tiems. Pramanoma ir pir
moji šios sportinės koman
dos išvyka Detroitan, š m. 
vasario mėnesį.

Po bū vy j e dal yvavęs buvęs 
montrealietis H. Adomonis , 
šio vakaro dalyviams prane
šė ir dar kitokią žinią: Ne
žiūrint to, kas, kur, ir kaip 
šį sezoną sugavo žuvį ar su
medžiojo briedį , — patį gra
žiausiąjį laimikį šiomis die
nomis "sumedžiojo" šiame 
pobūvyje dalyvaujantis mont
realietis.iaunuolisRaimu odas 
ŠiaučiuĮis, susižiedavęs su 
gražia, veiklia šios kolonijos 
lietuvaite Vida Vaitiekūnaite.

Gausias ir puikias šio po
būvio vaišes pagamino apsuk
rioji dabartinė L- N šeimi
ninkė E. JUKNIENĖ. Tai bu
vo vienas iš įdomesnių ir pui
kiai pavykusių šios lietuvių

VASARIO 16-CSlOS 
MINĖJIMAS

Primenama, kad iškilmin
gas VASARIO 16 MINĖJIMO 
AKTAS vyks VASARIO 21 d., 
sekmadienį, 4 vai.p. p.didžio 
džiojoje ANAPILIO salėje.

Kalbės dr.Kazys ĖRINGI^ 
meninę dalį atliks Toronto 
GINTARO Ansamblis.

Vasario 16-tąją mini po 
pamaldų I ietuvių Evangeli
kų-Liuteronų Išganytojų Pa
rapijoje.Pamaldas laikys iš 
Chicagos atvykęs kun . Po - 
vilas Dičys.

PUOŠNIUS UŽGAVĖNĖS
15 organizacijų rengiasi 

dideliam Užgavėnių rengi
niui, kuris įvyks LIETUVIU, 
NAMUOSE, VASARIO 20 d.

Meninėje dalyje dalyvaus 
virš 120 choristų, šokėjų, 14 
menininkų surengs parodą. 
Kaukių Vakarui bilietai pla - 
tinami LN raštinėje, Sekma
dienių Popietėse. Galima jų 
gauti ir pas organizacijų at
stovus.

TRADICINIS MAŽLIETUVIŲ 
ŠIUPINYS

Mažosios Lietuvos Mote
rų Draugija rengia tradicinį 
ŠIUPINĮ, VASARIO 23 d., 
antradienį, 7 vai. v., PRISI
KĖLIMO SAL ĖJĘ.

Programoje dalyvaus Vy
rų Choras ARAS.

SALIŲ NUOMAVIMAS
Prisikėlimo Parapija pra 

dėjo nuomuoti sales 1982 
metams. Lietuviams duoda - 
ma pirmenybė iki balandžio 
mėn. pabaigos.

SAUGOKIME PLAUČIUS
Toronto Universiteto Kli

nikų tyrimai parodė, kad nu
stojus rūkyti, plaučiuose 
pranyksta ankstyvieji vėžio 
ligos ženklai.

Pažengus plaučių karcino
mos ligai ii- net po operaci
jos, dideliam procentui ne
berūkant ir po 5- 1O metų 
liga nebeatsinaujino.

Gaila, kad nepravesta di
desnių tyrinėjimųisurasti ne
kenksmingai cigaretei...

jos jaunimėlis ■ — Atsilankiu
siam j šiuos pobūvius, visuo
met prisimena jaunystės die- 
neles, nes kaip sakoma: "Tik - 
r.ai yra kur akis paganyti".

Šįmetiniame parengime sau
sio mėn. 16 d. didžiojoje L.N 
salėje, šitas teigimas ir vėl 
šimtaprocentiniai pasitvirti
no.

Klausantis žmonių pasako
jimų, daug kas stebisi, nesu
pranta, kur paslaptis ? Kaip 
ir kodėl šis klubas sugeba par 
traukti art tikriau pasakius 
"sumedžioti" čia gyvenančių 
jaunuolių širdis?

Šį karią gausiai atsilankiu 
sius svečius nuotaikingai ir 
nenuobodžiai (ar tik ne. viena 
iš pasisekimo paslapčių?) 
linksmino judrus energingas 
"Les—the music masters" 6 
asmenų orkestras,tikrai su
gebantis visus nuo žemės pa
kelti, užburti ir sužavėti. Šio

kolonijos renginių
Šio įdomaus ir energingo 

klubo dabartinę valdybą sud:r- 
rjo: pirm. W. Drešeris, J.Šim
kus, V. Jankaitis, J. Juodikis, 
W- Dauginis bei kiti ištikimi, 
gamtą suprantantys ir ją my
lintys vyrai. Reikalui atsira
dus, jei visi kaip vienas ne
svyruodami stoja darban .ypač 
kas liečia šio vieneto sritį . 
Be abejo, jie žino ir tokį po- 
sakį:"Nelaikas šunis maitin
ti, kada jau medžioklė prasi
deda".

Žvelgiant į šio klubo. įspū
dingą emblemą, tai yra galin
gąjį žvėrių karalių taurą, ku
rių kadaise ir mūsųšalies gi
riose apsčiai viešpatavo, vaiz
duotei! vėl ir vėl sugrįžta tos 
didingos senovinės karališkos 
ir legendarinės mūsų stumb
rų — taurų medžioklės. Šis 
sambūris, mums daugiausiai 
visą tai primena.

JAUNIEJI ŪKININKAI 
ŽIEMOS ŽAIDYNĖSE

Tuo metu, kai daugelis su
sigūžę savo namuose leidžia 
žiemą, jaunieji ūkininkai 
linksminsis metinėse žie
mos žaidynių varžybose VA
SARIO 2C d.

Šiemet varžybos vyks Pe
terborough ir Lakefield vie
tovėse.

