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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

SEPARATIZMO IŠDAVOS
Reporteris užklausė Ka

nados premjerą Trudeau, ar 
jis diskutuosiąs Quebec*o si
tuaciją su JAV prezidentu, 
lankydamas Is Washlngton’e 
šio mėnesio pabaigoje.

Premjeras atsakė, kad jis 
es.ąs tikras, jog prez. Cartel* 
is yra Informuojamas šiuo 
klausimu I? Kanados skili
mas būtų nepaprastai svar
bus ’vjkls ne tik JAV,bet Ir 
daugumai valstybių. Suskal
dyta Kanada pakliūtų sveti
mųjų kraštų įtakų sferon. 
Paklaustas, kaip taikingas 
Kanados padalinimas į dvi 
dalis galėtų taip paveikti ki
tų valstybių gyve almą,pre rn- 
je r as atsakė, kad jei rlrikl- 
mal mažame Karibų krašte 
gali sukelti stabilizuojan
čius arba ardančius fakto
rius pasaulinėje politikoje , 
tai padalinimas Kanados, 
antrojo didžiausio krašto tu
rėtų taip pat globalinė-; įta
kos. Efektas gal būtų klek

Aplinkinių miestelių van
duo irgi pavojingas gerti: 
Douvllle, La Providence,St. 
Thomas d’Aęutn, Massue- 
vQle lr Si;. Joseph.

ŽUDYNĖS UGANDOJE
Milžiniškų proporcijų žu

dynės pradėtos yygdytl U- 
gandoje, atidengus planus 
nuversti prezidentų Idl Amliį 
jį nužudant. Amln tvirtina , 
kad jis turįs raštiškų tam 
įrodymų,kad yra įvelti ang
lų dvasiškiai. Daugelis gy - 
ventojų Iš kaimų bėga slaps
tytis Į džiungles. Šalia žu - 
dymų, apie 1OOO įvairių 
genčių narių suimti Ir Iš
vežti Iš jįj gyvenviečių.

SEKRETORIAUS PIRMI 
IŠVYKIMAI
JA V sekretorius C. Vance 

lankėsi arabų kraštuose Li
bane, Egipte, Jordane, Sy- 
rIj°je, Saudi Arabijoje. Jis 
pasiryžęs vesti realesnę už
sienio politikų, sakydamas, 
kad namie Ir svetur kalbėsi-

O VIENOK LIETUVA PRISIKELS GI KADA,
NE VELTUI JI TIEK IŠKENTĖJO <1

(Maironis)
PABUSKIT IŠ MtEGO, PABUSKIT, ARAIS...

(Maironis)

KANADOS IR JAV LIETUVIU JAUNIMO SAJUNGU 
SUVAŽIAVIMAS

įvyko Detroite, 1976 m.
gruodžio 29-31 dienomis. Iš 
PLJS valdybos dalyvavo ir 
pranešimus darė Gabija Juo
zapavičiūtė, PLJS pirminin
kė, Ir Vaida Kupre vielutė, 
vice-pirmininkė bendradar
biavimui, apie ryšius su kl- 

,tų kraštų jaunimu Ir įvairius 
be ndradarblavlmo projektus. 
Ateityje Išsiųsime Išspaus
dintus jų pranešimus, kad 
visi galėtumėte susipažinti .

me.žesnls, jeigu tai įvyktų 
taikingu būdu, o ne prievarta. 
Trudeau patvirtino, kad PQ, 
laimėjimas neiglamalpavsl- 
kė Investacljas Ir nedar - 
bą Quebec’o provincijoje.

KANADA LAIKU ATKREIPĖ 
DĖMESĮ.

Halifax*o uostau buvo at
lydėtas Liberijos tanklaivis 
Fiona Jane, kuris turėjo at
plaukti į Que be c’o miestą su 
5 mH. gal lomi alyvos. Buvc

ne atvirai - taip pareiškė 
jis pirmoje spaudos konfe
rencijoje. Atrodo, kad KIs- 
s i n ge r I o " melde riavlmo” 
taktika bus pakeista į realią 
užsienio politikos taktikų.

JAV KRAŠTO ATSTOVAI
Miras penktajam Indijos 

prezidentui All Ahmed 
JAV laidotuvėse atstovavo 
prezidento sūnus Ir jo mo
tina Lilian Carter. JI ;ar - 
navos[Talkos Korpuse prieš

Suvažiavime dalyvavo apie 
35 jaunieji iš įvairių Kana
dos Ir JAV miestų. Progra
ma buvo sudaryta IŠ dviejų 
dailų. Pirmoje dalyje buvo 
nagrinėjami sąjunginiai- or
ganizaciniai reikalai. Turė
jo būti sudaryta nauja. JAV 
LJS valdyba, reikėjo svars
tyti KLJS Tarybos rinkimų 
reikalą. Buvo Ir nagrinėja
mą ryšininkų reikalai, lie
čiant JS sustiprėjimą atski
rose kolonijose.

jaunuoliai, gyvenantys JAV 
■vakaruose.

2. Kanados valdžia yra 
besiruošianti artėjančiai 
Belgrado Konferenci
jai, renka duomenis apie 
prašymus išleisti gimines Iš 
Lietuvos, apsilankymui ir 
apsigyvenimui. Pagal Hel
sinkio sutartį turi būti duota 
priežastis, kodėl kas novs 
neišleidžiamas. Praktiškai 
daugumas prašymų yra at
mesti be jokios priežasties . 
KLJS bandys Ieškoti tokių 
pavyzdžių Ir patelkti juos 
Kanados valdžiai.

• Numatoma Skautų Ir jau
nimo Stovykla Anglijoje 1977 
m.llepos m. 23-rugpj.3 d. , 
prieš pat Europos Lietuvių 
Studijų Savaitę, kuri vyks 
Londone. Kreiptis į Aleksą 
Vilčinską, 5 Holmside Rd., 
London SW12 8RJ E ngland .

KANADOS LIETUVIŲ

pastebėta, kad alyva pradėjo 
varvėti, kai laivas pasiekė 
ledų St.Lawrence įlankoj3. 
Taip pat buvo Įskilę laivo 
priešakiniai sutvirtinimai. 
Neveikė Ir viena radaro sis
tema ir kapitonas neturėjo 
Kanados pažymėjimo, kad 
laivo stovis atitinka jos 
standartams.

Halifax’s pradėtas re
montuoti.

NUBAUSTI NARKOTIKU 
•GAUJOS NARIAI

Privalomu minimumu 7 m- 
kalėjimo buvo nubausti sep
tyni Montreallo narkotikų 
gaujos nariai už įvežimą 
1DOO svarų hašišo. Jo kaina 
slaptai pardavinėjant, siektų 
5 mil. dolerių. Du šios gau
jos "vyrės nle jl"-organlzato- 
rlal buvo dar nubausti su
mokėti po $25.000 dol. „ IO 
mėnesių bėgyje arba atsė- 
dėti dar priedo 2 metus ka - 
Įėjime. Hašišas buvo sunk
vežimiais įgabentas Iš Mo
rocco. RCMP darbavosi 
metus laiko, kol atidengė 
šios gaujos veikimą.

NETINKAMAS VANDUO
Geriamas vanduo, dėl ga

lutinai neišaiškintų priežas
čių, užslteršė. St.Hyacinthe 
miestelyje vanduo pasidarė 
tamsiai raudonos spalvos. 
Gyventojai įspėjami vandens 
negerti, net Ir virinto.Ke
letas sunkvežimių pristatys 
tinkamą gėrimui vandenį.

1O metų Indijoje, nežiūrint 
jos 78 m.amžiaus,entuzias
tingai sutiko. Ji praleido 40 
minučių Indlros Gandhl na
muose .

ATSITIKIMAS KAIP PASAKOSE
Sovietų emigrantas smui

kininkas Albert Markov, Iš
grojęs Maskvos Filharmo
nijoje 14 metų solistu,eml - 
gravo į JAV 1975 m. gruo
džio mėnesį. Husų įstatymai 
uždraudė jam išsivežti savo 
200 metų se numo s malką . 
Į New York’ą atvyko be 
smuiko ir be pinigų jį nu- 
pirkti.

Koncertams tekdavo sko
lintis, kol vienas smuikinin
kas mėgėjas padovanojo 
[aštrume ntą, kuris ,pas įrodo, 
pagamintas 18 a. žinomo 
me latro Loręnzo Storlone Iš 
Cremona.

Visa šeima, žmona Ir 2 
valkai taip pat muzikai, tvlr- 
tlna, kad taip gali atsitikti 
tik pasakose...

HEROINO LABORATORIJA
Los Angeles mieste buvo 

susekta, kaip manoma, pir
moji heroino gamykla. La
boratorija velkė naujoje far
macijos įmonėje Industrinia
me komplekse Ir galėjo pa
gaminti apie 2 mil. dol.ver
tės heroino per mėnesį.Ma
noma, kad ši "įmonė" buvo 
finansuojama organizuotų 
kriminalistų Iš rytų pakraš
čio. Du asmenys jau suimti.

VASARIO 16 AKTAS

Lietuvių Taryba savo po-Tauta atbudo didvyriais, 
s ėdyje 1918 m. vasario 16 d.'Trys didieji kaimynai pa noro 
paskelbė Lietuvos NeprI- vėl lietuvių žemę paslgrob- 
klausomybės Aktą, remiantis tl. Lietuviai didvyriškai gy-- 
Tautų apsisprendimo teise nėši kol visus priešus Išgy- 
Ir Lietuvių Vilniaus Konfe- nė.Laisvoje Lietuvoje gyve- 
rencljos nutarimu 1917 m. uimas suklestėjo visa tautl- 
rugsėjp 18-23 d. d., pagal ką ne jėga. Nepriklausomoje 
yra atstatoma Nepriklauso- Lietuvoje laisvė realizavosi 
ma Lietuvos Valstybė su visiems: visi rašė, galvojo, 
sostine Vilniumi. • kalbėjo Ir dtebo savo tautai

Ir tėvynei. Buvo visur pa-
Tas aktas buvo perduotas ganga. Pasaulis stebėjosi 

Rusijos, Vokietijos ir kitų Lletuvos pažanga.Maža. Lle- 
valstyblų dėmesiui Ir prlpa- įUva buvo, bet didelė dar- 
žlnlmul. Aktą perskaitė dr. bdo3e tas tęsėsf talp 
Jonas Basanavičius ir po tuo llsllgal> ttk 20 metų. Užėjo 
aktu pasirašė eilė Lietuvos ]ęaras> pavergimas, tautos 
veikėjų. naikinimas,koris tęsiasi jau

Nepriklausomos Lietuvos 33 metus. Tamsi naktis, 
! valstybės realizavimas pa- ašaros Ir skausmai gaubia 
reikalavo daug kraujo aukų. Lietuvą be greitos aušros,

1_____________________________________________________________

MOKYTOJŲ.
Antroji programos dalis SUVAŽIAVIMAS 

buvo paskirta nagrinėjimui Š.m. .kovo mėn. 26 d. , 
ateities veiklos barų. Patel- šeštadienį, Kanados lietuvių 
k lame čia du svarbesnius mokytojų suvažiavimas Į- 
uždavlnlus, kuriuos numato vyks London’o mieste .Darbo 
atlikti KLJS: Ir aka (teminė suvažiavimo

dalis vyks Londono U-to pa
te Kanadoje daugumas He- talpose. Pradžia 9 vai. 30 m. 

tuvių gyvena centrinėje-rytų Numatytos kelios įdomios
dalyje, maždaug 500 kilo- paskaitos lietuviško švieti - 
metrų apskritime apie To- m.-, bei kitų aktualijų temo- 
rontą. Todėl daugiausiai Ir ^ig. Paskaitas skaityti pa
veikios bei veikimui pro - kviesti mūsų Iškilieji pėda- 
gų randams tame rajone, gogai Ir akademikai. Lau- 
Vakarų Kanadoje,tačiau, gy- klarna suinteresuotųjų Siu
vę na mažesnis skaičius tau- menų, ypač mokytojų, dlr- 
tIečių, kurie niekad neturi bančlųmūsų mokyklose, gau- 
progos stovyklose,kursuose gaus atsilankymo.
bei suvažiavimuose daly- Suvažiavimo pabaigoje , 
vautl. -KLJS šią vasarą lie - švletlrpo Komisijai sutikus , 
pos mėnesį planuoja jauni- londonlšklai norėtų paminėti 
mul vasaros stovyklą prie ir savo mokyklos 25 metų 
Calgary miesto Kanados va- sukaktį. Numatoma Ir menl- 
karuose. Į ją kviečiami Ir nė programėlė. L.E-tas

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO TARYBA -e~
LAIKRAŠTIS LAUKIA

VASARIO 16 AKTĄ pasirašė Šie asmenys: dr. J. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, NL Bendro J^v^ldyba yra nutaru.i 

S. Banaitis, St. Kairys, P. Klimas, D. Malinauskas, V. Mironas, St. Naruševičius, A. P et- 1 oikro.ų iiunfin.ti tik u ir $5,00 p ir. 
tūlis, A. Smetona, J. Smilgevičius, j. Staugaitis, J. Vailokaitis, J. Vileišis. muo.iu» po ui.i.okymo ». y.

' n.oujloms «koltyto|onic.
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PANORAMA
DAKTARAS JONAS

člau ženki Ina amžiną poilsio 
vietą vieno Iš didžiausių Lie
tuvos sūnų.

Jonas Karka

L ž Lietuvos i šlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada! 
1'or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

sueina 125 metai, 
Lietuvos Patrlar- 
Jonas Basanavl-

Second Class M-oil Registration No. 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid at Lachine, Quebec. Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722 
George Street, LaSalle H8P IC4, Quebec, Canada.

Šiemet 
kai gimė 
kas, dr. 
•Sius. Taip pat sueina ir 50
metų nuo jo mirties. Mirė 
1927 m. vasario 15 dieną Ir 
palaidotas Vilniaus Rasų ka
pinėse .

Metinė prenumerofo Kanadoje - $9.50, visur kitur —$ 10.00. 
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakfeitimas 25 j. Atski- 
r as numeris 25 Adm. Ir redaktorius F. Pr. Paukžtaltis
Adresas: 7722 GEORGĘ STREET, LASALLE, QUE. H8P 1 C4

Tek (514) 366-6220
BENDRADARBlų IR KORESPONDENTU S P AUSDIN AMOS MINTYS 
NEBŪTINAI ATITINKA R E D A K CIJ 05 N UO MO N EI. RANKRAŠČIAI 
TRUMPINAMI IR TAISOMI REDAKCIJOS NUOŽIŪRA, GRĄŽINAMI 
TIK I? ANKSTO SUSITARUS. UŽ S K E L BIM lį T U R IN Į REDAKCIJA 

IR LEIDYKLA NEATSAKO.

VASARIO 16-ji
VILNIUM i. Dalis tos terito
rijos po II-jo karo prijungta 
prie Tarybinės Lietuvos,ki
ta dalis - Suvalkai, Seinai, 
Punskas Ir kiti liko prie 
Lenkijos. Tų sričių lietuviai 
veda žūtbūtinę kovą dėl sa - 
vo kalbos. Kita Lietuvos te
ritorijos dalis įbrukta gu
dams, kur lietuviai dar 
nuožmiau verčiami nutautėti.

Šiandien vėl galvojame ir 
mes Ir jie kada nors Iš to pa
ties okupanto Išsivaduoti. 
Lietuviai vien tik kalba apie 
rusų vykdomą Lietuvoje reli
gijos persekiojimą, o lenkai 
plačiai reklamuoja savo tau
tą, į ją įjungdami Ir lietuvius. 
Anksčiau dar sakydavo, kad 
Lietuva yra neatskiriama 
lenkų valstybės dalis,o dabar 
jau neatskiriama lenkų tautos 
dalis / "T.Ž.", nr. 2/ 1405, 
1977 m. sausio 13 d., 9 psl./ . 
Išeina, kad lietuvių tautos Iš 
viso nėra. Jei lietuviai Ir to
liau ne Informuos pasaulio apie 
savo tautą, tai atėjus Išsi
laisvinimo laikui, pasaulį 
tvarkančios "jėgos be 
kalbų Lietuvą prijungs

1918 m. vasario 16 d.Lie
tuvos patriarchui J. Basana
vičiui Vadovaujant, Lietu - 
vos Taryba Iš Vilniaus pas
kelbė Lietuvos ne priklauso
mybę. Šis aktas lietuvių tau
tai buvo tekanti saulė. Lie
tuvos ‘ kaimynėms Rusijai, 
Lenkijai Ir Vokietijai didelis 
netikėtumas, nes jos laikė 
Lietuvą mirusios tautos 
kraštu Ir visos trys'tik Ieš
kojo progos pasigriebti jos 
teritoriją. Tačiau, susidūrę 
su lietuvių tautos gyvąja jė
ga, buvo priversti laviruoti. 
Rusai dangstėsi / Ir dabar 
tebesldangsto/ lietuvių liau
dimi, lenkai lietuvių nesu
brendimu valdytis-t Ik susi - 
dūrę su lietuvių fizine jėga 
pr ie da ngą pake lt ė pr ae lt le s 
federacija, vokiečiai dangs
tėsi Bermontu Ir puoselėjo 
savo jėgas žūt būt Lietuvoje 
palikti.

