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SAVAITINIAI ĮVYKIAI MIRĖ PRANAS PAUKŠTAITIS

PASLAPTINGAS KUNIGO 
PAGROBIMAS IR

DEBATAI PREZIDENTINIUOSE 
RINKIMUOSE

Š. m. spalio 22 d. buvo 
transliuojamas per visas 
JAV televizijos stotis abiejų 
kandidatų į' prezidentus-Ro
nald Reagan'o ir 
Mondale debatas. Šiuokart 
žurnalistų statomi klausimai 
lietė ne vidaus politiką, bet 
amerikiečių užsienio politi
kos tinkamumą. Tuo pačiu 
W.Mondale buvo puiki proga 
įrodyti. Reagan’o neišmany - 
mą- susikompromitavimą 
Libane, Granadoje, Salvadore, 
Nikaraguoje ir kt.

Spaudos komentatorių nuo
mone tai jam nepavykę. 
Esama nuomonių, kad toks 
viešas "pasikapojimas " iš 
viso tėra vien plačiom tna-

Walter

PRANAS PAUKŠTAITIS "NL” redakcijoje darbo metu

DĖMESIO ! PAKEISTA SALFASS SUVAŽIAVIMO DATA !
ŠALFASS-gos Centro Valdyba praneša, kad VISUOTI

NIS ŠALFASS-gos SUVAŽIAVIMAS atidedamas į 
GRUODŽIO 8 d., vietoje anksčiau paskelbtos gruodžio 1 d.

SUVAŽIAVIMAS vyks toje pačioje vietoje- CLEVE - 
LAND’o LIETUVIŲ NAMUOSE, 877 Reast 185-th St. .Cle
veland, OH 44119.

Visos anksčiau patiektos informacijos pilnai galioja.
Suvažiavimas atidėtas dėl nepalankios datos, susikry

žiavus su kitais svaroiais įvykiais.
ŠALFASS-gos Centro V-ba

PRANEŠA ELTA:

LATVIŲ IR LIETUVIŲ LIUTERONŲ ATSTOVAI 
BUDAPEŠTO SUVAŽIAVIME

NUŽUDYMAS LENKIJOJE
Lenkijos visuomenė .r 

Bažnyčia giliai sujaudinta 
kunigo Jerzy Popieliuszko 
pagrobimu ir nužudymu. Jis 
buvo pagrobtas spalio 19 d. 
200 km į Šiaurės vakarus 
nuo Varšuvos, netoli Torun 
miesto. Vyriausybė pakar
totinai pareiškė, kad ji nieko 
apie tai nežinanti ir pravedė 
tardymus.

Pa aiškėjo, kad kapitonas ir 
du leitenantai Vidaus Rei
kalų Ministerijos Saugumo 
Skyriaus tarnyboje tą "žyg- 
darbį"atlikę. Visi trys ap - 
klausinėtieji pasisakė, kad 
nužudytojo kūnas buvo įmes
tas į Vistulos upę, "kad būtų 
tikra, jog jis miręs".

Vyriausybė sako, jog tai 
buvęs privatus "ekstremis
tų" darbas.

Kun. Jerzy Popieliuszko

sėm skiriamu vaidinimu. Ki
ti tvirtina, kad be jo kandida
tai į prezidentus niekada da
bartinėje sistemoje nesusi - 
durtų akis į akį. Kaip bebū
tų, po debato Reagan* o po
puliarumas aiškiai padidėjo. 
Neįtikėtina, bet taip pat jau
nimo tarpe. Atrodytų, kad 
lapkričio 4 d. rinkimus Rea- 
gan>as laimės su didele per
svara. Didžiausią rūpestį ta
čiau kelia žmonėms prezi
dento amžius. Medicinos ži
novai skelbiasi aptikę jo lai
kysenoj žymes, kad jo nor
malūs refleksai sulėtėję kad 
jis pasimetęs, nepajėgus 
greitai orientuotis. Vieša 
paslaptim tačiau yra, kad 
Reagarf as nepersidirba, nu
taikydamas valandėlę kitą 
nusnūsti posėdžiuose, pajo - 
dinėti ir 1.1. Bet kalbūno rolę 
jis atlieka be priekaišto.

Šių metų spalio mėn. 28 d. , Montrealio Victoria ligo - 
ninėje mirė visuomenės veikėjas, Kanados LB Organiza - 
cinip Komiteto narys 1950-52 m. , D. L , K, Vytauto Klubo 
p-kas 1963-66 m., savaitraščio "Nepriklausoma Lietuva " 
darbuotojas.

Ilgiausią laiką ir didžiausią savo gyvenimo dalį pasky
rė "Nepriklausomos Lietuvos" leidimui. Čia pradėjo dirbti 
rinkėju, vėliau administratorium, laužytoju, techn. redakto
rium ir nuo 1973 m. redaktorium iki pradėjo sirgti. Pir
miausia- gavęs sunkią širdies ataką 1979 m. , rugpjūčio 
pradžioje, vėliau sirgęs inkstais ir galiausiai plaučių užde
gimu, nuo kurių komplikacijos mirė.

Jis pažinojo ir artimai dirbo su šviesios atminties il
gamečiu redaktorium Jonu Kardeliu, vėliau Henriku Nagiu, 
Romu Maziliausku, Jonu Petrėnu-Taruliu .

Pranas Paukštaitis buvo gimęs 1910 m. spalio 5 d. , Ša
kių apskr. , Griškabūdžio mst.,1926 m. baigė Pilviškių Vi
durinę Mokyklą. Įsigijo amatininko specialybę, dirbo dau
giausia įstaigose. Veikė šauliuose, ugniagesiuose. Šalia to 
mėgo sportą, buvo geras bėgikas . Į Kanadą atvyko 1948 m.

Montrealyje gyvendamas,pažinojo beveik kiekvieną 
lietuvį, kiekvieną stengėsi suprasti, bėdoje užjausti ir pa
dėti. Žmones mėgo ir jais domėjosi., Montrealio lietuvių 
kolonijai liūdna .netekus ilgamečio savo darbuotojo .

žinomas pritarėjas Solidar- 
nosc darbininkų unijos, kuri 
vėliau buvo vyriausybės už
drausta, ir Kalbėdavo per 
pamokslus , kartą į mėnesį , 
apie prasižengimus prieš 
Žmogaus Teises.

Rūpinamasi, kad tokie pa
našūs veiksmai gali kartotis 
iš kitų ekstremistų pusės .

Buvęs Solidarnosc vadas 
L ech Walesa ragina visus 
laikytis ramiai ir nesileisti 
išrpovokuojamiems nėra - 
mumams.
AR GARBAČIOV’O DIENELĖS 
SUSKAITYTOS ?

Micnail Gorbačiov*as, 53 
m. , buvo laikomas rimtu 
pretendentu į Kremliaus 
sostą. Bent toms pareigoms, 
sakoma, jį ruošęs Juri And - 
ropov’as. Ypatingai jo "mo
kytumu "džiaugėsi kai kuri 
Kanados spauda.

Sprendžiant iš nuotraukų, 
jo politinis svoris dar labiau 
sumenkėjęs. Dabar jis nebe
stovi šalia Černenko.bet ge
rokai patūmėtas į šalį. Bū - 
dingą taip pat,kad jam nelei
do kalbėti Centro Komiteto 
posėdyje apie žemės ūkį , 
nors tie reikalai jo interesų 
sferoje.

KAM BUVO SKIRTA 
MARIJUANA NEW BRUNSWICK 
PREMJERO LAGAMINE ?

Tik dabar sužinota, kad 
lankantis karalienei New 
Brunswicke ją lydėjusio Ri - 
chard Hatfield'o lagamine 
Kanados policija aptiko mai
šiuką marijuanos, paslėptą 
išorinėje lagamino kišenėlė
je. R. Hatfield aiškinosi, kad 
nežinojęs, kaip tie narkotikai 
ten patekę. Užvesta byla ir 
premjeras traukiamas teis - 
man. Atsistadydinti laikinai 
iš pareigų jis tačiau atsisa- 
kė.

Labiausiai susižavėta tuo 
skandalu britų spauda salo
se. Kadangi žmonės tenai 
itin godžiai seka visus kara
liškųjų rūmų užkulisius , 
spėliojimų kam buvo skiria- 

i ma "žolelė", tikrai netrūks
ta ir netrūks.

PABĖGO I VAKARUS 
KGB AGENTAS

Vokiečių žurnalas "Die 
Welt" pranešė, kad pasitrau
kęs į Vakarus vienas stam - 
bus KGB pareigūnas, darba- 
vęsis abiem pusėm virš 1O 
metų. Pavardė kol kas ne
skelbiama.

ČERNENKO PERSPĖJA 
ŽMONES SUSIVERŽTI 
DIRŽUS

Pripažinęs, kad šių metų 
derlius bus mažesnis 65 mil. 
tonų, negu buvo pramatyta 
planuose, K. Černenko per
spėjo, kad miestuose trūksią 
maisto produktų, ypatingai 
mėsos(tarytum, jų būtų pa - 
kankamai šiuo metu. . . ).

VĖL AUTOBUSU IR 
METRO STREIKAS 
MONTREALYJE

Jau 2O-TĄJĮ kartą Mont
realio gyventojai atsibunda 
netekę visų galimų susisie - 
kimo priemonių. Skirtumas 
toks,kad šiemet streikas į- 
vyksta dar prieš pirmąsias 
pūgas ir kad užtikrintas gy
ventojams minimalinis pa
tarnavimas tam tikrom sa
vaitės dienų valandoms.Sa
vaitgaliais tačiau viešasis 
transportas neveikia. Sun
ku spręsti, kaip naujoji for
mulė veiks,bet tai vis dėlto, 
šiokia tokia pažanga, nes abi 
pusės sutiko panaikinti vi
są eilę autobusų linijų, ne - 
Šančių nuostolius. Šofe

riams sumažintas darbo 
valandų skaičius vis dėl to 
padeda pragyventi. Atrodo , 
kad streikas užtruks ma
žiausiai mėnesį, nebent Įsi
kištų savo potvarkiais val
džia. Kol kas ji to dar neno
ri daryti.

Apsiėmus būti autobusų 
šoferiu, iš anksto buvo aišku, 
kokios bus darbo pamainos ir 
kokia gera alga. Dabar ir dėl 
to nepatenkinti...
ATRASTA NAUJA 
GALAKTIKOS SISTEMA

Erdvių šaudyklės pasi - 
trankymas kosmose šiuokart 
atidengė žmonijai didelę 
naujieną. Nors tai dar lai
koma paslaptyje,pasirodo , 
kad kosmonautai įsitikino, 
jog Sovietų Sąjungoje buvę 
atominių jėgainių sprogimai 
nėra iš piršto išlaužti.

Tuo pat metu astronomai 
paskelbė suradę galaktikoje 
saulės sistemą, kuri yra di
desnė už mūsų ir kurią pa
vadino Beta Pictoris vardu . 
Optinis teleskopas padarė 
nuotrauką, kuri padidinta 
kompiuteriu, įrodo tokios 
sistemos buvimą.

Dvylika latvių, įskaitant arkivyskupą ir du vyskupus, 
dalyvavo liepos 22 - vugpiūčio 5 d. Budapešte, Vengrijoje, 
įvykusiame VII-jame Pasaulinės Liuteronų Federacijos 
(Lutheran World Federation) suvažiavime. Jie atstovavo 
septynias skirtingas latvių kongregacijas’. Ok. Latvijos 
Liuteronų Bažnyčios galva, arkivyskupas Matulis, atvyko 
su trimis pastoriais ir dviem klierikais. Suvažiavime taip 
pat dalyvavo Lietuvos Liuteronų Bažnyčiai vadovaujantis 
vyskupas Janis Kai vans. Lietuvių liuteronams išeivijoje 
atstovavo pastorius Jazeps Urdzė iš Vakarų Vokietijos. 
Biuletenis Chicago Latvian Newsletter 1984 m. rugsėjo lai
doje aprašo Budapešto suvažiavimą kaip "Tarptautinę Gero 
Linkinčią Mafiją". I

ANGLŲ PROFESORIUS NAGRINĖJA NACIONALIZMĄ 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Londono universiteto profesorius Peter Reddaway na
grinėja nerusų tautų nacionalizmą Pietų Korėjoje leidžia
mo žurnalo Freedom Digest kovo numeryje, išspausdinta
me straipsnyje "Disidentizmas Sovietų Sąjungoje". Pasak 
jo, nacionalizmo stiprumas kartais priklauso nuo jo ryšių 
su tvirta tautine religija. Katalikiška Lietuva aiškiai iš - 
siskiria kaip respublika, kurioje šie ryšiai yra pasiekę be
veik "lenkiško" tamprumo - todėl tautinis disidentizmas 
Lietuvoje turi gilias šaknis ir jo neįmanoma ištrinti.

Toksai pat Bažnyčios - tautos santykis, rašo Redda
way, egzistuoja Vakarų Ukrainoje, tačiau dėl Unitų Kata
likų Bažnyčios intymių ryšių su ukrainiečių nacionalizmu, 
ji prieš 40 metų buvo paskelbta nelegalia. Kadangi nacio- 
naliznąas Ukrainoje labai pavojingas Sovietų valdžiai, uk - 
rainiečių nacionalistai buvo ypatingai griežtai represuoti 
ir reikalavimai legalizuoti Unitų Bažnyčią buvo atmesti. 
Ukrainos Helsinkio Grupė buvo sutriuškinta ypatingai nuož
miomis priemonėmis; daugelis jos narių gavo nuo 10-ties 
iki 15-os metų kalėjimo. 1983 metais nacionalistinis disi
dentizmas Ukrainoje buvo jau beveik visai nustumtas į po
grindį.

Anglų profesorius įžiūri ypatingą estų disidentizmo su 
stiprėjimą 1979-81 metų bėgyje. Jį dalinai skatino įvykiai 
Lietuvoje bei Lenkijoje ir bundantis pabaltiečių vienybės 
jausmas. Kaikurių vadovaujančių estų disidentų nuteisi - 
mas 1983 metais padėjo valdžiai atstatyti kontrolę, bet Es
tijoje dar tebesijaučią bruzdėjimas. Disidentizmas esąs 
daug silpnesnis Latvijoje, kur nepajėgta suorganizuoti net 
ir palaido nacionalistinio sąjūdžio.

Nacionalistinį sąjūdį Gruzijoje Reddaway vadina tvir
tu, bet beformiu. Tačiau nors tautinė Gruzijos stačiati - 
kių bažnyčia tradiciniai buvo daug silpnesnė už lietuvių ar 
ukrainiečių katalikų bažnyčias, pastarojo dešimtmečio bė
gyje jai pavyko dalinai išsivalyti nuo korupcijos ir pakelti 
savo vadovybės lygį. Nors Gruzijos Helsinkio Grupė buvo 
greitai užgniaužta, gruzinų nacionalizmas nesiliauja sti - 
prėjęs. Ribotas politinių areštų skaičius leidžia spėti, kad 
valdžia vengia vėl išprovokuoti nacionalistinį sąjūdį, kaip 
1978 metais, kada naujos konstitucijos projektas sukėlė di
delius neramumus.

Nacionalizmas Armėnijoje irgi stiprus, bet jis dažnai 
daugiau nukreiptas prieš Turkiją, negu prieš sovietinę val
džią. Armėnijos Bažnyčios pozicija yra atitinkamai dvi - 
prasmiška. Todėl oficialios represijos labiau pažeidė Ar
mėnijos Helsinkio Grupę ir kitus disidentų sambūrius; ke
lios areštų bangos juos beveik visiškai nutildė.

