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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS™
IŠ ELTOS INFORMACIJOS

JAV PREZIDENTO
INAUGURACIJA

Praeitoje savaltėjs, po 
Inauguracijos, Jimmy Car
ter tapo pilnateisiu, 39-ju 
JAV nrezldentu. Be įprastų
prezidentinių perėmimo pa
reigų Washingtone, prezi
dentas Carter padarė staig
meną, kai su visa savo šei
ma ir Iškilmių dalyviais nu
ėjo pėsčias į Baltuosius Rū
mus. Žmonės, o ypač poli
tikos k o me atarai, labai 
įvertino toki mostą naujojo Jimmy Carter

VLIKo ir JAV LB-nes 
pasitarimas

1977 m. sausio 8 d., South 
Orange, New Jersey įvykęs 
VLIKo valdybos narių ir JAV

rlod of honeymoon''. Jo ma
nymu, vėliau jis grįž į nor
malų apsigalvojimą. O šie, 
virš paminėti reiškiniai,ro
do kitaip, nes "honeymoon"

Lietuvių Bendruomenės val
dybos atstovų pas Itar Imas 
pasiaiškino, kaip geriausiu 
būdu ginti Sovietų okupuoto
je Lietuvoje sutryptas žmo
gaus teises, pasllnformavo 
apie kai kuriuos Rytų Prū
siją liečiančius dalykus, pa
sitarė dėl tarpusavio bend
radarbiavimo plėtimo bei 
Inaformcijomls pasikeitimo, 
pasikeitė nuomonėmis kitais 
įvairiais rūpimais klausi
mais Ir sus įtarė tęsti tokio 
pobūdžio pas Ikalb ė j Imus 
ate Ityje.

M- Nagi© nuotraukoje Chicago*, jaunimas vieno renginio programoje.

prezidento.
Vlcfepre zide ntas Mondale 

atrodo, kad tuojau bus s lun- 
člamas į Europą ir Japoniją 
susipažinimui užsienio rei
kalais,

' Prezidentas Gerald Ford 
perduodamas pareigas nau
jam prezidentui, nesigailėjo 
švelnių žodžių, linkėdamas 
jam Išlaikyti tokias pat kraš
te vieningas nuotaikas, ko
kios--yra šiandien. Patarė 
v l s I e ms respublikonams 
remti prez. Carterlo užsie
nio politiką, nes gali būti 
kraštui tik vienas vyriausias 
vad.'is. T ą s akydamas, ta Ik ė 
Kongreso dalyvaujantiems 
atstovams, kad nebūtų silp
ninamas biudžetas krašto 
apsaugos reikalams.

Pre z. Fordo atsisveikini
mo kalba buvo nuoširdi Ir ją 
gerai įvesrtlno net de - 
mokratųKongreso aukšti pa
reigūnai. Spaudos komenta- 
torlalnet prileidžia taip,kad 
jei prez. Fordas būtų pasakęs 
tokią kalbą rinkimų metu, 
būtų rinkimus laimėjęs.

muitus, kurie praeitais me
tais net kelis kartus padi
dinti į Baltijos kraštus . Jo 
nuomone, kad Sovietų vyr lau- 
sybės tikslas yra pasipelny
ti, Išnaudojant šeimų san
tykius ar Išviso noras ka
nadiečiams sutrukdyti siųsti 
dovanas artimiesiems, pri
sidengiant muitais. Taipgi, 
jis priminė, kad pagal Hel
sinkio susitarimą, Sov. Są
junga su visomis kitomis 
valstybėmis pasirašydamos 
susitarimą, įsipareigojo pa
lengvinti žmonių tarpusavio 
santykius. O tuo tarpu ne 
vien tik dovanų persiuntimas 
bet Ir aps Uankymal tarp Ka
nados Ir Sov. Sąjungos ne
palengvėjo. Tai smūgis
glškajam teisingumui, pasa
kė parlamento atstovas.

Toliau kalbėdamas šis 
parlame ntaras k r e l p ė s i į 
Kanados vyriausybę, prašy
damas Ištirti tokį Sov. Są
jungos elgesį, ar jis nepa
žeidžia Kanados-Sov. Sąjun
gos prekybos sutarties ?

Siame parlamento posė
dyje dalyvavęs Prekybos Mi
nisterijos S ekr et or lūs A. 
Poulin mėgino aiškinti, kad 
Iškeltasis klausimas minis
terijoje yra tiriamas, bet 
kartu nusiskundė Sov. Są
jungos Ignoraclja, kad ne
suteikia prašomų duomenų.

KVEBEKE DVIKALBIŠKUMAS 
PAVOJUJE-. -

PQ vyriausybė ne tik ne

laikąs turėtų būti praėjęs po 
2 mėnesių atėjus į valdžią.

REIKALAVIMAS LAISVĖS
- IŠDAVIMAS
Paskutiniuoju laiku Če-‘ 

koslovak įjoję įtakinges- 
ni asmenys pasirašė mani
festą - atsišaukimą, reika
laujantį daugiau laisvės 
krašte. Iš 300 pas įrašiu
siųjų yra įvairių visuomenės 
veikėjų, neišskiriant Ir ko
munistų partijos narių. Ši
tas pasirašytas manifestas
pirmiau pateko į užsienio
spaudą Ir todėl jau yra su
imti keletas asmenų. Čekų 
vyriausybė j uos vadina kraš
to Ir darbininkų klasės Iš-

žmo- davikais. Laikraščiai, pul
dami juos įspėja, kad nle — 
kuomet negrįž Dubčeko 1968
metai.

PRIEŠ GYVĄ, PREKĘ
Prancūzijos komunistų 

partijos lyderis Georges 
Mareliais per spaudos kon
ferenciją pareiškė, kad Vla
dimiro Bukovsklo iškeiti
mas į Čilės komunistų vadą 
Luis Corvalena yra Sovietų 
Sąjungos prekiavimas gyva 
preke, jis niekad nenusi
lenksiąs prieš jokius spau
dimus iš Maskvos pusės. 
Šią jo suruoštą spaudos kon
ferenciją, kuri buvo suruoš
ta kompartijos centrinėje 
būstinėje, boikotavo dauge
lis komunistinio bloko ofl- 
siallų korespondentų.

Pasitarimas vyko atviro 
išsikalbėjimo ir abipusio 
susipratimo dvasioje.

Pas itar Ime dalyvavo JAV 
LB valdybos atstovai: Algi
mantas Gečys, Aušra Zerr, 
Rimas Česonls, Algimantas 
Guro ckas, Balys R augas, 
Juozas Gaila, PLB valdybos 
atstovas prie VLIKo valdy
bos Kazys Jankūnas Ir Vy
riausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto valdybos nariai 
pr of. dr. Br o n lūs Ne mlck as, 
Juris Valaitis, Bronius 
Blel iukas, A ntanas Sabalys 
Ir Algis Vedeckas.

• Mes aukojame per Tautos 
Fondą VLIKo darbams, kad 
Lietuva atgautų laisvę Ir ne- 
pr Iki. aus o mybę. — gal vo j a Ma - 
rija ir Juozas Juozapavičial 
iš Woodhaveno, N. Y., siųsda
mi 400 dolerių auką Tautos 
Fondui.

e Dr. Kęstutis Valiūnas, 
VLIKo pirmininkas,su žmo
na gruodžio mėn. 2 d„ daly
vavo Maroko ambasados 
prie Jungtinių Tautų vaka
rienėje. Joje buvo keliolikos 
kraštų ambasadoriai.

• Prof. Jonas Puzinas ats
tovaus VLIKo vaidybai Lie
tuvos Vyčių ruošiamame 
Lietuvos generalinės konsu
las Chicagoje Juzės Dauž- 
vardfenės pagerbime vasa
rio mėn. 6 d. E vergreen 
Park vietovėje.

Lenkų Žurnalas apie 
Lietuvę.

Paryžiuje leidžiamas len
kų žurnalas Kultūra 1976 m. 
lapkričio mėn. numerio sky
riuje "Lietuviška kronika" 
/red< E . Žaglell/ duoda tokių 
žinių;

i Lietuvą atvyksta vis dau- 
giau Ir daugiau rusų, kurie 
pradedą užimti vis daugiau 
ir daugiau vietų geležinke
liuose, milicijoje, pašto įs - 
taigose, butų kontrolės įs
taigose Ir naujai steigiamuo 
se fabrikuose.

Yra Išleistas labai suktas 
įstatymas . le Idlmą butui 
mieste gali gauti tiktai tas. 
kuris turi ten darbą, o dar
bą gali gauti tiktai užs Irę - 
glstravęs miesto gyventojas. 
Tos taisyklės neliečia Im
portuojamų rusų, kurie Iš 
karto aprūpinami butais . Iš 
provincijos atvykęs lietuvis 
užsiregistruoti tegali Išim
ties keliu arba per sukty
bes. Vienas lietuvis, atka- 
lėjęs Sibire, gavo leidimą 
apsigyventi kur nors, Išsky
rus Lietuvos respubliką. Ap
sigyveno Kai Inlngračk:/ Ka
raliaučiuje/, Iš kur tik 
žingsnis į Kauną. Tačiau ne 
ilgam. Buvo smarkiai nu
baustas už apsigyvenimą 
Lietuvos respublikoje.

MIRĖ A. GRI ŠONAS “ 
LIETUVOS ATSTOVAS 
PIETŲ AMERIKOJE

1977 m. sausio 1 d. mirė 
Lietuvos atstovas P lėtų 
A mer Ikoje A natol Ijus Gr išo- 
nas. Palaidotas sausio 2 d. 
Montevideo priemiesčio 
Cerro kapinėse. Laidotuvė
se dalyvavo Apaštališkasis 
nuncijus, Urugvajaus už
sienio reikalų ministerijos 
protokolo šefas, draugingų 
šalių atstovai Ir gausus bū
rys vietinių lietuvių. Nuliū
dime liko žmona Liucija.

A. Grlšonas buvo gimęs 
1902 m. liepos 9 d. Kijeve. 
1909 m. pirmą kartą su tė
vais emigravo į Argentiną, 
iš kur į Kijevą grįžo 1913 m. 
1915-18 m. m. mokėsi vokie
čių mažojoje dvasinėje se
minarijoje Saratove .1920 m. 
atvykęs į Lietuvą, tarnavo' 
įstaigose Ir kartu tęsė vi
durinį Ir muzikos mokslą. 
Klaipėdos konservato - 
riją baigė 1929 m. su mu
zikos mokytojo ir dainininko 
laipsniu. 1930 m. vėl emi
gravo į Argentiną, kur da
lyvavo solo Ir kvartetuose, 
dirbo lietuvių jaunimo or
ganizacijose, režisavo ope - 
retes, dramas, 1934 m. Pz- 
saullnlo eucharistinio kon
greso lietuvių sekcijai pa
rašė himną.

Nuo 1930 m. tarnavo Lie
tuvos konsulate Buenos Al-

Gerald Ford ir Pn E. Trudeau

UŽUOMINOS APIE KELIONE 
MASKVON *

Maskvlnė "Pravda" rašo 
apie jų koresponde nto pas l- 
kalbėjlmą su Kanados 
premjeru Trudeau. Būk tai, 
kad santykiai Kanados su 
Sov. Sąjunga ne s ląur ės 
Ir vieni kitiems draugišku
mą įrodys apsilankymais. 
Tad ir spėliojama, ar P.E. 
Trudeau nesusigundys šiais 
metais nuvykti į Maskvą ?

SMOGIS ŽMOGIŠKAJAM 
TEISINGUMUI
Taip pasakė parlamento 

atstovas Martin O’Connel Iš 
Toronto. Jis Uga kalba Par
lamente Iškėlė Sov. Sąjungos 
uždėtus dovanlnlų siuntinių

tęsl rinkimų laiku pažadą 
persvarstyti Bill 22 liberalų 
pravestą įstatymą, bet jau 
pradėjo akciją jį įgyvendin
ti. Ir šiomis dienomis St. 
Jerome mieste prievartos 
būdu iš angliškosios mokyk
los kelis mokinius perkėlė 
į prancūziškąją mokyklą. 
Buktai šie mažamečiai atei
vių valkai, nepilnai mokė
dami anglų kalbą, įstojo į 
angliškas mokyklas.

Taipgi, PQ vyriausybė 
per tam tikras veikiančias 
Institucijas panaikino anglų 
kalbos kursus naujiems emi
grantams, atvykus lems Iš 
kitų kraštų. Tad, kaip atro
do, ne visai taip bus, kaip 
yra pareiškęs Jean Chretien, 
federalinės vyriausybės In
dustrijos mlnlsterls , per 
CT V tinklą, kad PQ vyriau
sybės mln. pirm. Rene Le
vesque dabar dar esąs "pė

rės. Konsulatui persiorga
nizavus į pasiuntinybę, 1932 
metais paskirtas raštvedžiu, 
o 1939 m. konsulinio sky
riaus vedėju. Pasiuntinybei 
persikėlus į Urugvajų, pa
keltas į attache. 1959 m. 
Urugvajaus vyriausybė jam 
pripažino konuslo titulą. Po 
ministro dr. K.Graužlnlo 
mirties, paskirtas Lietuvos 
atstovu Urugvajuje charge 
dfaffaires a. I. titulu ir tas 
pareigas ėjo nuo 1962 m. 
birželio 5 d. Lietuvos diplo
matijos šefas S.Lozoraltls 
jam sutelkė patarėjo titulą.

LIETUVIU FONDO KONCERTO PROGA TORONTE. | J kolrJes Liet. kona.'Cdr. J. Žmuldslnaa, aol. St. B aroa, dr. A.
PaceviČIuš, sol. D. Stankaitytė, mui. A. Vosaitls, sol. A. Varnelis ir Anapilio iventovfes kleb. P. A iubollp.Huotr. J. Auiroto.

LAIKRAŠTIS LAUKIA
J ūsų I

N L Bendroves Valdyba yra nutarusi
I alkrastĮ. siuntinėti tik ui'JS.OOpir. 
muoslus po užaiaakymo metus, t. y. 
n auĮiems skaitytojams.

1

1



NepAwmw juta
Li Lietuvos i ši ai svinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
I ourla liberation de la Liluanie! Loyaute au Canada!
/ or h beration of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Lietu vitkosios 
Skautybės 
Fontlas
Lietuvių Skautų Sąjungos 

Taryba 1975 m. liepos mėn. 
30 de paskelbė, kad ste igla- 
mas Lietuviškosios Skauty- 
bės Fondas, kurio tikslas 
yra re mti ir skatinti lietuvių 
skautiško jaunimo ugdymo 
darbus ir veiklą. Skautybės 
Fondas bus mūsų Sąjungos 
dalis, kuri telks lėšas ką ttk 
čia paminėtiems darbams.

Skautybės Fondo įnašus 
sudaro mūsų Sąjungos, jos 
šakų, vienetų ar padalintų 
atitinkamos sumos, paskirų 
asmenų aukos, palikimai bet 
dovanos Ir įvairios kitos 
įplaukos. Taip pat Fondo 
aukotojais galt būti ir kiti} 
mūsų išeivijos organizaci
jos. Jau buvo skelbta, kad 
labai gražų Fondas įnašą 
pada r ė mūs ų S ą ju ngos T a - 
rybos Pirmi ja. Įnašai ir 
aukos Fondas pastoviai plau
kia Ir tatai s ūda-o pagrindi
nį Fondo kapitalą, kurio tik 
palūkanos bus naudojamos. 
Labai svarbiems jaunino 
ugdymo darbams galt būti 
panaudota Ir pagrindinio ka
pitalo dalis, bet tam reikės 
Sąjungos Tarybos 4/5 visų 
narių daugumos nutarimo. 
Gal kai kas norėtų pasakyti, 
kad čia, Išeivijoje, perdaug 
steigiama vlskoktų Fondų. 
Mums, skautams, Fondas yra 
gyvybinis reikalas. Mes jį 
sudarysime ir turėsime ir 
tuo užsitikrinsime dėsniu - 
"padėk sau pačiam pirmiau
sia, tada ateis parama Ir iš 
kitur".