Lietuvos nepriklausomy
bės aktą ginant, reikėjo jį 
aplaistyti savo tautos krau
ju. Bene sunkiausia kova 
buvo s a pietiniu kaimynu 
lenku. Šankiausia ne dėl fi
zinės jėgos, bet dėl klastos 
Ir, dėl tuo metu veikusių An
tantės valstybių paramos . 
1917 m. lenkai buvo sudarę 
Lenkų Tautinį Komitetą Pa
ryžiuje su jo plfmlntnku Ro 
main Dmo\vskiu, kurį Antan
tės valstybės pripažino ofi
cialia Lenkijos valstybės at
stovybe. Jis šias valstybes 
Ir Informavo, kad lietuviai 
savistoviam gyvenimui ne 
pribrendę, kad jie ankščiau 
buvę Lenkijos sudėtyje Ir 
dabar privalo priklausyti 
Lenkijai, Skaitant lenkų 
fronte dalyvavusių kovų da
lyvių prisiminimus, susida
ro vaizdas, kad tik dėl sto
kos 'Informacijų apie Lietuvą 
lenkai tose valstybėse turėjo 
dideles simpatijas Ir dėl to 
juos taip rėmė. Kada lietu
viams fronte nesisekė, An
tantės valstybių atstovai ty
lėjo, nekreipė dėmesio net į 
jų pačių nustatytas Ir lenkų 
sulaužytas demarkacijos li
nijas. 1__ _____
r luome nė prispausdavo len- mals Ir pagražbyl [auti, bet dar 
kas, tuoj tie atstovai prlsls- daugiau įpareigoja susirūpinti 
tatydavo sustabdyt kautynes , tautos ir valstybės ateitimi, 
o lietuviai paklusniai vykdy-Todėl Ir kviečiame šią dieną 
davo, Ir tik dėl to lenkai ga-susimąstyti.
Įėjo pasigrobti trečdalį Lie - VKLS-gos Kanados Krašto 
tuvos teritorijos su sostine Valdyba

Dr. Jonas Basanavičius 
buvo baigęs Maskvos uni
versitetą, medicinos fakul
tetą. Kurį laiką gyveno Bul
garijoje, galvodamas, kad 
turės daugiau laisvės veikti 
Lietuvos. Išvadavimui.

Bulgarijoje, Lom Palan
ka mieste, dr. J.Basanavi
čius buvo ligoninės direkto
riumi. VŽiliu, rusams per
sekiojant, persikėlė į Belg
radą, Zagrebą Ir kitur. Ru
sų caro agentai visur jį se
kė. Po klek laiko jis grįžo į 
Belgradą Ir Ilgesniam laikui 
apsistojo Varnoje, kur buvo 
princo Ferdinando asmeniniu 
gydytoju.

į Vilnių caro valdžia leido 
dr. J. Basanavičiui grįžti tik 
1905 metais.

Dr. Jonas Basanavičius 
svetur gyveno 25 metus, bet 
buvo aktyvus veikėjas už 
Lietuvos laisvę. Bendradar
biavo "Aušroje" Ir ją reda
gavo. ‘Kaipo redaktorius gy
veno užsienyje Ir todėl caro 
žandarams nebuvo prieina
mas. Jis visą savo gyvenimą 
tyrinėjo lietuvių tautos Isto
riją, rinkdamas medžiagą Iš 
įvairių Europos miestų ar
chyvų. Jis Išleido "Ožkaba
lių dainos " antra dalis, 
"Lietuviškos pasakos" antra 
dalis
kų vėlių Ir vellųn 
vlškos pasakos įvairios" Ir 
kt.

Dr. J. Basanavičius rašė 
Ir botanikos įvairiais klausi
mais. Jis sukūrė Trakų- 
Frygų teorija, kad lietuviai 
yra iš ten kilę.

BASANAVIČIUS

DR. JONO BASANAVIČIAUS PORTREKTAS

člama, tai tik.. .pogrindyje. 
Labai būdingai tai paliudija 
dabartinės Lietuvos rašyto
jas Tomas Venclova, štai jo

1918 m. pasirašęs Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktą.

Dr. J. Basanavičius buvo 
žymi asmenybė, mokslo drau
gijos narys, lietuvybės apaš
gijos narys, lietuvybėspuo- pasisakymo vertimas Iš ru- 
selėtojas—apaštalas. Jis Iki sų kalbos, tūpęs Tėviškės 
mirties-1927m. vasario 16 d. Žiburiuose, š. m. 2-ame nu- 
Išgyveno Lietuvos sostinėje - neryje: 
Vilniuje.Čia šioje lietuvybės 
tvirtovėje — Rasų kapinėse 
tapo palaidotas.

’’Kiekvienas vilnietis ne
retai eina per buvusį geto 
rajoną. Mano mokyklos me
tais tai buvo griuvėsiai.. Jų 
centre riogsojo senovės si
nagogos rėmai- ją buvo ga
lima atstatyti, bet ją paša
lino / kartu ir likvidavo Ir 
žydų muziejų/. Dabar ten. 
įrengtas dirbtinis viduram
žių restoranėlių Ir lletuVlš-

kymą suimti švietimo dar
buotojus, paruošė sąrašus 
ir perdavė vykdymui NKVD- 
tams. Klek prisimenu, net 
jo brolis Pijus,padorus Ife — 
tuvis, Karmėlavos mokyto
jas / dabar JAV-se/, pasi
piktino Ir smerkė brolio 
darbus, raudo iš gėdos.

Malonu, kad Tomas nuėjo 
dėdės keliais, ne tėvo, tr 
viešai pareiškė prieš keletą 
metų, kad jis nesutinkąs su 
komunistų partijos linija Ir 
paprašė leidimo Išvažiuoti į 
Vakarų pasaulį.

Žurnale Akiračiai,Istorl-. 
kas Vincas Trumpa prieš; 
porą metų patarė Tomui. 
Vensloval nevykti į Vakarų- 
pasaulį, nes čia esanti sunki 
pradžia, laukiąs fizinis dar
bas Ir kt. tremtinio sunku-,. 
m"l, Išgyvenimai.

Tomis Venslova, tačiau,, 
nepabūgo tremtinio dalies Ir 
ruošiasi atvykti į JAV-bes . 
Reikia tikėtis, kad dėdė Pi
jus užves ant gero kelio Ir, 
Tomas atiduos gerą duoklę- 
lietuvių tautai.

Girdėti, kad T.Venslova- 
ruošiasi liudyti Helsinkio 
SusItarImu byloji?. Sėkmės 
Tomui tarnauti Lietuvai T ė-, 
vynel ’.

J.Karmėlava;
Michigan, USA.

Kažkodėl mes, laisvėje 
gyvenantieji, mažai atkrei
piame dėmesio Į šį dldyjį 
mūsų tautos veikėją, lietu
vybės šulą, gal todėl, kad 
jis nebuvo kokios nors par
tijos veikėjas, o visų lietu
vių lietuvis... Juk komunis- ko meno parodų rajonas. Nė 
tin ėję Bulgarijoje dar ir Iki 
šiol yra Išlikusi jo vardu 
gatvė, tačiau mes būdami 
tikrais lietuviais, nesugeba
me tinkamai atžymėti net

"IŠ gyvenimo lletuvlš- svarbesnių jo gyvenimo datų. 
"Lietu-‘iDar gražiau būtų, jei mūsų 

lietuviškos salės pasipuoštų 
dr. Joao Basanavičiaus pa
ve iksla ls.

Vllnlaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga seniai kelia reikalą 
Išleisti Lietuvos etnografinių 
sienų stadiją, kurioje moks
liškai ir nesugriaunamai bū-
tų įrodyta lietuvių gyvenami kėjats 
plotai ir lietuvių tautos esmė, rybos 

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas /VLIK-as/ 
buvo sutikęs tokią studiją pa 
ruošti Ir išleisti, bet po 1O 
metų vilkinimo pagaliau pasa
kė,kad tokios stadijos neleis.

Vilniaus krašto lietuviai a- 
pelluoja į vis ą lietuvišką 
išeiviją, kad susi
rūpintų informuoti pa
saulį apie lietuvių 
t autą f Be tokios Informaci
jos yra visai tuščios visokios ., 
kitos kalbos. Pavyzdys 1973 
m. JAV -se kongresmano re - 
zoliucija, kad Lietuvą buvo Iš
vadavęs Lenkijos maršalas J. 
Pilsudskis.

Vas ar lo Še š lollkto j I- ne vie n 
Bet kada lietuvių ka-pagyve nti gražiais prLslmlnl-

Dr. J. Basanavičius, gy
vendamas Vilniuje, aktyviai 
velkė su kitais lietuvių ve i-

Ir buvo Lietuvos Ta- 
narys, vasario 16 d.

O tačiau pavergtoji tėvynė, 
priglaudusi šio savo Ištiki
mo sūnaus palaikus, atmena 
jį. Rasų kapinėse niekada 
neužželta takelis prie jo ka
po, o nežinomos rankos kiek
vieną pavasarį atgaivina gė
lytes prie šio vieno iš kuk
liausio paminklo, kuris ta-

ATGIMIMO; VASARIUI

UŽ Jį IR KLAIPĖDA VADAVO, 
BET UŽ VASARĮ SIDABRINĮ^ 

MES ATPILDO VISAI NEGAVOM. . .

UŽ JĮ MES BUVOME TREMTYJE, ' 
UŽ JĮ, AUKOJOME GYVENIMUS. 
VILTIM JIS BUVO NEVILTYJE, 
MEILĖS ŽVAIGŽDE VIRŠUM URALO.

VISUR JIS TURI LIKTI MŪSŲ
KAIP ILGOS BŪTU LAISVES KOVOS. . .
NĖR PAVERGĖJU AMŽINŲJŲ, 
KAIP NESUDAUŽOMU TVIRTOVIŲ !

VIKTORAS VIUJA

BENDRI “ŽYGIAI" PRIEŠ

Paskutiniu laiku mūsų 
Išeivijos spaudoje gana daug 
rašoma apie žydų tragediją 
Lietuvoje II Pasaulinio Karo 
metu. ŠI akcija,kaip žinome, 
kilo tada, kai mūsų tėvynės 
okupantai-komunistai Ir žy-

taigi ir 
lietuvių tauta. Visos tautos 
atsiribojo nuo hitlerininkų Ir 
pasmerkė su jais Ir visus 
tuos, labai negausias savo 
’’nartas”,kurie naciams tal
kininkavo. ..

viena raidė neprimena,kas 
čia Iš tikrųjų buvo. Sis ra
jonas daugeliui patinka...

Reiškia, žydų tragedijos 
Vilniuje kaip Ir nebūta. Ko
munistams būtų tai labai ne
patogu Iškelti. Jtik jie ne
mažiau,bet tikrai daug dau
giau sunaikino Ir dabar nal - 
kiną žmonių,kaip naciai ’.

Žydų naikinimo "bylų'ltė- 
JlmM yra juk eksportinė- 
pr opaga ndl nė ’' prek ė ’’ V aka - 
rams. Įdomu, kad žydai Iz
raelyje to nesupranta Ir su 
komunistais-tais žmonių žu
dikais-be ūdrai "žygiuoja"...

Liudas DAMŪLIS
Ontario.

TOMAS VENSLOVA 
PARYŽIUJE

Pįgaliau Kremlius Išleido 
į laisvę lietuvį rašytoją To 
mą Ve.nalovą su žmona/žydų 
tautybės/. Jis jau yra Pary
žiuje Ir ruošiasi atvykti į 
JA V-be s.

dal Išemigravę Izraeliu,su- 1 kultūringos tautos 
tartlnal primetė net visai 
lietuvių tautai kaltinimą už 
žydų naikinimą. Tuo tarpu 
visi gerai žinome, kad ne
lemtą žydų naikinimą visur 
vygdė, kur tik pasiekė- vo
kiškieji naciai. * Šį nacių 
įvykdytą barbarišką darbą 
visuotinai pasmerkė visos

Tačiau, lyg užmiršdami 
šią nacių piktadarystę, žydų

e migrantai Ir komunistai 
Ieško "nusikaltėlių", ypač, 
Pabaltijo Išeivių tarpe Ir 
kelia čia, Vakaruose,paskl - 
rlems asmenims "bylas", 
kurioms "liudininkai" at
vyksta net Iš Lietuvos...

Visa tat stebint, į akis 
krinta visiems būdingas 
reiškinys: Lietuvoje besi
lankantiems musų iše iviams 
netekę girdėti, kad ten būtų 
kalbama apt? žydų tragediją . 
Šis reikalas dabar visai ne- 
akutalus ir jeigu tatai palle -

Lietuvoje Tomas Venslova 
yra žinomas rašytojas.Ko- 
klo pajėgumo Ir lietuviškumo, 
mes tuo tarpu nežinome . 
Tiesa, sausio mėn.1977 m . 
"T.Ž." savaitraštyje tilpo 
T.Venslovos straipsnis apie 
lietuvių-vokiečių- žydų san
tykius 1941 -44 okupaciniais 
metais. Ten jis irgi mėgina 
Išfllosofuotl, kad lietuvių 
tauta yra kalta, kad pr Is įdė
jus I prie nacių vokiečių 
programos Išnaikinti Euro - 
pos žydus. Nors T.V.tada 
/1941/ buvęs tik 5 m. am
žiaus, bet daug dalykų atsi
menąs apie tuos žiaurius 
laikus.

Logiškai galvojant, T.V. 
turėtų Ir Lietuvos žydus/o 
gal Ir viso pasaulio žydus/ 
apkaltinti už aktyvų dalyva - 
vlmą 1940-41-45-55 m.lfe- 
tuvlus žudant, Išdavlnėjant , 
deportuojant Sibiran, sodi
nant į kalėj linus. Tuo labiau, 
kad jo tėvas, Švietimo ml- 
ntsterls 1940 m., davė įsa -

Arėjas Vitkauskas lietuvio kario 
uniformoje 1920 metais, ls šio lai-t 
kotarpio žemiau patiekiama is p ir- T 
mu/u jo rašymo bandymu .

Arėjas Vitkauskas

VASAR5O ŠEŠIOLIKTAI

Šešioliktą dieną
Laisvė paskelbta, 
Tą dieną pasigirdo 
"Tėvynė laisva" .’

Suprato tuos žodžius
Tuomet Hetuvys, 
Nors jį te be žudė 
Ž taurus vok Ietys.

Sus uito tėvynė; <
"Į kovą visi.*1’
Ir kovoj stojo
Jauni Ir seni.

Eilės susidarė
Ginėjų šalies, 
Niekas nebijojo 
Dėl laisvėj mirties.

Ir laisvės ginėjai,
Vyties vedami, 
į kovą tuoj ėjo 
Galingi, tvirti

Lietuvis sušuko:
"Šalin vergija, 
Ne re Pela mums kito — 
Mum-: savo gana .’ ’’

Prieš rusus raudonas, 
Prieš lenitus piktus, 
Prieš vokiečio kumštį — 
Kovojo drąsus.

Išvijo jis rusą
Už sienų šalies,
Kurs talkos paprašė, 
Bljodams mirties.

Ir vokietį žlaurti
Išvijo namon, 
Ir lenkiškam arui 
Patalkė galvon.

Nenorim mes kito —
Mums savo gana, 
Vs.Ho mūsų Vytis, 
Valio Lietuva .’