Reddaway rašo, kad ortodoksinio islamo iškilimas I - 
rane ir musulmonių pasipriešinimas sovietinei Afganista
no okupacijai sukėlė Kremliaus nerimą ir privedė prie te 
lių karingų sovietinių musulmonų įkalinimo. Vidurio Azi
jos ir Kaukazo musulmonų disidentizmas tebėra mįslė - 
kol kas jis dar neišsiliejo Į viešumą ir nesudaro tiesiogi
nės grėsmės sovietinei valdžiai.
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Ui Lietuvos išlaisvinimai Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie I Loyąutž au Canada!
For liberation of Lithuania I For loyalty to C anada I
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Prof. Juozas Eretas
APIE RUSŲ IMPERIALIZMĄ 

IR MESIANIZMĄ
(tęsinys)

. iProf. Juozas Eretas (1806-1984) Nuotr. Vytauto Maželio
Beveik tuo pat metu su žygiu pietuose Kotryna ir vi

duriniame fronte pasistūmėjo pirmyn į Vakarus. čia 
svarbiausią savo akciją išvystė prieš lenkus, kur ji per 
tris padalinimus (1772, 1793 ir 1795) Lenkiją išbraukė iš 
Europos žemėlapio. .

Bet ir tas pasisekimas nesušvelnino jos veržimosi j 
Vakarus, nes trumpai prieš mirtį ji prisipažino: "Jei ga
lėčiau valdyti dar du šimtmečius, tai rusiškas skeptras 
viešpatautų prie Atlanto". Bet ir tuo metu ji, buvusi vo
kiškoji princesė, galėjo būti patenkinta savo rusiškais 
laimėjimais, nes jos valstybės plotas, kuris Petrui I val
dant apėmė apie 12 milijonų kv. km. , jos valdymo metu 
paaugo iki 15 milijonų kv. kilometrų.

5. "Šventoji Sąjunga" (1815)
Po Kotrynos mirties 1796 m. jos įpėdiniu buvo jos sū

nus Paulius I. O tas buvo linkęs kiekvieną iš Vakarų at - 
einančią naujybę bei kultūrinę pažangą užgniaužti. Tada 
net ir laisvę primenančios sąvokos, kaip "pilietis" ar 
"visuomenė", buvo išbrauktos iš dvaro žodyno. Kadangi 
buvo abejota ar jis sveiko proto, jis buvo 1801 m. nužudy
tas, po ko Kotrynos mylimas vaikaitis Aleksandras I (1777 
1801-1838) išauklėtas pažangos dvasioje tapo caru, tačiau 
sunkiai prisiveržė prie reformų. Nežiūrint to, jis svajojo 
kartu su Napoleonu, užvaldyti pasaulį. O po šiojo ištrė - 
mimo į šv. Elenos salą, jis skyrė sau europišką misiją , 
kurią jis siekė įgyvendinti kartu su Austrija ir Prūsija, su 
kuriomis jis 1815 m. Paryžiuje sudarė taip vadinamą 
"Šventąją Sąjungą". Kadangi Aleksandras pabrėžė, kad to
ji trejybė sudarė ją "Apvaizdos įgaliota", darosi aišku, 
kad tos sąjungos dvasia kilo iš Pskovo vienuolyno.

Bet būtų klaida manyti, kad tas "šventas" susitarimas 
buvęs vien caro darbas. Kaip panašiais atvejais, taip ir šį 
kartą, turime paklausti: "Kokia moteris slepiasi šiame 
reikale?" Šį kartą ta moteris buvo Juliane von Kruedener.

Juliane von Kruedener (1764-1824)
Ji buvo kilusi iš Esseno krašto, iš kur jos protėviai bu

vo išsikėlę į Rusiją. Gimusi Rygoje, Juliane, būdama 18 
metų, tapo barono Kruedenrio žmona. Iš namų gerai iš
auklėta, jauna baronaitė vedė prabangų gyvenimą ir savo 
"nuometų šokiais" stebindavo net pačią "geresnę visuome
nę", kurioje ji geidė iškilti, panašiai kaipMme de Stael, 
(1766-1817).

Tame parfumuot ne pasišvaistyme ji 1804 metais 
pergyveno savo "Dams rus", kada mirė jai artimas žmo - 
gus. To įvykio sukrėsta, ji atsidavė mistikai. Ji, pamoks
lus sakydama, apkeliavo daug kraštų, o Bazelyje ji įkūrė 
Z psl.

vyresnysis brolis , įpainiotas į sąmokslą prieš carą, bu - 
s vo nuteistas mirti. Ujičas tuomet pasižadėjo už jį atker - 
. Syti.

Kai Leninas baigė savo teisės studijas, jį viliojo lais- 
1 voji Šveicarija, kurią jis panaudojo ne tik tolimesnėms 

studijoms, beti ir verbavimui į savo "Tretįjį Internaciona- 
’ lą". Kaip komunistinis elitas šis turėjo pradėti "Pasaulio 
’ revoliucijų epochą" ir tai ne Rusijoje, o Berlyne, nes jis 

nepasitikėjo "tąja rusiškąja koše". 
« Fnessa
n Tai "košei" minkyti visu uolumu padėjo viena mote

ris . Bet ta moteris nebuvo jo žmona Krupskaja ( 1869 - 
1939), kurią; jis 1898 m. Sibiro tremtyje buvo vedęs, ir ku- 

’ ri vėliau kaip šeimininkė bei pagalbinė sekretorė jam 
padėdavo, o Inės Armand (1875-1920), vadinama Fnessa , 
surusėjusi prancūzė. Nors ji jau buvo (už prancūzo) ište
kėjusi, ji buvo tikra Ujičo palydovė ir ištikimiausia jo 
bendradarbė.

Žėrėdama gabumais, ji savo "herojų" lydėjo visur, 
kur jis buvo reikalingas jos paramos. Tokiu būdu ji 1917 

1 metais lydėjo Leniną ir aname pasakiškame vagone, kuris 
’ jį nuvežė atgal į Rusiją, į pergalę. Visur ji . sakydavo 

kalbas — savo originalias ir tokias, kurias jis jai buvo 
padiktavęs. Ir po visų vargų ji džiugindavo jį skambinda 
ma Bethoveno "Appasionatą" ar kokį kitą heroišką kūrinį . 
Bet visu tuo ji peržydėjo taip greitai, kad mirė vos pasie- 

1 kusi 40 metų . Amžino poilsio vietą ji gavo Maskvoje gre
ta savo mylimojo mauzoleumo. Bet apie tą "nekomunisti
nę " idilę likusis pasaulis ligšiol mažai tepatyrė, nes so
vietai abiejų susirašinėjimą dar ir šiandien tebelaiko už
rakintą.

Carl von Clausewitz
Tai tikras nuostolis, nes ta korespondencija galėtų 

įnešti daug aiškumo ir į kitą meilę, "" būtent į jo literatū
rinius bei mokslinius santykius su Carl von Clausewitzu 
(1780-1831) autorium klasiško veikalo "Apie karą".

Tos knygos autorius, lenkų kilmės, buvo Prūsijoje ta
pęs karininku ir kaip toks, kovojo prieš Napoleoną. Iš jo 
karinės patirties jame subrendo daug gilių minčių apie ka
ro vedimą, taip, kad iš jo studijų išaugo epochinės reikš - 
mės veikalas. Tįk jis pats jo išleidimo nesulaukė, nes mi
rė vos sulaukęs 51 metų, po ko jo žmona pasirūpino vyro 
veikalų spausdinimu. Kitas netikėtumas: jo svarstymai ta
da vos tebuvo pastebėti vokiečių, kurie šiandieną jį laiko 
savuoju..

Visiškai kitaip pasielgė Leninas, kuris jo svarstymus 
studijavo taip intensyviai, kad, taip pasakius, jis tapo "ko
munistiniu "Clausewitzu". Taip jis pavyzdžiui, dažnai ci
tavo aprašytojo tvirtinimą: "nugalėtojas visada mėgsta tai
ką. Jis mielai norėtų įsiveržti į priešo žemę be pasiprie - 
šinimo". Ta prasme Leninas visada kalė savo strategams 
be šūvio, tai yra politinėmis priemonėmis siekti priešo 
kapituliaeijos.

Bet kas tada, kai anas priešinasi? Tuo atveju’ Leni
nas prirašė agresiją, nes "Soyiftįų .^t^ątęgija . yr,ą. 

^fcHringa"; svarbūs klausimai tautų gyvenime turi būti 
sprendžiami jėga. Tąja prasme Leninas 1917 m. savd ąt - 
sisveikinimo laiške Šveicarijos darbininkams pabrėžė: 
"Reikalavimas, kad proletariatas turėtų atsisakyti revo - 

■ liucinių karų, yra beprotybė". Ir apie diktatūrą, kuri iš 
to išsivysto, jis šitaip pasakė; "ji nėra surišta su kokiais 
nors įstatymais".

Ir šitaip Leninas nepripažino kokio nors pacifizmo, ką 
jis savo rašinyje "Socialistinio Internacionalo padėtis ir 
uždavinys" taip išdėstė: "Karo tarnybos vengimas, strei - 
kai prieš karą ir 1.1, yra kvailybė. Šalin tie svajojimai a- 
pie taiką, bet kokia kaina . Mes norime iškelti pilietinio 
karo vėliavą . " Tam atitinkamai jis kiekviena proga pa
brėžė darbininkams ir kareiviams, norinitems panaikinti 
kariuomenę: "Tai gryna kvailybė Kaip jūs norite susidoro
ti su savo priešu . " Su mongolišku pasalumu Leninas da
rė skirtumą tarp pacifistų užsienyje ir viduje: "Anieji y- 
ra mūsų prieteliai, bet šieji mūsų priešai . "

Palygindami Clausewitzą su Leninu, mes tuoj supran - 
tame, kad pirmasis konfliktuose siekia politinio subren - 
dimo: "Karo reikalai turi būti sprendžiami ministerių ka
binete". Taigi, jis Siekia derybų bei Modus vivendi, 
Leninas gi — kovos, nugalėjimo ir sunaikinimo.

Stalinas (1897; 1924-1953)
Po Lenino mirties (1924) iš jo įpėdinių žiauriausiai iš 

kitų išsiskyrė gruzinas Josif Visarionovič, kuris 
pats pasivadinęs Stalinu, kas reiškia "Plieninis". Štai 
vienas pavyzdys: kai jis 1940 m. okupavo Baltijos respub - 
likas - Estiją, Latviją ir Lietvuą ir tada vakariečiai at
kreipė jo dėmesį į sunkumus, kurie jam ten atsiras, tai 
jis tik ciniškai atsakė: "Ta problema yra tiek didelė kaip 
mūsų gyvulinių vagonų talpumas". Iš tikrųjų jis įsakė su
imti dešimtis tūkstančių baltų ir juos gyvuliniuose vago - 
nuošė išvežti į Sibirą su transporto nurodymu "Važma: 
žmonės".

Tokiu pat būdu jis po Lenino mirties pradėjo į nieką 
neatsižve1 giant, žemės ūkio kolektyvizavimą ir lygiai 
k'aikų supramoninimą, kuris savo socializmu turėjo būti 
pavyzdžiu visam Vakarų pasauliui.

Tas milžiniškas bandymas per "Didįjį Tėvynės karą " 
(1939 - 1945) prieš įsiveržusį Hitlerį tapo tokiu patriotiniu 
žygiu, kad Sovietų Sąjunga Jaltos konferencijoje 1945 m. 
galėjo greta JAV iškilti į antrąją pasaulio galybę.

Po tokio atvertinimo Stalinas sugrįžo prie fantastinio 
Lenino plaųo visoje Vakarų Europoje sukelti socialistinę 
revoliuciją. Bet tam reikėjo iš Kremliaus vispusiško stra 
teginto plano. Juos beruošiant Stalinas mirė 1953 m. Tri
mis metais vėliau jo įpėdiniai tokį planą jau turėjo.

( pabaisa kitame "NL" nr.)

net žymią "Traktatų bendrovę".
Vis aukščiau užgriebdama, ji išdrįso prieiti ir prie 

A'eksandro I, kuo ji įėjo į "didžiąją istoriją". Tuo metu, 
kai 1812 m. Napoleonas įsiveržė į Rusiją, caras sužavėtas 
Pskovo vizijomis, taip nuoširdžiai pasišventė religijai, kad 
keliaujančiai pamokslininkei nebuvo sunku prieiti prie jo, 
kai jis viešėjo Heilbronne. "Ji kalbėjo į jį taip drąsiai , 
kad jis buvo visiškai nuliūdęs. " Apie save ji prasitarė , 
kad buvusi didelė nusidėjėlė, bet su kryžiaus pagalba ji 
pasiekusi atleidimą. Kada caras nusikėlė į Heidelbergą , 
ji nusekė paskui jį ir tenai ,,o iš ten,ir į Paryžių, kur jam 
davė mintį įkurti "Šventąją Sąjungą".

Tačiau po Napoleono pralaimėjimo atvėso , caro susi
žavėjimas savo "pranaše". Ir kada Londone pasirodė ka
rikatūra, kuri carą atvaizdavo kaip jos įrankį, jis jos iš
sigynė ir ją pašalino iš Petersburg©. Tuo metu jau sun - 
kiai susirgusi ji gydytis nuvyko į Krymą, kur ji 1824 m. 
mirė vienoje totorių kolonijoje.

Nors Aleksandras dažnai paklydo savo miglotoje mis
tikoje, jis tačiau bent vienu atveju buvo tikras realistas — 
būtent savo rusišku veržlumu prie jūros. Šiuo atžvilgiu jis 
panaudojo visus savo gabumus, kad per Dardenelius gale - 
tų prasiveržti į Viduržemio jūrą, o iŠ ten per Gibraltaro 
sąsiaurį ir į platųjį Atlantą.

6. Slaviškasis rasizmas
Su Kotrynos n mirtimi 18-to šimtmečio gale užsi

baigė tam tikras laikotarpis. Mat, su tada išsikeliančlu ro 
mantizmu, iškilo ir daugiaspalvis nacionalizmas, kuris 
slavų tarpe pagimdė tikrą panslavizmą.

Tam sąjūdžiui priduoti didesnę reikšmę, Dunojaus 
slėnio slavai 1848 Yn. Pragoję sušaukė pirmąjį visų slavų 
kongresą, kuris tačiau Vienos valdžios buvo išvaikytas. Į 
tą smurtą atsakydami, panslavistai nukreipė savo žvilgsnį 
į galingiausią slavų valstybę - Rusiją, kur jau 1830 m.Puš- 
kinas (1799-1837), nors pats buvo negriškos kilmės, buvo 
pranašavęs - "Visi slaviški upeliai sutekės į teisiškąją jū
rą".

