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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
NOS šiemet vyks TORONTE? KLB Leidinio Komisijai 
Apylinkių Valdybos prašomos 1573 Bloor St. W.,Toronto, 
atsiųsti savo veiklos apžval- Ont. M6P lAp.

MIRĖ KONSTANTINAS 
ČERNENKŲ

Kovo mėn.lO d. , po ilgos 
ligos ir nemažiau ilgų spe
kuliacijų, Kiek ilgai jis bus 
valdžioje, mirė Konstantinas 
Černenko.

Jo vieton, Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos Generali
niu Sekretorium Politbiuras 
išrinko ir paskelbė Michail 
Garbačio v’ą.

KARAMANLIS 
ATSISTATYDINO

Graikijos prezidentas 
Konstantinas Karamanlis, 77 
m. .atsistatydino, nes vy
riausybė parlamente nepa
rėmė jo perrinkimo, kuris 
turėjo įvykti šį savaitgalį.

Jo vieton buvo pasiūlytas, 
ir vienbalsiai pritarta, 
Cristps.Starzętakis, 56 m. 
amžiaus.

Vyriausybė taip pat nubal
savo sumažinti prezidento 
galią ir sustiprinti ministe- 
rio pirmininko. "Tai rodo, 
kad demokratija veikia ne
trukdomai",- pareiškė min. 
pirmininkas Andreas Pa
pandreou parlamente.

K. Karamanlis stipriai 
palaikė Graikijos dalyvavimą 
NATO ir Europos Bendroje 
Ekonomijoje. Tai nebūtų bu
vę kvestionuojama jam pasi
likus antrajai kadencijai . 
Graikijos parlamente yra 
300 narių.
KURIAMAS NAUJAS
SĄJŪDIS

Buvęs Š vietimo, vėliau S o- 
cialinių Reikalų ministeris 
PQ vyriausybėje, pasitrau
kęs iš savo posto dėl min. 
p-ko R. Levespue nutarimo 
neįtraukti artėjančiuose pro-

• BRITANIJOJE pasibaigė 
angliakasiij streikas, trukęs 
metus laiko. 186.000 ang-

PRAEŠAPLB

DEPORTACIJOS IR NEPRIPAŽINIMO
vinciniuose rinkimuose Que
bec’o provincijos atsiskyri
mo nuo Kanados klausimo , 
organizuoja naują separatiz
mo sąjūdį.

"Mes turime išlaikyti ne
priklausomumo tikslą, ka
dangi Parti Quebecois nebė
ra daugiau tokiu sąjūdžiu",- 
pareiškė C.Laurin spaudai.

Dar nenuspręsta, kokiu bū
du naujasis sąjūdis
provinciniuose rinkimuose, 
kurie bus arba vėlai pavasa
rį, arba anksti rudenį.

pasireikš beliko

liaKasių delegatai 98-91 nu - 
balsavo baigti streiką be su
sitarimo su Valstybine Ang
lių Taryba. Streikas kilo,kai 
vyriausybė paskelbė, jog rei
kės uždaryti "neekonomiš - 
kais" Kasyklas.Tai atimtų 
darbą 20.000 žmonių. Dide
lė dalis angliakasių jau bu
vo sugrįžę darban, kita dalis 
ruošėsi tai daryti ir unijai 

tik sutikti su faktu.
Tokio masto streikas ir 

str eiliuojančių vandalizmas 
buvo pirmą Kartą Britanijoje.

POLITIKA
Ryšium su JAV teismuose vykstančiomis bylomis de

portuoti pabltiečius į Sovietų Sąjungą, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba telegramomis /12.11/84 data/krei- 
pėsi į Valstybės Departamento sekretorių George Schultz 
Valstybės Saugumo Tarybos vedėją Robert McFarland ir 
Baltųjų Rūmų pareigūną ryšiam su etninėmis grupėmis 
L iną Kojelį, išreikšdami susirūpinimą dėl tų bylų implika
cijų Pabaltijo valstybių inkorporacijos į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimo politikai. Į šias telegramas ilgesniu paaiš
kinimu /1/29/85 data/ atsakė John T . McCarthy Valsty - 
bės Departamente einąs sekretoriaus padėjėjo visuome
niniams reikalams pareigas. Manome, Kad mūsų visuome 
nei yra svarbu su Valstybės Departamento paaiškinimais 
susipažinti ir juose paliestus išeivijos veiklos aspektus

DĖMESIO ŠVEICARIJOJE GYVENĘ LIETUVIAI
Šveicarijoje gyvenę lietuviai prašomi atsiliepti.Or - 

ganizuojamas jų sąskrydi s, kuris numatomas dar 
kolkas neapspręstoje vietovėje, šių metų rudenį.

rimtai persvarstyti, ypač, Kad Kai kurios su OSI bylomis 
surišktos problemos nėra viešumoje tiksliai nušviestos. 
Todėl žemiau duodame VALSTYBĖS DEPĄ R TĄ MENTO A T 
SAKYMO VERTIMĄ:

Pirmajam sąryšiui siųskite savo adresus ir telefono 
numerius: Ms. B. Prapuolenis, 4335 S . Maplewood 
C h i c ago, IL. 60632.

Jūsų adresai bus laikomi konfidencialiai ir naudoja - 
mi t i k korespondencijos tikslui.

PERDUOKITE ŠIĄ ŽINIĄ kitiems tautiečiams, Jums 
žinomiems ir Šveicarijoje buvojusiems, kurių šis prane - 
Šimas dėl vienos ar kitos priežasties nepasiektų.

Su padėka ir lietuviškais sveikinimais,
Birutė Prapuolenienė

"1981 m. liepos mėnesį Federalinis apylinkės (district) 
teismas atėmė pono Linnas JAV pilietybę,teismui nusta - 
čius, tarp kitų dalykų, Kad jis "neturėjo reikalaujamo ge - 
r,o moralinio charakterio, nes buvo savanoriškai įsivėlęs 
į nepateisinamus žiaurumus prieš vyrus, moteris ir vai
kus, įvykdytus palyginus neseniai prieš jam Įvažiuojant į 
šį Kraštą". /United States v. L innas, 527 F. Supp. 426 , 
439 /E.D. N. Y. 1981/. Rasta, Kad ponas Linnas buvo ak- 
tyvus aukšto rango narys "Selbstschutz"- estų "saviglo- 
bos" - organizacijoje, KuriJvyKdė daugumą žydų areštų

ir egzekucijų Estijoje, ir Kad jis buvo Tartu Koncentra
cijos stovyklos viršininku 1941 metais. JAV Antrosios a - 
pygardos Apeliacinis teismas patvirtino pilietybės atėmi
mą, o JAV Aukščiausias teismas atsisakė šį reikalą per- 

; žiūrėti.
1983 m.gegužės 19 d. JAV (imigracijos teisėjas pada

rė išvadą, Kad ponas Linnas yra deportuotinas, atmetė jo 
atleidimą nuo deportacijos ir nustatė Sovietų Sąjungą Kaip 
deportacijos Kraštą. 1984 m. liepos 31 d. Imigracijos ape
liacinė taryba-/Board of Immigration A ppeals/ patvirtino 
imigracijos teisėjo pagrindinę sprendimo dalį, bet grąži
no bylą peržiūrėti dėl implikacijų,liečiančių ‘’JAV nepri - 
pažinimą Estijos įjungimo į Sovietų Sąjungą", dėl deporta
cijos Krašto nustatymo ir dėl suformulavimo teisinio pag
rindo parenkant Kraštą deportacijai. /In re Kari Linnas, 
BIA , slip option at 16-17/.

Jungtinių A meriKos Valstybių de natūralizacijos ir de
portacijos procesas prieš įtariamus persekiotojus nacius 
yra Teisingumo Departamento Kriminalinių bylų skyriaus 
Specialių Investigacijų įstaigos /OSI/ atsakomybė. Ka - 
da gi Linnas byla dar neužbaigta, mes patariame , Kad 
bylą liečiantys specifiniai Klausimai būtų nukreipti į minė
tą įstaigą.

Dėl pono linnas deportacijos į SSSR nesuderinimo 
su mūsų ilgalaike politika nepripažinti priverstinės Pabal
tijo valstybių inKorporacijos į Sovietų Sąjungą, Teisingu
mo Departamentas yra užėmęs poziciją, Kad pono Linnas 
deportacija būtų įvykdyta pagal Imigracijos ir pilietybės 
įstatymo 243 /a/ /7/ paragrafą /8 U. S .C. See . 1253 /a//7/ 
Tas oaragrnfąs nustato deportaciją "į bet Kurį Kraštą su
tinkantį priimti tokį svetimšalį J savo teritoriją". Pagal 
tą paragrafą ponas Linnas būtų deportuotas į Sovietų Są
jungą vien tik Kaipo į "kraštą, sutinkantį priimti jį",bet 
ne kokiu kitu pagrindu, Kaip pav. , pagal jo tautybės ar pi
lietybės Kraštą. Šiuo pagrindu, Valstybės Departamen
tas priėjo išvados,Kad pono linnas deportacija į Sovietų 
Sąjungą pagal /federal inį įstatymą/ 8 U. S.C. See. 1253 
/a/ /?/ teisiniu požiūriu neprasilenktų su ilgalaike JAV 
politika nepripažinti priverstinės Estijos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą. Mes tvirtai laikomės tos politikos ir esa
me įsitikinę, kad virš minėta deportacija šio mūsų nusis
tatymo neliečia.

KieK tai liečia susirūpinimą dėl pono I innas traktavi
mo .Kurio jis gali susilaukti Sovietų Sąjungoje, pono Lin- 
no deportacija yra saistoma Holtzman Papildymo /Holtz - 
mąii\A mendment/ Imigracijos ir pilietybės įstatymu . Pa
gal šį papildymą toki asmenys Kaip ponas Linnas, Kurie bu
vo pripažinti persekiotojais naciais pagal Įstatymo 241 /a/ 
/18/ paragrafą /8 U. S.C. See.1251 /a//19/, nėra atleidžia
mi nuo deportacijos dėl to, Kad jų gyvybė ar laisvė gali bū
ti pavojuje deportuotame Krašte. Nors Valstybės Departa
mentas yra kreipęsis į eilę kraštų dėl galimybės poną Lin- 
ną ten deportuoti, iKi šiol tik Sovietų Sąjunga yra išreiš - 
kusi sutikimą jį priimti. John T.McCarthy

Einąs Sekretoriaus Padėjėjo 
Visuomeniniams Reikalams 

pareigas "
NETYLĖKIME, JEI KALTINA PER TV AR RADIJĄ

Vis dažniau pasitaiko,Kad ryšium su tomis Specialios 
Investigacijos OSI bylomis, skleidžiami per radiją ar te
leviziją neteisingi Kaltinimai prieš lietuvius. Ypač tai būna 
aptariant iškreiptai piktą buvusio OSI viršininko A .Ryan 
Knygą;"The Quiet Neighbors". Reikia atminti, Kad įstatymai 
duoda teisę į kaltinimus atsakyti. Todėl, išgirdę kaltinimus 
prieš lietuvius, kreipkimės į radijo ar TV stoties vadovybę, 
reikaludami,Kad būtų duotas laikas atsakyti, ir tą padary
kime.

PRANEŠA ALTA
V. PETKUS - KANDIDATAS NOBELIO PREMIJAI

Washington’e veikiančios Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo komisijos A LTai atsiųstame biuletenyje 
pranešama, Kad tos komisijos nariai Kandidatais į Nobe
lio premiją pasiūlė Kovotojus dėl Žmogaus Teisių: Vik
torą PETKŲ, Y.ORLOV’ą,A . Š ČARA NSKĮ, M,RUDENKO, 
E. ARUTUN JA NĄ, M. KOSTOV’ ą.

• A L Tos paruoštas į juosteles įrašytas programas Vasa
rio 16 d. proga įvairios lietuvių ir amerikiečių radijo sto
tys paprašiusios gavo 25 juosteles lietuvių ar anglų kalba 
savo radijo programoms.

Čikagos televizijos stotis WMAQ pranešė A LTai, kad 
apie Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą , Čikagos A LTc 
ruošiamą Marijos Aukštesniojoje Mokykloje, per televizi
jos kanalą 5 pranešimas įjungiamas į vasario 15 d. 5 vai. 
15 min. p.p.programą '’'Neighborhood Note".
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.. . . ' III. I, 
NefniHwma jjettm

Hi Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyautč au Canada! 
b or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada !

LEIDĖJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVĖ.
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA
TEL E FON Ą S : f514) 366-6220

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed. 
Postage paid at Montreal, CP. Published by the Independant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.O.
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Metine prenumeratos kaina $ 18.00
Rėmėjo — $ 25.00

P.S. Be.ndradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
is anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

BAISIOSIOS GENOCIDO BEI 
RASIZMO ŠAKNYS

Kas neprisimena tos garsios nuotraukos iš 1934- 
35 metų, kurioje matome rudžius smogikus mėtant į laužą 
knygas per Berlyno "autodafė". Ji nuolat perspausdinama 
knygose ir dažnai būna po ja parašas - poeto H.Heinės žo
džiai:-"Po to, Kai imamos deginti knygos, netrukus ima
mi deginti žmonės". . . Poeto pranašystė,kaip žinom,iš- 
sipildė,-bet istorija nesiliauja kartojusis. Tiesa, nebėra 
tokių viešų laužų, bet šiandien barbarai nema - 
žiau siaučia Lietuvoje, Čekoslovakijoje, Lenkijoje ir vi - 
sur kitur, kur perėmė valdžią bolševikai.

Lietuvių Katalikų Bažnyčios KRONIKOJ No 63 maža 
žinutė:

"1984 m. kovo 20 d. pensininko Liūdo DA MBRAUSKO 
bute Vilniuje, jo žmonos bute Kaune ir sodo namelyje buvo 
padaryta krata. Kratos metu čekistai paėmė L.Damb - 
rausko rašytus atsiminimus iš kalėjimo bei priverčia mų- 
jų darbų stovyklos gyvenimo. /L.Dambrauskas Stalino 
valdymo laikais buvo nuteistas mirties bausme,kuri vė
liau buvo pakeista kalėjimu/. Pastaruoju metu kaltinimas 
suformuluotas pagal B.K. 68 str. ,t.y. už antitarybinę 
veiklą ir agitaciją, ir grąsinama nubausti 7 metais kalėji
mo. . . Kadangi L.Dambrausko sveikata bloga,tai tardomo
ji priemonė nukelta vėlesniam laikui".

Vakarietis skaitytojas, kurio perdaug nesupurtė nei

Iš ALMA MATER Nr. 3
(Iš Algirdo Juliaus GREIMO viešnagės Vilniaus Universitete) 

/Tęsinys/
Deja, pasirodo, kad ir šioje srityje tokia intencija "tary
bų" valdžiai nepageidautina; ir čia ji "ėmėsi priemonių". 
Beje, čia buvo žymiai lengviau: instituto vadovu yra K or - 
sakas. . . Gi šiam demagogijos užtenka, kaip ir paklusnu
mo: tuoj pat užsuko biurokratinį aparatą. Kadangi Grei - 
mo laikas ribotas, tai Korsakas jį pasiuntė į universiteto 
rektoratą, kad šis "prašytų" Mokslų A kademijos, gi 
Mokslų Akademija savo ruožu "kreiptųsi" į "jo /t.y.Kor
sako / vadovaujamą institutą", tada Korsakas "pažiūrė
siąs". . . Žodžiu, prof. Greimui neteko dirstelėti į mūsų 
tautos kūrybą. Sunku tiksliai pasakyti, kaip jautėsi prof. 
Greimas, bet žinantiems šį reikalą toks elgesys su pasau
linio garso pasiekusiu lietuviu - mokslininku yra per daug 
šlykštus.