2

2



MIRE PRANAS BASTYS
TORONTE

Toronte, Šv. Juozapo 11- Jo paskutinis didesnis 
gpnlnėje, po plaučių vėžio spaudos darbas buvo rgda- 
operacljosjsauslo 23 d. nak- gavimas 25-čIo progaToron-^ 
tį mirė mok.Pranas Bastys, to Lietuvių Namų leidinio. 
Jis buvo gimęs 1905 m. 
birželio mėn. 3 d. Gelšlų 
kaime, Jurbarko vals., Ra
seinių apskrityje.

Pabaigęs Raseinių gimna
ziją 1925 m. ir įsigijęs mo
kytojo teises Marijampolės 
mokytojų seminarijoje, pra
dėjo dirbti mokytojo darbą 
pradžios mokykloje.Jis dir
bo Kretingos ir Telšių aps
krityje. Ilgiausiai išdirbo 
Telšių mieste, bū damas mo
kyklos vedėju. Čia jis labai 
aktyviai įsijungė į visuome
ninį darbą, daugumoje vado
vaudamas organlzacl- 
joms.Čla Praną buvo galima 
matyti Ir šaulių, Ir jaunalie
tuvių, tautininkų, Vil
niui vaduoti sąjungos eilėse 
Ir kitur.Būdamas šauliu dar 
gimnazijoje (1923 m. dalyva
vo Klaipėdos atvadavime. 
Spaudoje reikštis pradėjo 
dar būdamas gimnazijoje.

Virš 1O metų Išdirbęs 
mokytojo darbą, P. Bastys 
persikėlė į Kauną ir įstojo 
į VD Universitetą humani
tarinių mokslų fakultetą. 
Taip pat gilino studijas li
teratūroje ir socialiniuose 
moksluose, vėliau ir ekono
mikoje. Kaip studentas, P. 
Bastys įstojo į. studentų korps 
Ne o-Lithuania eUes.

P. Bastys dirbo ’’Pažan
gos” rūmų administracijoje^ 
"Jaunosios Lietuvos" centro 
valdyboje Ir vėliausiai buvo 
Kaune darbo Inspektoriumi. 
Gyvendamas Kaune, įsijun
gė ir į vi. Pūtvlo vardo 
šaulių kuopą, Vilniui vaduo
ti sąjungą, tautininkų ir jau
nalietuvių sąjungas. Visur 
jam užteko laiko ir pasiau
kojimo.

1944 metais artėjant fron
tui, P. Bastys, kaip ir de
šimtys tūkstančių kišų lietu
vių, pasitraukė į Vokietiją, 
pėsčias nueidamas Iki Ham
burgo. Patekęs į DP lietuvių 
stovyklą, P. Bastys įsijungė 
į visuomeninę veiklą. Reda
gavo laikraštėlį, dirbo mo
kykloje Iki 1947 m. o po to 
Išvažiavo į Angliją.

1952 metais atvykęs į Ka
nadą, apsigyveno Toronte. 
Čia jis sukūrė šeimos židi
nį / žmona jau yra mirusi 
1975 metais/.Kaip daugumas 
lietuvių taip ir P. Bastys čia 
dirbo fizinį darbą ne pagal 
savo profesiją.

Į visuomeninę lietuvių 
ve Iki ą P. Bastys T oro nte ak - 
tyvlai įsijungė. Jis buvo 
Tautinės S-gos pirmininku 
Kanados Lietuvių Fondo sek
retoriumi, kelis mitus To - 
ronto Lietuvių Namų pirmi
ninku, dirbo "Paramos” ban
kelio valdyboje, KLB To
ronto apyl. valdyboje, LŽS 
Centro ir Toronto sk. revi
zijos komisijos nariu. Buvo 
nuolatiniu k o r e s p o n d e li
tu "Dirvai" taip pat rašė ir 
į kitus laikraščius Kanadoje 
ir kitur.

P. Bastys turėjo talentą 
kaipo rašytojas ir buvo pri
pažintas valkų knygų rašyto- 
juml. Jis rašė į valkų laik
raščius dar nepriklausomo
je Lietuvoje : į "Saulutę”, 
"Žiburėlį”, "Genvs", o 
-tre mtyje į "V le ve r s ėl į ", 
"Eglutę","Tėviškėlę" ir pa
sirašydavo pr, imsrfo sla- 
pyvarde.

Šia slapyvards parašė ir 
kelias knygas valkams, kaip 
" Tra - Ha - Ha" /1932 M./.

Vilkas - me ške r loto - 
jas"/1946 m. /, "Gimtaisiais 
takeliais " /1953 m. /, ’Tė
viškėlę aš reglu"/1968 m./. 
1977.11. 16-

Velionis Pranas Bastys 
yra vertas didelio patrioto 
lietuvio vardo, nes jis di
džiąją savo gyvenimo dalį 
dirbo tautai.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Pranai. Tavo darbai tautos 
švietime yra neužmirštami. 
Tavo kūriniai - parašyti su
augusiems Ir valkams - bus 
žiburiu ateinančioms lietuvių 
kartoms •

Po laidotuvių įvyko vaišės 
Prisikėlimo parapijos pa
rodų salėje. Po jų padėkos 
žodį tarė vellonles giminai
tis adv.A.Puterls.

J.Karkrf

/su be ndradarblals B. Straz
diene, J.Karka, P.Štuoplu/. 
Tame leidinyje atsispindi 
dalis Toronto lietuvių Isto
rijos gyvenimo.

Velionis P. Bastys ruošė 
sukitals Jurbarkiečiais Jur
barko monografiją (r rinko 
jai me džligą.

Taipgi paliko ir kitų savo 
kūrybos nebaigtų darbų. Bū
damas pensijoje ir ekono
miškai tvirtai įsikūręs, pla
navo juos įvykdyti ir Išleisti 
į šviesą. Visus vellonles P. 
Basčio spaudos darbus čia 
Išvardinti nėra galimybės.

Velionis rinko [r liaudies 
dainas ir jų dalį įrekordavo, 
pats , turėdamas neblogą bal
są, net įdainavo.

A. a. Prano Basčio stalgi 
mirtis sukrėtė visus Toron
to lietuvius. Velionis nieka
da nesiskundė savo Ilga ir 

. nors pr[3š metus laiko’ per 
nelaimingą automobilio įvykį 
ir buvo gavęs širdies prie
puolį, tačiau po to greitai su- liestų asmenybes, apdovano- 
stlprėjo Ir buvo darbingas.

A. a. P, Bastys buvo pa
šarvotas "Turnet Ir Porter” 
laidotuvių namuose ,kur dau
gumas lietuvių gauna pasku
tinį patarnavimą.

Velionio paskutinė valia 
buvo vietoje gėlių aukoti Ka
nados Lietuvių Fondui, kas 
Ir buvo įvykdyta. Religines 
atsisveikinimo apeigas kop
lyčioje atliko kun. Jurgu
tis. Atsisveikinimo kalbas 
pasakė Lietuvos gen. ko n. 
dr. J. Žmuldzlnas, KLBplr- 
mln I ūkas J, R. S įmina vi 5 lūs, 
KLB Toronto apyl. p-kas 
Sturmas, kun. P. Až:iballs, 
dr. A. Pace vištas, P. K ve da
rąs, V. Aušrotas, J. Strazr 
das, J. Karka Ir dr. J.Kaš
kells.

Visi kalbėjusieji iškėlė 
velionio Idealizmą, darbš - 
tumą, taktą, toleranciją Ir 
didelį, pasiaukojimą lietuvių 
tautai.

Pre z. Ą. Smetona buvo ap
dovanojęs P. Bastį už nuo
pelnus tautai:Mažosios Lie
tuvos atvadavimo medaliu 
už aktyvų dalyvavimą Klai
pėdos sukilime 1923 m. .Ge 
dimino ordenu už darbus 
švietimo srityje,trijų laips
nių žymeniu už veiklą su 
jaunimu.

Telšiuose vysk. M. Va
lančiaus mirties šešiasde
šimtmetį minint, suvažiavo 
apie 10.000 žemaičių Ir 
toms Iškilmėms vadovavo 
velionis P.Bastys. Tai buvo 
pirmas o gal Ir paskutinis 
to Didžiojo Lietuvos vyskupo 
pagerbimas.

Sausio 25 dieną buvo lš- 
k II mlngos pamaldos - miš los 
Prisikėlimo šventovėje.

Mišias laikė klebonas tėv. 
A.Simanavičius, asistuojant 
klebonui kun. P.Ažubaliui Ir 
kun. B. Mikalauskui.

Pamokslą pasakė kun. A. 
Simanavičius9 kuris Išvar
dino vellonles nuopelnus 
tautai Ir priminė, kad mir
tis yra balsi šiems, kurie 
su mirtimi viską praranda.

Mišių metu giedojo J.S. 
Simanavičius Ir vargonais 
palydėjo muz. J. Govėda.

A. a. P. Basčio kūnas buvo 
palydėtas Į Anapilio kapines 
giminių Ir draugų, kurių bu
vo arti 1OO asmenų. Bažny
tines ceremonijas prie kapo 
atliko kun. Prakapas. Atsl- 
slsvelklnlmo žodįtarė dr. J.' 
Kaškells Ir ant kapo užpylė 
žiupsnelį žemės Iš Lietuvos. 
Buvo sugiedotas himnas.

ranas Bastys

Livturofi liaiino 
Paliitimai

ūkyje rytdienai vyresnio 
amžiaus darbininkų prlžlū - 
rėtoją. Jo nekviesdavo atsi
sėsti Ir dažnai jį tituluodavo 
Juozai, asile,kavlly /Josef , 
os lol, duren/. Koks tai as - 
menybės pažeminimas’. Tuo 
met tai aiškiai pradėjau su
prasti lenkų pretenzijas į 
Lietuvą, nes tie visi žem
dirbiai- ūkininkai nuo pat 
Lenkijos su Lietuva unijos 
laikų buvo pažeminti Ir Iš
naudojami Ir jų akyse tebuvo 
tik darbo jėga. Jie gi, dva
rininkai- tik Jie vieni tesu
darė tą visuomenę, su kuria 
esą, buvo reikalinga skaity
tis. Jie buvo’šuletikėję,tai 
Ir traukė Į Lenkijos pusę.

Vis l tie, Išnaudojusle jl 
liaudį, dvarininkai buvo lai
mingesni po II-jo Pasaulinio 
Karo, nes jie galėjo repa
trijuoti į jų taip garbinamą 
Lenkiją, o mūsų stambesni 
ūkininkai Išvydo Sibiro tund
ras, kur dauguma paguldė 
savo galvas.

Toks jau nelemtas mūsų 
tautos likimas. Vokiečiai, 
pralaimėję karą, visus lie
tuvninkus Iš Klaipėdos kraš
to belRytų Prūsijos evakua- 
vo Į Vok ietį ją, kur jie asimi
liuojasi su vokiečiais, ,nes 
nėra kam pasirūpinti jų, kad 
Ir šimtmečiais Išlaikyta lie ~ 
tuvybe, Ir tuo būdu vokiečiai 
papildo savo tautos didžiu
lius per karą nuostolius, O 
mes, nors Ir nekariavome, 
bet netekome na tik prūsų 
lietuvių, bet Ir savo savis
tovesnių ūkininkų,kurie ne
reikalavo nurodymų Ir ragi
nimų, kaip Ir kuomet atlikti 
savo ūkio darbus.

Šiandien likusieji ūkinin
kai paversti menkai apmo
kamais s amžiniais-proleta
rais be jokios vilties į pa
žangą as meniniame gyveni
me. Taigi,kaime pagrindinai 
panaikintas savistovumas 
Ir Iniciatyva, nes vieton In
dividualum?, prievarta įves
tas kolektyvizmas. Todėl 
kaime nebeliko džiaugsmo, 
nebėra linksmų dainų, o jų 
vieton p?islbalsėtlnal išsi
plėtė alkoholizmas Ir visur 
įsivyravo raginimai vis kuo 
skubiau dirbti. O kad dar 
labiau sunaikintų links mes- 
nluspraeities prisiminimus, 
senos gyvenvietės visai pa
naikinamos, Iškertant /tik 
dalinai perkeliant vaisme
džius/ visus senus medžius; 
pav., viename kaime paliktas 
tik vienas senas ąžuolas. GI 
visa buvusių sodybų žemė 
Ištisai suariama, kad nebe
liktų jokių senų sodybų pėd- 
sakų. Kai nebėra džiaugsmo • 
nebėra. meilės' tam tikrai! 
vietove I/kurl absoliučiai pa
naikinama/, tai nebėra nei 
geros tvarkos. Atrasite ne - 
mažai neprižiūrimų ar net 
griūvančių trobesių, nes la - 
bat sunku gauti remontui 
medžiagos. Be to, juk dau
giau ar mažiau kaip 200 
tūkstančių stambesnių ūki
ninkų/vadinamų buožių, taigi 
člelažemlų ar klek daugiau 
valdančių žūm&s/ buvo Iš
tremti ne vien per birželį 
1941 metais./Tik tą pirmąjį 
trėmimą mes kasmet mini
me , nors tuomet tebuvo lš- 
tre mta apie 30. OOO/, bet 
per didžiuosius trėmimus 
1948, 1950, 1954 metais.Tik 
maža jų dalis grįžo iš Sibiro 
su sužalota ąve tkata. Tad 
įvyko balsus pažangesnės 
savistovios ūklnlriktjos da
lies naikinimas.

Neklauskite,kodėl pavertė 
nusikaltėliais tuos tūkstan
čius ūkininkų Ir trėmė juos 

(Nukelta į 5 psl.)
3 p si.

J. Valiūnas
Feodalizmo laikais tik ba

jorai, ypač stambesni dvari
ninkai buvo Salles valdovai, 
o tie mužtkėllal-baudžlau- 
nInkai tebuvo jų požiūriu 
vien darbo jėga-vergai. Iš - 
didi pažiūra l lietuvius,kaip 
į chamus - chlopus užsiliko 
pas mūsų dvarininkus Ir vė
liau, net atstačius Lietuvos 
valstybę.

Prisimenu, 1923 metais, 
baigęs agronomijos mokslus l 
ėjau administracinę praktiką 
viename dvare prie Biržų. 
Vakarais dvarininkas pasi
kviesdavo aptarti darbus

algimanto skiltis
KULTŪRINĖ OAZĖ FLORIDOJE

mūsiškiai, minėti kūrėjai, 
gali reikštis Ir gauti reikia
mą pripažinimą, dėmesį Ir 
paklausą, šiaip jau išlepin
toje Ir reiklioje meno rin
koje, galima tvirtinti, kad 
talentas įstengia laužti vi
sus barjerus, Ir pasitaikan
čias kliūtis.

R. Zoto vfe nė gyve na 1st fe s 
puošnioje sodyboje. Nuosta
biai daug stiklo sienose ir 
tuo pačiu daug šviesos. Cla 
pat vešli ir gausi tr op Ik t nė 
augmenija - nuolatinis kon
taktas su gamta.Net Ir sute
mas, dirbtinas apšvietimas 
per didžiuosius langus, lei
džia gėrėtis žallaja Ir spal- 
vlngaja Floridos flora. Dai
lininkui tokia aplinka tikrai 
žavinti Ir įkvėpianti, Čia pat, 
visai artimoje kąlmlnystėje- 
£ėlo vandens ežeras, d?r už 
nieko - atvira jūra. Miami 
lietuviai kviečia RImgallę, daugiau laiko kūrybai /ir 
parodon. Cntoagos akademi
kai skautai taipgi norėtų pas 
save suruošti jos darbų pa
rodą. Pagaliau Ir vietinės 
amerikinės galerijos prašo 
daugiau jos darbų. Ribotas 
laikas, dukros auginimas, 
namų aplinkos reikalai ne - 
le Idž t a R. Z oto v fe ne i ats a - 
kytl teigiamai į visus kvie
timus Ir page įdavimas. Ne
svetima jai Ir dukrai Audro
jai Ir vietinė lietuviškoji 
veikla. Joks lietuviškas ren
ginys neapseIna be jų abiejų 
taikos.