Stiprų paskatinimą rusiškas mesianizmas sulaukė iš 
Dostojevskio (1821-1881), kuris savo politiniuose raštuose 
buvo skelbęs "rusų paskirtis yra paneuropėjiška ir ap
ims pasaulį. Būti rusu, reiškia būti visažmogiu, nes mū
sų likimas yra taip pat ir pasaulio likimas". Šitaip įsitiki
nęs, jo Karamazovas prieš savo kelionę į Europą pareiš
kė: "Aš žinau, kad aš einu į kapines". Panašiai kaip jis, 
skelbė panslavistas Kirejevskis (1806-1856): "Sugriuvusi 
Europa yra reikalinga tikro centro. Tik rusų tauta, kuri 
politiškai ir dvasiškai kitus pralenkia, tokiu gali būti. "

Kaip liudininkas tokio ugningo panslavizmo cituotinas 
ir Šveicarų poetas Kari Spitteler (1824-1924), kuris nuo 
1871 iki 1879 metų dirbo rusų karininkų sferose kaip mo
kytojas ir 1888 m. laikraštyje 'Wiener Deutche Zeitung " 
išspausdino tokį pergyvenimą: "Staiga atėjo (vienoje drau
gijoje) Petras slavofilas, kuris su apaštąlišku užsidegimu 
padarė iškalbingą pranešimą apie Rusijos šventą misiją 
pasauliui valdyti, apie sugeduius Vakarus, apie rusų kul - 
turas pranašumą prieš vi s aą kitas tautas. Tada aš sųprat- 
tau kokia jfega slypi tame fariatizme". ’

/• rjv ’
7. Carizmo galas

Nors Kruderienės inspiruotasis Aleksandras I i savo 
valdymo metu buvo visas jėgas sukaupęs padaryti religiš-. 
kai orientuotą "Šventąją Sąjungą" Europos dvasinei ir net 
politine norma bei forma, tačiau tatai jam nepavyko. Prie
šingai, caras Mikalojus I (1796 } 1825-1855) bandė įteisinti 
tvirtinimą, kad rusų caro valia yra vienintelis dieviškas 
apreiškimas ir todėl paklusnumas valdžiai esąs aukščiau
sia moralinė pareiga. Rezultatas: jo valdymo metu kraš
tą valdė sunki priespauda, kuri iš tėvynės kuone padarė 
kareivines.

Mikalojaus valdžios kietumą pirmiausia pajuto rusų 
pavergtos tautos ir jų religijos. Ypač vakarietiškuosius 
baltus (estus, latvius ir lietuvius) caras valdė despotišku 
griežtumu, nes būti nerusu ir neortodoksu šiam maskoliš
kam mesianizmui atrodė "mirtine nuodėme".

Suprantama, kad tokie žiaurūs "Gesta Dei Russos" iš
šaukė daugelyje dvasiškai budrių rusų tarpe tikrą netik
rumą. Antai Tolstojui (1828-1910) buvo aišku, kad "žmo
nių giminė turi išnykti" ir Berdiajevas (1874-1948) buvo 
tikras, kad jis sulauks "istorijos pabaigos". Net toks 
šiaip latJai santūrus Meržkovskis (1865-1941) buvo įsitiki
nęs, sulauksiąs pasaulio pabaigos. Ir Lermontovo (1814— 
1841) kūrinyje "Mūsų laikų didvyris" jo herojus Pečolinas 
randa, "kad saldu sulaukti tėvynės žlugimo".

Nors visi tie pasaulio pabaigos pranašautojai toli 
pralenkė faktus, tačiau liko teisinga, kad jie visi nujautė 
tam tikro "laikotarpio pabaigą".

Ar tai nebuvo kažkoks atsisveikinimas su "trečiąja 
Roma?"

8. Leninas (Nuo trečiosios Romos į Tretįjį Interna - 
čionai ą)

1917 m. balandyje-kažkoks Leninas (1870-1924) važiavo 
užplombuotame vagone nuo Šveicarijos į Švediją tikslu iš 
ten patekti į Petrapilį. Tą jo kelionę buvo suplanavęs kai
zerinis vokiečių generalinis štabas su tikslu revoliucinė - 
mis intrigomis atitraukti Rusiją nuo Vakarų sąjungininkų, 
kuo galėtų baigtis Pirmasis Pasaulinis Karas (1914-1918 ) 
Vokietijos ir Austro-Vengrijos naudai. Kadangi Leninas 
iŠ tokio plano tikėjosi sau asmeniško pasisekimo, jis to
kiai akcijai pritarė, nes nuvertus caro valdžią, Rusija ga
lėtų vadovauti pasaulio proletariato kovai. Viskas , atrodė, 
vyko ta jo aistringai siekiama kryptimi, kai jis pasiekė 
Petrapilį. Kas gi buvo tas "Leninas"?

Vladimiras Iljičas Uljanovas (1870-1924), kuris pagal 
Sibiro upę Lena pasivadino Leninu, buvo vieno mokyklos 
inspektoriaus sūnus, kuris vėliau iŠ caro gavo bajoro ti
tulą. Šis (1831-1886) buvo kilęs iš Astrachanės prie Kaspi
jos jūros ir kalmukų kilmės. Taip pat ir motina, Maria 
Blank (1836-1916) buvo svetimos, būtent vokiečių kilmės 
(su švediškais giminaičiais). Taigi, Leninas nebuvo tik
ras rusas, o mongoliškai -germaniškas mišinys. Politiš- < 
kai tam jaunam kitataučiui buvo lemiąmi 1887 m., kada jo j

• Ir juodžiausio piktadario skeletas baltas
• Kai stalas per aukštas, pavalgai ir po stalu.
• Šunys- tolerantiški: jie nepyksta, kad mes neturime kuo 
pavizginti. (Iš "Sizifas be akmens", V. Karalius)
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VIENOS KNYGOS ISTORIJA
Pamačiau tą knygą centrinėj miesto bibliotekoj, pa

tiestą ant lentynos. Jos išvaizda pagavo mano dėmesį 
Aplankas papuoštas gražiais lietuviškais raštais. Daug 
sakąs pavadinimas : "Sudiev . Good Bye . Pagalbinis už- 
vadinimas sakė, kad tai vienos lietuvaitės - imigrantės 
džiaugsmai ir vargai. Pavarčius ją, paaiškėjo, jog tą 
knygą 1977 m. išleido' Manyland leidykla, dailiai ją apipa
vidalindama: kietas viršelis, geras popieris, Švarus dar
bas, patrauklus Pauliaus Jurkaus aplankas. Vidiniam už- 
vardijimo lape buvo autorės, ją padovanojusios bibliotekai 
įrašas nevikria rašysena. Atsiverčiau knygos skolinimo 
lapelį. Naujas nustebimas: per penkis metus jos nebuvo 
paėmęs nė vienas skaitytojas . Po poros metų vėl patik
rinau lapelį: vis tebebuvau vienintelis jos skaitytojas.

LIETUVAITĖS IMIGRANTĖS LIKIMAS
Knygoj pasakojama autorės (Eve Bates) motinos isto

rija. Ji gimė ir savo vaikystę praleido Paantvardy, 
netoli Jurbarko. Taigi, ji turėjo pažinti Jurgį Baltrušaitį, 
gimtisj ten pat, tik keliolika metų anksčiau. Jos atvažia- 
važiavimo į Ameriką aplinkybės padeda suprasti, koks į- 
karštis stūmė to laiko lietuvius plūsti į tą aukso šalį. Ne 
vargas ją privertė išplaukti su ta srove. Jos tėvai turėjo 
labai didelį ūkį. Bet, tėvui mirus, ji vistiek leidosi į ke
lionę vienui viena, pas savo seserį, jau prieš kelis metus 
įsitaisiusią Riverside mieste, Naujojoj Anglijoj.

Taip ji, Antonina RukŠnaitytė, po nuotykingos kelio - 
nės, pradeda apsiprasti aukso šaly. Ji svajojo apie ramų 
aprūpintą gyvenimą, su pastoviu darbu ir saugiu savaiti - 
nlu atlyginimu. Bet netrukus ji ištekėjo už elegantiško , 
Amerikoj gimusio lietuvio. Jis vadinosi Brunonas Widzė- 
nas ir, vėliau, kaip pasirodė, turėjo ūkininkavimo aistrą. 
Antaninos planai apvirto aukštyn kojomis. Pamačiusi 
pirmąjį išnuomotą apleistą ūkį, ji graudžiai apsiverkė , 
paskui nusišluostė ašaras ir pradėjo valyti trobą, kamšyti 
skyles jos sienose.

Per metų eilę jie gyveno skurdžiuose , nualintuose 
vienkiemiuose . Galop jie šiek tiek prakuto, nusipirko ūkį. 
Gyvenimas pasidarė lengvesnis. Vaikai užaugo. Bet ta
da vyresnioji duktė išbėgo su savo širdies numylėtiniu, 
kita irgi pasirinko mišrias vedybas, sūnus išėjo į kariuo
menę. Šeimos nelaimėms papildyti, Widzėnas gauna šir
dies sūgį ir lieka suparaližuotas. Antanina jį ryžtingai 
slaugo kelis metus namie. Istorijos apabaigoje Widzėnas, 
gulėdamas lovoje, žiūri pro langą į sūnų, grįžusį iš ka - 
riuomenės, traktoriumi ariantį žemę. Gyvenimas vistiek 
tęsiasi.
KNYGOS SĄRANGA

Autorė kaip tik yra ta vyresnioji duktė, jaunystėje iš
bėgusi iš namų; Knygos įžangoje ji sako buvusi pradėju
si rašyti biografinį romaną. Tas romanas, reikia ma
nyti, būtų buvęs įdomus. Ji turi porą rašytojui pačių 
brangiausių savybių: žmonės, išėjęs iš po jos plunkamos

HOMO SOVIETICUS 
SKAITYMELIAI APIE TARYBINIO ŽMOGAUS PSICHOLOGIJĄ 

3.
Vladil LYSSENKO 

UŽ AUTOBUSO BILIETĖLĮ. . . .

Kai aš buvau pasiekęs savo karjeros viršūnę, aš už
dirbdavau 700 rub’ių į mėnesį, kaipo vyriausias kapitonas 
(atsieit 5-7 kartus daugiau negu gero darbininko uždarbis, 
ir dar 250 rublių kaipo žvejybos laivo kapitonas. Paskui 
vieną dieną - atsiradau be nieko. Bet išvažiavęs iš SSSR, 
aš pasijutau vertas žmogaus vardo ir dėl to mes, disiden
tai, esam pasirengę daugeliui aukų.

Jūrininkų padėtis yra sunki visose pasaulio jūrose, 
sunki visiems mūsų žemės jūreiviams. Bet šalia sunkių 
darbo sąlygų, sovietinis jūrininkas turi dar savus, reži
mo sunkumus. Jei jo laivas sugrįžta, negalėdamas pasiek 
ti žūklės vietą dėl blogų klimato sąlygų, jam neapmokės 
prarastų darbadienių. O tačiau, nežiūrint prarastų darbo 
dienų, jam visvien reikės grįžti su plane numatytu tonažu. 
Reiškia, reikės pluštis dar karščiau. Žvejų laivuose dir
bama ir ilsimasi pamainomis: aštuonios valandos darbo, 
keturios poilsio. Pradedantis gauna 67 rublius į mėnesį 
ir 95 kapeikas maistui. Jei jis panorės tinkamiau save pa 
maitinti, jis išleis visą algą laivo bufete - kantinoj. Šalia 
to, jis yra priverstas pirktis vienpirštes pirštines, be ku
rių nęįmanoma dirbti. Tas pirštines gamina mums su di- 
de'e meile ka1 ėjimuose ir kacetuose, bet jos susidėvi po 
poros trejetas dienų. Jūrininkai tačiau gauna jų vieną po
rą į mėnesį. Tai mūsų unijų vadų įsikišimo ir persisten
gimo nuopelnas, nes iki 1975 metu gaudavom jų po porą 
kas dešimtį dienų.

Pradedančiojo darbas yra mėtyti žuvis,-kurios yra dė
žėj, ant stalų, kur jos valomos. Jam tenka stovėti įsibri
dus iki kelių žuvų krūvon ir lankstytis iki 39 kartų per mi
nutę. Neminint kontrolieriaus, kuris chronometruoja, kad 
pagerintų numatytą planą ir įrodytų, kad soclenktynės yra 
tikrovė. Ir visa tai vyksta 24 valandas iš eilės, kiekvie - 
nam atpilant 16 valandų į dieną. Aš čia pasakoju apie žve
jybos laivus, kurie žvejoja palei krantus. Laivai - šaldy
tuvai - tikri plaukiojantys fabrikai - išvyksta žygin, kuris 
trunka iki šešių mėnesių, ir jie neturi teisės įplaukti uos
tau atvangai.

Vienas tokių pradedančių žvejų įstojo žvejų laivynan, 
nes jam buvo pasakoję, kad "Šiaurėj gerai uždirbama". Be 
to, jau nuo devynių metų amžiaus jis buvo matęs, kaip jo 
motina tempė įsikinkiusi arklą kolchoze, ir jis buvo jai pa
žadėjęs, kad po karinės prievolės, kolchozan nebegrįš, su- 
suras geresnį darbą. Ir taip jis atsirado mano laive. Bet 
pakako poros dienų atviroj jūroj, kad sudužtų jo iliuzijos. 
Jis nusižudė.

Ne visi žudosi, bet visi gyvena panašiai.
Darbo sąlygos mažiau vargingos prekybos laivyne, ir 

uždarbiai ten aukštesni; galima padaryti iki 100 rublių , 
1984. XI. I

atrodo gyvi ir, be to, ji yra gabi pasakotoja. Ji mokėjo 
atrinkti pačius įspūdingiausius įvykius iŠ visų tų praslin
kusių metų.

Bet ji pasidavė nelaimingai pagundai perdirbti tą ro
maną į šeimos istoriją. Sakosi, įdėjusi į tą užsimojimą 
dvidešimt metų darbo. Žinoma, taip pat daug išlaidų. To 
triūso pasėkoje , knygoje atsirado dideli dokumentacinio 
pobūdžio gabalai., sudaryti iš medžiagos, surinktos iš se
nų laikraščių, iŠ įstaigų ir knygų, kuriose parodoma, kas 
tuo laiku dėjosi Lietuvoje ir Amerikoje. Tie visi gausūs 
priedai atspausdinti skirtingomis raidėmis - jiems labiau 
išskirti iš kasdieninių šeimos pergyvenimų.
KODĖL JOS NIEKAS NESKAITĖ ?

Ta knyga, nors bereikalingai apkrauta visokia dokumen 
tacija, yra įdomi. Joje daug vertingos etnografinės me - 
džiagos. Tarp kita ko, ji pamini savotišką audimo raštų 
naudojimą. Jaunamartė, ateidama į šeimą, atsineša savo 
mėgiamus raštų motyvus. Jos vyras juos išraižo medžio 
drožiniuose, puošiančiuose trobą ar klėtį. Jie tampa savos 
rūšies Šeimos heraldika.

Vaizduojamųjų žmonių gyvumą sustiprina nykumo nuo
taika: Amerikos užkampy buvo atkurtas lietuviškas kaimo 
gyvenimas, o paskui matai, kaip tas gyvenimas nyksta, kai i 
visos viltys baigiasi niekais. Tą nykumo įspūdį išreiškia 
ir pats knygos pavadinimas: autorė sako sudiev savo lietu
viškai praeičiai. Amerikoniškas skaitytojas to slėgimo ne
justų. . Jis tuose prisiminimuose matytų perėjimą į naują, 
jau amerikonišką gyvenimą.

Bet- tos knygos niekas nepajudino. Kad lietuviai jos 
neskaitė, nenuostabu. Jie neturi laiko. Jų dienos perkrau
tos dideliais įvykiais, dideliais darbais, dideliais užsiėmi
mais: tarnyba'dupleksui, vardinės, gimtadieniai, vedybų ir 
skyrybų sukaktys.

