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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS™
KLB KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAS VISOMS K LB 
APYLINKĖMS IR VISIEMS KANADOS LIETUVIAMS

MINISTERIS PIRMININKAS 
TRUDEAU WASHINGTONE
Kana dos p re mje ras T ru

de au praleis dvi dienas Wa
shington’e, pasikalbėjimams 
su prez. Carter’lu.

Premjeras padarys pra
nešimą Kanados vieningumo 
Ir Quebec’o atsiskyrimo 
reikalais privačiai prez. 
Carter’lul Ir Kongresui.

Kalba bus transliuojama 
Ir per televizijos stotis.

Tai bus pi "moji kalba Ka
nados premjero JA V Kong - 
rese, nors kitų valstybių 
atstovai jau seniai Kongre-; 
suose yra diskutavę savo vl-Į 
daus politines situacijas bei 
užsienio politiką.

RUOŠIASI REFERENDUMUI
P O, vyr [ausybė s ufo.rm"vo 

7 narių komitetą paruošti 
partijos strategiją pravedl- 
mui atsiskyrimo referendu
mui. Kalbama,kad 'eferen- 
durnas būsiąs paskelbtas už 
vle-no. ar dviejų metų.

Dalis to komiteto narių 
numatys taisykles, kokiu bū
du bus balsuojama už Que
bec’o ateitį.

Premjeras Le ve s ęue ,
priešrinkiminėje kampanijo
je pakartotinai, nabrėždavęs,, 
kad jo pirmas rūpestis ne 
Quebec’o provincijos atsky
rimas nuo Kanados,bet "tei
singa Ir garbinga valdžia", 
tvirtina Ir dabar,kad "pas - 
kelblmas, debatai Ir atsisky
rimo Įstatymas Asamblėjoje 
bus viešas procesas, kuris 
patvirtins teisingumą vi
siems".

Komitetas savo praneši
mus turėtų įteikti liepos 15 d. 
Premjeras tvirtina, kad 
"sveikiau" PQ partijai pa
ruošti komitetą, kuris dirba 
viešai, negu, kad valdžia Ir 
partija tartusl savo tarpe 
privačiai.

Kad būtų nubalsuotą už 
Quebec'o atsiskyrimą, PO 
turi gauti 2 balsus Iš kiek
vienų 3-jų prancūziškai kal
bančių kvebeklečlų.

Ekonominių reikalų dis
kusijos atsidūrė nežymlon 
vieton.

KAS VIETOJ BILL 22 ?
Premjeras Rene Levesque 

priešrinkiminėje kampanijo
je buvo užtikrinęs nekartą, 
kaip labai jis pasipiktinęs 
Bill 22 "nežmoniškumu".

Kolkas, jokių pakeitimų į 
"žmoniškumo" pusę nesima
to Ir iš jo vyriausybės pu
sės, nors buvo sudarytas 
įspūdis, kad tai būsiąs nau
jos valdžios vienas pirmųjų 
"atitaisymų".

Pavasarį, kovo mėnesį, 
bus paskelbtas naujas pro
jektas kalbų klausimu. Que
bec’o vyriausybė svarsto 
galimybes suvaržyti lanky
mą viešųjų anglų mokyklų 
tų valkų, kurių tėvai buvo 
čia Išauklėti angliškai. 
premf ° r ė, kad tai 

viena Iš svarstysimų gali
mybių. Tačiau, gyvento
jai turėsią galimybės pasi
sakyti savo nuomones kalbos 
įstatymo klaus Imals.

Oficialios Kalbos Aktas , 
žinomas Bill 22 vardu, buvo 
suvaržęs teisę lankyti anglų 
kalba viešąsias mokyklas 
tiems valkams, kurie Ir Iš
laikė anglų k. sugebėjimo 
egzaminus. Ankščiau, visi 
Que be c’o tėvai galėjo pagal 
pasirinkimą leisti savo vai
kus į anglų mokyklas.

Premjeras, atrodo, žai
džia įvairiomis galimybėmis 
Ir bando, kaip toli gyventojai 
jam leis "nubėgti"...

Neseniai Montreallo tele
vizijoje buvo matomas pasi
kalbėjimas su prancūze 
kvebeklete, kuri pasisakė, 
kad savo valkus leidusi į 
anglų mokyklą, nes dėstymo 
standartas Ir disciplina žy
miai pranašesnė už viešųjų 
prancūzų k. mokyklų stan
dartą. Panašius tvirtinimus 
tenka dažnai Išgirsti tr iŠ 
pačių prancūzų mokytojų, 
kurie pasirenka dėstyti ang
lų mokyklose.

NESIMATO GERO

Angliškai kalbantieji ne - 
turi jokios ateities Quebec’e 
jei pasiūlymas mažinti ang
lų mokyklas bus priimtas 
PQ programoje.

Tuo atveju, neišvengiamai 
seks anglų mokyklų uždary
mas.

Siūlymai pagreitinti su- 
prancūzlnlmąOuebec’o pre - 
kybos srityje,taip pat suma
žins darbo galimybes tiems, 
kurie nebus gimę prancūzų 
šeimoje, ar kurių pirmoji 
kalba ne prancūzų.

PRANCŪZIJA IŠVARĖ 
SOVIETĄ.

Prancūzija Išvarė Sovietų 
diplomatą VL.Rybachenko už 
špionažą Industrijoje, ypač, 
naujųjųkomplutertų sistemo
je.

Rubachenkobuvo paskirtas 
prie UN mokslinės sekcijos .

VANDENS TRŪKUMAS
California, nukentėjusi 

nuo šalčių, bus priversta į- 
vestl įstatymą, normuojantį 
vandens sunaudojimą, skl- 
rlant5O gal. į dieną žmogui .