Vyks 6 žaidynių varžybos: 
vyrų, moterų ir mišrių gru
pių sąstatuose. Dalyvių nu - 
matoma apie 400. Paskiri 
ir grupiniai laimėtojai ats - 
kirose vietovėse ar zonose 
dalyvauja galutinėse, meti - 
nėse šiose varžybose. Lai
mėtojai bus apdovanoti"Ju - 
nior Farmers" medaliais.

Kviečiami visi atsilankyti 
ir stebėti šias varžybas,ku
rios vyks: Lakefield Curling 
Club;kėglių sportą/ bowling/ 
Lake view Bowling Lanes, 
George Street,Peterborough; 
lygumų ski-pašliūžų ir kitos 
varžybos - Thomas A „Stew
art ir Adam Scott gimnazi
jose Peterborough.

Pabaigai įvyks šokių vaka
ras Peterborough Memorial 
Centre.

Šios provincinės žaidynės 
yra vienas iš daugelio pa
rengimų, kuriuos rengia ir 
remia Ontario Junior Far
mers' Association. Šiuo me
tu jai priklauso 8400 narių 
15- 30 m.amžiaus.
/Ontario Ministry of Agri

culture and Food/

P.S. įdomu būtų sužinoti, 
kiek esama lietuvių jaunųjų 
ūkininkų Ontario provinci - 
joje? Atsiliepkite ir para - 
šykite apie save. Taip pat 
atsiliepkite, jeigu dalyvavo
te vienokiu ar kitokiu būdu 
minimose žaidynėse. Red .

LIETUVIŲ NAMŲ, VALDYBA 1979-80 m.laikotarpyje. Sėdi iš kairės: S.KUZMAS, B. BE- 
DARFIENĖ, A SENKUS /Valdybos pirmininkas/; H.LAPAS, J.SLIVINSKAS. Stovi: A . 
PACEVTČIUS, A.ŠILEIKA, J.CICĖNAS, B. JACKUS, M. YČAS, T.STANULIS.

london, ont.
VIETOJE GELIU. ,KAN ADOS LIETUVIU FONDUI AUKOJO

Montrealyje mirė a.a.Ema Renke - londoniškiai ar
timieji savo aukas skyrė Kanados Lietuvių Fondui. Prisi
dėjo: po $1G, - Gražina ir Edmundas Petrauskai, Olga ir 
Algimantas Švilpai, Rita ir Kęstutis Viliai, Liu ir Bro - 
nius Zabulioniai.

Užuojauta artimiesiems’.
Nuoširdi padėka visiems. KLF

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS
JEIGU NOTI NUSTOTI - MŪSŲ.

ATEIK / LIETUVIU A A ( ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSIRINKAMA. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENĮ 119 Ml Ml CO AVE. (Royal York Rd. ir " 
Mimico Ave. kampas) TORONTE, 7.30 v. y. ,

SKAMBINKIT Tel.: 487-5591

Nuotr: Ao Ptašinsko

RIMTO AMŽIAUS 
PASIEKUS

Žengiant į "rimto 
amžiaus" gyvenimą, 65-tą 
gimtadienį, Naujų Metų die
noje, man buvo suruošta 
staigmena, mano šeimos, gi
minių ir draugų. Buvau 
tiesiog įstumtas į salę-sa - 
vo rezidenciniam pastate. 
Sušvitus šviesoms bei foto 
aparatų prožektoriams, tik - 
rai apstulbau, nes negalėjau 
suprasti, kas darosi? Sugie
dojus "Happy Birthday", at
sikvošėjau. Širdies gelmėse 
virė, o veidą drėkino..«kam 
to reikėjo?Atsigavęs ir pa - 
sisveikinęs su visais, pasie
kiau man paruoštą "sostą" , 
tarpe žmonos, kuri įdėjo tiek 
daug darbo, sūnaus dr. Al
girdo ir jo žmonos Kristinos 
iš Montrealio, dukrelės Vi
dutės ir jos sužadėtinio Ro
naldo.

Po to prabilo skaidriu 
balsu visiems gerai žinomas 
" Nepriklausomos Lietuvos" 
laikraščio korespondentas 
Anicetas Lukošius, kuris ir 
pravedė visą vakarą, poe
tiškais žodžiais palinkėjęs 
sėkmės ir sugiedota’Tlgiaa- 
sių Metų". Toliau sveikino 
T F Atstovybės Kanadoje p - 
kas Antanas Firavičius ne
pagailėdamas patriotiškų žo 
džių. Lietuvių Namų vedė
jas Algirdas Vaičiūnas, L. 
Girinis ir šiek tiek pa vėla - 
vęs kleb.Augustinas Simo- 
navičius GFM, "Winston 
House" prezidentas Pat Ke
arney, taip pat būsimas 
žentas adv. Ronald’as linkė
damas sugiedoti "Jolly Good 
Fellow".

Per tą trumpą laiką mano 
vaizduotėje prabėgo kaip fil
mas, visos gyvenimo dienos.

Nuoširdžiai dėkoju rengė
jams, sveikinusiems žodžiu, 
giminėms ir draugams da
lyvaujant mano garbingoje 
šventėje, nors žmonelė ir 
pasiskubino suruošti šią 
staigmeną tik dėl paslapties 
išlaikymo, kadangi Nauji 
Metai yra svečių diena,įku
rtą ir aš pats kviečiau- tik 
daug vėliau.

Ši diena liks ilgai mano 
atmintyje.Dar kartą ačiū vi
siems.

Jus gerbiantis 
Henrikas Adomonis

INFORMACIJOS 
SENJORAMS

Išleista informacinė kny
gelė " "Information for sen • 
iors", gaunama Toronto Ro
tušėje, 2-ame aukšte, arba 
raštu:"Information for sen - 
iors" Booklet, Public Infor
mation Centre, Toronto City 
HalljlOC Queen Street, W. 
Toronto, Cnt., M5H 2N2.