Priėmus Fondo tvarkymo 
ir atskaitomybės taisykles, 
paskirta ir Skautybės Fondo 
Valdyba, kurion įeina šeši 
visiems plačiai žinomi 
skautybės ve Ik ė j a t ; s .J 
Gimbutas, v. s. F.Kurgonle- 
nė, s.. S. Šatienė, v.s. K. 
Nenortas, ps . J. Spake v lč lūs 
[r v. s. Č. Kiliulis. Fondo
Valdvbos būstinė Šiuo lietu V. S. L.ElirantaS Lietuviai demonstruotojai prie

Jaunimo Centro Chicagoje

IR GERAI. IR BLOGAI, 
nuomonės, laiškai, atgarsiai 

____ , -  ———————i   , i... į ,, —■■■! i*  —

SLYKŠTUS MAKALAS tlnlams, bet nebuvo Ir nėra
CHICAGOJE įmanoma suprasti šios maka-

Prleš šventes lietuviškoje lynės reikalas. O juo labiau, 
Chlcagoje buvo įvykis, turbūt kad ’Naujienos" dienraštis 
negražiausias Iš visų kada prieš savaitę tų filmų rody- 
nors buvusių. Lietuviškieji mą, reklamavo laiką ir vle - 
dienraščiai, ypač "Naujienos" tą. Taipgi, "Naujienos" 1959 
buvo užimtas be ve Ik kiek vie- m. labai palankiai rašė apie 
nos dienos vedamaisiais, Zmo- Lietuvoje išleistą garsinį fll- 
nės buvosuklršinti vieni prieš mą "Kol dar nevėlu". Taigi, 
kitus, net draugai prieš drau- sudėjęs į voką dalį Ištraukų 
gus. Susirūpinimas buvo di
džiausias Jėzuitų gelbėjimu 
nuo nukrypimo, kurie Irgi gy
nėsi per savo leidžiamą biu
letenį.

Ištlkrųjų, nors mums vle- -

siunčiu jūsų latkraščiulpatat- 
plnVmuL Tegul Ir jūsųskaity
toj ai pasiskaito kas pas mus 
Chlcagoje dedasi.

J. Dū dorelis , 
Ch icago, UI. USA.

„Naujienos” skelbia, kad okup. 
Lietuvoje gamintame filme komunis 
tinęs propagandos nesijaučia.

Neringos kopų 
vaizdai filme

Ateinantį šeštadienį, gruodžio 
12 d., 7 vai. įtekę, Liet. Audito
rijoj bus rodfrmas filmas iš Lie-, 
tuvas žvejų gyvenimo- Intriga 

. nesudėtinga, bet lietuviškojo pa
jūrio vaizdai, dainos, šokiai ir, 
iš viso, filme vaizduojamoji ap
linka valandėlei nukelia Į Lie
tuvą.

Lietuvos kino pramonė yra 
labai jauna ir todėl ir šiame fil
me pastebimi kai kurie trūku-

2 psL 

yra Bostone, JAV. Valdyba 
savo veiklą vykdo per atsto
vus įvairiose JAV ir Kana
dos vietovėse. Šiuo metu tu
rime 16 atstovų ir ateityje 
numatome jų turėti daugiau 
Informacijai Ir veiklos de
rinimui Fondo valdyba lei- 
džla"Skautybės Fondo Bend- 
ralalškį", kurio jau Išėjo 
še ši num e v (ai. J au tur lm a Ir 
emblema - ženklelis, nau
dojama ant aukų lapų, au
kotojams ant padėkos laiškų, 
ant vienetams raštų bei vo
kų.

Reikia p a ž y m ė t. I, kad 
Skautybės Fondą remta ne 
tik skautai, bet ir lietuviš
koji visuomene jį palankia1 
sutiko. Šiuo metu jau turima 
168 aukotojai ir Fondan įsi
rašančiųjų skaičius ..auga. 
Fondo Valdyba yra papra
šiusi Mūsų Sąjungos Tary
bos Pirm i ją paskelbti 1977 
metų kovo mėnesį Lietuviš
kos los Skautybės Fondo vė
mimo m ė ne s tu. Sk auta l pa - 
brėžia, kad šis Fondas nėra 
vien trumpalaikis ar dienos 
reikalas, bet šis neliečia
masis pagrindinis kapitalas 
skiriamas skautuos jaunimo 
darbams tęsti ir tesėti atei
tyje. Todėl ypač skautai pir
moje eilėje turėtų būti uolūs 
Fondo rėmėjai.

Iš gautų palūkanų Skau
tybės Fondo Valdyba yra nu
mačiusi Išleisti spaudos lei- 
dinlų-knygų. Vertingos kny
gos kiekvienam kultūringam 
žmogui yra būtinai rokai in
gos, nes tatai malšina žmo
gaus dvasinį alkį i1" troškulį

Fondo leidinių administ
ratorius šiuo metu rūpinasi 
didžiosios mūsų knygos 
"Lietuviškoji Skautlja" pla
tinimu. Šią v.s. Petro Ju~- 
gėlos parašytą knygą galima 
gauti vietovėse pas Fondo 
atstovus. Įsigykime ją.

PANORAMA
MALONI POPIETE

Jau bus arti dv [dėsi irt les 
metų, kai Chicagoje veikia 
Lietuvių Ope"a -visos mūsų 
išeivijos pasididžiavimas, 
aukštai vertinamas Ir kita
taučių, nes turiire tikrai Iš
kiltų solistų.

Tačiau toliau gyvenan
tiems tautiečiams ne visada 
yra įmanoma nyvuktl į ope
ros spektaklius, ypač mums, 
kanadiečiams. Tiesa, juk 
Lietuvių Opera daro išvykas 
Ir prieš kelloliką metų ji 
gastToliavo su "R'goletto" 
Toronte.

Kanados Lietuvių Fondas 
po savo labai sėkmingo su
važiavimo š. m. gruodžio 
mėn. 5 d. Toronte, Lietuvų 
Namuose surengė tikrai iš
skirtinį koncertą, kuriame 
pasigėrėtinai dainavo Lietu
vių Operos solistai Danutė 
Starikaltytė, Stasys Baras Ir 
Jonas Vaznelis.

Nas įgali ėjau ir tolėliau 
nukeliavęs, nes Lietuvių Na:- 
rnuose, galima sakyti, įvyko 
tikras operinis spektaklis,

UŽPUOLĖ KUNIGĄ PRIE ALTORIAUS
(Rašo Lietuvių J ezuitų ir Jaunimo Centro Čikagoje Biuletenyje)

Gruodžio mėn. 5 d., sekmadienį, kun. Algimantas 
Kezys, S. J. Jaunimo Centre ruošėsi atnašauti šv. Mi
šias mūsų jaunimui. J pamaldas susirinko daug skautiš
ko jaunimo, studentijos ir vyresniųjų. Prieš pat pamal
doms prasidedant j salę atėjo apię. dešimt nematytų vy
rų ir viena moteris, apsupo altorių ir į pamaldas susi
rinkusio jaunimo bei vyresniųjų akivaizdoje pradėjo 
kun. Keziui išmetinėti, kam jis leidęs Jaunimo Centre 
rodyti iš okupuotos Lietuvos filmus. Kun. Kezys pa
aiškino, kad filmus demonstruojayrengėjai, o Jaunimo 
Centras tik išnuomoja patalpas ir .nieko bendra su fil

mesti. Patriukšmavę, neprašyti svečiai išėjo laukan.
Dienų prieš tai kun. Keziui nežinomi asmenys pa

kartotinai grasino telefonu, žadėdami išdaužyti Jauni
mo Centro langus, piketuoti ir pan.

Prie ko gi prieita, gerbiamieji?Okupantas Lietuvoje 
kunigus suiminėja taip pat prie altoriaus. Tie patys 
metodai vartojami čia, tik demonstruojant savo neva 
didelį patriotinių.

Įžengėme į, tikrai pavojingų būklę. Plačioji lietuvių 
visuomenė tų mažų reorganizatorių ar spaudos klubi- 
ninkų grupelę turi tuojau suvaldyti, viešai nurodyti jų

mų rodymu neturi. Įsibrovėliai vis tiek kėlė triukšmų, elgesį, iškelti jų „žygdarbius ir nuo jų visai atsiriboti, 
grųsino kun. Keziui ir Jaunimo Centrui. Jaunimas, pa- o reikalui esant paprašyti JAV policinės bei teisinės 
stebėjęs įsibrovėlius, norėjo reaguoti, juos iš salės iš- apsaugos.

' JVŠ 

JUOKIASI PUODAS, KAD KATILAS JUODAS
Tai taiklus lietuvių priežodis. J6 mintį mes pasako

me dar kitu, stipresniu: „Savas nejjnirda”. Tų priežo
džių tiesų neseniai patvirtino Martyno Gudelio reda
guojamos „Naujienos”. Pakartotinai savo puslapiuose, 
ypač vedamuosiuose, puolė Jaunimo Centrų ir jo direk
torių kun. Algimantų Kezį drauge su kitais lietuviais jė
zuitais už tai, kad savo patalpose leido parodyti žmo
nėms Lietuvoje gamintus filmus apie Maironį, šimta
mečius senelius ir vaidinimų iš žvejų gyvenimo „Kol 
dar nevėlu”. Bet, kaip rodo čia pridėtos to dienraščio 
fotokopijos, pačios „Naujienos” 1959 m. giria, kad Či

kagoje rodomi Lietuvoje gaminti filmai, ragina ir vyres
nio amžiaus mūsiškius; ir jaunimų eiti pamatyti Lietu
vių Auditorijoje rodomo „Kol dar nevėlu’ ir prideda, 

skad komunistinės propagandos ten nesijaučia.
Čia dar verta nurodyti visiems žinotinų faktų apie 

rodytų Maironio filmų. Jis 1968 m. pagamintas Lietuvos 
(ne LTSR) Kinematografijos Mėgėjų Draugijos. Dėl to 
filmo ši draugija smarkiai nukentėjo Vilniaus teisme ir 
už „protautinę” veiklų 1972 m. buvo okupanto valdžios 
uždaryta, kaip pranešė pogrindžio laikraštis „Aušra .

R.L.

- TIKRA MENO PUOTA
nors Ir nebuvo atitinkamų 
dekoracijų, kostiumų ar kitų 
,atributų, reikalingų operai.
Nebuvo ir orkestro, bet so
listams pasigėrėtinai akom
panavo Alvydas Vasaltis. Gal 
kai kam kiltų klaus imas, ko
dėl šį koncertą lyginu su 
operiniu s pekt aki i u ? Tai 
da~au, gal būt, svarbiausia 
todėl, kad solistai dainavo 
tik ištraukas Iš klasinių 
operų, kad per dvi valandas 
buvome paskendę lyg angelų 
garsuose - operų Fidelio, 
T"dviata, Don Carlos, Aida, 
Mignon, Don Giovanni, Žy
dė, L ik i m o dal ta, Pe rlų žve
jai bei Faustas stebuklingose 
melodijose. Malonu yra pa
žymėli, kad visi trys solistai 
dainavo tik lietuviškai, o 
libretų darnūs vertimai buvo 
B. Pakele vielutės, St. Sant- 
varo, A. Katkaus, 1. Mote- 
kaitlenės ir kt. Gėrėjomės 
visų solistų gryna ir gera 
tartimi Ir puikia,Ir ponuo - 
jatičla laikysena scenoje. 
Visai tikrą panašumą į ope-

mai, būdingi mėgėjiškumai. Ta
čiau visa tai atperka tikrai pa
trankius vaizdai, tuo labiau, kad 
propagandos kaip ir nesijaučia.

Lietuvos garsinis filmas 
v Kol dar nevėlu”

Vienas pirmųjų Lietuvos ki
nematografijos bandymų, 1956 
metais išleistas, garsinis filmas 
“Kol dar nevėlu“ (Auksinės bu
res) pasižymi nebloga intriga, 
išradingomis komedinėmis pa
dėtimis, gera žinomų aktorių 
(J. Petrauskas, V. Derkintis, ne
seniai tragiškai žuvęs N. Berno
tas) bei jaunų jėgų vaidyba. Bu
tinėse molinų vaidmenyse ryš
kios V. Lietuvaitytė ir E. Pla- 
tųšaitė (šiuo metu dirbančios 
Klaipėdos Valstybės Teatre). 
Pastatyųuis realistinis, be, so
vietiniams filmams ’ įprastos, 
propagandos. Fotografija ryški, 
vielomis yuotaikinga. Veiksmas 

rinj spektaklį darė solistų 
atlikti trio Iš operų Fidelia 
Aida, Faustas arba duetai 
iš operų Traviata, Mignon, 
Don Giovanni, Likimo dalia, 
Pe rlų žvejai.

Stasys Baras tai puikus is 
mūsųtenoras buvo savo for
mos aukštumose. Travia
toje, Aidoje Ir ypač Fauste 
jis stebėtinai puikiai primi
nė m lyginosi su dar tėvynė
je girdėtu Kipru Petrausku. 
Tokio galingo Ir skaidraus 
Baro balso daug kas galėtų 
pavydėti .Visose skalėse Joi 
dainavimas žavėjo ir tiesiog 
užbardavo mus Ir, atrodo, 
Ilgai dar žavės.

Danutė Starikaltytė, lyri
nis sopranas, taip pat ne-’ 
kartą priminė mūsų solistes 
VI. Grigaitienę, Ant. Damb
rauskaitę ar Al. Staškevi-
člūtę. ŠI, dar jauna solistė, 
atrodo, yra geros karjeros 
kelyje, nes tiek svetimi, tiek 
mūsiį muzikos kritikai ją 
palankiai vertina.

Jonas Vaznelis yra bosas. 
Kažkada girdėjau sakant, 
kad Fausto Mefistofelio vaid
muo yra kiekvieno solisto-*- 
boso laimėjimų viršūnė. J.. 
Vaznelis pavaizdavo mums

vyksta Klaipėdos kraštą’ pajūry, 
jūroje ir k0po.se.

Filmus žiūrisi su įdomumu, 
dažnai \ąa lydimas juoko. Mu
zikinį .apipavidalinimų yra pa
daręs koiiip, Balys Dvarionas 
(dainos, šokiai, efektai).

Filmas iš dalies pavaizduoja 
-dabartinį Lietuvos gyvenimų, 
duoda tikrovės paveikslų, bet 
buitį tuo pat metu ir pagražina. 
Atmintini jaunų aktorių veidai 
(Genys ir kt.), kai kurių sceno
vaizdžių originalumas. Apskri
tai filmas yra verias pamatyti 
ne vien vyresnio amžiaus žmo
nėms, bei ir jaunimui. (Sk.).

— e —
Iš Lietuvių Jėzuitų irjaunimo 
Centro Biuletenio -
Š.rr. gruodžio mėn. 12 d. 

prie Jaunimo Centro de- 
rronstravo irisų tautiečių 
būrys, protestuodami prieš 
Jaunliro Centrą, kad jis lei
dęs savo salėje Petrui Be£- 

Meflstofelį ypač geru ir ga-* 
lingu savo bals o skambėjimui 
vidurio Ir viršūnių skalėse J 
Pulkus, šmaikštus ir šėto
niškas jis pasirodė kaip Me
fistofelis.

Atrodo, kad visi trys so
listai sudaro labai sklandų 
vienetą, į kurį tikrai vertai 
įskaitytinas akomponlatorlua 
muzikas Al. Vasaltis.

Dvi valandos prabėgo kaip, 
viena minutė. Gausi public 
ka ne tuojau skirstėsi. Visi' 
dar dalinosi įspūdžiais^ 
džiaugėsi, kad turėjo tokią' 
malonią popietę. Vlenas-kl-i 
tas, tiesa, lyg skundės i, kad 
salės akustika nebuvusi pex>f 
puikiausia. Seniau, girdi, > 
prieš remontą - atnaujinimą 
salėje akustika buvusi daug 

uotui rodyti f Uitus, gairin
tus okupuotoje L letuvoje - 
"Poetas", "Šimtamečių go; 
dos" Ir "Kol nevėlu".

Kas šias demonstracijas 
suorganizavo nėra tiksliai 
žinoma, galina tik kelis va
dovus nurodyti;

1 .Demonstracijų skelbėjas’ 
(r įkvėpėjas buvo "Naujienų" 
1 a (kr a št Is Ir jos re dak tor lūs; ■ J

2. Praeiviai matė,kad prie 
Jaunino Centro daugiausiai 
visus tvarkė reorganizuotos' 
bendruomenės valdybos na
riai;

3. Prie šių prisijungė na
ciai su unlforn on ls ir svas
tikom ts aut rankovių.

Eisenoje dalyvavo Ir nū- 
sų patriotų,., kurie, sūkiai— 
dlnti ir suvedžioti, nešioję* 
plakatus prieš tėvus jėzuitu s' 
Ir Jaunino Centrą, kad jiej 
esą komunistai.