Vienas automatinės skal
bimo mašinos ciklas parei
kalauja 30-40 galionų.

POLICIJA IŠPROVOKAVO 
VAGIS
Austrijos policija atstova

vo keturlus asmenis ir atga
vo tapybos Ir skulptūros kū
rinių 7 mU. dol. vertės, kurie 
buvo pavogti Iš bažnyčių Ir 
kitų pastatų.

Sulaikytas ir vienas žino
mas prekybininkas, baro sa
vininkas Ir du baro tarnauto
jai, kai jie ruošėsi vogtuo
sius kūrinius parduoti vie
name Vle nos hotelyje.

Liečia: Rinkimus i X-ja Kana
dos Lietuviu Bendruomenės 
Krašto Taryba.

Krašto Valdyba savo po
sėdyje, įvykusiame vasario 
mėn. 15 d. nutarė, kad De
šimtosios K. L. B.Krašto Ta
rybos rinkimai įvyks 1977 m 
gegužės mėn. 15 d./sekma
dienį/.

Adi Amin su sūneliu

ANTI - AMIN NUOTAIKOS
Nenuostabu, kad Ugandos 

prezidentas Idl Amin, pra
eityje pasižymėjęs neracio
naliais veiksmais Ir žiauru
mu, susilaukė didelės nea
pykantos . Paskutiniu laiku , 
po pretekstu, kad buvo ruo - 
Siamas jo nuvertimas nuo 
valdžios, nužudyti anglikonų 
arkivyskupas Ir du vyresnie
ji kabineto ministerial. Tai 
sukėlė didelę pasipiktinimo 
[r rūpesčio bangą visame
pasaulyje.

Liguista A mlnbalmė /kaip 
Ir visų mums gerai žino - 
mų psichopatų diktatorių/, 
reiškiasi Ištisų kaimų Išžu
dymu, lavonų plukdymu upė
mis Ir masiniais suėmimais.

ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMINĖJIMĄ ESTAI ŠVENČIA ŠIOJE SAVAITĖJE.
(Nuotraukoje estai Šoka savo tautinius'Šokius)

Pagal K. L. B. Krašto Ta
rybos rinkimines taisykles , 
priimtas 1973 m. Tarybos 
suvažiavime Londone, į De
šimtą K. L. B. Krašto Tarybą 
3 metų terminui, bus renka
mi 57 atstovai. Kiekviena 
K. L. B. apylinkė bus rinki
minė apylinkė, Išskiriant 
Oakville apylinkę, kuri prl-
jungta prie Toronto rinkimi
nės apylinkės. Atstovų skai
čius rinkiminėms apylin
kėms paskirstyta sekančiai ;

Torontas- Op.kvllle- 18, 
Mont re alls -1O, Hamiltonas - 
8, Londonas-4, Delhi - 3 , 
Sudbu y- 2, St. Catharines-Ą 
BrltųKolumblja-1, Calgary-], 
E dmonton-1, Winnipeg’as-1, 
Thunder Bay- 1, Sault St . 
Marfe - 1, Ottawa - 1, Wel
land. - 1, Rodney - 1, Wlnd- 
sor’as - 1.

Krašto Tarybos rinkimus 
p"avestl Krašto V/ldyba jau 
sudarė ir skelbia Vyriausią 
Rinkimų Komisiją,kurią sū
dą O: Liudas Tamošauskas- 
pirmininkas, Stefa Bubelle- 
nė, Rūta Čepaltytė, Jonas 
Gustainis ir dr. Klemensas 
Liutkus - nariai.

Komisija kreipsis į visų 
apylinkių valdybas, prašy
dama sudaryti apylinkėse 
rinkimines komisijas Iš 
3-4 asmenų rinkimams pra
vesti. Komisijas būtina 
skubiai sudaryti, nes relka- 

• Hnga laikytis rinkimų tai
syklėse nustatytų terminų. 
Įeiną į komisijas nariai, ne
gali būti kandidatais Į Kraš
to Tarybą.

Be 57 rinktų atstovų į
Krašto Tarybą, pagal KLB 

■Statytą, įeina pilnomis tei
sėmis visi KLB apylinkių 
pirmininkai arba jų įgalio
tiniai, garbės teismo nariai 
[r nelšrinktt Tarybon Krašto 
Valdybos nartai, kurie ir

Neseniai miręs A. Glršonas Lietuvos atstovas P. Amerikai. PLJ Kongreso 
metu Urugvajuj PLB valdybos pirm. B. Nainys įteikia jam Lietuvos prezi
dentų medalį. Žalia R.J. Simanavičius, KLB Kračto Valdybos pinninlnkas,
A. Milvydas iš Australijos ir kt.

į Krašto Valdybą-Išrenkami 
Krašto Tarybos suvažiavi
me.

KLB Krašto Valdyba 
susitarė su Kanados Lietu
vių Jaunimo Sąjungos Valdy
ba, kad antrosios Kąnados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Tarybos rinkimai įvyks tuo 
pačiu laiku kaip ir KLB Ta
rybos rinkimai, pasInaudo - 
jant tomis pačiomis rinkimų 
komisijomis.

Kandidatų į Krašto Tarybą 
sąrašalklekvlenoje rinkimi
nėje apylinkėje turi būti pri
statyti 1 rinkiminių apylinkių 
komisijoms Iki š. m. kovo 
mėn. 17 die nos.

KLB Krašto Valdyba

Liečia: Lietuvių dramos festi
valio programa.

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Valdybos 
kultūros skyrius praneša, 
kad IV-šls lietuvių dramos 
festivalis įvyks 1977 m. ge
gužės mėn. Toronte.

Gegužės mėn. 20 d.fes
tivalio atidarytas. Hamilto
no "Aukuras" stato Balio 
Sruogos "Pavasario giesmę" 
3 - v. lyrinė drama-- 7 vai. 
30 mln.