Šioje knygelėje,parašytoje 
lengva, suprantama kalba in-;, 
formuojama apie .gyvenvie - 
tęs, mokesčius, slaugymo na-’ 
mus,dantų gydymą,švietimą, 
sportą,keliavimą ir 1.1.
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

- Įsikūręs nuosovuose namuose -

KOOPERATYVAS

830 Main St. East
L8M 1L6

Tel: 544-7125

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C'.A.) 
santaupas 
term, depoz. 1 m. 
term, depoz 3 m. 
reg. pensijų fondo 
90 dieno depozitus

IMAME Už: 
nekilo, turto pask. 18%
asmeninės paskolas 20%

HAMILTONO LIETUVIU
KREDITO

TALKA

6%
13 % 

14 Vi %
į nokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.

141/. r' Nemokamos pilnas čekiu patarnavimas.

DARBO VALANDOS: pirmodienieniai s-ketvirtaditni ai s nuo 10 iki 5 vol. 

peak t cd i rr. i oi s nuo 10 iki 7 vai. šeštadieniais nuo 9 iki 1? vol.

L i epos — rugp i u<? ic mėn. še št adi eni ai s uidaryta.

LITUANISTINĖ VYSK. 
VALANČIAUS MOKYKLA 
ŠVENČIA VASARIO 16

Be KL B A-kės Valdybos 
rengiamo Vasario 16 minė- 
jimo, Šeštadieninės Litua - 
nistinės Vysk. Valančiaus 
Mokyklos mokiniai rengia
si įdomiai paminėti Vasario 
16-tąją„ Vietos lietuviai ka-

floridą •
_ ____ ū- . . J

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ATSTATYMO ŠVENTĖ

Vasario 16-toji, Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
šventė vyko Klubo iniciatyva 
vasario 13 d.

Iš gubernatorių gauta 
proklamacija, skelbianti va - 
sario 16-tąją Lietuvių Diena <

PAGERBTAS MOKYTOJAS
Mokytojas J. Valaitis, su

laukęs 94 m. amžiaus, bu
vo pagerbtas Klubo pietų 
metu. B.Kliorė trumpai ap
žvelgė jo gyvenimų ir A.Ma
teika paskaitė ištraukų iš 
Čechovo novelės "Vasaro- 
jant", kurios vertimų padarė 
pats J. Valaitis. Sugiedota 
"Ilgiausių Metų". Padėkos 
žodį tarė sukaktuvininkas.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Naujų Metų sutikimui Lie

tuvių klubo nariai su sve
čiais gausiai susirinko savo 
salėn/26O asmenų/. Darbš
čiųjų ponių rūpesčiu stalai 
buvo skoningai papuošti ir 
apkrauti jų pagamintais šal
tais užkandžiais. Aidint or
kestro garsams, svečiuotasi, 
šokta ir dalintasi įspūdžiais. 
Priartėjus Naujiems Metams 
Klubo p-kas A.KARNIUS pa
sveikino susirinkusius ir iš
reiškė linkėjimus. Svečiui 
sol.Algirdui Braziui vedant, 
visi dalyviai įspūdingai su
giedojo Amerikos ir I ietu- 
vos himnus. Buvo šokta ir 
linksmintasi iki paryčių. Po
būvis buvo paįvairintas Bro
nės Lungyces-Warnock su
šoktu orientališku šokiu, da
lyvių dainomis ir rateliais . 

„ £1,50 kelnes
Hour pristatant
Service Ofsllmonf

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

SKAMBINKIT:

365-7146
7M1-A CENTMLE

365*1143
4«S-B0c ra,. iMall,

766-2667
MSSM.LM0

1982.11.10

riai-ramovėnai ir šauliai - 
papasakos jiems savo atsi
minimų. Vyresnieji moki - 
niai dalyvauja ta proga Lie
tuvių Dailės Instituto pa
skelbtame tautinio meno at
pažinimo konkurse. Tai y - 
ra puiki tautinio ir estetinio 
auklėjimo priemonė ir svei
kintina, kad Mokykla savo 
programon jų įvedė.

NGRI PIRKTI LIETUVIU 
ENCIKLOPEDIJOS DALĮ

Per klaidų praradęs "Lie
tuvių Enciklopedijos " 19 t., 
p. Žilinskas nori pirkti, pra
dedant 19-tuoju LE tomu, vi
sų serijų. Tel:36G-8916.

LIETUVIŠKA LĖLĖ
SPIFFS'o Tautinių Lėlių 

rinkinyje, dailiai atlikta, tau
tiniu rūbu pasipuošusi, įsi
rikiavo ir lietuviškoji lėlė . 
Ją padovanojo žinoma rank - 
darbių mėgėja Elena Vizba- 
rienė.

JAV L,B RINKIMAI VYKS 
GEGUŽĖS MĖNESĮ

Būsimam VI-jam Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Sei - 
mo rinkimams artėjant, JA V 
LB Floridos Apylinkės V-ba 
rinkimams pravesti komisi - 
jon paskyrė:St.Vaškį -pirm., 
Ant.Gruzdį ir Ant.Kliorienę- 
nariais.
• Mirė Juozas Adomaitis.
L ietuvoje liko duktė, žentas 
ir anūkė.

REDAKCIJAI PASIKEITUS
Senajai redakcijai atsista

tydinus, naujosios klubo va
dovybės kviečiami, sutikome 
tęsti "Lietuvių Žinių" reda
gavimų. Dabartinio redakci
nio kolektyvo sųstatas: Kos
tas GASPARAITIS , Kazys 
GIMŽAUSKAS, SofijaSALIE- 
NĖ ir Ona ŠIAUDLKIENĖ . 
Klubo ryšininkė su redakcija 
Aldona KRULIKIENĖ.