Ba nda nt nustatyt l n otyvus, 
dėl kurių kilo šios demonsl- 
racijos prieš Jaunino Cent
rą, apkaltinant jį kon unlz- 
nu, buvo pasiteirauta apie 
jų organizatorius t*-?i Jų 
eitą kelią. Štai kas buvo 
ž [nota:

"Nuajlenų" redaktorius - 
šovęs į Lietuvos ninisterį 
pirn įninką Augus i. Iną Volde
marą 1929 n. gegužės nėn. 
6 d. Kauno n testo sodelyje/ 
prie Valstybės Teatro įėji-;' 
iro. Šio paslkėslnlno n etų 
ntrtlnal nušautas kapitonas 
Pranas Gudyuas, sužeistas 
majoras L. Virbickas ir dar 
vlenąs asmuo. Pabėgęs į. Is
paniją, buvo vienas iš -.už
sieniečių brigados organi
zatorių komunistų pusėje' 
Gavęs pulkininko laipsnį/ 
buvęs specialus delegatas 
vežti į Maskvą pagrobtą ls-j 
panljos auksą. Vėliau,atsl-' 
radęs Amerikoje , dirbo. 
"Naujlenuose". Savo stralps -"; 
alus kiršina išeivius vie
nus su kitais, kadkonunls- ' 
tams galėtų mažiau priešin
tis.

Reorganizacinės bendruo
menės valdybos narys, bol
ševikų metais draugavęs su 
komjaunuoliais, nacių lai
kais pataikavęs naciams, 
trlukšmą kėlęs emigracijoje 
tarp studentų, buvęs lietu
viškųjų garbės teismų teis
tas už netvarkingą elgesį , 
Vokietijoje, p Ir m l n t nk a ų-‘ 
ja reorganizuotai beadruo-.. 
menei.

Apie nacius,kurle pasiro
dė kartu su mūsiškiais de- 
m onstranta is, dėvėdami/ 
svastikas, Iki šiol nepavyko 
nieko sužinoti. Tik žinomą, 
kad buvo platinama jų lite
ratūra.

IŠVADA ; prieš Jaunimo 
Centrą demonstracijas su
rengė komunistų, reorgani
zuotos bendruomenės Ir na
cių elementai, kurių tiks
las buvo skaldyti lietuvius. 
Kodėl jiems parūpo užpul
ti tėvus jėzuitus Ir Jaunimo 
Centrą ? Ar ne dėl to, kad 
jų darbas lietuvių labui ken
kia komunistų užmačioms ?

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Nauji nariai ir įnašai;
Pilipavičius Stasys-1OO, 

Petruševičius Ertkas-lOO, 
Truskos Kazimiero atmini
mui - 1OO, Glriūnas Ladas- 
1OO, Karnėno Valentino, Al
gio atmlnlmul-lOO, Mileris 
Kazys -1OO, Skr ipkut ė L luc l - 
ja - 1OO, Mažeika Juozas- 
1OO, Stonkienės Onos atmi
nimui - 150
Dana-lOO, Baltijos Ansamb
lis-1OO, Švilpai J ir A - 1OO, 
A. U. /Toronto/-lOO, Venc- 
kevlčiaus Stasio atmlnlmul- 
1OO, Keburis Bronius-IOO, 

Įnašus papildė: 
KLB Ottawos apylinkė Iki 

2800, Varkavlelus Julius- 
1OOO, Vaitiekūnas Povllas- 
385, Kazlūnas A . -200, Stan
kūnas V. Kun. -500, Matukas 
L. V. -125, Mlcetkal Vladas 
ir Marija-5OO, Stelblys Jo
nas - 200, Dumčiaus Prano 
atminimui-400, Paškausko 
Petro atmlnlmut-73O, Tal
ka - kredito kooperatyvas- stangom Is Ottawos KLB apy

linkės įnašas kyla bevelk 
kas antras mėnuo. Fondas 
didžiuojasi jo pastangomis. 
Taipgi sve tklname Ir Ottawos 
apylinkės jauną Ir energingą 
apylinkės pirmininką Inž. L. 
Glrlūną, įsijungus Į Fondo 
narių eiles.

Fondas primena mūsų or
ganizacijoms, kad norinčios 
gauti pašalpas, skirstant 
1976 m. pelną, turinčios ne
atidėliojant paduoti prašy
mus. Yra senas Fondo Tary
bos nutarimas ; nėra prašy
mo - nėra pašalpos.

1200, Paskųs A.kun-2OO, 
Jokublllus Sllvestras-7OO, 
Jokublllene E lena-7OO, Han
senas Juozas-4OO, Barge - 
nlenė Elena-2OO, Pacevl- 
člus Stasys Dr.-lOOO.

įstodamas į Kanados Lie
tuvių Fondą, parodysi savo 
pareigą ir meilę kovojan
tiems ir vargstantiems bro
liams tėvynėje.

Siame pranešime matome 
daug Londono ir apylinkės 
naujų narių. Sveikiname vi
sas už g^ažų žingsnį, o taip 
pat dėkojame įgaliotiniui J. 
Berge nul.

Gražus mūsų lietuvių pa
protys įamžinti gimines bei 
artimuosius, atsiskyrusius 
su šiuo pasauliu.

Prano Dumčiaus atmini
mui vietoje gėlių suaukota 
graži $ 300 suma, prie ku- 
r los pr Is įdėjo : R. Dumč lūs, 
M. Dumslc, P. Januška, dr. 
J. Puodžiukas, dr. Č.Kuras

| PRANCIŠKONAI IR JŲ PARAPIJA TORONTE J

Kaip žinome, lietuvių 
pranciškonų centras Ir jų 
centrinė vadovybė randasi 
JAV -ėse. Tenai prieš pus
trečio mėnesio įvyko vyriau
sias lietuvių pranciškonų 
susirinkimas-kapitula. Ja
me dalyvavo savi Tėvai 
pranciškonai Ir A.Coyle Ge
neralinis vizitatorius. Tenai 
buvo perrinkti lietuviai pa
reigūnai į visus pranciškonų 
postus. Provincijolu per
rinktas /bene devintai trijų 
metų kadencljal/kun. Jurgis, 
Galllušls, vlceprovlncljolu- 
Pranclškus Gedgaudas,OF M, 
provincijolo patarėjais -Tė
vai Leonardas Andriekus, 
Paulius Baltakis, Augusti
nas Simanavičius, Bernar
das Grauslys / provincijos 
sekretorius/{r Placidas Ba
rius taip pat provincijolo 
patarėjas.

Tai tiek apie centrinės 
lietuvių pranciškonų vadovy
bės perrinkimą ir, many
čiau, apie tai užteks, mes 
torontlečlal, turime sa
vą pranciškonų centrą, api
mantį apie pusantro tūks
tančio grynai lietuviškų šei
mų - Prisikėlimo parapiją.

Pagal tos parapijos kle
bono kun. Augustino Simana
vičiaus Išduotą raportą, mė
ginsiu parašyti apie tai, kas 
šioje parapijoje atlikta ir 
atliekama, kleb. kun. A.Si
manavičiui, OFM vieną tri
metę kadenciją užbaigus Ir 
antrojon tik Įžengus.

Pastarasis pranciškonų 
suvažiavimas Toronto lie
tuvių Prisikėlimo parapiją 
1977.1. 26

V. Čluprinskas, V. Baltra- 
šlūnas, A. Juškauskas ir s. 
Natkauskas.

Mielai hamUteniškei Onai* 
Stonkienei įamžinti Ir pa
gerbti savo aukomis prisi
dėjo: L.Skripkutė, P. Z.Sa
kalai, J. Laugallenė, B. C. 
Joniai, A. B. Arūnai, S.P. 
Daliai, J. A. Lesclal, T. J. 

Chalnausklenė Falkauskal, F. Vilkienė, D. Č.
Januškevlčlal, J. Varnas Ir 
J.Stonkus Iš Chlcagos.

Mirus P. Paškauskul,gl — 
minės Ir artimieji jam at
minti savo auką sk Ir ė Fon
dui: S. Paketuras, L. Moc
kus, K. Valaitis, J. Statke- 
vlčlus, J. Norgėla, V. And
riulis, J. Barsenas, P. Gat- 
dauskas, J. Aušrotas, K.Ga- 
putls, K. Glrnys, P.Jokšas, 
B. Mis lūs, A. Kudirka, A. 
Čepaitis, P.Vaitiekūnas, V. 
Ir V. Gudeliai Ir J. Rastap- 
kevlč lūs.

Inž. A. Paškevičiaus pa-

Paskutinio suvažlavl- 
iro metu pastebėtas perdaug 
didelis skaičius grįžusių pa- 
kvletlirų. Mieli nariai, pa
keitę gyve na iras vietoves, 
praneškite savo naują adresą 
Fondo sekretoriui šiuo ad
resu: 28 The Palisades, To
ronto, Ont. M6S 2W8.

KLF Valdyba

tie daug kuo pakeitė Ir toron- 
tlečlal lietuviai tuo džiau
giasi, nes jie nelinkę šimta
procentiniai tikėti priežo
džiu-. " Nauja šluota gražiai 
šluoja...”

Naujai Išrinktoji ir per
rinktoji vadovybė darė įvai
rius pakeitimus, bet tie pa
keitimai Torontą tik labai 
mažai palietė. Vietoje T. Ta
do Degučio, kurį laikinai 
pavadavo T . Juozapas Bace - 
vlčlus, į Torontą atkeltas T. 
Barnabas Mikalauskas, dau
gelį metų dirbęs čia, Kana
doje, St. Catharines, Ont.

Sekantiems trims metams 
klebono kun. T. Simanavi
čiaus pagalbininkais bus T. 
Benediktas Bagdonas, Tėv. 
Barnabas Mikalauskas, T. 
Antanas Prakapas ir T. Eu
genijus Jurgutis.

Glaudžiai Ir darniai vei
kiant parapijos tarybai ir 
organizacijoms, perpi’aeltus 
tris metus yra daug kas pa
daryta : sumokėta 60 tūkst. 
parapijos skolos, atnaujinta 
ir pagražinta šventovė. Tam 
projektui parapijiečiai suau
kojo 90.000 dol. Už šluos 
pinigus yra įvestas salės ir 
bažnyčios atšaldymas /kai
navo 40 tūkst. dol., /uždėtas 
naujas stogas /7 tūkst/, baž
nyčia išklota kilimais / 5 
tūkst/, už vitražus sumokė
ta 15.000 dol. Taip pat at
naujintas ir pertvarkytas 
bažnyčios vidus. Parapijie
čių talkininkavimas darbu 
sutaupė parapijai daug tūks
tančių dolerių.

limo parapijos klebonas. ;

Su parapijos leidimu ban
kas /prisikėlimo parapijos 
Kredito kooperatyas/ taip 
pat gražiai pertvarkytas Ir 
padidintos jo patalpos.

Vls-a tai buvo galima pa
daryti tik dosniomis para
pijiečių ir geradarių auko
mis. Bst dar ne viskas pa
daryta. Į šventovę atskiro 
įėjimo darbai pradėti spalio 
mėn. pradžioje. Ir vėl šau
kiamasi parapijiečių darbo 
ir talkos bei aukų.

Atnaujinus bažnyčią ir 
šiek tiek atremontavus pa
status, ateinančiame trlme- 
rnetyje klebonas T.A. Sima
navičius tikisi galėsiąs pa
švęsti daugiau llako ir ener
gijos parapijos dvasinei pa
žangai bei organizacinei 
veiklai pagyvinti. Esą "pa
žanga - daug kur galima ir 
reikėtų tai padaryti. . . "

Taigi, ateinančiam trime
čiui yra planuojamas dvasi
nio atsinaujinimo laikas. 
Klebonas žada daryti viską, 
kad bažnyčios apeigos, or
ganizuojamos pamaldos, re
kolekcijos bei bendras baž
nyčioje giedojimas būtų pa
gerintas. Tuo tikslu jau da
bar yra įsteigtas berniukų 
choras, kuriam vadovauja 
sol. V. Verįkaltis. Suaugusių 
chorui ir toliau vadovaus 
muz. P. Krikščiūnas. Suau
gusieji kviečiami stoti į pa
rapijos chorą, o berniukai 
ntio 7 tkl 13 metų - į jaunimo 
chorą.

Taip pat kviečiami visi 
parapijiečiai ir parapijos 
apylinkėje gyvenantieji lie-

Jūs priklausote Kanadai

MIEGOJOME KAI KITI MUS
VANOJO

K. Gintautas
(Tasa iš praeito numerio)

"Neužmirštami lietu
viai", M. Petrowski;

" Vilniuje buvo pavojinga 
gyventi .todėl mane išvežė 
į Mažeikius, Varduvos kai
me. Vienur buvau už tarnai
tę, kitur už piemenę. Teko 
keisti vis naujas vietas. Bet 
kiekvienas naujas adresas, 
tai susitikimas su nuosta
biais,, vaišingais, širdingais 
bebaimiais lietuviais vals
tiečiais, kurių kiekvienas , < 
rizikuodamas savo ir šei
mos, vaikų gyvybe, žvėriš
kam nacizmui priešpastatė 
tauraus, žmogiško solidaru
mo jausmą. Tatrus šių dra- 
slų žmonių / lietuvių/ pa - 
veikslas lydi tave visą gyve
nimą, moko mylėti žmogų ir 
tlkėtl JUO /246-248 psl./.

tuviai uoliai lankyti pamal
das ir jose aktyviai dalyvau
ti. Kai visa bendruomenė 
kartu meldžiasi, kartu ir 
pasilieka. Visiems bendrai 
giedant bažnyčioje, nuotaika 
ir malda būna daug patrauk - 
lesnė ir bažnyčios lankymas, 
ypač jaunimui, pasidarys 
prasmingesnis. Taigi, atro
dytų, yra skelbiama "dvasi
nė revoliucija. Dieve pad(5ę 
ją sėkmingai įvykdyti.

Parapijos tarybos religi
nė sekcija ir dabar planuoja 
pagyvinti parapijos liturginį 
gyvenimą Ir tuo prisidėti 
pyle parapijos dvasinto atsi
naujinimo. Pamaldų laikas 
yra sekmadieniais: 8,9,10 
ir ll;3O rytais ir vakare ; 7 
vai. žiemos metu ir 8:30 va
saros laike. Šiokiadieniais 
Šv. Mišios visuomet būna 
7;3O ir 8 v. ryte, o šešta
dieniais 8;3O ir 9 val.vak.

Šiais metais Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioje reko
lekcijos bus nuo kovo 27 Iki 
balandžio 3 d. Jas praves
garsus pamokslininkas Alf. vardas žydų /Vilniaus/ Isto- 
Grauslys. rijoje įrašytas aukso raldė-

Pranys Alšėnas

..o Kanada priklauso 
jums

Kanada yra jūsų Šalis. Kiekviena provincija, 
kiekvienas miestas, kiekvienas mieste

lis. ’Atlanto provincijos rytuose, žavinga 
valstybines sostinės sritis, didingieji

Rockie kalnai vakaruose ir už jų.
Tai nuostabaus natūralaus grožio šalis; 

didelio sudėtingumo ir paprasto nuoširdumo;
su plačiausiom atostogų galimybėm, kurių 

neturi jokia kita šalis.
Ryškitės Šiais metais pažinti naująKanados dalį !

Canada
tiek daug Įdomybių.

H Canadian Government Office de tourisme
■ Office of Tourism du Canada

" Man atrodydavo,kad jie 
/lietuviai/galėtų įveikti na
cizmo siaubą", L. Aizenberg 
/249 - 250 psl./.

"Mano valkų senelis", - 
S. Zaksteln-Velnberg pasa
koja;

"Mokytoja mane išgelbėjo. 
Ji nuvedė mane Panevėžio 
senamiesčio klebonijon pas 
kun. A. Gobį. Jo žvilgsnis 
buvo kupinas skausmo ir 
gailesčio, akyse pasirddė a- 
šarOs. Drebančiomis ranko
mis paglostė mano galtfą ir 
tarė; " Nebijok, valkeli /12 
m./, neverk. Aš būsiu tau 
tėvas lr motina." Kunigas 
nuvedė mane pas ' mokyt. 
Vebrlenę, vėliau nuvežė į 
Pušalotą pas Šapalų šeimą . 
Ten sulaukiau karo galo"... 
/27O - 271 psl./.

"Pavardės, kurias turi ži
noti visl"-S. Kurllandčlkas : 
" Dr. Petras Glrbudas, gy
dytojas, ėjo iš namo į namą 
/Užvllentls, Šaulių apskr. / 
ir ragino/1941. VI./lietuvius 
kad nes įdėtų prie nacių vo - 
kiečių- žmogžudžių Ir žydų 
neliestų. " Dr. P. G. patari
mu V,Šleževlčlus slėpė virš 
20 žydų... Jaunuolis Alf. 
Songaila vežiodavo arkliniu 
vežimu žydus Iš Šiaulių geto 
IT slėpdavo pas ūkininkus . 
Jis išvežė virš 40 iš mir
ties nasrų... Kaip lengva 
dabar " 40 ” Ištarti, bet 
kiekvieno žmogaus Išgelbė - 
jlmas reikalavo didvyrišku-! 
mo, pasiaukojimo. . . Sutiko 
Rachelė ir kun. P. Macijaus
ką. Tai buvo žmogus, ku
riam artimo meilė buvo ne
tuščia. Jis padėjo gelbėti, 
kam gal ėjo-geto kaliniams . 
Tokių lietuvių buvo daug , 
daug. Jų vardai aukso rai
dėmis įrašyti gyvenimo kny
goje", /173 - 180 psl./.