Teko jausti, kad prof. Greimas paliko savo gimtą ša
lį , mūsų ALMA MATER nepergeriausios nuotaikos, pri
slėgtas. Bet tikėtina, kad profesorius daug ką suprato, o 
dar daugiau pajuto. . . Ir, reikia manyti, ši jo viešnagė , 
kaip niekada anksčiau, paryškino, kad Lietuvai atstovauja 
pačioje Lietuvoje ne tie, kurie oficialiai vadina save "at
stovais ". Taigi, ir tų "atstovų" šlykštūs darbai nieko 
bendro neturi su Lietuva.

Dar minutėlei grįžkime prie pradžioje cituotų Š ilba- 
jorio žodžių • Atrodo, šiuometinėje situacijoje atsidūrusi 
Lietuva negali be jokių išlygų priimti cituotus žodžius. Jie 
daugiau tinka normaliose sąlygose gyvenančiai liaudžiai. 
Jei jie tokia prasme ir buvo sakomi, tai ši mūsų pastaba 
nereikalinga.

Baigdami šias pastabas apie prof. A. J. Greimo vieš
nagę mūsų Universitete, norėtume palinkėti jam ne tik 
vaisingo darbo, plėšiant mokslo dirvonus, bet ir visą lai
ką turėti prieš akis savo tautą, savo tautos žmones, jos 
rūpesčius ir jos likimą.
DIDŽIAUSIA LENINO SVAJONE !.

Apie ką Leninas svajojo revoliucijos metu? Jeigu ko 
nors paklaustume, iš karto atsakytų, kad didžiausia Leni
no svajonė buvo sukurti komunizmą. Ir nenuostabu: radi
jas ir per spaudą per šiašesdešimt metų diena iš dienos 
tvirtino tą patį. Tai rašoma visose tarybinėse knygose . 
Apie tai perskaityta milijonai paskaitų, ta tema buvo ku
riami filmai. .. Buvo net konkretizuotas tas "komunizmaš’ 
Pats Leninas jį nusakė visiems žinoma formule: "Komu - 
nizmas - tai tarybų valdžia plius visos šalies elektrifika
cija! "

Mes jau įžengėme į "brandaus socializmo laikotarpį". 
Vadinasi, mes subrendę ir galima jau su mumis brandžiai 
kalbėti...

Kaip įprasta, tokius "brandžius žodžius" pirmiausia 
ištarė pats didžiausias. Štai jo tie žodžiai: "Lenino sva - 
jone padaryti taip, kad kiekvienas mūsų šalies pilietis ga
lėtu išmokti didžiosios rusų kalbos - sėkmingai Igyven - 
dinama".

Po Brežnev’o galima nesivaržant kalbėti ir kitiems.
2 psl

Solženycino "GULAGO SALYNAS", nei Varlaam Šalamo- 
vo "PASAKOJIMAI IŠ KOLYMOS", tikriausiai vien gūž - 
teis pečiais; daugių daugiausia tardamas sau, kad sovie - 
tai iki šiol dar nesiliauja varginę amželį nubaigiančių se
neliukų. Bet genocido šaknys nueina kur kas 
giliau. Jo siautėjimas kur kas baisesnis negu Ber
lyno rudžių "autodafė". Į tai mėgino atkreipti pasaulio 
dėmesį čekų in telektualų Chartos 77 narių 
grupės atsišaukimas, tilpęs pernai svariame TIMES LI - 
TERARY SUPPLEMENT:

"Kai vykdomos kratos namuose, ieškant tariamai 
kiršinančios" ar "veiklą prieš respubliką kurstančios" 
medžiagos, yra konfiskuojamos grožinės literatūros, poe
zijos, vertimų, filosofijos, socialinių bei gamtos .mokslų 
knygos. Kai kurie tų veikalų yra buvę išspausdinti Čekos- 
lovakijoje arba užsienyje, kiti būna "samizdato" leidiniais 
arba rankraščiais bei jų nuorašais... Policija, kuri vi
sumoje nieko neišmano apie literatūrinę kūrybą, konfis
kuoja, kas tik jai šauna į galvą.

Yra šimtai autorių grožinės litetatūros, mokslo arba 
teologijos srityse, kurie nieko negali išleisti dėl poli
tinių sumetimų. Daugelis jų nutildė dar 1948 metais /buvo 
šioks toks atlydys 1960 metų dekadoje/.

Draudžiamiesiems autoriams vienintelis kelias pa - 
siekti skaitytoją lieka savilaida,"samizdato" pogrindis - 
mašinėle atspausdinti leidiniai,kaip pav. ,Petlice.Kvart , 
Expedice ir 1.1. Tokiu būdu yra išleista šimtai knygų. Tai 
triūsas, reikalaująs didelio pasišventimo ir pilietinės 
drąsos, kadangi už tai galima būti apkaltint am 
kr i m i n a 1 i n e v e i kl a.

Kai iškeliamos kriminalinės bylos tų knygių arba rank 
raščių savininkams, toji konfiskuota medžiaga pasitar - 
nauja įrodymu, jog būta priešvalstybinės veiklos. Net jei 
kaltinamasis ir išleidžiamas laisvėn, konfiskuotoji me - 
džiaga niekada nebūna grąžinama. Jei kaltinamasis as
muo pareikalauja, kad ji būtų sugrąžinta, tada šaukiamas 
specialus teismo posėdis ir "legaliai" patvirtinamas kon- 
fiskavmas. Mūsų manymu, visi tie konfiskuoti raštai yra 
sunaikinami. Toks vandalizmas daro žalą mūsų kultūrai 
ir jos kraičiui. Niekas nepakeis rankraščių originalų, ku
rie yra kartais pareikalavę metų metus kruopštaus darbo. 
Tokio kultūrinio vandalizmo pavyzdžiu būtų gerai žinomo 
autoriaus Jaroslav Seifert’o /š. m. Nobelio premijos lau
reato/ eilėraščių rinkinys "Piccadilly lietsargis" ir jo

"Rusų kalba, - pabrėžė S . Rašidovas /kandidatas į TSKP 
CK Politinio biuro narius, Uzbekistano Komunistų parti - 
jos pirmasis sekretorius - red. pastaba/ - tai didžiojo 
Lenino kalba, tautos - milžinės, turinčios labai turtingas 
demokratines ir revoliucines funkcijas. Ji visais lai
kais atliko pažangias istorines funkcijas - 
įvairių nacijų ir tautybių darbo žmonėms perteikė žinias, 
supažindino juos su pažangiomis idėjomis, socialine kul
tūra". Toliau teigiama: "j. .vis daugėja nėr ūsų tauty - 
bės asmenų, kurie rusų kaĮpą laiko gimtąja arba antrąja 
kalba". |

TSRS Š vietimo ministrus šitaip džiaugiasi plintančia 
rusifikacija: "didžiausių laimėjimų pasiekta ten, kur su J 
daryta darni antrosios kalbos studijavimo sistema. Ji 
turi prasidėti iki mokykliniame amžiuje.".

Iš pacituotų žodžių išplaukia dvi svarbios išvados. 
Pirmoji - pagrindinis rusų revoliucijų ir vėliau kuriamo 
socializmo tikslas - sukurti sąlygas įgyvendinimui di - 
džiausiai Lenino svajonei - padaryti taip, kad visi TSRS 
gyventojai rusų kalbą laikytų gimtąja, o jeigu dar yra to
kių, kurių gimtoji kalba ne rusų, tai veikti taip, kad jie 
pradėję mokytis tobulai rusų kalbos nuo kūdiskystės, vė
liau sugebėtų rusiškai mąstyti. .. Tada gimtoji kalba sa
vaime taps nebereikalingu, apsunkinančiu balastu,. .

Studentai, laikydami marksizmo egzaminus, neuž - 
mirškite tai. Neleptelėkite iš įpratimo, kad Lenino svajo
nė buvo komunizmas, • • • Jei leptelėsite, tai tuoj pa
sitaisykite ir paaiškinkite, kad komunizmas, kurį propa
gavo Leninas ir jo pasekėjai, reiškia tą patį, ką ir rusų 
kalba. . . Kitaip net ir bailiai susisukusio trejetuko negau
site.

Antroji išvada - nėra jokio laikotarpio rusų tautos- 
milžinės istorijoje, kur ji nebuvo pažangos nešėja. Ypač 
tai reikia atsiminti mums, lietuviams. Jei kam teks 
laikyti egzaminus iš istorijos, nesivaržydami kalbėkite 
taip, kaip nesivaržydamas kalbėjo Radišovas, būtent, ko
kį gelbėjantį vaidmenį tauta-milžinė "atliko visais lai - 
kais" : ir padalindama Lietuvos- Lenkijos valstybę, ir u ž- 
darydama bei apiplėšdama Vilniaus 
Universitetą, ir uždrausdama lietuvišką spaudą, 
ir suruošdama Kražių skerdynes, ir išvarydama etapu 
tūkstančius knygnešių ir sukilėlių į Sibirą. . . Neprasitar
kite, kad Marksas kitaip kalbėjo apie 1863 m. sukilimą. . 
Kalbėdami apie TSRS vaidmenį nuo 1940 metų, tiesiai 
drožkite, kad šis laikotarpis, besitesiąs iki šios dienos , 
yra ištisa pažanga, demokratija ir 1.1. Žmonių išvežimai 
į Sibirą, konclageriai,kolonizacija ir pagaliau dabartinės 
valdžios pastangos surusinti Lietuvą - ir sudarė Lietuvoje 
sąlygas per trumpą laiką tarpti "brandžiam socializmui, 
kurio aukščiausioji fazė - komunizmas, tai yra "didžioji 
rusų kalba".

O gal čia pateiktos citatos ir mintys yra buržuazinė 
propaganda arba šmeižtas, atklydęs iš supuvusių Va - 
karų? Juk dažnai tarybinėje spaudoje teigiama, kad TSRS 
šmeižiama, nors konkrečiai nepasakoma, kaip šmei
žiama. O gal čia kaip tik ir yra tas pirmasis atvejis, ka
da pasakoma?..

Deja, ir šį kartą teks apsirikti. Atsiverskite 1978 me
tų gegužės 23 dienos "Tiesos" nr.116, ir įsitikinsite , 
kad tai skelbia tarybinė spauda. O žvilgterėję į gyvenimą, 
suprasite, kad tai ne tik skelbiama, bet ir uoliai vykdoma.

/Iš Pogrindžio Spaudos serijinio leidinio,kuriame pa - 
teikti pilni autentiški, okupuotoje Lietuvoje leidžiami, po
grindžio patriotinės spaudos tekstai. Alma Mater Nr.3 
Vakaruose bendrai išleido Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga Chicagoje, JAV/ 

autobiografija, nors tiedu veikalai buvo neseniai oficialiai 
Išleisti.

Pačiu skaudžiausiu pavyzdžiu būtų rašytojo dr. Savdr’ 
’ės atvejis. Jis buvo nuteistas 1983 m.kovo mėn. Olomuoc 

-apskrities teisme už "kiršini mą" todėl, kad buvo n u s 1- 
r a š ęs Aleksandro Tvardovski’o eilėraštį, išspausdintą 
Čekoslovakijoje bei Sovietų Sąjungoje. Tą eilėraštį jis 
buvo radęs knygoje, kurią buvo pasiskolinęs viešo jo je 
skaitykloje. Literatūros "žinovas" teisme, dr. Ka
la iš Olomouc Universiteto, paliudijo, kad eilėraštis yra 
"stipriai anti-sovietinis", ir kad jis nėra buvęs išspaus
dintas Sovietų Sąjungoj. . . Daktaro Savdra žmona užšo
ko per teismo posėdžio pertrauką įvietinę skai - 
t y k 1 ą ir pasiskolino tenai 1977 metų SOVIETINIŲ AU 
TORIŲ ŽINYNĄ. Jame šis eilėraštis aptariamas kaipo 
"satyrinis, keistas tarybinio gyveni
mo ydų pavaizdavimas". Nežiūrint to, kad 
ŽINYNAS buvo parodytas teisme, visvien dr. Sav- 
drą n u t e i s ė 25 mėnesių bausme. Mes galėtume duo
ti eibes panašių atvejų, kalbančių apie tai, kokia keista 
yra sovietinės teisės sistema."

Protestą pasirašiusieji rašytojai /jų tarpe garsu - 
sis čekų dramaturgas Vaclav Havel/ teigia, kad nūdien 
vykdomas čekų kultūrinių vertybių naikinimas prilygs
tąs tai barbariškai akcijai, kurią vykdė naciai okupacijos 
metu ir šaukiasi Vakarų intelektualų įsikišimo, kad knygos 
bei rankraščiai būtų gražinti jų autoriams 
Galbūt, jų protestas yra prisidėję's prie to, kad šiemet 
Nobelio premija kaip tik buvo paskirta Jaroslavui Sei
fert’ ui, bet pilnai suvokti KULTŪRINIO GENOCIDO 
siaubą geriausiai padeda Dm .Š ostakovičiaus at
siminimų knyga TESTIMONY, kurioje jis prisimena kaip 
buvo sunaikinti UKRAINOJE LIAUDIES DAINININKAI.

Liaudies kūryba Š ostakovičiaus nuomone visad yra 
religinė. Ji keliauja iš lūpų į lūpas. Kai sušaudomas 
dainininkas ar pasakorius, jo mirtimi sunaikinami š i m- 
t a i muzikinių kūrinių. Kūrinių, kurių niekas nėra 
užsirašęs. Jie sunaikinami negrįžtamai, nes kitas 
dainininkas pasirinks dainuoti kitas dainas. Ir Š ostakovi- 
čius prisimena tokią tragediją, "kuri nukrečia jį pagau - 
gaiš" kiekvieną kartą, kai jis apie tą įvykį pagalvojąs:

"Nuo neatmenamų laikų Ukrainos keliais klajojo liau
dies dainininkai, kuriuos žmonės vadino "lyrnikais” arba 
"bandūristais". Tai būdavo neregiai. Kodėl,būtent, nere
giai, tai klausimas, kurio ne liesiu.