Redakcija laikysis Ilgšio - 
lines tvarkos. į biuletenį dės 
žinias, liečiančias klubų ir 
informuos kolonijos visuo
menę apie vietinių lietuviš
kų organizacijų veiklą. Tuo 

būdu šis biuletenis bus ir 
toliau tarpusavio ryšininku 
bei kolonijos lietuviško ju
dėjimo veidrodžiu. Organi
zacijos norinčios, kad jų pa
sireiškimai atsispindėtų 
"Lietuvių Žiniose", prašo - 
mos duoti trumpas ir kon
krečias informacijas redak
cijai. Visais biuletenio rei
kalais kreiptis į bet kurį re
dakcinio kolektyvo narį, įtei
kiant jam pasirašytas žinias 
raštu. Redakcija dėl vietos 
stokos pasilieka sau teisę 
gautus pranešimus trumpinti.

NAUJA KLUBO VALDYBA
Sausio 1O d. Klubo salėje 

pietų metu buvo padėkota už 
gerą veiklą senajai Valdy
bai ir padėkos ženklan įteik
tas tortas.

Atsisveikindamas p- kas 
A. Karnius šiltai padėkojo 
visiems bendradarbiams.

Naujasis Klubo p-kas - A. 
ARMALIS. Jis pristatė nau
josios Valdybos narius:vice- 
pirm.-K. Vaičaitis, sekr. A . 
Krulikienė, finansų sekr.I . 
Račinskienė, iždin. -J.Kir
tiklis ir direktoriai: E. Ba- 
zėnas, A.Budrikis, A.Gra
bauskas, P. Juška, R. Kr i au- 
čiūnaitė, P. Mičiulis irJ.Pu- 
pelienė. Revizijos Komisija: 
L. Kačinskas, M.Šilkaitis ir 
J.Žvynys.

Po oficialiosios dalies St. 
Vaškys pralinksmino susi
rinkusius savo kūrybos kup
letais, jumoristine forma a- 
pibudindamas buvusius bei 
naujosios Valdybos narius.

MUZ. PETRAS ARMONAS - 
JUBILIATAS

Sausio 13 d. Lietuvių Klu
be buvo pagerbtas Klubo 
choro dirigentas Petras Ar- 
monas, jo 75 m. sukakties 
proga.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Choro pirmininkas J.Pupi - 
ninkas, apžvelgęs neeilinę 
sukaktuvininko veiklų. Visų 
dalyvių vardu Įteikė ir dova
nėlę.

Be lietuvių, šiltą sveiki - 
nimo žodį tarė šio choro a - 
kompaniatorė, amerikietė M. 
Sullivan vietos kamerinio 
orkestro vardu, kurio diri - 
gentas yra taip pat P. A r mo
nas. Ji Įteikė ir dovaną.

’’LITO” NARIAI
TURI NAUDOS

Ne LITO balanso suma iš
reikš LITO gyvavimą, - apie 
jo gerbūvį bylos L ITG na - 
riai savo pačių atsinešimu Į 
LITO reikalus. Narių dau
gėjimas ar mažėjimas nu
spręs ir LITO ateitį. Narių 
naudojimasis v i s a i s LI-. 
TO patarnavimais atneš LI
TUI pelną.

Narių skaičius paskuti - 
nių poros metų laikotarpyje 
laikosi vienodai. Būtų gali
ma sakyti, kad tai gana ge
rai šiais sunkokais Montre- 
alio lietuvių kolonijai laikais, 

GUY
RICHARD
ROOFER—COUVREUR 

7725 George LaSalle
Geriausios poiarejas ir darbo atlikėjas stogodengys Guy RICHARD » 
kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo* ati ięk a s sąžiningai ir 
prieinamomis kainomis. Namiį stogo dengimui ar taisymui skambinkite:

364-1470
L i
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Coūvertures de tous genres — All kinds of roofing
Georges LaSalle

kada mirtys skina be pasi
gailėjimo, kada nevienas 
apleidžia Quebec'o provinci
ją ir jaunimas skirstosi, 
siekdami asmeniškos atei
ties.

Tačiau yra dar daug lie
tuvių, kurie nėra LITO na
riai. Argi neverta įstoti į 
LITĄ vien tik dėl piniginio 
išskaičiavimo? Tik paly - 
ginkime kitiems bankams iš
mokamas sumas už čekių 
rašymą; o kur kiti priedai - 
kaip nemokamas san
taupų ir paskolų draudi
mas'.

Čia nėra sakoma, kad bū - 
tinai kiekvienas turi laikyti 
visas santaupas LITE .Vi
durkį imant, kalbama apie 
tuos $1.OOC-$2.COO, ku - 
riuos kiekvienas laiko eili - 
niams mokėjimams. Pas 
svetimuosius tokios sumos 
laikomos už dyką. Tikru
moje, niekas negali pasakyti 
kitam, kur laikyti pinigus , 
bet pagalvokime, kad LITE 
už tą pačią sąskaitą dar yra 
mokamos palūkanos, tad ir 
tenka šiek tiek nustebti, ko
dėl yra tokių lietuvių, kurie 
nelaiko LITE bent dalį savo 
pinigų. Tenka priminti ir 
kad LITO čekiai yra visur 
priimami.

Kaip yra ir su didesnių 
sumų laikymu LITE? Praė
jo rinkimai, referendumai, 
praėjo procentų kilimai, - 
kiek buvo galvos sukimo, 
lakstymo ir net baimės’. Ir- 
nieko blogo LITO nariams, 
nė jų santaupoms dėl viseto 
neatsitiko'. O kai suskaičiuo
sime metų gale gautas palū
kanas kituose bankuose ir 
palyginsime su išmokėtom 
palūkanom LITE- greičiau
sia nerasim nė skirtumo . 
Todėl - įstokime visi į 
LITĄ nariu'.