Ona Šimaitė, Vilniaus U- 
blblloteklnlnkė yra žy - to 

mlausla žydų gelbėtoja. Jos

mis. Ji Izraelio garbės pi
lietė. Apie ją rašyti reikėtų 
visą knygą. Ją žydai aprašė.

"Mums/žydams/ daug pa
dėjo kun. V. Byla iš Šiaulių, • 
kun.Klelba ir jo šeimininkė 
Juzė, Hlksai, mokytojai; j 
Treči6klenė, Bulotienė,Ha-; 
gauskal iš Kužių km. ,Va-! 
lentlnavlčlal £ydytojal;De - \ 
donlenė, Baktys, Rudžlns-i 
kienė, Jūratė iŠ Šiaulių, Ona 
Tlkušytė iš Šaukoto, Kuz- 
minskienė Iš Šiaulėnų ir 
daug, daug kitų. Jiems ir 
šiandien /1967 m./ dar kar
tą noriu pasakyti AČIŪ. Ačiū 
Jums, žmonės, kad Jūs to - 
kle.

Te nė viena motina žemėje 
nepatiria mano skausmo , 
mano kančios. Te nė vienas 
žmogus pasaulyje nepatiria' 
mūsų Iškentėtųkančlų",/dr.

.P. Tekorius, 276 psl./- Nar
čių ir komunistų KZ-tal yra 
Išsigimusių žmonijos sant
varkų padarinys. Apsaugok , 
Viešpatie, visą žmoniją."

Galima būtų šimtus padė
kos laiškų lietuviams iš iš - 
gelbėtų žydų suminėti, bet 
tas bus padaryta atskira 
knyga.

Apie lietuvių didvyrlšku- 
mą štalką rašo žymus žydas 
rašytojas /išgelbėtas lietu-, 
vių/ ICCHOKAS MERAS.

"1941 m.liepos mėn. 28 d. 
mane varė Į žvyrduobę na- 

, cial sušaudyti. . . Aš patekau- 
atsltlktlnal tarp žmonių,kur 
tiems buvo brangi 7 metų 
valko gyvybė. Aš kaip maldą 
turiu pavardes tų žmonių,, 
kurie Kelmėje Ir apylinkėse. 
Išgelbėjo žydų valkus - tai 
B. Ir J. Dalnauskal, M.Le- 
gantlenė, A. Urbells, Šal
kauskai, St. Damanskaltė, Kū
le vielutė, E . Kaušaltė ir jos 
seserys, K. Norkattė, But- 
kal, Urbellal, A. Grlšaltė, 
Žukauskai, Damanskal, Ši
muliai ir daugelis kitų,kurių 
pavardžių neprisimenu.

Aš kaip maldą kartoju 
vardus tų žmonių, kurie į- 
valrlose Europos dalyse,a- 
plmtose rudojo maro,tiesė 
pagalbos ir draugystės ran
ką, gyvybę Ir duoną nešan
čią ranką tiems, kuriuos no - 
rėta sunaikinti dvasiškai Ir 
fiziškai. . .Mes i neužmiršime 
nlekado, neužmiršime. Nei 
vieni, nei kiti.. . "

Mes negalime užmiršti. . .' 
Ir ne tik negalime-neturime 
teisės, nes šiandiena yra 
vakardienos, o rytojus- šios 
dienos tęsinys. . .

T ikras žmogus pakyla 
prieš reakciją aukštų huma
nistinių Idėjų Ir paprasto 
Instinktyvaus žmogiškumo 
vedinas... Aš tikiu Ir noriu 
tikėti žmogumi, jo didžiule 
humanizmo jėga, jo nenuga
lima dvasios stiprybe".

Su rašytoju I. Meru sutin
kame.Tikime Ir mes, kad 
tikras humaniškumas lai
mės prieš visokeriopą rudą 
Ir raudoną terorą.

Šioje pusėje atsiradę lie
tuviai, Kanadoje Ir JAV,kol 
gyvi, turi nedelsdami sora- , 
Syti žinias Ir pers įlįsti lie
tuvių laikraščių redakci
joms. Vieną dieną, reikia 
manyti, mūsų Istorikai, ra- 
šytojal, VLIKas, PLB, ar 
gyvi dar latk. vyriausybės 
nariai, visus tuos svarbius 
Istorinius faktus surašys Ir 
išleis ne tik lietuvių bet Ir 
kitomis kalbomis knygų. 
Tegul pasaulis sužino apie 
lietuvių tautos,buvusios di
džiųjų kaimynų okupacijoje , 
žygdarbius; humaniškumo 
pasireiškimą, gelbstint k i - 
tų tautų žmones, rizikuojant 
patiems savo gyvybe.

3 psl.
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I U MAS KULTŪRA...
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KETURAKIS-JUOZAS VILKUTAITIS • [R KLASTOJIMAS

1976 m. lapkričio mėn. 
"LaiškaiLietuviams žurnale, 
pasirodė straipsnis, pava
dintas - " Daugiau sužinota 
apie Antaną Vllkutaltį, ko
medijos ’’Amerika pirtyje " 
autorių.

Kadangi tikrasis Ame
rika Pirtyje autorius buvo, 
yra ir visuomet pasiliks Ke
turakis- Juozas Vllkutaltis , 
mums- jo valkams -yra Itin 
skaudu matyti čionykštėje 
spaudoje atkartojant jam 
p''įmestus rų? lag Ingus kal
tinimus, sufabrikuotus 
"draugų" rašeivų okupuotoje 
Lietuvoje.

Visiškai nepaisomi pa
reiškimai tokių žmonių kaip: 
prof. V. Biržiškos, buvusio 
Lietuvos prezidento Kazio 
Griniaus, rašytojo kan.Tu
mo -Vaižganto, rašytojo Pu
tino- Mykolaičio, prof. Au
gustino Janulaičio, rašytojo 
Vienuolio- Žukausko, prof . 
P.Leono, d1'. J, Januškevi
čiaus, gener. Bulotos, žur
nalisto A.Klimo Ir daugelio 
kitų, kurie pažinojo vieną, 
arba abu brolius Vllkutal- 
člus ir žinojo, kuris Iš jų 
yra tikrasis Amerika Pirty
je autorius.

Jau kuris laikas, oku
puotoje Lietuvoje vyksta pa-1 
ruošimo darbai "nukryžiuo
ti" Juozą Vllkutaltį.. .bet 

. kyla klausimas - kodėl?
Ar' "draugams" nepato

gu, kad Ir dabar, didelį pa- 
siseklmą turinčios Amerika 
Pirtyje komedijos autorius , 

. januo raudonųjų antplūdžio 
metu, 1944 metais turėjo pa
likti savo tėvynę,Ieškodamas 
išsigelbėjimo Ir prieglaudos 

: svetur?
Ligi šiol, visi vadinamo 

"literatūros mokslininko" V. 
Kuzmicko kaltinimai Ir Insi
nuacijos, yra gryniausias

šmeižtas, už kurį laisvame 
pasaulyje būtų galima re tka- 
lautl atsiskaitymo. Deja, 
šiuo atveju, kaltininkas yra 
mums nepasiekiamas,tačiau 
mes norime perspėti čio
nykštę spaudą, kad tokius 
šmeižtus persispausdinda
ma, ji tampa jlį bendrlnlrikė.

"Kalbančiam burnos ne
užimsi" -sakydavo Keturą - 
kis J. V.,kuomet Ir ankščiau 
vienas, kitas neišmanėlis, 
gal visai be blogos valios 
sumaišydavo brolių vardus 
Ir darbus, tačiau "naujųjų 
duomenų šviesoje" Ir mes 
negalime Ilgiau laukti Ir 
leisti visai palaidot Juozą 
Vllkutaltį...

Leistis į ginčus su 
"draugais", mums būtų tik 
tuščias laiko gaišinimas, bet 
kadangi jų didžiausias argu- 
me ntas vis le ms kaltinimams 
yra, jog po brolio Antano 
V. mirties, Juozas V. nieko 
daugiau nėra parašęs Ir Iš
spausdinęs, mes nutarėm 
Išleisti spaudon, dar užsili
kusius Keturakio J. V. rank
raščius ir dokumentais pa
remtą jo gyvenimo istoriją. 
Laimei- Ir mes turime tar
nybinę bylą... šiuo gi kartu

Mūsų Išeivijos vyr. 
veiksniai 1966 m. Cleveland’ 
o ir 1974 m. White Plains 
suvažiavimuose yra pasisa
kę apie bendradarbiavimą su 
kraštu. Kai kas Iš mūsų 
krašte lankosi, tačiau, atrodę, 
kad iš tų larikymųsl Ir san
tykių palaikymo naudos tetu
ri tik okupantai. Kai kas iš 
mūsų, tur būt, pagal ameri
kietišką madą, visada yra 
linkęs daryti... nuolaidas ; 
už siuntinius mokėti tiesiog 
plėšikiškus muitus, nesis
kaityti su didelėmis kelionių 
Išlaidomis bei per 5 buvimo 
dievas nieko norimo nepa
matyti... Negana to’.. Atvy
kusieji Išeiviai visur ir vi
sada tiesiog ignoruojami

Ignoracljoms pailius
truoti, paimkime mūsų išei
vijos iškiliųjų rašytojų, at - 
Šliaukiusių Lietuvoje, pasi
sakymus .

Rašytojas Eduardas 
C l n z a s , š. m. gruodžio 11 d. 

pridedame tiktai fotokopiją 
Keturakio rankraščio, su jo 
parašu ir data.

Tikimės, kad į pagalbą 
mums ateis ir Lietuvių Ra
šytojų Draugija, Išsirinkusi 

Draugo kultūriniame priede , 
taip pasisako :

-Susipažinus rašto bro
lius, pabendravus su jals,o- 
flciallai Ir draugiškai atski
rai, įsitikini, kad jie, mielu- 
kal, nieko nežino apie ta-r 
vo literatūrinius sugebėji
mus,© tu, kaip pridera kny
gas mėgstančiam žmogui, 
esi skaitęs bevelk visus jų 
kūrinius. Talgljygybės šio
je srityje nėra, nebuvo ir 
nebus, nes ne sovietinis 
žmogus pasirenka knygas 
skaitymai, o valdžia jam tą 
knygą atsijoja per cenzūros 
s lėtą".

Bet raš.E. Cinzas pa - 
žymi, kad susidaręs įspūdį, 
jog te n krašte rašytojai lai
komi pagarboj. ..

Kanadlškis rašytojas 
Juozas l(r al Ik a u s k as, 
už savo romanus gavęs jau 
nevieną premiją "Tėviškės 
Žiburiuose" gruodžio 16 d. , 
1976 m. šitaip su širdgė- 

• •••••• 
Keturakį Juozą Vllkutaltį 
savo Garbės Nariu.

Keturakio J. V. vaikų 
vardu - Dail. Birutė Vilku- 
taltytė- Gedvilienė

la kalba;
- Visa mano širdis Ir kū - 

ryba, visi mano romanai -tik 
liaudiniai; lietuviški bei 
liaudiniai giliausia,senovine 
esme Ir prasme .. .Esu klau
sęs giminių Ir keliolikos ne
gimimų, taip pat dabartinių 
kraštokultūros veikėjų,liau
dies Inteligento, vieno kito 
studijų draugo Ir visi Iš jų- 
nė vienas nėra nei matęs, 
nei gavęs, nei skaitęs mano 
kūrinių- romanų.

Priežastį, kodėl jie J. 
Kraltkausko iškiliųjų kūrinių 
net ne matė, mums ką tik nu
rodė rašyt. E.Cinzas, bet jo 
pastaba, kad krašte rašyto
jai la!komlpagarboje,Krall- 
kauskul nebuvo taikoma. J . 
Kraltkauskas, net du kartu 
Lankydamas Is L letuvoj, buvo 
manęs parinkti medžiagos 
savo rašomam romanui "M. 
Mažvydas Vilniuje". Kartą 
jis vadovės prašęs leisti 
minėtu tikslu pasilikti bent 
dienelę Vilniuje... Vadovė 
lyg pritarusi, bet deja,staiga, 
liepta.. .pasiruošti skridi
mui. .. į Maskvą, t. y. namo..

Ką čia paminėti rašyto
jų pasisakymai rodo?Iše i — 
vijos rašytojai Lie
tuvoje Ignoruojami . 
Ab ipus Is kultu r In Is be nd ra - 
darbia vlmas neįmano - 
m a s . Komunizmas savo 
pažiūrose užkietėjęs ir jau 
sukalkėjęs’. jis ne p r i p a - 
žįsta jokių Išeivijos 
r a š y t o j ų kū r In lų ir 
tai slepia nuo krašte 
gyvenančių lietuvių. 
Dar daugiau. Jie nuolat 
klastoja mūsų Istoriją. Jie 
klastą ir apgaulę panaudoja 
Ir prieš rašytojus.

Štai Imkim,kad Ir drau
džiamojo spaudos laikotar
pio bendradarbį- rašytoją- 
dramaturgąJuozą Vllku- 
a lt į . Jo parašytoji Ir ke - 
Įlomis laidomis Išleistoji 
komedija Amerika Pirtyje 
dėl te mos aktualumo, sėe- 
nlngumo lr komiškų situaci
jų buvo labai pamėgta Ir vi - 
s oje Lietuvoje scenos mė
gėjų su didžiausiu pasiseki
mu vaidinta. Todėl Amerika 
Pirtyje tautinio atgimimo 
laikotarpyje suvaidino svar

bų vaidmenį.
Kadangi Juozas Vilku - 

taltls 1944 m.dėl karo sūku
rių atsirado Vokietijoje Ir 
ten 1948 m. mirė, komunistai 
mrtyt, jam to negalėjo at
leisti Ir pasiryžo jį sunie
kinti, bei labai populiariai 
komedijai surasti kitą auto
rių. Kad būtų bent klek pa
našiau, Ameriką Pirtyje jie 
priskyrė Antanui VHkutal- 
člul, 1903 m. mirusiam Pet
rapilyje. Jau seniau apie tai 
jie rašė, o dabar Kultūros 
Baruose ; patiekė atrastą Is
torijos archyve Ant. Vllku- 
talčio tarnybinę bylą Ir jau 
"tvlrtal"sako,kad Amerikos 
Pirtyje autorius yra Ant. 
Vllkutaltis.

1976 m. gruodžio 23 d., 
Dirvoje, Juozo Vllkutalčlo 
duktė dali. Birutė Vllkutalty- 
tė- Gedvilienė davė įtikinan
tį straipsnį. Nurodė ji kelio
lika žymiųjų liūdi ainkų-ra - 
šytojų, profesorių Ir pati, 
kaip duktė , užtikrino, kad 
Amerlka Pirtyje autorius yra 
ra t Ik jos tėvas- "Juozas 
V llkut a lt Is . Duktė griež
tai protestuoja prie# jos tė
vo išnlekinlmą-"nukryžiavl- 
mą".

Liudas DAMULiS

IŠ;
LYG NEBŪTU RYTOJAUS

1
Teresė P aut le n lutė

v

KAD NEBŪTŲ BAUGU

Kad palydėti galėčiau, 
palinguot, padainuot, 
kai išeisi, 
kad nebūtų tau vieniša, 
nebūtų baugu prieš naktį.

t ' 
Užmigsi tu, >
ir lydės tave, D
plauks su tavim į naktį’, 
tyli ir balta kaip gulbė 
mano rauda.

PAŽINKIME PRAEITI ■
-UI
i ar

PATRIJOT.INISKARAS
- / SOVIETŲ VERSIJA. Paruošė J. J./

/tęs Inys /

Bolševikai su amerikiečių pagalba Ir anglų ėjo pirmyn 
nors ir vėžlio žingsniu. VokiečlaiLenlngradą Ir Maskvą 
pasiekė per 5 mėnesius,© bolševikai Vokietijos sieną pa - 
siekė tik per 3 metus. Bolševikai ne tik okupavo atskirus 
kraštus, bet taip pat ruošė komunistines pajėgas sateli
tiniuose kraštuose. Lenkų buvo daug partizanų, kurie ko - 
vojo prieš vokiečius, norėdami laisvos Lenkijos. Bolševi
kai vėliau juos sus ėmė ir Išvežė į Sibiro kacetus, o Len -

■ kiją valdyti pavedė komunistams , Maskva rėmė ir Jugo - 
slavljos raudonuos los partizanus, o Anglija - baltuosius . 
Laimėjo Maskva, nes anglai nesugebėjo įtikinti amerikie
čių, kad jie taip aklai neremtų bolševikų.