Kalbant apie lietuviškaslas 
salas Floridoje, pirmoje ei
lėje tektų kalbėti apie tokias 
lietuvių kolonijas, kurios 
palieka atgarsį Ir žymę vie
tinėje aplinkoje. Bendrąjam 
reikalui nėra vlstlek, ar 
mūsiškiai vien tik mėgausis 
poilsiaudami saulės ntokai- 
kaltoje, ar neužmirš savo
sios lietuviškos pareigos 
prakalbėti aplinkai, de
monstruojant mūsų kultūrą 
Ir tautinius s lėkius. T as Itin

tas talentu, kuris drąsiai 
ne tik prilygsta, bet Ir len
kia gyvenamosios aplinkos 
intelektualinį potencialą.

Štai, jei paimsimo, kol kas 
dar nepergauslą, maždaug 
80 tautiečių skaičiuojančią 
Juno Beach su apylinkėmis 
vietovę, pamatysime, kad ne 
vien tik savųjų, bet Ir sve 
timųjų tarpe jų Intelektual ų 
sluogsaluose vis daugiau dė
mesio Ir pripažinimo sulau
kia dali. Rlmgallė Zotovle- 
nė Ir neperseniausiai Iš Clii- 
cagos persikėlęs dali. An
tanas Petrlkonls. Jų veidai 
Ir vardai vis plačiau Ir to
liau žinomi amerikiniuose 
meno sluogs aluose. Turime 
neužmiršti, kad labai arti
moje kalmlnystėje esąs tur
tingasis Palm Beach did
miestis, turi visą eilę gar
sių m?no galerijų, kurios 
sutraukia šio kontinento Ir 
užjūrio garsenybe s. Tad, jei

Dali. A. Petrlkonls su 
žmona Liucija įsikūrė nau
jame kon-domintume-4 aukš
te. Tik skersai kelio nuo 
okeano.Turi nuostabų, neuž
slopintą Ir nuolatinį vaizdą 
jūron. Didokas balko — 
nas /pusiau uždaras/ su pla
čiu Atlanto vaizdu, čia kaip 
Ir dailininko studija - darbo 
kambarys. Kita buto pusė 
turi vaizdą ( pušimis Ir pal
mėmis maišytą gracingą 
miškelį. Matytumėt, kaip 
ponia Liucija gražiai Ir kū
rybingai mozaika dekoravo 
vieną balkono sienos pusę. 
Peti'lkonlal atidaro nuosavą 
galerija čia pat, artimoje 
kaimlnystėje. Administraci
nę įstaigos pusę tvarkys po
nia, o pats dailininkas turės

bent klek. .. m-e ške b lojimui/. 
A plam ai žvelgiant, Jano 
Beach /ir apylinkės/ yra 
jauna gyvenvietė. Statomi 
nauji namu, kandominiumų 
kompleksai. Vis atvyksta 
nauji gyventojai, jiems rei
kia Ir butų puoš menų-dailės 
kūrinių. Tad, galimybės Ir 
mūsų menininkams visiškai 
neblogos, nors konkurenci
ja nemaža, dažniausiai ats-( 
tovaujantl vietinių "erzac" 
meną, bet ne kūrybinį po
linkį. Čia mūsiškiai visada 
liks laimėtojais.

Jūs priklausote Kanadai

o Kanada priklauso
|ums

Kanada yra jūsų ^alis. Kiekviena provincija, 
kiekvienas miestas, kiekvienas mieste

lis. Atlanto provincijos rytuose, žavinga 
valstybinės sostinės sritis, didingieji

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

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

neturi jokia kita šalis.
Ryški tė s Šiais metais pažinti naujų K an ados dali !

Canada
liek daug įdomybių.1j

■ Canadian Government Office de tourisme
I Office of Tourism du Canada
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KULTŪRINIS PUSLAPIS

iiPAVASARIO KELIONĖ

Judi'-.a Vaičiūnaitė

Po žilvičiais "dies Irae" krankė kuosos, 
Du seneliai po žilvičiais, du seni 
Savo grabui rinko lentą baltą uosio , 
Sau laimingo.myrio dievą melsdami.

Bernardas Brazdžionis

O pavasaris kaip dievas Apolonas, 
Laurais galvą sau papuošęs Ir kelius 
Pumpurų praėjo nešdama milijonus 
Pro jaunavedžius abu Ir berželius.

Po kaštanais žaidė vėjas tartum valkas, 
•Po kaštanais žaidė kūdikiai maži, 
Buvo pats žydėjimo kaštanų laikas, 
Buvo pats šviesus gegužis, dievaži ’.

Po berželiais pūtė savo dūdą Panas 
Po berželiais du jauni jaunavedžiai 
Kaip balandžiai du baltais sapnais gyveno, 
Ir sula tekėjo tyliai ir saldžiai.

Ir pavasaris kaip dievas Apolonas, 
Galvą laurais pasipuošęs Ir šaunus, 
Rankoj nešdamas gyvybių milijonus, 
prakeliavo pro valkus Ir kaštanus.

Ofelljlškl gluosniai.
Įbrendu į ežerą - įšildytą Ir minkštą. 

Įsivaizduoju lapkritį.
Tur būt, gražu. Spalvoti lapai ant vandens 

Ir skardis - debesy.
Ir liūtyje už horizontų miestai mirksta.

Ir mano veidas jų dugne.
Jis ūkanotais kardais tau paslvdldens- 

Dabar skardinė dar karšta nuo laužo.
Vyšnių uogas plaunu ežere.

Jos milžiniškos, blizgančios.
Pridengus pirštais, nardinu į vandenį

Ir laukiu tavo žingsnių, tavo balso.,.
Valanda, taip saulėtai aštria,

Aš pratęsiu aštuonerius metus
■Ir pojūtį, kuri sunku įvardint.

TRUMPĄ pieną

Alė HUTĄ

O pavasaris kaip dievas Apolonas, 
Pasipuošęs laurais galvą Ir pečius, 
Prakeliavo, nešdama vaisių milijonus, 
Pro senuosius Ir pro uosius, žilvičius.

Ar ne tu tenai žaidei kaip mažas vilkas,
Ar ne mudu po berželiais, mudu du,
Ar ne mama vigiems visiems ateina laikas 
Tų senelių, tų baltųjų valandų ?

O pavasaris kaip dievas Apolonas, 
Pasipuošęs galvą laurais prakeliaus, 
Varpui skambant*. "Renate m seternam dona”..

t Kas gyveno Ir kas mirė, nepaklaus.

RŪTA

Šypsodamos skina ji rūtą 
Šypsodamos pina kasas. 
Šią. naktį bernelio čia būta. 
Šypsodamos skina ji rūtą. 
Tyliau.. .Sužinos - tai pražūta 
Bet kaip sužinos tai Ir kas ? 
šypsodamos skina ji rūtą, 
Šypsodamos pina kasas,..

Kazys Binkis

Alpa nebuvo labai geras šokėjas. Truputį dusulingas , 
polkos jį vargino; daugiausiai jis vaikščiojo aplink dvi - 
žingsniais. Bronei buvo laiko galvoti. JI nebesldalrė ap
link. Žiūrėjo į viena vietą vainikuotame stulpe Ir vis gal
vojo, galvojo. Rankellenės pasakymas įlindo jaikaip 
rakštis. Reiškia, jos netinka mokytiems nei pašokti. 
Kaimietės. O kas gi ji pati ? Suskretus boba*. Išperėjo 
sūnų, pamokė ir dabar mano, kad tas nebe jos, o kara
lienės sūnus Į

’Palauk”, - Šauna Bronei mintis. - "Aš jai parody
siu, kad Ir kaimo mergos tinka jam šokti Jos karalių - 
nul’. Palauk*. Tegul raukos, kad am I, tegul pyksta, o 
jos sūnus, vienatūris, lepūnėlis, mokslų prisiėdęs, šoks 
su prasta, purvina merga , Tegul pasižiūri, tegul pasl- 
grožėja, ragana ’. ”

Jos veidai rfegė piktu džiaugsmu. Sugalvota. Dabar 
tiktai veikti reikia. Bet ji padarys*. Ji padarys ’.

Jėga ji suko brolį, striksėjo aplink jį,pakratė ranka, 
subarė. Jis turi šokti vikriau, smarkiau. Toje netilpo e- 
nerglja. Nauja mintis ją degino.

Gegužinė virė jau kaip katilas. Nuotaikos liejosi Iš 
kraštų. Kai dainavo, dainavo taip, kad net siaudė, net rū
kai plyšo virš pievų. Kai šoko, šoko taip, kad net rūko 
dirvonėlis, net 11 gavo giliai Įkastas stulpas su plasdan- 
čla vėliava. Atsisagstę skvernus, atsismaukę nuo kaktos 
kepures, apsipylę prakaltu, Išraudę kaip po ’ vanojimosi 
pirty, trypė suktinius, polkas, viena koja pritūpdami, pa- 
treps ėdami, suukaudaml.

Bronė šoko su daugeliu, atsiduodama pačiam šokiui, 
paskęs dama tame siautuly, JI nieko nebe Išskyrė, tiktai- 
girdėjo muziką Ir jautė šokio svaigulį. Ėjo nuo vienų rarr 
kų prie kitų, nuo vieno apkabinimo prie kito. Jai dabar 
buvo vlštlek, su kuo šoka, kaip šoka, bet tik šokti, bet 
tik šėlti, bet tik svaigti. JI nieko nebegalvojo; šokant , 
juokėsi, kvatojosi, po šokio prisidėdavo prie dainuo 
jančlų arba pati vesdavo, orkestrui sudrebinus orą, vėl 
mesdavosl į šokio sūkurį. JI užmiršo ir gavo sumanymą. 
Iš tolo ji matė jau maišantis minioj Ir studentą, bet tiek 
buvo užsiėmusį pati savim, tiek paskendusi linksmumo 
tvane, kad visiškai užmiršo prieš valandą ją a valdžiusį 
pyktį.

Bet, einant ratelius, kartą ji buvo vidury Ir, atslgr£ 
žus "sukti mylimo”, pamatė priešais save studentą.

-Dabar. - Pasakė ji garsiai, prisiminusi savo sugal
votą planą.

Grįžtelėjo į suolus. Rsinkellenė tebesėdėjo. JT link - 
telėjo Povilui ir šukė taip smigiai, kad tas net i nustojo 
dainuoti, kvapo nebeatgaudamas. Paspaudžiant ranką, 11 
pasižiūrėjo tiesiai jam į akis.

-Alėtu, Bronyte, smarki šokėja. -Pasakė Povilas.
- A kalgl man nebūt? - Ji atšovė drąsiai. Ir pagal - 

vojo; "Gerai,kad visi sustoja. Palauk, rupužluk. Dabar 
vis tiek tavi pagnusii". - JI įėjo tolyn. Vėdinosi nosine Ir 
šelmiškai šypsodama, Iš šono žiūrėjo į jį.-

“Tu išaugai, Bronyte. Balelšlo Bronė, ar ne ?
- To pati. A ką gi man neaugi;? Ar Prūdlšklų duona 

ne gera?
- Nebe ganai ?
- Tegu studlntal gana. Aš pabūsiu,kad Ir prasta, ale 

merga. - jos akys žybtelėjo. JI atsistojo tiesiai, past - 
tempė sijonėlį, nosinę užslklŠė už juosmenlo.

- Oho, kokia tu*. - Susidomėjo Povilas. Nuo jo trupu
tį dvelkė alkoholis. Buvo šlapiai per šilęs, kaip Ir visi ki
ti šokėjai.

- A kas man nelals takiai būt ? - Ji pradėjo koketuo
ti, nežinodama nei to žodžio, nei jo prasmės.

- Žinoma, kas gali tau ne leisti ? Bet tu kažliko lyg 
pyktauji ?

- Nu tai kas? - Jau ji juokėsi savo skardžiu v.alklš - 
ku juoku. -Ar jum ne vlsvlena? Prasta mergiote visokių 
kvailysčių Išslmana.

- Kodėl tu sakai ’prasta” ? Tu graži mergytė ’.
- Pelenuos ir auksas nebežiba.
- Auksas visur žiba. Ar eisi šokt su manim, BronytT 

-Jis ištiesė rankas, nes muzikantai pradėjo raityt gra - 
žų valsą.

- Jeigu su mmlm šoksią.
JI greitai atsirėmė į jo krūtinę. Net silpna jai pasi

darė Iš dilelio laimėjimo džiaugsmo.
Ji prisiglaudė prie Povilo, prisispaudė visu jaunu 

širdingumą. Jos viena kasa lietė jo ranką; ji ~ pakreipė 
galvą Ir žiūrėjo į jo akis. ji prasijuokė be garso , bet 
tame juoke dusliai skardėjo kerštas Ir drauge nustebimas 
Siautulys traukėsi įuo jos. ,Ja i-darėsi ramu ir gera. Jei 
šviesių plaukų kuokštą buvo užkritusi ant kaktos, akys ge
ros. Jis šypsojosi taip pat. Nuo jo truputį dvelkė degti - 
nė, liet jis nedvokė prakaltu kaip kaimiečiai. Jo pirktinė 
tamsi eilutė buvo švari, margas kaklaraištis skaidriai at
sišvietė nuo labai baltų marškinių. Jis visas dvelkė šva
rumu. grožiu U kažlnkokla ramybe. Tls judėjo ne ’• per 
daug, ne šokinėjo aplink merginą kaip kaimiečiai bernai , 
ją laikė tvirtai rankose ir suko truput’ linguodamas, lyg 
supdamas lopšy. Bronė užmiršo kerštą.

PAŽINKIME PRAEITI !
v’oKiEČtŲ siautėjimas mano apylinkėje: 
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Balys Braždžlonls

Jų turtas, kilnojamas Ir nekilnojamas , 
buvo nacionalizuoti vokiečių valdžios. TC< dalis lietuvių , 
pareiškę pretenzijas, galėjo kai ką atsiimti, ką rusai jie u 
buvo davę. Šitas šiurpulingas žydų šaudymas visiems pa - 
rodė tikrą okupanto veidą. Jau visi supratome, kad Ir mū
sų panašus likimas laukia, Ir .mus gali taip pat suvaryti į 
vieną duobę. ŠI baimė prislėgė visus lietuvius. Ne vienas 
matė einančias kolonas žydų į mirtį, Ir beširdžių vokiečių 
leidžiamus šūvius girdėjo. Ypač buvo charakteringą 
- tai sakė Pašilės gyventojas Juozas A- 
damkevlčlus - kad kariai buvo apvilkti lie
tuviškomis karių uniformomis. Vieni šaudė,ki
ti filmavo. Ir vis tai su apgaulingu tikslu įtikinti,kad žy - 
dus šaudė Lietuvos kariuomenės kariai. Kaip skaudu buvo 
žinoti, kokia politika vedama. Verkė ne vienas lietuvis dėl 
padorių žydų likimo, su kuriais jie buvo susigyvenę, iš ki
tos pusės, buvo tokių, kurie pasmerkė žydus už bolševlz- 
.mo lizdų sukūrimą, už tai ,kad gėlėmis kaišė raudo
nuosius tankus, Išdavinėjo ne vieną lietuvį 
kasė jiems duobes... Gerai paw nu keletą faktų. 
Vokiečių žiaurus žmonių naikinimo būdas nė vieno nebuvo 
pagirtas, o tik smerkiamas. Lietuviai keršijo tie daugiau
sia, kurių šeimos tapo Ištremtos į Sibirą Ir žuvo gyvuliš
kose sąlygose.

