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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS ™
ALEKSANDRAS . . 
SOLŽENYCINAS NUEME
IR LENINUI KAUKE

Rašytojas Aleksandras 
>->olženycinlas su savo nauja 
knyga "Gulag Archipelago", 
kurt Išėjo Paryžiuje, sudre
bino visą pasaulio spaudą su 
naujais ir senais faktais apie 
Sibiro KZ Ir Lenino bei Sta - 
lino planus "sutvarkyti" liau
dies priešus. A. Solženyctrias 
savo knygoje labai vykusiai 
atskleidžia KZ gyvenimą ir 
žmogaus išniekinimą, paver
timą daiktu, gyvuliu, kurį 
kiekvienas NKV-dlstas galė- 
.b mėsinėti, kankinti .žudyti, 
nesivadovaujant jokiais XX a. 
žmonijos sukūrtals įstaty - 
nals.Net barbarai tiek žiau

rumų neturėjo.Visą šitą bol
ševikų žiaurumą yra sukū
ręs Leninas, tai A. Solženy- 
cinas tvirtina. Tiesa, tą pati 
tvirtina Ir Svetlana Statinai
tė savo atsiminimų knygoje. 
J. Stalinas tik tęsė Lenino 
sukurtus žmonių naikinimo 
darbus. Dabartiniai Krem
liaus vadai irgi tęsta toliau 
be mažo pakeitimo. Jokie 
bolševizmo įstatymai žmo
gaus negina, neapsaugo. 
Kremliaus vadai yra be ap
rėžtos galios.

Toronto Sun įspėja P. F. T. 
ir Sharp " They might learn 
something about the great 
neighbour with whom we 
•'re gambling our future on 
detente" and disarmament".

Rašytojas A. Solženyclnas 
buvo areštuotas ir Ištremtas 
iš SSSR. Jam atvykus į V . 
Vokietiją, - Angltja, USA ir 

a na d a pasiūlė apsigyventi 
jų kraštuose.

Rašytojas tikisi, kad jo 
šeimai - žmonai ir dviems 
mažamečiams sūnums bus 
leista Išvykti Iš Sov. Sąjun
gos. Kanados T. V. žinių ko
mentatorius apie šią situa
ciją Išsireiškė, kad mes tu
rime galvoti)* kad ne jis nu
stojo. savo krašto, bet kraš
tas nustojo ŽMOGAUS.

TERORISTAI LAIMI
Izraelio daviniais, iš 50 

per praeitus metus Europoje 
areštuotų arabų teroristų 13 
buvo paleisti vien grąstnimų 
pasėkoje, 23 -del įvairių kitų 

priežasčių, septyni buvo nu
teisti ir kiti septyni tebelau
kia teismo. Taigi(įstatymai 
nusilenkia terorui ir repre
sijų baimei.

Iš septynių nuteistųjų 2 
yra Graikijoje pasmerkti 
mirti, tačiau praktiškai jie 
jau pakeliui į laisvę. Jie 
Atėnų aerodrome praeitą va
sarą 5 žmones nužudė ir 50 
sužeidė. Tačiau dabar, kai 
Singapūre keturi teroristai 
po nepavykusio Shell alyvos 
tankų ir rafinerljos išsprog
dinimo,laiko laivą ir 3 įkai
tus, o Kuwatte kita grupė ja
ponų ambasadorių, reikalau
dami iš Japonijos lėktuvo 
skridimui iš Singapūro į 
Kuwait ir tų dviejų Graiki
joje esančių banditų paleidi
mo -abu kraštai nusileido ir 
žada tuos jų reikalavimus 
patenkinti.

Ataka ant Lufthanso jeto

• Kaip jau seniau buvo opė- 
liojama, Iranas užpuolė Iraką. 
Ginčą turės spręsti J. Tau
tos. Žinoma, reikia laukti iš 
ten ir... veto balsų.
• Britų kariuomenės žurna
las Army Ouartely mano, kad 
šią vasarą gali prasidėti ka
ras tarp Sovietų Sąjungos ir 
Kinijos.
« Atlanto pakraščiais nuo Is
panijos iki Norvegijos siautė 
milžiniškos audros, kurių ne
atmenama per 300 metų.
9 Europos jaunimo ir darbi- 
bininkų organizacijos, protes
tuodamas prieš taikos premi
jos paskyrimą Kisingeriuij 
paskyrė "alternatyvę taikos 
premiją" sumoje $ 160.000 
Recifės, Brazilijoje, vysku
pui Helder Camara.
• Multimilijonieriaus Hearst 
dukters pagrobėjai, reikalau
ja, kad Hearst visiems Kali
fornijos pašalpos gavėjams, 
varguoliams ir buv. kali
niams nupirktų po $70. - mais
to. Tai susidarytų netoli 400 
000. 000 suma. Hearst sako, 
kad jis tokios sumos negalįs 
sudaryti.
• Rodezija ir P. Afrika ieško 
baltų imigrantų. Tenai bedar
biu nėra.
• Graikija ir Ispanija atsisa
ko teikti kurą JAV 7 flotllijai 
Viduržemio jūroje.
• Prsfcncūzija sudarė sutartis 
su Saudi Arabija ir Kuvaitu 
dėl moderniškiausių ginklų 
pardavimo ir industrializavi
mo šių dviejų arabų valsty
bių. Už tai prancūzai gaus di
delius kiekius naftos.

f Lietuvos\ 
I nacionalinė \ 
l M.Mažvydo / 
ybiblio.ttln /

"DAY OF SHAME" KNYGOS 
PRISTATYMAS
Pagaliau įvyko 27.1. 1974. 

4 v. p. p. Day of Shame- "Gė
dos Diena", Algio Rukšėno 
parašytos knygos pristaty
mas Toronto lietuvių visuo
menei Prisikėlimo parapijos 
parodų salėje.

Knygos autorių pristatė 
Toronto Akademikų d-jos 
valdybos pirmininkas An
drius Šileika.

Algis Rukšėnas yra gimęs 
Lietuvoje 1942 m. Į USA at
vyko Iš D.P. lagerio Vokie
tijos 1949 m. Ir su tėvais ap
sigyveno Cleveland’e. Ten 
baigė lietuvių pradžios mo
kyklą, gimnaziją. Jis lankė 
Western universitetą ir bai
gė gaudamas B. A., o magis
tro laipsnį gavo Illinois 
universitete Iš politinių 
mokslų. Žurnalistę karjerą 
pradėjo U.P.I. , Cleveland 
biure .Bendradarb tavo keliuo
se laikraščiuose. Dabar dir
ba Cleveland© miesto savi
valdybėje kaip planavimo 
direktorius.

Kaip daugelis žinome 1970 
m. lapkričio mėn.23 d. lietu
vis jūrininkas, telegrafistas, 
Simas Kudirka pabėgo Iš 
žvejų lalvo”Sovletskaja Ltt- 
va"į USA pakrančių sargybos 
laivą "Vigilant" prašydamas 
sutelkti A žylio teisės. Tas 
viskas įvyko netoli Bostono 
Martha’s Vineyard. USA 
vandenyno ( Atlanto) zonoje. 
Rusų ir amerikonų laivai 
stovėjo viens prie kito, nes 
buvo vedamos derybos dėl 
žvejybos taisyklių.

Laivo kapt. Eustis, atsi
klausęs pakrančių sargybos 
admirolo W.B. FLLIS Simą 
Kudirką grąžino rusų laivo 
vadovybei. Atvykę rusai jū
rininkai S. Kudirka (smar
kiai priešinantis), suėmė, su
mušė Iki sąmonės netekimo , 
surišę virvėmis grąžino į 
rusų laivą.

Kaip žinome, Vilniuje bu
vo teismas ir S.Kudirka bu
vo nuteistas 1O metų KZtan, 
turtas konfiskuotas, žmona 
su valkeliu išmesta iš buto.

USA vyriausybė, baltieji 
rūmai, susigaudė, kad adm. 
Ellis prasižengė tarptautinei 
teisei, Azyllo teisei, kuria 
kiekvienas politinis pabėgė
lis negali būti grąžintas į šar
vo kraštą, kur jam nepatinka 
politinis režlmas-valdymas.

Garsas apie S. Kudirką 
pasklido po visą pasaulį. 
Pažeidimas tarptautinių įs
tatymų USA pareigūnu, sujau
dino visą pasaulį. Simas Ku
dirka virto laisvės troškimo 
simboliu. Jis dabar pasauly
je yra nemažiau žinomas 
kaip Aleksandras Solženicy
nas. S. Kudirka pasitarnavo 
ne tik Lietuvos bylai,bet pri
vertė USA vyriausybę per
žiūrėti senus užmirštus įs
tatymus, privalomus žinoti 
visiems aukštiems pareigū

nams, ypač jūrų laivyno va
dams, pasienio valdininkams 
Ir kt.kompententlngiems as
menims. Baltieji rūmai už
tikrino viešai, prezidento R. 
Nlksono lūpomis, kad tokie 
dalykai daugiau nebepasi
kartos.

Taigi S. Kudirka pasitar
navo, visam pasauliui, Iš
ryškinant, kad Azyllo teisė 
dar neišnyko Iš kultūringo 
vakarų pasaulio. Komunisti
nis pasaulis Azyllo teisių 
nepripažįsta,

Algis Rukšėnas, rašyda
mas knygą "Day of Shame, 
"Gėdos dieną", turėjo pasi
kalbėjimus su visais aukš
tais karo laivyno pareigū
nais .mtnisteriu Volpe, admi
rolu Elitu, kapt. Brown, kapt. 
Eustls ir kt. laivo "Vigilant" 
karininkais. Todėl knygoje 
viskas smulkmeniškai apra
šyta, įstatymais, statistikos 
duomenimis ir kt. faktais 
paremta.Knygoje "D. of Sh." 
yra labai gražiai įpinta Ir 
Lietuvos pavergimo 1940-44 
istorija, lietuvių Išvežimai 
Sibiran, kankinimai, žudymai, 
rusų okupacinė politika ru
sinimas, lietuvių tautos 
naikinimas, partizanų kovos. 
USA lietuvių veikimas reaga
vimas į S.Kudirkos reikalą 
Ir .t.t

Kartu iškeliami knygoje 
"D. of Sh" faktai apie USA 
aukštų karininkų politinį ne- 
slOrientavliną, bukaprotišku
mą, menką žinojimą dabar
tinės pasaulio situacijos, o 
ypač SSSR agresinės politi
kos. Net Baltųjų Rūmų parei
gūnai jūrų mlnlsterls Volpe 
nestorlentavo, kas atsitiko 
su S. Kudirka. A.Rukšėno 
knyga daug kam pravėrė 
akis, ypač admirolams.

Knyga labai lengvai įdo
miai skaitoma, moksliškai 
pa rašyta. Knyga "D. of Sh"yra 
išleidusi David McKay Com
pany, New York. Kaip auto
rius A.R. paminėjo buvo iš
leista virš 13,000 egz.kurie 
yra išparduoti ir dabar lei
džiama antroji laida.

Pradžioje paskaitos iš - 
traukas iš knygos "D. of Sh" 
paskaitė Aušra Karktenė.tr 
stud. Ant. Šileika. Autorius 
prelegentas A . Rukšėnas la
bai gražiai kalba, pilna lie
tuviška kalba be akcento. 
Klausytojai buvo sužavėti 
paskaitos akademiniu stiliu
mi ir pateiktomis žiniomis. 
Buvo atvežta tik 25 knygos, 
kurias išpirko susirinkusie
ji. Pirkėjai knygas gavo su 
autoriaus įrašais.

Akademikų d-jos pirmi
ninkas padėkojo prelegentui 
A. Rukšėnui už įdomią pa - 
skaitą ir kvietė vaišintis vi
sus kavute ir pyragaičiais.

Klausytojų prisirinko ne
mažai, o ypač daug jaunimo 
akademikų, studentų. Laukti
na ir Akademikų d-jos dau
giau panašių pas kaitų .J. K .V.

Lyg jis šiandien kalbėtų...
(JONO KARDELIO mirtie* 5 metu *ukoktle» proga, per«pau»dlname 
jo — NL redaktoriau* vedamąjį, dar jom nesergant, Ii 1968 m.vosario 
7 d. lalkraičlo laidos, kuris buvo antralte " Al tkinklmės’*}.

SANTYKIŲ KLAUSIMĄ SU LIETUVA IR LIETUVOS
LIETUVIAIS

Tat bus ilga procedūra- 
kol Lietuva bus okupuota. 
Todėl šiam reikalui aiš
kintis reikės daug laiko 
ir daug kantrybės.Perdi- 
deliu skubėjimu, nervinP 
musi reikalo nepastūmė- 
šime norimu būdu pirmyn 
ir jam galime tiktai paken 
kti. Bet aiškintis reiktą ir 
negalima tenkintis tuo,kas 
yra, nes sąlygos kinta su 
laiko kitimu, ir' susidaro 
visai naujos perspektyvos, 
išryškėja nauji galimumai 
ir naujos pažiūros į reika
lą.

Visų pirma, reikia geros, 
galimai tikslios informa
cijos, o ši nelengvai gau
nama. Reikia kantrybės ir 
labai atsargaus, bet ir la
bai kruopštaus žinių rin
kimo, kad neįvyktų klaidų, 
kaip,deja,dažnai pasitai
kė praeityje.

Kita vertus,būsena oku
puotoje Lietuvoje nėra pa
stovi, nes Maskvos politi
ka kinta su politinio oro ki
timų, o visa tai tuojau at
siliepia Lietuvoje. Taip y— 
ra pa v. dabar. Maskva jau 
vėl stipriai varžo įvažiavi
mą turistų ir kaip tiktai va 
dinamųjų etninių grupiųJKc 
dėl?- Galima tiktai spėlio
ti, nes gi Maskva nieko ne
skelbia, kodėl taip daro. 
"Laisvoji Lietuva",kaip sa
ko komunistai.net ir su savo 
"užsienio reikalų minis- 
tere"Diržinskaite, nič nie
ko negali padaryti, nes vi
sa "Lietuvos valdžta"turi 
klausyti Maskvos įsakymų.

Jeigu šitie visi reika
lai pareitų nuo Lietuvos, 
kad ir bolševikinės "val
džios", viskas būtųkitaip. 
Deja, okupantas viską da
ro pagal savo reikalus.

Tačiau nežiūrint visų o- 
kupanto pastangų, daugiau 
ir daugiau gaumane žinių, 
apie okupuotą Lietuvą, jos 
žmonių nuotaikas ir gyve
nimo sąlygas.

Ypač daug žinių gavome 
praėjusią vasarą, kai Mont- 
realyje vyko pasaulinė pa
roda, kurion atsilankėpa- 
lyginamai gausus lietuvių 
iš Lietuvos skaičius:vadi- 
namoji "vyriausybinė dele
gacija", nemažos dviejų 
meninių ansamblių grupės, 
keli solistai, ir su palyda, 
ir gana daug turistinėmis 
teisėmis lietuvių. Be to, 
buvo ir dar dabar yra at
vykusių ilgesniam laikui į 
viešnagę pas gimines iš 
Lietuvos žmonių. Tiesa, 
šie nepaprastai Maskvos 
saugumiečių įbauginti ir 
bijo su žmonėmis ne tik
tai kalbėti,bet daugumas bi
jo ir susitikti.Bet daugum
as anksčiau suminėtųjų ne
vengė nei susitikti, nei kal
bėtis._______________

Jono* Kardeli*, mirė* 1969.11.10.

Be to, iš mūsų kraštų į 
Lietuvą buvo išvykusių ne
mažai turistų, kurie daug 
žinių iš Lietuvos parvežė. 
Galima beveik teigti, kad 
šių metų turistiniai suvar
žymai yra praėjusiųjų me
tų turizmo patirties pasek-, 
mė. Kiek girdėti, Maskva 
turizmo organizatoriams 
atškinantii'Duoktte mums 
amerikonų, kanadiečių su 
doleriais, bet etninių tu-- 
ristų mes nelabai ‘pagei
daujame./Tiesa, yra ir ki
tokių teigimų:"Šiemet bus, 
kaip ir praėjusiais metais: 
Maskva, Vilnius ir kuri? 
tėn kurortas". Į tėviškes, 
kaimus ir praėjusiais me
tais nebuvo iš anksto nu - 
matomi leidimai/.

Po visų susitikimų,pažin
čių, lankymąsi Lietuvoje, 
ten ir čia plačių išsikalbė
jimų ir išsiaiškinimų, ži
nių jau yra gana daug ir jau 
apytikrių .Apie ta i teks pla
čiau. ir daugiau rašyti.

Iš tų žinių šį kartą tesu- 
minėsime gal pačią papra
sčiausią, bet labai reikšm
ingą, kuri vyrauja Lietuvo
je :Komunistų Lietuvoje nė- 
ra,nes jie visi dabar Ame- 
rtkos kontinente.Atseit,ko- 
munistat/tikri ar formalūs/ 
tiktai pareigose, ovisikiti- 
lietuviai,kurie okupacijos 
neapkenčia visa jėga.

Tat mums reikia būti la
bai apdairiems ir atsar
giems Lietuvos lietuvių at
veju.

Mums reikia gerai įsisą
moninti, kad mūsų tikslas: 
Lietuvos lietuviams kaip 
galima geriau padėti susi 
orientuoti, kad kiekvienas 
jų- komunistas jis ar neko- 
munistas- nekenktų savo 
tautai. Tai yra svarbiau 
šia. Kol kas šitas susipra 
timas dar nėra įsisąmoni
ntas, kaip kad buvo įsisą 
monintas vokiečių okupa
cijos laikotarpiu. Reikia, 
kad lietuvis kiekvienu at
veju, kiekviename žings
nyje, kiekviename veiks
me elgtųsi visą pirma kai
po lietuvis ir žmogus. O 
taip įsitikinus, kiti klau
simai bus jau aiškūs.