Gegužės mėn. 22 dieną
3.30 vai. Toronto "Aitva
ras" stato S.Pllkos "Žemės 
rojus" 3 -v.komediją.

Gegužės mėn. 28 dieną
3.30 vai. "Cicero vaidintojų 
būrelis" stato K. Runlmo 
"Laisvės kaina" 2 -v. drama.

Gegužės mėn. 28 dieną
7.30 vai. "Los Angeles vai
dintojų sambūris " stato B. 
Pukelevlčlutės "Palikimas"
3 - v. drama.

Gegužės mėn. 29 dieną
4 vai. "Čikagos vaidintojų 
vienetas" stato A. Kairio 
"Didysis penktadienis" 3- v. 
komediją.

Po visi] vaidinimų įvyks' 
žyminių įteikimo vakaras. 
Žyminiai bus paskirstyti 
sekančia tvarka:

1. Žymlnys už geriausią, 
paruoštą įkalą.

2. Žymlnys už geriausią 
vaizdinį pastatymą /dekora
cijos, rūbai Ir 1.1. / Iš vi
sų veikalų.

3-4 Žymlnys už vedamo 
veikalo atlikimą/ aktorius, 
aktorė/.

A' n y

5-6 Žymlnys už antraeilio 
vaidmens atlikimą/-aktoriui,’ 
aktorei/.

Taip pat bus pagerbtl ko
lektyvo režlsorial ir vado
vai.

Kad kultūros skyriui gerai 
pavyktų įvykdyti IV dramos 
festivalį, reikalinga ir Jūsų, 
mieli tautiečiai, visokeriopa 
parama ir dėmesys. Kvie
čiam? skaitlingai dalyvauti 
visuose veikaluose, tuo pa
rengsite visų mėgėjų teatrų 
didelį pasišventimą lr įver
tinsite liet, dramos teatro 
svarbą.

Kultūros skyrius džiau
giasi turėdamas savo tarpe 
pajėgių žmonių, kurie pade
da suruošti šį festivalį, au
kodami savo laiką, energiją, 
sugebėjimus. Bet.to negana. 
Sus įdurtam? ‘ su didelėmis 
Išlaidomis /salių nuomos, 
kelionių Išlaidos, reklamos, 
leidinėlio spausdinimas ir 
1.1./. Reikalinga Jūsų pa
rama mums užsimotą darbą 
gerai atlikti ir mūsų pas
tangas plnglnlal paremti. 
Aukotojų pavardės bus įra
šytos Į iVdramos festivalio 
spausdinamą leidinį, kaipo 
lietuvių teatro rėmėjai. Au
kas prašom? siųsti:. A.MIn- 
gėla, 183 Napfer st., Ha
milton, Ont. L8R 1S».

Iš anksto nuoširdžiai dė
kojame •

Kultūros Skyriaus 
Pirmininkė.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ. !

NL Bendroves Valdyba yra nutarusi 
I aįkrastĮ. siuntinėti tik u?$5,00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytojams.

1
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NepiMwmia jWiwa PANORAMA
L. BREŽNEVAS IRGI ESĄS SSSR "KALINYS”

L t Lietuvos i šlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadbi! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada! 
I'or liberation of Lithuania! For loyalty to 'Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

Second Class M-aii 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, Qu eb ec, Canada.

Sekmadienį, vasario 6 d. , Vladimir Bukowski yra tik 
per Buffalo, NY, buvo per - 38 m.,kalba gerai angliškai, 
duotas pasikalbėjimas pva- Kalbas Išmokęs kalėjlmuo- 
nešėjo Mike Wallace su po- se,psichiatrinėse ligoninės^ 
lltkallnlu Vladimir Bukowskį, KZ-se. Iš profesijos btolo - 
dabar esančiu Londore, iš
keistu už Čilės komunistų 
vadą- kalinį.

Metinė prenumerata Kanadoje — $9.50, vi sur kitur —$ 10.00. 
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 <. Atski
ras numeris 25 c. Adm. Ir redaktorius F.Pr. PaukJtaltis 
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE, QUE. H8P 1 C4

Te). (514) 366-6220
BENDRADARBIU IR KORESPONDENTU SPAUSDIN AMDS MINTYS 
NEBŪTINAI ATITINKA R ED A KCIJOS N UOMONEI. RANKRAŠČIAI 
TRUMPINAMI IR TAISOMI REDAKCIJOS NUOŽIŪRA, GRĄŽINAMI 
TIK IŠ ANKSTO SUSITARUS. UŽ SKELBIMU TURINI REDAKCIJA 

IR LEIDYKLA NEATSAKO.

Užbaikite 
savižudišką „kovą

Clkaga nuo senų laikų lai
ko m a A me r tkos 1 le tuv ių s os - 
tinę. Joje gyvenantieji lietu
viai tiek daug nu ve Ik ė lietu
vių tautos labui,kad čia neį
manoma būtų Išvardinti. 
Garbė jiems visiems’- Ir 
šiandien Čikaga yra lietuvių 
kultūros židinys Išeivijoje.

žal beliko’. GI lietuvybės 
darbuotojų niekad neperdaug. 
Juo daugiau jų būtų, - juo 
naudi ilgiau.

Reporteris paklausė Bu
kowski, klek dar esą polltl - 
alų kalinių SSSR. Atsaky
mas- 250 mil. Paklausėjas, 
nesupratęs jo atsakymo , 
nustebo. W. Bukowski paaiš
kino, kad SSSR dabar nėra 
jokių laisvių, kokių yra va
karų pasaiuyje. Visa SSSR 
yra KZ-as.