ARKLIŲ KOMISUOS IR PRIEVOLĖS
Ne už Ilgo, vokiečių valdžia patvirtino į galiojančiais 

ir visus buvusius bolševikų įvestus įstatymus. Skelbimų 
lentose vokiečių Ir lietuvių kalba pasirodė plakatai. Jų šū
kis; Viskas eina naujosios Europos atstatymui ir kovai su 
bolševikais. Frontuose milijonai karių, jiems reikalinga 
milžiniškų kiekių maisto, aprangos Ir susisiekimo prie - 
monlų". Aišku, kad visa , kas reikalinga siurbė Ir atl - 
minėjo Iš Lietuvos. Jau buvo girdima Iš vokiečių kalbų , 
kad Lietuvoje daug maisto, javų, gyvulių . Įstatymuose 
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buvo pažymėta, kad viską pirks. Kainos nustatytos kiek
vienam produktui Ir reikalingas kiekis pristatyti i koope - 
ratyvus. Seniūnai turėjo sunašytl visą ūkininkų Ir kitų gy
ventojų turtą. Blankuose žinios turėjo būti pasirašytos tų, 
kurie suteikė žinias. Už nesąžiningą sutelkimą žinių grė
sė kalėjimas ar Ištrėmimas iš ūkio Ir namų. Aį buvau pa
simokinęs, kada pirmoji rusų okupacija taip pat surašinė
jo viską. Apie ūkyje esamus daiktus Ir gyvulius nesakiau 
tiesos. Kas sakė tiesą Ir atidavė prievoles, tas turėjo pa
pildomai vežti duokles. Aš turėjau 24 akrus žemės. Sura
šinėtojui sutelkiau šias žinias; 2 karvės, 2 arkliai, 2 viš
tos, 1 kiaulė ,2 avys. Dirbamos žemės vos 15 ha. Turėjau 
gi 5 karves, 24 vištas, Ir kt. Baimė ne kartą krėtė,kad ga
li kas paskųstl ar netyčia Išsitarti,ko nereikia. Mažai at
sirado tokių, kuria tiesą pasakė dėl savo nekilnojamo “ Ir 
kilnojamo turto. Panašūs surašinėjimai kartojosi'j daug 
sykių. Ir vis tobulesni, nes reikėjo kiekvieno daikto ar gy
vio žymes užrašyti. Kai kurie ūkininkai pamiršdavo, ką 
sakė pirmose žiniose. Bauglnosl dėl to. Bet praktikoje pa
sirodė, kad nesuseka Ir netiria jokių netikslumų. ,.

Vieną dieną, rugpjūčio mėn., musų apylinkėje buvo- 
paskelbta arklių mobilizacija. Vist, turintieji ne tik ark - 
liūs, bet Ir vežimus, pakinktus, turėjo juos pristatyti į 
Pasvalį komisijai. Įsakymas griežtas: kas neprlstatys ar 
sąmoningai agituos prieš, bus suimtas Ir ! baudžiamas 
griežčiausiomis bausmėmis. Tikrai, įbauginti mūsų gy - 
ventojal važiavo keliais, keleliais kellollką dienų. Visi tu
rėjo tam tikrus pažymėjimus Ir tikėjo, jog be arklio jų ū - 
kyje nepaliks. Bet komisijos į nieką neatsižvelgė. Jokių 
prašymų, jokių dokumentų nepripažino. Patiko jiems ark
lys - ir reikalas baigtas. Daugelis gerųjų arklių neatvedė 
Ir gerais vežimais nevažiavo. Toms komisijoms susidarė 
vaizdas, kad Lietuva neturi gerų arklių nei vežimų: visi 
seni, perkarę , šlubi ar su prieaugliu. Vežimai sulūžę,ra
tai vos stipinuose laikosi, pakinktai virveliniai. Mūsų ūkl- 

nlnkal parodė tikrą savo padėką už "Išlaisvinimą" Iš rau
donųjų spąstų... Komisijos vokiečiai pradėjo įtarti, jog 
taip Išttkrųjų nieko Lietuva neturėjo.- Vienas Utėlytės kai
mo gyventojas kalvis/ atvažiavęs komisIjon blogais ratais, 
buvo suimtas. Na, Ir supuolimas,kai prisistatė pati komi
sija, ratai sulūžo i- Išlėkei šalis stipinai. Kažkas Iš ūki
ninkų pasijuokė "Kad Ir ant šluotos, būe važiuotas". Varg
šą neturtingą žmogelį įsodino į motociklo priekabą, uždė
jo geležinius pančius ir nuvežė į jo paties Šiaudiniu stogu 
dengtą sodybą. Žandarams buvo įsakyta Iškrėsti jo namus 
ar neras ten kokio vežimo Ir gerų ratų. Deja, nieko nera
do. Gudraus būta lietuvio-, ratus sunėręs prieš važluoda - 
mas į komisiją, atsargumo dėl lai, paskandino į prūdą. At
raportavus žandarams komisijai, pilietis buvo paleistas.

Nukentėjo tie. kurie atvedė kirk geresnius arklius . 
Pa v., mano kaime /o kaimas sudarė seniūniją/ paėmė net 
.apie 1O arklių. Seniūnijoj tebuvo apie 50 arklių. Dar bu - 
vo Ir taip, kad surašlnėjus prieš komisijas, ėjo kontrolės. 
Paliestieji ūki linkai nuo tokių kontrolių ėmė saugotis. Vi
si, kurie netikrai žinias sutelkė, slėpė viską po šiaudais , 
į krūmus ir miškuose, į gretimus valsčius pas gimines , 
pažįstamas. Nukentėję, skaudžiai pajuto didelį nuostolį. 
Reikia rugius sėti, vasarojų vežti arba kitus darbus dirb
ti, -o arklio nėra. Valsčiaus viršaičio pastangomis buvo 
sudaryta valsčiaus arklių reguliavimo komisija. JI vargiai 
galėjo visus patenkinti. Sunkus buvo šis darbas komisijai. 
Daug ji susilaukė šmeižtų, kollojimų. Nerimavo likę be 
arklių, o taip pat kėlė triukšmą,kam reikėjo juos perleis
ti savo kaimynams ar kitam kam. Reikėjo surašyti vals - 
čluje visus turimus arklius, tik tuomet skirstymą slaptai 
pravesdživo, nes vokiečiai neturėjo žinoti,klek tikrai y-’ 
ra arklių. Daug vargo turėjo su vežimais Ir pakinktais . » 
Perkelis sykius Išseko visos geležies bei odos atsargos . ■ 
Paėmę vežimą ai* pakinktus, vokiečiai užmokėjo vos kele
tą desėtkų markių. Argi galėjo už tiek pat naujų įsogytl? : 
Ne, lietuvis turėjo kęsti alkį; vaikščioti basas, dirbti die
ną Ir naktį, kad sutaupytų pinigų ar produktų nupirkti spe - ; 
kullaclne kaina atimtų reikmenų. O Iš kur Imti tūkstan - 
člus? Reikėjo parduoti,nūsIvlikus geresnį rūbą, laikrodį/ 
ar ką kitą. O arklį, spekuliacine kaina nusipirkti vis dėlto į 
buvo įmanoma. ..Tikrai pagalvojus, būta Ir lietuvių gerų i 
plėšikų, kurie lobo neturtingų ar vokiečių nuskriaustų lie- ; 
tuvių sąskaitom Tokių atsitikimų betgi nedaug buvo- gel - j 
bėjome nelaimėje,klek galėdami, vieni kitus.

/bus daugiau/ J
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Šarūnas
Juozas Kaributas

Gale Kinder tų kaimo., prie 
plataus vieškelio, šviečia 
jnažal kam žinoma kaimo 
sodyba. Clprljonas Ir Ag
nieška Žledūnal, sodybos sa
vininkai, laikomi pavyzdin
gais ūkininkais. Jie, be ke
turių turimų vafaų, lyg Ir 
vėlokai susilaukė dar vieno 
gražaus berniuko, kuriam 
davė vardą Šarūnas. Nežiū
rint, kad į metrikus įrašė 
Šarūnas, bet visi, visas kai
mas jį šaukdavo Šarūnėllu.

Lepino jį netik tėvai,bro
liai Ir seserys, bet Ir viso 
kaimo moterėlės. Kaimynė 
Nltlenė, kai tik renkdavosl 
eiti pas ZIedūnus, visada 
nešdavo Šarūnėl lul obuolių 
Šarūnėlls ją vadindavo - bo
butė. Ji buvo stamboka, ma
žutė, visada jos drobiniai 
marškiniai sukišti į platų, 
k vol duotą sijoną Ir atlapi. 
Krūtys nukarę, apie kurias, 
kai jau rengdavosi eiti pas 
kaimyną, į užantį susikibda
vo obuolius. Ją pamatęs at
einančią, Šarūnėlls šaukdavo 
motinai: 'E l, mama, bobutė 
NItlenėatkeverzoja su karš
tais obuoliais". Ir eidavo ji, 
kaip tikra keverza: truputį 
į šonus vlrtuodama, sunkiai 
valdydama savo svorį, kurį 
dar papildydavo obuoliais. 
JI virste įvirsdavo į jų kie
mą ir tuojau klestelėdavo 
ant pirmo pasitaikiusio at
versto lovio ar bačkutės,ku
rie, gyvuliams girdyti, vi
sada kieme stovėdavo. At
sikvėpusi Ir atgavusi savo 
jėgas, pasišaukdavo Šarūnė- 
lį Ir, plačiai praskėtusl nie
kados neužsagstomų drobi
nių dar linais tebekvepian
čių marškinių užantį, trauk
davo šiltus, jos kūno prakal
tu atslduodančtus(obuol lūs Ir 
duodavo jam, sakydama;

-Tai va, atnešiau tau. 
baltaplauki, še, valgyk, Ir 
auk i didelis.

-Ačiū - Ištardavo Šarūnė
lls ir, į sterblę susipylęs 
obuolius, bėgdavo kur į pa
tvorį ir supildavo tarpe dil
gynių. Nutykojęs, kada bo~ 
butė palieka jų kiemą 
šmukšt ir prie mamos.

-Šarūnėli, kur gi tavo 
obuol lai ?

-Ogi ten, - jis rodydavo 
į patvorio pusę.

-Nugi valkeli, kodėl gitu 
jų nevalgai ?

-Tai kad jie karšti.Juos 
visus bobutė Ištraukė Iš už
ančio.

-Palauk, -Ir bėga ji į gry
čią suieškoti peilio i- atra
dus obuolius, ima vieną ir 
suka obuolį apvaliai, o luo • 
bos krenta čia pat po kojo
mis į gyvulių nutryptą kie
mą. Nulupusi, ištiesia ran
ką, kurtoje švyti obuolys, 
skleisdamas savo sultingą 
kvapųjį Šarūnėlį, sakydama, 
nu va, valgyk dabar.

-Ne, ne, mama, ,aš vlstlęk 
nevalgysiu. Jie buvo karšti. 
Bobutė juos visus Ištraukė 
Iš užančio.

-Darnėliau - veptelėjo 
motina - Štai gi dabar aš 
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nulupau, ne mate I, ką ?
-Talkas, kad nulupai. Vis 

viena nevalgysiu. Jos karštis 
perėjo Iki obuolio kaulo ir 
Per jį.

-Ne bėk lėk ta bobutė karš
čio beturi-lyg sau viena 
bando pajuokauti motina Ir 
kramsnoja obuolį, lyg jam 
apetitą norėdama sužadinti.

Šarūnėl lul net seilės 
bliaukia... Savo sodo nebe
turi. Išdegė didžiajam karui 
einant. Tada,kai juos saugu-, 
mo dėlei išvežė į miškus. 
Kai grįžo, neberado nei tro
besių, nei gražaus, prino
kusių derlingo rudens vdislų 
sodo. Stovėjo tfa viena pir
kelė ten, toliau už pylimo.

-Nebežinau, tėvai, kas iš 
to mūsų vaiko Ir bus. Šarū
nėl lul reikalingi vaisiai. Bo
butė Nltlenė atneša, tai ne
valgo, girdi, iš užančio... 
Šilti...

-Moč, nevalgo, paimk 
rykštę tikrai valgys. Kas, 
ar ponų vaikas.

-Tėvai, matai gi, kad tas 
vaikas, tikrai, nebežinau 
nei į ką nūs įdavęs. Jau toks 
atkštus.. .Aš jam Ir geresnį 
kąsnelį pasuku, juk gi mažy
lis... toks Išblyškęs. . . Vis 
viena man atrodo jis reikia 
gerai prižiūrėti, norint, kad 
"dobilą Išmintų".

-Tai ir žiūrėk. Kas gi tau 
ne duo da - rūsčiai atk ir - 
to tėvas. Matai gi, kad aš 
turiu pakankamai savo "gas- 
padorlškų"rūpsčlų Ir be jo , 
va-pilna... Štai aną dieną 
kalvis arklį užkaustė, nora
gas nulūžo. Sakau jau ark
liai lekia kaip pasiutę.Žemė 
ak me nuot a . Užkliuvo ak
mens, kai dėjo, tai varsna 
nusiritau Iš vagos Ir drlpte - 
lėjau į suverstų vagų kvapnią 
že mę. ..

šypsos i tėvas, atrodo,kad 
dar Ir dabar jaučia tos Išpu
rentos žemės lininių patalų 
kvapą.;. žemės, kuri ėjo iš 
prose ne 1 lų, t ėvų t ėvų fa i jo 
ge nerasi jos Jštal dabar jis ją 
purena, dirba ir savo pra
kaltu aplalsto, kad Išgautų 
Iš jos šimtaprocentinį der
lių. Jis dar patrepsi prie 
durų, už kurių pilna vasaros 
kvapnaus aromato Ir, numo
jęs ranka, Išskuba.

-Ak, su tuo mūsų tėvu vi
sada taip kalbos baigiasi - 
sako ji dukrai, kuri staklė
se mina aštuonlanytes pako
jas. Jos rankos laksto mik
liai šaudykle ir Iš skieto iš
eina nuostabūs raštai,kokius 
tfa lietuvaitės moka Išgalvo
ti. JI taip į tą darbą įsitrau
kusi, kad nei negirdėjo viso 
to tėvų pašnekesio. Nieko 
nesako ir dabar.T ik dūzglpa 
stakles ir niūniuoja : "Aš 
lietuvaitė, darbšti mergai
tė, raviu ir sėju ir siuvinė
ja, kiemelį šluoju, puikiai 
dainuoja".

Šarūnas miega. Tada mo
tina klek laisvesnė. Ji lekia 
su kibirais, pašeria kiaules. 
Sukasi po daržą, Iš kurio 

skubotai priplėšta žliūgų, 
pienių Ir kitokių žolių, glė
biais neša į tvartą paršlu— 
kams. Sumeta į gardelį žo
les ir pasigėrėjimo žvilgs - 
ntu stebi. Visi tokie baltu
tėliai, aptukę, kad net ma
lonu žiūrėti. Tai juk visas 
ūkio turtas. Rudenį bus be
konai. Veš į stotį! Bus pinigų. 
Ji laiminga, o juo anei vie
nas neturi taškelio, suku
rtais nepriima. Ji pajėgia 
suprasti. Ak, tie žmonės, 
ko neprasimano. Argi tas 
juodas taškelis pagadina 
mėsą ? Komedljantal ir ga
na, "nurazumuoja" ji. Žen
gia iš tvarto ir pamato, kad

Montrealio
Litas
Artėjant Lito metiniam 

susirinkimui, norėčiau su 
nariais pasidalinti savo min
timis, kas tai Uečla lietuvių 
kredito unijos Litas es
mę Ir jo ateities ve falą. Ti
kiuosi, kad Ir daugiau narių 
pasisakys mano Iškeltais 
klausimais Ir gal Ir dau
giau duos pasiūlymų. Kaip 
žinoma, Lito susirinkimai 
yra taip sutvarkyti, kad jo
kiu būdu nėra laiko Ir pro - 
gos Išeiti į bet kurias disku
sijas.

Iš gauto švenčių proga Li
to biuletenio, matome, kad 
Lito ve falą yra geram* sto
vyje Ir toliau sakoma, kad 
Lito vadovybė rimtai svars
to nuosavų namų įsigijimo 
klausimą. Kadangi man 
ankstyvesniuose susirinki
muose neteko dalyvauti, tai 
nežinau* koks valdybai yra 
duotas įgaliojimas tai daryti. 
Tačiau, kokie bebūtų įgano
mai, re fa etų rimtai per
svarstyti šį klausimą.

Savi narnai- gražiai skam
ba. Gal lietuvio prigimtis 
yra turėti savo pastogę, vi
sai nežiūrint, ar įdėtas ka
pitalas duos naudą ar ne. 
Lito namų statyba yra visai 
kičas reikalas ir čia mes tu
rime rimtai pasvarstyti ką 
darome, nes juk pats Litas 
yra verslo organizacija įteik
tų apskaičiuoti, kad įdėtas 
kapKalas veiktų Ir kartu ne
nukentėtų nariams Išmokami 
prooental. Nepajėgdaml kon
kuruoti su kitais bankais, 
nustosime kapitalo, o nu
stoję jo, neišlaikysime savo 
namų.