J.Kardelis
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KANADOS LIETUVIŲ FONDO 
suvažiavimas
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MINĖKIME,LIETUVOS VALSTYBĖS 
ATSTATYMO 56 metines

Vasario 16-stos aktas yra 
mūsų tautos ilgų metų kovos, 
ištvermės ir vilties vaisius . 
Sykiu tas Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atstatymo 
nutarimas yra tiek jį pri
ėmus tos Lietuvos Tarybos , 
tiek mūsų tautos visų vado
vaujančių sluoksnių vieningo 
nusistatymo išraiška.

1918 metų Lietuvos padėtis 
ir tarptautinė politika mūsų 
tautai nebuvo viltingos. Tik 
tautos ryžtas ir jos vadovau
jančių sluoksnių vieningumas 

i atstatė Lietuvos valstybinę 
nepriklausomybę, o savano
rių kraujo ir gyvybių aukos 
ją apgynė nuo priešų.

Šių dienų mūsų tautos is-
• torinėse sutemose Lietuvos
• valstybinės nepriklausomy- 
' bčs atstatymo aktas ir fak- 
i tas turi visiem lietuviam

ypatingos reikšmės ir ver- 
. tėsjkaip švyturys ir kelrodis, 
j kaip palikimas ir įpareigo

jimas , ir kaip padrąsinimas 
bei užtikrinimas.

Kaip švyturys ir kelrodis 
jis veda mūsų tautą Lietuvos 
valstybingumo keliu. Apie 
mūsų tautos šio meto, rezis-

• tenclją okupantui žino visas 
pasaulis. Mūsų išeivija taip

■* pat stengiasi Lietuvos val
stybingumo bylą išlaikyti 
gyvą-

į T A L K
Vasario mėnesyje 

mename savosios tautos at
kurtą nepriklausomybę, jos 
gyvavimo šviesų laikotarpį 
ir skaudų jos netekimą.Šiuos 
įvykius esame įpratę plačiai 
paminėti ne tik savųjų tarpe, 

I bet kviečiame taip pat ir 
‘vietos politikus, spaudos at
stovus ir šiaip įtakingesntus 
asmenis, kurie ar tat gyvu 
žodžiu ar raštu padeda pla
čiau paskleisti mūsų tautos 
nelaimę. Nerasime tur būt 
šiaurės Amerikoje didesnės 
vietovės, kurioje ši mums 
taip brangi sukaktis nebūtų 
minima.Švęsdami šią šventę 
pirmoje eilėje primename 

; pasauliui, kad dar toli gražu 
nesame laisvi,bet taip pat Ir 
patys lyg ir atnaujiname 

K- ryžtą dirbti ir aukotis savo 
į tėvynės labui.

Vienas iš labai svarbių 
mūsų tėvynės laisvinimo 
darbų yra kasmetinė auka 
Tautos Fondui, kuris visas
surtnktas aukas perveda 
VLIKui. Tėvynės laisvinimo 
darbai kas kartas vis auga 
(r plečiasi , pareikalaudami 
drauge ir didesnių materia
linių išteklių. Daug lėšų pa-
reikalauja radio programos, 

■ siunčiamos kasdien į pa- 
1 vergtą tėvynę. Įvairiomis 

J kalbomis leidžiami Eltos 
biuleteniai taip pat reikaltn- 

J gi stiprios paramos. Juk jais 
sutelkiama tiksli ir teisinga 
informacija apie dabartinę 
2psl

Kaip palikimas ir įparei
gojimas V asarlo 16-tosios 
aktas skelbia su poetu, kad 
"be aukų ir be kovos laisvos 
nebuvo Lietuvos", ir šaukia 
kiekvieną lietuvį, kur jis 
begyventų, ką beveiktų, ko
kius išteklius beturėtų, savo 
darbu, žiniomis ir lėšomis 
dėtis į mūsų tautos visuo
tines pastangas išsivaduoti 
iš svetimųjų priespaudos 
jungo.

Kaip padrąsinimas ir už
tikrinimas jis primena, kad 
visos imperijos ir jų gro
buoniškas viešpatavimas 
ateina ir praeina, o nepraei
na tik Žmogaus ir Tautos 
laisvės siekimai.

Ir dabartinėje Lietuvos 
padėtyje, nors šio meto pa
saulio likimo vairuotojai, 
siekdami atlydžio Rytų-Va
karų santykiuose, galt ku
riam laikui užsimerkti prieš 
sovietinio kolonializmo ne- 
gandą.

Vasario Šešioliktosios 
aktas visai mūsų tautai, o 
ypatingai laisviesiems lietu
viams, yra Lietuvos laisvės 
kovos ištvermės ir laimėji
mo vilties neišsenkamas 
šaltinis!

VARDAN TOS LIETUVOS 
VIENYBĖ TEŽYDI]

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Ac TAUTOS FONDUI
prisl-, Lietuvos padėtį paskirų kraš

tų vyriausybėms bei įvai
rioms mokslo ir kultūros 
įstaigoms. Lėšų reikia ir 
propagandiniams leidiniams, 
kurtų dar vis labai stokoja-
me,nes neturime pakankamai 
pinigų didesniais kiekiais jų 
išleisti. Nemaža išteklių 
pareikalauja ir atskirt atve
jai,kaip pav. Bražinskų byla, 
Europos saugumo konferen
cija ir eilė kitų. Kad visuo
menė įvertina VLlKo darbą 
ir pastangas matyti iš kas 
metai vis didėjančių aukų 
Tautos Fondui. Tinkamiau 
atlikti darbą reikta kur kas 
daugiau lėšų.

Minėdami Vasario 16 d. 
šventę, atlikime savo kas
metinę pareigą ir stipresne 
auka paremkime Tautos 
Fondą. Tenelteka nė vieno, 
kuris savo auka neprisidėtų 
prie laisvinimo darbo!

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

ŠAULIU RŪPIMAIS KLAUSIMAI
Atkurta šaulių organi

zacija, vis kasmet auga. Ji 
yra buvusios laisvos Lietu
vos organizacija, ir tegul 
niekas nemėgina šio pasi
rinkto vardo keisti,nors ten
ka gyventi laisvame pasau

Vasario 2 d. Toronto lie
tuvių namuose įvyko Kana
dos Lietuvių Fondo svarbus 
susirinkimas. Dalyvavo 99 
nartai asmeniškai ir kartu, 
su mandatų komisijos pripa
žintais įgaliojimais, atstova
vo 519 tikrųjų narių.

Susirinkimas buvo dviejų 
dalių :

1. Specialus kai kuriems 
Fondo statuto nuostatams 
pakeisti ir

2. Metinis- apyskaittnlams 
Vadovybės pranešimams iš
klausyti, išdiskutuoti ir pri
imti.

Fondo statuto keitimo rei
kalu buvo, iš anksto ir net 
spaudoje,kilę įvairių komen
tarų ir net neigiamų atsilie
pimų. Fondo Tarybos Pirmi
ninkas dr. Ant. Pacevlčtus 
turėjo nelengvą pareigą 
- duoti susirinkimo daly
viams išsamių motyvų ir pa
aiškinimų. Todėl tur būt su- 
strlnklman buvo pakviesti 
advokatai Mr. Grant ir Ste
ponaitis. Pirmasis angliškai, 
o antrasis lietuviškai nu
švietė tokią būtinybę :

Kanados Lietuvių Fondas , 
kaip ne pelno siekianti insti
tucija, tačiau susidariusi iš 
narių su balsavimo teise, tu
rinti prisiderinti prie šio 
krašto įstatymų ir valstybės 
pajamų departamento reika
lavimų ir nuostatų, jei nori 
gauti nuo pajamų mokesčių 
(income taji) atleidimo privi
legijas. Kaip Pajamų Depar
tamentas aiškina, mes tokių 
privilegijų negalėtumėm 
gauti ir net gal už gautas at
skaitas atgal atmokėti ( tax 
recapture), jet narto balsa
vimo teisę, ( o tai jau depar
tamento nuomone - naudą), 
gauname paaukoję Fondui 
bent IOO dolerių.

Pakeitimą statute del bal
savimo teisės (naudos ?), su
sirinkimas padarė tokį, kad 
asmenys, organizacijos, ben
drovės ar patikėtiniai Fondo 
Vadovybės bus priimti na
rtais, jei sumokės vieną do
lerį nario mokesčio.Žinoma, 
į narių kvalifikacijas įeis 
piniginės aukos ir kiti patar
navimai Fondui.

Nario mokesčio Suma jau 
nebūtų atleidžiama nuo paja
mų mok. Pagal advokatų atš - 
kinimą, nario mok. būtų Fon
do metinės pajamos,iš kurių 
net 90% leistina panaudoti 
metinėms išlaidoms. Visi 
kiti Fondo pinigai laikytini 
Patikėtinių Fonde ( Fond in
trust') ir tatai mokesčiais ne- 
apdėtlna.

Taip pat susirlnktrra s nu
tarė padaryti ir kitus mažus 
statuto pakeitimus, kurių 
svarbiausias yra tas, kad 
Fondo Vadovybė nariui tega
li sutelkti tik vieną balsą. 
Būdinga,kad susirinkime net 
mūsų tūkstantininkai šiam 
pastarajam nutarimui noriai 
pritarė.

Tuo specialus susirinki
mas ir baigtas ir, atrodo, 
anksčiau kelti nuogąstavimai 
dėl statuto keitimo lengvai 
atpuolė. Bendra nuotaika 
Fondui liko reikiamoje aukš
tumoje. Fondo esmė nepaki
to. Advokatai užtikrino, kad 
Pajamų Departamentas pa
keitimus priimsiąs.

lyje ir džiaugtis, kad sekasi 
daug ką nuveikti. Šaulių bū
riai steigiasi ir prie jų vis 
naujų ateina, net iš jauno
sios kartos. Iškilo reikalas 
turėti nors savo skyrių 
spaudoj:"Karyje", "Neprlkl. 
Lietuvoje" ir kt. Paskutiniu

Po trumpos pertraukos vy
ko metinis-ataskaitinis Fon
do nartų susirinkimas.Fondo 
Tarybos .Valdybos ir iždinin
ko ataskaitiniai pranešimai 
nušvietė Fondo ryškų augi
mą. Nuo savo įsikūrimo Fon
das lietuvybės reikalams yra 
išdavęs 30 tūks.dol. pašalpų.

Per 1973 m. gauta virš 12 
tūks. įnašų-aukų ir 7,858.02 
dol. palūkanų. Malonu pažy
mėti, kad į 1973 m. galą Fon
do įnašai - pagrindinis kapi
talas per viršijo 1OO tūks.d. 
sumą, taigi jau pasiektas 
pirmasis Kanados Lietuvių 
Fondo užmojis. Nuo dabar 
pradėta tęsti antroji šimta
tūkstantinė. Susirinkimo me
tu ir jai jau sukelta arti 5 
tūks. dolerių.

Iš gautų 1973 m. palūkanų 
per Lietuvių Bendruomenę 
Išduota 5, 400 dolerių lietu
vybės išlaikymo ir skatinimo 
tikslams.Pašalpas gavo mū
sų lituanistinės, meninės ir 
kultūrinės institucijos ar or
ganizacijos bet jų vienetai.

Fondo Revizijos Komisija 
visą piniginę atskaitomybę 
rado tvarkoje. Pagrindinis 
kapitalas - 1OO tūks. dolerių 
dabar laikomas Kanados Lie
tuvių bankeliuose ir užtat 
gaunama 84/2% palūkanų.

Susirinkimas Fondo vado
vybei ir jos įgaliotiniams 
apylinkėje padėkojo.

Per diskusijas dėl prane
šimų bet veiklos pagyvinimo 
nartai Iškėlė visą eilę bran
džių minčių. Fondo Vadovybė 
turėtų pilnai informuoti ir 
kontaktuoti įgaliotinius apy
linkėse. Ten, kur įgaliotiniai 
neįstengia, ar iš viso jų dar 
ten nėra, reiktų siųsti centro 
atstovus. Šalpų skirstymui 
reiktų detalesnių taisyklių. 
Reiktų iš anksto pranešti,ka
da norintieji galėtų paduoti 
pašalpoms prašymus. Siūly
ta išleisti Fondo statutą lie
tuvių ir anglų kl.ir įteikti tai 
suinteresuotiems nariams 
ar asmenim s.Pageidauta, kad 
būtų įvesti Fondo nariams 
pažymėjimai. Tėvai (ir sene
liai) galėtų pasistengti įra - 
šyti valkus į narius. Valkuo
se įsąmonintina Fondo idė- 
jaXkad jie ateityje šį tėvų 
darbąstęstų savarankiškai . 
Manyta\kad pašalpos sklr- 
styttnos aižesnėmis sumo
mis, nors tabgal sumažintų 
šelptnamųjų skaičių.

Fondo Vadovybė, atrodo, 
atkreips savo dėmesį į slū - 
lymus ir pageidavimus. Tuo 
šis darbingas susirinkimas 
baigtas.

KONCERTĄ S-AKA DĖMI JA
Vakare, 7 vai. 30 mln.- po 

Fondo narių susirinkimo, 
Vadovybė,norėdama atžymė
ti pirmąją 1OO tūks. dol. va
jaus sėkmingą užbaigą, su
ruošė didžiulėje Toronto 
lietuvių namų salėje iškil
mingu koncertą - akademiją.

Norėta apie Fondą reikia
mai painformuoti šalia nartų 
ir gausiai susirinkusius sve
čius. Ėondo Tarybos pirmi
ninkas dr. A. Pacevlčtus vėl 
padarė išsamų rinktinių žo
džių pranešimą. Susirinkime 
ir akademijoj dalyvavęs gar
bės svečias-Amerikos lietu
vių fondo steigėjas, puoselė-

laiku A.Gustaitis iškėlė ret- 
kalą"Neprtkl. Lietuvoje", kad 
šauliai turi atgaivinti savo 
turėtą Lietuvoje organą"Tri- 
mltą".

Turėti žurnalą ir, kad jis 
išsilaikytų, reikta darbininkų 
ir pinigų. Be to, kiek gi mes

K.L. Fondo akademijos • koncerto metu. N uotr. S.D abkaus
tojas ir pirmininkas dr. Pr. 
Razma, nuoširdžiai sveikino 
kanadiečius - lietuvius ir 
džiaugėsi jų ryžtu ir spartu
mu: Kanadiečiai fondų rei
kaluose, proporclonaltal 
imant,amerikiečius yra pra
lenkę . A m erlkteč lal-lletuvlal 
savo pirmojo vajaus dar nė
ra pilnai užbaigę.

Nuoširdžius sveikinimus 
ir linkėjimus perdavė Kana
dos lietuvių Bend. Krašto 
Vald. Pirm. inž. F.Čuplin- 
skas ir Toronto lietuvių na
mų vald. pirm. J.Strazdas . 
Bet visų dėmesio centre bu
vo solistas Stasys Baras, at
vykęs iš Chicagos. Kiek
vienas jo padainuotas daly
kas sukeldavo audringus ap
lodismentus. Koncertą jis 
pradėjo mūsų lietuviškomis 
dainomis. Su giliu įsijautimu 
dramatiškai galingu balsu, 
gera dikcija ir tiesiog ma
jestotiškai jis atliko St. Šim
kaus "Vai kur nužegltuosiu" , 
"Tallat-Kelpšos*’"Liepė ’tė
velis", VI. Jakūbėno"OLmer
gytė", Kačanausko "Patekėk 
rytų aušrine".

Po trumpos pertraukėlės 
scenon atėjo su klasiniais 

šauliai prlslauginom savos 
idėjos plunksnos darbininkų? 
Kurgi mūsų aukos ir kam 
yra paskirstytos? Ar pagal
vojame, ypač mūsų galinges
nės kuopos, apie ateitį ? Gal , 
ne vienas atsakysite - taip , 
remiame jaunimą. Traukta m e 
prie savęs, bet ar jis taip 
jau entuziastingas? Buvo ke
lios taut, šokėjų grupės, jų 
jau nebesigirdi. O žurnalą 
redaguoti, jį pripildyti, kas 
mėnesį ar dažniau, surinkti 
lėšas ir, kada jau viskas 
brangu, netik popierius bet 
ir pašto išlaidos..Jei tokie 
Amerikos milijoninio tiražo 
žurnalai bankrotuoja, tai ką 
mes, keli tūkstančiai, sa
vo eilėse padarysime? Žiū
rėkit, kaip kiti mūsų žurna
lai: Skautų Aidas po 50 m., 
neranda redaktoriaus, "Atei- 
tis"neranda skaitytojų,kelia
si iš vienos vietos į kttą;kita 
spauda tik dėka aukotojų, rė
mėjų vos išsilaiko, prenume
ratorių skaičiai mažėja. Tai
gi, mieli šauliai,argi never
tėtų laikytis prie "Karlo" ar 
stengtis įvesti skyrius kito
je spaudoje, jeigu taip daug 
ko turime rašyti ir rodytis. 
Juo ilgesnė bus mūsų trem
tis, juo mūsų gretos tšretės 
ir taip atsitiks, kaip su Ci
cero buvusių lietuvių karei
vių grupe, kuri likvidavosi. 
Tat toks būtų mano nuošir
dus patarimas CV Ir kitiems, 
kurte kitaip galvoja.

Kodėl tik vieną minim?
Kažin kaip keistai atrodo, 
kad mes , Chicagos Vytauto 
Did. kuopa, jau kelius kartus 
vis minim savo įkūrėją Put- 
vį. Matau, kad ir kitur kuo
pos rengta minėjimus, prisi
menant sąjungos istoriją. 
Sakysit, kas čia blogo, kad ir 
š/m. kovo 1O d. VI. Putvlo 
minėjimas? Jau taip atsibodo 
ir skaityti, ir klausyti apie jį I ’
vieną. Aš noriu paklausti, 
o kurgi kiti mūsų šauliai sa
vanoriai, kurte įvairiuose 
Lietuvos kampeliuose steigė 
partizanų būrius ir vijo prie

kūrintais. Vėl užburiančk* 
skambėjo Šopeno "Ruduo , 
Ponchtelli aria iš operos 
"La Gtoconda", Halevy aria 
iš op."Žydė". Koncertą so - 
tįstas užbaigė vėl ltetuvlška) 
daina. Solistui labai darniai, 
akomponlavo pianistas J.Go- 
vėdas.