Nors bolševikai skundėsi, kad vokiečiai turėjo žmonių 
ir ginklų persvarą, bet patys apie save paduoda tokius da
vinius; 1943 m.bolševikai suformavo naujus dalinius; 78 
pėstininkų divizijas. Tais metais bolševikai turėjo penkias 
šarvuočių armijas, 24 šarvuotus bei motorleuotus kerpus , 
80 pėstininkų brigadų, 6 artilerijos korpus, 26 artilerijos 
divizijas, 30 mortyrų brigadų, 50 prieštankinių brigadų Ir 
140 pulkų/233/. Nestebėtina,kad prieš vieną vokiečių ar - 
miją bolševikai pastatydavo 4-5 armijas. Bolševikai sako, 
kad Leningrado medaliu apdovanojo savo 930.000 karių , 
o nepasako, kad Leningrade' dvigubai daugiau žmonių ml - 
r ė badu, nes bolševikai nesugebėjo to miesto aprūpinti 
maistu.

Toliau bolševikai aiškina, kad vokiečiai Krymo pu - 
slaahlį užėmė per 250 dienų, o bolševikai jį atsiėmė per 
35 dienas. Vokiečių gen.Manstein su viena armija Iš Kry
mo išmušė tris bolševikų armijas: 44, 47, 51, o dabar 5 
bolševikų armijos, 2 jūrų lalvynao, 2 oro laivynai tepajė
gė Iš Krymo Išstumti nepilną vokiečių armiją. Taip pat 
bolševikai juokėsi, kad Hitleris kaitaliojo didžiuosius ka- 
rp vadus, kai vokiečiai traukėsi Rytų fronte. Stalinas ne 
tik kaitaliojo savo didžiuosius vadus, bet juos Ir šaudė , 
4 psl.

kai bolševikams nesisekė fronte 1941 m.etals. 
Veržimasis per Lietuvą

1944 m.liepos mėn. 4 d. I Baltijos frontas tęsėsi 
nuo Daugpilio į Panevėžį Ir Šiaulius, o 3-as Gudijos fron
tas į Vilnių Ir Lydą,kad būtų galima persikelti į j kairįjį 
krantą tos plačios upės /Nemuno/. Nemunas ties Lyda nė
ra platus. Šia proga bolševikai apgailestauja, kad per 3 
metus vokiečiai sunaikino 25% Lietuvos gyventojų. Apie 
žydus čia visai nekalba, nes po 30 metų buvo pasikeitusios 
bolševikų nuotaikos Ir žydų atžvilgiu. Paneriuose buvo nu
žudyta apie 100.000 žmonių/žydų tautybės/, bet bolševi
kai vėliau susprogdino tenai jų pačių pastatytą paminklą 
Tuo jie tuos nužudytuosius dar labiau paniekino ir patarna
vo naciams.

Bolševikai giriasi, kad Lietuvoje velkė jų dvi partl - 
zanų grupės; šiaurinei vadovavo M. Šumauskas, o pietinei 
-žydas G. Zimanas, kurs Išprovokavo vokiečius Ir tuo bū
du buvo išžudyti Plrčupįo kaimo gyventojai. Taigi, žydų 
tautybės žmogus 4 Išžudė lietuvių kaimą. Didžiuojasi ir 
partizane M. Melntkalte, kuri norėjo legalizuotis, nes jai 
nusibodo būti burliokų sugulove. JI legalizuotis nespėjo , 
buvo vokiečių pagauta Ir pakarta. Jei ji būtų spėjusi lega
lizuotis, vėliau ją būtų pakorę bolševikai /28O/. Taip pra
eina pasaulio garbė. . .Nieko bolševikai nerašo apie žydą , 
gen.Černlachovskį, kuris žuvo Rytprūsiuose, - bet jam pa
minklas pastatytas Vilniuje.

Bolševikai pažymi, kad 1944 mčįvykuslos aršios ko
vos Šlaullų-Blržų rajone. Čia jų 5—ji tankų armija tas ko
vas pralaimėjo Ir pasitraukė į Jelgava-Dobele liniją. Tik 
vėliau, kai prasidėjo bendras puolimas, Ųr ta bolševikų 
armija vėl pajudėjo pirmyn /271/.

Kaunas buvo užimtas 1944 m. rugpjūčio nten. 1 d. , o 
rugpjūčio pabaigoje bolševikai priartėjo prie Rytprūsių . 

"Mūsų kariai per 3-jus metus pirmą kartą pamatė vokle - ■ 
čių mllltarlzmo avanpoStą-Rytprūsius. Jie žiūrėjo į Vo - 
kietlją, esančią už Šešupės upės"/272/. Grįždami prie 
Pabaltijo "išlaisvinimo", bolševikai sako, kad Lietuvoje 
vokiečiai Išžudė 700.000 žmonių, kurių 500.000 vietos 
gyventojų. Latvijoje- 314. OOO, Estijoje-125. OOO. Bol - 
ševlkal Išlaisvino ir Lenkiją Ir Pabaltijį, kad Iš tų kraštų 
padarytų demokratines respublikas pagal Atlanto Čnrterį. 
Oką mes matome gyvenime ? Lietuviai su savo 16-ja dl - 
vizija atžygiavo i Lietuvą. Latviai Ir estai į savo kraštus 
atžygiavo su savo 138 ir 8-ju korpu. Bet nė viena tų res - 
publikų negavo nei satelitų teisių,kokias gavo Lenkija, Če
koslovakija, Vengri j a/284/. Tik estų 8-tas korpas apdo - 
vanotas Raudonosios Vėliavos, Suvorovo, Kutuzovo, Alek
sandro Nevskio ir Raudonosios Žvaigždės ordinu. Lietu - 
vių divizija - tik Raudonosios Vėliavos ordi nu. Pažymėta, 
kad 16-jaI divizijai vadovavo pik. A.Urbšas. Dar Ir šian
dien bolševikai nežino, kad plk.Urbšas buvo pakeltas į gen. 
maj. laipsnį ttk perėmus jam divizijos vadovavimą.

Bolševikai plačiai mini savo partizanus, kurie vokie
čiams padarę daug nuostolių, o visai nemint tūkstančių pa- 
trlotų partizanų, kurių turėjo bolševikų pavergtos tautos . 
Gal per bolševikų klaidą sužinome, kad jų gen. Vatutin bu
vo sužeistas ne fronte, bet ukrainiečių partizanų. Jis nuo 
žaizdų Ir mirė.

" Išla Is vlnlma I "

Bolševikai savo Imperialistinius užgrobimus vadina 
Išlaisvinimais. Stalinas įsakė skubiai užimti Liublino 
miestą, kad jame galėtų įsikurti probolševtklnė lenkų vy
riausybė, kuri jau turėjo savo armiją - Wisko Polskle Iš 
286.000 karių. Taip pat tai armijai davė 700.000 šau - 
tuvų, 3. 500 patrankų, 1. OOO tankų, 1. 200 lėktuvų Ir 1 . 
800 sunkvežimių. Tik nepasakvta, artiems ginklams da
vė šaudmenų. Vėliau lenkai su dviem armijoms lygiavo 
prieš vokiečius, tik nepadėjo savo sukilusiems broliams 
Varšuvoje, nes sukilimą vykdė baltieji lenkai. Bolševikai 
už Lenkijos Išlaisvinimą pasigrobė rytinę Lenkiją.

Taip pat bolševikai, "Išlaisvinę" Rumuniją, vėl Iš Jos 
atplėšė Besarabiją, kurią priskyrė prie Moldavijos Ir su
darė bolševikinę Moldavijos respubliką. Okupavus Rumu
niją ir sudarius joje komunistinę vyriausybę, bolševikai 
pareikalavo dviejų armijų kovai prieš vokiečius.

/bus daugiau/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Shicagos dangum
j Kai ėdu š ve nč lų Išvakarėse
- gruodžio mėn. 20 d. po pie

tų, daktaro kabinete nuo šir
dies priepuolio mirė meras 
R. Daley. Užgeso ramiai 
žmogus, kuris gimė, augo ir 
Išaugino gausią še lirą ,o taip 
pat virš 20 metų vadovavo 
Miesto Tarybai. Tai buvo 
vienas Iš lojaliausių žmonių,

g. didelis tolerantas Ir nepa- . 
prastų gabumų miesto val
dytojas, Jis visą savo am
žių gyveno Brldgporte, tokėl 
Ir lietuvius labai gerbė, duo
damas jiems daugiau progos 
dirbti partijoje ir miesto 
įstaigose. Dalyvaudavo mūsų 
laisvės šventėse, Pavergtų
jų Tautų paraduose, etninių 
grupių parodose ir 1.1.

Gruodžio mėn. 22 d. buvo
- Iškilmingos laidotuvės, į ku- 
. rlas suvažiavo daugybė

Amerikos valdžios žmonių, 
tarp kurtų buvo ir naujai iš
rinktas Amerikos preziden
tas J. Carter.

Vakarų Vokietlojoje nuo 
širdies priepuolio mirė so
listas V. Nakas, paskutiniu 
laiku dirbęs Radio Liberty. 
Jis buvo tik 28 m. amžiaus. 
Lietuviai neteko darbštaus 
Ir talentingo jaunuolio. Tė
vai gyvena Marquette Parke, 
sūnus čia ėjo mokslus, dirbo 
ir štai gyvenimo siūlas nu
trūko.

Taip pat nesenai apgailė
jome staigią mirtį jaunuolio 
studento Kęstučio Kazicko, 
jam išvykus į kelionę ap
link pasaulį.Įvairių nelaimių 
atsitikimuose lietuvių tauta 
netenka geriausių savo valkų 
įvairiuose pasaulio kampe- 
1 tuose.

Gruodžio mėn, 19 d. net 
trijose vietose įvyko Kūčių 
parengimai: Vyčių, Vilniaus 
Krašto lietuvių Ir Alvudo. 
GI Alvudo Lietuvio Sodyboje 
prisikimšo sausakimšai 
žmonių. Kūčias atidarė pir
mininkas dr. J-Adomavičius, 
programą vedė akt. Brinką. 
Maldas sukalbėjo kun. J, 
Venckus Ir kun. Trakis, so
lo giedojo p. Aukštuollenė ir 
p. Šidagls. Kalėdų senelis 
apdovanojo visus atsilan
kiusius. Kūčių stalai ir val
giai buvo labai įvairūs. Bal. 
Brazdžionis savo žodyje da
vė politinę apžvalgą, V. Ku
lte šias deklamavo, p.Keve
ža skaitė savo kūrybą, taip 
pat sveikinimo žodį tarė 
Šulaltls. Visi prisiminė tė
vynėje ir kitur Išblaškytus 
savo artimuosius. Užbaigiant 
visi sudainavo " Lietuva 
brangi".

"Lietuvos Aldii ’ 1 letuvių 
radio valanda netrukus pra- 
slplės. Laiko yra tam dau
giau negu pirmiau, tik reikia

lėšų.
kainuoja virš 150 dol. Jos 
leidėja yra Kazė Brazdžlo
nytė, dirbanti stotyje kaip 
Inžinierė, todėl ji valandė
lės išlaikymu Ir rūpinasi. 
Ačiū lietuviškoms organi
zacijoms ir pavieniams tau
tiečiams, kurie paremia va
landėlę savo auka.Šiais me
tais bus pratęsta įvairiu 
laiku Iki 4 ir pusę valandos 
į savaitę. Nuolatiniai pro
gramoje dalyvauja kun. dm 
K. Trimakas, kun. J. Juoze- 
vičius, adv. dr. V., Bylaitis 
Ir naujai įsijungę dr.Leonas 
Šulaltls Ir Vida Junevičiutė. 
Programai metu būna įval— 
rūs paminėjimai, daug mu
zikos Ir dainų. Lietuvių na
muose skamba lietuviška 
radio programa, tik padė
kime jai sutvirtėti visais at
vejais. Adresas yra ; 2646

VOKIETIJA
Vasario 16 Gimnazijos 

K ai ėdy Eglutė
Kūčios ir Kalėdų eglutė 

Vasario 16 gimnazijoje įvy
ko 1976 m. gruodžio 17 d. va
kare gimnazijos valgykloje. 
Šventė buvo pradėta giesme 
"Tyli naktis, šventa naktis", 
kuri buvo giedama bendrai, 
akordeonu lydint VU kl. mo
kiniui V.Kemeralčiul. Po to 
kun. F.Skėrys sukalbėjo ka
lėdinę maldą.E glutės žvakes 
uždegė Vasario 16 gimnazi
jos direktorius V. Natkevi
čius, kun. J. Dėdinas, kun. 
F.Skėrys, VLB Valdybos vi
cepirmininkas J. Lukošius Ir 
mokiniai : J. Margis ir E. 
Gorskytė. Visoms žvakutėms 
degant, programa buvo tęsia
ma direktoriaus kalba apie 
Kūčių papročius ir Kalėdų 
švenčių prasmę. Pagal se
nas lietuviškas tradicijas Ir 
šiais metais Kūčių valgiai 
buvo Iš 12 patiekalų.

Kultūrinė dalis pradėta ei- 
raščlais, po kurių visi 
bendraisugledojo”0 džlaugs-

Kazė Brazdžlonytė
Programos vedėja __ į

nauja lietuviška radijo programa

"LIETUVOS AIDAI'*
veikia kiekvieną penktadienio vakarą nuo
10 iki 11 vai. vai. iš WOPA stoties 1490 AM 
banga.

Įvairiais pranešimų reikalais skambinkite 
Kazei Brazdžionytei Tel. 778-5374.

2646 West 71-st St. .Chicago , Illinois 
60629

.A
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
(Lithuanian A.A. Group)

susirenka Iciekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietu
viukai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagalbos. Atėjęs posmus 
- nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868.______ ______________
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LŽ,S-gos Spaudos Balius įvyksta šį šeštadienį Martenec viešbutyje. 
Tikimasi sulaukti atvykstantį jumoristą rašytoją Antaną Gustaitį iš 
Bostono. ,Spaudos baliaus ruoša daugiausiai rūpinasi CV izd. IJa-* 
nušaitis. V. Noreikos nuotraukoje LZS Chicagos sk. pirm. Ą. Pužauskas r> 
J. Kapačinskas, dail. Rakštelė, Vilutis, T. Siutas ir k t. pienų iškilmiy-metu.

Dabar viena valanda West str., Chicago, III i 
60629. Tel: 778-5374. Tš- 
leldžiantlejl naujas plokšte
les, prašome prisiųsti, jos 
bus pristatytos plačiai Chi- 
cagos visuomenei.

Centro Valdyba Išsikelia ki
tur. Kai bus nauji rinkimai, 
tikimasi, kad skyriaus velk- 
lon įsijungs visi Chicago je 
ir apylinkėse gyveną rašei
vos .

Chicagos Vyčių choras 
švenčia 60 metų veiklos ju
biliejų. Išk II mi nga vakar le - 
nė su smagia programa ir 
šokiais buvo sausio 15 d. 
Pakšto salėje. Chorui jau 11 
metųkaip vadovauja muzikas

Filmų vakaras, įvykęs 
gruodžio 4 d. Jaunimo Cent
ro kavinėje Ir globotas Žur
nalistų S - gos Chicagos sk; 
sutraukė apie 200 žmonių, 
kurie Įeidami aukojo kas 
klek galėjo. Visi f H mat bu
vo labai įdomūs, ypač iš Ry
gos vergų lagerio. Žmonės Faustas Strolia, o jos vai - 
matė ginkluotus sargybĮ- dybos pirmininkė yra Ba
nius, sunkvežimius, bėgam- - telle Rogers. Choras daly
čius.kalinius vežamus į dar-, vauja programose LTV, mi- 
bus. Taip pat užtvaras su Dėjimuose, duoda atskirus 
visais bokštais ir vielų tvo-koncertus. Vyčiai yra išleidę 
rom. Kilos dvi f Limos buvo' dvi plokšteles Ir reikia tl- 
artlmos Iš praeities Ir da-i-kėtls, kad ateityje jie įam- 
bartles, Chicagos LŽS - os ^.žins dar daug naujų dainų, 
skyrius žada sustiprėti, nes Bal. Brazdžionis

Poles took turis Questio
ning the Liberal MP for a 
hour after the dinner".

Dalyvavo visų pavergtųjų

minga, išganinga " vėl. akor
deonu palydint V. Kemorai- 
člul. Po to sekė mok. M 
Dairbriūnaltės inscenizuotas
ir jaunesniųjų mokinių atliktautybių b ■ ndruomenių pie
tas vaidinimas "Kalėdos 
miške". '■

Pabaigoje žodį tarė kun'. 
F. Skėrys ir išreiškė padėką 
gimnazijos direktoriui už 
sveikinimus, M. Dembrlūnal- 
tel už vaidinimą, mokiniams 
už eilėraščius, mergaičių 
chorelio vadovei L Mačiuly
tei Ir kitoms už dainas Ir 
visiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie šventės 
pas Isekimo.