Pasakysiu tik, kad tokia buvo tradicija. Svarbiausia 
tai, kad jie buvo akli, beginkliai žmonės. Ir niekada nie- , 
kas jų nelietė, neskriaudė. Ar gali būti kas gėdingesnio, 
kaip padaryti nuoskaudą neregiui. Ir štai, 1930 metų de
kados viduryje buvo paskelbta, kad įvyksiąs pirmas 
visų Ukrainos lyr nikų ir bandūristų suvažiavimas. 
Buvo sakoma, kad jie visi turi susirinkti ir aptarti savo 
ateitį. O nuo tada jų " gyvenimas taps džiugesnis.ir ge - 
resnis", kaip kad skelbė draugas Stalinas. Ir ne
regiai tuo patikėjo. Išlindę iš visų Ukrainos pakampių , 
iš Dievo pamirštų kaimelių, jie nuklampojo, kaip įmany
dami, įpirmąjį savo sąskrydį. Jų buvo daug, 
sakoma, šimtais. Tai buvo gyvasis muziejus, gyva kraš
to istorija su savo muzika,dainom, su visa poezija. ' Ir — 
beveik visus tuos nelaimingus daininin
kus sušaudė. KODĖL? Todėl’. Paprasčiausiai tik 
šiaip sau. Kad jie nebesitrainiotų. Tuo metu buvo vyk
domi dideli dalykai. Buvo pravedama visiška kolektyviza
cija. Buvo sunaikinti buožės,kaipo socialinė klasė. O štai 
tie neregiai dainavo įtartino turinio daineles. Tos dainos 
nebūdavo perėjusios cenzūrą. Iš viso - kokia gali būti cen
zūra, kai žmogus aklas? Neįmanoma jam pakišti po no
sim peržiūrėtą ir ištaisytą tekstą. Negalima jam pabrukti 
įsakymo popierių. Galima tik išaiškinti žodžiu. O tai už
ima perdaug laiko. Ir ne privarysi popierių į asmeninę 
bylą. O laiko trūksta. Čia kolektyvizacija, čia industria - 
lizacija. Daug paprasčiau - sušaudyti. Vadinas, juos su - 
šaudė. . .Ir tai tik vienas atsitikimų. A . V .

JAUNOJI KARTA VASARIO 16 
DIENOJE

( Iš Gintės DAMUŠYTĖS žodžio Montrealyje )
'! . .Nepaprastai džiaugiuosi, kad Kanados Lietuvių 

Žmogaus Teisėms Ginti Komiteto branduolys Toronte 
šiais metais pradėjo akciją už Žmogaus Teises Lietuvo
je. Tai vienas konkretus būdas išreikšti solidarumą 
tiems, kurie neša nelaisvės pančius, kad kiti galėtų lais
vai gyventi ir tikėti.

Toks asmeninis ir visuomeninis įsipareigojimas yra 
svarbus , nes atneša konkrečių rezultatų. Pvz. , vėliau - 
šioje Kronikoje rašo, kad kalinio A ntano Terlecko trem
ties sąlygos palengvėjo, nes iš užsienio į įvairias valdi - 
nes įstaigas pradėjo plaukti pareiškimai. Juos pasirašė 
kongresmen’ai ir kiti žymūs veikėjai, reikalaudami ge
resnių sąlygų nusilpusiam Terleckui.

Be kita kc, Kanados Lietuvių Žmogaus Teisių komite
to biuleteniai yra lietuvių ir anglų kalbomis. Naudokime 
juos ir kitus šaltinius. Įsitikinkim patys ir tada tikin - 
kim kitus, kad Lietuvos gyventojų problemos nėra vien 
lietuvių rūpestis', o visų geros valios žmonių moralinė 
našta.

. . . Tautos gyvybė glūdi kiekvienoje jos nario širdy
je. Mūsų epocha privalo kaskart vis naujai įsisąmoninti 
žmogaus situaciją, tai yra, įsisamoninti ir žmogaus gali
mybes, kurios įgauna vis naują kryptį. Drauge privalo 
suprasti gręsiančius pavojus - kas yra draugas, kas’ — 
priešas; suprasti visa tai, kas yra preišinga tam, kad 
žmogaus gyvenimas taptų kaskart žmoniškesnis, kad vis
kas, kas sudaro tą gyvenimą, atitiktų tikrąją žmogaus 
'vertę; paprasčiausiai - įsisąmoninti visa tai, kas yra 
priešinga tikrajam žmoniškumui.

Teilhart de Chardin sako: "Asmenybė yra toji'' dina
miška ašis, kuri suka pasaulį". Tad ir lietuvių tautos ir 
Lietuvos valstybės ateitis yra tų sąmoningų tvirtų asme - 
nybių rankose, kurie yra dinaminio progreso ašis lietuvių 
tautos dabarties gyvenime ir jos istorijoje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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APIE KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ 
Prisiminti - Sužinoti

Dr. Petras Lukoševičius
/pabaigą/

airės , pirmoje eilėje: dr. J. SEMOGAS, dr. P. LUKOŠEVIČIUS , red. J. KARDELIS, dr. V. P AVIL ANIS;

K.L.B. Krašto Valdyba. 1969 m

K.L.B. Krašto Tarybos suvažiavime, Montrealy|e, 1959 m, stovi: Pr. RUDINSKAS, J. ADOMAITIS, Alb. NORKELIŪNAS ir Iz. MALIŠKA

)
Kanados Lietuvių Bendruomenės Kontrolės 
Komisija

Nežinau kodėl, bet pagal naująją terminologiją Kont
rolės Komisijos nariai vadinami revizoriais. Greičiausiai 
čia yra tam tikras neaiškumas naujame statute, kur ir ka
dencijos laiKas rodomas tik vieni metai, o ne trys, kaip ir 
visų kitų KLB organų. Kontrolės Komisija renkama Kraš
to Tarybos tam pačiam terminui, kaip ir kiti visi Kana - 
dos Lietuvit} Bendruomenės organai. Per KLB gyvavimą 
nepasitaikė išeikvojimų ar kitų nemalonumų. Didelis dar
bas Komisijai yra patikrinimas knygų, suvažiavus Į Tary
bos sesiją. Visokie nutarimai paruošti dokumentus Ko - 
misijai iš anksto, yra praėję be apčiuopiamų rezul
tatų ir pranešimus reikia rašyti paskutiniu metu. Tai pa
sunkina darbą ir atitraukia Komisijos narius nuo Tarybos 
Sesijos darbų.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje
Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje įsteigta 1948 metų 

rugsėjo mėn. 16 d. Pirmąja jos pirmininke buvo Marija 
A rla u skaitė, nuoširdi ir visuomet visiems pasi - 
ruošusi padėti. Ji buvo carinės imigracijos ateivių duktė, 
tačiau lietuviškai kalbėjo geriau už daugelį mūsų.

Tautos Fondo tikslas yra telkti lėšas Lietuvos išlais
vinimo reikalams. Šiuo metu Tautos Fondo Atstovybės 
pirmininku yra Antanas Firavičius,gyv. Toronte.

Paskutiniu metu jaučiamas trynimasis tarp VLIK’o ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės turi neigiamos reikšmės 
Tautos Fondo aukų rinkime. Man susidaro vaizdas, kad po 
daugelio metų nuo nelaimingojo 1949 metų Kanados Lietu
vių Seimo vėl p asirodo kenksmingų ir bendram reika
lui nenaudingų ginčų. Labai gaila, kad A merikoje kilę gin
čai pamažu persimeta ir pas mus. Juk taip dar neseniai 
visi laikė Kanados Lietuvių Bendruomenę pačia geriausiai 
susitvarkiusia ir drausmingiausia. Labai dažnai būdavome 
prašomi patarpininkauti kitų ginčams išspręsti. Manau , 
kad visų must} pareiga tuos ginčus nuslopinti, kol jie dar 
nespėjo padaryti didesnės žalos.

Apylinkių Tarybos
Didesnėms Apylinkėms seniau buvo sunku sušaukti vi

sus apylinkėje guvenančius lietuvius. Tokiose apylinkėse 
veikia Tarybos, kurios turėjo savo rinkimų taisykles,be
rods likusios nepakeistos iki šios dienos Šiuo metu 
tokios Tarybos yra Toronte ir Montrealyje. Tarybos na
riais yra organizacijų atstovai ir rinktieji nariai.

Ateities Uždaviniai
Peržvelgėme Kanados Lietuvių Bendruomenės kūrimą 

si ir jos darbams įsteigtas institucijas, kurios dirbo nuo
širdų lietuvybės išlaikymo darbą. Šalia grynai nuo Bend
ruomenės priklausančių organizacijų suminėjome Kana - 
dos Lietuvių Fondą ir Tautos Fondo Atstovybę Kanadoje, 
nes galvojome,kad šios dvi institucijos yra labai glaudžiai 
surištos su Kanados Lietuvių Bendruomenės darbais, nors, 
pirmoji iš jų turi savo čarterį, o kita priklauso tiesiogi -

Ką sako Arkady Ševčenko Savo Naujoje Knygoje
/tęsinys/

2. 1960 m. Chruščev’as, kartu su kelių kitų socialist! -
nių kraštų delegatais, keliavo laivu "Baltika" iš Kalinin
grado /Karaliaučiaus/ į New Y6rką,kur turėjo vykti Jung
tinių Tautų visuotinas suvažiavimas. Jame turėjo būti pri
statytas didysis dekolonizacijos ir nusiginklavimo projek
tas. Aš tuomet buvau 29 m. amžiaus, turėjau išimtiną 
progą keliauti kartu ir dirbti to projekto suformulavime .

Plaukiant Atlantu, pakilo stipri vėjų audra. Dauguma 
keleivių ir gera pusė įgulos sirgo jūros liga.Chruščev’as 
tačiau išsilaikė atsparus ir neįsibauginęs. Jis ir toliau 
žygiuodavo į restoraną geroje nuotaikoje, pasijuokdamas 
iš tų, kurie, jo žodžiais tariant, pasirodė esą silpnuoliai.

Aš gulėjau savo kajutėje beveik visą dieną,atsikelda
mas tik nubėgti į tualeto kambarį. Nikola j Moliakov’as- 
įgaliotas pirmininkas Tarptautinių Organizacijų Departa
mente, mane gundė; esą geriausi vaistai nuo jūros ligos 
yra 200 gramų vodkos, ir ragino eiti su juo kartu į barą. 
Vien tik nuo to siūlymo man darėsi dar blogiau, bet, pa
galvojau, gal maloniau numirti bare, negu kajutės lovelėj.

Geras būrys Chruščev’o artimųjų jau buvo ten susirin
1985,111.14

niai nuo VLIK'o ir taipgi turi savą organizacinę struktūrą.
Pakalbėkime keletą žodžių ir apie Kanados Lietuvių 

Bendruomenę liečiančius busimuosius darbus, pasvarsty
kime ateities uždavinius, kurie mums atrodo labai svarbūs 
Pokarinė imigracija Kanadoje jau praleido beveik trisde
šimt šešerius metus. Labai aktyvūs pokario imigrantai 
daugumoje jau pensijos amžiaus, kiti skaičiuoja mėnesius 
ir savaites, kada galės išeiti nusipelnytam poilsiui.Daug 
Kanados Lietuvių Bendruomenės kūrėjų yra jau mirę. Juk 
pastebime, kad mūsų suėjimai, parengimai labai lengvai 
sutalpina visus ir dar matosi vis daugiau tuščių vietų, kur 
seniau sunku buvo sutalpinti visus norinčius įeiti.Mūsų 
bažnyčios vis darosi tuštesnės ir joms gręsia uždarymas, 
kaip yra jau atsitikę labai daugeliui lietuviškų parapijų 
A merikoje.

Matosi kaikurie ir linksmesni reiškiniai. Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga pamažu vis daugiau pasireiškia 
visuomeninėje veikloje. Tam tikro rūpesčio turime čia , 
Montrealyje. Dėl įvairiausių sąlygų gana daug mūsų dar - 
bingo jaunimo išvyksta į kitas kolonijas ir mes liekame 
vis su mažesniu prieaugliu. Kaikurie iš jų labai gražiai į- 
sijungia į darbą. Jeigu mūsų santykiai su mūsų vaikais ir 
kitu jaunimu yra taip geri, kad mes jiems galime paįtako- 
ti kaiką daryti, tai, duok Die ve j ir darykime. Nereikėti} 
naujų darbo metodų, kuriuos jaunimas siūlo, iš anksto at
mesti, nors jiems dar trūksta tobulumo. Padėkime jiems 
juos išdirbti, kad iie išplauk^.iš jų, ir tai būtų jų pro
jektai. Tada jie su malonumu angažuosis ir darys.

Mums rūpesčio kelia/lituanistinis švietimas bendrai, 
tačiau čia norime iškelti mišrių šeimų nelietuviškosios 
pusės įjungimą į mūsų bendruomenę. Savaime supranta
ma, didelis rūpestis turėtų būti išmokyti tų šeimų vaiku
čius lietuviškai. Būkime realūs - mišrių šeimų skaičius 
vis didėja ir ateityje tikrai dar daugiau didės. Ar jau tu
rime kokį planą juos pasiekti? Ar dar vis manome,kad lie
tuvaitė, ištekėjusi už ne lietuvio vyro, ar lietuvis, vedęs 
ne lietuvaitę, privalo vien savomis jėgomis juos išmokyti 
lietuviškai? Čia man prisimena vienas įvykis man lankant 
Vakarų Kanados Apylinkes. Susirinkime Calgaryje mane 
supažindino su dr. S niečkiene. Paaiškėjo, kad dr.Sniečkie- 
nė savo kilme yra estė, ir taip gerai išmoko lietuviškai , 
kad labai gerai reikėjo įsiklausyti, kad galėtum išgirsti 
klaidingai sukirčiuotą žodį. Dr. S niečkienė buvo tuo metu 
Calgary Lituanistinės Mokyklos mokytoja. Žinau ir čia , 
Montrealyje tokių šeimų, kur mišrių šeimų vaikai lankė 
Šeštadieninę Mokyklą ir su tėvais kalbėjo lietuviškai. Tai 
vis turbūt gražios išimtys, tačiau parodo,kad gyvenime 
jos galimos.

Manau, kad Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Taryba turėtų šį reikalą nagrinėti skirtame simpozijume 
Tarybos Sesijos metu. Gi mūsų A pylinkės iš savo pusės 
turėtų sudaryti mažas grupes žmonių, kurie šį klausimą 
gvildentų, sueitų į glaudų kontaktą su tom šeimoms ir iš
girstų jų pageidavimus. Gal reikėtų pakviesti tokių šeimų 
atstovus specialiai paskaitai.

kę, visi įkaušę, pasakojo linksmas istorijas ir aptarinė
jo delegacijos sudėties stiuvardesių, padavėjų ir sekre - 
torių žavesius. Mūsų Užsienio Ministerijos grupė laikėsi 
atsargiai, nes Gromyko nemėgo perdaug geriančiųjų ir 
kalbančiųjų. Tačiau žinojome, kad jis, ne kaip Chruščev’ 
as, niekada nepasirodys bare,įsitikinęs, jog tai jį paže
mintų. Nors Chruščev’as vertino Gromyko diplomatinį pa
tyrimą, negalėjo atsispirti pagundai jį paerzinti,dažnai 
pavadindamas jį sausu biurokratu. "Tik pažiūrėkite",— 
sakydavo Chruščev’as šypsodamasis ir pamodamas į Gro
myko,- "kaip jaunai atrodo Andrėj A ndre jevič!" /Iš tiesų, 
pagal savo metus jis ir atrodė labai jaunas/. "Nė vieno 
žilo plauko. Aišku, kad jis sėdi tik jaukiame kampelyje ir 
gurkšnoja arbatą". Tie šposai niekada nepatikdavo Gro
myko, bet jis visuomet išspausdavo šypseną.