Akademija baigta šaunia, 
vakariene ir linksmąja dalim,
- šokiais. L.E4*4as)

Sol. St.Baras išpildo koncei. 
programą, akomp.J. Govėdai.

šus savo jėgomis? Sakysim, 
Joniškėlio šauliai, kur Š. 
Gudelis ir kttl?O kurgi ir 
kiti tūkstančiai šaulių sava
norių? Net ir Klaipėdos at
vadavimo dalyvių? Apie juos 
reikia rašyti, kad ateitis 
žinotų, kaip Lietuva sunktai 
kovojo prieš tris okupantus ’.

I Prisiminimų pilna būtų ir į 
Sibirą ištremtųjų, ir veikėjų 
per 22 laisvės metus. KartF 
nuo karto paminėti savo žy
mius vadus tvarkoj,bet ne 
apie vieną ir tą patį. Žo
džiu, daugiau realumo, o ne 
tuščių žodžių, daugiau parti
zaninės kovos.Kaip mes vis 
džiaugiamės lietuvišku jau
nimu, kuris sukilo po visą 
Ameriką dėl Simo Kudirkos, 
Simokatčlų, Bražinskų, R. 
Kalantos,—visas pasaulis su
žinojo, kaip Sovietinė Rusija 
smaugia Lietuvą ir kad ten 
žmonės kovoja J-

Nelaimėje paguoski — tai 
senovinė krikščioniška lyg (r 
patarlė. Neužmirškime ne
laimėje patekusius. O kiek 
yra mūsų tarpe senelių, ku - 
rie vos tik praminta IŽ ma 
žos pensijos, o kiti nei tos 
negauna? Yra įvairūs sene
lių namai, bet į ten be pini - 
gų neįeisi, tik Chlcagoje Al - 
vudas,gal netrukus išėjęs iš 
skolų, galės priimti ir varg
šus, nieko neturinčius.O sa
kysim, nelaimių mūsų šet - 
moję pilna, tai šeimos gal 
miršta,tai našlaičių atsiran
da .Jokios.kartais toli gyven
damos nuo kolonijų, globos 
neturi, senelių prieglaudose 
niekas neaplanko. Ar nebūtų 
galima, tokiai stipriai kaip 
Chicagos kuopai, surinkus 
pinigus ir įsigyti seneliams 
namus, ar nors dalį prisidėti 
prie Alvudo, kad ir šauliai 
netekę globos, galėtų juose 
baigti savo gyvenimo dienas, 
lietuviškoje aplinkumoje. 
Pagalvokime, juk artimą pa
guosti, sušelpti Ir Balfą pa
remti, visad mūsų širdis ne
sigailės prabėgančio pinigo! 
Chicago Bal. Brazdžionis
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MUSŲ VALSTYBĖS KILMES BEIEŠKANT
į RAŠO JUOZAS BENIUS

(TĘSINYS)
ANTRA, galingos Vytauti - 

nės Lietuvos pradžia ir kil
mė šitokioje šviesoje nusto
ja būtų erzinančiu paslapti
mi, o sklandžiai įsijungia 
3000 metų gyvavusios Im
perijos tęstlnuman. Anksčiau 
matėme, jog tos valstybės 
nekintančias sienas įvairiuo
se amžiuose mums paliudijo 
keleto įvairių nepriklausomų 
mokslo šakų duomenys (čia 
dar pridėkime mūsų senovi
nio rašto archeologines ra - 
dlmo vietas, kurios puikiau
siai įrodo mūsų genčių va r - 
dus ir gyventas vietas J Pa
galiau, duokime pasisakyti 
patiems mūsų senuoliams, 
.kurie įsakmiai nurodo savo 
rubežlus : ŽMFGALIŲ var
das pažymi šiaurės sieną, 
MASKVOS GALINDŲ-rytinę , 
VYSLOS GALlNDŲ-vakarlnę, 
CALYČIAUS — pietvakarinę 
(jau Vytauto laikais), G A LO- 
NIŲ(Geions')prie Juodųjų jū- 
—^-pietinę, o DONAS ( Undo-

jįr DUNOJUS (Undenojus) 
užbaigia lietuviškai įrėminti 
tą mūsų laikytą plotą.

Kai kam gal net atrodytų, 
jog čia laužtamasl į atviras 
Iurls, patelkiant tiek vienas

Itą patvirtinančių įrodymų. 
)eja, lenkų mokslas yra kl
os nuomonės : Lietuva, anot 
ų tai buvo dviejų valščlų, 
:eleto neraštingų kaimelių, 
’valstybėlė",prasikalanti is- 
;orljonXIII-me amžiuje (taL- 
jl, su Mindaugo krikštu.).

■ m įrodyti, jų vyriausias 
^mokovas Pan Lovmianskį, 
^nubraižė jau minėtą žemėla
piuką. Tačiau tas jo kūrinys 
turi dvi dideles skyles.

B Viena, jis sąmoningai ne
pastebi mūsų tautos didžia- 

'jame plote tais laikais įvy
kusio feodalinio su
siskaldymo. Toks 
smulkėjimo procesas tuomet 
vyko lygiagrečiai visoje Eu
ropoje, ir būtų juokinga,pa
ėmus III-o amžiaus Flo
rencijos ar Sienos Že
mėlapiuką, teigti, neva Iš ten 
Italiją kilus.

INGAURIO ŽYGIO sakmės 
dainius vienu šiurpiu saki
niu taip nušviečia skal
dymosi pradžią : "Buvo 
šimtmečiai Trojėno, praėjo 
Jaroslavo metlaikis, stojo 
Olgos sūnaus Sviatoslavo".

o būdų jį supliekęs, kank- 
i..iinkas dar priduria :"nesgi 
tasai Olegas kardu kivlrčlus 
kalė, ir nu sėjo žemę strėlė
mis". Tokį vertinimą patvir
tina ir metraščiai. Nuo jo 
prasideda didžiulės valsty
bės skilimai ir v a l- 
iai.kal Kijevo krikšto pasė
koje IMPERIJOS VALSTY
BIŲ FEDERACIJA buvo su
sprogdinta, ir kilo žūtbūtinė 
kova tarp sušlavė juslų ir 
apkrikštytų Rasų, Iš vienos, 
ir likusios senoje Arijų ti-

joje mūsų Šiaurės, Iš ki
tos pusės.( tegul tai įsidėmi 
p.Z/>

Tuos kryžiaus karus atsi
mindamas, dainius apgailes
tauja : "Nemigos (Nemuno^ 
kruvini krantai ne javais nu
sėti ; nusėti Rasos sūnų kau- 

^ j.is... "Antrą propogandlnlo 
lenkų žemėlapiuko nesąmonę 
atremslme sekančlai-Volui- 
nės talka.

t Volulnės Taikos Faktas
Savavališkai apkarpęs 

(Lietuvą,Pan Lovmianskį be- 
parodo jog tik mikroskopinę 
jdalį(kaip kad daugumos gar
binamas taip vadinamas Ne
priklausomos Lietuvos" že
mėlapiukas, kuris išsižada 
irgi buvusios Nepriklauso
mos Vytauto Lietuvos-jis pa
rodo Lietuvą apkarpytą Ir 
.sumažintą Iki kiaušinio try
nio didumo) Laimei, tam Že
ligovski n inkų t sutramdyti 

>974.11.

turlme labai patogų Istorinį 
įvykį : VOLUINĖS TAIKOS 
sudarymą 1220 metais, taigi, 
jo paties nu rodomam ėJCflI 
-me amžiuje.

Savo įkarštyje, įrodinėjant 
Lietuvos menkystę, jis toli 
prašauja taikinį ir visai ne
pastebi skelbiąs nesąmohę: 
jo nurodoma pietinė Lietuvos 
stena ir Volulnės kunigaikš
tija ne tik nesirubežtuoja, 
bet yra nutolusios tik 500 
kilometrų, ir kas dar svar
biau, perskirtos dviejų di
džiulių kunigaikštijų : JOT- 
VINGTŲ(vėlesnės Vtelkopol- 
ska)bei BALTGUDĮJOS. Tai 
kam gi tie Lietuvos delega
cijos 21 kunigaikštis be rei
kalo varginas! keliaudami 
taikos sutarties 
sudaryti su valstybe, kuri 
jiems visai negrąso?

Pridėkime, jog vien 
1200-1263 metų, taigi, 
tame pačiame Jffll - me 
žluje, kronikose .atžymėta 
ir suskaičiuota net 75 lietu
vių žygiai į Volutnę Ir 
Kijevo Rasą. Išeitų, jog dvie
jų valsčių lietuviai turėdavo 
pirma 75 kartus nukariauti 
500 km. ploto valstybes, kad 
galėtų pradėti kariauti su 
Voluine! A r tat ne juokinga?

Atremti lenkų šovinizmą 
darosi nepaprastai malonu 
ir lengva. Pirmoji jų te
zė - bandymas paimti "pars 
pro toto"(dalį palaikyti visu
ma) sugriaunama darnia vi°u 
Lietuvos sričių atstovų ke
lione, žygiuojančių pasirašy- 

tarp 
vis

am-

KIŠENPINIGIŲ NEUŽTENKA
NL SPAUDOS BENDROVĖS PATARIAMOSIOS KOMISIJOS NARIO P. POVILAIČIO 
PASISAKYMAS PER

"NL" LAIKRAŠČIO BŪTINUMO 
REIKALU

Pagrindinis ir esminis 
klausimas, kuriuo turėjo pa
sisakyti Patariamoji Komi
sija prieš pradedant savo 
darbą, buvo šis ; ar "Nepri
klausoma Lietuva" yra apla
mai reikalingas laikraštis 
lietuvių išeivijos gyvenime'? 
Vėltau^Patariamojl Komisija 
priėjo išvados,kad Montrea- 
lio lietuviai, gyvendami ypa
tingai palankioje geografi
niai - politinėje situacijoje, 
reprezentuodami gerą inte
lektualinį ir darbo potencia
lą, negali atsisakyti efektin
gos rolės išeivijoje, lietuvy
bės išsilaikymo ir klestėji
mo reikaluose.

Nei viename šio kontinen
to didmiestyje nerandame 
tiek daug Vakarų Pasaulio, 
įtakos,daugtatautiškumo apy
takos ir tokios plačios kul
tūrinės bazės, kaip Montrea
lyje. Jis yra antras savo di
dumu visame prancūziškai 
kalbančiame pasaulyje. Juk 
čia vyko Tarptautinė Paro
da - Expo 67, čia nuolatinai 
vyksta didžiosios pasaulinio 
masto konferencijos, čia 
įvyks ir 1976 metų Pasauli
nė Sporto Ollmptjada, kuriat 
šiuo metu miestas sparčiai 
ruošiasi.

Montreal!© lietuviai ne tik 
turi visas galimybes su
traukti ir duoti bendrą balan
suotą ir humanistinę orien
taciją visai lietuvių išeivijai, 
bet jiems tai yra įmanoma 
atlikti praktiškai dideliu 
mąstu. Jie gali šaukti esml - 
nes,lietuvių reikalus liečian
čias, konvencijas, aprūpinti 
ir talpinti suvažiavusius tau
tiečius vasarvietėse. Mon- 
trealto lietuviai galt prašyti 
ir gauti stambias finansines 
paramas iš atatinkamų Que
bec'© ir Ottawos valdžios 
organų.

Tat misijai praktiškai įgy
vendinti, vietoje leidžiamas 
tinkamos kokybės laikraštis

tl sutarties vienos val
stybės vardu. Taigi, 
Lietuva tai netik Kaišiado
rių valsčius, bet taip pat ir 
Nalšėnat, Ir Deltuva, ir Kar
šuva, Ir 1.1.—tik dvidešimt 
viena "žemė".

Antrą nesąmonę atremti 
dar lengviau. Mat,tos delega
cijos sudėtyje randame dvi 
kunigaikščių dinastijas, at
stovaujančias toms dviems 
kunigaikštijoms, neva ski
riančiomis Lietuvą nuo Vo- 
lulnės... Vaje! Vėliau tuos 
pačius Ruškevtčius ginant 
savo Jotvlnglją, kurtos dalis 
buvo karšto ginčo su Volul- 
ne objektu.

Šitaip atstačius padėtį, Iš
siblaško lenkų pripūstos 
miglos, ir nebelieka jokios 
nesąmonės : Lietuva įgauna 
bendrą, netgi ginčytiną sieną 
su Voluine, talkos sutartis 
pasidaro skubiai reikalinga, 
o Lietuvos teritorija nadldė- 
ja dvtdešimtertopai. BUTKE
VIČIAI bei RUŠKFVIČIAI 
čia,aišku,pirmoje eilėje su
interesuoti, bet 
remiami viso 
Kuršių, Prūsų, 
FEDERACIJOS.

Taip Gintaro Kelio ŠIAU
RĖ ir PIETŪS susėda prie 
bendro derybų stalo(kalp kad 
žydai ir arabai šiandien). 
Kokia gi tada buvo iš tiesų 
to laikotarpio VARUMONIŲ 
RIKIO IMPERIJOS padėtis? 
Atsakysime vienu žodžiu 
— baisi (daug balsesnė už 
arabų),.. (Bus daugiau)

jie griežtai 
r Žemaičių, 

Aukštaičių

MONTREALIEČIŲ SUSIRINKIMĄ ( sausio mėn. 27 d.).

yra būtinas.
Kokia yra"Neprik1ausomos 

Lietuvos" įtaka į lietuvių 
spaudą ?

Praktika rodo, kad sustip
rėjus vienam laikraščiui, 
kiti laikraščiai taip pat pato- 
bulėja.

Montreallo lietuvių vyres
niosios kartos nuoširdumas 
ir pareigingumas, vėliau at
važiavusių atsivežtos spe
cialybės ir kultūrinės ver
tės, turėtų įgalinti montrea- 
llečlus duoti harmoningo su
sijungimo pavyzdį visoms 
kitoms lietuvių kolonijoms 
išeivijoje.

JURIDINIS ASPEKTAS

Žiūrint iš to taško, priei
nama prie Išvados,kad lietu
viškas laikraštis, leidžiamas 
Montrealyje, gali patelkti 
svarbų įnašą Ilgalaikiam 
lietuviškos spaudos Išlikimui 
išeivijoje.Patariamoji Komi
sija, su specialistų-advokatų 
pagelba, analizavo "Nepri
klausomos Lietuvos" Spau
dos Bendrovei ("Independent 
Lithuanian Publishing Com
pany") sutelktas teises, įre
gistruotas Quebec’o Bendro
vių Akto rėmuose (Quebec 
Companies Act).

Šios teisės, specifiniai Iš
vardintos čarteryje - konsti
tucijoje ( Letters Patent, In- 
corporattng"Independent Li
thuania Publishing Compa
ny", recorded 24th of Sep
tember 1948, Llbro 217, Fo
lio 2), buvo nuodugniai per
žiūrėtos, kad nustatytų, ar 
būtų galima, reikalui esant, 
pagal Išduotą čarterį-konstP 
tuclją, padaryti juridinius 
šluos pakeitimus ;

1. Reikalauti, kad bendruo
se metiniuose ir specialiuo
se susirinkimuose akcijų 
reprezentacija vyktų tik tie
sioginiu akcininkų dalyvavi
mo būdu, t. y. panaikinti raš
tiškus įgaliojimus.

2. Balsų dauguma remian
tis, "Nepriklausomos Hetu-

poetas besiilgis lietuviškų
PURIENŲ
Beletristas, lyrikas, re

daktorius, pedagogas, daili
ninkas, o svarbiausia, didelis 
keliauninkas, Petras Babic
kas, pr.met.s«laukė7Om .amž. 
Iš ‘Laisvos Lietuvos jis ap
keliavo visą Vakarų Europą, 
Mažąją Aziją, Šiaurės Afri
ką, Amerikos žemyną etc.

Vienok Ir tada, nors žino-- 
damas,kad ankstėliau, ar vė
liau, grįš savo numylėton 
Tėvynėn, būvodamas Italijoj 
šitaip eiliavo :
"Žydrioj Italijos Saly,
Kur saule žėrinti, auksine, 
Nė pasilsėti negali 
Tarp laurų, palmių, apelsinų.

Lyg ai arų kvailų, gailių
Ilgiuos lietuviukų purienų.
Ir girioj pinigų žalių
Jaučiuos toks vienišas, toks.,_ 

vienas.,
Petras Babickas gimė 

1903 m.balandžio 29 d. Vir
bališkių -Laukmlnlšklų km., 
Panevėžio apskr. Ir valsč. 
Gimnaziją baigė Panevėžyje, 
literatūrines studijas Išėjo 
Kauno universitete. Vėliau 
mokytojavo Jurbarko gimna
zijoj, dėstydamas paišybą ir 
literatūrą, darbavosi valsty
biniam radiofone, redagavo 
"Mūsų Vilnių", buvo Šaulių 
s-gos kultūros skyriaus In
struktoriumi, Švietimo mi
nisterijai organizavo filmo - 
teką, pagamino Martyno Jan
kaus, J. Šliūpo, A.Jakšto- 
-Dambrausko, G. Petkevičai
tės, gen. J. Bulotos Ir kt. fil
mus. Jo kūrintai : apysakų 
rinkinys "V aka r" 1931 m."Ma- * 

almanachą
po to, kaip ir kitų 

lietuvių dalis

Petras Babickas

vos" Spaudos Bendrovės val
dymą perduoti vienąjį pasi
rinktai organizacijai, Ir

3. Pakeisti čarterį - kon
stituciją, pastatant "Nepri
klausomos Lietuvos’Spaudos 
Bendrovę ant kooperatyvlntų 
pagrindų,!, y. balsavimą sta
tant ant susirinkusiųjų skai
tytojų,o ne akcininkų - savi
ninkų nuosavybės reprezen
tacijos.