Kitus skaitytojus ta knyga atgrasino todėl, kad ji pri - 
klauso tų knygų rūšiai, kurias autoriai rašo patys sau. Taip 
atsitinka su dažnu veikalu, parašytu angliškai. Lietuviams 
yra sunku suprasti tą paprastą tiesą, kad tai, kas jiems at
rodo svarbu ir įdomu, kitos tautybės žmoguje nekelia kar
tais visai jokio susidomėjimo. Kaip anglų priežodis sako, 
arklį gali nuvesti prie vandens, bet negali jo priversti ger
ti. N. K v i e t i n s k a s

AR ESPERANTO KALBOS AUTORIUS BUVO LIETUVIS?
Visos tautos nori, kad žymesnieji žmonės būtų jų tau

tybės. Ypač tokių, kurių tautybė nėra aiški. Taip, sakysim, 
filosofas E- K a n t, as neaišku, ar buvo vokiečių ar lietu
vių (prūsų ) kilmės. Tokių yra daugybė, todėl juos savina- 
si ir vieni, ir kiti.

Ypatingai Ši grumtynė eina tarp lietuvių ir lenkų. Čia 
sunkumą sudaro ne tik dokumentų ar liudininkų nustatymas 
kuria tautybei šis ar anas priklauso, bet ir nelemtoji lietu
vių-lenkų unija. Toks, pav., poetas Adomas Mickevičius 
gal ir pats nežinojo kur priklausyti. Jis idealizavo senąją 
Lietuvos istoriją, tačiau apie tai poemas rašė lenkų kalba.

Bet lenkai savinas! ir tokius žmones, kurių kilmė la

nors ir tai ne kažinkas. Prekybinio laivyno privalumas tas 
kad jiems tenka neišvengiamai sustoti Vakarų pasaulio uos
tuose. Iš tikrųjų, tolimo plaukiojimo žvejų laivams, net 
kada jie žvejoja Amerikos, Norvegijos ar Kubos vandeny
se, draudžiama įplaukti postoviui į jų uostus, "kad išven
gus ideologinio apsikrėtimo". Aš,v pavyzdžiui, turėjau 
rimtų nema'onumų su KGB už tai, lead sustojau be leidimo 
Saint-Jean-de-Terre-Neuve uoste (St. Johns, Newfound
land). Pareigūnas, kuris buvo atsakingas už mano laivo 
šaldymo sistemą, nusipliklno akis vien patikrinimo metu. 
Aš susižinojau su artimiausiu uostu, kur galėčiau patai pin 
ti jį ligoninėn. Akis išgelbėjo. KGB man priekaištavo, 
kad mano laikysena buvusi nerimta, kad tekę mokėti už - 
sienio valiuta už operaciją, bet labiausiai už tai, kad Iš - 
stačiau pavojun savo žmones, nes juos galėję kontaktuoti 
kanadiečiai, prikalbindami juos pabėgti ar išduoti laivo pa 
slaptis.

Prekiniams laivams būtina iškrauti važmą, o tai su
teikia jūrininkams galimybę išlipti krantan. Ir užsiimti - 
bizniu: sakysim, žindukais. Kadangi jie užima mažai vie
tos, juos galima grįžus brangiai parduoti. Jie geresnės 
kokybės už sovietinius ir mokama iki dešimties rublių už 
vieną. Tai prilygsta atsieit dviejų dienų uždarbiui. Taip 
prekiaujant, gali pasisekti, kad įsigytam mašiną ar net 
namus, jei esi ilgai dirbęs prekybiniame laivyne. Užtat 
reikia turėt geras rekomendacijas, kad patektam į šį sek
torių. Faktinai reikia turėti savo globėjais tris partie - 
čius, išbuvusius nemažiau penkerius metus partijoj, bet 
ir tada būni nuolatos sekamas KGB. Bet - tas žaidimas 
vertas pastangų. Jei kartais teks jums sutikti čia, Mar
selyje, uoste sovietinį jūrininką., pasekit jį ir pamatysit, 
kad jis niekad nevažiuoja autobusu. Jei jis išleistų tuos 
ke’is tarimus frankus už bilietėlį, visi draugai jį palaiky
tų bepročiu. Iš tiesų kiek galima nupirkti žindukų už tą 
sumą? - Du, keturis? Tai prilygsta penkiolikai darbadie
nių Sovietų Sąjungoj. Vietoj vieno autobuso bilietėlio.

Chronic ue des petites gens d, URSS. Actes du Collo
gue international sur la situation des travail - 
leurs en URSS. Marseille, 8-9 nov. 1980. 
Paris, Ed. du Seuil, 1981.

PRIERAŠAS

1983 metų pabaigoj pasirodė šio straipsnio autoriaus 
knyga: "A Crime Against the World; Memoirs of a Russian 
Sea Captain (Translated by Michael Glenny. London, Go- 
lancz, 1983, 254 p.), kurioj Vladil Lysenko iškelia kokius 
nuosto’ius žmonijai daro chaotiška sovietinė žūklė, viršy
dama savo planus. Jis atkreipia pasaulio dėmesį į tai, 
kaip tenka interpretuoti sovietinio radijo pagyras, kad žve
jai dar kartą pakėlė 30% savo gamybines normas. Žūklės 
planai gal ir buvo įvykdyti, bet kokia kaina . Išgaudant Ko- 
'ios pusiasalio pakrantėse "moivą", atsieit mažyčius mer- 
lanus (Whiting), kurie yra kitų žuvų - menkių ir aiglefins 
(halibut) pagrindiniu maistu. Pasirodo menkes Berenco 

bai aiški. Čia noriu paminėti vieną tokį asmenį- tai tarp
tautinės kalbos esperanto autorių dr.Liudviką L. Z a - 
m e n h o f ą. Jis gimė Baltstogėje, kurį laiką užsiėmė 
akių gydytojo praktika Veisėjuose, bet vėliau gyveno ir mi
rė Varšuvoje (1917 m.). Iš visų dokumentų aišku,kad jis 
ir visa jo giminė buvo žydai, tačiau tas nekliudė lenkams jį 
skelbti lenku, nežiūrint jo biologinės tautybės.

O labai įdomu, kad pats dr.L. Zamenhofas save lai - 
kė lietuviu. Štai maža ištraukėlė iš jo kalbos, pasakytos 
1907 m. Londone, laike esperantininkų kongreso:

"Tu stovi prieš mano akis mano brangi Lietuva, mano 
nelaiminga tėvynė, kurios aš niekados negaliu užmiršti, 
nors aš seniai turėjau tave apleisti. Tu,kurią aš dažnai 
matau savo sapnuose, kurią jokia žemės vietelė niekuomet 
nepakeis mano širdyje, tu pasakyk, kas tave labiau myli:ar 
aš idealistas esperantininkas,kuris kaip kiti šimtai tūks
tančių tavo sūnų turėjome tave apleisti, ar tie, kurie nori, 
kad tu priklausytum išimtinai tik jiems".

Sakykim, kad dr.L,L. Zamenhofas biologiniai negalėjo 
būti lietuviu, nors kaip matyti iš jo kalbos, tokiu save lai
kė, tačiau lenkai esperantininkai skelbė jį lenku. Šiuo klau
simu buvo straipsnių esperanto kalbos spaudoje ir net dis
kusijų esperantininkų suvažiavimuose. P. E n s k a i t i s

Lietuvių kilmės advokatas' Frank Alexis šią vasarą pa 
siuntė prezidentui Reaganui laišką, kuriame jis protestuo
ja prieš OSI (Specialių Tyrimų Įstaigos) rodomą pasitikė
jimą "KGB suklastotais dokumentais". Šio laiško turinį 
liepus 30 d. laidoje aprašė Massachusetts valstijoje lei - 
džiamas laikraštis Ware River Ne vs.

Alexio laišką inspiravo JAV-ių Teisingumo Departa
mento birželio mėnesį iškelta byla Gilbertville (Mass. Įgy
venančiam Vytautui Gudauskui ir "trims kitiems lietuviams 
imigrantams". Alexis rašo, kad jį ir daugelį kitų "papik
tino faktas, kad (departamento) tyrimo skyriaus nariai lai
kėsi Sovietų okupuotoje Lietuvoje, kur jie tarėsi su sovie
tiniu KGB prokurpru apie nusikaltimus, kuriuos tariamai 
padarė buvę Lietuvos piliečiai: "aš negaliu suprasti tyri
mų įstaigos elgesio - jie siekia Sovietų Rusijos, Lietuvos 
ir lietuvių priešo, pagalbos".

Alexis primena prezidentui, kad lietuvių tauta sava - 
noriškai nesuorganizavo divizijos nacių armijai, kai tai 
padarė daugelis kitų tautų. Išreikšdamas savo įsitikinimą 
kad lankydamiesi Lietuvoje ir tardamiesi, su KGB pareigū
nais, OSI nariai pasielgė neteisėtai, jis baigia savo laišką 
šiais žodžiais: "Aš raginu jus, pone prezidente, pašalin
ti visą tyrimų įstaigos personalą ir įsakyti, kad visos šios 
įstaigos užvestos bylos... paremtos suklastotais KGB do
kumentais, būtų panaikintos". (ELTA) 

(jūroj rusai išgaudė jau 1950 m. dekadoj, lygiai kaip visą 
eilę kitų rūšių žuvų. Ne be reikalo Kanada ir kitos valsty
bės - Islandija, Norvegija - reikalavo praplėsti žvejybinius 
pakrančių vandenis iki 200 mylių nuotolio ribos. Žiauriau
siai buvusios naikinamos silkės. Šimtų šimtai sovietinių 
trolerių tada telkėsi Amerikos šiaurės rytų pakrantėse, 
prie George’ s Bank, kai silkės plaukdavo neršti. Tuomet 
tinklą po tinklo susemdavę vienu pabraukimu iki 30 tonų ir 
nėščios žuvys, daužydamosi į kilpas, švirkšdavo ikrus 
čiurkšlėmis J visas puses.

Beprasmis naikinimas gamtos gėrybių, pasirodo, nesi 
baigdavo vien jūroj. Vladil Lysenko prisimena, kaip vien 
iŠ Murmansko .uosto išgabeno 30, 000 tonų sūdytų silkių į 
tundrą ir ten jas sudegino. Vietinė rinka buvo tomis žuvi
mis užkimšta. Vakarai nepirko, nes jos buvo netikusiai 
paruoštos, o laivams prireikė krantinėse vietos kitam žū
klių grobiui.

"Negalima būtų tvirtinti", sako Lysenko, "kad žvejy
bos laivyne darbo našumas menkas". Tik abejotina, ar 
jūrininkams iš to kokia nauda. Lysenko duoda pavyzdį. 
"Yra žvejybos laivas, aprūpintas šaldytuvais. Jo talpa - 
35 tonos, bet reikalaujama, kad jį. pakrautų iki 40 tonų. Lai
vo įgula pavaro penkiasdešimt. Kai jūrininkai išplaukia 
atviron jūron, visa kas jiems belieka, tai pulti dirbti,nes 
jie netari kitų priemonių pasidaryti pinigo. O visai ne - 
svarbi nei pagautų žuvų kokybė, nei kiekis. Reiškia, išvy
ka jūron davė 40 tonų įvairiausios rūšies žuvų. Valstybė 
parduos jas už 2,600,000 rublių. Tačiau laivo įgulos -96 
asmenų - atlyginimas sieks kokius 64, 000 rublių, atsieit, 
2. 5% bendros pajamų sumos. Pasinaudojant šiuo pavyz - 
džiu, galima imti studijuoti baisiąją Markso "ant-vertę" 
(plus - value); Norvegijoje ir Švedijoje, kur siaučia bai
sus kapitalistinis "išnaudojimas", atlyginimai jūrininkams 
prilygsta 40 % produkcijos savikainos. "

Kad Vladil Lysenko nieko nepertempia, galbūt geriau
siai paliudija Georgii Vladimov'o romanas "Trys minutės 
tylos", kurį po tam tikrų iškarpymų, vis tilClšleido. Bet 
apie tai vėliau.

Prieš tai pacituokime ištraukas iš kelių pasisakymų 
mūsų pačių lietuvių rašytojų, kurie nėra jokiais disiden - 
tais. Anaiptol - vienas jų - Vytautas Petkevičius - nesi - 
slepia dirbąs KGB. Kitas - Algimantas Čekuolis - pažįs
tamas ne vienam montrealiečių ir ©taviškių, buvo "Novos- 
ti" korespondentu Kanadoje.

"Pamenu, kaip mane patį, jau partijos kandidatą, su 
visais komjaunimo kelialapiais ir komunistų rekomendaci
jomis kuo šiurkščiausiai išgujo iš aukštosios jūreivystės 
mokyklos Leningrade vien už tai, kad aš gyvenau okupuo
toje teritorijoje ir todėl galėjau būti užverbuotas fašisti - 
nės žvalgybos. Ir kai aš, tos baisios neteisybės apakin - 
tas, neišlaikiau ir politinėje komisijoje pakėliau balsą, ma
nęs mokyklos viršininkas paklausė:

- Tai ką, užsigavai ? Ant tarybų valdžios užpykai ?
Ir ką aš jam tada tarėjau atsakyti ?"

(Tarybų Lietuvos Rašytojai. Vilnius, Vaga, 1967.) (b. d.)
3 „si.
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LTŪRINIS PUSLAPIS®
DARIUS-GIRENAS 1933-1983
PUIKUS LEIDINYS

PENKIASDEŠIMTOSIOS transatlantinio DARIAUS IR 
GIRĖNO skrydžio sukaktuvės atžymėtos puikiu albumu. Iš
leista Chicagoje, 1984. Redagavo ir paruošė Edmund Ja- 
s i u n a s. Apipavidalino Petras Aleksa. Kietais vir
šeliais, daugybė nuotraukų ir dokumentinės medžiagos.
263 psl. Kaina $25.

AUTORIAUS ŽODIS
Kai prieš penkiasdešimt metų Darius su Girėnu skri

do į Lietuvą, aš buvau tik dešimties metų berniukas". Mū
sų šeima tuomet gyveno Žemojoje Fredoje, netoli aerodro
mo. Man pačiam tada teko asmeniškai pergyventi Dariaus 
ir Girėno laukimo dienų jausmą ir pajusti didįjį tragizmą 
lakūnams žuvus.

Dariaus ir Girėno žygis ir aerodromo artuma pakrei
pė mano gyvenimą aviacine linkme. Jaunuoliu būdamas , 
pastačiau daugybę aviomodelių ir juos laidžiojau nuo ten 
pat esančių Fredos šlaitų, o akimis sekiau kylančius ir 
tūpiančius Vyčio kryžiumi paženklintus lėktuvus.

Kai mokiausi "Aušros" berniukų gimnazijoje, sykį 
jos vadovybė mus paskatino parašyti po vieną laišką neži - 
nomam lietuvių kilmės amerikiečiui-moksleiviui. Gimna
zijos vadovybė pasirūpino mūsų laiškų persiuntimu atitin - 
karnoms Amerikos lietuvių organizacijoms ir mokykloms . 
Parašiau ir aš tokį laišką, ir į jį buvau įdėjęs brangią re
likviją - LITUANICOS drobės gabalėlį, bet atsakymo ne
sulaukiau, korespondencinis ryšys neužsimezgė.

Besimokydamas Aukšt. Technikos M-loje, uoliai pri
klausiau aviacijos būreliui. Baigiau Lietuvos Aero Klubo 
ruošiamus aviomodelistų ir civilinių lakūnų kursus. Bu - 
vome pasistatę net savos konstrukcijos lėktuvą, bet deja , 
prasidėjęs II-sis pasaulinis karas ir jį sekusios okupaci - 
jos visas mūsų aviacines svajones ir planus sugriovė.

Vokiečių okupacijos metais, savaitgaliais pusiau slap
tai sklandėme nuo Nemuno šlaitų Virbaliūnuose, netoli Ku
lautuvos.

1944 metais apleisdamas tėvynę, su savimi pasiėmiau 
Lietuvos Aero Klubo išleistus Dariui ir Girėnui atminti 
atvirukus (jie yra panaudoti šiame albume).