/ Kita proga Chruščev’as yra pasakęs,kad Gromyko 
'"yra puikus diplomatas ir strategas; jis žino kaip derėtis 
nuo A iki Z. Bet kaip ideologas ir teoretikas jis gana pras 
tas. Nesugeba teoretizuoti ?Bet mes jį laviname.Dar iš jo 
padarysime ką nors".

X. /

Atskirų klasių sudarymas lietuviškai nekalbantiems 
vaikams mūsų Šeštadieninėje Mokykloje yra geras žings
nis ta linkme. Bijau būti blogu pranašu, tačiau galvoju , 
kad mūsų Šeštadieninės Mokyklos su laiku išvirs į angliš
kas ar prancūziškas, kur lietuvių kalbą reikės mokyti kaip 
svetimą kalbą. Tai sakau dar su dideliu abejojimu,ar 
dar atsiras pakankamas šeimų skaičius norinčių, kad jų 
vaikas išmoktų bent šiek tiek lietuvių kalbos. Gi geriau, 
ar gerai kalbančių mokinių skaičius bus permažas išlai
kyti lietuviškas klases. Šitai sakau matydamas vis dau- 
giau jaunų šeimų, kurios savo šeimoje naudoja ne lietuvių 
kalbą. Nepamirškime, kad geriausia mokykla išmokti lietu
viškai - yra šeima.

Kitas opus reikalas- lietuviškoji spauda ir knygos. 
Sakoma,kad prenumeruojamų laikraščių ir perskaitomų 
knygų skaičius padeda apspręsti kultūrinį žmogaus lygį. 
Kiek tenka susitikti su laikraščių leidėjais ir redaktoriais 
tai vis girdi tuos pačius nusiskundimus;mažėja pr°num°ra- 
torių skaičius, nębėra daug naujų skaitytojų.,Savaime su
prantama, kad lietuviškas laikraštis bus užsiprenumeruo
jamas ir lietuviška knyga perkama ,kai kas nors šeimoje 
ją skaitys. Tam reikalui reikia dviejų dalykų: mokėjimo 
kalbos ir meilės lietuviškam rašytam žodžiui. Tokiai pa
dėčiai esant man atrodo, kad laikraščių redakcijos ir ad - 
ministracijos bei lietuviškųjų knygų leidyklos yra reika - 
lingos greitos pagalbos, kol dar nevėlu. Prie kiekvienos 
apylinkės valdybos turėtų būti ašmuo, kuris padėtų organi
zuoti laikraščių ir knygų platinimą. Be kitų laikraščių tu
rime vieną tikrai Bendruomenės laikraštį-žurnalą- ’’ Pa
saulio Lietuvį".Įdomu,ar nors organizacijų valdybų nariai 
prenumeruoja "Pasaulio Lietuvį".

Kalbant apie lietuviškus laikraščius dažnai išgirsti, 
girdi mano vaikams yra sunku suprasti sunkesnius daly - 
kus apie Lietuvą ir lietuvius, trūksta kalbos. O kad nors 
keli sakiniai būtų parašomi krašto kalba. Aš savęs klau
siu, ar jau atėjo laikas,kad turėsime pasekti kitų tautybių 
pavyzdžiu ir dalį lietuviškų laikraščių spausdinti nebe 
lietuvių kalba.

Baigdamas savo kondensuotą žodį.dr. Petras Lukoše
vičius ragino visus savęs klausti, ar tikrai visos 
organizacijos ir svarbiausia šeima, 
daro viską, kad lietuvybė išsilaikytų ir 
jau n oj oje kartoje.

Vieną vakarą Chruščev’as, kaip paprastai, stipriai gė
ręs, nutarė pasilinksminti su Nikola j Podgornij./Š is anuo 
metu buvo ankstyvesnėse Chruščev’o pareigose - Ukrainos 
komunistų partijos pirmininkas, ir vėliau tapo Politbiuro 
nariu/. Chruščev’as kreipėsi į Podgornij; "Kodėl nepašo
ki mums gopaką? Aš pasiilgau ukrainietiškų šokių ir dai
nų".

Gopakas - tai ukrainiečių liaudies šokis, sunkus atlik
ti, nes pritūpus reikia pakaitomis kilnoti kojas, judant di
deliu ratu. Podgornij nustebęs žiūrėjo į Chruščev’ą; jis 
buvo savo 60 metų amžiuje. Chruščev’as nesiliovė jį pro
vokavęs. Podgornij suprato, kad jo viršininkas nejuokauja 
Su matomu nepasitenkinimu jis atsistojo ir gramozdiškai 
keletą kartų susirietęs pakilnojo kojas. Chruščev’as stip
riai plojo ir garsiai gyrė Podgornij; "Gerai atlikai’. Esi 
savo vietoje ten, tame Kijeve’."

Pasidrąsinęs laišvu šeimyniškumu laive, nutariau 
rizikuoti ir išreikšti savo rūpestį dėl mūsų vėliausio pa
siūlymo nusiginklavimo klausimu. Pažadai "rimtų dery
bų" ginklų apribojime mane patraukė dirbti Užsienio Rei
kalų Ministerijoje, tačiau šiuo metu buvo traukiamasi nuo 
realistinių kalbų Į propagandinę programą bendram ir 
visiškam nusiginklavimui. Atsargiai aš sugestijonavau 
Chruščev’ui,kad propaganda negali užimti vietos rimtų 
pokalbių, kurie reikalingi, kad ginklavimosi lenktyvių su
stabdyme būtų padaryta pažanga.

Buvau net nustebęs, kad jis manęs išklausė. Po to jis 
aiškino, jog šiame reikale gali būti du planai: jo propagan
dinė kampanija visuotinam ir visiškam nusiginklavimui su 
pagrinde rimtų derybų dėl konkrečių, nors ir apribotų, 
žingsnių. "Kiekvienai daržovei yra jos sezonas’’, - kalbė-\ 
jo jis. "Niekada neužmiršk, kad užsieniuose / outside i 
world/ nusiginklavimo idėja yra labai patraukli./ 
Tau reikia tik sakyti "A š tam pritariu", - ir tai atneša ge
rus nuošimčius". '

/ bus daugiau /
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TURINIS PUSLAPIS®
J .A ugustaitytė-Vaičiūnienė

SENELĖ
Kai drungnais purkšliais dirvas apliejo, Liūne Sutema
Tiesė vėjai kilimus žalius,
Ji tyli atėjo ir-praėjo, Atdarus palikus vartelius. 
Atdarus palikus varlėlius , -

Kad žinotų paskui ją atėję,
Jos vaikaičiai, ainiai ir vaikai -
Tokie pat Seni, sulinkę, iškentėję, 
Kur link veda ji} visų takai.

Ji mažutė, kaip skiedrelė išdžiovinta,
Veda mūsų virtines pro šituos vartelius,
A nt kurių užgesus saulė Įtrinta 
Ir išpanioja surizgusius kelius.

J.A ugustaitytė-Vaičiūnienė
MIŠKU ŠVENTOVĖJE

Sesuo žvaigždė, o brolis partizanas, 
Kas naktį juodu susitinka menėse miškų, 
Kur.amžina aukos ugnis kūrenas 
Krauju, medumi bičių ir vašku.

Kai maldai nusiims varinį šalmą
Su dūmais aukuro, - Tavo šventa valia tebus, - 
Sesuo mėnulj padeda po galva, 
Išaudžia saulės ir žvaigždžių rūbus.

Naktis, lyg paukštė per sapnus suvirpa,
Pajutus ant pečių rankas, kaip lelijas dienos, 
Ji broliui numeta pagalbos kilpą - 
Slaptažodį ant kardo rankenos.

Aldona Veščiūnaitė

TRISTESSE

Aš eisiu paklausyt lietaus.
Verandos langas didelis. Žemė 
rausva ir skaudanti ir
medžiai liūdesiu nuplauti. Po gluosniu 
primesta geltonų lapų, kasdien tamsėjančių.

Dienos kaip atsisveikinimas.

Kieme kai atsistoju, jausmas 
toks, kad tuoj visi kur nors išeis; 
medžiai, gėlės, vaikų veidai linksmi.

Kai kambary ir truput} tik 
galvą pakeliu, matau žiedų augimą. 
Rudens gėlių. Skarelė klevo lapais 
nubarstyta ant sienos pakabinta, bliuskutė 
siuvinėta mėlynai ir 
juodas šalikas saulėm spalvotom.
Toj pusėj ir paveikslas vakaro spalvomis 
labai seniai parsivežtas iš pajūrio.

Po topoliais jonųuillijos žiedus jau 
kelia. Kitam pavasariui. Nes šiandien lietūs 
lyja sugrėbtus topolių lapus ir 
mano plaukus.

IŠ CIKLO “NENUTAPYTI NATIURMORTAI”

Pro užuolaidų tinklą srovena
kambarin gelsva mėnesienos šviesa -
žydi upė -
virpa juodi pelekai,
virpa mėlyna žuvies iškamša,
ant rąstų sienos rudos -
teka gelsva, vėsi mėnesienos šviesa,
pro elnio ragus,
atėjusio atsigerti
ir pralaužusio židinio akmenis,
lyg užtvaką -

yirš durų sustingę, užlaužti
žuvėdros sparnai -
taip išlydint sustingsta,
mojuojanti skarelė balta
ir boluoja vieniša ilgai -

Pro liauną užuolaidų tinklą,
kambarį užlieja mėnesienos šviesa - 
gelsvai žydinti upė -
nardo juodais pelekais, mėlyna žuvis joje 
mirksta elnio ragai vėsioje srovėje, 
plazda lėtai, lėtai žuvėdros sparnai, 
virš mėnesienos upės -
taip atsisveikinant plazda, 
mojuojanti skarelė balta 
ir boluoja neužmirštamai -

Saulės lygumose išsitiesus upė 
liejasi 

medžių liemenim įkaitus popietė 
tu sėdi po išsikerojusiu medžiu 
ir švilpauji laivus 
gerai nusiteikę antys ir

narai gimnastai 
iriasi vėsion srovėn
vartosi per akmenis miegalių akim 

driežai 
garbanotus liepų sodus 
raudonplaukė vasara parsiveda 
šlaitais siūbuodami pareina 
ankstyvi miškeliai ir

ežeras 
prajuokintas
valčių lankstume supas 
susėdę ant didesnių akmenų

dainuojam 
vakaras ateina pamažu prie upės

Liū nė Sutema
PERGALĖ
Devynios vilyčios senoj dainoj - 
tu esi dešimta, 
vidudienio saulę pervėrus 
jauniausio sūnaus akyse 
ir atskleidus erškėtrožės žiedą - 
devynios vilyčios senoj dainoj 
tu esi dešimta,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e
A Igirdas Landsbergis

Žodžiai, Gražieji Žodžiai
/tęsinys/

Alksnio lapas pamažu Krito žemyn, sublizgėjo sau
lėje ir užgęso. Kai lapai krinta, yra ruduo - Kartojo jis 
sau senus tėvo žodžius.

- Tėte, kodėl lapai krinta?
- Jie sudžiūna, nebegauna syvų, pagelsta. . .supranti? 
Petrukas niekad neišsiduodavo nesuprantąs ir stengė

si labai rimtai žiūrėti į tėvą. Bet tėvas permatė jį ir pa
mosikavo pirštu.

- Petruk, sakyk teisybę - tu nesupranti. Dabar aš tau 
pasakysiu taip, Kad tu suprastum. Šalna juos pakanda.Ru
duo. Ruduo nukanda juos.

-Bet tėte, ruduo neturi dantuKų?’.
- Koks tu gudrus. . .Taip, ruduo neturi dantuKų. Taip 

sakoma poezijoj. Poezija? Kada nors tu suprasi.Kai tu 
užaugsi didelis.

Rytoj, Kai jis užaugs, jis tebesėdės ant mašinos ir 
jo tėvai tebestovės šalia jo. Jis bus didelis, o jie bus la
bai, labai dideli. Petrukas atsirems į juos, bijodamas , 
lead jie neatsitrauktų. Ir rytoj jo tėvai nejudės, jis girdės 
savo širdį tuksint, lentpjūvėj skardens dėdžių juo
kas. Kaip gera buvo galvoti apie visa tai. Saulė užtvino 
didįjį alksnį, ir jo lapija suspindo, lyg joje būtų pasislėpę 
šimtai veidrodėlių. Kaip jis blizgėjo’. Dabar buvo laikas 
gražiajam žodžiui, ir Petrukas sušnabždėjo sau:

- Kalala.
Jis jautė motinos prisiglaudimą ir nutarė patikėti jai 

savo žodį.
- Kalala’.
Bet tuo metu ji pasistiebė pabučiuoti tėvo, ir Petru

ko žodis nepasiekė jos. Kodėl ji bučiavo tėvą kitaip negu 
jį? Jis timptelėjo motiną už rankovės.

- Kalala’.’.
- Tikrai, - šypsojosi motina. - Ką tas reiškia?
- Jis kalba turkiškai, - juokėsi tėvas.
Staiga, jis nebemėgo jų. Jis nušoko nuo mašinos,bet 

motina pagavo jį ir stipriai priglaudė.
- Tu myli mane? - tarė ji, neabejodama teigiamu at - 

sakymu. .
- Ne’. - griežtai atšovė Petrukas.
Jis išbėgo koridoriun ir atidarė duris į laiptus.
- Petruk, kur tu eini?
- Pas bobulę, - atsakė jis išdidžiu ir drebančiu balsu. 

Jis stovėjo prie laiptų ir ląukė tėvų šaukiant jį atgal, kad 
jis gilėtų grįžti, dovanoti jiems ir vėl pasakyti savo žo
dį, kurį jie suprastų. Tėvai tylėjo. Jis taip ilgėjosi jų bal
so, kad jis nutarė nebelaukti šaukiamas antrą sykį, bet 
bėgti pas juos iš karto. Jis girdėjo juos šnabždantis tarp 
savęs, bet jie nešaukė jo.

Petrukas pradėjo atbulas lipti žemyn siaurais laiptais 
Taip lipti jam buvo uždrausta, ir dabar tėtis turėtų išbėg
ti iš kambario ir barti jį. Tada jis galėtų grįžt. Jis iš
tempė ausis, bet net nebegirdėjo jų šnabždantis.

Bobulės kambariai buvo tušti. Petrukas tyliai nusi - 
leido prie rūsio ir pro laiptų pagalius žiūrėjo į vėsią prie
blandą. Jo atminty dar tebegyveno rūsio vaizdas vasarai 
prasidedant: tuščia dėžė. Per vasaros karščius, Petrukas 
su prakaituota nuostaba sekė savo senelį pjaunant, kalant, 
dažant. Dienoms vėstant, jo senelis - kuris turėjo tiek 
replių, plaktukų, pjūklelių kaip niekas kitas - iš rūsio bai
gė daryti kambarį. O dabar, pro prieblandą prasiskver - 
biančios Petruko akys matė pertvaras,žalią linoleumą , 
sunkius rudus baldus, naujas lubas lentelėse. Jis buvo gud 
rus, tas jo senelis, beveik toks gudrus kaip dėdės lent - 
pjūvėje. Jis negalėjo gudrumu prilygti dėdėms,nes jis gy
veno kartu su Petruku, o dėdės turėjo daugiau lentų ir bu- 
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vo rudi, baltadančiai, nepasiekiami.
Dabar senelio rūsy nesimatė. Prie pečiaus stovėjo

1 bobulė. Jam patikdavo, stebėti jos raudonus, languotus 
marškinius jai ne žiną ntt ir, staiga, išgąsdint ją. Ji taip 
gražiai mokėdavo išsigąst,atmesdama atgal galvą ir iš
sižiodama. Palinkusi, su nejudančia ranka ant keptuvės , 
ji klausėsi spragsėjimo. Petruku! atrodė,kad jam paste
bėjus bobulę visas rūsys iš karto sušilo ir pakvipo kepto
mis bulvėmis.