Nuodugnus peržiūrėjimas 
minėto čarterto-konstituci
jos, jo siekiamo tikslo ir 
specifinio nurodymo, kad ak
cijos turi būti plačiai pa
skleistos, rodo, kad minimi 
pakeitimai nėra juridiniai 
galimi, kadangi jie priešta
rauja arba tam pačiam čar- 
terlul, arba Quebec’o Kom
panijų Akto principams. Jei, 
tačiau, norima,nežiūrint ko
kia kaina, įgyvendinti l-ąjį 
punktą-nežturint kompllka - 
cijų Ir tšlaldų-tuomet reikė
tų esamą Bendrovę likviduoti 
ir prašyti leidimo kurti 
kitą, kitokiais juridiniais pa
grindais .

Patariamoji Komisija pri
ėjo Išvados, kad bet kokie 
žygiai dabartiniam "Nepri
klausomos Lletuvos"Spaudos 
Bendrovės čartertul pakeisti 
nėra patartini.

ADMINISTRACIJA IR 
REDAKCIJA

Redakcinis pajėgumas bet 
kuriam rimtam laikraščiui, 
ir redakcinis personalas yra 
būtinas,-tat laikraščio leidi
mo pasisekimo ašis. Joks 
pajėgesnis redaktorius, ta
čiau, neužstangažups, jeigu 
jis neturės pilno pasitikėji
mo administracinio aparato 
kompetencija Ir pastovumu. 
Ir jei jis abejos,kad būsiąs 
visokeriopai jos remiamas 
kritiškuose momentuose. 
Toks tamprus bendradarbia
vimas turi būti paremtas vi
sapusišku pasitikėjimu, pa
gal iš anksto sudaryta darbo 
eigos planą ir bendrą admi
nistracijos nustatytą edttort-

nę politiką.
Patariamoji Komisija yra 

įsitikinusi, kad tokį pajėgų 
redaktorių galima rasti, su 
sąlyga, jei ji pati, t.y. "Ne - 
priklausomos 'Lietuvos"

net

rių pasakos" 1933 m.,"Gln- 
taro krantas" 1938 m., eilė
raščių rinkinys "Geltona ir 
juoda" 1930 m., "Žmogaus 
remontas"1934 m., "Toli nuo 
Tėvynės", 1945 m. antra lat- 
da-1946 m., "Svetimoj pa
dangėj" 1938 m., kelionių 
raštai- "Elada" 1939 m. , 
"Brazilija" 1951 m., vaikams 
"Nuostabi Jonuko kelionė", 
"Tra ta ta ta ta" /eilėr./ , 
"Murziukas"/ L.R.K. jaun. 
liter, premija 1933/, "Vil
niaus vaikai", "Aš karys", 
"Gyventmas-lalmė". Ispaniš
ka ip tšsp. Lithuania 1947 m. 
Lietuvoje bendradarbiavo 
"Vaire", "Ž idtnyje", "Naujo
joje Romuvoje", "Trimite", 
"Karyje", "Mūsų Vilniuje", 
"Skautų Aide". 1929 m. sure
dagavo almanachą "Jie 
mums". O 
tūkstančių
- tremtis.

1949 m.
atvyko Kanadon ir apsistojo 
Toronto mieste. Čia Šv.Jono 
Krikštytojo vardo lietuvių 
parapijos salėj suruošė sa - ko. Čia jis skaitė gera pus- 
vo tapybos darbų parodą, ku
rioje / kaip niekad kitados/
- vist jo kūriniai buvo išpar
duoti. Ir šias eilutes rašan
čiojo sallono sieną puošta p. 
Babicko "Braztlė mergaitė", 
o vlrtuvę-natiurmorttnės"Gė- 
lės". Kanadoje jis užsilaikė 
neilgai— tik keletą mėnesių. 
Po to iniciatoriai, nutarę 
leisti latkraštį"Tėviškės Ži
burius", nuslstatėm Petrą 
Babicką kviesti to laikraščio 
[redaktoriumi.Deja, jo"nebe - 
pagavom"-jis buvo jau pake
liui į Pietų Ameriką. Pakvie
tėm redaktoriautl kitą žymų 
žmogų- prof. d r. A. Šapoką.

Ir turime būti dėkingi 
Aukščiausiajam, kad mūsų 
sunkioj Tėvynės laisvinimo 
byloj dar turime žmonių, ku- 
Me tyliai, be šauksmo ir 
riksmo apie savo nuveiktuo
sius darbus, dirba, pluša, 
dažnai naktimis nemiegoda
mi ir poilsio neskirdami sau, 
kad tik ką gera padarius, ką 
nors nuveikus Tėvynės lais
vinimo bare. Taip lygtai, kad 
supažindinus savuosius ir 
svetimuosiuš/ypač pastaruo
sius/ apie sunkią, baisią ir 
tragišką mūsų pavergtos 
Tėvynės kančią.

Pietų Amerikoj šitokį dar
bą labai įtemptai dirbo ir 
tebedirba du mūsų tautiečiai, 
abu rašytojai - tat j Petras 
Babickas ir Kazimieras Či
biras- Verax.

Pabuvojęs ir pasidarba
vęs Pietų Amerikoj, Petras
Babickas 1957 m. vėl atvykoį sttlgt lietuviškų purienų ir, 
JAV-bes. Čia jis atvyko, 
anaiptol, ne pasivažinėti, bet 
to paties kilnaus darbo dirb
ti, kurtam jo pasišventimas

P etras B abick as
poilsiui laiko neskiria.

Tats pat metals/1957/ iš
ėjo Iš spaudos P. Babicko 
paruošta - PICTURESQUE 
LITHUANIA. Tat knyga-an
glų, ispanų Ir lietuvių kalbo
mis. Tai puošnus leidinys, 
Išvydęs pasaulio šviesą. Va
sario 16-tosios Išvakarėse, 
kada suėjo lygtai 40 m. nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo.

Keletą mėnesių būvodamas 
Amerikoj , Petras Babickas 
neleido veltui brangaus lai- 

kapį paskaitų jaunimui. Su 
paskaitomis jis apvažinėjo 
daugelį JAV-btų kampelių, 
kaip : Omaha, Nebr., Phila
delphia, Pa., Cleveland, Ohio 
ir kitur. Be to, kas savaitę 
jis kalbėjo per "Margučio" 
radiją.

Po to gėrėjomės dar vienu 
Petro Babicko kūrybos leidi
niu - tai eilėraščių rinkinių, 
pavadintu "Dramblio kojos" . 
Tai poeto kūrybos rinktinė, 
kurion sudėti parinktieji ei
lėraščiai iš trijų, čia niekur 
negaunamų knygų : "Žmogaus 
remonto","Geltona ir juoda" 
ir "Svetimoj padangėj". Dvi 
pirmosios čia paminėtos 
knygos buvo išspausdintos 
Nepr. Lietuvoj, o trečioji 
- Argentinoj.

1957 m. spalio 13 d. P. Ba
bickas Iš naujosios knygos 
deklamavo eilėraščius Kęs
tučio korporacijos suvažia
vime Coronado, Ind. Iš daly - 
vavustų suvažiavime apie 
1OO asmenų, apie 80% buvo 
jaunimas, kurte poetą labai 
šiltai priėmė, smarkiai plojo 
ir dž’ingėst jo kūryba.

1958 m. pavasarį P. Babic
kas vėl grįžo P.Amerikon, į 
Rio de Janeiro, kur jis dirbo 
Lietuvos pasiuntinybėje. Da
bartinis jo adresas yra :

Rua Santa Pastora 17,
Sao Cristovao,
Rio de Janeiro, Brasil.
Tikiu, jis ir dabar, kaip 

būdamas didelis Lietuvos 
patriotas, nostalgiškai tebe- 

nors būdamas silpnėjančios 
sveikatos, tebedirba Lietuvai 
laisvinti darbą.

Pr. Alšėnas

MH ■■■■
Danutė Matulaitytė - SimankeviSienė, vadovavusi lietuviams per 
tarptautinio vakaro programa Melbourne A ustralijoje.V i e t i n i s-l i e t. 
laikraštis rašė:”... vienos Danutes Simankevičienės-uŽteko, kad 
Lakeside High mokykla visąsavaitę gyventą jungtiniu tautų nuo
taikomis, kurios spalio 6 d. pasireiškė tarptautiniu vakaru."

Spaudos Bendrovės Valdyba 
turėtų moralinį Ir finansinį 
autoritetą Ir stiprią stam
biųjų akcininkų paramą,bei 
dirbtų pagal Kanados ir Que
bec’© provincijos įstatymus.t
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/ ištrauka /

METMENYS, 26 nr. jau
nosios kartos kultūros žur
nalas.

Šis nr., kaip Ir anksčiau 
paslrodžlusleji,Imponuoja ne 
tik savo daugiašakėmis te
momis - meno, mokslo Ir so
cialinių reikalų aptarimais, 
bet Ir originalia kūryba pasi
žymėjusių naujųjų mūsų me
nininkų pristatymu. Dailės 
darbai - K. Lapšlo,Ž .Mikšio 
Ir H.Vepštlenės.

Du žmonės : A. J.Greimas 
Ir Vincas Trumpa prisimena 
nesenai mirusį mūsų poetą 
Jpną Aistį.
^Nauj a kūrybinė jėga dailėj 

Srityje-Kęstutis Lapšys pa
sisako vaizdais ir žodžiais ; 
"Mano darbą galima supras- 

tl kaip bandymą, per mano 
subjektyviai atvaizduotą tik
rovę, pažadinti žmoguje jo 
refleksijos Ir asociacijos ga
limybę. Simbolika turėtų pa
dėti žiūrovui ne tik atpažinti 
per Intelektą suprastus gy
venimo reiškinius, bet dar 
labiau atidengti jų galimus 
mistiškus pagrindus Ir pir
mykštes normas".

Jurgio Baltrušaičio koli
zijos kelyje į lietuvių lltera- 
tūrą-aptarla Bronius Vaške
lis. Mitologiniai modeliai 
civilizacijų analizėje - rašo 
Vyt. Kavolis, nagrinėdamas 
bendrumus Ir skirtumus tarp 
Prometėjaus Ir Šėtono. Blo
gio Veidai trijose lietuvių 
dramose-A. Landsbergis pa
sirinko šiai temai tris vel- 

kalus; J. Marcinkevičiaus Ka-V 
tedrą, J. Glinskio Grasos 
namus Ir K. Sajos Šventeže
rį.

Llūnės Sutemos daiktai 
Ir žodžiai - Ž Ivllė Bllaišytė 
atskleidžia poetės naują vin
gį jos naujai parašytos kny
gos Badmetis proga.

Prozos gabalas - Petro 
Melniko ; poezija : Pastora- 
lė-Liūnė Sutema, Pirotechni
ka -Austė Pečtūrattė; Tomas 
Kuršys ; Rimas Vėžys -Psl- 
chedeliška Dilema.

Kritikos Ir apžvalgos sky
riuje randame originalių ir 
įdomių straipsnių; Apie są
vokinį meną - Kęstutis Pau - 
liūs Žygas, Žemdirbių kul
tūros studljs-Martja Gimbu
tienė, Gyvenimo tiesa tezi
niame romane-Liūtas Moc- 
kūnas, Mitai Ir mokslai eg- 
zllyje-Skirmantė Kondratle- 
nė.

Šis žurnalas mūsų jaunimo 
elitui yra tikras iššūkis. Vi
sas akademtkints prieauglis 
turėtų juo susidomėti.

Savo dienorašty Marija retai aprašydavo visos dienos įvykius. Daž
niausiai buvo aprašomi rytai — pabudimas, atskleidimas užuolaidų, ku
rtų spalva Ir sunkumas keisdavosi. Marija atskleisdavo melsvą tinklą dar 
gulėdama lovoje. Arba Marija, ranka laikydama rudo brokado uždangą, 
perslsverdavo pro langą..

Mergelės užrašuose randami kambarių, salių Ir bažnyčių dimensijų 
aprašymai. Savo netvarkingam įkaršty jinai apibūdina tinklinius skliau
tus, įvairias žoles, augančias šventiesiems po kojomis, dangaus Imita
cijas jaučių laikomose kupolose. Plačiau aprašomi salių Interjerai, ak - 
torių persirengimo kambariai, tamsaus medžio spintelė augštu,sunkiuo
se rėmuose paskendusiu veidrodžiu, siaurais giltais stalčiais, kuriuo
se mėtosi dieninio seanso bilietai.

Mergelė Marija buvo linkusi patirti mažąsias nelaimes .dažnai įslplau- 
davo pirštą.Eidama koridoriais nusibrozdindavo petį. Visi tie susižeidi- 
mal smulkiai uždoknmentuoti— įplauto piršto antspaudas keliuose patam
sėjusiuose kraujo lašuose. Gal būt,balsiausia žaizdos dokumentacija,tai 
antspaudas praskeltos kaktos. Mes įsivaizduojame Mariją lenkiant galių 
lyg tat maldai Ir liečiant sąsiuvinio lakštą prasivėpusiu smilkiniu.

Rimas Vėžys
PSICHEDFUŠKA DILEMA

Su manim negerai: 
aš manau, 
kad esu apelsinas. 
Užsidaręs kambaryje 
tupiu kampe 
vienišas
Ir bijau 
žmonių. 
Bijau, 
kad manęs „ 
nepajudintų, 
nes pavirsiu 
į sunką.
Prieš metus 
buvau 
visai normalus. 
Prieš metus 
buvau citrina.

Austė Pečtūrattė 
PIROTECHNIKA

/ Ištrauka /
Petras Melnikas
PASIVAIKŠČIOJIMAS

Tlk žirgai čia partšamt prie šalia namų stovinčio kuolo ar tam Išties
to balkio (T. V. teko matytį.Žirgų parisimas yra greitas, — atrodo, lyg 
filmus suka nervuoti režlsortat. Į General Store tik skuba Ir skuba Gun- 
smoke herojai, net nespėję keturkojų gerai parišti. Jie skuba kuo grei
čiau ekrane blyksteltl pistoletu, atrodo.

Bet viskas yra reikalinga. Ir pistoletai . . .
Taip. Juk seniai seniai prie avantlūrlnio kino stovėjo berniukas su 

pirmom Ilgom kelnėm ( gan panašus į tave). Atėjo jis kaip tik pažiūrėti 
tų blizgančių pistoletų Ir kad drąsa nugali. Fotografijos prie kasos jį tu
rėjo gerokai sujaudinti. Jis skaičiavo dūmų kamuolius Ir dalindavo iš 
pažymėtos įėjimo kainos. Jei išeidavo dešimt centų už šūvį, buvo pras
tai, Ir jis žygiuodavo ten, kur buvo pigiau.

Išleidęs pinigus, kitą dieną atkaklus berniukas vėl landžiojo prie kino 
kasų. Jis tikėjo, kad drąsa nugali. Šį kartą, neskaičiuodamas pistoletų, 
jis stebėjo skubantį storą ponaitį, jam nusišypsodavo Ir, kartu peržen - 
gęs slenkstį, eidavo pažiūrėti drąsių herojų ir tų pabaigų, kur teisybė 
triumfuoja. x

TEISYBĖ TRIUMFUOJA! Ir tai-he juokais.
Jis tikėjo, kad drąsa nugali, Ir žinojo : nelaimingajam reikia padėti. 

Tokia buvo ekrano Idėja : REIKIA IŠSILAIKYTI.1

VILNIUJE 1919 METAIS
(Ištrauka iš J. Gliaudos romėno "Sunkiausiu Keliu”)
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Jeigu Vilniuje dingo viešumoj trispalvės, pradėjo 
išdidžiai vėliavos pleventi Kaune. Laiku apsirūpinta 
vėliavomis. Jos iškabintos prie Ministerių Kabineto, 
prie savanorių ėmimo punktų, prie Etapo Komendan
tūros, kurią netrukus pavadino Kauno Komendantūra. 
Bet kelios trispalvės dar nepavertė Kauno lietuvjšku 
miestu. Gatvių iškabose trūko lietuvių kalbos. Skur
džių prekybų iškabos nelietuviškai parašytos. Nera
mios gatvių minios kai kur reiškė aklą, atkaklią nea
pykantą lietuvių valstybės užuomazgai.

Daug kas linkėjo Lietuvai pražūties.
Ministerių Kabineto posėdžių darbotvarkes visad 

paruošdavo Sleževičius. Šiame darbe talkino Vileišis 
ir Šimkus. -Jiems buvo patogu bendrame kambaryje 
aptarti svarstysimas temas. Kas vakarą iki antros ar 
trečios nakties jie šnekučiavo vėsiame ir sPpnsfc ap
šviestame Metropolio numeryje; aptardavo dienos bė
gį ir ieškojo padėties sprendimų, svarstė ir veikimo 
metodus.

Tai buvo savotiški atnašavimai, kur svarstymai py
nėsi su atradimais, kur dažnai juodą neviltį reikėjo 
nustumti perdėtu pasitikėjimu savo ištverme. Valsty
bės padėtis vis buvo dilemos ženkle, nes jie dar ne
galėjo priešišką jėgą atremti savo jėga. Lietuvių arse
nalas tomis dienomis buvo pasitikėjimas tautos idealiz
mu, tėvynės meile ir pasiaukojimu. 'Šios vertybės, be 
ginklo rankose, mažai ką reškė kovos lauke. Jaunimas 
gausiai veržėsi į verbavimo punktus. Todėl ministe
rial tikėjo, kad savaitė ar kita stropaus pasirengimo 
duos .Lietuvai savą kariuomenę.

To meto neatlaidus Vyriausybės siekis — šautuvus 
■į rankas! Seniai į šipulius subyrėjo teorinės prielai
dos, kad valstybei gyvuoti užtenka kitų pripažinimo 
ir sutarčių grandinės. Šautuvai, kulkos, granatos ir 
kulkosvaidžiai diktavo Vyriausybės credo. Karinė jėga 
— laidas Lietuvai tapti suverenine valstybe.

Gautus paskolos pinigus kišo į kariuomenės gink
lus. Kulkosvaidis dabar reiškė daugiau, kaip svetimos 
valstybės prakilnaus vyro parama ar oficialus kompli
mentas. Vyko brutalus laikmetis ir žiaurios nuotaikos. 
Su šautuvų piramidėmis, su granatų krūviais valsty
bės vizija palengva virto kūnu.