Žodis LITO nariui:esi LI
TO narys-jo lygiateisė koo
peratyvo dalis. Valdyba ir 
jo kiti valdomieji organai y- 
ra pasiruošę tau padėti.Ga - 
Ii į juos kreiptis bet kada ir 
bet kuriuo LITO reikalu. Ve
dėjas ir tarnautojai yra tam, 
kad tau padėtų. Gali į juos 
kreiptis bet kuriuo piniginiu 
reikalu. Todėl, ar neverta 
pirma pasitarti su LITO Ve
dėju bet kuriuo jūsų planuo
jamu piniginiu reiklau:įdėji- 
mu, išėmimu, pervedimu ir 
1.1. Kodėl neišsiaiškinti a - 
pie sąlygas ir galimybes ? 
LITAS nekrauna didelių ka
pitalų ir nesiekia sau dide
lio pelno. LITAS rūpinasi , 
kad pelnas būtų lygiai pa - 
skirstytas nariams, kad na
riui duotas pažadas už jo 
santaupas būtų ištesėtas.

1981 metai nebuvo lengvi 
visoms finansinėms institu- 
cijoms/išskyras bankus/ , 
nebuvo lengva ir LITUI, ži
nant, kad dar ir dabar LI - 
TAS turi išduotų paskęlų už 
12%, kai už santaupas tenka 
jam mokėti 19%.Tačiau, ga
las su galu yra suvedamas 
ir dar pelnas pramatomas . 
PARAGINKITE pažįstamus 
įstoti į LITĄ ’.

Bendrai tikimasi,kad 1982 
metai bus daugiau nusisto
vėję, nebus staigių, didelių 
pasikeitimų, procentų svyra
vimų, kas padės LITUI ge
riau planuoti savo apyvartą.

Petras Adamonis , 
LITO Valdybos narys

"VOLUNGĖ" KONCERTAVO 
MONTREALYJE

Sausio 30 d., Aušros Var
tų Parapijos salėje įvyko ne
eilinis "Volungės" koncer - 
tas. Šį dainos vienetą pak - 
vietė Montrcalio Lietuvių 
Žvejotojų-Medžiotojų Klubas 
NIDA, švęsdmas savo 15 
metų veiklos sukaktį.

Pirmą kartą"Volungę"gir- 
dėjome prieš 5 metus, kai 
tuomet šis vienetas vien iš 
merginų, buvo garsėjantis 
savo originaliu repertuaru . 
Jis tada susidėjo beveik be 
išimties iš autentiškųjų et- 
nografinių lietuvių dainų- 
sutartinių. "Volungės", vad. 
muz. Dalios Skrinskaitės- 
Viskontienės, pirmosios su
pažindino ir skleidė išeivi
joje tyrą sutartinių muzikinį 
grožį ir istorinę jų reikšmę , 
liudijant mūsų tautos kūry
binį charakterį. Vadovė jau 
tada suprato, kad mūsų kon - 
certų repertuaruose trūksta 
vieno pačių svarbiausiųjų 
ir stipriausių elementų ir 
rūpinosi tą spragą profesio
naliai užpildyti.

Ieškodama originalumo , 
vadovė ieškojo ir origina
lesnių, dinamiškesnių viene
to sugrupavimų scenoje, įė
jimų, išėjimų. įvedė vieną , 
kitą grupinį judesį,kas bu
vo tikrai reikalinga, meniš
ka, gaivu.

/ Vėliau, naujai programai 
dainų judėsiniam apipavida
linimui buvo keletą kartų 
pakviesta choreografė Biru
tė Vaitkūnaitė- Nagienė/.

Geras NIDOS su manymas- 
pakviesti "Volungę"-gausios 
publikos buvo labai šiltai į- 
vertintas.

Vienetas dabar pakeitė 
savo sudėtį,tapo mišrus: 14 
moterų ir 11 vyrų atliko su - 
dėtingą ir plačią programą. 
Visa eilė dainų buvo čia iš
girsta pirmą kartą. Pirmuo
ju išėjimu buvo pagerb - 
tas muz.A.Vanagaitis Dainų 
pyne.Kompozitorius ir lai - 
ko bėgyje neprarado savo 
gaivumo.

Sekė 3 merginų dainos- 
Pasvarstyk, Antele, harm.G. 
Gudauskie nes ;A usk, Dukrele, 
harm. Vyt. Jančio ir Piršly , 
Piršly, harm. J.Govėdo.

Balsai, laikysena, kontak
tas su dirigente, guvumas , 
pakilusi nuotaika be nerviš
kumo buvo pažymėtina. Jau
tėsi didelis malonumas dai
nuoti, kuris tuojau pat per
sidavė publikai. Pažymėtina 
aiškus apipavidalinimas 
komplikuotose frazuotėse ir 
sceniškai spontaniškas Įsi
jautimas. Tai ne taip daž
nas reiškinys, nė chorams 
lengvai pasiekiamas. "Pirš - 
ly,piršly", maloniai paveikė 
jumoru ir skarelių bei prie - 
juosčių pakaita, pritaikintu 
judesiu dainos charakteriui 
pabrėžti.

Sekė 3 vyrų dainos. Nors 
neperseniai įsijungę, vyrai 
gerai apvaldė frazuotes ir 
ritmą.Esama ir gerų balsų. 
Su laiku ir patyrimu jie ge

FUNERAL HOME

J.F.Wilson & Sons Ine.
123 Maple Blvd. 5784 Verdun
Chateauguy Verdun ,Que.
Tel: 691-4763 Tel.: 767-9956

riau išsilygins. Jau ir dabar 
gerai įsijautė į dainų cha- v 
rakterį:"Daigų šilkai"-muz . 
A. Raudonikio, " Dramta du 
du du",harm.K.V.Banaičio , 
"Svečių daina" / žodž.Vyt. 
Barausko/, muz.A.Bražins
ko. Pastaroji papildo taip 
reikalingą linksmų dainų re
pertuarą.