Šių dienų kainomis namų 
statyba daug atimtų kapitalo. 
Prie numatomos žemės 
sklypo, kuris yra tikrai ge
roje vietoje, pastatas turėtu 
būt I pe rt varkytas bank In lams 
reikalams ; pirmas aukštas 
bankui, o antras - profesio
nalams Išnuomoti, visai Iš
metant mintį apie senelių 
namuih, Litas yra bankinė 
organizacija,o senelių namų 
organizavimas geriau tiktų 
dabartiniams senelių na
mams. Tokio pastato, įskai
tant ir žemės sklypą, sta
tyba kalnuotų apie 175-200 
lūkše. u01eiT[ų, piltis kompiti- 
terlų sistema, nauji tarnau
tojai ir visos administraci
nės išlaidos, todėl susidary
tų dar apie 35 tūkst. dolerių 
metinių išlaidų. Tai ir kyla 
klausimas, argi mes būsi
me tokie pajėgūs ? Gal Lito 
vadovybė galvoja, kad Litas, 
išėjęs į viešą verslą, padi
dins kapitalą bent 1O kartų ? 
Tačiau ir tai dar klausimas, 
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tellūkal nutrūkę Ir nulekia į 
kaimyno burokus.
' -Maryte, žlūrSę, vaikeli 
tellokal nubyzdellojo į svetl- 
mus burokus. Išdrtokos kai
myno daržą. Bėk, valkeli, 
Sugaudyk tuos velniūkščius.

Marytė, nebaigusi pradėto 
rašto, meta šlaudyklę ir vik
riai šoka iš staklių. Basa, 
per išvagotas dirvas, per žy
dinčias pievas pasikėlusi si
joną, pasileidžia bėgti. Jos 
gelsvos kasos, supintos į dvi 
ir perrištos kaspinėliais, 
mėtosi į šonus. Motina tik 
dabar pamato visą savo duk
relės grožį. >

/Bus daugiau/'

nes ar neverta dabar skai
tytis su politine Quebeco pa
dėtimi ?

Reikėtų imti pavyzdį Iš 
bankų veiklos, kad daug 
bankų vengia įsigyti nuosa
vus namus. Jie geriau moka 
aukštas nuomas, nes Įdėtas 
kapitalas Į nuosavus namus, 
ne pas ite is i na dėl pe r daug 
didelių jų Išlaikymo išlai
dų.

Tačiau nenorint visai pa
laidoti savų namų statybos 
reikalo, verta p ag ai vot l 
taip: reikėtų pirkti numatytą 
žemės sklypą, nes tuo ne
prarasime nieko. Iš vadovy
bės pusės atrodo, kad turė
tume išeiti į " public 
business”, tad būtų gal ims. 
išslfiuomuotl patalpas, pa
vyzdžiu Rosemonto sky
riaus, kuris vienaip ar ki
taip yra reikalingas per
tvarkymo. Arba radus tinka
mesnes patalpas verslo ra
jone, atidaryti "public" va
dinamą skyrių, tat gal būtų 
pirmas žingsnis Išbandymui 
ir įsigijimui praktikos. Ir 
jeigu čia pasekmės būtų ge
ros, tuomet jau galėtume ir 
rimčiau svarstyti apie nuo - 
savų namų statybą.

Dabartinėse sąlygose abu 
mūsų skyriai pilnai atlieka 
patarnavimus Ir neatrodo, 
kad tos patalpos yra perma- 
žos. Daug tokių bankelių su 
3-4 kartais didesniu kapita
lu ir su mažesnluml tarnau
tojų skaičiumi sėdi bažnyčių 
rūsiuose Irdavo daug geres
nį verslą. Tačiau Ir prie esa
mų sąlygų mes galėtume 
daugiau pasitempti. Tiesą 
sakant Ir prieš keletą metų 
pats narių verbavimas bei 
kapitalo Ieškojimas buvo-at
liekamas su didesniu organi
zuotumu Ir entuziazmą. 
Taip pat muibs, nariams, Iš
mokami procentai buvo daug 
didesnio skirtumo tarp ban
kų Ir Lito mokamų. Dabar 
sakoma, kad Litas moka 
aukštus pro centus. Taip, Li
tas moka, bet Ir kiti bankai 
moka, gal kai kurie [r aukš-1 
tesnlus. Kaip atrodo, pasie
kus reikalingą kapitalą, Iš 
kurio užtenka algoms ir 
procentams išmokėti, nebe- 
re ikla ie škot I naujų kapitalų, 
Investavimų. Bet mes galime 
Ir daugiau padaryti, juk tik 
15 % Montrealio lietuvių yra 
Lito nariais, tad Lito valdy
bai reikėtų daugiau dirbti.

Kandidatų statymas Į val
dybą turėtų būti daugiau sū
dė mokrat Intas, duodant dau
giau. progos naujos kartos 
jaunimui, juos supažindinant 
ir sudarant jiems sąlygas

Paruošta kelionei i SPCA

krem 
VE/DRoDž/ai

■taimo Lietuvoje. Sakom?-., 
LIETUVOS KAIMO PAKITIMAI... baimės akys didelės, Ir jos

( Atkelta iš 3 psl.)

be jokio teismo? Nagi vien 
dėlto, kad jie valdė iš tėvų- 
protėvių paveldėtą, arba 
sunkiu, bet sumaniu darbu 
klek padidintą žemės plotą. 
Kur čia logika?Ar neprašosi 
eta savaime Išvada, kad tai 
buvo nuoseklus noras išnai
kinti gabesnius ūkininkus. Ir 
ką gi mes matome šiandieni
nėje Lietuvoje? Brigadinin
kas raglnakolūklečtus dirbti, 
Kolūkio pirmininkas ragina 
brigadininkus, bet jis ne sa
vistovus, nes turi vėl varovą, 
proftorgą/kompartijos sek - 
retortų/. O šis vėl turi pil
dyti centro/iš Vilniaus/ įsa
kymus. GI centras-vėl turi 
pildyti, ką Maskva įsako. Ir 
visur baimė, įsakai, skatini
mai, grąslnlmsl. Yra dar Ir 
daugiau, —taigi visa eilė ko
lūkių pagelblalo personalo , 
pa v., zootechnikai, agrono
mai, traktorininkai, sandėli
ninkai, sąskaitininkai ir 1.1., 
kurie turi ne vien vykdomos, 
bet ir įsakomos galios.

Teoretiniai imant atrodytų 
kad iš didesnio žemės ploto , 
pavartojant tobulesnę tech
niką, galima gauti geresnius 
rezultatus. Tą nes matome 
Ir JAV-se bei Kanadoje,bet, 
deja, taip nėra kolektyvizmo 
biurokratizme paskendus lojo

Ir vis atrodo, kad 
panelė, tfa su kita

paskirstymas yra

ir kilniems retka- 
tačiau ir čia reikėtų 

tiesos. Eilę metų

dirbti su mūsų veteranais, 
tuo duodami daugiau naudos 
Lito ateičiai. Nereikia su
prasti, kad Lito vadovybė 
yra bloga. Ji yra gera,tačiau 
šis siauras narių ratelis yra 
atsibodęs 
"ta pati 
suknele".

Pelno 
tikrai gražus gestas Iš narių 
pusės, ne pasiimant sau viso 
pelno. Gana didelę dalį ski
rtame 
lams, 
daugiau
dideles sumas skiriame Bal
tijos stovyklai ir jos žemės 
Išpirkimui, kuri, dar ir šiuo 
matu nėra Išpirkta. O juo 
labiau,kad skiriamos sumos 
Iškeltą pozicijų, kas padaro 
aesus (gaudantį klausytoją 
apgautu. Murai nemažiau 
yra reikalinga ir radio va
landėlė, kuri dėl finansinių 
sunkumų yva nukelta į vidur
nakčio laiką. Ji yra labai 
skuptal remiama.

Rašykime į spaudą ir kel
kime savo pasiūlymus, ne- 
s tr ibok I me vie nos ž mo n ių 
i de jos r ate lyje. Gyve na me 
demokratiniame krašte, 
opozicija yra vaistas, kad 
ne įsigalėtų diktatūra.

Jonas Petrulis
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nepadaro mūsų kaimo žmo
nes laimingais, Tad mato
mo: įvyko didžiulis jaunimo 
pokarinis bėgimas į miestus 
/ypač į Vilnių/, Ir visa tau
ta pavirto nelyginantklajok - 
1 tų tauta. Nebėra tėviškėlių: 
jos baigiamos naikinti. Žiū
rėk,kur nors kaimo yra ply
tų namas su skarda dengtu 
stogu. Bet tas stogas Ilgai
niui pradeda rūdyti. Ir kas 
gi toliau? Kas tą stogą tai
sys, jei nėra savininko? Jei 
buvo kryžius prie tokio na
mo, tat JLs geriausiu atveja 
perkeliamas Į kapines, arba 
tiesiog sunaikinamas. Su
grius su latru ir toks .atro
dąs amžinas, iam*s, nes no
rima visus perkelti! naujas, 
šabloniškai kūr lamas sody - 
bas su naujais, niurni sveti
mais pavadinimais, }

Nebėra tėviškėlių, nebėra 
meilės Ir džiaugsmo, o jų 
vieton įsfaūrė 'skatinimai , 
įsakai, baimė. Kad jau būtų 
be nt kolūk ių plr mln Inkai 
pastovūs. Pastebėjas, kad 
kuris prlmlnlnkas labai pa
sekmingas ir pasidaręs po
puliarus, - jis perkeliamas 
kitur, kur vėl turi susipa
žinti su vietos dirvos ir ki
tomis sąlygomis, bandyti 
gerai vadovauti. Bet čia vėl 
kliūtys: tat mašinoms trūks - 
ta dalių, tai negali visko 
lafau gauti, kas refaalinga 
didelio žemės ūkto/sakykim, 
dvaro/ vedimui. Tfa pagal
vokime: Amerikos didelio 
žemėti ūkio /farmos/ savi
ninkas pats vienas Iš anksto 
viską laiku sutvarko ir nu
siperka, kas reikia. Bet kai 
kolūkio vedėjui reikti vieno, 
kito, trečio Ir 1.1, vis pra
šyti, o ten visur komitetai, 
nutarimai- tai ta blurokra - 
tiška mažina/ kurioje ven
giama asmeninės atsako 
mybės/ veikla kaip koks di
delis nesuderintas "grloz-' 
dhs". Vis paskaitos,posė
džiai, nutarimai, kolektyvi
nė atsakomybė, ir,'jei nesėk
mė, kaltos asmenybės nėra, 
nebent ji dirbtinai atranda - 
ma.

Tat ar įmanoma įkvėpti 
pas įtikėjimas, kuo met me - 
las Ir apgaulė bei "visuo
meninio" turto pasisavini
mas virsta visuotina Išgy
venimo būtinybe.Todėl dik
tatūros šalyse nėra nei 
meilės, nei džiaugsmo...

Ir vis vien ta be viltinga , 
varganą, tiėvų-protėvlų že - 
mę, per pus pr te varė i nga t 
suml3sčtonėjusią, reikia, 
ypač mūsų e migracijos jau
nimui 1 ankytl ir pamatyti, 
tą visų mūsų taip aistringai 
mylimą motinėlę Lietuvą.
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

jsikūręs nuosavudse namuose —

830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pirmad'emais - ketvirtadie- i 
niois nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio meni, ir prieš ilgus savait

galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas-----virš $8,000.000

MOKAME UŽ: 

depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
term, depozitus 1 m.

IMAME UŽ; 

asmenines paskolas 
nekiln. turto pask.

6% 
7,5% 
8,5%

11% '
10%

MES ANGLŲ LAIKRAŠTYJE
Dauglakūl tūrinių Tautų 

Valdyba leidžia 1O kartų į 
metus 12 puslapių anglų kal
ba laikraštį; vardu.The New 
Perspective. Šių metų sau - 
slo men. laidoje, pirmame 
puslapyje rašoma apie Lie
tuvos Nepriklausomybės 
paskelbimą 1918 m- Ir 59-jų 
ui? tintų minėjimą Hamiltone, 
kuris įvyks vasario 13 d. , 
Scott Parko gimnazijoje.

Taip pat čia telpa platokas 
rašinys apie Hamlltomo Mė
gėjų Teatrą Aukuras. Duota 
apsčiai medžiagos apie Te
atro nueltąkellą muo pat I960 
metų.

P agallau, platokas Vidos 
Stanevičienės rašinys apie 
čia esamą biblioteką. Auto
rės nurodymu, prieš tris 
metus čia atsikėlus,biblio
tekoje buvę tik per 800 kny
gų bei įvairių etninių grupių 
rašinių, gi dabar, po trijų 
metų, bibliotekoje esą per 
4000 vertingų knygų.

Reikia pasidžiaugti, 1 kad 
jau yra graži e Hut e knygų ir 
lietuvių kalba. Taip pat čia 
jau yra rr Lietuvių E nctklo- 
pedlja tingių kalba-keturl jos 
tomai.

Dar praeitų metų pavasa
rį šių eilučių autorius buvo 
nustebintas lietuviškų knygų 
negausumu. Bžtgl dabar vis
kas pas t<e lt ė te Iglama pras - 
me. Kano pastangomis taip 
greit pašoko pirmyn gražus 
kultūrinis darbas dar nepa
vyko patirti, betgi tikiuosi, 
kad galėsiu painformuoti 
skaRytojus vėliau.

• D a ugi įkultūrintų Tautų 
Rūmuose vyksta anglų kal
bos kursai trimis pamaino
mis nauj le ms kanadfe č lams, 
kuriuos globoja Hamiltono 
Mohawk College. Juos lanko 
per 300 įvairių tautybių Ir 
Įvairaus amžiaus asmenų , 
atvykusių Kanadon įvairiu 
laiku, pradedant prieš vieną 
mėnesį Ir baigiant-prieš 30 
metų. Lietuvių čia mokosi 
tik penki.
• Vietos dienraščio The 
Spectator žiniomis, Gyvata- 
ro tautinių šoklų grupė, ry - 
šyje su Išvyka Australijon, 
per Kult. Departamentą Iš 
Wlntarlo loterijos fondo ga
vo 5.000 dnl.paramą.
• Dr. A. Sau no ris sausio 26 
d. vle nų metų chirurgo prak
tikai Išvyko į N. Foundland’ą 
St. John’s miesto ligoninę. 
Su juo kartu Išvyko Ir jo 
žmona Sofija, HamHtone pa- 
s H tko s ūnus,. dukt ė s u že ntu 
dėl darbo Ir studijų.
• Sausio 26 dieną Savo na
muose staigiai ir netikėtai 
mirė pensininkas Juozapas 
Martlnkus apie 70 m. Am
žiaus. Jo žmona Magdalena 
yra mirusi prlep keletą me
tų. Hamiltone liko liūdesyje 
dukra su žentu Valdonių Ir 
šeši anūkai. Palaidotas per 
vle tos 1 le t. A. Vartų par ap l- 
jbs bažnyčią sausio 29 d. 
1 le t. š v. Jono vardo kapln ėse, 
Miss išaugoje. GUI užuojauta 
velionio s artimiesiems.
• Lietuvių Pensininkų Klu
bo Revizijos Komisiją suda
ro; Blažaltls Kazys, Jas Ine- 
vlčlus Vladas Ir Kuklerls 
Kazys.

linija, kuri ateini Iš rytų ir 
kerta visą miestą Išilgai, Ir
gi čia pat netoliese pietinia
me šone.

Nesvarbu Į kurią pusę nuo 
čia eisi, visur ir visuomet 
sutiksi apsčiai lietuvių.

Bežiūrint, tai vienur, tai 
kitur pralekia mūsų šaunia - 
ja Vytimi pasipuošęs auto- 
mobUls, o kartais Ir visa jų 
eflė.

Vasaromis, daugelio šio 
rajono namų palanges puošia 
jurginai, žemčiūgai, o ne re - 
tai ir rūtos žaliu vainiku 
juos apjuosia.

Š lo parke pr le ž lūr a, š var a 
Ir tvarka rūpinasi miestas . 
Jame yra visa eilė įvairiau
sių įrengimų vaikų žaidi
mams, o žiemomis gana 
pulkus, viliojantis šlaitas 
slidinėjimui Ir rogutėms.

Ankščiau šis parkas turė
jo kitą pavadinimą, tačiau 
klek daugiau pramatančlos 
šiam miestui vadovaujančios 
galvos jau seniai jląškojo 
būdų,kaip atsld&otl visiems 
t l>e ms darbšt le ms 1 le tuviams, 
nemažu įnašu prisidėjus lems 
prie šio metropolio, Ir bend
rai šio krašto sparčiai au
gančios pažangos Ir gerbū
vio.