Ketvirtą valandą naktį į sausio dešimtą, Sleževi
čiui, Šimkui ir Vileišiui dar besišnekant, dar besita
riant dėl ryt dienos būtinai svarstytinos darbotvar
kės, į kambario duris pasibeldė. Atvyko vokiškojo tele
grafo pasiuntinys ir įteikė telegramą, adresuotą Mi- 
nisteriui Pirmininkui.

Sleževičius pamatė — telegrama iš Berlyno.
Karštligiškai skubėdamas, atplėšė įdarą ir per

skaitė. Vokiečių valdžia pranešė, kad Kaunas neap-
«PS|.

leidžiamas ir nebus perduotas rusams. Karinės veik
los linija nustatytas fronto ruožas: Radviliškis, Šiau
liai, Telšiai. Taip pat stabilizuojamas frontas prie Kai
šiadorių. Kautynėms vykstant, greta vokiečių dalinių 
kaujasi Lietuvos kariuomenė.

Virpėdamas iš džiaugsmo, Sleževičius perskaitė 
vokišką telegramos tekstą kambario draugams. Visų 
jautriai išgyventas didžiulis naujo metodo laimėji
mas. Už savaitės — kitos Lietuvos kariuomenės būriai 
jau bus gausūs ir pakankamai prityrę. Lemtingosios 
bolševikų slinkties dienos bus energingai nutrauktos. 
Fronto stabilizacija reiškė tikrą suverenios valstybės 
gimimą. Vokiečių daliniai atsidūrė istorijos vyksme tal
kinti Lietuvai kurtis.

— Ponai, — pasakė Sleževičius, vis neatsikvošeda- 
mas iš džiugesio, — mes grįšime į Vilnių.

Kažkur, atokiau, burzgėjo lėtai slinkdamas ne
tvarkingo motoro sunkvežimis. Aukštajame lango pra
dare virpėdamas cinsėjo besisukąs ventiliatorius.

— Ši telegrama atidaro mums vartus į Vilnių, — 
pakartojo jis savo mintį.

Ir prašnekę, tik dabar suvokė, kokia beviltiška būtų 
padėtis, jpigu jie nebūtų gavę tos telegramos. Bolše
vikų pajėgos įsiveržtų į Jonavą, jų pogrindis pradėtų 
bruzdėti Kaune. Argi sekančiam pasitraukimo punktui 
reikėtų rinktis iš generolo Kondratavičiaus planų Gar
diną? Bet tai būtų tik strategija, neatnešanti per
galės, atskleidžianti patrtiotams bedugnę.

— Mes turime Lietuvą, — pasakė Vileišis.
Jis buvo vyriausias, stambaus kūno ir veido; sė

dėjo ant lovos, savo svoriu įspaudęs menką matracą. 
Iš jo plataus veido Sleževičius sugavo jį nustebinusią 
prielaidą, — tartum Vileišis neranda reikalingo žodžio. 
Pagaliau tą žodį ir visą sakinį rado:

— Tai istorijos šachmatų partijos laimėjimas,-- 
pasakė Vileišis

— Tokį pat laimėjimo pojūtį aš jaučiau šiandieną 
Ukmergės plente, — pasakė Šimkus.

Tai buvo maža temelė, neturinti ryšio su dižiuoju 
laimėjimu. Šimkus mėgo pririšti dėmesį prie savo de
talaus pasakojimo. Dėstė lėtai, o bedėsiant jo balso to
nas virto pirma pakiliai deklamaciniu, vėliau melan
cholišku. »

— Mūsų savanoriai mokėsi žygiuotės Žaliajame 
Kalne. Visas būrys žengė gatvės viduriu ir gerai st’atė 
kojas. Iš ketvirto skaičiuojant, jie užplėšė dainą ir ge
rai derino žingsnius į taktą. . . Jie užtraukė, galite pa
tikėti: išėjo tėvelis, išėjo motinėlė, išėjo visi vaikai į 
mišką...

Šimkus nuoširdžiai juokėsi:
— Tai mano išgirsta pirmoji mūsų kariuomenės 

daina.
— Simboliško turinio daina, — pasakė Vileišis.
Pajutęs šypsnį po ūsais, Sleževičius pridūrė:
— Ministeris Velykis sakė, kad savanoriai labai 

trūksta kariškų dainų. Nenuostabu. Juk neturėjome 
kariuomenės.. Sako, pelėda gerai tinka žygiuotės taktui.

Miegas bėgo nuo jų. Įniko tartis apie už savaitės 
rengiamą Valstybės Konferenciją. Vietoje Vilniaus, ta- 
konferencija dabar šaukiama Kaune.

— Valstybės Taryba teeina Parlamento funkcijas, 
— dėstė Sleževičius, — ir tepalieka Kabinetui vykdomo
sios valdžios galias. Tada bus darna ir kūrybingas 
darbas. Aukštasis Tarybos Prezidiumas neturi kištis 
į Kabineto veiklą — tai mūsų koalicinio Kabineto išsi
laikymo sąlyga.

Tą naktį jie primigo gal valandai - kitai...
Vos įžengė į Ministerių Kabineto raštinę, jie pa

tyrė, kad vakare žuvo du pirmieji savanoriai. Tai keista 
ir beprasmė žūtis. Girti vokiečiai nušovė savanorius, 
skubančius į sargybą prie Raudonojo Kryžiaus ligoni
nės. Tai buvo Juozas Kalasiūnas, zapyškėnas, teišbu
vęs kariuomenėje penkias dienas, ir Antanas Zamba- 
cevičius, iš Šakių apskrities, ištarnavęs savanoriu aš- 
tuonias dienas.

Jie nukauti dviem vienas po kito šūviais — ant 
šaligatvio. Girti vokiečių kareiviai suėmė kitus tris sa
vanorius ir nuvarė į belaisvių stovyklą.

Vėliau vokiečiai teisinosi, kad savanorių apranga 
— buvę civiliai rūbai, o prietemoje jie nematę karinių 
lietuviškų kepurių.
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Po praleistų naktų ant stalo Sleževičius jautėsi 
nepailsėjęs. Kūną slėgė nuovargis, lyg po ilgos ir su
dėtingos gimnastikos. Savotiškas skaudulys rėžė nu
garą ir mentes. Stalo paviršius, pridengtas kariškos, 
trigubai sulankstytos paklodės, spaudė kankinančiai 
kietai. Nuolatos reikėjo vartytis, nes tai šoną, tai men
tes kaustė tirpulys.

— Tai gimnastika, — sakė pats sau, — kurios man 
trūksta dienos metu.

Tačiau tai buvo savęs, apgaudinėjimo žodžiai. Tai 
ne „mocionas“, bet nuovargis, kuris, keletą naktų ant 
stalo pagulėjus, alino kūną.

— Reikia paprašyti, kad man paieškotų lovą, — 
kas rytą pagalvodavo ministeris pirmininkas, ir die
nos bėgyje vėl pamiršdavo.

Iš ryto Šimkus pirmiausia atidžiai nudailindavo 
į diržą savo skustuvą. Skutosi prieš platų ir stebuk-' 
lingai išlikusį čia veidrodį. Mėgo skustis gerai, kad, 
vesdamas prištais prieš plaukų linkmę, ant smakro, 
žandų ir pasmakrėje nejustų nė mažiausio nuskustų 
plaukų pėdsako. Nė mažiausio padaigėlio! t

Su tokiu pat pomėgiu skutosi ir Sleževičius. O 
kada skutosi ir vartaliojo veidą prieš veidrodį, juto, 
kaip menčių tirpulys rimsta ir nugara tampa stang
resne. Skutimosi metu jis nuglušindavo kūno tirpu- 
lius, kurie atsirasdavo dėl miegojimo ant stalo.

— Tai „mocionas“, — sakė sau.
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Istorinių ženklelių autorius champion 
NEPAVARGSTANČIO A. BALEŠKOS LAIMĖJIMAI 

Algirdas Gustaitis 
visai nebrangiai.

Antanas Beleška galvoja 
kitaip : visa lietuvių tautai, 
klek jėgos leidžia. Jis nelau
kia konkursų nei premijų, jis 
dirba,pasirinkęs filateliją Ir 
ant vokų ženklelių kūrimą, jų 
spausdinimą, platinimą. Gar 
mina Ir spalvingai atrodan
čius vokus.su mums svarbių 
datų, įvyktų paminėjimais.

Tarp Ištisos eilės kitokių 
pagerbimų / M.K. Čiurlionio 
Lietuvių Tautos patrijarcho. 
dr. J. Basanavičiaus, Lietu - 
vlų nepriklausomybės pa
skelbimo, Kražių skerdynių, 
Dariaus-Girėno skridimo, Ir 
t. t)tšsklrttnal gražiai pami
nėjo Simo Kudirkos laisvės 
siekimą tr jo Išdavimą ru
sams 1970 lapkričio 23 d., 
Boston, Mass. apylinkėse, Iš
leidęs reikšmingus ant vokų 
llptnukus. Puikiai pagerbė 
Ir tautos karžygio Romo Ka
lantos susideginimą Kaune 
1972 gegužės 14 d., Irgi su
kūręs įspūdingą ženkliuką.

Manyttna, gerb. p. A.Be
leška Ir ateityje kvirs mūsų 
tautos Istorinius įvykius 
garsinančius ženkliukus-U- 
plnukus, kurte paštu siunčia
mų vokų pavidalu plinta vi
same pasaulyje. (Jo adresas 
69 21 So. Claremont Avė., 
Chicago, Illinois 60635). Il
gainiui tokie ženkleliai bus 
branginami, išstatomi paro
dose, spausdinami knygose. 
Šiuo kart daugelis į juos 
nekreipta dėmesio, todėl aš 
jau ne pirmą kartą juos prt-

Ilgiausiai Išliekanti doku
mentacija yra Iškalta grani
te, atlieta pliene ar atspaus
dinta popieriuje, kalbant, 
aišku, be detalių. Net mar
muras ar metaliniai kurt - 
nlat vtstlek turi pakliūti ant 
popieriaus, jei norima pa
siekti plačias skaitytojų, 
žmonių, mases.

Ir dėl to rusai-bolševikai 
taip bijosi laisvo spausdinto 
žodžio, konfiskuoja laiškus 
su menkiausiomis spaudos 
Iškarpomis, jei jose pasisa
koma jų melų mašinai ne
virškinamų sakinių, minčių. 
Bet komunistai mielai įsi
leidžia mėšlagalvlškus svai- 
'Paltojlmus, papilamus kitų 
tautos priešų katrlakuprlų ar 
kalrlabepročlų. Tokių, kaip 
žinome, uoliai pert netgi di
dieji JA V-tų universitetai, 
Ir lietuviams studentams 
sumaišydami galvoseną.

Menka lietuvių datllnln- 
' •'ms, rašytojams garbė pel- 
~~»tls vien svetimose palė
pėse, pinti pasakaites vien 
svetimųjų pasauliui. Nors 
tokių porelšklal krapštaįkarš- 
tlškat ginami panašaus ran
go Įtakingųjų. Ilgainiui pa
aiškės, kad anų pastangos 
teprllygs verstiniems, im
portuotiems, 
Kovojančiai 
jie tesutaupo 
kai galima 
vertingesnių
kūrinių, Ir kai daugiaspalviai 

zelkslal atspausdinami 
puikiausiomis spalvomis tr

Išdėstymams. 
lietuvių tautai 
vertimų laiką , 
Išsiversti net 
dalykų, tikrų

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.- 02127 /

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS, 
. JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽlNIU IR iŠ KANADOS 

GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI

GINIU PATARIMU SKYRIŲ, faetinė prenumerata tik $7.00
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Komitetas Amerikos Raito Ženklui
<3^Oa6a/iaiftcŪ6i

LRISVČS KOVOTOJAS

V J

A. Paieškos ženkliukai R. 
Kalantos ir S. Kudirkos 
pagerbimams.

menu.Latviai žymiai plačiau

naudoja savo tautos nelaimę 
‘ar Istorinius įvykius garsi - 
nančtus vokus, ženklelius . 
Juos plačiai vartoja didžio
sios latvių organizacijos, 
Lietuvių didžiosios organi
zacijos taip pat galėtų/ Ir 
vertėtų 1/ atitinkamus ženk
lelius,
skleistų naudingas mintis, 
gaivintų 
jaunimas turėtų paremti to
kias A. Beieškos mintis,jo 
ženklelius, ar patys savus 
pasigaminti.

piešinius, vartoti :

sąjūdį. Ypatingai

Lietuviai, vartokite Beieš
kos ženklelius Juos tšplrkt- 
te! Nusiųskite vieną ar kele
tą dolerių, ar markių, gausi
te jų savo laiškų papuošimui 
Ir lietuviškų minčių skleidi
mui. Jo ženkleliai turi Ir an
glų k. įrašus.

Ne kartą esu rašęs, kad 
lietuvių tautos šaka prūsai 
521 metais Išsirinko sau val
dovu Vaidevutį, kaip rašė S. 
Grunau Ir kiti senieji. Ma
nau, tuo reikta tikėti, nes 
naudojama daug kitų senų 
duomenų. Taigi, 1973 metais 
nuo organizuotos lietuvių 
tautos pradžios, jei pradėsi
me tik nuo 521 m etų, yra 
1452 metai. Artėjama prie 
organizuotos lietuvių tautos 
valstybės pradžios pusantro 
tūkstančio metų. Iki to laiko 
dar gal Ir bus pakrutėta, bet 
jau dabar, gerokai Iš anksto, 
gal p.A. Beleška galėtų pa
rengti atitinkamą ženkliuką , 
kad Ir su įrašu : organizuo
tos lietuvių tautos pradžia 
521 metais.

FILMU PASAULYJE
Girdėjote apie amerikie

čių dramaturgą Edward Al
bee? Žinote, kad jis yra pa
rašęs keturiolika vaįdlnlmų, 
įskaltytlnal "Everything In1 
the Garden", " The Death of 
Bessie Smith","Whds Afraid

telkime į to pat vardo filmą, 
pasaulin paleista 1973 m.pa-

USE

kReA/i 
VE/ūRODŽ/AI

Tecnikos amžius
Katė tupi prie uolos ir 

laukia. Pagaliau, neiškentu
si, klausia:

— Ką tu ten veiki, kad ne
išeini?

Pelė atsako: ‘
— Žiūriu televizorių.
— Kaip gi tu gali taip il

gai spoksoti j ekraną?
— Matai, šiandien labai 

įdomi laida.
— Ir ką ten rodo?
— Rodo, kaip tu dabar 

manęs tykai.

GARGLO 
Mouth 
*A6h

of Virginia Woolf?".
Dabar jau prisimenate 

Gerai. Matėte teatre "A De
licate Balance",premjeriniai 
pradėtą 1966 rugsėjo 22 d.
Martin Beck Theatre, New * baigoje. 
York, N. Y. ?Tal dabar dtrs - į multtmlHonlerlų namą

ŠIE KAZIMIERO PARAPIJOS ISTORINIAI METMENYS
Spausdinajne Montrealio lietuvių, susijusius su Sv. 

Kazimiero parapija i storinius įvykius, kaip yra paruošus -boda
mas vikaru kun. Jonas Gaudzi.

PIRMOSIOS PARAPIJINĖS MISIJOS ĮSTEIGIMAS

1907 m. vasario mėnesio pradžioje, niekam nelaukiant, į 
Montrealį atvyko kun. Boleslovas Siamas. Kodėl Montrealio 
arkivyskupija nepasirinko kun. M. Plaušinaitį, kuriam reikėjo 
išgauti leidimas iš Seinų vyskupo,bet priėmė kun. B.Šlamą? 
Atsakymas labai paprastas. Nuėjęs į Montrealio .arkivyskupi
ją, kun. B. Šlamas pristatė du oficialius ir labai gerai liudi
jančius apie jį raštus; 1) Westminster kardinolas Vaugham 
(Anglija) liudija, kad kiek jam yra žinoma, kun. B. Šlamas bu
vo du metus Londono lietuvių misijos energingas ir geras ku- 
nigas;-išduota 1903 m.sausio 7 d. 2) Antras raštas: Glasgowo 
arkivyskupas Joannes Aloisius liudija,kad kun.B. Šlamas Kau
no diecezijos kunigas,3 mėnesius rūpinosi lietuvių dvasiniais 
reikalais ;-išduota 1904 m. balandžio 18 d.

Atsižvelgiant į gerai liudijančius dokumentus, Montrealio 
arkivyskupija priėmė kun. B. Šlamą į savo dieceziją ir jam 
pavedė organizuoti lietuvių ir lenkų misijos parapiją.

Kun.B.Šlamas nusisamdę butą 1244 St. Catherines St. East, 
kur gyveno daugiau kaip pusmetį su atsivežta iš Amerikos 
šeimininke Kuciniute.

I. PIRMAS KLEBONAS BOLESLOVAS ŠLAMAS,

1907 m.vasaris-1908 birželio 9 d.
Biografija iš L. E.