Mišriais balsais sudaina - 
vo Mylėjau Mergelę-Viltenio. 
Ilgesys -vert.V.Saltmiros , 
muz.M.Heimlisch/ši daina, 
atrodo, labiau būtų perdavus 
nuotaiką ne mišraus choro 
dainuojama/ ir seniai gir
dėtą Spaudos Baliaus Valsą. 
Nustebę prisiminėme,pa - 
skaitę skoningai išleistoje 
programoje, kad žodžiai-ži
nomo žurnalisto Br. Railos ; 
muz.-J. Banko ir A., Ste
phens.

Moterys padainavo komp. 
Giedros Gudauskienės Ar A- 
teisi ir iš Metų Laikai cik - 
lo melodingus ir grakščius 
Rudenį, Žiemą, Pavasari .

Sentimentali "Skinsiu rau
doną rožę"-atlikta laisva , 
malonia išraiška, nuskam
bėjo meiliai ir naujai.

Mišraus choro atlikti/T y
kiai, Tykiai Nemunėlis Teka- 
harm.J. Švedo, Tave Sode 
Pasodino- negirdėta ir įs
pūdinga liaudies daina,harm. 
K. B. Banaičio.

Užtraukė ir B. Jonušo 
maršą Vilnius.

Keletą dainų, reikia pažy
mėti, buvo atlikta be palydos, 
grynais balsais;praskambėjo 
įdomiai ir gerai.

Vakaro akomponiatorlus - 
jaunas pianistas Paulius Vy
tas.

Šios programos Įvairume, 
prisimenant ankstyvesnes 
"Volungės" programas, pa
gailo, kad tų mūsų puikių - 
jų sutartinių nebegirdėjome. 
Manau, kad nežiūrint to, jog 
eilinei publikai jos noįpras - 
tos, reikia jas būtinai ir to - 
liau puoselėti. Net ir tokioje 
baliui pritaikintoje progra- 
moję, kuri vistiek turi kai - 
tūrinį tikslą, bent 3-jų sutar
tinių ciklą reikėtų Įjungti. Jų 
pagaunantis ritmas-jaunie- 
siems būtų fascinuojantis , 
jų originalumas ir nuotai - 
kingumas-tinkantis visiems

Programos pabaigoje NI
DOS Klubo p-kas Juozas 
Šiaučiulis, pasidžiaugdamas 
"Volungės" dainavimu, dė
kojo visiems atvykusioms ir 
skatino puoselėti mūsų dai
nas. Dirigentė ir dainium 
kai buvo apdovanoti gėlėmis.

Gintariečių vardu pasvei
kino "Volungės" vadovę ir 
dirigentę, kuri yra Montrea- 
lio " Gintaro" Ansamblio 
krikšto motina, ir įteikė gė
lių. Publika negailėjo katu
čių.

Šilta, skani vakarienė/kad 
ir ne lydekų ar briedienos, 
pagal Klubo vardą/, buvo 
gerai paruošta žinomų mūsų 
specialistų M. ir B.Kaspe - 
ravičių, talkinant E. Kra - 
sowski ir "le chef" Rimei - 
kiui su šeima.

Gyva "elektroninė" muzi - 
ka šokdino savus svečius ir 
torontiečius, paliekant ma - 
lonų atsiminimą.

Klubas NIDA savo jubilie
jui sužvejojo gerą programą. 
Visokeriopos geros žūklės 
linkime ir ateityje.

B. Nagienė
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LIUDYKIME SAVO 
SUSIPRATIMĄ

Primename, kad VASARIO 
16-oji Montrealyje bus mi
nima šį SEKMADIENĮ, vasa
rio 14 d. Iškilmingos 11 vai . 
pamaldos vyks abejose pa
rapijose.

3 vai.p.p.MINĖJIMO AK - 
TAS Verdun Catholic High 
School Salėje, 61GO CILAMP - 
LAIN Blvd., VERDUNE.

Atvykime VIS I I

SPAUDOS BAIIUS- 
BAIANDŽIO 24 DIENĄ

"NL" Spaudos Bendrovės 
Valdyba, sukvietusi talkinin
kų būrelį Spaudos Baliui su
rengti Balandžio mėn.24 d., 
Šv.Kazimiero Parapijos sa
lėje, posėdžiavo pas A.ir O. 
Norkcliūnus. Aptarti pag - 
rlndiniai reikalai: meninė 
programa, muzika, vakarie - 
nė ir kitos vaišės. Numaty
ti atsakingi tais reikalais 
rūpintis žmonės.

Numatomą to Vakaro lo
terija jau nuo dabar rūpin - 
sis Vincas LUKAUSKAS, Ona 
NORKELIŪNIENĖ, Rapolas 
PALIŠAITIS su žmona ir vi
si kiti.

Prašomi visi lietuviai, kas 
ką galite padovanoti loteri
jai, įteikti paminėtiems as
menims arba į "NL"Redak - 
ciją.

Kitos Vakaro detalės bus 
skelbiamos ateinančiuose 
laikraščio numeriuose. "NL"

CAISSE D’ENTRAIDE 
FINANSINIAI SUNKUMAI 
NELIEČIA ’’LITO”

Caisse D’Lntraide grupėje 
yra 75 Kredito Unijos.Jos 
yra daugumoje už Montrealio 
miesto ribų\

1981 m. birželio mėn.pa
sklido. žinia, kad Caisse D’ 
Entraide Kredito Unijų grupė 
turi finansinių sunkumų.Jų 
nariai išgirdę tą žinią, pra
dėjo išsiimti pinigus ir per 
trumpą laiką išsiėmė virš 
1GG milijonų dolerių.