Net Brežnevas Ir kiti val
dovai neturi asmens laisvės. 
Pav., L. Brežnevas negali 
laisvai nusipirkti A.Solže- 
nltsyn’o raštų, nes jie laisvai 
nepardavinėjami. Kiti galin
gieji vadai už tai įtartų jį Ir 
pradėtų sekti. L. Brežnevas 
negali nuvykti į jokią cerkvę 
Ir t.t.

gas, rašytojas, disidentas 
nuo 17 m.kalinys. Geros Iš
vaizdos, pilnas energijos Ir 
naujų žmoniškumo minčių, 
kovojantis už žmogaus lais
ves Ir prieš rusų ko muniz
mą-Kremliaus valdovus, ku
rie ve rgals yra pave rtę 250 
mH. įvairių SSSR valstybės 
tautų žmonių.

Bukowskis pas iryžęs 
įspėti Vakarų pasaulį apie 
gręsiantį pavojų, kur Is slen
ka

-------- VALIO! ILGIAUSIŲ METŲ!

Gyvai

1. Va- lio,
2. lio.

va - lio, va — lio. va — lio!

iš Kremliaus.

Mes, kanadiečiai, kovojan
tiems tarpusavyje čtkagle- 
člams norime gero Ir linki
me, kad Ir toliau jie laimin
gai dirbtų tautai.

Ta veikla lietuvybės prie
šams nepatinka. Jie tarp 
vadovaujančių lietuvių įsi
maišė ir vienus sukitals su
pjudė, panaudodami psicho
logines gudrybes, išnaudoda
mi žttjoglškas silpnybes , 
žmogaus amžių, skirtingas 
ideologijas, ambicijas.. .Ko
va užvirė dėl niekų. Jos pa
sėkoje lietuvybės darbas .ap
silpo, darbingieji, nuoseklie
ji pasitraukė, masės nebe- 
žtno.kur beeiti. Mūsų tautos 

'priešai rankas trina iš 
džiaugsm o,laikraščiai tlruųy šiltesnį klimatą keliems, mę- 
fuofi? "liaudis" juokiasi. ...

Tačiau, po karštų kautynių 
Iš " I-jų linijų fronto", rei
kia atsikvėpimo, apslmąsty - 
mo. Turi įvykti pa
ll a ub o s , t a Ik a . Į prie- 
šakines linijas turi ateiti 
naujos jėgos, nauji vadai . 
Kiekviena Čikagos kovojanti 
"tiesos Ieškanti" grupė turi 
persigrupuoti, Išsirinkti 
naujus žmones vadovavimui.

GI eilinis pilietis SSSR y- 
ra politinis kalinys, nors Ir 
gyvena savo namelyje,bu
te. Jis yra sekamas kiek
viename žingsnyje Ir gali 
būti suimtas, sullkviduotas . 
Ten vieni kitus seka, už
čiaupę bur nas .T autos vadas- 
komunistų partija.

Rusų tauta yra praradusį 
visas viltis, Iš nlekur/lš va
kartį/ nesitiki pagalbos.

■ Mums kanadiečiams,Iš tolo 
žiūrint, It gaila, Ir juokas 
Imą, kai taip kvailai broliai 
lietuviai skaidosi Ir savižu
dybę atlieka. Sakoma, kad 
laikas žaizdas Išgydo. Ta
čiau, to laiko daugeliui ma-

Reporteris paklausė Bu
kowski, kodėl pre z. Ford’as 
ir Kisslnger’is nepriėmė A. 
Sol že n Its y n’ o. V. B. ats ak ė, 
kad juoda pabijoję SSSR vadų 
represijų. /Mums aišku,kad 
Kisslnger’is nenorėjo suga- 

. dilti Izraelio "gešeftų" Ir 
išgirsti tiesos žodžio, 

tams ir dirbti kitoje srityje, kurį reikėtų pranešti ame- 
su kitais žmonėmis. GI sene- rtklečiams/* 
llal pe nsininkai gali visai iš
sijungti iš vadovaujamų pa - 
re Igų lietuviškose organiza
cijose. Jaunų jėgų atsiras , 
reikalai pasitaisys. Atosto
gos - geri vaistai ’.

"NL".

Gi ” kovų didvyriai” turi 
vykti atostogų į šaltegnį ar

Paklaustas, a" V. Bu
kowski planuojąs pasimatyti 
su pre z. Carter, atsakęs, kad 
pirmai progai pasitaikius, 
atvykęs į JAV, jis prašysiąs 
audiencijos pas prezidentą.

RAŠYTI IR SKELBTI MELĄ 
YRA NEGARBINGA

Melas- vienas didžiųjų 
blogių. Randame smertkimą 
Ir maldose, kad nemeluok, 
nekalbėk netiesos. Ypatingo 
negarbingumo ir pasmerki
mo vertas žmogus, kuris 
melą naudoja spaudoje. Ne
gali būti kalbos apie pateisi
nimą ar pasiteisinimą spau
dos darbininkui, reporteriui 
ar korespondentui.

tintų šoklų ir dainų šventės 
rėmuose, nebuvo pavergtos 
tautos m?no Ir senovės tra - 
dlcljų, papročių be l kultūros 
demonstracija, bet Maskvos 
propagandos skirtas, paro
dyti laisvam pasauliui,kaip 
Maskvos Imperijos gyvento
jai, pavergtų Ir 
kraštų žmonės džiaugiasi, 
yra patenkinti gyvenimu Ir 
santvarka, šoka Ir dainuoja.

acija Iš JC Išėjo

Turime tokio "garbingo” 
atsitikimo pavyzdį, tebe
skambantį Chicagoje. Nebu
vo paslaptis,kad 1975 m. va
sarą Maskva įsakė savo pa
tikėtiniams okupuotoje Lie
tuvoje suruošti tautinių šo
klų Ir dainų šventę, kuri bu
vo skirta paminėti 35 metų 
sukakčiai, kaip Lietuva buvo 
’’priimta" į Sovietų Imperl - 
jos tautų šeimą Ir 3o metų 
sukaktį, kaip Lietuva "Iš
laisvinta” su antrojo Pasau
linio karo baigimu.