Po to atėjo Kalėdų senis 
ir, pasakęs kalbą, Išdalino 
visiems dovanas. Visi buvo 
linksmi ir patenkinti.

Labai malonu, kad Vasa
rio 16 gimnazijoje, nors jai 
esant sunkioje finansinėje 
padėtyje, aukotojų dėka yra 
įmanoma suruošti tokias 
Kūčias ir eglutę. Reikia ti
kėtis, kad kol egzistuos Va- 
sarlol6 gimnazija, egzistuos 
ir tokie parengimai. O jie 
egzistuos tikrai, jei rėmėjai 
Ir organizatoriai bus tokie 
dosnūs kaip iki šiol. jvr.Š.

Politiniai Debatai
Pavergtųjų Tautų politi

niai debatai įvyko gruodžio 
mėn. 28 dieną, dalyvaujant 
Federalinio Parlamento na
rtui, kuris yra Ir House Of 
Commons E xternal Affairs 
Committee narys G.A. Pa
rent bei Regionalinės val
džios patarėjui dr. Trevor 
Morgan. Dienraštis "St. 
Catharines Standard" jau ki
tą dieną parašė :" Mr. Parept 
faced of barrage of Questions 
at annual 
sociation 
E uropean 
St. Cathar

dinner of the As- 
Of East Central 
Organisations, of 

Ines, Ont".
Ir toliau; "The organisa

tion members, composed of 
Latvians, Lithuanians, Uk
rainians, Estonlans, Czechs, 
Slovaks, H ungarIans and

ir i n i nk a l, or ga n i za c i jų at st o - 
vai. Debatai vietomis' buvo 
gana įkaitę, bet niekad ne
išėjo Iš rankų moderato
riaus teisininko B.Doliszny. 
Viskas bus aprašyta smul
kiai, ateityje tuo tarpu ga
lima. pridėti tik tai, kad de
batai buvo įspūdingi, įdo mūs 
ir politiškai labai reikšmin
gi. Lietuvių atstovas išgavo 
pažadą, kad Kęstučio Joku- 
byno byla per G. Parent pa- 
s leks pre m jerą T rude au. 
Įžanginę ir baigos kalbas 
pasakė P, T. organizacijos 
pirmininkas, lietuvių atsto
vas, S. Šetkus. Svečių tarpe 
buvo du čekų profesorla., 
keli teisininkai.Tėvas Juve
nalis Llauba pietus pradėjo 
bendra malda. Moderatorius 
paprašė visus dalyvius pa
kelti tostą už karalienę. Pa
baigoje moderatorius advo
katas Dollszny Iškėlė pa
siūlymą šios rūšies deba
tus suruošti kasmet. Gali
mas dalykas,kad taip ir bus, 
nes kitų metų debatuose da
lyvauti yra pasižadėjęs Hon. 
Robert Welch "Minister of 
Recreation" Ir taip pat par
lamentaras Robert Johnson.

Viskas praėjo puikiai, bet 
yra ir silpnų taškų, kurių 
esmę debatų metu iškėlė bu
vęs Vengrijos Parlamento 
narys Nicolas. Mezes ir nu
rodęs, kad tautybių b-se 
veikla sovietų agentai tikslu 
kiršinti pavergtas tautybes 
ir gana sumaniu būdu de
graduoti žymesnius ve tkėjus, 
panaudodami spaudą, zulin
dami paver gtų ta utų pr ae i - 
ties gyvenimo net Istorijos 
opius klausimus, telkdami 
žinias sovietams, terori - 
žavimu i pasilikusių giminių. 
To pasakoje ne visi pakvies
ti tautybių žmonės atvyko į 
debatus. Vlstlek atvyko gana 
gražus skaičius, o lietuviai 
beveik visi, tuo būdami de
batuose gausiausia grupe.

K or.

kRe'vi 
VE/ Df?ODž/Al

eiliuota Žemaitiška pasakaitė 
Kad eilėmis, tai eilėmis !... 
Kiškis eidamas vėžėmis 
kartą atsekė į kiemą, 
(o tas buvo šaltą žiemą), 
ir Įėjęs jis Į gryčią 
selino paskui, netyčia.., 
Kiškiu niekas nepamatė, 
bet nebūtu ir supratę, 
kas po lova sujudėjo... 
Kiškis, vargšas, ten stovėjo... 
Sėdo valgyti Jai žmonės 
ir iš ju menkos malones 
trupiniu šiek tiek nukrito 
ir po lova nusirito... 
Kiškis trupinius surijo, 
nori artintis, bet bijo... 
Taip jis vargšas ištupėjo 
kol naktis visai užėjo.. 
Kai visi aplink sumigo

klškltli taip mintis Įsmigo 
ant krosnelės pamiegoti, 
kad nustojo ir bijoti... 
Ten vaikai keli gulėjo, 
kiškis šalia jų_ glūdėjo, 
manė sau valkai per miega, 
bet kai rytą jie nubudo, 
užklojlmaskai sujudo, 
tai kiškelis tą_pajutes 
Šoko laukan kaip iššautas. 
Motjna dėl to patyrus 
pašaukė iš kiemo vyrus, 
"Kas čia buvo, kas Šia buvb*!, 
bet kiškelis taip ir žuvo..

Arėjas Vitkauskas

KĄ- ' - -jįJĮUM- —'' i,
“Christian Dream” programoj Tulsa. Oklahoma, Oral Roberts universitete, 
duktė žinomo dailininko Nat Cole, — Natalija su keturkojais draugais.

(Photo —from Arėjas Vitkauskas — World-Wide News Bureau). ■

ĮVAIRENYBĖS
kita proga tains laikraštyje 
buvo rašoma, kad Did. Liet. 
Kunigaikštystės kalba buvo 
cerkovuo slavlansklj jazyk/. 
Ten pat užrašyta, kad 6 
spalio 15C6 m. DaniU Ivano
vic Irtlšč gavo apdovanoji
mo raštą,kuriame nurodyta, 
kad jam atiduodama amžinai 
valdyti keletas ūkių įvairio
se vietovėse,tarp jų Ir vle - 
tovėje Dos t o j e vo , P Insko 
apskr. Minsko guber. Nuo

Is kur kilusi Dostojevskių 
gimine

Lietuviai laikas nuo laiko 
vis bando susigaudyti, bet 
neturi duomenų ir nesusi
gaudo, girdi Fedor Dosto- • 
je vsk l j s a vo k H me es ąs su - 
sljęs su lietuviais. Neseniai 
vienas Išeivijos lietuvių ra
šytojas labai optimistiškai 
šia linkme nurašė, berods, 
Dirvoje. Bet rusai žino šį 
dalyką Ir jų laikraštyje "No- ~ .
voye Russkoye Slovo" jau 
ne vieną kartą buvo apie tai 
rašoma. Neseniai jie šventė 
15C metų s'ukaktį nuo Dosto
jevskio mirties Ir ta proga 
minėtame laikraštyje buvo 
vėl duota žinių apie jį. Štai 
laisva tų žinių santrauka: 
1897 m. Minsko gubernijos 
Pinsko apskrities Dostojevo 
sodžiaus dvasininkas gavo ■ 
laišką Iš F. Dos toje vs — 
kio žmonos. Jame ji rašė, 
kad jos vyras F. Dostojevs
kis jai yra daug kartų sakęs, 
kad jo giminė paeinanti iš 
Pinsko maršalkos Dosto
jevskio, kuris 1598 m. buvo 
Išrinktas į Seimą. Maršalka 
Petras Dostojevskis Ir 
jo įpėdiniai gyveno vietovė
je, vadinamoje Dostojevo. 
Toliau laišką ji prašė pa
siųsti jai žinių apie Dosto
jevskio giminės kilmę pagal 
bažnytines knygas.

Nežinia, ar dvasininkas 
atsakė Dostojevskio žmonai. 
Bet Minsko istoriniame ar
chyve, grupėje Nr.319 /fond 
319/ laikoma "Minsko bajo- 
r Ij os ats tovų s us Ir ink imo 
byla apie bajorišką Dosto
jevskio giminės kilmę".Šio
je byloje ant pageltus tų po
pieriaus lapų rusų ir lenkų 
kalba yra surašyti Dosto
jevskio giminės vardai /pa
rašyta :rusų Ir lenkų kalba ;

paelna didžiojo rusų rašyto
jo protėvių pavardė. Galima 
spėti, kad D. I. Irtlšč atvyko 
į Gudiją/taip parašyta/ku- 
nigatkščio Fe doro Jaroslavl- 
člaus palydovų tarpe Ir pa
siliko čia gyventi visam lai
kui. O bajorystės teises ga
vo už karinį narsumą Ir Iš
tikimą tarnybą.

Kaip atsirado pats gyven
vietės /Dostojevo/ pavadini
mas ? Buvo čia kadaise vie
nam kunigaikščiui priklau
santi vietovė, kuri vadinosi 
Gradnoje Ir kur gyveno jo - 
artimieji. Juos tais laikais 
vadino kunigaikščio vertln- 
tlnglejl—dostolnyje dostol- 
ntki. Iš to ir ats Irado pava
dinimas ~

Kaip 
šaltinio 
stojęvskls savo kilme lie
tuviams yra ne giminingas. 
Murns ir reikia palikti jį 
ramybėje su jo tauta, o pa
tiems laiką skirti realiems 
darbams. Kitoje vietoje /ta
me pat laikraštyje/buvo pa
rašyta, kad D. I. Irtlšč buvo 
apdovanotas už nuopelnus 
Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos vyriausybės. Tik 
reikia suprasti, kad rusai, 
s akyda mi D idž loj i L lėtu vos 
Kunigaikštija, galvoja apie 
Gudiją. J. D.

Dos toje vo, 
ši Ir kitos to paties 
žinios rodo, F.D,o-

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA ANTRADIENĮ NUO 11,36 iki 12 vol nakties 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. StanLevi fiux, 1053 Albon.lCr.. D-jvernoy, P.O. TEL. 669 • 8834

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

P r B LIS1115 G C O M PA N Y
TEL. 268-3071

PUBLISHERS op THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905
636 EAST BROADWAY .SOUTH BOSTON, MASS. 02127
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Hamilton
p------- - -------—, -....... —--------------

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame n ja ja ją jį jb 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

Darbo valandos: pirmod’eniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.

i Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.

£ Kapitalas---- virš $8*000.000

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė

Lietuvos nepr įklauso rry- 
bės šventė minima š.m. va
sario mėn. 13 d. šia tvarka; 
11 vai. išk ii ir i ngos pa ir ai - 
dos A V parapijos šventovė
je. Organizacijos prašomos 
dalyvauti su savo vėliavo
mis. 4 v. p. p. Scott Park 
gimn azljos auditorijoje 

i/Klhg St.E. ir Melrose/ iš
kilmingas minėjimo aktas. 
Paskaitą skaitys PLJS - gos 
pirn-. Gabija Juozapavičiūtė, 
o meninę programos dalį iš
pildys Hamiltono mergaičių 
choras Aidas, tautinių šo
klų grupė Gyvataras, nesenai 
iš Lietuvos atvykusi izrae- 
lietė D. Pomerancaitė - Ma- 
zurke vlčienė ir jos vyras 
Jurijus /smuikas/. Akompa
nuos J. Govėda. Prie įėjimo 
bus renkamos aukos išlaidų 
padengimui. Visų lietuvių 
pareiga šventėje dalyvauti.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba

• Ansktyvą sausio 17 d. rytą 
Iš Australijos sugrįžo tauti
nių šokių grupė Gyvataras. 
H ajr.ll t on le č i a I dalyva
vo Australijos Lietuvių Die
nose ir taip pat davė koncer
tais . Mūsiškiams priėmimą 
padarė Ir Kanados konsulas.

K, B.
į

Sužiedutuvės

Lapkričio mėn. 25 dle- 
r|ą Audra Glmžauskaitė su
sižiedavo su Alfredu Kella- 
čiumi. Jungtuvės įvyks 1977 
metais gegužės mėn. Su
žadėtinė yra baigusi komer
cinius mokslus, gi sužadė- 
tjnis ateinančių motų pava-
sjai’į užbaigia inžinerijos 
mokslą. Busimąja i lietuviš
kai šeimai siunčiami sveiki
nimai ir geriausi linkėjimai.

Zp.

MOKAME UŽ:

depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 8 %
term, depozitus 1 m. 9%

IMAME UŽ:

asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 10}į %

bndon, ont.
Nelauktai supylėm 

aukštą kapa,
Petras Paškauskas Lon

dono priemiestyje Lambethe 
gyveno vienišas. Kai ilgesnį 
laiką nesirodė, susirūpinom, 
kur jis galėtų būti. 19761 
lapkričio mėn. 29 d. vakare 
nuvykęs į jo butą, radau jį 
virtuvėje ant grindų gulintį 
negyvą. Iššaukta policija 
nuvežė jį ligoninėn, kur per 
skrodimą konstatuota, kad 
jis galėjęs mirti prieš 6-7 
dienas nuo kraujo išsilieji
mo smegenyse.

Petras Paškauskas buvo 
gimęs 1909 m. Ir kilęs nuo 
Utenos.Prieš Išvykdamas iš 
Lietuvos, jis ilgesnį laiką 
gyveno Kėdainiuose ir ten 
buvo "Dirvos" kooperatyvo 
vedėju. Atvykęs Kanadon, su 
Juozu Gudavičtumi/jau mi- 
ręs/ūkinlnkavo Rodney, Ont, 
kur augino tabaką. Pardavęs 
ūkį, atsikėlė Lamberthan, 
kur su Gudavičiumi buvo nu- 
s ipirkęs du namus .

P. Paškauskas buvo labai 
malonus ir ta ileus žmogus. 
Radney ir Londone jis turė
jo daug draugų-tautiečių. Jo 
staigi mirtis visus labai su
krėtė. Palaidotas š. m.gruo
džio 2 d. Šv. Petro katalikų 
kapinėse šalia savo draugo 
Juozo Gudavičiaus.

Tebūnie jam lengva Kana
dos svetinga žemelė. Jo 
skaistus atminimas ilgai pa
siliks mumyse. Petras Paš
kauskas artimesnių giminių 
Kanadoje neturėjo. Lietuvo
je liko žmona Sofija, sūnus 
Donatas m duktė Irena.
Jiems telegramą ir laišką ,
Lietuvon nusiuntė Londono Pažįstam i teigia, kadtesta-
Apyllrikės Valdyba. mantą jis turėjęs, bet kur jį

Padarius paieškojimą,for- laikęs, reikia tik spėlioti.
malaus testamento nerasta. L.E-tas

“Vytis” ir “Aušra” klubai
Visko gali Išgirsti, suži

noti į tas lietuviškas popie
tes užklydęs. Net ir tai, ko 
visai nepagalvojai, nesitikė
jai. Čia nagrinėjau i, spren
džiami ne vien ttl< vietiniai 
šeimyniški reikalai, čia tai
pogi paliečiamos, kur kas 
toliau ir plačiau siekiančios 
ir g lie s n ės pr oble mos. C l a 
pavyzdžiui, visai be vargo, 
palei savo skonį Ir suprati
mą gali pasirinkti pokalbio 
bendraminčius ir norimą 
temą, nesvarbu ar tai ki
tiems prisitaikydamas arba 
ir savo sekėjų grupelę su
darydamas. Tokia jau čia 
dabar mada Ir beveik nusi
stovėjusį tvarka.

Štai kad Ir. šios popietės 
vienos grupės pokalbis tik
rai ne juokais ir mane su
domino. Įdomiausia tai, kad 
šio pokalbio dalyviai po va
landėlės visi priėjo vienodos 
nuomonės.

Būtent, ar reikalinga Ir 
naudinga Toronto lietuvių 
kolonijai šiuo metu turėti 
du lietuviškus sporto klu
bus ? Pašnekesys labai įdo
mus. Iš pradžių, kaip ,ir 
reikia, net gerokai pasigin
čijama, įmantresniais žo
džiais paslšvalstoma ir tik 
tada pokalbis, tarytum srau
nus upokšnis, savaime teka, 
veržiasi pirmyn.

Pradžioje, kada rinkosi, 
organizavosi ir rikiavosi 
įvairios mūsų tautiečių gru
pės, įsisteigė ir sporto klu
bas "Vytis". Po kelių metų 
atsirado ir antrasis tos pa
čios paskirties klubas, pa
sivadindamas "Aušra". Nie
ko blogo, gal būt, Iš pradžių 
lame ir nebuvo. Gal tik ge
riau. Du vienetai visuomet 
apjungia daugiau žmonių, 
vyksta kaip ir konkurencija, 
varžybos ir tuo išvystoma 
gyvesnė veikla. Būtų labai 
nepraktiška, nenaudinga 
Ir tiesiog net balsu, jeigu 
šiandien mes čia turėtume • 
tik vieną lietuvišką parapi
ją, vieną kredito banką, vie
ną kokią nors organizaciją.