Toks staigus pinigų išė
mimas privertė juos užšal
dyti narių sąskaitas. Apie 
tai jau keletą kartų buvo ra
šyta anglų ir prancūzų 
spaudoje. Teisingai, tos 
Kredito Unijos turėjo ir turi 
finansinių sunkumų dėl įvai
rių oriežasčių.

Aš noriu pabrėžti, kad jų 
finansiniai sunkumai L IT C

nes LITAS, LEISTI
Montrealyje, vasario 7 d. 

sol. Ginos Čapkauskienės 
plokštelei leisti Komiteto 
Rėmėjų Komisijos II-asis 
susirinkimas įvyko dalyvau
jant pačiai solistei. Buvo 
nutarta suruošti plokštelės 
išleidimo vajui koncertą
Montrealyje, gegužės ld.,AV poruota, 
parapijos salėje.

JUNGTINIS MIŠRUS CHORAS,GRAŽIAI PASIRODĘS 
MONTREALYJE, diriguojant Aleksandrui STANKE
VIČIUI, akomp.Sės.TERESEI : AV PARAPIJOS CHO
RAS, Montrsalię PAVASARIO Choras, Ottawos RA
MUNĖLĖS, akomp.Rūta ŠIUL.YTĖ. Nuotr: A. Mickaus

POSĖDIS PLOKŠTELEI

■ TA C MONTREALIO LIETUVIULl IrtO KREDITO UNIJA
1465 DE SEVE STREET. MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

DUODA PASKOLAS:MOKA UZ:

Term. indėlius 1 m-
Certifikatus.......... ...........15
Spec. Taupom, s—tas..13 
Taupymo s—tas .............11
su apdrauda iki $2.030 
Trumpalaikius indėlius,.14^2 
už S 20,000 ir daugiau 
Čekiu s—tas ......................b

14.5% 
% 
% 
%

%

70

Nekilnojamo turto. 
Asmenines ir 
Prekybines. 
Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $ 10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

3907 A Rosemont

e ADOMAITIS Jonas, žino
mas montrealietis, nsseniai 
atšventė linskmai savo gi - 
mimo dieną o

visai neliečia 
priklauso visai kitai Kredito 
Unijų grupei.

L ITAS yrra68 Kredito Uni
jų grupėje,anksčiau priklau
siusių Quebec Credit Union 
League, o dabar priklausan - 
čių FEDERATION DES 
CAISSES D’ECONGMIE DES
JARDINS D U QUE BE C. T ai 
pačiai grupei priklauso uk
rainiečiai, lenkai, CN, CP, 
Airport ir 1.1.

Ta visa grupė apima 1450 
Kredito Unijų su $12.7 bill - 
jonų kapitalo.Jai nepriklau
so Caisse D*Entraide su 75 
Kredito Unijom ir Caisse D' 
Etablissmont su 11 Kredito 
Unijų.

Tokiu būdu LITO taupyto - 
jų Case D’Entradę sunkumai 
neliečia ir jie gali ramiai 
laikyti savo pinigus LITE.

Vedėjas

tus kruopščiai rūpinasi va - 
dovas sol.Antanas Keblys.

K

© GIRINIS Leonas, dabar 
gyvenantis Toronte, praleido 
dieną Montrealyje ir vyko 
toliau į Bostoną aplankyti 
sūnaus Šarūno ir susirgusios 
marčios Astos, kuri buvo o-

UŽGAVĖNĖS
Auksinio Amžiaus Klubas 

RŪTA vasario mėn.23 d., 2 
vai. ruošia savo nariams

Užsirašyti iki VASARIO 17 
d. Vaišės kainuos 3 doLas
meniui.

RŪTOS KLUBAS
ŠAUKIA VISUOTINĄ 
SUSIRINKIMĄ

Trečiadienį, vasario L7 d., 
2 vaL p. p. Seselių Namų pa
talpose šaukiamas visuoti
nas narių susirinkimas.Bus 
padaryta svarbių pranešimi]. 
Vį.-i raginami dalyvauti.

* NARBUTAS Povilas, sun
kiai susirgęs, paguldytas į 
"Jewish Convalescent Home?', 
Cho mede y.

1465 De Seve

KASOS VALANDOS

Pirm- Antr. Tree. 9 - 3
Ketvirtadi en i ai s 12 - 8
Penktadieniais 12 - 6
Sekmad i en i ai s 10:15- 12:30

d e J i *» pasirinkimas gc 
Vasaros la ik u s o u g o į i i 
Toi$ov ir r einodeii uo i u 
S i u v u ir p ot d u o d u

6-8
12-6

Kailių siuvėjas
Tel: 767-6183

1446 RUE SLAlEXANOflE MONTREAL. QUEBEC 
h3a 2G6 TIL 288-9646 j

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ. LIAUDIES PASAKŲ,

14 10
Suite 11 — 12

DANTŲ, GYDYTOJAS 
1'4 4 0 

S uit <■ 
T e 1 : 
N a niu.:

$ Dr.J. MALIŠKA

St. Catharine W.
6 0 0, Montreal, P, Q. 
866-8235

4 88-85 2 8

Dr. A. S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C- F. R. C. S. 
MEDICAL ARTS BUILDING. 1538 Sher brook 
Suite 2 15, Montreal, P.Q. Tel. 931—4024

m iki 10 
iki 9:30 p. m.

m. iki 9 :
PRI STATYM AS 

St. Ville LaSalle, P. Q.
36 5-0 50 5

Dr.AO. JAUGELIENėI 
c 

DANIU GYDYTOJA

Quy st. 
Mo n l r e a 1

! I : 932-6662
Namu- 737-9681

« MURAUSKAS Gediminas 
gilina studijas, siekdamas 
magistro laipsnio, Sask.it - 
che wan'o Universitete. Dir
ba to Universiteto Bibliote - 
koje dalinį laiką.

t, P A LIŠA IT IS D. jau ketvir
ti metai studijuoja mediciną 
Sherbrooke, P. O .Universi - 
tete. Tikisi, kad šie me - 
tai bus paskatiniai įsigyti 
daktaro laipsniui.