Atvykęs į šią laisvės šalį; ir nuolatiniam gyvenimui ap
sistojęs Chicagoje, su kitu draugu lietuviu įsigijau lėktuvą. 
Dar vėliau teko gana aktyviai įsijungti į Chicagos lietuvių 
aero klubo veiklą ir redaguoti aviacinį metraštį.

Atliekamu nuo tarnybos laisvalaikiu , skraidydavau 
tais pačiais Dariaus ir Girėno pramintais oro keliais, daž
nai sutikdavau mūsų lakūnus pažinojusius žmones. Pradė
jau rinkti apie Darių ir Girėną, ir bendrai lietuvių aviaci
nę veiklą išeivijoje liečiančią archyvinę medžiagą, kaip 
tai fotografijas, laikraščių Iškarpas, dokumentus ir t. t. 
Gyvų liudininkų atsiminimus užrašydavau į garsajuostes. 
Jaučiau, jog istorinę medžiagą reikia gelbėti nuo išnyki - 
mo, bet ką su tokia medžiaga reikėtų daryti, aiškaus pla - 

ruošdamas 1935 metais išleistą monumentalų veikalą 
"Sparnuoti Lietuviai Darius ir Girėnas". Stebėdavausi, jog 
po 1935 metų jokio didesnio veikalo, liečiančio Darių ir 
Girėną, nebuvo išleista. Tiesa, skridimo sukaktuvių pro
gomis lietuviškoje perijodikoje būdavo paskelbiama daugy
bė straipsnių, tačiau kitataučių (spaudoje apie Darių ir 
Girėną buvo beveik visiška tyla. Brendo aiškus reikalas 
išleisti didesnės apimties veikalą, kuris bent dalinai už - 
pildytų šią kasmet didėjančią spragą.

Rinkdamas archyvinę medžiagą apie lietuvių aviacinę 
veiklą išeivijoje, 1972 metų rudenį apsilankiau Alkoje, Put- 
name. Ten buvau Alkos archyvo įsteigėjo ir tvarkytojo 
prel. F. Juro labai nuoširdžiai priimtas ir man teko su 
juo kiek plačiau pasikalbėti. Man sugrįžus Chicagon, jis 
vieną rytmetį patelefonavo ir davė mintį paruošti apie Da
rių ir Girėną albumą. Ši jo idėja man patiko, tačiau jau
čiau, jog vien vaizdų albumo ir trumpų paaiškinimų po nuo 
traukomis nepakaks, teks paruošti ir platesnį tekstą.

Norėdamas, kad šis albumas būtų naudingas ne vien 
lietuviams, bet ir kitataučiams, bei sunkiai lietuviškai be- 
suprantantiems tautiečiams ir jaunimui, tekstus ir nuo - 
traukų paaiškinimus paruošiau anglų ir lietuvių kalbomis. 
Tie tekstai ir paaiškinimai nėra vien vertimas iš vienos 
kalbos į kitą, bet kai kuriais atvejais šiek tiek skiriasi. 
Pav. , kas gali būti įdomu vien lietuviams, to stengiausi ne 
nepakartoti ang'iškame vertime, ir atvirkščiai.

Ruošdamas tekstą, stengiausi suminėti visus svarbes
nius faktus ir datas kondensuotai ir tiksliai. Kiek tai buvo 
prieinama, atidžiai peržiūrėjau tų laikų ir vėlyvesnę spau
dą (knygas, žurnalus, laikraščius) lietuvių ir anglų kalbo
mis.

Albume yra panaudota beveik keturi šimtai fotografijų. 
Jas atrinkdamas, stengiausi sugrupuoti pagal temas, kaip 
tai : Dariaus ir Girėno gyvenimai iki bendro sumanymo 
skristi į Lietuvą, jų pasiruošimas didžiajam žygiui, skri
dimas, tragiškas žuvimas, laidotuvės, jų atminimas pa - 
minkluose, meno kūriniuose, minėjimuose, organizacinėje 
veikloje, ir 1.1. Prisilaikiau chronologinės tvarkos. Gi
rėną iki oficialaus jo pavardės pakeitimo Vadinau Girch- 
Girskiu. Lėktuvą LITUANICA iki oficialių krikštynų va
dinau BELLANCA.

Kai kurios fotografijos, deja, nebuvo spaudai pakan - 
karnai geros kokybės, buvo apgadintos ar pradėję išblukti. 
Dėl istorinės svarbos teko ir jas panaudoti. Kai kurios ki
tos fotografijos buvo jau anksčiau spaudoje naudotos, bet 
pilnam Dariaus ir Girėno žygio užfiksavimui, jų panaudo
jimo nebuvo galima išvengti. Daug nuotraukų buvo panau
dota iŠ Stepono Dariaus asmeninio albumo, jo sistemingai 
vesto iki 1927 metų pabaigos. Daugelį nuotraukų paskolino 
Amerikoje ir kituose kraštuose gyvenantys tautiečiai. Jų 
sąrašas yra paskelbtas albumo pabaigoje.

Esamomis sąlygomis ir su turima kuklia medžiaga 

stengiausi užsibrėžtą darbą atlikti kiek galima pilniau ir 
tobuliau, nors jaučiu, kad tai man gal nevisai pavyko. Gal 
ateityje atsiras astaiuo ar organizacija, kuri sugebės tą 
darbą geriau ir pilniau atlikti.

Dėkoju albumui leisti komiteto nariams, kurie savo 
darbu prisidėjo prie šio sumanymo įgyvendinimo. Taip 
pat dėkoju visiems, kurie savo atsiminimais ir patarimais 
stengėsi padėti. Padėka priklauso ir albumo prenumera - 
toriams bei rėmėjams, nes be jų paramos nebūtų buvę 
įmanoma šį albumą išleisti.

50 metų sukakties proga, tebūna šis leidinys kukliu 
paminklu neužmirštamam Dariaus ir Girėno žygiui pami - 
nėti. Edmundas Jasiūnas

DU SPARNUOTI GALIŪNAI
1927 m’. Lietuvos karo aviacijos lakūnas . kapitonas 

Steponas Darius Chicagoj susipažino su lakūnu Stasiu Gi
rėnu, kurio lėktuvu atliko primus skraidymus Amerikoje. 
Jie susibičiuliavo ir nusprendė atlikti tokį žygį, kokio lie
tuviai dar nėra įvykdę: per Atlantą nuskristi i Lietuvą. 
1932 m. birželio mėnesį., abu-lygiomis susidėję, už 3,200 
dolerių nusipirko 16, 000 dol. vertės lėktuvą.

Suorganizuoti jų skrydžio rėmėjų komitetai rinko au
kas ir rengė lietuvių aviacijos dienas. Darius lėktuvu pa
vežiojo daugiau kaip 1,500 rėmėjų. Skraidymais uždirb
ta ir aukų surinkta 8,456 dol. 31 et. Už tuos pinigus lėktu
vas buvo perstatytas^ pritaikintas tolimam skrydžiui ir 
pirkta reikalingiausi prietaisai. 1933 m. liepos 15 d. 6 
vai. 24 min. iš F. Bennett skraidyklos LITUANICA vos 
vos pakilo ir nuskrido per Atlantą be parašiutų, be kurių 
šiandien lakūnai ir į tobulesnius lėktuvus nelipa. Liepos 
17 d. apie l vai. ryto LITUANICA krito į Soldino miškelį , 
Vokietijoje, ir sudužo į gabalus, abu lakūnai rasta negyvi.

Kauno aerodrome Atlanto nugalėtojų laukė apie 25,000 
žmonių, su karstais lėktuve sulaukė apie 50, 000, o laido
tuvėse dalyvavo apie 100, 000: vyriausybė, kariuomenės ir 
šaulių daliniai, ministerijos , 80 organizacijų.

Liepos 20 d. Kauno bazilikoje iškilmingas gedulo pa - 
maldas laikė arkivyskupas Skvireckas. Kanauninkas Pen- 
kauskas su ašaromis akyse sakė pamokslą ir pabrėžė : 
"Du geriausi lietuvių tautos sūnūs, kilnių tikslų turėdami, 
pakilo į erdvę iš Naujojo Pasaulio. Savo sparnus suglaudė 
ir žuvo senovės prūsų lietuvių krašte. Jie išvyko iš Lie
tuvos paprasti vaikučiai, o sugrįžta pasaulinio garso vy
rai, mūsų tautos didvyriai. Tauta sutiko juos karališkai". 
Ministeris p-kas J. Tūbelis savo kalboje ryškino, jog Da
rius ir Girėnas "savo drąsiu žygiu , savo gyvybe įrašė lie
tuvių tautos sielon didžių darbu troškimą". Šaulių S-gos 
p-kas A. Žmuidzinavičius pareiškė: "Buvom atėję jūsų 
džiūgaudami pasitikti, gyvus, sveikus ant rankų nešioti , 
bet ... atnešam į kapus mūsų mylimai žemelei atiduoti. 
Nuo šios dienos jūsų auka pašventinta Lietuvos žemės da
rosi mums dar brangesnė, dar šveritėški#. Jūsų 'dvasia 
amžiams teauklėja mums savo tautos vertus didvyrius ir 
te jungia mus visus vieningan darban skaisčiai tautos atei
čiai". (bu® daugiau)

no tada dar neturėjau. Istorinę medžiagą berinkdamas, ap- 
važinėjau ne tik Chicagos apylinkes, bet ir rytines Ame - 
tikos valstijas. Per eilę metų, vien Darių ir Girėną lie
čiančios archyvinės medžiagos susikaupė apie penkiolika 
storų tomų.

Petras Jurgėla atliko neįkainojamos vertės darbą, pa-
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PRIVATE COLLECTION
FTŠ PROŪUCTIONS A t A P 0 R T E E INC'

Trasas padarytas 1984 m. Lietuvoje. Sis ansamblis atlieka 

dainas, kurias dainavo mūsų tėvai bei seneliai naujoje interpretacijoje. 

Tas suteikė dainoms naują, atspalvį, kuri su malonumu klausys anūkai.

Plokšteles galima užsisakyti žemiau duotu adresu. Kaina $10.00 U.S. 

Kioskai/ radijo stotys ir laikraščių, administracijos pagal skaičių užsakytų 

plokštelių,gauna skirtingą procentą.

Užsisakant nuo vienos iki devynių plokštelių--- ■— i 5%

Užsisakant nuo dešimt iki devyniolika " — — 20%

Užsisakant nuo dvidešimt ir daugiau " -----

UŽSISAKANT, PRISIŲSKTTE ŠIĄ ATKARPĄ :

Prašau atsiųsti  Plokštelių ” TAU MAMA "

Vardas ir Pavardė ______________________________________________________

Adresas _________________________________________________________________

Miestas  Valstybė 

Pašto kodas_______________________

Pridedu: $ / įskaitant persiuntimui

2127 rue Guy, Montreal, Quebec, H3H 2L9,15141 849 - 6722, 844- 1 049
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS padanges mielos
(IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

PASIŽYMĖJO GRAFIKĖ
Gražina Didelytė yra pa

sižymėjusi poezijos knygų 
iliustracijomis, dalyvavo 
daugelyje parodų ir užsieny
je, laimėjusi nemaža atžy - 
mėjimų. Jos ekslibrisai taip 
pat yra gerai įvertinami.

IŠLEISTOS SVARBIOS KNYGOS
"Šviesos" Leidykla išleido 

eilę knygų apie žymiuosius 
lietuvių kalbininkus ir rašy
tojus: K. Būgą, J. Jablonskį , 
A. Baranauską, Žemaitę, J. 
Biliūną ir kt.

Šiais metais planuojama 
papildyti seriją "Gyvenimas 
ir Kūryba" leidiniais apie 
poetus Antaną Mickevičių ir 
Justiną Marcinkevičių. Nu - 
matytas darbas keturiems 
metams-1986-l99O, kad dės
tytojai ir moksleiviai galėtų 
Įsigyti knygų apie kalbinin
kus ir rašytojus-L. Rėzą, K. 
Jaunių, Maironįjmuzikus-J. 
Gruodį, B. Dvarioną ir kt.

ATNAUJINAMAS ISTORINIS 
RAŠYTOJOS NAMELIS

Panevėžio apskrity] e (da
bar vadinamame "rajone"), 
Puziniškyje bus atnaujintas 
namas, kuriame gyveno ra
šytoja Gabrielė Petkevičai
tė- Bitė. Sodyboje dar yra 
išlikęs tvenkinys, senieji 
medžiai, laiptai. Didžiausias 
namo kambarys bus skirtas 
muziejui, kuriame bus įam - 
žinti ir kiti ano meto švie
suoliai, besilankę pas G. Pet- 
kevičaitę-Bitę.'Žemaitė, P . 
Višinskis, J. Jablonskis, J. 
Biliūnas ir kt.

Muziejinį - istorinį namą 
sutiko globoti Tiksliosios 
Mechanikos Gamykla Pane
vėžyje. Tai tikrai prasmin
gas ir vertingas įsipareigo
jimas.
DAIL. ANTANUI GUDAIČIUI
80 METŲ

Žinomas dailininkas ir 
profesorius Antanas Gudai
tis pagerbtas savo 8O-tojo

AMŽINYBĖS SAMPRATA

j. V a t i ū n a s
Galima sakyti, kad amži

nybė- tai kuomet ’’sustoja ” 
laikas, o begalybė netenka 
ribų. Šios sąvokos yra 
mums gana svetimos, nes 
esame įpratę matuoti ir lai
ką Ir erdvę.GI amžinybė ne
turl nei laiko, nei ribotos
erdvės...

Mažas būdamas tikėjau , 
žiūrėdamas į mėlyną dangų, 
kad tai yra "dangaus’’skliau- 
tai. Jei už tų skliautų yre 
dangus,tai ar jis turi stogą ; 
o aukštai, virš to stogo, ar 
vėl yra mums neregimi la
bai tolimi skliautai? Bet kas 
yra už tų antrinių skliautų, - 
gal vėl koks antras dangus? 
O kas toliau Ir vis aukščlau- 
ir man buvo anuomet neaiš
ku, kur gi galas to, sakykim, 

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIŲ KALBU - LIETUVIŠKAI I

f AA CENTRINĖS ;

Montreal 273-7544
Ottawa 523-9977 
Toronto 489-3693 
Hamilton 522-8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ

London 438—1122 
Windsor 252-3842
Calgary 287-2712 
Winnipeg 233 — 3508 
Sudbury 674-6217

ATEIK į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPES* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE, QUE.

1984. XI. 1

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

JONUI R.: 337—8637

gimtadienio proga apžvalgi
ne paroda Dailės Muziejaus 
centriniuose rūmuose š. m . 
rugsėjo 7 d. Išstatyta virš 
200 darbų.

Tapytojas yra iškilus eks
presionistas. Dailę studijavo 
Kaune, Paryžiuje.Dailės pa
rodose pradėjo dalyvauti nuo 
1930 m.

Nuol945m. jis dėsto tapy
bą Lietuvos Valstybiniame 
Dailės Institute.

• Grįžtant prie žiemos laikoj 
laikrodčžiai taip pat atsukti 
i vai. atgal ir mūsų tėvynėje.