Bobulė apvertė keptuvėje blyną,ir Petruko veidas iš
tyso. Jis pamiršo turįs slėptis nuo bobulės.

-Aš noriu bulvių- liūdnai ištarė jis.
Bobulė pakėlė galvą. Jos akys,kurių jis nematė, nu

švito po akiniais. Jos veidasJbuvo kitoks kaip jo tėvų: pil
kesnes, liūdnesnis ir labai kantrus. Jai pajudėjus,rūsys 
iŠ karto pagyvėjo, blynai sp/dgsėjo garsiau. Pavargusia 
ranka ji pasitaisė iš po skarelės Išsidraikiusius plaukus .

- Petruke lis. Eikš, pabučiuošiu į galvutę.
-Aš noriu bulvių. \
- Eikš valgyt skanių blynukų.
Petrukas nusileido į rūsį ir dvejojo.
- Bobulyt, iš ko daro blynus?
- Iš miltų, iš sviesto, iš kiaušinių.
Bobulė visad turėdavo laiko atsakyt jam, ir jis išnau

dodavo tą nesibaigiančiais klausimais.
- Iš ko daro kiaušinius ?
- Vištytės deda kiaušinius.
- Ne, - nutęsė Petrukas. Neigiamas atsakymas duo

davo jam laiko apgalvot nelauktus didelių žmonių tvirtini
mus.

- Tikrai, Petruk. Klausyk,aš tau padainuosiu;
Tos vištytės kiaušus deda,
Iš tų kiaušų vaikus peri.
Kiti žmonės dainuodavo retkarčiais, bet bobulė buvo 

visai kitokia - jos kiekvienas žodis būdavo išdainuotas. 
Petrukas žinojo kaip jai labai patinka klausytis jo dainuo - 
jant. Jis žvilgterėjo į blynus keptuvėje ir pradėjo:

Iš tų vaikų blynus kepa. .. /
Bobulė juokėsi pakreipdama galvą, susiimdama ran - 

kas ir apžvelgdama visą rūsį, kad su kuo pasidalinus sa
vo juoku. Pro rūsio langelį, lauke matėsi kačių smalsūs 
ūsai. Aukštai, ant lenpjūvės pradundėjo traukinys ir rūsy 
nieko nebesigirdėjo. Stiklinė indų spinta vos matomai vir
pėjo kaip stora moteris juoko priepuoly.

Spintos viduje, stiklinės ir lėkštės pamažu nurimo. 
Petrukas smalsiai žiūrėjo į blynus. Jam buvo jauku ir ge
ra.

- Kalala, — ištarė jis bobulei.
-Aš neturiu karvelių dabar, Mažiukas nori karvelių. 

Aš pietum padarysiu.
- Kalala’.
- Valgyk blynukų,žiūrėk , kokie skanūs blynukai.. .
Petrukas pasitraukė atgal prie laiptų. Jis labai norė

jo blynų, bet dabar jis turės atsisakyt jų. Bobulė jo nesu
prato.

- Eikš, Petrukėli. Valgyk, ir aš tau pasakysiu pasaką. 
Eikš. Gyveno senelis su bobule. Jie turėjo avyčių penke- 
tėlį. . .

- Petrukas atbulas lėtai lipo aukštyn.
-. . .vištytę rudagurklę,katytę sapnagę. . .
Ant aukštos lentpjūvės tvoros rudens vėjuje šlamėjo 

vijokliai, ir bobulės balsas buvo tolimas.
-. . . katytę riestuodegę. . .

Petrukas prikišo akį prie skylės tvoroje ir žiūrėjo į 
lentų eiles kitoje pusėje. Jis paspyrė koja savo sunkveži
muką ir lenteles. Jos atrodė labai skurdžios,ir jo netrau
kė žaisti su jomis. Jis dąr jautė savo gražiojo žodžio sko
nį gomuryje.

Iš gatvės pasigirdo ūžimas,f įr Petrukas pajudėjo na-

taikli ir tamsi.

Devynios upės senoj raudoj - 
tu esi dešimta, 
paskutinį sūnų paėmusi, 
su žaizda, lyg.erškėtrožės žiedu 
šviesiuose plaukuose - • 
teka ramiai plačia vaga, 
tu esi dešimta - 
srauni ir gili.® Q ® ® ® ®

mo priekin. Jo širdis pradėjo greičiau tuksėt.Didžiulis , 
purvinai pilkas šiukšlių sunkvežimis šniokšdamas trūkčio
jo priekin. Dėdės - kitoki dėdės pilkais rūbais - žirgsėjo 
šaligatviais. Jie pastverdavo šiukšlių dėžes viena ranka 
ir, nežiūrėdami, iškratydavo jas J atrajojančią skylę sunk 
vežimio užpakalyje. Jie atgalia ranka numesdamo dang - 
čius ant šaligatviė; dangčius,kurių Petrukui nevalia būda- . 
vo paliesti. Kokios gėrybės krisdavo j tą skylę: laikraš - 
čiai, dėžės, kaulai’. Skylė sukosi ir traiškė viską’. Dėdžių 
veidai buvo purvini, ir niekas neliepė jiems praustis.Koks 
gyvenimas’. Kai Petrukas užaugs, jis vežios šiukšles. Jis 
iškratys viską skylėn ir pasiliks sau spalvotas dėžutes . 
Bet - lentos ?’. Kada jis bekraus lentas?’. Jis vežios 
šiukšles dieną ir kraus lentas naktį’. Saulė švies. Bobulė 
keps jam blynus ir maitins jį pro skylę tvoroje.

- Kalala’. Kalala’. v
Petrukas ilgai sekė nušniokščiantį sunkvežimį ir klau

sėsi nubarškančių dangčių. Kada jie vos besigirdėjo, jo 
ausysna įsiskverbė sviedinuko papsėjimas. Kitoje gatvės 
pusėje Keli vaikai, kampuotai kraipydamiesi, mėtė svie - 
dinuką. Jis nenoromis pastebėjo, jog jie buvo didesni už jį, 
bet netrukus pasiguodė,kad jie tik truputį didesni. Jie 
trypčiojo ant grindinio kreida išbraižytuose ratuose. Jie 
išmušdavo sviedinuką aukštyn, subėgdavo į krūvą ir rėK - 
darni stumdydavosi liesom rankom. Petrukas įsitempęs 
Klausėsi jų.

-Kamondišvei kamondišvei.
Jie kalbėjo kitaip. Jis nesuprato jų. Jo tėvai nesupra

to jo, jis nesuprato jų. Jis labai rimtai stengėsi pakartoti 
jų žodžius:

- Dišvei dišvei.
Tie žodžiai buvo išdykę ir kuteną. Dabar Petrukas at

siminė - vaikai kalbėjo angliškai.
- Dišvei ’.
Jis taip pat kalba angliškai’. Lietuviškai . angliškai. 

Angliškai kalba vaikai žaizdami. Lietuviškai kalba jo na
miškiai. Vaikai buvo mažesni už jo namiškius; Petrukas 
mokėjo pasakyti "dišvei". Vaikai supras jo gražųjį žodį’.

Jis žengė nuo šaligatvio į uždraustąjį žolės ruoželį 
prie pat gatvės, kur automobiliai gali nupjaut pirštų ga - 
lūs.

- Kalala’. - sušuko jis vaikams.
Jie nenustojo žaidę.
- Kalala’.
Vienas vaikas atsigręžė į jį, sviedinukui prasprūdus.
- Satap jutusmolj jukienplei.
Ką jis sako? Ar jis suprato Petruko žodį. Ne,ne.. . 

Jei jis būtų supratęs, jis kitaip kalbėtų; taip,kad Petru - 
kas jį suprastų.

Petrukas dar kurį laiką pastovinėjo ant žolės ruože
lio. Jis tikėjosi, kad tėvas pamatys jį pro langą ir pradės 
barti . Tada Petrukas nuduotų negirdįs jo ir dainuotų 
pats sau. Gal būt jis net sugundytų tėvą vytis jį iki pat di
džiosios gatvės krautuvių. . .

Nesulaukęs tėvo, jis nenoriai vilko kojas į kiemą. Jam 
buvo uždrausta liesti vijoklius. Todėl jis nuskynė vieną la
pelį ir jautėsi truputį geriau.

- Petruk’.
Jis stabtelėjo išsigandęs. Ar senelis pamatė jį lau - ■

žant vijoklius?
- Labas rytas, Petruk. Eikš pasisveikint,duok ranku- '

tę- /bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IS PADANGĖS MIELOS
(ii SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

Nemuno kilpa ties

KAS APSIGYVENS 
GYTARIUOSE ?

Rašoma, kad Šaulių mies
tas susilaukė naujo "Gyta- 
rių"rajono,kuris užėmė Gy- 
tarių kaimo laukus. Čia ap
sigyvensią 15.OOO gyventojų, 
Kur tos šeimos, kur gyveno 
Gytarių kaime? Kodėl to bu
vusio kaimo laukai nebedir - 
barni? Ar kad nederlingi, ir 
buvusiems savininkams at - 
silyginta už laukų paėmimą ir 
juose namų statymą? Ar j - 
monių statymą, kurias bus 
proga prižiūrėti kolonistams 
ir patiems gerai Įsitaisyti? 
O gal, žemelė niekam tikus, 
ir sugalvota vietos gyve n - 
tojų ir valstybės naudai Į - 
rengti smulkiosios pramo
nė s/kur i Lietuvai pagal vi
sas gamtos sąlygas ir porei
kius būtų dar pati logiškiau- 
sia/, Įrengimus. Ir vistiek 
nepalieka ramybėje klausi
mas, kodėl atsirado tiek "at
liekamų” laukų?
o ’’Vagos” Leidykla Vilniuje 
tarpe kitų knygų išleido ir 
Justino Marcinkevičiaus ei
lėraščius ’’Vienintelė Žemė”

APIE NEMUNU

/12O psl. , 50.000 egz. ,1 - 
liustravo G .Dide lyte/’Sigito 
Gedos eilėraščius ir poemas 
"Varnėnas po mėnuliu"/ 336 
psl. , 14.OOO egz. , iliustr. S . 
Chlebinskas/.

Skelbiama, kad "Vagos" 
Leidykla per paskutinius 40 
metų yra išleidusi 11,4 tūks
tančio pavadinimo knygų.

Vasario 21 d. Vilniaus 
Respublikinėje Bibliotekoje 
vyko Leidyklos paskutinio
jo keturiasdešijntrriečio lei
dinių paroda.

• Vilnietis olimpinis čem
pionas Robertas Žulpa lai
mėjo sidabro medalĮ Sov. 
Sąjungos žiemos plaukime 
pirmenybėse Maskvoje.

KAIP RŪPINAMASI
V ALSTIECIAIS

Žuvininkystės Ūkio dar
buotojai Prienų rajone skun- 
džiasiyietos spaudoje:

"Mūsų ūkyje neveikia pir
tis. Daug kartų gavome pa - 
žadu, bet tuo viskas ir apsi
ribojo. Vasarą vadovai pasi
juokdavo. Girdi, galite mau-

Nemunas, upių tėvas, turi tris kilpas: Punios, Bal
bieriškio ir Prienų . Tai ir yra Birštono Didžioji Nemu - 
no kilpa, /59 km./. Įdomu, kad klaidi Nemuno kilpa kar
tografams buvo mĮslė. 17-18 a. žemėlapiuose Nemunas 
tarpAlytaus ir Kauno vaizduojamas, kaip tiesi linija. 
Dar 15 a. lenkų istorikas Dlugošas rašė, kad šiame ruo
že sielininkai , visą dieną plaukę, vakare vėl grĮžta prie 
palikto ryte laužo. Tik 1777 m. žemėlapyje pirmą kartą 
buvo tiksliai nubrėžta toji kilpa, kurios sąsmauka yra 
siauriausioje vietoje vos 4,5 km. pločio. Jau 1909 m. 
pateikti projektai elektrinei Birštono kilpoje. Buvo pla -
nuojama ir vėliau čia statyti elektrinę, tačiau ji duotų ne- JŲ ir kreipiasi Į v 1 s u s ”NL" skaitytojus bei visas 
daug energijos, bet užlietų daug derlingų žemių. lietuviškas Institucijas, pagal galimybę prisidėti pinigine

įf AA CENTRINĖS 

H Montreal 
iI Ottawa 
^Toronto 
JI Hamilton 
į JEIGU

273-7544 L 
523-9977 K 

489-3693 l
522-8392

GERI IR GALI

JEIGU NORI

*London 438-1122

Windsor 252~3842tjryKl Calgary 287—2712
Winnipeg 233 - 3508

**fl*^^ Sudbury 674-6217

GERTI - TAVO REIKALAS
NUSTOTI - MŪSŲ

A.A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS)
SUSIRENKAME KIEKVIENĄ

ATEIK į LIETUVIU 
GRUPĖS* SUSIRINKIMĄ^

meut 7722 GEORGE ST. LA SALLE. QUE.

^AMBINK MUMS:

366-2548 ( namu ); 489-5391 (darbo);
Henrikui N. : 277-7868; Dainiui L.; 768-9606 ;

JONUI R.: 337-8637

1985.111.14

-------------------------------į-------------------------------- -
AR PASKAITAI .SAVO VAIKUI LIETUVIŠKU LIAUDIES

PASAKĄ ? JOSE RASI IR GROZIO IR JUMORO IR IŠMINTIES t

dytis tvenkiniuose,kur augi
nami karpiai. O ką galėtų 
pasiūlyti dabar, kai tie tven
kiniai ledu sukaustyti?"

Laikraštis duoda atsaky
mą. "Nenusiminkite, atsaky
mas atsiras. Gali atsitikti ir 
taip, kad jautrūs ūkio vado - 
vai leis jums pagal grafiką 
/keistas ir svetimas išsi - 
reiškimas/ išsimaudyti sa
vo namuose. Vonias juk turi’.”

Tikriausiai tie vadovai y- 
ra prižiūrimi kokio nors 
Paršelio ar Paršovo.
• Klaipėdoje atidaryta mo
derni žuvies apdirbimo Įmo
nė, priklausanti "Baltijos" 
žvejų kolūkiui.

Balbieriškiu

Rašoma, kad per pamainą 
čia bus galima patiekti 6 to
nas karštai rūkytos žuvies,e 
per metus- 2 mil.konservų 
dėžučių.