"Kun.B.Šlamas, gimė 1864 m.Remeikių km. Užpalių valšč . 
Utenos apskr. Baigęs Kauno kunigų seminariją ir 1888 m. 
įšventintas kunigu, iki 1892 m. dirbo kunigo darbą Utenoje , 
vėliau Mintaujoje (Latvija), 1894-1900 m.Ventpilio klebonas. 
Ten platino lietuvišką draudžiamą spaudą. Londono lietuviams 
(Anglijoje) kuriant savo parapiją ir ieškant lietuvio kunigo , 
kun.B. Šlamas atvyko į Londoną 1900 m. gruodžio 9 d. Vykda
mas nepasiėmė savo vyskupo liudijimo, -Londono kardinolas 
nenorėjo jo priimti ir tvirtinti lietuvių dvasios vadu. Dėl to , 
kun.B. Šlamas siuntė 360 žodžių telegramą į Vatikaną popie
žiui Leonui XIII. Pagaliau vietos kardinolas sutiko, kad kun. 
B. Šlamas liktų Londone ir nustatė, kad parapijos komitetas 
duotų jam išlaikymą (algos po 3 svarus savaitei).Tačiau ne
trukus kun. B. Šlamas susikirto su parapijos komitetu dėl al
gos ir dėl bažnyčios renkamų pinigų. Komiteto nariai buvo at
statyti iš pareigų ir atskirti nuo lietuvių bažnyčios. Parapija 
suskilo,komi tetas per teismą atėmė iš kun. B. Šlamo parapijos

1974. II. 1Y '

( Paruošė kun. 1 Gaudzė )

knygas.Parapijos komitetui daug padėjo savo patarimais dr . 
J. Norkūnas (Bagdonas), atvykęs į Londoną iš Paryžiaus pa 
rodos,kur tvarkė lietuvių skyrių. Jis padėjo komitetui išleisti 
knygelę "Parapija ir kunigas", kurioje atvaizduota komiteto 
kova su klebonu. »

Nors pagaliau kun. B.Šlamas su parapijos komitetu susitai - 
kė ir atidavė komitetui tvarkyti piniginius reikalus, tačiau dėl 
savo nesugyvėnamo būdo 1903 m. sausio 6 d. paliko Londoną 
ir išvyko į Ameriką.

(1908 m.metė kunigystę ir vedė. Prieš I pasaulinį karą, Rū 
tos pavarde buvo grįžęs į Lietuvą ir nusipirkęs Karčrūdės 
dvarelį,Kudirkos Naumiesčio valšč. Karo metu atsidūrė Ode^- 
soje 1917 m. ,kur ir mirė)". (Iš Lietuvių Enciklopedijos,30 t.) .

Davusi leidimą kun.B.Šlamui, Montrealio arkivyskupija nu
rodė, kad patalpas pamaldoms gali nuomuotis St. Vincent de 
Paul prancūzų parapijoje.Tai buvo pati pirmoji vieta, kur ben
drai susirinkdavo lietuviai ir lenkai į ruošiamas sekmadie
niais pamaldas. Po kurio laiko, tos bažnyčios salė buvo atsa
kyta,nėra žinoma dėl kokios priežasties; todėl reikėjo ieškoti 
naujos vietos kitur.

1907 m. kovo 16 d. , kun. B. Šlamas rašo prašymą Quebeco 
Provincijolui (nėra pažymėta kokios vienuolyjos), kad leistų 
naudotis vienuolyno bažnyčia, -prie De La Gauchetier ir Plė
sis gatvių. "Jau dveji metai,kaip lietuviai ir lenkai susirūpinę , 
ieško gauti savo kunigą ir pagaliau, kada aš čia atvykau juos 
aptarnauti, buvau priskirtas prie St. Vincent de Paul bažny- 

‘ čios.Ta bažnyčia yra dažniausiai užimta su pamaldomis pran
cūzams, ir mes turime daug nepatogumų. Kreipiausi į vietos 
arkivyskupą su pageidavimu,kad leistų mums persikelti į Jūsų 
bažnyčią.Sutinkant Jums,prašau leisti naudotis bažnyčios pa
talpomis, mes pasižadame mokėti nuomą už bažnyčios ir li
turginių drabužių naudojimą.Lietuvių ir lenkų į pamaldas su
sirenka apie 500-600. Mes tikimės, kad gausime pasinaudoti 
Jūsų bažnyčia: Velykų sekmadienį arba net dar anksčiau. Pa
sirašo lietuvių ir lenkų klebonas B. Šlamas". (Iš Montrealio 
arkiv. arch.).

Neturint lietuviams savos bažnyčios, apie 10 metų, jiems 
teko vaikščioti iš vienos bažnytinės salės į kitą, o gauti pa
maldoms pačią bažnyčią,prancūzų arba airių parapijose, buvo 
visai neįmanoma. Daugiausia buvo nuomuojamos salės šiose 
bažnyčiose:!. St. Vincent de Paul-2310 St. Catherines East; 
2.Sacre Coeur de Jesus-2000Maisonneuve Ave. ; 3. St. Brigide 

> -1151 rue Maisonneuve; 4. St. Eusebe de Verceil-2151 Fullum 
St. Trumpam laikui yra nuomuota ir kitose parapijų salėse . 
Ilgiausiai.netper kelis kartus, buvo nuomuojama salė St. Eu
sebe parapijoje. Kada lietuviai pasistatė savo bažnyčią-šv . 
Kazimieroj jąpersikėlė 1916 m.balandžio 9 dieną, -3426 Par- 
thenais St. (tada adresas buvo 720).

(BUS DAUGIAU)

nakvynėn atvyksta draugai^ 
nes prisisapnavo labai balsiu 
sapną, negali būti namuose. 
Tuo laiku grįžta multlmlllo- 
nlerlų duktė, jau kelintą kar
tą perslsklrlantl. Svečiai 
užima šeimininkų dukters 
kambarį.Duktė repajenklnta, 
net grasina nušauti. Kitą ry
tą įsibrovėliai svečiai Iš
vyksta.

Šis turinys apvyniotas 
narpltals posakiais, pokal
biais, satyra. Daugiausiai, 
- neturinčių ką veikti, neži
nančių kąlp laiką leisti,tur
tuolių pokalbiais,neturinčiais 
gyvenimiško ryšio. Rašyto
jas, kad Ir pagarsėjęs, suga
dino daug popieriaus turtuo- 
llškai pasimetusių padūku- 
stems svaičiojimams užrašy- 
šytt.

JJeįtlkėttnlausla - brutalus 
svečių, kad Ir geriausių 
draugų, įsibrovimas.Už tokio 
neįtikėti numo kabtnėdamasts 
sukūrė veikalą. Perslrašė.ar 
betaisydamas pametė mintį, 
arba logiškos minties niekad 
neturėjo.

Veikalas aiškiai teatrališ
kas,bet truputėlį pritaikintas 
filmui, naudojant filminius 
efektus, prabangiausias de
koracijas, aplinką. Valdyba 
pirmaeilė; Toblas-Paul Sco
field, žinomas Iš filmų "A 
Man for All Seasons", "Hen
ry V","Hamlet", "King Lear" 
Ir kt.

Kiti "A 
artistai : 
Hepburn,
"Little Women", "A Bill of 
Divorcement", "The Phila
delphia Story","Adam's Rib" 
tr t.t.Lee Remtck, Kate Retd 
/Išskirtinai pulki štame fil
me./, Joseph Cotten, Betsy 
Blair. Direktorius Tony Ri
chardson, Redaktorius/ Edi
tor /John Victor Smith.

Spalvotas 132 minučių fil
mas.

Delicate Balance" 
Agnes - Katherine 
žinoma filmuose

P. Tilvikas
5 psl.

5

5

vokus.su


Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS "TALKA”

Taupyk ir skolinkis

830 Main St. East. tel. 544-7125
Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais
penktadieniais 
šęštadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 4,600.000

st.catharines
GRAŽIOS PAGERBTUVĖS

Sausio 26 d. , Petro Baro
no 60 metų amžiaus sukak
tis praėjo gana gražiai.Ren
gėjų V.Palujansko ir P.Pol- 
grtmo iniciatyva 6 vai. vaka
re į Polgrtmų butą pradėjo 
rinktis svečiai ne tiktai vie
tiniai, bet atvyko net iš Mon- 
trealto, Toronto, Hamilton 
ir kt. vietovių, nes neveltui 
Petras turi pažįstamų savo 
ir kitose kolonijose. Jis yra 
malonus ir sąžiningo būdo, 
savo pareigose sąžiningas, 
remia tautinę lietuvišką 
veiklą, dalyvauja parengi
muose, nežiūrint kieno, ar 
kokios organizacijos rengia
mi,Baronai užaugino sūnų, 
kuris yra veiklus skautas, 
paklushus tėvams, gabus 
moksle.

Petras priklauso P. Lukšio 
š.kuopai, ir SLA 278 kuopai, 
ir jose yra aktyvus. Bendrai 
sulgaudus, Baronai yra susi
pratę lietuviai ir, kas pas 
juos kreipiasi, organizacijos 
ar pavieniai, niekad neatsl- 
sako^K-vlslems padeda.

Sveikino Bendruomenės 
pirm. A. Šetikas, P.*Lukšto 
š. kuopos vardu K. Galdikas. 
SLA kuoę. vardu A.Ališaus
kienė. Vietinis klebonas Ju
venalis Liauba OFM ir pa
vieniai : A . Tušas, St. Kukta, 
sūnus Antanas ir kiti.

Dovana įteikta nuo visų 
dalyvių, kurių buvo gana 
daug. Didžiausią tortą atvežė 
iš Hamiltono Sližiai. Pasi
baigus oficialioms ceremo
nijoms, mielas solenizantas 
Petras, jaudinančiu žodžiu, 
visiems gražiai padėkojo.Tad 
valio Petrai ir ilgiausių me
tų tau! Buvęs

bndon, orrt.
T.ONDONO STUDENTAI 
IŠKYLAVO
Londono studentai iškylavo 

Windsore sausio 26 d.*' fut- 
bo’o"rungtynėse. Įdomus žai
dimas įvyko Windsorounl - 
versltete tarp Windsoro ir 
Londono studentų. Šiemet 
žaidė ir studentės - parodė 
vyrams savo atletinį vikru
mą. Bet Londono studentai 
antrus metus iš eilės nusi
lenkė vindsorišktams, mė
gindami nepasiduoti iki pas
kutinio momento. Gaila, pra
lošė žaidimą ir taurę. Galvo
jam, kad bus didesnis įspūdis 
jei mes ateinančiais metais 
atsiimslme taurę mūsų "te
ritorijoj" .

Vindsoriškta i studentai 
pavaišino prteM žaidimą, 
-p. p. Čerškų "Chippawa 
House" ir vakare šv.Kazi
miero parapijoje, kur šiltai 
priėmė su skaniausiais val
giais, gėrimais ir muzika. 
6 psl.

i
/

Mokame už: 
depozitus A.)Čekių| 6% 
šėrus ir sutaupąs--------- 7 %
už vienų metų terminuotus 
indėlius __ _______U-----8%
3 metams ir 5 m.,___9%

Duodame: 
asmenines paskolas iš —11% 
nekiln. turto paskolas iš 9*6%

Daug jaunimo pasirodė jie tik 
iŠ Londono, bet ir iš Detroi
to. Buvo labai malonu vi
siems pasimatyti. Buvo taip 
pat ir proga atitrūkti t nuo 
mokslo bei pamiršti visus rū
pesčius.

Vakare buvo išrinktas 
rungtynių karalius,,tat londo- 
nlškis Antanas Vyšniauskas 
laimėjo tą garbę. Londonas 
taip pat nunešė ir alaus gė
rimo rungtynes — "komandą" 
sudarė Antanas Vyšniauskas, 
Jurgis Valaitis ir Marius 
Chalnauskas.

Londono studentai yra la
bai dėkingi Windsoro studen
tams už tokį priėmimą ir 
ypač aprūpinimą nakvynėmis. 
Tikimės, kad sekančius me
tus jie pas mus atsilankys ir 
pasisvečiuos.

N. Gverzdytė
• Gautai kvietimas "Balti-’’ 
jos" ansambliui prisidėti 
prie pasaulinė® parodos 
Expo'74 meninės programos 
atlikimo Špokane mieste, 
Washington© valstybėje. Nu
matytos datos "Baltijos" pa
sirodymui yra birželio 18 ir 
19 d., 1974 m. Stengiamasi 
nudaryti galimybe® šiai re
prezentatyviai išvykai įga
linti. G.P.

VALDŽIOS DĖMESYS
Norima įkurti daugiakul- 

tūrinį centrą Sudburyje, ir 
valdžia paskyrė $3,000.00 
pirmiesiems tyrimams pra
dėti. Įvyko įvairių tautinių 
grupių atstovų keletas posė
džių tuo reikalų. Bet jei ir 
toliau federalinė, provincijos 
ir miesto valdžios skirs 
tam tikslui neužtenkamai lė
šų, o jų likutį reikalaut pa
dengti tautinėm® grupėm®, 
atrodo, kad projektas turė® 
labai mažą pa®i®ekimą. Vie
na jau aišku, kad dabartinės 
krašte dominuojančios gru
pės, tam nelabai linkusios 
pritarti. Tyrimo komisijoje 
lietuvių atstovas - Silvija 
Marttnkutė bei Algis Kru
čas.
• Lietuvių Bendruomenė® 
bibliotekoje knygo® daugėja 
-sukataloguota per 200 gerų 
knygų .Ja® maukojo lietuviai , 
laukiama daugiau aukotojų, 
taip pat kviečiami vt®i tau
tiečiai jorni® naudotis. Kny
gos išduodamo® skaityti sek
madieniai®, tarp 11 - 12 vai. 
Christ the King bažnyčios 
mažoje ®alėje.
• "Tumo-Vaižganto" šešta
dieninė mokykla ir "Ramu
nėlė" tautinių šokių grupė iš 
Kanados T tetuvių Fondo gavo 
po $1OO. OO.
k Per 1973 m. Tautos Fondui 

surinkta $40.OO,solidarumo 
mokesčio surinkta $144. OO.

toronto
POPIETĖ SAVUOSE 

NAMUOSE
Baigęs pietauti, vienas 

svečias išima iš kišenės 
naują Jurgio Jankaus knygą 
"Užkandis". Pastūmęs savo 
lėkštę ir patikrinęs švarutę 
staltiesę, jis pasideda knygą 
prieš save. Jis pasigiria 
baigiantiems pietauti,kad šia 
knygą tik ką įsigijęs Prisi
kėlimo parapijos knygyne. 
Jam esą norėjosi sužinoti ką 
mėgiamas rašytojas surezgė 
po tokiu neįdomiu pavadini
mu.

Šalia jo sėdįs bendras 
dirsteli į skoningą Tėvų 
Pranciškonų, Brooklyne lei
dinį ir pasisako, kad tuos 
Jankaus pasakojimus jis ne
senai perskaitęs. Toliau jis 
aiškina, kėd tuo pavadinimu 
yra užvardinta viena novelė, 
kurt vaizduoja apkasų kasė
jus, bėgusius iš Lietuvos nuo 
besiartinančių bolševikų. Už
kandis ir buvusi toji kulmi
nacinė vieta, kuria norėta 
atsilyginti labai žiauriam vo
kiečiui - prižiūrėtojui, kuris 
ne tik mušdavo sugaudytus 
kasėjus,bet 17 jų Ir užmu
šė. Kadangi pietautojai prie 
šio stalo jau beveik baigė 
valgyti, jis pasakys kaip ten 
buvo.

Užkandyje pasakojama 
kaip kasėjai kažkur radę 
padvėsusią žiurkę, ją nulupo, 
Išmėslnėjo Ir, pridėję kiek 
turėtų savo lašlnlukų, Iške
pę, sumaitino ją tam vokie
čiui. Jankus ten realiai apra
šo kasėjų vargus Ir jų išsky
rimą su šeimomis. Autorius 
pavalzdūoja jų išbadėjlmą, 
kad laukuose čirškinama mė
sa savo kvapu visiems pa
trigubino alkį.Tik kuomet 
atomazgoje paatški ką vokie
tis ’Suvalgė, visiems ne tik 
dingsta alkis,bet yra ir daug 
juoko. O kol vokietis susi
griebia, kol jis grąžina dir
vai ką suvalgė, pats kepėjas 
dingsta netolimame mtškęly. 
Bet skaitant apysaką atrodo, 
kad už 17 nužudytų asmenų, 
autorius ne tik, kad nesugal
vojo vokiečiui sunkesnės baus
mės, bet tuo beveik pasity
čiojo iš išbadėjusių žmonių.

Kad Jankus moka gerai 
pasakoti, tai mes žinome iš 
ankstyvesnių jo kūrintų : 
"Naktis ant m orų", " Paklydę 
paukščiai", "Namas geroj 
gatvėj", ir daug kt. Nesikel
damas į aukštybes, neieško
damas tik autoriui supranta
mų naujadarų, Jankus paima 
paprastas temas. Tos temos 
yra taip vykusiai sumegztos, 
paskiau jos taip įmantriai 
Išnarpliojamos, kad norisi 
viską suimti vienu prisėdi
mu. Tik baigęs vieną, ar kitą 
apysaką skaitytojas stebisi, 
kaip buvęs apimtas puikiu 
Jankaus pasakojimu, jo puo
selėjama mintim. Net Ir to

Lietuvaitė modeliuotoja Jūrate Marcinffnasir Jackie Feeney rekla-

kiuose kaimyniniuose santy
kiuose, ar romantišku polė
kių atvejose, kurių taip daug 
pasitaiko mūsų gyvenime. 
Kuriuos mes patys, daugiau 
ar mažiau, esame patyrę ar 
net Išgyvenę su visomis Jan
kaus aprašomom detalėm. 
Taip atsitiko "Kryžiuje",kur 
stebuklingas smūtkells pa
gydė ( kaimo ligonius. Taip 
buvo"Kovertltėje",kur kom
jaunuolė, atsitiktinai sutikus 
kaltininką, net jiems jau pa
bėgus Vokietijon, nepamiršo 
dar "laisvinimo" metais Lie
tuvoje jai Iškrėsto pokšto. 
Žiauriai už tai atkeršydama. 
Ttk"Mergattėje"gal klek nai
viai Ir neįtikinančiai vieni
šas kaimo mokytojas vos ne- 
paslperša Ištekėjusiai mo
kytojai.

Aprašydamas vedusių porą 
pirmuoju asmeniu, Jankus, 
pasirodo, nors nebejaunas, 
bet esąs padykęs vyras . 
"Sužieduotuvėse", sužtjojęs ,i 
kad žmona pakvietė į svečius 
patinkamą kaimynę tuo labai 
apsidžiaugia Ir pasirūpina 
gausiomis vaišėmis.Čia ma
tome konjaką, krupniką, ge - 
riaušių saldainių visą kilo
gramą, pyragaičius, tortą, 
konservuotų vėžellų, ungurių, 
citrinų, austrių, riešutų Ir 
net vynuogių. Tuo labiau, kad 
ivtsa tat buvo Lietuvoje. Pa
sakojime "Ne dėl savęs", ne
žiūrint, kad jiems bėgant Iš 
tėvynės, Vokietijoje pasimetė 
3 vaikučiai, kad Amerikoje 
gerai prasigyveno, vyras vis 
tiek nueina pasipiršti kaimy
no žmonai.