Mūsų broliai Ir sesės va
ru suvaryti, patikėtiniams 
pliauškinant vergijos bota
gais, privalėjo šokti ir dai
nuoti, džiaugtis ir dėkoti 
Maskvai už gerą gyvenimą . 
Susuktas/fUmas.nors Ir tau-

Iš dienraščio "Draugo " 
skelbimo sužinojus,kad fil
mą v Iš okupuotos L lėtu vos 
atvežtas propagandos sklei
dimui, Išeivijos klršlnlmul, 
Ir bus rodomas Jaunimo 
Centre, susidarė Iš organi
zacijų delegacija, kur i nuvy
ko į Jaunimo Centrą papra
šyti jo direktoriaus, kun. A . 
Kezio,kad filmas būtų nero
domas,nes yra propagandinis 
Ir kiršinantis. Delegacijos 
sudėtyje buvęs Sibiro trem
tinys J. Kreivėnas kun.Ke- 
zlul Išaiškino atvežto Iš 
okupuotos Lietuvos filmo 
pagaminimo tikslus Ir sie
kius. Delegacijai kun.Kezys 
prisipažino,kad propagandi
nes vietas fllmoje Iškarpė, 
joje nieko blogo neliko. Po 
delegacijos apsilankymo JC 
ir pasikalbėjimo, kuriame

Po keletos dienų pasirodė 
spaudoj? žinia,kad delegaci
ja užpuolė kunigą prie alto
riaus, pasiruošusį laikyti 
mišias. Z lala buvo nepap
rasta, sujaudino lietuvių vl- 

okupuotų suomenę, prasidėjo aiškini
mai, pasiaiškinimai Ir puo- 

r Urnai bei atsikirtimai spau
doje. F U mos rodymo sek - 
madlenį Chlcagos lietuviai 
Jaunimo Centrą ptkietavo Ir 
sutrukdė f ttmcsyodymą, nors 
per slaptus įėjimus keletas 
asmenų, daugiausia Lietuvą 
vadinančių "dabartine", bet 
ne okupuota, sulindo pasi
žiūrėti. Dabar jau Išaiškėjo, 
kad kunigas nebuvo prie al
toriaus mišioms laikyti pa
siruošęs, visą melagystę Ir 
tiesos Iškraipymą sufabri
kavo kun. Kezys Ir žurna - 
llstas V.Ramojus. Didinga
sis melo menininkas Ramo
jus, nors ir vietoje nebuvęs, 
savo ausimis pasikalbėjimo 
negirdėjęs ir jo nematęs , 
sugebėjo parašyti reporta
žą, už kurį verta duoti ir 
antrąją žurnalistinę premiją 
su pliusais. Nežinia, /jo mo - 
ralės kategorijai ir savigar - 
bal viskas galima/,kaip da
bar jaučiasi žurnalistas V.

2 p si.

ŽYDU GELBĖTOJAI
- ATSILIEPKITE I

A

ELTA paskelbė:“Dr. Domas Ja
saitis, daug rašęs Lietuvos žydų 
klausimais, prieš keletą metų 
apsiėmė parašyti didesnės ap
imties veikalą. VLIKo pritartas, 
pasirašė sutartį su Lietuvos Ty
rimo Institutu, šiame veikale 
numatoma duoti istorinė žydų 
gyvenimo apžvalga Lietuvoje, 
žydų svoris 1940-1941 m. sovie
tinėje valdžioje, 1941-44 m. na
cių naikinimas Lietuvos žydų ir 
šioje žydų tragedijoje lietuvių 
jiems ištiesta pagalbos ranka. 
Veikalo autorius pasigenda me
džiagos apie lietuvių pastangas 
gelbėti žydus nuo gresiančios 
jiems mirties, nežiūrint to, kad 
tokia pagalba jiems patiems 
grėsė mirtimi. Tokios medžia
gos žmonėse yra daug, jos turi 
ir veikalo autorius. Todėl visi, 
kas tik žino žydų gelbėtojus ar
ba patys prie gelbėjimo prisi
dėjo, labai labai prašomi atsi
liepti ir siųsti dokumentus. Ra
šyti: VLIKas, 29 West 57th 
Street, New York, NY 10019, 
USA.

ORIGINALUS ŠVENTINIS 
SVEIKINIMAS

Tarp kitų sveikinimų, ma
no pastogėje gautas ir gusa- 
ravlmo laikų ginklo draugo 
nu z. Broniaus B u d r tūno 
sveikinimas Iš Los Angeles, 
kuris savo originalam t Iš
siskiria Iš kitų. Vienoje jo 
pusėje - kiliėdi ils vaizdelis, 
o kitoje - jo parašytoji mu
zika naujajai Valio* Ilgiausių 
IVĮetų ! melodijai. Tą atvir
laiškį čia prijungiu ir ofse-

flflflfl **************** flflflfjn

melo rašinius viešai ir atvi
rai pripažino, kad Jie nėra 
tikslūs/A. D. buvęs Ir matęs 
bei girdėjęs delegacijos pa
sikalbėjimą su kuntgu.para- 
šė autoritetingai, kad kunigo 
prfe altoriaus niekas neuž
puolė ir nemušė, fizinės jė
gos nepanaudojo/.

Ar nesidžiaugia LŽS cent
ro v-ba turėdama savo su
dėtyje tokį ’’įžymų didvyrį”? 
Ar galima surasti geresnį 
melo Ir tiesos Išniekinimo 
Ir Iškraipymo menininką ?