GERAI ĮVERTINTI 
TV MODELIAI

Šiaulių televizijos apara
tų gamykla pradėjo gaminti 
naują kilnojamųjų , spalvotų 
TV aparatų modelĮ "Magno
lija- 83". Tai savarankiškas 
slps Įmonės specialistų su
projektuotas modelis. Jis bu
vo gerai Įvertintas Sov. Są
jungos Liaudies Ūkio Pa
siekimų Parodoje ir tarptau
tinėje parodoje Ženevoje.

„NL” ELEKTRONINĖS MAŠINĖLĖS 
VAJUS

MALONŪS ’’NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” SKAITYTOJAI 
IR RĖMĖJAI , -

A
Praeityje ne vieną kartą buvo kreiptasi Į Jus šio laik

raščio reikalais, ir visuomet buvo rastas bendrų laikraš
čio reikalų supratimas bet parama.

Todėl ir šą kartą vėl drįstame kreiptis Į jus "NL" 
opiu reikalu, išlaikant tolimesnę laikraščio egzistenciją.

Bet kokiam darbui atlikti yra reikalinga turėti prie
monės- Įrankiai. Jau ne kartą esate pastebėję "NL" laik
raščio puslapiuose esančių raidžių Įvairius nelygumus, bei 
jų netinkamumą. Turimos laikraščio tekstui specialios 
rinkimo mašinėlės per 15-20 metų baigia susidėvėti. Jos 
dažnai genda, o jų laikini pataisymai kas metai kainuoja 
vis didesnes sumas.

Žvelgdami Į laikraščio ateitį,"Nepriklausomos Lie
tuvos ” Valdyba, tikėdama ankstyvesniais "NL” skaityto
jų pritarimais bei parama, nutarė Įsigyti reikiamą page - 
r Intą, specialią laikraščių tekstams rašyti elektroninę ma
šinėlę, kuri kainuoja apie 3.500 dolerių.

TUO REIKALU "NL” VAIDYBA SKELBIA RAŠO
MOSIOS MAŠINĖLĖS ĮSIGIJIMOVA-

g auka ir paremti rašomosios mašinėlės Įsigijimą. Visi au- 
[kotojai bus skelbiami spaudoje.

Tikėdami jūsų nuoširdumu, mieli skaitytojai, "NL" 
Valdyba iš anksto yra-dėkinga visiems, kurie prisidės prie 

llietuviško spausdinto žodžio gyvastingumo išeivijoje. 
| "NL" VA L D Y B A

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 

GRAŽIAUSIŲ, IR SENIAUSI LIETUVIŠKAI l _

LIETUVIŠKA radio
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11:30 iki 12 vai. NAKTIES
Programos vedėjas : L. STANKEVIČIUS
1053 Albanel Cr. Duvernay. P.Q. Tai.: 669-8834

KReNI 
VE/DRoDž/m

parke • Su durnu du turgu.su pliku nėr ko peštis.
• Skolinasi su juokais, atiduoda su keiksmais.
• Lengva patarti, sunku padėti.

/Lietuvių |Xitarlės/

MINČIŲ JĖGA PADEDA SUMAŽINTI LIGŲ SIMPTOMUS

Pacientas galėjo sumažinti 75% dožą vaistų nuo pa
kelto Kraujo spaudimo. Moteris, praradusi regėjimą, vėl
gali matyti, pastoviai Įsivaizduodama, Kaip būtų, jeigu ji 
vėl matytų, ir kiti, nesuskaitomos daugybės fenomenų , 
patvirtinančių minčių jėgą.

Sujungiant Įprastą gydymą vaistais su visokiomis Ki- 
toKiomis priemonėmis- apima visą sergančiojo asmeny - 
bę ir kartais priveda prie viso gyvenimo stiliaus pakeiti - 
mo.

JAV-se, Springfield.Mo. .Klinikose iš 3000 pacien
tų, Kuriems vaistai nepadėjo, 7O-čiai procentų buvo su - 
teikta pagalba Kitokiomis priemonėmis.

Aukštas Kraujo spaudimas; "Aš gydžiau asmenį, ku
riam reiKėjo 8 piliulių Kasdien Kontroliuoti aukštam Krau
jo spaudimui," - pasaKoja dr. Ch. Mutter .dirbantis Miami 
School of Medicine.

Dr. Mutter išmokė pacientą naudoti vizualinį metodą. 
Pacientas turėjo pakartotinai ir peri<xlišKai Įsivaizduoti 
savo Kūną, nugalint} auKštą Kraujo spaudimą.Dr. Mutter jį 
išmokė savihipnozės, Kuri pagelbėjo jam atsipalaiduoti. Jis 
toKiu būdu sugebėjo sumažinti vaistų dozę nuo 8 IkI 2-jų 
piliulių, t. y. 75%.

Kitas metodas Kontroliuojant auKštą Kraujo spaudimą- 
užrašyti JĮ taip, Kad pacientas galėtų matyti aparatą. Ta
da jis koncentruojasi Į jĮ žiūrėdamas ir stengiasi suma - 
žinti spaudimą apie tai galvodamas. Dažnai bandydamas, 
jis išmoKsta "nugalvoti” žemyn savo Kraujo spaudimą. Vė
liau jis gali tai daryti bet Kokiose sąlygose tiK paprastai 
Koncentruodama si.

Apie migreninių galvos skausmų gydymo rezultatus 
informavo Skausmo Kontrolės Programos Menninger 
Foundation direktorius Elmer Green. Jo pranešime sako
ma, Kad naudojant "biofeedback” techniką/t. y. pacientas 
išmoksta reaguoti, sekdamas Įrašus matavimo aparate/,- 
81% pacientų žymiai palengvino savo skausmą, 6 galėjo vi
siškai panaikinti vaistų naudojimą, išskyrus kelis trum - 
pus epizodus.

Chronišką skausmą sugebėjo Kontroliuoti specialio
se Klinikose LaCrosse, Wis, .Centre. Čia buvo gydom f'bio- 
feedbacK’techniKa pacientai,kenčlantieji 5 metus chroniš
kus skausmus. Po 2-jų savaičių 90% sumažino per pusę 
savo skausmus.

Diabetinis A Įtikimas. "Prieš pusantrų metų aš buvau 
visai apakusi nuo diabeto", - pasakojo 25 m. amžiaus pa
cientė, iš New Haven,Conn.. Ji buvo gydoma dr. B. Sie
gel, chirurgo", profesoriaus asistento Yale Universitete.

Kuomet Lazerio spindulių technika nepasisekė atsta
tyti regėji mo,dr. Siegel ją mokė Įsivaizduoti ir mintyse 
pergyventi save matančią, vairuojančią mašiną; atsipalai
duoti meditacijos ir būdu ir klausantis juostelėse okeane 
ūžimo garsų.

•’uostabu, kad už mėnesio jos regėjimas pradėjo su - 
grįžti ir daba ji galinti gerai matyti.

Kraujo užnuodijimas. Jaunas vyras, gavęs rankoje 
užkrėtimą, susirgo kraujo užnuodijimu. Jis buvo visiškai 
pagydytas, naudojant specialius augalus ir mintimis pa - 
Kartotinai ir periodiškai Įsivaizduojant pasveikimą.

Jo rankoje buvo matyti ilgėjantis raudonas ruožas t 
Kas reiškė, kad užkrėtimas buvo pasiekęs limfinę siste
mą. Normaliai jis būtų gydomas antibiotikais, bet jis no
rėjo išbandyti kitus būdus prieš tai. Gydytojas David Tee^ 
gaden buvęs klinikinis instruktorius Stanford Universite
te, sutiko duoti 24 valandas šiam bandymui. Užkrėtimas 
atslūgo be antibiotikų, kas buvo tikrai netikėta. Ligonio 
stovis buvo labai rimtas.

Vis daugiau šio kontinento gydytojų supranta ir ban
do visapusišką gydymą,padedant pacientui atsigauti fizi
niai ir jausminiai; vartojant Įvairių priemonių kombina - 
ciją. Tokie gydytojai A merikoje yra susibūrę Į Sąjungą , 
vadinamą AHMA .adresas 6932, Little River Turnpike, 
Ananda,Va. 22003. ‘ / Paruošė Ž./
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10-8 
10-8 
9-1 
9-12:30

% už pensijų plonų 
už namų plano^ 
už specialia taup. s—ta 
už taupymo s—tas

, 9 %
9/2 %

10 %
10/2%
10 %
8 %
7/2 ’’
6 "°

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

KASOS VALANDOS 
Pirmadieniais 10—<3 
Antradieniais 10 — 3 

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

-r \¥AJVX ŪK- AL\LVKK GYV tįvėO

Pirmutiniame ir didžiausiame ją ją ■ ji M 
TORONTO LIETUVIŲ HAKAIVĮA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
87> % už 90 dienų term, indėl.
9 % už 6 mėn. term, indėlius 
97-2 % už 1 metų term, indėlius

10 % už 2 metų term, indėl.
10/2% už 3 metų term, indėlius 
ic r ’ - 1
9’<į %

8 % 
7/2%
6 % už čekių s—tas (dep.)

IMA:
už asm. paskolas nuo 11^% 
už nekilnojamo turto paskol.

(mortaoqes) :
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................ 1 V/4 %
2 metu ..:.....i...; 12 %
3 metų..k....12% % 
( fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų..IO/2% 
(variable rate)

AKTYVAI V|RŠ_43_M[U£ONU DOLERI
Asmenines paskolas duodame iki S 50,009 ir mortgičius iki 
75 % įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju a, draustos iki $ 10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas Piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos:<Line of credit) ir antrieji mortgiciai.

KąSOS VALANDOS: pirmadieniai s, antradieniais ir trečiadien 
nuo 10 v. ryto iki 3 v, po pietų; ketvirtadieniais ir penktqdien.- 
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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines nuo 
MortgiČius nuo

AKTYVAI -VIRS 25 MILIJONU DOLERIU

MOKA UŽ.

90 dienų term, indelius .. 8% % 
180—185 d. term. ind. ...
Term. ind. 1 metų............
Term. ind. 2 metu ..........r

Term. ind. 3 metų .........
Pensijų s—tc^..................
Spec; taup. s-ta#.......... .
Taupomųjų s-ta.............
Depoz>tų~čekių s-tq...

............. 11/2%
10/2%- 12’4%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9:30 v.r. — l.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $ 5Q,000 ir mertg.čius :k: 100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pago1 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $ 10,000, Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler s cheques). Neimame mokesčio už i šrajytus čekius 
bei įmokamas Įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

ĮclevelandĮ ČIURLIONIO” ANSAMBLIUI 45 METAI

Muz. Ona MIKULSKIENE

Š iais metais sueina 45-to- 
sios Čiurlionies Ansamblio 
veiklos sukaktuvės. 1940 m. 
sausio 15 d. Vilniuje muz.Al. 
Mikulskis su žmona kankli
ninke Ona Mazoliauskaite- 
Mikulskiene Tautinio Meno 
Muzikinį Vienetą, pavadintą 
M. K. Čiurlionio vardu. An
samblis išsilaikė didelio jo 
narių solidarumo ir jo vado
vų A . ir O.Mikulskių nepalūž-

tamos dedikacijos muzikai, 
dėka. Šiame kontinente A n- 
samblis įsikūrė Cleveland’e. 
Tai vienintelis choras,kuris 
dainuoja lietuvių liaudies ir 
kompozitorių dainas, paly
dint liaudies instrumentams.

Š . m. kovo 1O d. A nsamb- 
lio sukaktis buvo paminėta 
Akademija-Koncertu. Mirus 
A. Mikulskiui 1983 m. A n- 
sambliodir.yra R.Babtckas.

6 psl.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ 1

ATEIK Į LIETUVIŲ A.Ą. {Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENJ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE 
f Skersai gatvės nuo pansininkų rūmų. 16 10 Bloor St West, 
kampas Indian Rd.) 7:30 vai. pakaro.

SKAMBINKITE : 487-5591

■■■ •< ’ i

z i "— Į . ........................ ———------—.................. —'

t State

Ytoo.

TlPrS.'NAUD^SUETUV^l 
T v GALIMYBĖMIS ?.
Zijts Ko°S Radi3° ir Te
žiūrėti šioS1^al pavesta P«r- 
nių nana J 1Pedi^°S prierpo" 
programomsOJ1^ąlane1^it;ėnis

Mokysis ir

KLB KULTŪROS KOMISIJOS 
PREMIJOS JAUNIMUI

VASARIO 16-tosios proga 
kultūros Komisiios 851
Dalia Viskontien-$2oo,-prsmlją u"žeUet^ė
ką veiklą Rūtai GIRDAU^ asmenų bei o^1™8 lVairių

Xsolistui Vacl-ui 8iliy-uS Lt gXzsackijų pa’* 
VERIKAICIUI $5OO,- kultu- Toronte noSS a.^ 
rininko visuoiuenininko p 
įPiją /iš Aug. Daukanto pali
kimo/.

“i
~ t~^iounymus.

26 d posėdžiaus KOVO *’ MTO9:3Oval-’- Toron- 
255^ tr°. Convel'HonCer, re 
<5t>5 Front St. w

įdomu, ar lietuviai susi - 
organizuos ir dalyvaus tuo-
° PaS?-1<albė5irruose’ kurie 

g rvg.aletų 1301:1 oaudingi.
Etninių grupių programas 

turėtų koordinuoti ir vado - 
jauti patys ’’etnikai” už su
tartą algą, kaip ir tų prog
ramų dalyviai. Iki da -

. etnikll programomis 
pelningiausiai pasinaudoda
vo nebūtinai etnikai.

_LN Valdyba, Vasario 16 
Gimnazijai prašant, nupirko 
15 "Ar kalbate lietuviškai” 
vadovėlių ir kartu su kito
mis iš LN bibliotekos kny
gomis , pasiuntė gimnazijai.

OPEROS SOLISTŲ KONCERTAS

DA NO S S TA NKA IT YTĖS 
ir ALGIO GRIGO koncertas 
rengiamas k o v o31 d. , sek
madienį, 4 vai. p. p. A NA FI
LIO salėje. Solistams a- 
komponuos taip pat čikagie- 
tis, muz.Alvydas V a s a.i- 
t i s.

vadovauja Čiurlionio Ansamblio kanklių ir lumzdelių orkestrui
Nuotr. V. Bacevičiaus 

Ansamblio pirmininku ,su 
trumpomis pertraukomis 
nuo 1956 m. ,yra Vladas 
Plečkaitis.
AUKOJO VASARIO 16 GIMNAZIJOS BENDRABUČIUI
• VASARIO 16 GIMNAZIJAI ir jos berniukų bendrabučio 
statybai paaukojo po $500 J. Varkavičius ir St. Povilens- 
kis, o $20,- J. Z.Didžbaliai. Visi iš Toronto. Jaučiantie- 
ji pareigą tą lituanistinę instituciją paremti aukas prašo
me siųsti KLB Švietimo Komisijos nariui Vasario 16 Gim
nazijos reikalams L . TA MOŠAUSKUI, 236 Dovercourt Rd. 
Toronto,Ont. M6J 3EL. Torontiškiai savo aukas gali įneš 
ti į Toronto veikiančiuose lietuvių bankeliuose esamas 
tos gimnazijos sąskaitas. Paaukojusiems $15,- ir augiau 
bus išduoti kvitai, tinkamai panaudoti prie pajamų wo« - 
x. k LB S vie timo Komisijačių. ’

GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI I , PAE

IKI ŠIO MĖNESIO PABAIGOS ats,VS™mEI RE|KALAUSNUMERATE Už ŠIUOS METUS. KITAIP’PASTASR EIK AL 

IŠ MŪSŲ PABRANGINTOS SIUNTOS. D

hPRMSY-Obt .vi hAWtJYXN <

J

„v’.V\OUSO«'°
•\nns\auAM' ev

■

“BALTPEX” VIII voko 

piešinys.