Tačiau sporto klubas tai 
ne lietuviško kugelio ar sū
rio valgytojų dr augi ją, ar 
šialpsau grupelė savų drau
gų. Jų pasirinktas kelias 
yra ir atsakingas, ir garbin
gas, ir sunkus. Kelti ir gar
sinti Lietuvos vardą.laisva
jame pasaulyje. Tai yra mi
sija, pareikalaujanti ne eili

nių pastangų.
Šiuo metu šiai kolonijai 

tikrai pakaktų vieno, tačiau 
veiksmingo sporto klubo. 
Jam ir vadovauti būtų leng
viau ir dalyvaujantys jaus
tųsi geriau. Yra pagrindo 
tikėti, kad toks klubas, jei
gu Ir nebūtų pats stipriau
sias laisvajame pasaulyje, 
tai būtų nors vienas Iš to
kių.

Ir viename ii kitame klu
be yra Iškiltų sportininkų, 
net žvaigždžių, žinomų toli 
ir už Kanados ribų. Atskirai 
veikdami, jie abu yra per
daug silpni.

Tiktai reikėtų geros va
lios ir supratimo vieni ki
tiems. Vadovaujantys šiems 
vie netarus, le ngva įgalėtų 
rasti bendrą kalbą, sujungti 
Šiuos du klubus į vieną stip
rų, ve iksmlngą, kietą, kJr 
tiems s unk ia i įkandamą 
branduolį. Jeigu šiandieną 
šio supratimo mums dar vis 
trūksta, tai jau tikrai kaž
kas netvarkoje ir tik gailė
tis belieka. Negi iš praktiš
ko gyvenimo taip nieko ir 
nepaslmokinome ? Ir kokios 
gi, pagaliau, tos kliūtys ?

Tai įgyvendindami tor on- 
tlečlal gražiai pademonst
ruotų mums vlsie.ms šiais 

talkais taip labai reikiamą 
vienybę.Tai lyg ir būtų gra
ži pradžia Ir pavyzdys ki
toms kolonijoms.

Bet pabandyk tu kai ku
riems mūsiškiams užsispy
rėliams tai pasakyti. Tave 
tik kvatltuml palaikys. Sa
kys, nenormalus esi, rei
kalo nesupranti ir nežinai.. .

Žinai, bičiuli, užsispyru
sį jautį ne taip jau lengvai iš 
vagos be išvest, o dar gi mū
sų patarlė sako įkuprotą tik
tai karstas išlyginti galt - 
numojo ranka iki valiai iš
kalbėjęs šio pokalbio daly
vis.

Įgatf LIETUVIU NAMAI

Praeito sekmadienio Lie
tuvių Namų popietėje susi
rinko apie 230 dalyvių. To
limesnių svečių buvo mažai. 
Svečių knygoje pasirašė 
Betty Žyvatkauskas /Globe 
and Mail kelionių reporte
rė / Iš Toronto, Valerija 
T a utke v i č le n ė/Windso- 
rolietuvalčių kvarteto "Auš
ra" vedėja/ iš Windsor, A. 
ir T.Sekonlai iš Styner ir J. 
Šarapnickas iš St. Catharl-
nes.

Lietuvių Namų biblioteka 
sausio 16 d. gavo vertingą 
25 knygų dovaną. Knygas 
padovanojo torontiškis Jur
gis Astrauskas. Biblioteka 
J. Astrausku H dėkinga.

Pereitos Kūčios, Kalėdos 
Ir Nauji Metai Lietuvių Na
muose praėjo prie gražių 
eglučių. Pastovus eglutėms 
padarė L N narys P. Kara
liūnas. Administracija jam 
yra dėkinga.

Lietuvių Namuose dalyva
vę pereitų Kūčių vakarienė
je gėrėjosi vakarienės geru 
paruošimu, į kurį daug dar
bo ir sumanumo įdėjo J.Bu- 
bullenė. Moterų Būrelis jai 
reiškia didelę padėką.

Praėjus šiltai vasarai Ir 
šeimoms vėl susirinkus į 
pagrindines buveines, val
gyklose valgančių lietuvių 
liko mažai. Mažai valgytojų 
beateina Ir į Lokio svetainę. 
Dėl to ši svetainė šiltų val- 
glų/pietų ir vakarienės/ žlū- 
mos metu nebegamlns. Jei 
atšilus orui valgytojų atsi
ras, svetainė (r vėl mielai 
patarnaus.

IMA:

Tel. 251-4864 arba 251-4025------ Namų tel. 277-0814
2405 Lakė Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

Balio Maskeliūno

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

MOKA:
9!kt% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą
8% už spec, taupymo sąsk.

7’/2% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 14 milijonų dolerių

91/2% už asm. paskolas

9ki% už mortgičius

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

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

20 METŲ PATIRTIS

WALTER DAUGINIS
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 

įvairių draudos bendrovių atstovybė

1613 Bloor St. W., Toronto, Orit. <•
_______ Tel. 533-1121, namu 249-2067

Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais
TORONTO, ONTARIO b,!,k“r
... ... tel. 533-3531 I
Dresher-Baraiiskas insurance agency ltd.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI 

į Lietuvę, Latviją, Estiją,. Ukrainą, Sov. Sąjungų 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19^4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA: Pirmadieniais, 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais ----  nuo 9 v. ryto iki 7 v.
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

i!TTAUiVGA Baltic Exporting Co.JjIAluA ■ Ioronro J, untano
Telefonas LE 1-3098^, Savininkai S. ir F. Janavičiai

Lietuvių Namų vyrai kvie
čia visus lietuvius dalyvauti 
pobūvyje - šokiuose sausio
29 d. šeštadienį, 7 v. vaka
re. Įėjirras kalnuos vyrams : 
$3,00, studentairs (r pen- 
sinlnkairs - $ 2,00. Visos 
ponios Ir panelės maloniai 
kviečiamos ateiti be įėjimo 
mokesčio.

LN Pensininkų Klubo lie
tiniame susirinkime sausio
30 d, sekmadienį, 3 v. p.p. 
bus r e rik a m a K1 ub o vai dvba 
Ir svarstomas įstatų pakei
timas. Susirinkime dalyvaus 
Horizon Inspektorius / val
džios atstovas/. Klubo narių 
gausus dalyvavimas labai 
reikalingas.

Buvo nusiskundimų, kad 
Lietuvių Namų salės lietu
vaičių mergvakariams yra 
per brangios. Dabar tas rei
kalas yra peržiūrėtas ir sa
lės mergvakariams yra at
pigintos . Tuo re (Italu kre ip~ 
tis pas re (Italų vedėją Aldo
ną Skllandžlūnlenę.

Kasmet Toronto lietuviai 
skautai ruošia vasario 16 d. 
minėjimą. Šiais metais To
ronto lietuvių skautų ruo
šiamas toks vasario 16 d. 

minėjimas įvyks vasario 6 d. , 
sekmadienį, 2 v. p. p. Lie
tuvių Namų Karaliaus Mln - 
daugo menėje.

• "Tėviškės Žiburių" spau
dos balius įvjks vasario 5 d. 
šeštadienį, Anapilio salėje, 
programa bus su menine da
limi - Hamiltono mergaičių 
choras Aldas su sol. V, Ve- 
rlkalčlu ir duetas R.Stri
maitis Ir V. Ve r įkaltis , 
akompanuojant muzj, Govė- 
dal.
• Žymaus dailininko grafiko 
Romo Viesulo kūrinių paro
da įvyks balandžio 23-24 
dienomis parodų salėje-Jis, 
kaipo grafikas, yra žinomas 
Amerikoje, Europoje Ir ten 
per parodas aukštai įver
tintas. Dabar jis dirba pro
fesoriaus pare Igose PhUadel- 
f įjoję.

Parodą globoja Prisikėli
mo parapijos Katalikių Mo
terų skyrius,
• Mirė Julija Daunienė, ki
lusi Iš Papilės. Paliko vyrą 
Juozą Ir dukterį su šeima. 
Taipogi yra mirę Katarina 
Taujellenė Ir Julius Rutp- 
kalvls.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Winnipeg
Visuotinas narių susirinkimas

1976 ir. gruodžio mėn.12 d. 
įvyko KLB Wlnnlpego Apy
linkės visuotinas narių su
sirinkimas, kuriam pirmi
ninkavo senas lietuvių ben
druomenės veikėjas Juozas 
Demereckas Ir sekretoriavo 
Vincas Januška. Br. Vaičai
tis pranešė, kad Iš sureng
tos Folklorama-76 gauta pa
jamų $ 4180,35 Ir padaryta 
Išlaidų $ 3491,15. Gauta pel
no $ 689, 20. Atėmus už Folk 
Arts Counsil parduotus pa
sus, gauta $ 257. Už maistą 
Ir gėrimus belieka pelno 
$ 432,20. Bot reikia neuž
miršti, kad už degtinę Ir alų 
gauta pajamų $ 1550, 05,kas 
sudaro vieną trečdalį pelno, 
apmokėjus už degtinę Ir alų 
nominalinę kalną Ir tai veda 
į neaiškią apyskaitą, nes 
Folkloramą-76 aplankė virš 
10.000 lankytojų per 7 die
nas Ir visi gėrimai bei mais
tas buvo Išpirkti.

Be to, pirm. Iškėlė klau
simą dėl Folkloramos pri
klausomybės. Norima įrodi
nėti, kad Folkloramos ruo
šimas Išvis nepriklauso KLB 
o jos apyskaitos nebūtinai 
turinčios būti jungiamos prie 
bendruomenės kasos. Tai 
Tšeltų,kadFolkloramos ruo
šimas pasidarytų atskira 
verslo šaka.

Išvadoje gauta, kad KLB 
Winnipeg© apylinkė pUnal 
yra Fo'k Arts Counsil orga
nizacijos narys. Į metus mo
ka $50 nario mokestį.Kiek
vienais metals KLB Winni
peg© apylinkė pristato Folk 
Arts Counsil prezidentui 
Išrinktą naują v-bos pirmi
ninką Ir lietuvių paviljo
no vadovą. Iš bendruomenės 
kasos Imami pinigai Folklo-

ramal ruošti, degtinei , 
maistui Irkltlems reikalin
giems dalykams pirkti, tad 
Ir Folkloramos rengimas 
yra pilnai KLB žinioje, o 
taip pat Ir visos apyskaitos 
turi likti tos bendruomenės 
žinioje, kuri tai rengia. V. 
Januška pasisakė, kad Folk
loramos rengimai jokiu bū
du negali būti Išjungiami Iš 
bendruomenės ribų. Tenka 
manyti, kad toks Folklora- 
nos apyskaitos sudarymas 
yra reikalingas Išsamesnio 
aiškinimosi. Toks reikalas 
turi būti aiškinamas visos 
valdybos posėdžiuose be jo
kių paslapčių, o ne vieno ku
rio nors valdybos nario.

Nepasisekus Išrinkti nau
jos valdybos 1977 metams, 
šaukiamas naujas visuoti
nas narių susirinkimas.

K.Str.

sudbury
Metai be Kazimiero Poderio

Jau praėjo metai laiko, 
kai mirė a.a. Kazimieras 
Poderls, palikęs paruoštągy- 
venlmul didelę, gražią ir 
patriotinę šeimą Ir Sudburlo 
lietuvius. Iškeliavo į amži
nybę Ir jo palaikai ilsisi Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Mis
sissauga, Cnt. Sudburlečlal 
jį prisimins, kaip griežtą, 
bet teisingą pareigos žmogų, 
su mylima žmona Salomėja 
Išauginusį didelę Ir patrio
tinę šeimą, o taip pat Ir kaip 
buvusį aktyvų LŠS narį lais
voje Lietuvoje Ir Kanadoje. 
Jis taip pat buvo Kanados 
Lietuvių Fondo narys Ir 
prieš mirtį paskyrė Fondui 
auką. Velionį maloniai pri
simena Ir liūdi "Maironio" 
kuopos šauliai,Kanados Lie
tuvių Fondo nariai.

FINA TEL.: 694-1037

(MIKE RUTKAUSKAI)

Bendruomenes veikla
L letuvlų Be ndruome nės 

valdyba vasario mėn. 19 d. 
rengia iškilmingą vasario 16 
d. minėjimą, 130 Frood Rd., 
ukrainiečių salėje. Po ofi
cialios dalies bus paskaita, 
meninė dalis Ir kt.

Taip pat veiks bufetas,bus 
gera muzika ir šokiai. Visi 
tautiečiai yra kviečiami da
lyvauti ir pasikviesti svečių 

„bei pažįstamų. Salė bus ati
daryta 6. 30 v. vakare.

1977-78 metams Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba pasi
skirstė pareigomis sekan
čiai : Aleksas Kusinskls - 
pirmininkas, Juozas Batai- 
tis Ir Valys Bružas - 1 ir 2 
vicepirmininkai, Antanas 
Juozapavičius - iždininkas, 
Juozas Kručas-sekretorius. 
Kontrolės komisija - Juozas 
Paulaitis, Stasys Krivickas, 
Juozas Staškus.

LB valdyba praneša, kad 
be ndruome nės knygynas 
veiks k lėk vieno mėnesio pir
mąjį ir paskutinį sekmadie
nį tuojau po lietuviams pa
maldų Christ the King šven
tovės didžiojoje dalėje. Kny
gyną tvarko Vytautas Stap- 
šys. Knygos bus išdėstytos 
ant stalų, todėl jų pasirin
kimas bus lengvas. Tuo pat 
metuklekvlenastautletis ga
lės užsimokėti 1977 m. soli
darumo mokestį Ir paaukoti 
Tautos Fondui, Bus Išrašo
mi pakvitavimai. Mielus tau
tiečius prašome naudotis 
knygynu, o taip pat turimas 
perskaitytas knygas paaukot i 
bendruomenės knygynui.

Lietuvių be ndruomenės 
valdyba surengė Lietuvos 
kariuomenės ir kovotojų 
Prisiminimo vakarą. Daly
vavo tikrai pasigėrėtinas 
skaičius lietuvių ir svečių. 
Minėjimą pradėjo LB valdy
bos pirm. J. Labucklenė, pa- 
deklamuodama e llėraš -

tį "Karys” /Anykščių Šilelio 
motyvais/.

Paskaitą skaitė J. Kru
čas, Irena Gllzlckaltė-Cer- 
nVuvlenė davė liaudies dainų 
ir operų arijų koncertą, Iš
pildydama 1O dalykų. JI yra 
jauna, bet kylanti dainos 
mene, jai akompanavo muz. 
Danguolė Re me Ikytė-Rotk le- 
nė. Tautinių šoklų grupė 
"Ramunėlė", vadovaujama 
stud. Giedros Poderytės at
liko tris tautinius šoktus, 
akordeonu palydint Antanui 
Gataučlul. Už puikiai Išpil
dytą programą gėlių puokš
tes I. Černluvlenel, D. Rot- 
klenel ir G. Poderytei įteikė 
J. Stankutė ir M.R .Rudytės . 
Vėl lau šok la i tęs ės t Iki "gai
delių". Veikė bufetas Ir lo- 
ter t ja.

Senieji metai pasibaigė. 
Laike jų mirė šie lietuviai; 
Jonas Lumbis, Gertrūda 
Lumblenė, Kazimieras Nar
butas Ir buvęs sudburletls 
Augustinas Jas Kinas Toron
te. Tai labai didelis nuosto
lis mažai lietuvių kolonijai.

Dr. Jonas Ir Marytė Sa- 
mogai Kalėdų atostogas pra
leido Amerikoje pas sūnų Ir 
marčią. Jų sūnus baigė mod 
daktaro studijas, atliko prak
tiką Ir šiuo laiku speciali
zuojasi radiologijos srityje. 
Ponai Šamogal Naujuosius 
Metus sutiko Montrealyje, 
o vėliau atostogoms Išvyko 
į Havajų salas pas dukrą ir 
žentą.

Atidirbę nustatytą laiką 
International Nickel darbo
vietėje, išėjo į pensiją: Jur
gis Kr iaučellūnas, Jonas 
Jasinskas, Pranas Gabrė
nas, Juozas Jonaitis. Pen- 
slnlnkųeilės didėja. Ar ne
verta pagalvoti Ir ;steigti 
pensininkų klubą ?