Kun. Kezys tvirtino Nau
jienų reporteriui, kad žinias 
sutelkė Ramojui...

Melo menininkui tenka at
sakyti į jo klauslmą-ką gal - 
voja tie, kurie JC ptkietavo;

D idvyr {ų R aman ausko , 
Vitkaus, Že m-atč lo, Ve ve i's - 
kio ir tūkstančių kitų tautos 
garblnglaus lų sūnų ir dūkte - 
rų, paaukojusių savo gyvybę 
tautos laisvei ginti atsimini
mą’ neleis suteršti okupan
to propagandlaėmlsfllmomls 
Jaunimo Centre. Žuvusių 
didvyrių garbės šventumas 
yra brangesnis,kaip tuščia
žodžiavimui skirti tauškalai 
ir apeliavimas blogos valios 
turinčio asmens į Išeivijos 
jausmas.

K. Kazimieraitis, 
1614 N. 34 Avė.
Melrose Park. Hl. USA.

tintu būdu prašyčiau gaidas 
atspausti "NL" šalia šių žo
džių.

Atskirame laiškelyje maz. 
Bronius Budrlūnas šitaip 
rašo:

"Jeigu turite ūpą kovoti su 
lietuvių papročiuose dar už- 
s Alkusiomis svetimybėmis 
tai siūlau Naujas Metus su
tikti jau su Valioj Ilgiausių 
Metų! "Senasis "Ilgiausiu 
Motų" - ne lietuviškas savo 
melodija / šiais laikais ge- 
rlau-tlktų laidotuvėms, negu 
tostui/ Ir visų posmų linkė
jimų žodžiai sudarkomi ne- 
talsyldlhgu kirčiavimu. Šiuo 
reikalu jau anksčiau buvo 
rašyta "Muzikos žiniose", 
"Drauge", "Laisvojoj Lietu
voj" ir Australijos laikraš
čiuose : "Tėviškės Aiduose”, 
"Mūsų Pastogėje”, jau dau
gelyje vietų dalauojanha”.

Kur gi ne, misiąs Bro-. 
alau, turiu ūpą kovoti prieš 
visą tai, kas sudarkyta ir 
kas nelietuviška. Taigi, Ir 
rašau į mūsų spaudą - šiuo 
kartu į "Neprlklausomį Lie
tuvą".

va - lio, 
va - lio.

me - tų Jums va - lio! 
mc — tu Jums va — lio!

dys . Nuo 1953 m. - Los An
geles Šv. Kazimiero parapi
jos vargoninkas. 1945-1948 
m. suorganizavo Lietuvių 
Meno Kolektyvo chorą trem
tyje. 1951 m. organizavo ir 
vedė
tetą, kuris koncertavo Dėt-f 
volte. 1946 m. buvo vyr. di
rigentu Liet. Dainos šventė
je W*ferzburge Vokietijoje. . 
Parašė apie 50 kūrinių cho
rui, solo, jų tarpe 3 gies
mes vienam balsui, fortepi
jonui fugų, variacijų, sona
tą, styginiam kvartetui, 
s imfonlnę poe mą orkestrui, 
smuikui Raudą. 1948 m. 
Amerikos Lietuvių Vargo- 
nlrikiį konkurse už dainą ” O 
Nemune ” gavo antrąją pre
miją. Taip pat už savo kū
rinius’ yra laimėjęs eilę 
premijų./Biografiniais duo
menimis naudotasi iš Liet. 
E nctklppe dljos/.

P rainys Al senas

ižo vardo vyrųkvar

Ta proga truputis biogra
finių žinių apie muziką Bro
nių B u d r I ū n ą , kuris ypač 

, šiuo mitu laikytinas vienas 
iškyllauslų mūsiškėj muzi
kinėj kūryboj.

Br. Budrlūnas gimęs Bir
žų apskr., Pabiržėj. 1925- 
1928 m. studijavo Kauno koti- 
servato rl jo je vargonus, 
kompoziciją.Tremtyje gilino 
muzikas žinias Regensbur- 
ge ir Stuttgarte. 1928-1934 
metais Kaune buvo karo li
goninės vargoninkas. 1933- 
1935 m. mokytojavo Kauno 
moterų dailės darbų m-l.oje, 
1935-1936 m. - Kalšedorių 
gimnazijoje, 1936-1938 m. - 
Kauno 1V gimnazijoje. 1938- 
1940 m. buvo Dotnuvos Že
mės Ūkto Akademijos lekto
rius, 1940-1941 m. Vilniaus 
Filharmonijos choro meno 
vadovas Ir dirigentas, 1941- 
1944 m. Vilniaus Muzikos 
mokyklos mokytojas ir tuo 
pačiu Šv.Jono bažnyčios 
va r go n l nkasj.942 - 44 m 
Vilniaus operos vyr. chor
ine isteris. 1944-4945 m. Re- 
gensburgo vokiečių parapi
jos vargoninkas. Tarnauda
mas k ar luo me nėję, vedė 
Gusarų pulko chorą, kuria
ma ir rašančiam šias eilu
tes teko būti "muštruoja - 
main", kai traukdavom 
"Gaudžia trimitai, žiba kar
dai’. ..

Nuo 1949 m. kompozito
rius gyve na JAV ir 1949-1951 
m. buvo Amerikos lietuvių 
radio balso Detroite chorve

“NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI” IR 
REDAKTORIUI y

Sv. Kalėdų Ir Naujųjų Me
tų proga linkime Jamš ir 
Jūsų redaguojamai "Nepri
klausomai L fe tavai" daug
Ištvermės ir sėkmės dirbant 
sunkų, bet nepaprastai svar
bą ir reikšmingą lietuvybės 
Išlaikymo Ir Lietuvos Tals- 
vlnimo darbą. ,.r.rj

N.a-^š i r dž l a i dėkojame, ; 
Jums, "Nepriklausomai Lie
tuvai” Ir vis Lims Kanados 
lietuviams už didžiulę bro
lišką paramą mums Ta'ki
jo je.