PAVYKUSI "BALTPEX VIII”
PARODA

p

** • —* ' Vd
ruošiamoje baltų filatelistu 
parodoje Toronte, šiemet 
buvo išstatyta 120 rėmų ft- 
latelinių rodinių. Kiekviena 
f ila te Ii nė draugi ja gavo po 4o 
rėmų.

Kaip visuomet, pagaminti 
suvenyriniai vokai su ant-’ 
spaudu. Jų galima užsisakyti 
pas K. Kaminską, 25 Norma 
Grės.,Toronto,Ont. M6P 3G9, 
"•anada.

•LIETUVIU NAMAI paskvrė • 
Taurui” <& 1 paskyrė

p Baltija” -$ 325 .

stipenduos jaunimui

iš ktn^RJ^ 10-tosios proge
Fondo’drZTaKazriP:ndi"

-Kazlauskiene St \ ®tlpe ndiias A Igiui 
SLAPŠiu! $7QO J 
ruiSEW?IlKUI_’$5og^ta

TORONTO GOLFININKAI
Metiniame susirinkime 

Toronto Golfo Klubas išsi
rinko valdybą, kuri pasi
skirstė pareigomis: pirmi
ninkas - Jeronimas Rusina- 
vičius,vicep-kas ir sekreto
rius- Sigitas Krasauskas, 
varžybų vadovas - Antanas 
Stauskas, ižd. - Romas Vait
kevičius, narys - Adomas 
G r igonis. Re vizijos Komisi
ją sudaro Jonas Danaitis ir 
Denis Laurinavičius.
o Multikultūrinio verslo rei
kalais gegužės 8 d. Toronte 
vyks konferencija.

D R F C U F P INSURANCE &** ■» L O II t H REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3839 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja— V. DRESeRIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r.- 7 v. v. « ieUtadieni ai s 9 v.r. — 12 v.0.p.

N at y s oi ’’Sorter Business'“ Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBES

* GYVYBĖS * KOMERCINE *drauda-insurance
Walter Daugini* !«.»,««« B’į*
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. w6P

V Bačėnas
1551 Bloor S1. W. 
TORONTO, Onl.
M6P IA5 _____

Visais k*liani»» reikalais 
bet kur pasaulyj* skanAmfr:

Tel* 533-3831'____
HEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 21 MILIJONĄ^ DOLERIŲ 
IMAME UŽ:

nekiln. turto pask... 10%% 
asmenines paskolas T2'/2% 
Nemokamas pilnas čekiu 
patarnavimas
Nemokama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį ik i $ 2.000 .
Nemokama asm. paskolą 
drauda iki $ 10.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 10 v. ryto iki 5 v.p p., trečiadieniais — nuo 
10 v. r, iki 1 v.p.p., penktadieniai s — nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieni ai s - nuo 9 v.r. iki 12 vai. r.

Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais Šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ:

i ndėl i u s (P.C. A.) ......... 6
santaupas ......................... 716
kasd. palūkan. už sant. 7 
term, indei ius 1 m. 
term, indėl ius 3 m. 
reg. pensijų fondo . 
90 dienų indėlius .. 
( minimum $ 5u000 )

%
%
% 

10% %
10% %
9%.%

užtruko apie 2 valandas su 
15 minučių pertrauka. Pra
džioje .kalbėdama s apie čiuo- 
žėjus paminėjau, kad jie buvo 
amerikiečiai. Dar noriu 
pridėti, kad buvo apie 1O jau
nuolių čiuožėjų, kurie de
monstravo čiuožimo meną ir 
savo gabumus. Jų eilėse bu
vo ir kanadiečių profesiona
lų,laimėjusių pirmąsias vie
tas ir aukso bei sidabro me
dalius olimpijadose. Visi 
čiuožėjai priklauso ir kitoms 
organizacijoms. Pažymėtina 
japonų kilmės čiuožėja Ka- 
ryl.kuri solo čiuoždama,ap
važinėjo nemažą pasaulio 
dalį. Dabar debiutuoja A me- 
rikos miestų sporto rengi
niuose. Ji pradėjo mokytis 
šokti būdama13 metų. Ledą 
pamėgo būdama lO-ties me
tų.

Išvyka Į Kitchener buvo 
pirmoji. Noriu painformuoti, re po pamaldų, 
kad jau numatyta ir antroji 
išvyka šiais metais:gegužės

mėn.antroje pusėje numaty
ta aplankyti Ottawos miestą. 
Kaip žinome,Kanados sosti
nė Ottawa yra Ontario pro
vincijoje. Jau eilę metų iš
gyvenome šiame krašte,tad 
jau laikas pribrendo pažinti 
ir šio krašto sostinę. Tiki
masi, kad bus surasti žmo
nės, kurie mūsų ekskursiją 
supažindins su Ottawos 
miestu ir aprodys jo įdo
mesnes vietas. Kelionė ir 
vienai nakčiai nakvynė kai
nuos 70 dolerių. Norintieji 
važiuoti, prašomi užsire
gistruoti galimai greičiau , 
nes delsimas gali mums su
trukdyti gauti geresnes nak
vynių vietas.

Registruotis prašoma pas 
Klubo iždini nišą L.K 1 e v ą 
tel: 528-1327,Klubo kelionių 
vadovą P. Navicką tel: 
549-7518 arba Jaunimo Cent-

TAD PA-
SKUBĖKIME1.

Z.Pulianauskas

Mirus

seseriai

Antanui

ALDONAI SUTKAITIENEI»

Marytei ABROMAITIENEI ir broliui

DUNDZILAI ir ju šeimoms gilia

užuojauta^ reiškia —
SNAPKAUSKU ŠEIMA

M ontrealyje

Hamilton
SENJORU IŠVYKOS

Vasario 16 dienos šešta
dienį, pilnas autobusas sen
jorų Klubo narių buvo išvy
kę į Kitchener miestą / apie 
1 vai. važiuotės/ pamatyti 
dailiojo čiuožimo spektaklio 
Ice Capades vardu .

Lygiai 4 vai. čiuožyklos 
scenoje pradėjo čiuožti A me- 
rikos čiuožėja profesionalė , 
1984 m. čempionė. Po jos at
skubėjo amerikiečių pora pa
demonstruoti savo meistriš
ką čiuožimą. Pagaliau puoš
niai uždangai atsidarius 
prieš žiūrovų akis išsirikia
vo apie 30 jaunų vyrų ir mo
terų čiuožėjų, apsirengusių 
čiuožimui pritaikytais spal
vingais kostiumais, kurių 
grožį dar didino splavotos e- 
lektros lemputės. Jie,Įvai - 
raus dydžio grupėmis skirs
tėsi ir vėl visi kartu čiuožė . 
Atrodė, kad demonstruojami 
kažkieno tautiniai šokiai. 
Grupė, porą kartų išsirikia
vusi į keturiūs sparnus, su
kosi į vieną ir vėl į kitą pu
sę ir 
vieną 
minė 
dalį.

Sekė vėl dueto for moję ki
ti čiuožėjai. Vienoje poroje 
moteris vaizdavo statulą, ku
rią kaip negyvą reikėjo vi
saip mąnipuliuoti, sukeliant 
juoko žiūrovams.

Raižant ledą, čiuožyklos 
viduryje atsirado policininke 
kepurė. "Policininkas" pa - 
mažu čiuoždamas kartas nuo 
karto artėjo prie kepurės, 
bet jos pasiekti vis nepavyk
davo, nes čiuožėjų pora jam 
neleisdavo prie jos priartėti.

Atrodė, kad jis jau nutarė 
kepurę vistiek pasiimti.Du

galiausiai susijungė į 
ratą. Tai mums pri
musų tautinių šokių

m..............  .... ........... m

kartu buvo visai priartėjęs, 
bet abu Kartu tie čiuožėjai 
pasigrobę nutempdavo jį to
lyn. Pabaigoje "policininko" 
kepurė taip ir pasiliko kitam 
seansui. Už jų tokią vaidybą 
žiūrovai labai daug plojo.

Pagaliau tarp programos 
dalyvių atsirado ir apie 20 
lėlių. Jos gražiai atrodė, iki 
vieno metro aukštumo. Jos 
irgi labai gražiai čiuožė: da
lis žaidė su lėlėmis,dalis 
klupinėjo ir gulinėjo, visos 
buvo užimtos ir gražiai atli
ko joms skirtą darbą.

Kiek vėliau atėjo vėl jų 
būrelis, nešdamasis Įvai - 
rius įrankius.-šakes.rėmuotą 
pjūklelį, plaktuką, matavimui 
metrą ir kt. Savo paskirtį 
atliko labai gražiai, turbūt 
panaudojant elektronines 
priemones.

Programos numeryje ' 
"Nimfa ir Princas" ant ledo 
buvo atstumta maža, gražiai 
išpuošta pilaitė su Nimfa ir 
Princu Karališkoje aprango
je. Kiek toliau buvo pavaiz
duotas Karališkas Kiemas su 
auksiniu "palocium". Jame 
Klupinėjo ir stovinėjo apie 
20 mergaičių, pasipuošusių 
karališkų dvarų kostiumais 
ir skrybėlėmis.

Programai pasibaigus, le
do scenoje pasirodė progra
mos dalyviai baltuose kos - 
tiumuose, išsirikiavę įvai
riomis formomis ir tylomis 
žiūrėjo į žiūrovus, kurie ii - 
gai ir garsiai kalė Katutes, 
nes renginys labai patiko at
vykusioms iš arti ir toli. Po 
to visi skirstėsi Į namus ir 
skubėjo Į laukiančius autobu
sus, kurių matėsi gana 
daug prie čiuožyklos? patalpų

Tai maždaug tiek įspūdžių 
iš šio spektaklio, nors ne vis
ką esu suminėjęs,tačiau ma
nau, kad bus galima susida
ryti bendrą vaizdą.Programa

“GYVATARO” JUBILIEJUS
Hamiltono tautinių šokių 

grupė GYVA TARA S š.m. 
gegužės 11 d. Jaunimo 
Centre rengia sukaktuvinį 35 
metų veiklos minėjimą.VISI 
buvusieji šokėjai prašomi 
šią datą rezervuoti pasima
tymui su draugais ir buvu
siais šokėjais Hamiltone . 
Minėjimas bus pokylio for - 
moję, su programa ir links
mais šokiais. Šiltą, skanią 
vakarienę sutiko paruošti J . 
Bubelienė iš Toronto. 
Bus gera proga visiems pri
siminti pirmuosius GYVA - 
TARO žingsnius ir atnaujinti 
draugystę, prisimenant visą 
nuo įsikūrimo prieš 35 me
tus, veiklą.

Gyvenantieji toliau nuo 
Hamiltono yra maloniai pra
šomi apie savo norą daly
vauti pranešti Nijolei O t t o 
tel: 529-8520 arba Aldonai 
Pietrantonio tel: 522- 
473 9.

Maloniai prašome šią datą 
atsiminti ir visus šokėjų tė
vus bei visą Hamiltono ir a- 
pylinkės visuomenę daly - 
vauti GYVATARO 35 metų 
iškilmingoje šventėje. Š Ven
tei ruošti yra sudarytas ko
mitetas iš tėvų, rėmėjų 
veteranų šokėjų.

K. Ž ukau ska s

montreal

ir

GYVATARUI vadovauja.
Genovaitė Breichmanienė. '

I VALVKLA
B

SPECIAL YBES:
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• zomSas
495-90e AVENUE, LaSalle

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard
766-2667

1985.111.14

MONTREALIO SPAUDA APIE 
SOL G. ČAPKAUSKIENE

S-

"Kanada Kurier", Montre
alio Vokiečių D-jos leidžia
mame laikraštyje Kari H.- 
Scheede plačiai aprašė 
"Deutsche Gesellschaft zu 
Montreal" Draugijos švęstą 
150 m. gyvavimo jubiliejų, iš
kilmingu koncertu ir pokyliu, 
Chateau Champlain salėje . 
Pokylio pelnas buvo skirtas 
šalpai. S į įvykį pagerbė sa
vo atsilankymu Quebec'o 
GemGubernatorius M.G.Lar-

KRISTINA KLICIŪTĖ

• KRISTINAI KLIČIŪTEI , 
gyv. Montrealyje, Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros Komisija paskyrė pre
miją už veiklą skautų orga
nizacijoje ir Montrealio Jau- suomenei. 
nimoA nsamblyje GINTARĄ S.

Premija $200,- buvo jai 
įteikta Vasario 16 d. minėji
me Montrealyje.

IŠ PASKIRŲ MINČIŲ, 
PRISTATANT KNYGĄ, 

“TIKROJI LIETUVA” 
/ pabaiga/ 

Augustinas Mylė knygos 
TIKROJI LIETUVA pristaty
me paminėjo ir knygos au
toriaus Algirdo Gustai
čio svarstybas,kokių sie
nų reikėtų reikalauti laikui 
atėjus.

Jis ypatingai Įvertino 
Senųjų Žemėlapių Skyrių. 
Autorius 27 metus rinko me
džiagą, aplankydamas dauge
lį universitetų, bibliotekų ne- montagne, V. Vokietijos A m- 
tik JAV-se,bet ir Europoje , basadorius, dr. G.Gingras- 
vis jieškodamas papildomų , Rehabilitacijos Centro Įstci- 
retų.iki šiol lietuviuose ne
skelbtų duomenų. Jų surado 
daug.
"Knygoje "Tikroji Lietuva" 
yra vertingas lietuviškų vie
tovių, lietuviškų pilių ir" 
miestų skyrius. Tenai nuot
raukomis ir kitaip duodama 
vertingij duomenų, atsigrę - 
žiant į jų istorinę praeitį. 
Nedingstantieji įrašai, ne- 
senstantieji, tinkami mokslo 
Knygoms, istorijos nagrinė- 
tojams.

Knygoje "Tikroji Lietuva" 
duota daugybės žinomų lie - 
tuvių laiškų ištraukų, kurių 

' didžioji dalis jau pasitrau - 
kė iš gyvųjų pasaulio.
. . ."Knyga taikoma ne tik iš
rinktiems mokslininkams , 
bet dar daugiau plačiajai vi- 

Lietuvos Šaulių
Sąjunga Tremtyje atliko ne
įkainuojamos vertės darbą , 
išleisdama labai vertingą 
knygą "Tikroji Lietuva",

Aug.Mylė pasidžiaugė, kad 
knygos autorius yra buvęs 
šauliu nepriklausomoje Lie
tuvoje, juo tebėra ir dabar.

Šauliška disciplina buvo 
naudinga autoriui.

gėjas Montrealyje,V.Vokie
tijos Gen.konsulas, Įvairių 
Montrealio organizacijų at
stovai.