Šis gražus miesto gamtos 
kampelis dar tik prieš porą 
me tų pas Ipuoš ė nauj u P ark 
Lithuania vardu.

Jeigu kada pro Torontą 
keliautum, nepamiršk į čia 
pasukti savo po nt laką,..

Aitvaras,prašomi skambinti 
į L N tel. 533-9030.

Nuoširdus LN narys Ir 
rėmėjas Rudis Vllenbrektas 
padovanojo virš tūkstančio 
dolerių vertės virimo pečių. 
LN valdyba R. Vile nbrektul 
labai dėkoja.

Autoatkštel tvarkyti reikia 
nuolatinių darbuotojų.Krelp- 
kltės auto aikštėj Dervai St.; 
į M.Račį.

Šachmatų žaidynės Peasl- 
n Inkų Klube vyksta klakvle ną 
antradienį nuo 6 C<11O v?il.v.
Klubas rengiasi turnyrui su 
kitais klubais. i Šachmatų
mėgėjalkvlečlaml žaidynėse 
gaustai dalyvauti.

Nario įnašus įmokėjo: B. 
Naujalis Ir B. J. po $1OO , 
V.Janulevlčlus Ir S.L. A. po 
$ 50, P. Adomaitis $ 25,L. 
Dambrauskaitė, A.Urbonas, 
A. Kairys, A. Nauše vlčlus Ir 
3. Zlatkus po $ 1O.

Tou p yk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb J* JIJi 4* 
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE .....................   -

MOKA:
9% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planų
8% už spec, taupymo sųsk.

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

IMA:

9!/į% už asm. paskolas

9!čt% už mortgičius

AKTYVAI virš 14 milijonų dolerių
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,

Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

toronto

APIE LIETUVIŠKA 
PARKA

Vakarinėje šio didmiesčio 
dalyje,tik gal penkios minu
tės kelio pėsčiam nuo LN , 
tirščiausiai lietuvių apgy
ventame rajone, mes turime 
lt savo parką, oficialiai pa
vadintą Park Lithuania.

Jis randasi nepertollau- 
siai, tik apie pusę km. į 
šiaurę nuo didelio Ir pul - 
kaus taip vadinamo Aukštojo 
Parko.

Pasižvalgius aplinkui, 
tuojau pamatysi,kad tai se - 
na Ir nusistovėjusi, rami 
gyvenvietė. Pats parkas ga
na jaukus, viliojantis, galima 
sakyti, net romantiškas , 
daugumoje didžiulių medžių 
apsuptas, vasaromis apsčiai 
žalumynais apjuostas, ir nė
ra jau taip mažas.

Pietiniame jo šone, čia pat 
atšlaitėje, jau nuo seno tūno 
6 P s-;.

valdiškoji privalomoji mo
kykla, jaunesniojo amžiaus 
mokiniams, su atatinkamo
mis aikštėmis žaidimams , 
sportui ir pan.

Greičiausia, kad tai bus 
daugiausiai lietuvių valkų 
praleidusi mokykla šiame 
mieste.-

Vakariniame šio parko šo
ne, visai čia pat, prasideda 
nauji didžiuliai, moderniški 
spalvingi apartamentai, ku
rie nusitęsia per kelius blo
kus su savo požeminiais ga
ražais, maudymosi basei
nais, teniso aikštelėmis ir 
t.t.

Visi šie naujieji kvartalai 
sudaro kaip ir atskirą mo
dernišką miestą, savo pas
tatais ryškiai Išsiskiriantį 
Iš bendros aplinkos, jau Iš 
tolo pastebimą, aukštai į 
padanges Iškilusį.

Ilgoji požeminio traukinio

IXESU LIETUVIU NAMAI
Vasario 6 d. LN popietėje 

stalgiai pakilo dalyvių skai
čius-atsilankė 280 lietuvių . 
Svečių knygoje pasirašė: 
Evarestas Fedaras Iš Win
nipeg, Ma., vyr. skautininkas 
S.Mlknaltls Iš Chicago,Plr- 
mljos pirmininkės pavad.Č . 
Kiliulis Iš Boston’o, O.į Šu-.: 
klenė iš St. Catharines,V,, 
Kairys Iš Burlington, Ont., A. 
Krikščiūnas Iš Brantford , 
Ont.

Pereitą sekmadienį, vasa
rio 6 d. Gedimino P Ules Me 
nėje LN Moterų Būrelis bu
vo susirinkęs metiniam su- 
s ir InkImul. Vle ton pas Itr au- 
kuslos Iš valdybos Aldonos 
SkUandžlūnlenės į Būrelio 
V-bą Išrinkta L. Pocienė, o 
valdybos kandidatėmis T > 
Bažėnlenė Ir J. Bubulienė.

Visos dalyvės išklaus ė 
NotosKulpavlčlenės paskai
tą Moteris Ir Menas.Paskai
ta buvo gausiai Iliustruota 
skaidrėmis Ir sukėlė didelį 
susidomėjimą.

Sekmadienį, vasario 2 d. , 
Toronto lietuviai skautai bu-
vo susirinkę paminėti Vasa
rio 16-ąją, skautų-člų įžo
džiui Ir atsižymėjusiems 
skautams žymenų įteikimui. 
Šioje sueigoje dalyvavo Ir 
kalbėjo vyriausias skautinin
kas S. Mikna lt Is, Pirmi jos 
pirmininkės pavaduotojas Č . 
Kiliulis-, Savanorių Kūrėjų 
atstovas S.Banells, K.L.B. 
Toronto A pyl. p Ir m. P. Štur - 
mas, rajono vadas K. Ba
tūra. LN skautu < apdovanojo 
LN 25-člo leidiniu.

BUblotekalpJCakne vlčle nė 
padovanojo Chlcagoje Išleis
tą Stasės Vauagaltės-Peter- 
sonlenės valkams skirtą 
knygą Laumė Daumė. Jai LN 
biblioteka dėkoja.

Užgavėnių papročiams at
žymėti, vasario 19 d., šeš
tadienį, įvyks parengimas . 
Bus tradiciniai valgiai; mė
sos ir bulvinės dešros, įvai
rūs blynai. Šokiams gros 
orkestras. Pradžia 7 vai. v. 
Įėjimas $6, studentams Ir 
pensininkams $ 5.

Teatrui Aitvaras reikia 
jaunų vaidintojų. Jaunuollal- 
ės, pradedant nuo 1O m.am
žiaus, linkę vaidinti Ir užln- 
teresuotl dalyvauti teatre

DĖMESIO 
TORONTIŠKIAMS .

Torontiškiai, atvykę 1947 
m. Kanadon, prašoma ateiti 
į Lietuvių Namus š.m.vasa- 
rlo mėn. 27 d., sekmadienį , 
3 vai.p.p.pasitarimui.

Yra susidaręs Iniciatorių 
būrelis, numatęs suorgani
zuoti 30 metų sukakties pa
minėjimą bei senų pažinčių 
atnaujinimą, o taip pat prisi
minti pr imuos lūs žingsnius 
šiame krašte. Pageidaujama, 
kad daugiau asmenų susi
rinktų geresniam bei įvai
resniam to subuvimo - paml- 
nėjImo suplanavlmul, paruo
šimui bei pravedlmul. Yra 
gauta daug paskatinimo laiš
kų Iš tolimų šio krašto vie
tovių Ir planuojam;1 atva
žiuoti į tokį subuvimą. Jis 
numatytas Darbo Dienos sa
vaitgalyje . Ate tklte ^r padė
kite, kad šis. paminėjimas 
putkląl pasisektų. Visais 
klausimais kreiptis ĮV.Ve- 
r įkaltį, 80 Dorvai Rd.,To
ronto, Ont. .

Balio Maskeliūno i”

T l 3:

ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

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

WALTER DAUGINIS
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 

įvairių draudos bendrovių atstovybė

1613 Bloor St. W., Toronto, Ort t.
Tel. 533-1121, namų 249-2067

|

V Bačėnas AU Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W Visais kelionių reikalais
TORONTO, ONTARIO bc,l‘“r

tel. 533-3531—— ,
• MAŽOSIOS LiET’JVUS 
tr^dlclAU- šiupinys įvyks t 
vasario 28 d.Toronte,Pri
sikėlimo parapijos salėje, 7 
vai. v.
• Jaunimo Ansamblis Gin
taras ruošia savo tradicinį 
koncertą-šoklus vasarla 26 
d. A naptl yje. Bilietus galima. T 
užsisakyti per Algį Nausėdą ; 
tel.;23l-1423.
• Prisikėlimo Parapijos 
Bankelio metinis narių su
sirinkimas šaukiamas kovo 
6 d., 4 vai.p.p., parapijos 
salėje. Dalyviam* yra aps- ! 
kirtos piniginės premijos, — 
kurios bus dalinamos lote
rijos tvarka.

[ registruotas pensijų Ir 
namų planų sąskaitas pas
kutinė įmok ėjimo diena yra 
š. m. vasario 28 d.

ils yra kaip Ir kasdieninė 
duona-maistas, re (kai Ingas 
kiekvienam susipratusiam 
lietuviui.

Atselt... ”tlk l auk l a l s 
žmogus laikraščių neskaito”.

J.Ka 
SKAUTAI PAMINĖJO 16-ja 
VASARIO
Skautų organizacija To

ronte vasario 15 Nepriklau
somybės šventę paminėjo 
vasario 6 dieną.

Skautų tuntai "Rambynas” 
Ir "Šatrija” su vėliavomis 
dalyvavo Prisikėlimo para
pijos bažnyčioje pamaldose. 
Visi buvo uniformuoti Ir pa
darė labai gerą įspūdį, kai 
tiek daug jaunimo, gražiai 
nuaugusio, pasirodo viešoje 
vietoje. Of i e lai loji dalįs įvy
ko Toronto Lietuvių Namuo
se.

GI Toronto vlsuome ne I va
sario 16 minėjimas įvyks 
Anapilio salėje vasario 20 
dieną. Pagrindiniu kalbėto- parapijos metinės vakarlo
ji bus nesenai Iš Lietuvos nės Ir bažnyčios atnaujlnt- 
atvykęs dali. Žilius, kuris ino darbų užbaigimo pro
kalbės apie okupantų - rusų ga kovo 12-13 ji. d. Parodų '

"T.Ž.” SPAUDOS BALIUS
’’Tėviškės Žiburių” meti

nis spaudos bailus Anapilio 
salėje praėjo su pasisekimu. 
Svečių buvo virš GOO ir ne 
tik Iš Toronto bei apylinkių, 
bet Ir Iš JAV. Menln® dalis 
buvo įdomi. Mergaičių cho- 
tas "Aldas” pasirodė su 
specialiu repertuaru. Sol. V. 
VerEcaltls ne tik dirigavo, 
bet Ir pats dainavo. Visiems 
patiko -ir visi plojo solistų 
V. Verįkalčio Ir R.Strimai
čio duetui.

Loterija buvo gausi Ir tur
tinga savo eksponatais, or
kestras taip pat buvo geras, 
bufetas pigus 1

Nežiūrint šalto ortų pu
blikos daug susirinko. Tas 
rodo, kad visuomenė domisi 
savo spauda Ir ją remia.Tai 
duoda stiprybės tiek redak
toriams, tiek Ir leidėjams, daromas skriaudas lietuvių salėje. Atidarymas kovo 12 
Savas lietuviškas latkraš- tautai. 5 v. v. Visi kviečiami

♦ Prisikėlimo 
Mc no M ėgėį ų

d.

Parapijos 
paroda bus

LIETUVIŲ NAMAMS PIANINO ĮTEIKIMO METU: Ona Indrelienė, asistuojant H. Stepaiėiul, nukerpa kaspinu 
muzikas J. Govėda laukia pirmo skambinimo naujuoju pianu.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Winnipeg
MIRĖ POVILAS KONTRIMAS

Winnlpege, š. m. šaus io 1O 
d., dabar vadinamoje Health 
Sciences Centre ligoninėje 
•mlrėPovUas Kontrimas, su
laukęs 75 m.amžiaus,gyvo- 
rtęs 38 Maple Street.

; Velionis buvo draugiškas , 
su visais gražiai sugyve no . 
priklaus ė Wlnnlpego Lietu
vių Klubui, ligą laiką pri
klausė Sūnų Ir Dukterų Pa
laipine I Draugijai Iki 197 5m. 
Susikūrus Lietuvių Pavapi - 
jai > buvo jos narys Iki mlr 
ties. Į senųjų Lietuvių Klubą 
susirinkę draugai sumutėpo 
dolerį-vlso $24,-Ir Iš Klubo 
Iždo, pagal taisykles,pasky
rė $ 20. Iš viso tokiu būdu 
gėlėms sudėjo $44.00.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1977
SEPTYNIOS DIENOS (6 naktys) VILNIUJE

I ŠVYKIMO

Gegužės-May 19 ir 26 dienomis 
Birželio-June 16 dieną

D A T O St Rugpjūčio-August 4 dieną 
Rugsėjo* September 8 ir 15 dienomis.

14
DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU

- VILNIAUS, - MINSKO - MASKVOS -
[Kaina: nuo $ 1,065.00 j 
i (laukiama patvirtinimo) (

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS Į ŠĮ 
KRAŠTA - KANADA.

*• t

Jeigu keliauji į Miami ar Fort Lauderdale ?. . .
— Užsirašyk pas mus, tik $145.00 su 

sugrįžimu. .
Rašyti angliukai;

ADRIA TRAVEL SERVICE
4159 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, P.Q. H2W 1Y7

(Licence N.50040) - Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

FINA BHBHH TEL’:
(MIKE 8UTKAUSKA1I

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU-POtNT - RGMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

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

Kailių siuvėjas
• Siuvu ir parduodu ■
• Taisau ir remodeliuoju

(Storage)'

6J96 Bannantvne Ave. Verdun, Mont Tel. 767-6183

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchaid Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrine ir kornercinė statyba ir dažymas. Darbas 
otliekamas sąžiningai ir prieinamam! s k ainomt s.
- tel.,366-6237/ 3896________________________

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

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

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

T0D0R0 & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. HIN 1C9 • Tel. 255-4076

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausia* patarėjas ir darbo atlikėjas jum* gali būti stogdengys Guy 

'Rlchardl, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis dainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statot o >

1977.11. 16

Viskas moderniems namams !
5 Visi kiti vandentiekio ir I 

Šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie- Į 
moniu pordovimos ir iren- 1

Hydro - Quebec išnuoma- /
vimui karšto vandens tie- 
kima_. Veltui įkainavimas.

Plumbing f* Heating kontraktorius.

140 - 2e AVENUE
V 366-0330 LASALLE,

lietuvių- senųjų Ir

Povilas Kontrimas buvo 
gimęs Lietuvoje Norvalčlų 
kaline, Plungės valsčiuje , 
Telšių apskrityje. Į Kanadą 
atvažiavo 1928 metais. Buvo 
pašarvotas Cropo Funeral 
koplyčioje. Sekmadienį į 
koplyčią susirinko gražus 
būrelis
naujųjų ateivių- paskutinį 
kartą su juo atsisveikinti Ir 
jam atiduoti pagarbą.

Kun. J. Bertašlus prie 
karsto sukalbėjo gedulingas 
maĮdas Ir paskaltėlletuvlškų 
pritaikytų maldų. Pirmadie
nio rytą velionis Iš koply
čios buvo atvežtas į §v. Ka
zimiero Lietuvių Katalikų 
parapijos bažnyčią. Čia at - 
laikė mišias kun. J. Berta
šlus, į kurias susirinko daug 
žmonių.Palaidotas Elmwood 
kapinėse. Palydo vai buvo pa-

montrealis

MONTREALIEČIAI PRIE KŪČIŲ STALO FLORIDOJE: sėdi: dr.P.irlr^na 
Lukoševičiai su dukromis — Rasa ir Ina; antroj stalo pusėj (priešais) J. Lukoše
vičius su žmona Brone ir žalia sėdinčia floridiete soliste Daugėliene ir kt.

Nuotrauka H. Adomonio
e Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. dr. F. Juče - 
vlelus, prfešvelykiaes re - 1 
lekcijas vesti Išvyks į JAV 
— Los Angeles, California.

kviesti pietų,kuriuos kun. J . 
Bertašlus palaimino.