Kituose pasakojimuose, 
"Mažas nesusipratimas", au
torius atsargiai nurodo žmo
nos glostoinam pilkiui’, kaip 
tas Ilgai nepastebi, kol neiš - 
girsta kitur, paslapčiom kal
bant, kad jis neturi plaukų. 
O sėdint "Po Magnolijos žie
dais",matome perpykusį biz
nierių - graborlų, kurte metų 
mętats neatleidžia savo kai
mynam, kad tie per jo įstaigą 
anie palaidojo vieną savo 
šeimos narį.

Skaitant "Užkandį"randame 
vlskorlr Lietuvos gamtovaiz
džių, Ir laikino gyvenimo Vo
kietijoj, Ir prabangos Ameri
koj. O kada žmona pasiklau
sia kietai dirbančio, pinigus 
kalančio vyro ką jis veiksiąs 
su antruoju milijonu? Negi 
kaulus įvyniuostąs, kad gra
be nebūtų šalta? Vyrui nera
dus tinkamo atsakymo ir pa
čiam esant dar netinkamos- 
nlam,nežiūrint jo turto, žmo
na jį palieka. Knyga turi 220 
psl. , kainuoja $4. 60.

Šiandiena svečių pasikal
bėjimų temoje yra jauna lie
tuvaitė, kilaatt modistė To-

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

moka 
6% už depozitus

7’/į % už taupymo s-tas 
8% už 1 m. term. dep.
8’/2% už 2 m. term. dep. |Į|||Į 

Kapitalas — septyni

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų

- dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $5.000.

Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus ' 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakaro. -.,4 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio *■' 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bioor Street West, L 

Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6 I*

ronte. Žmonės susidomėję 
diskutuoja šią naujieną. Esą 
malonu, kad savas jaunimas 
toks veržlus, kad eina į vie
šumą, kad gražiai angažuo
jasi. Bet svarbiausia, kad 
šiuo atveju buvęs išlaikytas 
lietuviškas Jūratės Marct- 
nėnaltės vardas (Pridėto
je nuotraukoje pirmoji iš 
kairės). S. Pranckūnas

LIETUVIU NAMAI
>673 Bloor St. W ,Toronto 9. Ontario

Lietuvių Namuose garso 
sistema pratęsta ir į vakari
nę pastato dalį.Dabar visose 
keturiose salėse galima nau
dotis mikrofonais .Vakarinė
se salėse garso sistemą įve
dė Juozas Balsys.

Užgavlenlų baliui, kurs 
įvyks vasario 23 d. LN vir
šutinėje salėje, ruošiamasi. 
Syečtal žadami vaišinti tra
diciniais Užgavėnių valgiais, 
grosiąs geras orkestras,bū
siąs įvairių linksmybių Ir 
visa tąl tik už keturlus do
lerius. Tikimasi, kad baliuje 
dalyvaus daug Toronto lietu
vių. Įėjimo bilietus galima 
gauti Lietuvių Namuose, Pa
ramoje Ir pas platintojus.
• Bingo nuo pirmadienio 
kas savaitę vyks trys žaidi
mai. BINGO bus žaidžiama 
pirmadieniais, trečiadieniais 
Ir penktadieniais. Laukiama, 
kad lietuviai blnglnlnkat per
sikeltų BINGO žaisti į Lie
tuvių Namus.
• Pereitą sekmadienį Lietu
vių Namų sekmadienio popie
tėj Aldonos Gencluvtenės 
keptas kopūsttnts pyragas tu
rėjo pasisekimo. Ateinančio 
sekmadienio popietėj kon
kurse bus valgomas merki
nis pyragas. Pyragą keps p. 
Elena Juknienė.
• Praėjusio sekmadienio 
popietėj kiekvienas stalas 
buvo Išpuoštas skirtingomis 
gėlėmis. Toks gėlių Išdėsty
mas turėjo ne tik papuošimo, 
bet Ir kitokios reikšmės. Po
pietėje dalyvaujančiam jau
nimui buvo duotas varžybtnts 
uždavinys. Jaunuolis ar jau
nuole, kuri teisingiausiai 
lietuviškai surašys klekvle-
no stalo gėlių pavadinimus 
gaus gražią dėžę saldainių. 
Visų 19-kos stalų lietuviškus 
gėlių pavadinimus teisingai 
užrašė keturi jaunuollaljVy- 
tautas Velyvls, Audronė BII- 
kytė, Judita Velyvytė Ir Ba- 
zlltauskas.Burtųkeliu gražią 
saldainių dėžę laimėjo Ba - 
zlltauskas. Nebuvo nu
skriausti Ir kiti varžybų da
lyviai - jie visi’gavo mažes
nes saldainių dėžutes.
• LN lėšų telkimo vajaus 
komitetas praneša, kad pra
ėjusią savaitę LN paskolos 
lakštų /debentures/ nupirko: 
Vytas Ir Genė Agurklal už 
$2000 Ir Vytautas Montvi
las už $500 dolerių.

Tą pačią savaitę nario Įna
šus Įmokėjo : po $1OO- Šar- 
kus R., Du liūnas M., Kavo- 
Itūnas A., Kavollūnas B. ;

muoja naujausią, auto mašiną ”Lii Red Wrecker" Paveikslas paini- po $75- Gallauskas K., Bal
tas i? Toronto angliško laikraščio. trušls A. .Šernas G. .Dagilis

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius 

milijonai dolerių

V.,Dagilis J., lr$25 įmokėjo 
Šlekys Eliziejus.

SUDIEV, BET NE ANT 
VISADOS I

Šių metų sausio 20 To
ronto Liet. Namuose įvyko 
visuotinas. LN moterų sek- . 
ctjos susirinkimas. Sek* • 
vadovavo J^Skrebutėnienė , 
jai atsisakius toliau pirmi-’* 
nlnkautt, buvo naujos valdy
bos rinkimai.

Gaila, kad taip energinga 
pirmininkė atsisakė, nes ji 
pasirinkdama energingas pa
vaduotojas tą moterų sekctjąi 
įkūrė ir per trumpa lalkst 
milžiniškus darbus atliko. Ji 
atsisveikino su sekcija, bet 
ji yra Lietuvių Namų valdy
boje kaip parengimo komtte-- 
to pirmininkė. Tad,tikim 
kad J.Skrebutėntenė nenu. s 
nuo sekcijos veiklos, nes 
sekcijos moterų veikla labai 
artimai susijusi su Ln par 
rengimų veikla. /

Į naują valdybą įeina nežy
mi dalis naujų narių, daugu-,, 
ma sudaro. buvusios valdy-i 
boję, kaip J. Rukšienė, O. 
Rtnkevtčtenė ir kitos, kurtas 
galime pavadinti veteranėms.

Naują valdyba sudaro : 
pirm. - A. Jankaitlenė, I-ji 
vlcepirm. - K. Butienė, II-ji 
viceptrm. - B. Bedarttenė, 
sekretorė-A . Skllandžlūnlenė 
ižd. - Petrė Jankaitlenė, Pa
rengimų komisija : - O. Rtn
kevtčtenė, S. Bastlenė, H. Si- 
monavtčienė, M. Vaitkienė , 
Revz. kom. sudaro-j-L. Ma- 
čtontenė.L. Novogorcklenė ir 
J. Rukšienė.

Susirinkimo laike buvo 
įneštas projektas,kad ateit 
mėginti Liet. Namuose pietų 
laike, ne tik vaišinti svečius 
lietuviškais tradiciniais vai- , 
giais, bet ir mėginti įvesti 
menines programėles.

Linkėtina naujai valdybai 
sekti senos valdybos keliu 
kuris nors buvo sunkus ii 
nedėkingas. Visada pradžia 
yra sunkesnė, negu pabaiga. 
Išardyt kiekvienas, net ir 
nelabai vykusiais smegeni
mis gali, bet sukurti, net ir 
su labai gerais smegenim' 
yra sunku. Linkėtina ir 
linkėtina konstruktyviai veik
la kurti, bet ne ardyti. "Su
diev,bet ne ant visados", pa
sakė su padėka lietuvės mo
terys J. Skrebutėnlenet.

Bernardas
• NL laikraščio parengia 

įvyks gegužės mėn. 4 d., Šešta
dienį Lietuvių Namų didžiojoje 
salėje. Numatomoje programoje 
dalyvaus ir montrealiediai.

Parengimui ruošti susidarąs 
komitetas iš torontiškių, lietuvių,.

DĖMESIO!
Yra numatyta paminėti Lietuvos 

Žemės Ūkio Akademijos 50 metų 
įsikūrimo sukaktis.

Visi Kanadoje gyvencį agronot 
mai-mės, buvę, studentai-tės, 
komojo personalo tarnautojai yra 
maloniai prašomi atsiliepti.

Agron. Vikt. Dailydė 
51 Worthington, Cres.
Toronto, Ont. M6S 3P5

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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CHICAGO:

VELIONIS A. SMETONA gaisre žuvo paskutinis Lte- 
Sauato 9d. buvo pri - tuvos prez. A .Smetona, kuri* 

atminta j kaip prieš 30 m. gyveno Cieveiande.

• Kr. Donelaičio aukšt. ir 
pradžios m. su darželiu, šie
met veikla normaliai. Moki
nių skaičius kiek mažesnis,

* veikla plati. Jos įstelgė- 
s p. Širka jau 12 metų 1a- 

. < tvarkingai jai vadovauja, 
jaunimas ir tėvai yra paten
kinti visa veikla, tik sunkiau 
su tšstvertimu už nuoma 
valdžios mokyklai.Gal dabar 
gaus paramos .Gaila, kad nei 
aei parapijos ar Marijos 
aukšt. mokyklos nenori pri
glausti, — dabar svetimiems 
tenka mokėti. ..
• PLJ Centras Chicagoje ir 
PLJ žurnalo redakcija pasi-

yžę didesniam judėjimui.
Jasaltytė per radio pa - 

reiškė apie Cieveiande įvy
kusį Naujų Metų laikotarpyje 
iauntmo suvažiavimą. Ji pa-

ižtaugė, kad Chicagoje 
veikianti radio kasdieninė 
programa,išskyrus šeštadte- 
il ir sekm.. Margutis,sutiko 
joti PLJ Centrui 15 minučių 

alko, savo pranešim ams ir 
informacijai. u
• Jaunimo Centras gyvuoja, 
čia trys mokyklos, parengi
mai, parodos, paskaitos, 
penktadienio vakaronės ir kt.

Nesenai buvo iš parodos sa
lės pavogta virš 600 dol. 
vertės paveikslų. Kun.Kt- 
jauakas tat pareiškė SVHe- 
rald laikraštyje.Ar pasiseks 
vagys išaiškinti - sunku pa
sakyti. JC veikla choras, Fo
ro Archyvas, šokėjų grupė, o 
paskutiniu metu sudaryta 
teatro grupė, kurtos pirmas 
pasirodymas įvyko sausio 
12-13 d."Spyruoklė Karei
vėlis" valkams.
• Lietuvių Radtc Forumas, 
kuris netrukus šv.s 5 m. su
kaktį, yra likęs vienintelis 
visoje Chicagoje, nes ameri
kiečių stotyse visi jau išny
ko. Ypač buvo labai populia
rus Howard Miller, kuris 
daug kartų kėlė Lietuvos pa
vergimo klausimą ir rėmė 
lietuvius ; bet jis išėjo, kiti 
taip pat dingo.Taigi, mes lie
tuviai dėka ponų A. Rudžių, 
galime naudotis dviem kal
bom- lietuvių ir anglų. Čia 
dažnai politikams patiekiami 
aštrūs klausimai, o nesigai
lima diskutuoti ir lietuviškas 
problemas. Šis forumas vei
kta tik viena valandą/8-9/ 
šeštadieniais. Be to, progra
mose dalyvauja įvairūs žmo-

nės Ir organizacijos. Liet. 
Forumas jau trečius me
tus prisimena Radio ir spau
dos savaitę. Sausio 5 d. joje 
dalyvavo visa LŽS-gos CV: 
J. Vatšnys, V.Kasnlūnas, J. 
Būtėnas, A. Pužauskas ir J. 
Janu šaltis. Inž. Rudis įvade 
pažymėjo, kad visi žurnalis
tai ir radio darbuotojai gali 
vieni kitiems padėti. Pasiro
dė, kad inž. Rudis gali bū
ti irgi L7S-gos narys : jis 
mielai pasižadėjo užpildyti 
įstojimo blanką. Ptrm.Valš- 
nys pažymėjo, kad dabar 
LzS-gal priklauso apie 300 
nartų; per jų kadenciją pri
sirašė 40.

Iš fondo numatoma paskir
ti daugiau pinigų išleisti 
knygai apie žurnalizmą, ku
rtą redaguos kun.J. Prun- 
skis ir toliau skirti stipen
dijas rašančiam jaunimui 
mūsų spaudoje.
• Chicagos klubai - jų keli 
šimtai, bet vieni baigia savo 
dienas, kiti dar auga. Vienas 
klubo pirmininkas sako, kas 
daryti su keliolika tūkstančių, 
nenorim,kad nariai visuome
nės turto įsikištų į kišenes. 
Patarčiau įamžinti klubų 
istoriją į Pasaulio Lietuvių 
Archyvą. Būti gerų knygų 
mecenatais, padėti mokyk
loms ar Altui, Balfut, laik
raščiams, kurte vos bevege - 
tuoja.Žodžiu,juk gerų objek
tų pilna, kurie nebus ilgai 
užmiršti. Daugelis klubų jau 
nelaiko kąsose daug pinigų, 
išdalina skubiems reikalams, 
kaip Anglijos Lietuvių Klu
bas, Zarasišktų, Suvalkiečių, 
šauliai, Tėvynės Mylėtojų, 
kitos organizacijos. Jos re
mia jaunimo veiklą, stovyk
las, T7 .sarto 16 gtmn. Lietu
vių Sodybą, kurt ruoštasi nu
pirkti dar 20 butų seneliams 
apsigyventi. Žodžiu, klubų 
valdybos, kurios einate prie 
mirties, palikit testamentą , 
įamžinkite į išeivijos istori
ją savo darbus ir aukas, 
ateitis bus dėkinga.
• Politikos lauke'.Kongres. 
Robert Hanrahan, surinkęs 
apie 15 kitų ar£tmų kongre s-

V BaČėnaS All Seasons Travel\ b d
2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3537
į KELIONE PO SAULĖTĄ PIETŲ AMERIKĄ Rašo L. Stankevičius

Pagaliau sniegą nutirpdlno 
garais nuo lėktuvo °parnų 
ir pakilom link New Yorko. 
New Yorką reikėjo keturi0 
kartu® ap°krt°tl, kadangi ne
buvo vleto° kur nutūpti. 7 l- 
noma, per tokį pavėlavimą 
Venecuelo° lėktuvas jau ma
nę® nelaukė. New Yorke ne
norėjau likti, tat reikėjo ieš
koti šiltesnio krašto, kuris 
randa°l netoli Venecuelos. 
Vidurnaktį, pagaliau , pavyko 
gauti lėktuvą į Puerto RIcq 
o iš ten,jau po pietų,persė- 
dau į kitą lėktuvą,kuris at
vežė mane tiesiai į Caracas 
miestą.

Caracasė ap°įstojau vienų 
°ene°nto amžiaus lietuvių p. 
Šnetderatčlų pen°tjonate ir 
čia pajutau pirmą lietuvišką 
nuoširdumą. Čia atvažiavo C
mano pažįstama dar iš Pa
ryžiau® laikų, kai ten gyve
nau, ponia Jūratė Statkutė de 
Ro°ale°, su vt°a savo gražia 
šelmynėle-penktai® gražiais 
°ūnumis, kurte laisvai kalba 
lietuviškai, prancūziškai ir, 
žinoma, ispaniškai.Visi kar
tu nuvažiavome pas jos mo
tiną ir tetą, kurios gyvena 
gražiame name ant kalno ir 
kurtos mus gražiai priėmė.

Turėdama0 beveik dvi sa
vaite0 atostogų per Kalėdas, 
nutariau aplankyti Venecue-, 
los ir Kolumbijos lietuvius, 
ir kartu susipažinti su šiais 
kraštat°.

Ketvirtadienio rytą Mon
realyje prasidėjo didelė 
°ntego audra,o °ekančią die
ną turėjau dešimta valandą 
iš ryto iš°krtstt iš Dorva- 
Ito. Dešimtą valandą jau sė
dėjau lėktuve, bet net vienas 
lėktuvas negalėjo pakilti dėl

je yra laikomis lietuviškos 
pamaldos.

Susipažinus arčiau su įdo
mia kun. A. Perkūmo asme
nybę, pasirodo, kad jisai yra 
buvęs 20 metų Kinijoj ir 
kalba laisvai ktnletiškat, net 
jį žmonės vadina padre chi
no (Tėvas kinietis).

Kadangi vakarienės laikas, 
kun. Perkūma° kviečia mus 
valgyti, žinoma ne kur kitur, 
kaip tik į kiniečių restora
ną. Įėjus, vi°l kiniečiai jį
apstoja, o jisai sau špo°au- 
ja ir kalbasi °u jais kinie- 
ttškal. Pašalintai žmonės net 
išstžoję žiūrėjo.Žinoma^mū- 

audro°, ir taip teko išlaukti gų klebona° ir valgė su pa-
lėktuve iki 5 vai. 30 vakaro . •- valiukais. < deu«ieu)

Ponia Jūratė yra labai didelė 
veikėja Caracaso lietuvių ko
lonijoj ir nuo pat pirmos 
dienos rūpinosi manimi, kad 
aš kuo, daugiau galėčiau pa
matyti ir susitikti su lietu
viai0.