Programą aprašydamas , 
korespondentas iškėlė sol. 
Giną Capkauskienę, paminė
damas jos gražų balsą. Pus
lapyje įdėta jos dainuojan
čios nuotrauka, palydint No
el Talrico orkestrui.

• ADAMONIS Petras savo 
šeimos ir artimųjų tarpe bu
vo gražiai pasveikintas ir 
apdovanotas 60-tojo gimta
dienio proga.

"Echo Vedettes"š, m. Kovo 
1O d. laidoje aprašo,kaip 
Quebec’o operos dainininką! 
suorganizavo savo būrelį ir 
nutarė "Sichuan" restoraną 
paversti operų ir operetinių 
programų sala.

Programas tvarko ir jose 
dalyvauja sol.G. Čapkauskie- 
nė. Su ja kartu dainuoja ir 
dalis mums pažįstamų dai - 
nininkų /atlikusių prografbą 
A V Parapijos salėje/: Yo- 
lande Dulude, Vilma Trifi- 
letti, Jacques Pratt, ir kt. į

Svečiai valgydinami au - 
tentiškais Sichuan provinci
jos Kinijoje, valgiais. Įdėtos 
2 nuotraukos su dainininkais
ir naujai atidaryto operinio 
restorano valdytojais.

• Šv. KAZIMIERO Parapijos 
tarpe Ch. ir I.AMBRAZAI , 
atšventė savo vedybinio gy
venimo 45-tąją sukaktį.

VASARIO 16-TOS PROGA AUKOJO TUATOS FONDUI
Po 1OO dol. : E. B. J. ,B. S . ; $ 30, - kun.J.Iiauba OF M. ;
po $ 25, -J. Baran,A .A . Keliačiai, P. Bosas, St. Geiduky- 

tė.Reg.Geidukytė.A . Laugalis, W.A .Agurkiai;
po $ 20, - V. Pilkauskas,M. Jenulionis, J. Liaugminas , 

R. Bulovas, J. Grigalius, Pr. Sakalas,A . Jusys, VI. Matukai- 
tis,A ..Saunoris.A .Kairaitis,A . Patamsis, J.Raguckas;$15,

J.Steiblys;
po $1O, -J. Butkevičius, J»Bubnys, P.Kanopa, J. Bajorai

tis, 
P.Gužas,B.Orvidas, F. Urbaitis,D. Žemaitis, P. Brasas , 
P. Žulys, Z .Didžbalis,A . Prunskus, Bevardė, J. Sadauskas, 
K. Meškauskas,Al. Grajauskas, J. S vilas*

po $ 5, - J. Samušis, P.Latauskas, St. Fredas, M. Re peč- 
ka,A . Mingėla; $ 2,-J. Saunorienė.

Tautos Fondo Atstovybė širdingai dėkoja visiems au
kotojams. O? Tautos Fondo Atstovybė

- Hamiltone

K el i as į P avi I lon Si chuan , 5830 Blvd. T aschereau.

8OUL. TASCHEREAU

, tilfeonburg

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle 
Šeri ausi as patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja 
Darbą atlieka sąžiningai kainomis.
Stogo dengimui symui

i S

PAGERBDAMI MIRUSĮJĮ, AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI

Atsisveikinant su populiariuoju Tillsonburgo veikėju 
a.a. 'RUDOKU ALFONSU, giminės,draugai ir kaimynai 
vietoje gėlių, aukojo Kanados Lietuvių Fondui. Po $ 50,- 
Horst Knapp, Audronė Rudokaitė-Rohrer; $ 30, - Josef 
Knapp; $25,- Bronė Rudokas; po $ 20, -Mrs. M.Heleniak, - 
7 . P.Augaičiai.A .K .Ratavičiai, B. J. I ukšiai.E. J. Stra - 
domskiai,O. B. Čeikos,A .Klemkienė, V. P.Garnelis; po 

. $ 1O, - A . Budreika, P. Pekarskienė,M. G. Stankaičiai, H.
Kairienė, A , V. Čiuprinskai,D. Bertulienė,D. M. Norkai.A . 
B. Stonkai,A . S . Šukaičiai,E. V. Galeckai, B. V. Vytai,Alb . 
Augustinavičius, J. Jurėnas, B,K. Lukošiai, A . Lapenas,E. 
B.Gudinskai, A . Lach-Bertulytė,E. Vindašienė.E.Kazokie- 
nė,G. Lingaitis.R. S . Beržiniai, V. S . Jokubickai; po $ 5,- 
St. Oleka,A . Martinkevičius.

Kanados Lietuvi^! Fondas nuoširdžiai užjaučia likusią 
KLFšeimą ir širdingai dėkoja visiems aukotojams

iKf

r FUNERAL HOME ^Jsįj
Ji F. Wilson & Sons Inc. ■ ’B 

5784 Verdun Av 
Verdun, Que., 
Tel: 767-9956

'123 Maple Blvd, 
'Chateauauy,, 
Tel: 691-4763'

7 psl.
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“NIDOS” KLUBO LAIMINGIEJI 
ŽVEJAI

Albinos URBONAS su lydeka 16 svarų.

” GELEŽINIO VILKO” ir ’’NERINGOS” 

SKAUTŲ - SKAUČIŲ TUNTAI . 

KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI TRADICINĖJE

KAZIUKO 
MUGĖJE

SEKMADIENI. KOVO 31 d., 1985

Aušros Vartų parapijos salėje

• Šilti pietūs

• Loterija

• Žaidimai

• Rankdarbių kioskai

RENGĖJAI

"NIDOS” ŽVEJOTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ KLUBAS 

ŠAUKIA

VISUOTINA - METINI NARIU

SUSIRINKIMĄ
1985 m. KOVO mėn. 24 d. 12 vai. SEKMADIENĮ,

Aušros Vartų parapijos salėje
Bus renkamas naujas pirmininkas ir nauja valdyba.

VISI NARIAI PRAŠOMI DALYVAUTI [

mui mašinėlės modelis va
dinamas ’’Brother” vardu.

Šio tipo rašomosios ma
šinėlės yra išrastos ameri
kiečių. Tai - kompiuterių- 
skaitytuvų gamybos šalutinis 
produktas.

LITAS montrealio lietuvių
KREDITO UNIJA

1475 De Seve St., Montreal, P.O. H4E 2A8 Telefonas : 766-5827

MOKA UŽ :
CERTIFIKATUS min. $ 1,000,00

1 metų .................................. ' 9% %
TERMINUOTUS INDĖLIUS 

I metų.......... . ......... .
180-364 d..........................
120- 179 d..........................
30-119 d..........................

TRUMPALAIKIUS INDĖLIUS 
už $20,000 ar daugiau 

TAUPOMOSIOS SĄSKAITOS 
special ios..........
su draudimu ................
kasdieninės ....... . ........

ČEKIŲ SĄSKAITOS...............

DUODA 
PASKOLAS:

9)6%
9 % 
8% %
8 % %

6% % 
6)6 % 
6/2 % 

, 5 %

NEKILNOJAMO 
TURTO IR 
ASMENINĖS 

PASKOLOS 
MIRTIES
.ATVEJU 

DRAUDŽIAMOS 

IKI $ 10.000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS

1475 De Seve
Pirm. Antrad. Tree............9:00 — 3:00
Ketvirtadieni ai s........... 12:00 — 8.00
Penktadieniais  .......... 10:00 — 6:00
Sekmadieniais nuo SPALIO 15 iki GEGUZEo 15 d. 
parapijos salėse dirbama nuo 10:30 - 12:30 v.ai.

3907 A Rosemont

Tftczcetčcc

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

abi ėjo se

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

A. MYLĖ sugavęs lydeką 18 svarų.

• A NIOLAUSKlENĖKlara at
nešė du gražius sidabro lai
mikius "NL" Spaudos Ba
liaus loterijai. Didelis ačiū ’.

Š ių metų balius bus ypa - 
tingas tuo, kad atžymėsime 
savaitraščio NEPRIKLAU
SOMA LIETUVA 45-tąsias 
metinės.

Laimikius galima užneš
ti Į Redakciją arba Į S pau- 
dos Kioską A V Parapijos 
salėje,arba- ateinant Į Spau 
dos Balių.
• KIRKUVIENĖAdelė ir Ona 
MATULIENĖ paaukojo "NL" 
Spaudos Baliui, kuris Įvyks 
balandžio 20 d. ,AV Parapi-

Pildau pajamų mokesčių 
formas, Fed. ir Prov. 
INCOME TAX RETURNS

Laima SkuEaitė-Rutkauskienė
Tel: 697-3846

jos Salėje, po butelĮ gero 
vyno. Tai jau ne pirmas kar
tas, kai jos prisimena Spau
dos Balių laimikiais.Dėkoja
me’.

•‘RŪTOS" KLUBAS organi
zuoja išvyką KOVO 21 d. Į 
Mount St. Gregoire, pažiūrė
ti tekančios klevų sulos ir 
kaip verdamas sirupas.Ke
lionė automobiliais. Kaina 
$15. Registruotis "Rūtos" 
Klube.
• KOVO 24 d. Š v. ONOS D-ja 
šaukia narių SUSIRINKIMĄ 
Seselių patalpose.
KOKIA NAUJA RAŠOMOJI 
MAŠINĖLĖ ?

Naudosime elektroninę 
mašinėlę, kuri automatiškai 
sulygina dešinĮjį rašto kraš
tą ir palengvina klaidų iš
taisymą. "NL" teksto rinki-

/ nebe išrikiuotu 
tuo žymiai suma- 
mechaninių dalių

minusios ir neperbrangios 
mašinėlės. Apsistojo ties 
"Brother” Admaco Co. Įstai
goje, kuri yra geriausiai ap
rūpinta Įvairiais modeliais. 
Ji taip pat suteikia geriausią . 
patarnavimą,atlieka Įvairius 
mašinėlėms pritaikymus ir 
duoda nieko nekainuojančias 
pamokas, kaip naudotis e- K 
lektronine mašinėle. Šis mo
delis gali taip pat būti pri - 
jungtas prie "Micro"kompiu- 
terių.

"Admaco”Co. dirba šiuo 
metu 21 žmogus. Technikai 
aprūpinti kompanijos pa
ženklintomis mašinomis su 
maršruto Komunikacija.

Š ią kompaniją išvystė 
imigrantas pabėgėlis iš 
Vengrijos, po tragiškojo 1956 
m. sukilimo. Kompanijoje 
dirba Įvairių tautybių spe
cialistai. Yra taip pat taiso
mos Įvairios rašomosios 
mašinėles. Galima pirkti ir 
mažas elektronines ir elekt- 

reikalams

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

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A —. « TOO GCAft
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 ’©I.

MEMOIR
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D.N. BALTRUKONIS
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas
» PIRKIMAS - PARDAVIMAS 

L.S

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

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo turto patarnavimas Montrealyje
WMWWHumwmaCTWKMR ūkti mi Į ? a n r w—rrr wtnt^iaHBMwaMerRaM

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

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

Dr. J. MALISKA
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS—CHIRURGAS
1440 St. Catherine St. W.

Suite 600. Montreal, P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
Namu : 761-4675

Dr Philip Stulginskį
D.D.S.

Danty gydytojas - chirurgas
8606 Centralo, coin corner 45e avė. 

suite 209. 364-4658

Tel: 364-4658

PETRAS ADAMONIS
c. I. B.

> GAISRAS • AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBĖ a GYVYBĖ e 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39Q7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1l_7

Dabar laukiame, kad būtų

M.CUSSON R.GENDRON
VAISTINĖ

Atidaryta k at d < an nuo 9 a. m ' I k i 10 p. m. 
S e 11 od i an i a i • : >i v u 9 a.tn. iki 9:30 p. m. 
Sekmadienio:? '■ n v o 10 a. m. iki 9: 30 p. m.
GREITAS MEKAI NUOJANTI $ PRISTATYMAS

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

Mintis tokių mašinėlių 
konstrukcijai kilo X°rox Co. 
gaminant ’’Diablo" mašinė
les 1970-tųjų metų dekado - 
je. "Diablo" jau rašė ratuko 
principu 
raidynu’/ 
žindama 
skaičių.

1979 m. Amerikos elektro
ninių gaminių "Olivetti"Coi 
sugalvojo pridėti spausdini*) 
mo ratukus Į elektronines 
mašinėles ir pagamino pir
mąją elektroninę rašomąją 
mašinėlę.

Ta mintimi pasinaudojo 
akylus japonai ir rado būdą 
pagerinti mašinėlę, sutei
kiant jai Įvairesnių spausdi
nimo galimybių, patobulino rines Įvairiems 
jos patvarumą- ir pagamina ' mašinėles. "Admaco" Co, pa- 
pigiau. grindinė Įstaiga ir parduo-

Modelis "Brother"yra vi - Į'tuvė randasi 5343 Decarie 
dutinio tipo elektroninė ma -1 Blv. , netoli Place de la Sa- 
šinėlė, šiuo metu pati popu- vanne. Patariame kreiptis Į 
Įtariausia Kanadoje./ Ji yra|atstovą Peter GradzinskĮ, 
pritaikyta Kanados Darbo kuris mielai ir sąžiningai , 
Saugumo nuostatams ir tuo _kaip ir mums, jums patar - 
tobulesnė užAmerikoje par- naus. 
duodamas/.

Vardą "Brother" parinko pagaminti lietuviškojo alfa- 
todėl, kad mašinėlę Ja poni-«be to ženklai ir pritaikyti 
joje pradėjo gaminti du bro 
liai. / Jiedu ir dabar,anot bebus išklibusios ir rašymas 
instruktoriaus ir vyr. šio 
tipo mašinėlės atstovo Mont-|» PIRMIEJI Į "NL"MAŠ INĖ- 
realyje Peter G r a d z i n s-,'LĖS VAJŲ atsiliepė J. V. ir 
ky, sėdi abu vienas prieš ki-|D.D a n i a i iš Ottawos, ku
tą už milžiniško stalo, savo įrie neseniai buvo apsilankę 
didžiuliame biure/. "NL" Redakcojoje. Mašinėlei

"NL" darbuotojai aplankė 1 Įsigyti paaukojo $25. Nuo- 
eilę Įmonių, jieškodami tinka-; širdžiai dėkojame’. "NL"

ženklai
mūsų mašinėlei. Raidės ne-

greitesnis. b.

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — J5th Avenue, Montreal Hl T - 3 A 6

TEL. 727 -3 120 K imy 376 - 378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , B.A C.S.ę., LB.

Komercinio. privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvvbės draudimas

A g e n t ū_r_o__v e k J _a__r._u_o^_ Į_9_4J,

montreal west automobile

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

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

11 WESTMINSTER SOUTH. MONTREAL WEST

ADVOKATAS

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

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

Residence: 366-6245

I UIX1Y I PORTRAITS
. nml PASSEPORT* COMMERCIAL 

F* Fl V I U g MARIAGE* WEDDINGS 

STU Dior7540 rue SHERBROOKE. E.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.Q. H2K 1E9 525*8971

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

NOT ARAI

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

Tel: (514 ) 871-1430

ALIUMINIJAUS 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 LEONAS GURECKAS
SALES MANAGER Tel. 489-5391

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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