DAR NEGANA [VERTINTI ?
Sugalvota naudoti ir pro

vokuoti žmonių silpnybes dar 
vienu metodu ^paskelbta 
Propagandistų Diena rugsėjo 
29 d. Ir miestuose ir kai
muose tokiems hitlerinio ti
po propagandistams kažin 
kodėl prireikė apdovanojimų 
kuriuos privalėjo įteikti va
dovaujantys partiečiai, "ide
ologinių įstaigų darbuotojai". 
Per prievartą, kad ir anot 
tų pačių propagandistų"tam- 
siai"liaudžiai melo neįbruk
si. O pasižymėję(ir nepasi
žymėję) propagandistai ir 
Šiaip jau pakankamai gauna 
privilegijų ir batų gavime ir 
"deficitinių" prekių aruo - 
duose. Tai trip "Šviečiama" 
liaudis, kurią labiausiai par
tija ir išnaudoja. Kas būtų , 
jeigu tai liaudžiai leistų bent 
vieną dieną atvirai apšviesti 
propagandistus ?

ORGANŲ PERSODINIMO 
KLINIKA

Vilniuje, Santariškių svei
katos miestelyje, pastatytas 
Valstybinis Transplantaci - 
jos ir Nefrologijos (inkstų 
ligų)Centras,nauja Klinikinė 
ligoninė. Rašoma, kad šis 
kompleksas gali vienu metu 
priimti apie 1OOO ligonių. 
Pirmieji pacientai jau pri - 
imami gydymui.

begalintai didelio ir tolimo 
dangaus.

Jei erdvės tąsa matuoja - 
ma milijonais ir įpilljardals 
šviesmečių, tai kaip yra su 
laiku? Laikas slenka nesus
todamas, ir tėra tik praeitis 

Pasaulį lengviau baigos. Ar daug bus suklys-Ir ateitis.
suprantame, kai vartojame 
laiko padalinimo pradą. Lai
ką matuojame metais, mėne- 
slais,dienomis, valandomis , 
minutėmis, sekundėmis ir 
net sekundžių dalimis. Po 
vieno akimirksnio seka kl- 
tas. Tas akimirksnis ar
ba momentas yra m iki ©se
kundė s laikas, kurs laiko 
praeitį ir ateitį savo glė - 
byje.Ar galėtumėm įsivaiz
duoti laiką, jei nebūtų dienos 
- nakties pamainų, pavąsa-

Eduardas JONUŠAS. DARBAS. Ajuol ini s barei jefas Neringoje

ve/dRoDž/ai

rio, vasaros, rudens ir žie
mos. Visa tai teikia mums 
saulė, gyvybės davėja. Be 
gajų jos spindulių nesugcbė- 
tumėro matuoti laiko tėkmės. 
Įvairios tikybos/krikščionių, 
islamo, na ir mūsų senovės 
gamtos garbinimo/ piešė 
.yaivorykštinėrois spalvomis 
pomirtinį sielos gyvenimą , 
kuris rojaus pavidale tęsia
si be laiko skaičiavimo.At
sieit, tąja prasme pomirti
nis laikas neegzistuojaijis 
sakytum,lyg sustoja.

Jeigu žmogus galėtų 
skristi tarpžvaigždinėje 
/ tarpgalaktinėje / erdvėje, 
kad ir šviesos greičiu, ir 
nematytų jokių objektų-toks 
skridimas tęstųsi milijonus 
ir daugiau mūsų žemėje ma
tuojamų metų, ir laikas su
stotų, nes nebūtų galimybės 
matuoti to laiko.

Taigi, nei tikybos, nei 
mokslas nepatiekia objekty
vaus mąsto laiko sąvokai 
aptarti. Nejaugi laikas ištik
tųjų būtų tik fikcija? Bet 
Bet gamtoje juk vyksta pasi
keitimai.: medžiaga pavirsta 
Į energiją Ir vėl antraip . 
Milžiniško dydžio saulės - . 
žvaigždės šviečia ribotą lai
ką Ir gęsta ar susprogsta, 
Išeikvojusios šviesos bei ši
lumos energiją. Bet iš tų pa
bertų erdvėje medžiagos da
lelių, mirusios saulės liku
čių per labai ilgą laiką for
muojasi, dėka gravitacijos, 
elektro- magnetinių ir kitų 
slaptingų jėgų, naujos 
žvaigždės. Tas vyksmas kar
tojasi ir tęsiasi tiek ilgai, 
kad medžiagos bei energijos 
atsiradimo ir keitimosi ne
simato nei pradžios, nei pa

tą tvirtinant, kad medžiaga 
ir bet kuriame pavidale e
nergija egzistuoja ir tęsiasi 
begalinį laiką, atsieit, yra 
amžina, neturinti nei pra
džios, nei galo.

Medžiaga ir energija yra 
nesunaikinamos. Taip lygiai 
yra ir su veiksniu ir prieš- 
veiksniu.Kiekvienas žmogus 
savo veikimu iššaukia prieš- 
veiksnį/atsiliepimą/iki tol , 
kol žmogus gali veikti.Be to 
prieš veiksnio, veiksnys ne
būtų efektingas. Žmogaus e- 
nergija/ar siela/ turi grįžti
ir užimti kitą kūną ir tą prie 
prieš veiksnį įvykdyti kaip 
veikimą, kuris iššaukia nau
ją priešveiksmį. Tokia yra 
budistinė reinkarnacijos fi
losofija.

Erdvė ir laikas- tai tik są
lyginės sąvokos,kurios galė
tų pilnai pavaduoti amžiny
bės sąvoką,bet žmogaus iš
didus protas niekaip negali

AR PASKAITAI SAVO VAIKUI LIETUVIŠKŲ LIAUDIES
PASAKŲ? JOSE RASI IR GROŽIO IR JUMORO IR IŠMINTIES l

LIETUVIŠKA RADIO.

PROGRAMA

sutikti su sąvoka, kad yra ko
kia tai be ribų galimybė A k, 
erdvei ribų juk ir būti nega
li, nes kasgl už tų įsivaiz
duojamų ribų? Kaip nelygi
nant to mažo vaiko galvoji
mas: kas gi už tų dangaus 
skliautų vis aukščiau ir 
aukščiau? Juk mes pratę ma
tyti tik ribotas aukštumas , 
tik ribotą laiką, o amžinybė, 
nežinanti nei erdvės, nei lai
ko tąsos, žmogaus protui ne
suvokiama. *)

Dar būdamas studentu, 
prieš 60 metų parašiau re
feratą apie žmogaus nemir
tingumą. Mano anuomet pieš
tą nemirtingumo sąvoka ne
sutapo su religijų piešiamu 
pomirtiniu gyvenimu, kuris 
mano logišku galvojimu bu
vo nepriimtinas. Rašiau, kad 
žmogaus kūnas- kad ir kaip 
racionaliai jo gyvenimas 
tęstųsi -vis vien sensta,tai
gi susidėvi. Kad tu ir 1OO 
metų gyventum, vis vien nuo 
mirties nepabėgsi. Jei kūną 
supančios ar jame sukaup - 
tos elektromagnetinės ar ki
tokios slaptingos jėgos ir 
nemiršta, bet kūnas turi tik 
ribotą egzistencijos laiką . 
Tai kaip mes galime būti ne
mirtingi, jei be kūno tas ne
mirtingumas nebėgai i, mum s 
apčiuopiamai galvojant, pa
sireikšti ?Esame nemirtin
gi, ir savo vaikuose( dalinai 
ir giminėse, savo tautos na
riuose ir dar tolimtau bet 
kuriame žmoguje), taigi , 
pirm visko atžalyne, kuris 
mus atstovauja sekančio
se kartose. Tos kartos pa
sikartoja, ir tuo keliu mes 
tampame nemirtingi.Nelygi - 

• Dar XX a. antrajame ketvirtyje kai kuriose Lietuvos 
vietose, ypač Dzūkijoje, pirmą arimo dieną artojas į lau
ką nešdavosi duonos, druskos, rečiau kiaušinių. Nusineš
tą duonos kepaliuką jis palikdavo aparęs pirmoje vagoje. 
Manyta, kad tokiu būdu geriau derės javai (Merkinė, Liš
kiava). Varėnos, Eišiškių apylinkėse tą kepaliuką artojas 
parsinešdavo namo, įsidėjęs į krepšelį, ir, atiduodamas 
vaikams, sakydavęs: "Priariau duonelės" arba: "Parne
šiau kiškio pyrago". Dažniausiai būdavo užkasama tiktai 
riekė duonos su druska; kartais ją čia pat lauke iŠ dalies 
artojas suvalgydavo, iš dalies sušerdavo arkliui.

MUSU KALBININKAS
Kitais metais miršta caras Aleksandras III. Visai 

Rusijai privalomas liūdesys, skambina cerkvių ir bažny
čių varpai. . . O Jaunius, kaip ir kadaise Kaune, pramiega 
mišias. Kažkas paskundžia, kad jis, neatlaikydamas ge
dulingų mišių, išniekino šventąjį caro sostą. Jauniui gre
sia griežta bausmė. Jo pažįstami paaiškina gubernato
riui kad Jauniaus negalima bausti, nes jis neseniai sir
gęs nervais, Jaunius vietoj kalėjimo uždaromas į bepročių 
namus. Speiguotos žiemos rytais Jaunius, lengvindamas 
savo nedalią, šluoja sodo takelius, meta sniegą per aukš
tą tvorą, beveik netekęs vilties pro šios tvoros vartus su
grįžti į normalių žmonių pasaulį. Fizinis darbas jam su
teikia jėgų iškentėti moralines skriaudas.

A. Sabaliauskas (iš "Žodžiai atgyja")

1849. V. 6 Lembo k. gimė kalbininkas Kazimieras Jaunius,i 
mirė 1908. II. 25. (Iš "Lietuvių etnografijos bruožai")

žlnybė neturi ribų, ir tuo at- tęsiamas labai ilgam.net ne
veju mūsų lorimos ir tobu - ribotam laikui ir iki amži - 
lėjančios šeimos tąsa ir tau- nybės, kuri neturi nei laiko, 
tos gyvastingumas būtų pra- nei erdvės ribų.

nant kaip medžiaga erdvėje 
nežūsta.o tik keičia pavida
lą, taip ir su žmogaus ir net
tautos gyvenimo tąsa.

Ar daugelis mūsų taip su
prantame nemirtingumą ir 
atatinkamai įvertiname savo 
prieauglį? Vien tik užaugin
ti, išmokslinti ir medžiagi - 
niai aprūpinti- ar tai nėra 
perdaug seklu? Jei vaikai 
yra tėvų brangiausia, net ne
įkainuojama mūsų gyvenimo 
tęstinumo vertybė, tai kodėl 
nededame didžiausių pa
stangų nuo pat vaikystės me
tų juos mylėti ir auklėti, kad 
jie mus atstovautų, mums 
iškeliavus į Anapilį,kad jie 
būtų dar geresni, negu mes, 
lietuviai, dar sveikesni ir 
doresni žmonės ir kad po jų 
sekanti karta vis dar tobulė
tų mūsų norima prasme.

Ar yra tobulėjimui riba? 
Ne, jos nėra, kaip kad ir am-

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES
Programos 'vedėjas : L. STANKEVIČIUS 

1053 Albanel Cr. Duvernay, P.Q. Tai.: 669—fc 134
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

TO % %iuž 90 dienų, term. ind. 
10% % už 6 mėn. term. ind. 
11% % už 1 metų term. ind. 
11% % už 2 metų term. ind. 
12 % už 3 metų term. ind. 
10 % už pensijų planą 
9 % už namų planą, 
9 %už specialiątaup. s—tą 
8% % už taupymo s—tas 
6 % už čekią s—tas (dep.)

IMA:
S už asm. paskolas nuo 12h % 
E už nekilnojamo turto paskol.

(mortgages) : 
Z su nekeičiamu nuošimčiu 
£ Įmetu................. 12%%
z 2 metų 13h%

3 metu 14 %
( fixed rate)

■ W—— — ■■    ■ ■»■■■■ II ■■■! . t
S su keičiamu nuošimčiu E 1,2 ai 3 metų.. 1 lh% 

(variable rate)

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniai s ir trečiadien- 
nuo 10 v. ryto iki 3 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadien.— 
nuo. 10 v»r. iki 8 v.v.; Šeštadieniais —nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.. 
(Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai : 532-8723 Toronto , Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

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

AKTYVAI - VIRŠ 24

KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10—3 
Antradieniais 10 — 3 

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8 
Šeštadieniais 9 — 1 
Sekmadieniais 9—12:30 Ę

DUODA PASKOLAS:

MILIJONU DOLERIU
MOKA UŽ:

90 dienų term, indelius .. '0'4%
180—185 d. term, ind........ 10% %
Term. ind. 1 metų............%
Term. ind. 2 metų.............113< %
Term. ind. 3 metų ....... %
Pensijų s-tą.................... %

Asmenines nuo............. 12h%
MortgiČius nuo . .. 11h-14 %

Spec. taup. s-1 a.............. 9 /o
Taupomąją s—tą..... ».v.
Depozitų-Cekių s-tq... 6 %

ANAPILYJE skyrius veikia sektnad. 9:30— 1:00 p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki 100,000 
(75% jk ai nota turto vertės). Draudžiame narių gyvybes p agal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės Čekius 
(traveler’s cheques). Neimama mokesčio užjšraSytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS —

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

toronto AUKOJA KNYGAS VASARIO 
16 GIMNAZIJAI

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS’’ SPAUDOS VAKARAS , 1984.10.13. 15 kairės: Spaudos Stalo tarnyboje -Marija DAMBARIENĖ, 
Vanda GIRINIENĖ; Loterijos vadovas - A. BRlČKUS; J. V. ŠIMKUS su sol. Gina CAPKAUSKIENE ir talkininkė - p. ŠIMKIENE.

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOSJ SPAUDOS VAKARAS , 1984.10.13. Is kairės: Aldona GENČIUVIENĖ ir jos vyras rūpinosi karatais 

valgiais, p. RACYS - Baro bilietukais ; J. GENYS, I. URBONAS ir Ant. KAIRYS - Baro tarnyba Abi nuotraukos Stepo Varankos

LIETUVIU SPEKTAKLIAI 
FESTIVALYJE

Šiemet Ontario Cultural 
Theatre Association F esti - 
valyje bus rodoma 14 vaidi
nimų, atliktų U kalbų.

Komedijų mėgėjai turės 
progos pamatyti AITVARO 
ir AUKURO bendromis jė
gomis pastatyto Antano Rūke 
veikalo, 3 veiksmų komedi - 
jos "Vieno kiemo gyventojai" 
lietuvių kalba, lapkričio 8 ir 
9 d. d., 8:30 vai. vakaro. 
Svarbu atsilankyti ir tuo pa
remti lietuvius tarptautinia
me festivalyje.

Vaidinimai įvyks Adelai
de Court, 57 Adelaide St. , 
East, Toronte ir juose da - 
lyvaus: Elena Dauguvietytė- 
Kudabienė, Aldona Dargytė- 
Byszkiewicz, Aldona Toto- 
raitienė,Laima Mačionienė, 
Stepas Ramanauskas, Vytas 
Štuikys, Kazys Bungarda , 
ir Antanas Mingėla.

Bilietus galima gauti pas 
vaidinto  jus, Toronto Lietuvių 
Namuose ir teatre prie įėji
mo. A.L.

Lietuvių Namuose 
iš 5 aukotojų knygų, kurias 
parinkus bus galima per - 
siųsti į Vasario 16 Gimnazi
ją Vokietijoje.

• KAPINIŲ LANKYMAS 
vyksta VĖLINIŲ proga To
ronto Lietuvių Kapinėse 
LAPKRIČIO 4 d. , 3 vai. p. p.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS

Minėjimas su koncertine 
dalimi rengiamas LAPKRI - 
ČIO 25'd. ,3 vai. p. p. Toron
to Lietuvių Namuose.