Lietuvių Klubo pirminin
kas B. Urbonas anglų Ir lie - 
tuvių kalbomis pasakė gražią 
įžangą, pakvietęs kalbėtojus- 
aptartl velionio gyvenimą- 
Lietuviškai gražias kalbas 
pasakė Klubo Iždininkas 
Viktoras Novogrodskas ir 
Klubo Finansų sekretorius , 
kuris kartu yra ir Lietuvių 
Tautos Fondo vadovas Juo
zas Dėme rėčkas. Po jų ang
liškai kalbėjo darbšti klubIe 
čių gaspadlnė Leona Samu- 
laltle nė. Ji nuoširdžiai pa - 
sldžfaugė gausia giminių, 
gyvenančių ne tik Kanadoje , 
bet Ir Amerikoje, atsttan - 
kyrau Povilo laidotuvėse.

1 askutlnį žodį tarė Teo
doras Lenys.pas kurio sūnų 
Povilas Kontrimas ilgus 
metus gyveno iki pat mirties.

Palydovams už pvisldė - 
j imą prie palaidojimo padė
kojo mirusiojo brolio sūnus 
Kontrimas Ir sesers vyras . 
Liko nuliūdę: sesuo Mes.Ana 
Rimkus, Belton, UI. ,brol - 
vaikiai T. Kontrimas,3d- 
montone IrElenor Lekavlokį 
Delton, UI., Mary Kissel 
Chicagoje.

Likusiems reiškiu užuo
jautą. O tau,Povilai,lai bū
na lengva naujos tėvynės, 
Kanados, že mel ė.

Kazys Beniušls 

T EL. 575- 8971.
T. Lauiinaitis

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy 
LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAIS - LASALLE - 365-0770

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE

• Gina Čapkaušklenė vasa
rio mėn. 16 dieną Išskrido 
į Chieagą, kui' drauge su 
kitais Lietuvių Operos dai
nininkais bus pristatyta lie
tuvių’ žurnalistams Ir spau
dos darbuotojams. Gina ten 
Išbus savaitę laiko Ir daly
vaus naujai statomos operos 
"Romeo Ir Džiuljeta" repe
ticijose..
e Loreta Žtžytė su vyru 
Claude Lablanc švenčių mi
tu buvo Išvykę pas tėvus 
V. M. Žlžlus įM.Sarrat, 
Karibų salas.
<• Petras Januška Reddv 
Memorial ligoninėje turėjo 
operaciją. Taip pat susir
gę J.Kleiza ir Ą.Matulytė.
• poviKo Kaul ak Is po ope
racijos sveiksta Reddy Me
morial ligoninėje.
• Joana Z ttkle n ė buvo susir
gusi ir po operacijos iš ligo
ninės sugrįžo į nam’is.

IDĖJOS

Neatiduok valdžiai perdaug “Taksų” — mokesčių. 
Pasitaupyk sau !

Jums paaiškinsiu kaip. — skambink 937-6341 arba 
366 -9916 — Vytui Ptakinskui.

PADĖKA
MIELAI MAMAI netikėtai mirus ir palaidotai 

per Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią, nuoširdi 
padėka klebonui dr. F. J ucevičiui už religinių pa> 
maldų.atlikimą; kun. S, Kulbiui už maldu prave- 
dima laidotuvi ų koplyčioje.

Taipgi, visiems kitiems aplankiusiems lai* 
dotuvių koplyčioje, dalyvavusiems per laidotu* 
ves bažnyčioje ir palydėjusiems i kapines.

Dėkojame šv. Onos ir šv. Elzbietos, taipgi 
ir Sūnų ir Dukterų draugijoms ir nariams už auka 
Šv. MiŠims, gėles ir pareiŠkusiems man ir mano 
vyrui užuojautas. ;

Duktė Mary ir Vincas 
Mikalauskai su šeima

Kun. Dr. FELIKSUI GURECKUI mirus, visi vargdie
niai likimo paklupdytieji, pasiges jo bro I i ško s i ir g i I i a i 
krikščioniškos globos bei pagalbos. Mes netekometau- 
rausir nepamirštamo žmogaus ir kunigo. Liūdime kartu 

; su mirusiojo broliu Leonu, seseria ir kitais trims bro
liais, giminėms, artimaisiais ir visa lietuvių išeivija. 
Tebūna jam Dievas lygiai dosnus, nes kun.Feliksas 
tikrai viską šioje žemėje kitiems atidavė. ,

Birutė, Henrikas ir Gintaras N a g i a i

Leonui Gureckui,
jo broliui kun. FELIKSUI GURECKUI 

mirus Chicagoje, nuoširdžiai užjaučiame 
artimą draugą, jo žmoną, ir visa šeimą —

Henrikas, Juozas, Jonas, Jonas, 
Dainius,Pranas, Kazys ir Česlovas

AUGUSTINUI NAGIUI mirus Chicagoje 
mūšy gili užuojauta velionio dukrai 
Zinaidai ir sūnums Henrikui 
ir Martynui —

Elena ir Vaclovas 
K e r b e I i a i

♦ Mirė Marcelė Juškienė, 
74 m. amžiaus, paliko dukte
rį Mary su šeima. Velionė - 
buvo kilusi Iš Jurbarko 
valse, ir į Kanadą atvykusi 
1929 metais.

• MIrėOna Šlrvydlį? nė JAV- 
se,, žurnalisto Vytauto Sir

vydo žmnna.

RRSP -9%

'on^ 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 
portretai - Vedybos - krikštynos

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

Skubiai
išvalome, 
paimame, 

pristatome

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 
—* 7661-A CENTRALE

coin/ corner 5e flvo 365-7146
______ [) 495-90e AVĖ

coin / corner Bayne 365-1143

niinsim

FA H DAVIMAS:

Chrysler * Monaco e Charter a Dodge a Dart 
I sport a Swinger e Special e Sedan » Trucks
7835 Boul. Lasalle, La Salle, P.Q. _ A _ ____

DIko's

JUfflDiT DJUGHEAULT^____^^ 

Mechanizuotas rotų Ir kitų dalių reguliavimas. Uorks(Body) taisymas ir 
dažymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės - 
De LoVerendrye, pr'e Lop'ierTert vandens konolo. Tel. 365-3364.

• Auksinio Amžiaus klubas 
specialią Užgavėnių popietę 
vasario 22 d., antradla nį.

D E M E S I O I 
Moteris norėtu susipažinti vyrų 50-60 
metu amžiaus, geros valios lietuvi — 
rimtam gyvenimui.

Kas domėtasi, malonėkite rašyti NL 
laikraščio redakcijos adresu, pažymint

r. ------------------- —
!Z>E.Lmxut

f Mike Rutkauskas )
GREEN WARE GLATES FIRING KtLMS

477-G Delmar Ave..

POINTE CLAIRE. P.O. H9R 4A5

TEL. 695-0370
i____  ..._________________________

7 psi.
i

7

7
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NL REIKALAI
PADĖKA GERADARIAMS

I,ondono,. Ont. lietuvių ko
lonija nėra didelė skaičiumi, 
bet ji stipriai reprezentuoja 
lietuvius, stipriau negu daug 
gausesnės vietovės. Gal būt, 
kad londonlšklal lietuviai 
moka glaudžiau dirbti lietu
viškoje ve Adoje, kaip kai 
kurių kitų Kanados vietovių 
lietuviai. Lietuviškoje spau
doje Iš Londono lietuvių ne
simato prOštaraujančlų vle- 

pole mik i 11 ų 
tikriau tariant, 

ginčių. O vienok 
vist lietuviai yra

straipsnių, 
asmeniškų 
Ir čia ne 
vienų politinių ar religinių
pažiūrų. Bet londontšklal 
tolerantiškami nugali savo 
asmenines ambicijas ir jų 
veikla lieka visuomet dar
ni.

Be jų eilinės, kaipo lietu
vių kolonijas, veiklos, jau 
kelinti metai jie suruošia 
spaudai paremti vakarą - 
spaudos bailų. Na Ir pasku-

KILNIAM TIKSLUI PELNAS
Vasario 26dieną Aušros 

Vartų p a r a p I j o s s ai ėję 
tlnysis buvęs 1976 m. spalio PLJS - gos Montrealio sk. 
mėn. 10 d. parėmė Ir mūsų ruošia maratoną—koncertų- 
laikraštį 1OO dol. parama.ballų. Nuo 2 v.p.p. Iki 6,30 
Bet Ir parama nėra viskas, v. - jaunimo šoklų marato- 
juk kultūrinis aspektas yra nas, kurio pelnas bus ski- 
svnrbesnls lietuvybės išlal- rlamas Montrealio lietuvių 
kyme, nes jų ruoštas vaka- šeštadieninei mokyklai. Va
ras turėjo programą su svo- kare įvyks Adrianos Jocytės 
člu - jumoristu Vitalių Žu- iš Argentinos koncertas. Po 
kausku iš New Yorko.Talpgl to seks vaišės, loterija, ba- 
NL susilaukė naujų skaityto- ras, šoktai.
jų ir aukų. Šia proga Lon
dono lietuvių lėšų telkimo 
komitetas įteikė 25 dolerius, 
E. DanCLlūnas, vienas iš ba - 
liaus organizatorių - 1O dol. 
Taip pat Ir laikraščio bend
radarbis L. Eimantas pr[-( 
siuntė aukų įr prenumera
tų* ypač nemenką dovanąt 
50 dol. l§ Povilo Genelius, 
gyvenančio Mt. Bridges, Ont. 

fad dėkojam- visiems už 
paramą, o ypač spaudos ba
ilaus "engėjams, linkime Ir 
toliau veikti lietuvybės la
bui, jūsų pačių Išpraktlkuo- 
tu ve ūdos keliu. NL.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO

f P 4vardė ir vardas}

f Tikslus adresas)

< I

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytoju 
tik už $5.00 metams 1

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas

1440 rue Ste'Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 4 88 - 8528

Organizacijos dalyvaus su 
vėliavomis, pa to 3 v. p.p. 
Plateau salėje bus iškilmin
gas aktas Ir meninė dalis.

tono teatro "Aukuras” ar-

LondoniŠkiai su svečiais spaudos baliaus metu. Nuotrauka J. Aušroto.

• Sį sekmadienį įvyksta Ne- Jos metu pasirodys linfl- 
priklausomybės šventės mi
nėjimą?. AV bažnyčioje bus tįstai.
atnašaujamos pamaldos 11 v. ♦ - Montrealyje įTautos Fon

do sudarytą komitetą įeina 
H.Adomonis, D.Baltrūkonis 
Ir G. Altnauskas.
• Šv. Kazimiero parapijos 
vakarienė kazlmierinlų pro
ga yra rengiama vasario 26 
dieną, šeštadlenį.
• Kovo 6 d., po U vai.pa
maldų seselių namiose į vyles 
Katalikių Moterų d-jos na
rtų svarbus s is ir Iakimis.

DR. V. GIR1ŪNIENĖ
Dantų gydytoja

Morn REAL, 

Tel. 265-3536

DR. A. O. JAUGELIENfe
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

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

Dr. A.S. Popieraitis
R.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C^ E.K.C.S.fO

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

B psl

• Algis Kilotus dviem sa
vaitėm išvykęs į Indoneziją 
tarnybiniais reikalais. Al
gis yra Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Montrealio 
apylinkės pirmininkas. Ma
lonu matyti veiklius: jauno
sios kartos atstovus, uži
mančius vadovaujančias vie
tas mūs u be ndruo me n ės 
veikloje.

kviečiame VTSUS į

-»■ Montrealio Skyrius

Linkime abiems visuomenėse Ir lietuviškos veiklos 
ntnlnkams s ėkmės jų kelio-Įbaruose.. jį

M A RATONĄ KONCERTĄ BALIŲ
1977 m. vasario mėn. 26 d, šeštadienį 

Aušros Vartų, parapijos salėje

nuo 2 vai. po pietų iki 6:30 vai. vakaro
JAUNIMO ŠOKIU MARATONAS 
(pelnas skiriamas Lietuvių Mokyklai).

7 vai. vakaro ADRIANOS JOCYTES iŠ Argentinos KONCERTAS

BALIUS — Vynas ir sūris

Baras
Šokiai

įėjimas: suaugusiems $ 5.00, studentams ir pensininkams —$3.00 
maratono šokėjams -$2.00.

Romas Otto, bendruome
nės vicepirmininkas taip pat 
tarnybiniais reikalais dažnai 
važinėja po Kanadą.

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac .★ Buick it Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
e MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

O UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE !

PASIKALBĖKITE SU
-Managariu

IEO GUREKAS_________

LEONAS GURECKAS 
Soles Manager 

(Lietuvis atstovas)

GM Į GM i

mwmontrea! west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the »nc of Sherbrooke Street West)

t

WALTER TRUMPA B. Sc.

LES IMMEUBLES 

m a i n v i I I e - poiriers 
REALTIES

Pirkti ar parduoti namus, žemės sklypus ar kitą nekiInojama„ 
turtų Laurentians kalnuose, Montreal yje ar kur kt. kreipkitės 
795 Šte Adele Blvd., Ste-ADELE, P.Q. - Tel. 229-3186 - 
Tiesioginė tel. linija iš Montrealio — 430-3516.

JONAS&,COTECI^EALTIES
_____ ._________ ________________ _____ ;---------------- -------------------------- ------------------------------------------------------ -----

5159 DE MAISONNEUVE BLVD., WEST. MONTREAL, P.O. H4A 1Z3

VINCAS P1EČAITIS
VISAKERIGPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 Tel: 482-0772. namu 366-7041___

@ Royal Trust ®
*' >iu i\n\v

Atstovas J. Skučas,
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2GL 

Tel. 354-0360, namų.722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME 
( Specialybė - sklypai ir žemė )

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

Foto M.L.S. 
Sistema.

D.N. BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.

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

Montreal, Que.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Regi

DRAUDIMO AGENTŪRA
6495 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL. 727-3120 Namų 376-3781

A q_e n t ū r a veikia nuo 1945 m.

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

KOOPERATYVAS

Nemokamo visų narių gyvybės drauda ^agal santaupų dydį čekių i 
taupomose sąskaitose iki $2000. asmeniniu paskolų Ir Invalidumo 
atvejais - iki $ 10,000. Nemokamas čekių. Ir sa.skaitu patarnavimas. 
Mūsų tikslas - ne PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais ir antradieniais nuo 10 iki 3v.p.p,, 
trečiadieniais — uždaryta, ketvirtadieniais-ir penktadieniais nuo tOv. 
iki 8 v. pp.„ Šeštadieniais nuo 9 iki iv.p.p., sekmadieniais nuo 9.30 v. 
iki 1 v.p.p.SKYRIUS ANAPILYJE - sekmadieniais nuo9:30 iki l eal. p.p

999 College Street, TEL. (416) 53 2 -3 4 00 
TORONTO, Ont. M6H 1A8

AKTYVAI — virs H milijonu
MOKA UŽ: jiD UODĄ PASKOLAS:
term. Indėlius 1 metų. ..9 % I asmenines.......... 9’/2% 
pensijų ir namų, s-tas . .9 % , nI.„
taųoamasias s-tas. 4... 7’4% nekiln. turto.,9/2% 
čekių-depozitų s-tas.. Ji % Ihnvestacines.., ,. 10’/2%

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ « GYVYBĖ 

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

lefebvre & robert]
-g_ AMlUBlfMINT - FURNITURE į—g

P A R D A V

ĮVAIRIU•*

BALDU

PER

3

AUKŠTUS

i l»% 
18,25% 
12.0% 
10.5%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.00u 
už paskolos sumą.

8%
8.5%
8.5%
9.5%
9.5%

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
V i pensijų planą 
Termin. ind. 1 metams 
Vermin, ind. 2 metams 
Tervuin. ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

KASOS VALANDOS
1465 De 8e.ve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
B v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbant s 
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 i

Nekilti, turto 
Čekių kredito 
Investacines nuo

KRAUTUVES

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštas kokybės ir prieinamomis kainomis.

o Didąli> pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CENTRAUE r 4e AVENUE LASAU! 363-3887 
f 7643 386-1282 (DKCOHATION) Į

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

NEPRIKLAUSOMA LIE I OVA

8

8
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