XI

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINE

Atidaryta kasdien nuo 9 a* 
Šeštadieniais: nuo 9 a»m- 
Sekmadieniais : nuo 10 a.
GREITAS , NEKAINUOJANTIS 

7626 Central 
Tel: 36 6 —9 74 2

p . m.

30 p

ADVOK ATAS

ROMAN J. IŠGANAITIS ba., b.c.l.
e Dome E. Suite 504
u! , Quebec, H2Y 1B7, Tel: 8 7 8 -9 5 34

ADVOKATAS

J.P. MILLER B.A. ac L.

168 Notre Dante St. E. , Suite 20 5 
Tel: 366-206 3 b 866 -2064.

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. En g . , M. Eng. L. L. B. , B. C^L.

4701 Bannantyne, Verdun (kampas 2— nd Av e. ) , Que,'' K4G 1 E6 
Tel . Bureau: 769-8824 ; Residence: 366-6245

NOTARAS

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 6 27 Montreal, P.Q. 
Tel: ( 5 14) 87 1- 1430.

MŪSŲ CHORAI DALYVAUS 
VARŽYBOSE

Vasario 6 d. Marco Studi
joje buvo įdainuota į juostas 
4 lietuviškos dainos Trans
Canada Chorų varžyboms , 
kurias praves C BC „

Įdainavime dalyvavo Auš
ros Vartų Parapijos ir"Pa - 
vasario" jungtinis choras.

Chorui dirigavo Aleksand
ras Stankevičius, technikinei 
priežiūrai vadovavo Marco 
technikinis direktorius Guy 
Rheaume.

Po Įtempto 4 valandų dar
bi bo studijoje, choristai su va- 
S dovais ir Marco technikiniu 
K vadovu susirinko Į AV para- 

pijos salę pasiklausyti atlik- 
&) tų įdainavimų.
:q) Čia, geroje nuotaikoje, 
I krimsnojant Kentucky viš

čiukus ir geriant kavutę, bu
vo praleista bent 3 valandas. 
Choristams buvo smagu, kad 
kartu su. jais labai domėjosi 
jų įdainavimų ir dabartinis 
parapijos klebonas,kun. J. 
Aranauskas .

Tenka pastebėti, kad di
desnę išlaidų dalį padengia 
pati Marco Studija. Už tai 
Choras nuoširdžiai dėkoja.

Choro reikalais ilgus mer-

8 psl.

NOTARE

RŪTA POCAUSKAS
50 Du Doihaine, lie Perrot, Que, H7V5V6 

Kes. Tel: 4 53-9 14 2

• VANAGIENE Julija rū - 
pindamasi savo šeima- Ii - 
goniu vyru Jonu ir aklu sū
numi, randa laiko pasirū 
pinti, kad laikraščio prenu
merata būtų sumokėta ir 
skaito net kelis lietuviškus- 
laikraščius.

• LIETUVIŲ KAT. MOTERŲ 
DRAUGIJOS KANADOJE , 
Montrealio Sk. visuotinis su
sirinkimas bus VASARIO 28 
d., po 11 vai. pa maldų, Sese
lių Namų salėje.

VEDYBINIS SKELBIMAS
Geros i sv oi zdos, i ssi I av i nes 45 m» 
amžiaus vyrosformenu k;lmes#ieš — 
ko lietuvaites tarp 20 — 45 m. vedy
bų t i k si u. Lai šku s siųsti NL.udresu.

VEDYBINIS SKELBIMAS 
7722 George St., La Salle, P, Q< 
H8P 1C4

D. N. BALTRUKONIS
JMM I l B 1IS - II ASIC 1M . 

nekilnojamo turto visapusiškas 
PATARNAVIMAS-PIRKIMAS-PARDAVIMAS

445 Jeon Talon W. Suite 305, Montreal , P.Q. 
Tel.: 273 - 9181 ............ Namu : 737 - 0844.

DANPAR
3 10 VICTORIA 
MONTREAL. P. Q.

PIEČAITIS
Nekilnojamu Turto Patarnavimas. Montrealyj e 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

REALTIES

VI NCAS

Tel . Bus: 182-34 60
Res. 767-4690

CORP.
AVI. SI I II 40 9

H3 Z 2 .M 9

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOM Y Bt • GYYYM 

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

RENKU

Portraits 
Weddings

Senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles ir 
kita lietuviška medžiaga.

P. ADAMONIS 
Tel: 722-3545

Tony s Photo Studio
Portraits 
Manage
Passeport Passport
2540 SHERBROOKE E. 
Suite I, MONTREAL , P.Q. 
H2K 1E9 Tel: 525-8971

TONY LAURINAITIS

MIC

LEONAS
SALES

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

DARBAS 
SAVININKAS: John OSKOWIC2 
8499 rue Grouard. St. Leonard,. H1P( 2M5 
Tel: 321-1975

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6^95 — 35th Avenue, Montreal Hl T- 3 A 6

TEL. 727 - 3 1 20 Komų 3 7 6 - 3 7 8 1

Albertas NORKELiŪNAS, B.A C.S.£., I.B.

Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybes, gyvybės draudimas 

entūro veikia r. u o 1 94 5 pi.

montreal west
automobile

PONTIAC • BUICK • ASTRE
* NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJ U. AUTOMOBILIU 
NEĮTIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 
MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-!

* UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE!MENACEB , pAS|NAOooį|TE,
PASIKALBĖKITE SU

Menager’iu Leo GURECKAS
GM

mu/ifwESTWINSTER SOUTH
(At the end ot Sherbrooke Street West). 489 -5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8

Sask.it

	1982-02-10-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1982-02-10-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1982-02-10-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1982-02-10-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1982-02-10-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1982-02-10-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1982-02-10-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1982-02-10-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