Tame pačiame pensionate, 
kuriame apsistojau, susipa
žinau su lietuviu p. Guiga iš 
frazil įjos, kuris jau daugel 
mėnesių čia gyvena. Mat jis 
čia vadovauja vienai brazilų
firmai, kurt stato keltuvus
dideliems pa°tatam°. Tas

Caracaso lietuviu namai, kurie pastatyt! nti kun. A. Perkūno
pastangomis. Jis pats stovi prie automobilio ir namu.

Baltic Woodwork Co.
K. KIAUŠAS Ir J. ŠIAUČIULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvairOs medlio dirbiniai.

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P. Q. TEL. 366-38 84.

manų paraštę po peticija , 
kurioj prašoma Brežnevo ir 
Ktsstngerio, kad būtų išlais
vintas Simą* Kudirka ir jo 
šeima.Maža vilties;daug lie
tuvių jau prašė, ir aš pats 
prašiau mon. Pucinski ir 
kongr. Murphy, tūkstančiams ' 
lietuvių girdint t Marijos ’ 
mokykloj, kad jie padėtų. 
Rašiau laiškus sen. Percy, 
jis maloniai daug man jų at
sakė, bet jo pastangos mažai 
jaučiamos, tik "Amerikos 
Balso" sumų apbrtbojtme jis 
daug dirbo ir laimėjo. Reikta 
rašyti dar daugiau laiškų se
natoriams ir kongresma- 
nams, kad galutinai 1OO mi
lijonų dol. sumą Amerikos 
Balsui būtų patvirtinta.

Bal. Brazdžionis

• Operai Kauktų Balius ruo
šiamasi entuziastingai ir, at
rodo, kad publika jos laukia 
su dideliu dėmesiu!

asmuo taipogi vadovauja jau
nimo tautiniam0 šokiams.

Ptrmiau°tat reiktų susipa
žinti su šios kolonijos galva 
- lietuviu klebonu ( nors jt° 
savęs neskaito klebonu, ka
dangi, sako, neturįs šeimi
ninkės , ir kuris, pasirodę 
gyvena kitame miesto gale). 
Bet čia ne problema, p. Gui- 
ga tuoj pat parūpina °usisie- 
kimo priemonę, pasitarnauja 
aktyvus jaunuolis R.Klova su 
savo mašina .

Sutarta valandą vakare, 
atsirandame pas kun.A.Per- 
kūmą, gyvenantį lietuvių na
muose, kuriuos jl° ir yra 
įsteigęs-Čia yra °alė, klebo
nija, ir atskirt buteliai iš
nuomavimui. Tuo yra paden
giamos namų išlaidos. Prie
šais šluos namus yra ve - 
necueilečtų bažnyčia, kurtos 
priekyje yra didelė metalinė 
šv.Kaztmiero figūra, lietuvių 
pastatyta. Toje pat bažnyčlo-

TEL. 525-8971.

ony 6
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. Laurinaitis

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 
(M. RUTKAUSKAS) 

POINTE CLAIRE, P.Q., 
601 St. Jean Road.
Tol. 695 - 3883

BELLAZZI- LAMY INC.
(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA 
Durys, langių rėmai. Izoliacija. Ten-Test. 
Masonite, statybiais popieris, cementas, 
B. P. išdirbiniai Ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė £ Frėres
VISKAS - MODERN IJE MS NAMAMS 

Visi kiti vandontiokio if 
Šildymo taispnai ir nau- 
j throng i m ai.f Gožimų 
priomonių pardavimas ir 
įrongimas. Atstovaujam 
Hydro- Qu oboe isnauma 
v imui karSto-v andons 
tiokimą. Voltui įkaina- 
viinoC

Jettė & Prere Ltėe
Plumbing & Heating kontroktorius.

140-2e AVENUE - 364-0330

EKSKURSIJOS I LIETUVA $70000 
1974 METAIS pradedant nuo |UUi>

IŠVYKIMO DATOS: Balandžio 25 d. 
Gegužės(May) 9, 16,23,30 d. 
Birželio (June) 20, 27 d. 
Liepos(July) 11, 25 d. 
Rugpiūčio (August) 1 d. 
Rugsėjo(September)5, 12, 19, 

PUIKUS SUSI JUNGIMAS SU MONTREALIU iŠ VISU 26 d.

DIDŽlUjų KANADOS IR USA MIESTU- 

REGISTRUOKITĖS DABAR! 

Jau pramatomas vietų ribotumas I '

LANKOMA VILNIUS, MASKVA 
IR LENINGRADAS

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS 
išsikviesti iš Lietuvos.

Rašykite anglų,kalba:
ADRIA TRAVEL SERVICE

4159 ST. LAWRENCE BLVD.
MONTREAL 131, P.Q. - CANADA 

TEL..: 844-5292 844-5662

1974.11. 17

ĮVAIRIOS PROGOS

to

« Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobiliu remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
o MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

LaSalle Aute Specialist Beg’d.
I aisymas ir dažymas automobįlių 
Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės, 
vhltys. Sav. G. Desrochers

7725 George Street 
La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203

3O6-7&18

garaže ir moderniomis priemonėm is, K reipkifės 
De L a Verendrye prie L apierre. tel. 365-3364

MASP A R D A V

IMPERIAL - CHRYSLER - DODGE - CH ARGER 
CORONET -CHALLENGER - SWINGER - DART 

Camions DODGE Trucks
7S3S BOUL. LASALLK - LAOALLK, QUK.

Highland Auto Body 
611 LATLEUR AVE., LaSALLE 

, *** 

TEL. 366-7281

• Atliekami mechaniniai darbai

• (Tarė* taisymo* Ir dalyma*

e Dunlop padanga* Ir baterija*
P ardavimas gazolino ir alyvos — liotuviams nuolaida. 

Savininkai: V. Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

7 psi.

7
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Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Lito” Valdyba kviečia 
1974 m. kovo/March/mėn. 23 d., šeštadienį, 4 vai. po pietų 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 3426 Parthenals Street, 
Montreal, Que.

Į MITINĮ VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

P_ą_r_b_ų__ ?_y_ąjr_k_ą:_

<1. Susirinkimo atidarymas (

2. Balsų skaičiuotojų Ir susirinkimo pirmininko rinkimai
t /
3. Praeito susirinkimo protokolo skaitymas Ir priėmimas

4. Pranešimai: Pirmininko, Vedėjo, Kredito komisijos Ir Veiklos plėtimo
komisijos

5. 1973 metų apyskaita Ir balansas

6. Revizijos Komisijos pranešimas

7. Rinkimai: 2 narių l Valdybą
1 nartę į Kredito komisiją Ir
1 narto į Revizijos komisiją

8. Diskusijos, balanso priėmimas Ir pelno paskirstymas

9. 1974 metų sąmatos priėmimas į

IO. Klausimai Ir sumanymai

‘11. Susirinkimo uždarymas.

P jd s_u_s_l _r_i n k t_m_o_ —_ _k_ą_r_į .e n. ė

Nartų registracija prasidės 3 vai. 30 mtn. po pietų. Nartai prašomi atsinešti 
narto knygeles. Kandidatų Išstatymo reikalu prašome atkreipti dėmesį į šią 
Ištrauka Iš "Lito” statuto III dalies 2-ro poskyrio:

Kandidatą i valdyba ir komisijas pasiūlymai turi būti padaryti raštu bent dvieju unijos nartu 
ir įteikti unijos sekretoriui iki susirinkimo atidarymo. Prie pasiūlymo turi būti pridėtas 
raštiškas kandidato sutikimas būti renkamu.

Kandidatams Išstatyti formos gaunamos abiejuose "Lito" skyriuose arba 
Išsiunčiamos paštu paskambinus telefonu.

A. K 1 t č t u s
"Lito" Sekretorius

P. s. Šiais metais "Lito" valdyboje savo trijų metų kadenciją 
užbaigė P. Vaupshas Ir J. Bernotas, Kredito komisijoje V. 
Šlpells Ir Revizijos komisijoje J. Šlaučlulis. Pagal statutą 
jie galt būti Išstatyti kandidatais perrinkimui.

SUDAROMA NAUJA GRUPĖ MOKYTIS JUOSTU IR 
GOBELENŲ AUDIMO

Montrealio vyresnėG skau
tės Ir skaučių židinys, jau 
rudenį pradėjusios austi 
juostas Ir žiemą gobelenus 
gali pamokyti kitas moteris 
Ir merginas, šio meno.Re - 
glstruotls Iki vasario 25 d. 
galima pas : Aldona Člčlns- 
kienė-676-9936,Danutę Staš- 
kevlčlenę - 769-1557 ar Elę 
Jurgutlenę - 626-7499.

Kursantės renkasi vieną 
kartą savaitėje Aušros Var
tų parapijoj.

Svarbu, kad visos norin

NE TIE RENGĖJAI

Teresės Zavecklenės Ini
ciatyva Ir sugebėjimu Lin
dos Gudattės Mergvakaris 
buvo įspūdingas Ir gražiai 
pasisekęs.

Praeito numerio žinutė 
neatatlnka tikrenybei.

o S.Kazimiero parapija ko- 
vomėn. 2d. , 7 vai.vakaro, 
ruošia kaztmterų vakarienę. 
Bus orkestras,

o Skautas Davls Bernotas 
susižeidė besportuodama s 
kalnuose.

Gerb. NL Rėmėjau I
"Nepriklausoma Lietuva**, kad galėtų tesėti užsibrėžtus tikslus ir kad susida
rytų lėšų patalpų pogrindiniam pertvarkymui, B-vės V-ba kreipėsi į žinomus lie
tuvius dailininkus prašydama paramos. Kaip matote jie gausiai atsiliepė padov o- 
nodami vertingus savo darbus. Visi biliete pažymėti darbai bus i įleisti loterijon, 
kuri įvyks Uųmetų gegužės men. 11 d. Visi NL skaitytojai ir rėmėjai loterijos 
bilietus gaus paltu .prof ant neatsisakyti paremti savų ji laikraštį šių nedidele

čios užsirašytų Iki 25 vasa
rio, nes 25 vasario 7 vai. va
karo, bus Dalios Gruodienės 
įdomi Ir naudinga paskaita 
apie spalvų derinimą.

Besidominčios , ir norin
čios Išmokti juostų Ir gobe
lenų audimo, kviečiamos at
vykti į šią paskaitą, nes tu
rės progos pamatyti, ką nau
jai Išmokusios moterys Ir 
merginos spėjo atlikti, Iš
girs įdomią paskaitą Ir no
rinčios galės užsiregistruoti 
į naujai sudaromą grupę.

Uterijee euke, NL. j rftS, NEPRIKLAUSOMA
Į V LIETUVA

INDlėlNOINt UtMUANM • tttNUAMtO IWOiMNOAWH
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W1MS ............................................................................ | MOLTM.U OUIMC. CARLO.
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7626 CENTRALE LASALLE

ROBERT GENDRON LPH. PROP.

366-9742
ATI DAR A NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

DR. V. GIR1UNIENĖ 
Dantų gydytoja

Montreal.

Tkl. 265-3536

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, ntuną488-8528

Dantų gydytoja 
DR. A. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St. pirmas aukltas, 

11 - rt kambarys
Tel: 932*6662; namM 737-9681.

ADVOKATAS
RJ.lsganaitis ba.bcl 

Insurance Exchange Building 
276 St. James Street West, 
Suite 525, Montreal, P.O.
Telt 842- 1126, namu 678-3660

I. A. TAMOŠAITIENĖ MOTERIŠKAS 
LIETUVIŠKAS TAUTINIS RŪBAS 

t. R. ASTRAUSKAS PAVEIKSLAS 
3. P. BALTDONB MEDŽIO SKULPTŪRA 
«. R. BUKAUSKAS PAVEIKSLAS 
S. E. PAKALNĖlKIENĖ PAVDKK.AS 
«. 4. ŠILUČIU LIS MEDŽIO DROŽ1NTS 
7. A. VAZAI.INSKAS PAVEIK S. AB 
S. a. VAZAI.INSKAS PAVEKK.AS

Trr.kU.ae (vysi 1S73.XL17.

* 1.00 AUKA - DONATION

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V.Pėteraitrs
353 - 9960 / Namą 721 - 06 14
UNITED TRUST REALTIES
.7995 Blvd. Les Gaieties. D’ Aniou. P. Q. .

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3781

A q_e n t ū r_a _ v_e_i_ k i a_ nuo 1_9 4 5 m.

Albertas N ORKEL.I 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas

Dr. A.S. Popieraitis
B.Ą.. M.D., C.M., M.Se., L.M.C.Ci, JC.R.C.S.(c).

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931-4024 
Suite 215. Montreal 109, Que.

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJ\., B.c
5 Piece Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 877- 1430

168 Notre Dome Street E.j$ulte 205. 
Tel: 866-2063; 866-2064.

AR NEREIKALINGA BEPROCEN 
TIK PASKOLA IŠ FEDERALINĖS 
IR PROVINCINĖS VALDŽIOS?
' UŽPIRKITE GARANTUOTĄ, NUOSAVĄ SENATVĖS 

PENSIJĄ, PER MŪSU AGENTŪRĄ !
UŽ INVESTUOTUS ŠIAM REIKALUI PINIGUS IKI 
$4000 l METUS, ATSKAITOMA NUO PAJAMU 
MOKESČIŲ (TAX).
Investuoti pinigai, duoda palūkanas, bet ir UŽ Šias 
pajamas nereikia mokėti pajamų mokesčių.

DAUGIAU UŽDIRBANTIEMS - LABAI APSIMOKA

Tik apdraudos Bendrovės gali duoti garantuotų 
pensijos plano.
Galimybė už 19 73 metus atskaityti - 

Baigiasi vasario 28, 1974.
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 

 TEL: 7 22 - 3545

VASARIO 24 d, , sekmadieni, 12 vai. Aušros Varti; parapijos salėje rengiamas

JONO KARDELIO
mirties 5-kių metu sukakties PAMINĖJIMAS — AKADEMIJA 

Programoje: L. Girinio - Norvaišos Žodis;
P. Rudinsko paskaita.
MENINĘ MINĖJIMO DALĮ IŠPILDYS: muzikas K. Smilgevičius ir 

solistas A. Keblys.

Visus Montrealio ir apylinkės lietuvius maloniai kviečiame paminėjime dalyvauti.
ĮĖJIMAS LAISVAS.

Rengia KLB Montrealio Apylinkės Valdyba

A A
ESU ATSAKINGAS. KAI BtT KAS, BET KUR ŠAUKIASI 

pagalbos.*aS noriu, kad a-a. ranka visados būtu 
TENAI IŠTIESTA. IR DĖLEI TO AŠ ESU ATSAKINGAS

Jeigu ««ri irneęoli gerti - 
mūią raibai o*.
Sko-sbiek .dienų ar nokti 
Tol, 5 2 1-2 IBS

JEI NORI LIETUVIŠKAI KALBĖTI - SKAMBINK OARfK 

VALANDOMIS 489 - Ą3*t <LEO ). O VAKARAIS 
NAMU TEL. 366- 2548 ARBA 277-/8C8

Montrealietė solistė Gina Capkauskienė nesenai aplankė, kartu 
su savo motina, Maryte ir Vacį žilius Doninica saloje. Vasa
rio mėnesio pabaiga saloje karnavalo laikas, ir m o n t re a I i e č i a i 
draugai yra nuoširdžiai Žižiu laukiami.

Ten Kalėdų atostogoms tėvu aplankyti buvo nuvykę Loreta 
ir Tomas Žiliai.

• Serga Ir paguldytos Į llont- • K LB Montrealio Apylinkės
nę Ona Lukauskienė Ir J.Sa - Valdybą sudaro J. Siaučlulls- 
dausklenė. pirmininkas, A. Mylė-sekrt

torius, J.Adomonis- tždlnln-
• Jonas Petrulis , kuris bu- kag>dr> a. jaUgellenė Ir V.Su 
vo susilaužęs koją, stalgiai ^inskas-vlce-plrmlnlnkat, v 
susirgo Ir pagulytas Į ligoni- PaRalnlgkls lr s.Piečaltten

valdybos nariais.

”FLORIDA^viecia Į
Pats maloniausias laikotarpis saulėtoj Floridoj yra dabar:
šiltas oras, viliojantis jūros vanduo ir baltos paplūdimio 
smėlis. ----- :-------------  Kreipkitės į šiuos lietuvių viešbučius:

TOWN & SURF APLS. N0RWYN APLS. ,
90 16- 9024 Collins Ave. 126 Ocean Drive,
Surfside, Fla. 33154. _ Miami Beach, Fla. 33 139

IOS.364.,357 TOS.tU.TMI
Visa laika veikias maudymosi baseinas ir parkavimui vieta.

MONTREAL WEST

LtONASiGURECKAS
Solee Manager 

(Lietuvi* atstovas)

O NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ f

e NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

e MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI. 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astre

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
-Manager^, 

LEO GUREKAS .

mu Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
 (At the end of Sherbrooke Street WttO

1465 DE SEVE STREET. MONTREAL ,QUE. H4E 2A8, 
Telefonas: 766 5827

MOKA Už: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-t«s ....... 6% Į Asmenines ---------------- ----------- S %
Taupomąsias s-tas j— 7 % ' NekUn turto »%
Term. tod. 1 m......................•»,»%' ______ ___ _  9%
Term. ind. 2 m.--------------
Term. ind. S m. _________  8,5% I Investacines___ nuofl.S'MM 129b
Duoda nemokamą gyvybės apdrau Nemok, gyvybės apdr. iki >10.000 
dą Iki $2,000 už taup. s tos sumas už paskolos sumą.

Kooperatyvinė nomiį ( iki 4 butįi ) ir nomy inventoriaus apdraudo. 

Kreiptis: Gil Constantin!, C.I.B., Quebec Credit Union League,
17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 48 7-58 20.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St, pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo B iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 14 fid 
8 V.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius s» 
vaitgalius.
3007-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETU'/'

8

8

Trr.kU.ae
V.Su

	1974-02-17-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1974-02-17-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1974-02-17-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1974-02-17-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1974-02-17-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1974-02-17-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1974-02-17-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1974-02-17-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