Šįe metai buvo nepapras
tai reikšmingi. Mūsų še še
rių metų kovu ir kančios ap
sivainikavo pergale - iręs 
pasiekėm laisvus Amerikos 
krantus. Mes esame pasiry
žę pasilikti Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse kol mūsų 
tėvynė Lietuva yra okupuota. 
Čia, Amerikoje, mes nori
me kaip galima našiau ir 
prasmbigiaa prisidėti prie 
lietuvybės išlaikymo ir Lie
tuvos laisvinimo pastangų.

Mūsų padėtis dabar yra 
sunki, nes negalime niekur 
dirbti ir gręsla deportavimo 
pavojus. Mums reikalinga 
visų geros valios lietuvių 
broliška moralinė ir mate
rialinė parama.

Tikime, kad ateinantieji 
metai atneš pagrindinių 
problemų Išsprendimą Ir 
bus reikšmingi Lietuvos 
laisvės kovoje.

Vardan tos Lietuvos vie
nybė težydi.

Su pagarba
P ranas

Pranas ir Algirdas Bražinskai priėmimo

P ranas Bražinskas
Algirdas Bražinskas

metu Šaulių namuose Chicagoje, 
N uotrauka C. Genulio.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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PENKIASDEŠIMTMEČIO
” Tauta turi būti rami”, 

buvo msstas šūkis Iš vir
šaus ir ji pasidarė raml.Bet 
kada atėjo vle nas po kito 3 
tautos savigarbos egzaminai

PROGA ŽVILGSNIS Į GRUODŽIO 1926 METŲ

T. Tolivordas
Bendrai, kažin a~* derėtų 

dabar pajudinti tą tautai 
skaudai įvykį? Tačiau, P. 
Bells "Tėv.Žlb." nr. 3, o 
afikščlau J ValcHonls "N. 
Lietuvoj” gana bešališkai 
nušviečia eilę faktų. Džiugu, 
kad daugelis lietuvių jau 
pradeda suprasti,kad patri
otu dera būti virš partijų, 
kai to -elkalauja teisingu
mas. Bet vis dėl to;,etlė 
klausimų nebuvo atsakyta;

pažiūrėti pro pirštus į trum
pą, vos kelių metų/tačlau, 
jokiu būdu, ne 14 metų/ kū
rybinę diktatūrą. Pav., Inž . 
E r nešto Galvanausko, be par
tinio lydė To, daug pasimo
kiusio Iš hymansiados klai
dų; prof. K. Pakšto, iš nuo
saikių dešiniųjų; o ypač,pu
siau he'o j Iško VI. Put vlnskio 
-Putvlo, Šaulių Sąjungos į- 

. kūrėjo; pagaliau, net Iš tau - 
tlnlrikų agr. Juozo Tūbelio , 
gana nuosaikaus, be galo

Ibėjo darbštaus realisto, didelio 
nuo bolševikų Lietuvą" 1926, priešo didinimui karo bei 
kodėl.to nebepadarė 1940 m. apsiginklavimo išlaidų, nes, 
/po to.kal turėjo’ glnet 14 m. E^dl, mes lietuviai, su nle - 

, laiko stiprinti Lietuvą, visai ku kariauti vis vle n ne gal ė- 
pagal savo skonį/? tumėm, nebent su latvlals/ką

vėliau Varšuvos, Berlyno Ir 
2/ Ar neatrodo, kad tokia Maskvos' ultimatum?! į’'odė, 

neleistini pervers mal, kurie o dau milijonų litų tapo iš- 
nužemina L lėtu vos vardą už- mesta, kaip į'balą.
s le nyje, anot pulk. A .B Ir ortą 
kaipo ne ramios ir amžinai 
niekuo nepatenkintos tautos , 
galėtų ateity i” vėl lengvai 
pasikartoti 3-5 ar 1O kartų?

1/Jai Smetona "Išge

3/ Ką daryti, kad bent 
su 2000 metų pavėlavimą, 
pagaliau būtų galim" Išmo
kyti lietuvį romėnų dėsnio : 
"Dažnai atleisk kitiems, bet 
niekuomet pats . sau". Mū- 

! K suošė tai ta rtum apsiverčia 
augštyn kojom/viską atleisk 
sau, bet niekados nl^ko ki
tiems/. Smetonos vlenval - 
dystė užtruko net 14 metų , 
taigi 2/3 viso Lietuvos ne- 
p riklausomybės pe rljodo,ku
rį lietuviai vertina labai į— 
vairiai. Gal lietuvių tauta 
tada dar tikrai buvo neprl- 
brShdltrt demokratljai Ir,at
rodo, daug kas būtų linkęs

Mums, vis dėl to, labai pra
vartu pažvelgti į graodžlo 17 
192-3 m.perversmą blaiviai , 
bešališkai, pasimokinant a- 
telčlal. Štai, ką rašo savo 
memuaruose " Žvilgsnis į 
praeitį" pulk.K. Žukas, mū
sų 1920 m. kato vadas bei 
krašto apsaugos ministras, 
ku’ls pliekia į kailį mūsų 
dešinėn, kairėn bei vidurio 
/tautininkų/ partijoms, be 
pasigailėjimo :

" Krikščionių demokratų 
partija Ir Steigiamajame 
Seime ir plrmut.2 seimuose 
turėjo daugumą, kuri, tačiau, 
tolydžio mažėjo. Tam svar
biausia priežastis buvo ta , 
kad atskiri vyriausybės na
riai panorėjo ūmu laiku pra-

lobti Irperžengė visokią pa
dorumo ribą. Tokio noro 
pralobti pradžią padarė Už
sienio Re įkalu mintate ris dr. 
J. Purickis, sudarydamas 
garsiąją " Sacharino Ako . 
B-vę", su labai dideliu ka
pitalu Ir įtakingais nariais . 
Jam buvo Iškelta kriminali
nė byla. Greit po to du jau
ni, tik baigę universitetą,fl- 
nansų ministerial, taip atvi
rai pradėjo savo turtą didi n
ti, kad visuomenė aiškiai su
bruzdo. Vienam jų buvo Iš
kelta kriminalinė byla /Vyt.