Paskaitą skaitys prof. R. 
Vaštokas. Koncertą-3O 
asmenų orkestras "Estonia" 
ir sol. A. Simanavi
čius.

Orkestras atliks lietuviš
kų kariškų ir liaudies dainų 
pynę ir kt. lietuvių kompozi
torius.

Šį minėjimį rengia VI. 
Pūtvio Šaulių Kuopa, pa
kviesta KLB Toronto Apy
linkės Valdybos.

Jaukus Savaitraščio 
„Nepriklausoma Lietuva”
Koncertas Stepas V a r a n k a

(pabaiga)

AUKOS “NL” SAVAITRAŠČIUI PAREMTI

Prie spaudos užsisakymo, prenumeratos apsimokėji
mo ir aukų priėmimo stalo patarnavimus atliko Marija 
Damba r.ienė ir Vanda G i r i n i e n ė. Prie jų kar
tais prisėsdavo ir sol. Gina duoti savo parašą ant plokšte
lės ar kasetės "Lengvos ir Lyrinės Dainos".

Aukotojų sąrašas paskelbtas atskirai. Aš čia turiu tik 
dalį aukotojų pavardžių. Štai jie: Toronto Lietuvių Namai 
- $250,- konsulas dr. Jonas Žmuidzinas $25,- Jurgis 
Strazdas- $ 1OO, - Bronius Narbutas- $1 CK), - Walteris 
Dauginis- $50, - Albinas Raila- $50, -^Vaclovas Skrebutė- 
nas-$5O, -.Viktoras Dagilis- $40,- Zigmas Jackiis-$4O, - 
Jokūbas Dagys- $IO, - Lydi ja Balsys-$2O, - Jonas Karka - 
$35, Viktoras Petraitis-$25, - ir Aleksas Kuzmarkis-$4 .

ŠOKIAI , LOTERIJA IR KITI MALONUMAI

Šokėjus iki vidurnakčio linksmino jau kelinti metai iš 
eilės, "Les & The Music Masters" 6 asmenų orkestras. G 
Gaila tik, kad dalyvių buvo neperdaugiausia.

Vakaro loterijos laimikiais rūpinosi A.Br i č ku s . 
Loterijai bilietus platino p. Š i m k i e n ė su padėjėjom . 
Traukimą pravedė p. Bričkų s, p. Šimkus ir p. Š i mr 
k i e n ė. Buvo keletą laimingų, kurie po kelis laimikius 
laimėjo. Jie turėtų pabandyti savo laimę prie milijoninių 
traukimų. . .

RĖMĖJŲ BŪRELIO pirm. J. V. Šimkaus esu įgaliotas 
PADĖKOTI VISIEMS PRISIDĖ JUSIEMS PRIE ŠIO METINIO 
VAKARO PARENGIMO.

Baro, virtuvės, salės, scenos, apšvietimo ir dekoraci,- 
jos parūplnimo darbuotojams- NUOŠIRDUS AČIŪ.

"NL" SPAUDOS VAKARO LOTERIJAI LAIMIKIUS ĄUKOJO 
VILNIUS MANOR gyventojai, Adelė Barkienė, St. Joku -

baitis, A. Viskonta (2), J. Margis (4), P. Dagilienė, J. Dagys 
(3), A. Lukošienė (3), G. Adomaitienė, Nežinomasis ,M.Ra- 
čys, V. Petraitis, J. Jokūbaitis, Mohawk Fr. Co, V. Aug. 
Šimkus, p. Jackus, p. Smilgys, P. Dambom, Alb. Melvlnas, R. 
Renkauskas, p. p. Rėvai, B-A. Pefrylai, Aid. SkilinliunderiSj 
p. p. Gražuliai, p. p. Šimkai, Ana.

Marcelijus Martinaitis

PASKUTINĖ VASAROS NAKTIS

Šiugžda naktis, lyg būtų pilna šikšnosparnių. 
Medžių lapuos sausas žiogų čirškimas, 
Lyg fosforiniai žmogiukai dalgius kaltų - 
Vasarą kirs rytoj.

Drėgnoj ir tvankioj samanų tyloj šliaužia sraigės.
Tarsi maža vabaliukų šventovė
Šviečia pūvantis kelmas -
Grybų naktis.

Dvelkia salsva šiluma,
Lyg jautis kažkur netoli alsuotų.
O ląuikuos ten į užmirštus šulinius krito žvaigždė - 
Mirė boružė.

Pūvančio kelmo šviesoj
Keliu fosforuojančią ranką kaip dovaną žemei - 
Vasarą kirs rytoj.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU !

ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. , SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE
( Skersai gatves nuo pensininkų ramtį, 1610 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.), 7:30 vai. yakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

6 psl.

AUDRA
Travel

KVIEČIA SUTIKTI 
ŠV. kalėdas IR

NAUJUS METUS SU GIMINĖMIS

Lietuvoje ir Australijoje 
16 DIENŲ KELIONĖ Į LIETUVA^ 

GRUODŽIO 21 - SAUSIO 6

Su ’’Air France’’ 10 naktų Vilniuje, 1 diena Kaune, 
2 dienos Maskvoje, 2 naktys Paryžiuje; Kelionės 
kaina iŠ Toronto $ 1,824 kanadiškais arba $ 1,399 JAV, 
iŠ Montrealio — kanadiškais $ 1,794 arba $ 1,376 JAV.

23 DIENŲ KELIONĖ [ AUSTRALIJA., 
GRUODŽIO 19-SAUSIO 11

2 dienos Havajuose, 16—Australijoje, 3 — N.Zelandijoje,
2 FIDŽI saloje. Bilieto kaina iš Toronto — $ 2,213 
kanadiškais.

Jau priimami užsakymai pirkti Šventines dovanas 
giminėms Lietuvoje.

• Sutvarkomi dokumentai iškvietimams.
• Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai nau
dingą finansinę paramą neperkant automobilius, kooperati
nius butus bei tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

GERAI PAVYKO
OLANDŲ OKTETO 
KONCERTAS

Lietuvių Namų rengtu 
Amsterdamo olandų Oktetu 
DAINA gėrėjosi ir stebėjosi 
virš 400 žmonių.'

h D C* C U C D INSURANCE &8* I* E W II E 11 REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 

Darbo valandos: 9 v.r.— 7 v. v. , Šeštadieniai s 9 v.r, — 12 v.p.p.
Narys al "Better Business" Būro

INSURANCE * Namu- Gyvybės
* Autame Eilių,
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto

V Bačėnas
1551 Bloor St W. 
TORONTO, Ont.
M6P IA5

— „

Ontario

ALL SEASONS TRAVEL, B.D. 
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel . 533-3531
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

IMAME UZ:
ne kiln, turto pask.... 13)6% 
asmenines paskol as .. 14% 
Nemokamas pilnas cekiiĮ 
patarnavimas
Nemokama narilį gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 .
Nemokama asm. paskolų, 
drauda iki $ 10.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 19 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 
10 v. r. iki 1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieni ai s — nuo 9 v.r. iki 7 v.v..

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais uždaryta.

AKTYVAI PER 20 MILIJONŲ DOLERIŲ 
MOKAME UŽ: .......... ...

indėlius (P.C.A.)........... 6%
santaupas ........................... .9%
kasd. palūkan. uz sant. 8)6% 
term, indėlius 1 m............ .12)4%
term, indėlius 3 m............ 12)6%
reg. pensijų fondo........ 9!4%
90 dienų indėlius........... 11%
( minimum $ 5.000)

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 544-7125

hamitton
minėjimą rengia ir visu 
skaitlingai dalyvauti kvieči

D. L-K. Algirdo Šaulių

KADAISE GINTARO ANSAMBLYJE... Šios jaunos kanklininkės da
bar jau dirba įvairiose profesijose.

Montrealio GINT ARO šokėjai ‘ "Rezgi nėl ė j " Juos pamatysim 
A.V. salėje, LAPKRIČIO 17 d. Dalyvaukime visi I

Po ilgos ligos mirus

PRANUI PAUKŠTAIČIUI,

buvusiam ilgamečiu! "Nepriklausomos Lietuvos 
administratoriui ir redaktoriui, žmonai ALDONAI, 
sūnui VAIDOTUI ir ŠEIMAI, seseriai Leonorai 
KRIKŠČIOKAITIENEI ir seimai JAV-ese , bei 
artimiesiems Lietuvoje, nuoširdžiu užuojautą 

r ,a "NL" LEIDIMO BENDROVĖ,
REDAKCIJA ir ADMINISTRACIJA

SMAGUS TRADICINIAI 
PIETUS

Š. m. spalio 28 d., sekma
dienį A V Parapijos tradici - 
niai Pietūs, nežiūrint tebe
vykstančio savaitgalinio 
Montrealio autobusų ir met
ro streiko,pritraukė net virš 
200 dalyvių.

Albertas Jonelis ir 
Kostas Toliušis -pa
grindiniai pietų šeimininkai. 
Talkininkavo ir visokeriopų 
darbų naštą atliko M. 
G r i n k i e n ė, St. B a r- 
šauskienė, M. Gir
di i u v i e n ė( kuri ypatin
gai rūpinosi kava ir pyra
gais), N. Bagdžiūnie- 
n ė, E. Kr a s o w s k i, B. 
Rupšienė.

Loteriją tvarkė Ed. ir O . 
Augūnai, M. V a u p- 
šiene, talkininkavo G . 
M o n t v i l-i enė.

Svečių tarpe matėsi atvy
kusių ir kitataučių. Vincas 
Piečaitis pradėjo tra
dicinius pietus, kviesdamas 
į sceną vyrų chorą. Vado
vaujant muz. A. Stanke
vičiui, padainuotos 3 dai
nos, paskutinioji "Lietuva , 
brangi". Klaus yto jai labai 
šiltai sutiko vyrų chorą ir 
pageidavo dažniau jį girdėti.

Kleb. Tėv. J. Kubilius 
palaimino stalus trumpa 
malda.

Pietūs buvo skanūs ir gau
sūs, pyragai nemenkesni ir 
kava karšta.

Vincas Piečaitis 
pravedė Didžiąją Loteriją ir 
rūsio langams aukų rinkimą. 
' Pietų pabaigoje, Tėv. J. 
Kubilius nuoširdžiai padėko
jo visiems už gausų dalyva
vimą ir ruošėjams už ypa
tingą darbštumą.

RENGIA LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ATKŪRIMO 
ŠVENTĖS MINĖJIMĄ^

Šių metų LAPKRIČIO 24 d. 
Šeštadienį,? vai. v. Jamil to
ne, Jaunimo Centre, 48 Dun- 
durn St. North, yra rengiama 
Lietuvos Kariuomenės atkū
rimo minėjimas su trumpa 
oficialia dalimi, koncertas- 
balius. Koncertui yra pa
kviestas Toronto Vyrų Cho
ras ARAS, vadovaujamas 
muz. Vaclovo V e r i k a i- 
č i o. Akomponuos muz. Jo
nas G o vė d a s. ARAS 
ruošia šiam koncertui naują 
programą,© dainininkai bus 
pasipuošę naujomis unifor
momis,dar nematytomis Ha
miltone.

Programą šiam koncertui 
pranešinės toje srityje pa
tyrusi Liuda Su n g e v I- 
č i e n ė.

Po koncerto vyks balius, 
linksmi šokiai, grojant Justo 
Vaičiaus orkestrui . 
Veiks baras, gero, šilto , 
maisto bufetas,turtinga lo
terija ir kitos staigmenos.

SEKMADIENĮ, lapkričio 25 
d. , 10:30 v. r. Vilniaus Auš
ros Vartų šventovėje vyks 
iškilmingos pamaldos už 
žuvusius už tautos laisvę , 
savanorius, karius, šaulius 
ir partizanus. Po pamaldų 
bus padėtas vainikas prie 
Kankinių Kryžiaus.
Visos organizacijos prašo
mos dalyvauti pamaldose su 
vėliavomis.

Šiame minėjime, koncerte, 
baliuje kviečiame gausiai 
dalyvauti visus buvusius ka
rius, šaulius ir visus mielus 
lietuvius iš arti ir toli. ŠĮ

Kuopos Valdyba

sudbu
• RIMAS KAZIMIERAS, 68m. 
mirė Š. m. rugsėjo 23 d. , 
Sudbury General ligoninėje 
ir per Lough eed Funeral į- 
staigą palaidotas Parklawn 
kapinėse - Sudburyje. Buvo 
nevedęs,čia artimųjų ir gi
minių neturėjo. Lietuvoje li
ko brolis ir sesuo. Laidotu- 
vėmis rūpinosi P. M. Vens- 
kai.

Velionis buvo geras lietu
vis patriotas. f Tebūnie jam 
lengva Kanados žemelė.

• INTERNATIONAL NI
CKEL Co nuo š. m. rugsėjo 
mėn. 29 d. Į pensiją išlei
do 1OOO darbininkų. Iš lietu
vių į pensiją labai geromis 
sąlygomis išėjo:Juozas Ba - 
taitis, Albinas Barkauskas 
Vladas Juška,Juozas Gude- 
levičius, Juozas Paulaitis, 
Domas Niekus, Juozas Staš- 
kus, Jurgis Šleinius,Kazi
mieras Šviežikas, Stasys 
Tolvaišą, Izidorius Ragaus
kas. Visiems sėkmės pra
dedant naują pensininko gy
venimą.

Lietuvių

• BENDRUOMENES APY
LINKĖS VALDYBA praneša, 
kad Tautos Fondo aukų ir 
Solidarumo mokesčio rink - 
liava pradėta ir tęsiama. 
Kviečiami visi
Bendruomenės nariai, kaip 
galima greičiau atlikti tau
tinę pareigą. Aukas renka 
LB Apylinkės Valdyba: E. 
Tolvaišienė, J. Bataitis, S . 
Tolvaišą, J. Kručas.

LB Apylinkės Valdyba

MUVJK44
SPECIALYBĖS:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ" PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• zomšas

495-90e AVENUE, LaSalle
365-1 1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1984. XI. 1

MONTREALIO "GINTARAS" PASIRUOŠĘS ŠVĘSTI SAVO 
PENKIOLIKTĄJA^ SUKAKTI

Lapkričio 17 d. - visi susitikim Aušros Vartų salėje - 
Montrealio GINTARAS mini savo 15 metų gyvavimo sukak
tį. O minėti ir prisiminti yra daug įdomių ir neužmiršta
mų įvykių.

Nuo pat įsikūrimo iki dabar Montrealio GINTARAS tu
ri vienintelį, pilną liaudies instrumentų orkestrą išeivijoje 
GINTARAS dažniausiai išpildo vientisą žodžio, dainos, mu
zikos ir šokio prografhą. GINTARAS pirmojo penkmečio 
laikotarpiu aplankė Kanados Vakarus; dešimtmečio proga- 
pasirodė IV-jo Jaunimo Kongreso atidaryme Londone-Ang 
lijoje; kokias staigmenas atneš penkioliktieji metai ?

GINTARAS dalyvavo svarbesniuose lietuvių gyvenimo 
įvykiuose Kanadoje Ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse; su 
koncertais aplankė beveik visas didžiąsias lietuvių bend
ruomenes - net Potsville-Pennsylvanijos angliakasių lie - 
tuvius.

LAPKRIČIO 17 dienos vakaras Aušros Vartų pa
rapijoje ypa gera proga parodyti GINTARUI mūsų visų nuo
širdumą ir įvertinimą. Buvusiems gintariečiams yra gera 
proga susitikti, atpažinti vieni kitus, prisiminti įdomias iš
daigas ir nuotykius buvusių išvykų metu, pamatyti, ką daro 
jaunieji gintariečiai.