Justas Stankus "NL" 
skaitytojas, Iškilmingai at
šventė savo 50 metų am
žiaus sukaktuves. J.Kručas

Musu Kredito Unijos narei
LYDIJA* /u^ČEVIČIENEI

mirus, jos dukrai Marijai Eilioti ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą.reiškia —

Montrealio Lietuviu.Kredito 
Unijos “Lito” Valdyba

A t A 
ALEKSANDRUI LAPINUI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame jo Žmoną,Vandų Vasinauskaitą — 
Lapinienę, sūnus Zigmą, Rimų ir Kęstutį, jų_ žmonas, 
vaikus, ir kitus artimuosius -

Emilija ir Jeronimas Landsbergiai 
Joan ir Algirdas Landsbergiai 
Teresė ir Algimantas Landsbergiai 
Gražina ir Mamertas Erčiai 
Jadvyga Matulaitienė

priminė, kad gautas mirusio!
Jono Dalmanto palikimas 
1OOO dol. Dėkojo visiems 
parapijiečiams už gražų Ir 
nušlrdų tarp savęs bendra
vimą ir tai pirmiausia žiū-' Kubilius.

Bažnyčių lankymas ma
žėja visur ne tik pas mus, 
bet ne tiek, klek prancūzų 
bažnyčiose, pridūrė apžval
gą baigdamas klebonas J.

rlu į dvasinį stovį - kalbėjo 
klebonas. Pamaldose daly
vavimas turėtų būti gausės - 
nls Ir tektų apgailestauti, 
bet tai turbūt prležąstls tur-

Parapljos komiteto pirmi
ninkui Inž.I.Mallškal bevelk 
neliko apie ką kalbėti po 
klebono kalbos. Jis keliais 
žodžiais aptarė parapijos 25

KRONIKA —" —

tingumas. Parapijiečiai, tu
rėdami vasarvietes, vasaros 
laike sekmadieniais į ten 
Išvažlnėja, o žiemos laiku 
juos sutrukdo blogas oras Ir 
sniegas dažniau pamaldose.

metų sukakties minėjimo 
užbaigimą Ir vis le ms, o ypač 
Antanui Vaupshal, padėkojo 
už pagalbą jo kadencijos 
metu.

Toliau vyko kitų valdybos

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU-POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE-CLAIRE

6J96 Bonnantvnt Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

Parapijos susirinkimas
Aušros Vartų parapijos 

metinis susirinkimas, įvy
kęs sausio 16 d., aptarė 
praeities Ir ateities veiklos 
reikalus, Klebonas kun. J.

Kubilius nuosekliai pristatė 
praeitų metų pajamas Ir Iš
laidas . Pajamos, 7, 300 dol., 
yra didesnės už Išlaidas,to
dėl parapija finansiniai yra 
stipri. Šia proga klebonas

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P. Q .
Įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
otllakamas sąžiningai ir prieinamam! s k ainoml s.

-tel. 366- 6237 / 3896

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 3 66-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU l50RĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame spec i ai i nuo I ai d a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Susinskas & Son tel. 389 • 057 1.

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Mpntreal, P.Q. H1N 1C9 • Tel. 255-4076

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

LEO RATNER, B. P. H. L, PH.

NIEKO nekainuojantis ir greitas 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAI! - LAŠALU - 365-0770

Jettė & Frere Ltėe7725 George LaSalle
Geriausias patarėjo* ir darbo atlikėja* jum* gall būti stogdengy* Guy

'Richard!, kuri s jau *eniai lietuviam* patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kol namo stogas blogas ar kai statote,.

1977. 1; 2 6

Viskas moderniems namams ! 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildyme taisymai ir nauji 
įrengimai. Goziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro ■ Quebec išnuoma
vimui karsto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

Plumbing f. Heating kontroktorius.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

lankytis. Taipogi dėkojo už' 
visokeriopą paramą Ir šiuo" 
atveju Iškėlė LK Mindaugo 
šaulių kuopos aktyvią parapi
jai pagalbą. Toliau suminėjo 
Šv. Onos, Katalikių Moterų 
bei Gyvojo Rožančiaus - ma
žėjančią--draugijas, o atei
tininkai panoro pailsėti Ir 
1.1.

narių pranešimai Ir į valdy
bą 2-jų asmenų perrinkimai. 
Išrinkti Jonas Zablellauskas 
Ir Alfonsas Jankus.

Dabartinį parapijos komi
tetą sudaro: J. Zablellaus-r 
kas /pirmininkas/, J. Ado
maitis. Petras Drešerls, 
Mike Lukošius, Alfonsas 
Jankus, Elvyra Krasovsky.

Toliau kalbėjo apie litur
ginių pamaldų eigą, kad pil
nai dar neįvestos, Išskyrus 
1O vai. mišias. Jos jau šven 
člamos grynai lietuviškai.

Toliau, kalbėjo klebonas , 
reikėtų mokytis Ir prancū
ziškai, nes ypač šeštadienio 
vakare pamaldose dalyvauja 
apie 65 %. Nors dar niekas 
Iš jų nepareiškė, kad reikė
tų pamaldas švęsti prancū
zų kalba, kaip kad vienas 
anglas pareiškė - kodėl pa
maldos yra ne anglų kalba ? 
Bet kai jam atsakiau, ar tuo
met tavo visa šeima į jas 
ateitų, tai jis į tai tik nusi
juokė. ..

D Ė M E S I O I 

Moteris norėtu susipažinti vyrq 50-60 
metu amžiaus, geros volios lietuvį —

— rimtam gyvenimui.

Kas domėtųsi, molonėkite rašyti NL 
laikrailfio redakcijos adresu, pažymint 
Bronei.

Padėka
Visiems, kurie lankė mane esant 
ligoninėje ir namuose.Nuoširdžiai 
dėkoju. Zigmas Barysas --- -------------------- -------------- 1

'Mike Rutkauskas )
GREEN WARE GLAZES FIRING KlLNS

477-G DELMAR AVE..

POINTE CLAIRE. P.Q. H9R 4A5

TEL. 695-0370

2680 FRONTENAC ST MONTREAL, P.Q

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. Laui.naitis ĮVAIRIOS °RCGOS

Skubiai 
išvalome, 

paimame, 
pristatome 
365-7146

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE

NETTOYEURS CLEANERS 
7661-A CENTRALE 

coin/ corner 5e avė 365-7146 
495-90e AVĖ 

coin Z corner Bayne 365-1143

7 psi.

t

7

7
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NL REIKALAI
NL laikraščio 13 Idėjai dar 

grįžta į šventines nuotaikas 
Ir dėkoja viste ms sveikinu
siems laikraščio redakciją 
Ir administraciją. Tai gra
žus būdas prisiminti žmo
nes, dirbančius prie laik
raščio. Tai gražus Ir prak
tiškas, nes daugumus to
kius sve Iklntmus prisiunčia 
s u pre nu me ratos mofe s č i u. 
Malonu su tokiais prenume 
ratoriais, bet gaila, kai yra 
priešingi atvejai - ne tik ne
pasveikina, bet ir prenume -

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

PRADĖJO VEIKTI SAULIŲ 
KUOPOS BIBLIOTEKA

Biblioteka bus atidaryta 
kiekvieną sekmadienį nuo 
1O v. Iki 12, 30 v. A u š r os 
Vartų parapijos salėje, šau
lių būstinės kambaryje.

Šiuo metu bibliotekoj3 jau 
turima per 450 įvairaus tu
rinio knygų. Norintieji bi
bliotekos knygomis pasinau
doti, sąlygas Ir smalkesnes 
informacijas sužinosite pas 
bibliotekos vedėją Ričardą 
Slmnniūkštį, tel: 766-1395.

Be anksčiau bibl ioteka i pa
aukotų R. Slmanlūkščlo virš 
200 knygų, dar aukojo: V. 
Kačergls -35, J. Šlaučlulls- 
50, P. Verikls ir S. Rentas 
91 knygą, A. Saladžius -9 Ir 
Alb. Urbonas-54.

Visi maloniai prašomi pa
aukoti atitekamų dar naudo
tinų k lygų bet kokio turinio 
lietuvių arba kitomis kalbo
mis, liečiančias Ltetuvą_ ir 
ypač Lietuvos neprtklauso-

Dr. J Mališka !
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Onest 1 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 4 88 - 8528

ratos neapsimoka. Tokie nei 
švenčių metu neatsimena 
laikraščio, nei prte jo dir
bančių žmonių. Jie nesitei
kia suprasti, kad laikraštis 
turi Išlaidas Ir dirbantieji 
turi gauti atlyginimus. 
Svarbu tokiems., kad laik
raštis dar vis juos kas sa
vaitę atlanko.

Laikraščio leidėjai tikisi, 
kad visi atsilikusieji - už- 
delsę susipras Ir skolas ap- 
s įmok ės . NL.

naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams 1 i

I

č Pdvardė ir vardas) •

(Tikslus adresas)

_____ I—  —' - ■ ■ — —’ —•
mybės laikotarpį arba ir se
niau išleistas knygas. Jas Iš
saugosime nuo sunykimo 'r 
sudarys lire gal imybę k lt lems 
jomis pasinaudoti, ypač au
gančiam jaunimui. Visiems 
aukotojams bus išreikšta 
nuoširdi padėka. Suintere
suotieji lietuviškosios knygos 
1 ikimu, prašom? kreiptis 
į vedėją arba į kiekvieną 
LK Mindaugo šaulių kuopos 
Valdybos narį.

J. Šlaučiulls
• Šiemet Juozų i a Juoz'ų 
pagerbimą-pietūs rengia AV 
parapijos salėje kovo 2D d. 
"Noringos” Jūrų šaulių kuo
pos moterų būrelis. Pobū
vis žada būti įdomus, nes 
su maža koncertine dalimi, 
programoje sutiko pasirody
ti Gintaro ansamblio jaunoji 
atžala GINTAREI,IS, kuris 
jau pradėjo repetuoti pro - 
gi’amą.

Pobūvio motu taip pat bus 
page r b tas Ir "Neringos” 
kuopos narys kum Juozas 
A rauauskas.
« A ules In lo amžiaus klubas 
rengta Užgavėnių popietę va
sario 22 d. 2 v.p.p. Pensi
ninkai, kurie nori dalyvauti, 
prašomi užsiregistruoti Iki 
vasario 9 d,RŪTOS klube.

• Vasario 16 dienos minė
jimas Montrealyje ruošia
mas vasario 20 dieną, sek
madienį Plateau salėje. Šiai 
dienai skirtose pamaldose 
Aušros Vartų šventovėje vi
sos organizacijos kviečia
mos dalyvauti su savo vė
liavomis .

Kaip ir kiekvienais metais 
prie įėjimo bus renkamos 
aukos Tautos Fondui Ir ren
gimo . sus įdarius ioms Išlai
doms padengti. Kiekvienas 
tautietis maloniai prašomas 
paaukoti Tautos Fondui bent 
vienos savo dienos uždarbį 
Ir neužmiršti KL Bendruo
menės solidarumo mokes
čio.

Smulkesnės minėjimo de
talės bus paskelbtos vėliau.

KLB Montreallo apyl. 
Valdyba

• Sausio 15 d. su dideliu 
pasisekimu sol. Gina Čap- 
kauskienė jau trečią kartą 
koncertavo Baltlmorėje.

DR. V. GIR1UNIENĖ 
Dantų gydytoja

— ® —

5330 L'Assomption Blvd. 

Montreal,

Tel. 255-3535

DR. A. O. JAUGELIENė 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11 - 12 

MONTREAL P Q.
Tel. 932- 6662; namų 737- 968 1.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C^ E.R C.S.fc'

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24
Suite 215, Montreal 109, Que.

ADVOKATAS

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m-, d-to 10 p.m. Open,

366-9742Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livraison grafaite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

365-0505

R. J. Išganaitis, ba, bcl

216 St. Paul W., Montreal, P«Q- 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel. (514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.bjl, B.C.L.
168 Notre Dame Street E.^uite 205.

Tel: 866-20 63; 866-2064

8 psi.

i
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Tauriu, pažymėjimų įteikimas, 
Sudburio “Trejetuko” koncertas, 
“Gintaro” Tautinių šokių.grupė.

$ 5.00 suaug.
$ 4.00 iaunim.

(
 Gera vakarienė, 
Bufetas, Muzika, 
Loterija.

Klubo 
Valdyba

• Adolfas Lapinskas mirė skaitys paskaitą, pa muštru o- • Petro Žukausko sesutė Ir 
Reddy Memorial ligoninėje dama ją skaidrėmis, švogeris Muraškauskal iš
sausio 19 d. ir buvo palai- • Maratonas -koncertas-ba- Philadelphljos švenčių metu 
dotas iš Aušros Vartų baž- liūs bus Aušros Vartų para-lankėsi Montrealyje, Žu-« 
nyčios. Paliko žmoną, sūnų pijbs salėje vasario 26 d. kauskų - tėvo ir brolio še-
ir kitus artimuosius.

Taip pat yra mirusi Lidija 
Šušče vičienė.
• Ark, Jurgio Matulaičio 
50 metų mirties paminėji
mas bus 30 sausio parapijos 
salėje, tuojau po 11 v. pa mai
šų. Seselė Onutė Mlkallaltė

••JAUNIMO GARSAI’’- Trejetukas, kurie dalyvaus ’’Nidos”

klubo baliuje. Iš kairės Gediminas Remeikis, Danguolė ir Erikas 
Raotkal. Eriks Raotke yra buvęs " Balti jos" k vartėte dalyvis Vokietijoje.

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

P°nl’ac ★ Buick ir Astre
• neribotas pasirinkimas vartotų 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

* NESITIKĖTfNAI geros sąlygos
it AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI ! ‘
B 1 • MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,

L * 0*51 |R SU IŠIMTIMI JOMS,

LEONAS GURECKaS
PASITARNAUS I d*

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE •Soles Manager 
(Lietuvis atstovas)

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manageriu

LEO GUREKAS_________mu Montreal west
11 WESTMINSTER SOUTH 

 (At the ena of Sherbrooke Street West)

automobile

489-5391

JOJ^AS&COTE^EALTIES
5159 DE MAIS0NNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS
VISAKERIGPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 Tel: 482-0772. namų 366-7041

© Royal Trust
Atstovas J. Skučas, 

6966 i’erasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 
Tel. 354-0360, namų.722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė — sklypai ir žeme)

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI? 
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS
Sylko Realties Inc.

445 Jean Talon West, Suite 305
Tel: 273-9181-2^3, Res. 737-0844.

M o n t r e a I, Q ue.Foto M.L.S. 
Sistema.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKEL IGNAS, B.A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO i
KOOPERATYVAS

investacines

Greitas ir tikslus patarnavimas!

asmenines.,, 
nekiln- turto.

Vakaro pelnas skiriamas moję.
šeštadieninei mokyklai.Pro- « Aug. Ališauskas buvo nu- 
gramoje matysime dalnlnln- vykęs į London, Ont. pas 
kę Adrianą Jocytę Iš Argen- sūnų Arūną, kuris ten unl- 
11 nos. ve r s Itete profesoriauja,

Nemokomo visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį čekių ir 
taupomose sąskaitose iki $2000, asmeninių, paskolų ir invalidumo 
atvejais - iki $ 10,000. Nemokomas čekių Ir sa.skaitų patam avim as. 
Mūsų tikslas — ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS.

s

999 College Street, TEL. (4U) 53 2 _3400 
TORONTO, 0nt.M6H 1A8

AKTYVAI - virs 10 milijonu

MOKA UŽ:
term, indėlius 2 metų. 4.9%% 
term, jndėl ius 1 metų... 9 % 
pensijų ir namų, s-tas,, 9 %. 
taųaomasias s-tas. ,,.. 7’/$% 
čekių-depozitų s-tas.. 6 %

DUODA PASKOLAS

KASOS VALANDOS: pirmadieniais ir antradieniais nuo 10 iki 3v.p.p 
trečiadieniais — uždaryta, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10v 
iki 8 v.pp.. Šeštadieniais nuo 9 iki iv.p.p., sekmadieniais nuo 9.30V 
iki Iv.p.p.

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ e GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

LEFEBVRE & ROBERT
IN®AMUeitMtNr - fURNITUHt

PARDAVIMAS

[VAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVES

3

AUKŠTUS

i i.o% 
ie.25% 
12.0% 
10.5%

Nemok, gyvybes apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

6.0%
8% ’
8,5% ’
9.5%
9,0%,
9,5%

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
VŽ pensijų planą 
Termin. ind. 1 metams 
Termin. ind. 2 metams 
Tervuin, ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki §2,000 už taup. s-tes sumas.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Iki 
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 sa- 

' vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekiln. turto 
Čekių kredito 
Investacines nuo

e Užeikite ir įsitijeinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didę’i^ pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE :4eAVENUE LASAUt 363-3887
7043 cUNTRALR 3SS-1282 (DECORATION) I

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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