DALYVAUKIME ir PASIKVIESKIME DRAUGUS.

• KANADOS LIETUVIŲ, 
KRAŠTO TARYBOS suva
žiavime, š. m. spalio mėn .
13-14 d. d. Toronte, dalyvavo 
LB Apylinkės Valdybos p-kė 
Elena Tolvaišienė, Tarybos 
nariai - Sigutė Rudienė ir 
Juozas Bataitis.

• SMAGU ir MALONU skai
tyti lietuvių savaitraštyje 
"Nepriklausoma Lietuva" , 
nors ir ne kiekviename nu
meryje, žinutes, įvykius, tau
tinės ir asmeninės veiklos 
aprašymus iš Sudburio ir 
apylinkių lietuvių gyvenimo.

Redakcija ir administracija 
mielai mums padeda, todėl 
kviečiu Sudburio ir apylin - 
kės lietuvius prenumeruoti 
" Nepriklausomą Lietuvą", 
ir mes turėsime įdomų tau
tinį laikraštį ir nuolatinį 
skyrelį žinutėms ir lietuvių 
veiklos aprašymui iš Sudbu
rio padangės.

Norintiems 
"NL" mielai

užsisakyti 
patarnausiu, 

prenumeratos mokestį per
siusiu administracijai Juo
zas Kručas, 1059 Gordon St. , 
Sudbury, Ont. P3A 2V5,tel : 
566-4158. J. Kr.

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauta. 
Darbą atlieka spiningai ir prieinamam!s kainomi s. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470

IŠSKIRTINA LIETUVIŠKŲ LIAUDIES PASAKŲ PLOKŠTELĖ
Montrealio lietuvių kultūriniai veikėjai patiekė pasaulio 

lietuviškajai visuomenei vėl vieną malonią staigmeną. Jie 
bene pirmieji išleido ypatingo žanro plokšteię-PASAKOS.

Plokštelės turinys sudarytas iš grynai lietuviškų liau
dies pasakų. Tai nuopelnas mūsų Montrealio menininkės 
ir veikėjos- Birutės Vaitkūnaitės- Nagienės. Tai darbas , 
kurį supras bei įvertins kiekvienas Šios plokštelės klausy
tojas, didelis ar mažas. Stebėtina, jog Birutė Vaitkūnaitė - 
Naglenė netik visas pasakas parinko, bet dargi pati gerą 
jų dalį įkalbėjo, režisavo kitus atlikėjus ir atliko dalį gar
sų efektų. Tai dar vienas nemenkas kultūrinis atsiekimas, 
tausojant bei propaguojant lietuvių liaudies folklorą-tau - 
tosaką.

Pasakos- tai bene vienas iš pirminių kiekvieno ma 
žylio psichologinių formuotojų, ko Šiais laikais labai ir la
bai pasigendama. Jos nukels kiekvienį jaunutę vaizduotę į 
Lietuvos liaudies fantazijos rūmus, vedžios juos po-Lietu
vos miškus, laukus, upes, ežerus, Baltijos jūrą..

Ši pasakų plokštelė bus tikrai mielas ir laukiamas s ve 
čias kiekvienoje lietuviškoje pastogėje, kiekvienoje lietu - 
viškoje mokykloje ar darželyje. Pagaliau, ji Įdomi ir kiek
vienam lietuviškojo folkloro mėgėjui.

Baigiant, būtina paminėti pagarbiai, visą būrelį Mont
realio lietuvių jaunimo, parodžiusio daug talento bei entu - 
ziazmo šią plokštelę įrašant ar pagaminant.

Galiausiai- šios plokštelės iniciatorius, muzikinės da
lies aranžuotojas, vyriausias jos produktorius ir leidėjas- 
pagarsėjęs kalėdinės plokštelės (1.982 m.) leidėjas VIL - 
NIUS RECORDS of CANADA- muzikas Alexandre Stankevi
čius.

Plokštelė labai tinka dovanoti įvairiomis progomis - 
šventėms, gimtadieniams ir 1.1. D. N. Bal trukoni s

IŠ MŪSŲ TAUTOSAKOS
Vienas gaspadorius turėjęs daug pinigų. Matąs bernas, 

kad jo gaspadorius pradėjo pinigus nešti. Anas jį ir pase
kė. Nunešė gaspadorius pinigus klojiman, supylė šalinėn 
duobelėn, apklojo šiaudais, sulygino su žeme ir sako: "Kas 
juos norės pasiimti, tai tegul dvylika galvų padės. O tau , 
velne.už saugojimą katilą atiduodu". O bernas iš šalinės 
klausia:"Kieno galvų, ar gaidžių?^’. Gaspadorius: " Ne gai
džių, žmonių. " Bernas šaukia: "Turi būti gaidžių, ba ki - 
taip aš jų nesaugosiu". - Tegul jau bus gaidžių-, sakąs 
gaspadorius, pamišti j ęs, kad velniukas jau kalba.

Po keletos dienų gaspadorius numirė. Tada bernas 
nukapojo dvylikai gaidžių galvas ir pinigus pasiėmė su vi
su katilu ir gerai gyveno. Po keletos metų per sapnus už
puolęs berną velnias ir reikalavęs katilo.

(dr. Jonas Balys, "Užkeikti lobiai" )

ŽmGaAsy cfaįd.
1449 St. Alexander St. Suit* 209, Mayor Bldg.

SUTAUPYKITE NUO ,500.- IKI $ 1000.- PIRKDAMI 
GARANTUOTAI NAUJUS KAILINIUS PALTUS TIESIAI 
IŠ FABRIKO. DAROMI PATAISYMĄ! BEI PERSIUVIMAI.

T«L 845-2912 EMBASSY FUR

FUNERAL HOME

123 Magi* Blvd. 5784 Vetdtm A 
Chateawguy, Verdee ,<&•. 
Tel: 691-4763 T*l,; 767-9954
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montreal
MIRUSIEJI
• Š. m. spalio 7 dieną mirė 
Juozas PAPLAUSKAS, su 
laukęs 92 metų amžiaus. Pa
laidotas Cote dės Neiges ka
pinėse.

• VANAGIENĖ Julija, 76 m. 
mirė ištikta širdies atakos.

Palaidotas per Šv. Kazi
miero bažnyčią, Cote dės 
Neiges kapinėse.

• PAUKŠTAITIS Pranas, 74 
m., mirė po ilgos ligos Vic
toria ligoninėje.

Užuojauta artimiesiems .

KALĖDINIS BAZARAS

"Rūtos” klubo kalėdinis 
BAZARAS įvyks LAPKRIČIO 
3-4 dienomis.- Bus didelk 
pasirinkimas kalėdinių dova
nų, skanių pyragų, kavos, 
o sekmadienį - PIETUS.

• ANDRIUKAITIS Bonnie
šiuo metu dirba Montreal 
National Film Board, kur at
lieka komentarus apie hor
monų naudojimą JI yra pla
čiai aprašyta žurnale "Mis^l jos režisorius

tingą d a i ų ų plokštelę, pa
vadintą TAU, MAMA.

Įrašytos dainos,
kurias atlieka lietuvių vyrų 
dainininkai, sukeldami prisi
minimus visiems. Dainos 
yra atliekamos naujoje in
terpretacijoje. Įdomu pasi
klausyti, kokias dainas dai - 
nuoja ir klausosi mūsų gi
minės ir draugai Lietuvoje .

TAU MAMA galima įsigy
ti kioske jūsų mieste arba 
rašant VILNIUS RECORDS , 
2127 rue Guy, Montreal, Que 
bee, H3H 2L9. Plokštelės 
kaina $12,50, Įskaitant per
siuntimą.

• Su PAVASARIU Į Wor - 
cheater, JAV lapkričio 5 d 
koncertuoti išvyksta ir sol . 
Gina Č a p k-a u s kl e nė 
su akomponiatore ir diri - 
gente Mem M. R och.

• Dr. Henrikas NAGYS 
po sėkmingos operacijos , 
sugrįžo iš ligoninės ir to
liau gydosi namuose.

• Montrealyje vykusiame m 
Tarptautiniame Filmų Fes
tivalyje L e Cite salėje buvo 
rodoma ir lietuviška filmą 
"Une femme et sės 4 hom - 
mes". Filmą lietuvių kalba ,

Algimantas
Pulpa, susukta 1984 m. ,90 
min. ilgio.

rlNCO KRĖVĖS VARDO XV-to«ios PREMIJOS

įteikimo

BALIUS -
VAKARIENĖ ~

ruošiama
1984 m. LAPKRIČIO men. 24 d.

ŠEŠTADIENĮ 7 val.v.

McGill faculty club
3450 Me Tavish St.

KAINA $30.- asmeniui
Groja puikus ’’ZUBRYN ” orkestras

Bilietus Įsigyti ir stalus rezervuoti pas Šiuos asmenis :
A. Ottienę, Tel.: 365-1778; A. Klišių, Tel.: 331-5590;
J. KibirkŠti, Tel.: 683—7941 ir Br. Niedvaro.

a o

■B
Montrealio Jaunimo Ansamblis

• VILNIUS RECORDS OF 
CANADA, tik neseniai išlei
dus plokštelę PASAKOS, 
įrašė ir išleido visai skir

• Plokštelę PASAKOS gali- 
jau ma gauti ir "NL" Redakci

joje.

ANNUAL BAZAAR
Tuesday, November 13—th., from 4 p.m. to 9 p.m., 
and Wednesday, November 14—th, from 10 a.m. to
9 p.m. BETH AARON HALL' 8125 Stuart Ave., 
Park Extension. Bargains in clothing and houshold 
artic,es* BETH AARON SISTERHOOD

IŠNUOMOJAMAS
butas 2’/j kambarių, La Salle, antrame aukšte, 
apšildomas, autobusas sustoja prie durų. 
Skambinti : Tel: 363—7095 arba 363—8277

PARDUODAMAS MEDUS I
Pure natural honey now for sale from the BEEKEEPER, 

close to Montreal. Price S 1.— per pound.
INFORMATION: Tel. 627-1328 .

PRIMENAME MIELIEMS PRENUMERATORIAMS, KAD PASITIKRINTiį 
AR SUSIMOKĖJĘ PRENUMERATAc UZ ŠIUOS METUS - “NL“

DR. J.MALI8KA
DANTŲ GYDYTOJAS

1440 St. Catherine St. W.
Suite 600, Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866—8235
N amu : 761 — 4675

4

D.O.S

Dental Surgeon Ch’.rurgien-Dontiste 
8606 rue CENTRALE, suite 209 

VILLE IASAUE, QUEBEC H8T INS

Tel: 364-4658

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta k otdlan n w • Be. in 'iki 10 p.m. 
Šeštadieni els: •: u e 9 e. m. iki 9:30 p.m. 
Sekmodlenloia : nuo 10 e.m. iki 9: 30 p.m.
GREIT <$ , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS

7626 Central St. Ville La Salle, P.Q.. 
TEL : 366-9742 ir 365-0505

Dr. A. S POPIERAITIS
B.A. M.D. C.M. M. Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215,
Montreal , P.Q. TEL: 931-4024

ADVOKATAS

ROMAN J. IŠGANAU IS
B. A. , B. C. L.

4 Notre Dame E. Suite 504, Montreal, P.Q.
H2Y 1B7 TEL: 878-9534

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS
B. Kng., M Eng., L.I .B., B.C.L.

4701 Bannantyne, Verdun (kampas 2-nd Ave.), P.O.
H4G 1E6 TEL. Bureau: 769-8824;

Residence: 366—6245

NOT AR Al

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
5 Place Ville Marie, Suite 1220 
Montreal , P.Q. H3B 2G2 

Tel: (514) 871-1430

8 psl.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, P.Q. TEL: 766-5827

MOKA UZ:
CERTIFIKATUS: iMIN. $ 1,000.00

11.75%

DUODA 
PASKOLAS:

11.25 % 
10.75%
10.25 % 
9.75%

1 METŲ ............... u.,..
TERMINUOTI INDELIAI

1 METŲ  .......— •
180-364 D................ .
120 -179 D.............
30-119 D. u........

TRUMPALAIKIUS INDELIUS 
UŽ $20,000 IRDAUGIAU

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS: 
SPECIALIOS /.........8.25 % 
SU DRAUDIMU ........ 8 %

Čekių sąskaitos....... i. 5 %

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 

PASKOLOS 
MIRTIES 
ATVEJU 
DRAUDŽIAMOS 

IKI $ 10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA ATSILANKYTI [

15 METŲ SUKAKTUVINĮ
KONCERTĄ-B A Lilį

LAPKRIČIO 17 d. 19.00 vai.

AUŠROS VARTU SALĖJE
PROGRAMOJE:

e Įdomi programa ir skaidriu
e Vaišės ir Bufetas 
e Loterija, Orkestras, 
e Šokiai, Linksmybės

ĮĖJIMAS:
$ 10.00 suaugusiems
$ 6.00 studentams

TĖVŲ KOMITETAS

montažas

NEPAMIRŠKIME UŽSIMOKĖTI UŽ ŠIUOS METUS "NE - 
PRIKLAUSOMOS LIETUVOS” PRENUMERATĄ - METAI 

‘JAU RIEDA Į PABAIGĄ. . . O UŽSIMIRŠUSIOJ^ DAR YRA?
"NL”

APSIMOKA
APSIDRAUSTI NAUJĄ AUTOMOBILĮ NAUJO 

ATPIRKIMO VERTE.

KAINUOJA TIK APIE $25.00 
Į METUS DAUGIAU.

0 KIEK JŪS GALITE NUSTOTI , KAD IR , 
PO 6 MĖNESIŲ AR 1 METŲ, 

ANT AUTOMOBILIO VERTĖS ?

( Dažnai sakoma, kad tik pro garažo duris 
išvažiavus , vertė nebe ta ) .

ŠIUO METU DAR TIK VIENA DRAUDIMO BENDROVĖ

TURI TOKI PASIŪLYMA IR JAI ATSTOVAUJA:

Adamonis Insurance Agency Inc 
Tel. 722-3545

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

~=
P

PORTRAITS

MARIAGE* WEDDINGS

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.a M2K 1E9 525-8971

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI JAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS .

Savininkas : JOHN OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 

Telefonas : 721—9496

1475 DeSeve
Pirm. Antr. Tree. ......9:00 — 3:00
Ketvirtadieniais .......12:00 — 8:00
Penktadieniais ..............10:00—6:00

KASOS VALANDOS
3907 A Rosemont

4:00-8:00
i 2:00 -6:00

Sekmadieniais nuo SPALIO 15 d. iki GEGULĖS 15 d.
1475 De Šėre ir Sv. Kazimiero par. salėje : 10:30 - 12:30

Kailių Siuvėjas
Tel 767—6183 dabar pakeistas į : 288-9646

• Didelis pasirinkimas gatavu,paltų.
• Vasaros laiku saugojimas (storage)
• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A —. . «AA
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 Tel.* 288-9640

MEMBER D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel. Business: 273-9181 ; Residence: 737—0844.

Tel.: Business: 482— 0772 Residence: 767—4690

JONAS m COTE
5159 De Maisoneuve West, 
Montreal , P.Q. H4A 1Z3

VINCAS P1EČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS !

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYM • GYVYBt 

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

MONTREAL ENTERPRISES Refd
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

TIL. 727 -3 120Nsmy 3 76 -378 1

Albertas N O R K ELI I) N AS, BA C.S.p., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybas, gyvybės draudimas 

Age n t p_r_ą__v e j. kj ,

montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH, MONTREAL WEST

id

LEONAS GURECKAS, _ . ™
SALES MANAGER Tel. 489-5391.
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