• Petruliui, vad. "Sidabro li
tų kalimo” byla, T. T. /, ku
rią jis pralošė”. Bet di
džiausią krašto gyventojų, 
ypač, ūkininkų nepasitenki
nimą sukėlė Ūkininkų Sąjun
gos garsioji " Amerikoniškų 
lašinių skutimo" byla. To 
jau buvo gana’. Nešvarlųfl- 
nanslnlų kombinacijų rezul
tatas buvo tas,kad per rin
kimus į Iii Seimą 1926 m. 
krlkšč. demopnrtlja prara - 
do savo 6 metų dominavimą 
seime ir turėjo užleisti 
krašto vairą naujai sudary
tam liaudininkų su soc.dem . 
blokui'', /psl .453/. ” P e Iki a 
pripažinti, kad perėmus 
krašto vadovavimą, naujoji 
vyriausybė greit pasuko mū
sų gyvenimo k llą į kairę, 
neribotos laisvės pusėn. ” 
Tas posūkis, Iš vienos pusės, 
sakelė patamsio gaivalų vei
kimą, streikų bangą, Iš kitos 
gi-ne tik opozicijos, bet Ir 
nuosaikiųjų, nepartinių pi
liečių pasipiktinimą", psl. 
455. "Savo griežtu jau nu y 
slstovėjusįp gyvę.nlipo/iaų- . po. perversmo praėjus, pas 
žymu pąšįžymėjo naujasis ’..............

vidaus reikalų mlnEsteris VI. 
Požėla", /psl. 455/. Buvo 
didelis visuomenės pasipik
tinimas dėl švietimo min . 
prof.- VI. Čepinskio politikos
tautinių mažumų, Ypač lenkų /1938, 39 Ir 40 m./, Ir kada 
mokyklų klausimu" , / psl. tauta su savo vadovybe tu- 
457/. ” Dabar po šio Isto- rėjo savo nepalaužiamą va - 
rialo neigiamo įvykio praė- lią pareikšti, -ji buvo "vlslš- 
jas 30 metų, pažvelgsime, ar kai rami". Tai buvo aiškios, 
buvo reikalo tą perversmą 
daryti? Ir tuomet Ir dabar 
drąsiai gailu pasakyti: dar 
reikalo nebuvo. T lesa, llau - 
din Inkų bei soc. demokratų 
valdymas k^ypo ne s ve Ikon 
pusėn, ką jie Ir patys matė. 
Neužtikrinu visai,bet prieš 
pat perversmą teko girdėti 
man, kad patys soc. dem. va
dai siūlė liaudininkams 
griauti koaliciją su Jais Ir 
daryti naują su Ūkininkų Są
junga. Tai tupėjo įvykti
gruodžio 31 ir apie tai žinojo , Vilniaus krašte vakarų link , 

tikrai vyko. / Apie tai gen . 
Nagevičius buvo perspėjęs 
prezidentą Grinių/. Girdi, 
Iš po karo paskelbtų vokle-

ją. Anglai gi toms vokiečių 
aspiracijoms nebuvę prie
šingi”, atsieit, kad lenkų 
bei vokiečių kivirčus Išly
ginti tik paaukojant mažą 
Lietuvą, o savo nei grašio 
neprarandant. Klauskime, 
dabar, kodėl gi tat neįvyko ? 
Galime tik spėlioti, gal len
kai pabūgo galimo rasų įsi
kišimo į nelygią dvikovą, kai 
Lietuvą Maskvoje juk atsto
vavo mūsų rusiškai rašąs 
poetas Jurgis Baltrušaitis, 
su pasakojimais, kad turįs 
įtakos net Kremliuje. GI

žiaurios ir liūdnos gruodžio 
17 perversmo pasekmės”, 
/psl. 469/. Pasirodo, kad 
sauja man drapypklų buvo už
sinorėję tokio pe 'versmo, 
visai nepaisydami, kad tuo 
rizikuojama Ir pačios Lietu- Pilsudskis, kuris buvo vos 
vos likimas. Mat, Lenkija 
pasinaudodama galimais ne - mečiu Smetoną pralenkda- 
ramumals, jau ruošėsi mus mis, užkopęs į 
užgrobti, neva savo saugumui sostą, atrodo, dar nesijautė 
užtikrinti. Dlpl.lnž.P.Lells 
T. Žiburiuose 3 nr. rašo,kad 
lenkų kariuomenės judėjimas

1926 m. pavasarį, tik pus -

Lenkijos

ADRIANOS JOCYTES DAINŲ 
PASIKLAUSIUS

J va keli mūsų Išeivijos 
iškilieji dalnlnlnkai-sollstal 
bei ansambliai su dideliais 
pasisekimais koncertavo P . 
A me r Iko jo. Su A dr lanos - 
Monikos Jocvtės iš Argenti
nos atvykimu į § iau c ės A me - 
rlką, susilaukėm pirmos,lyg 
•atsilyginamos, dainininkės 
viešnagės.

P ?.s aullo L ietuvių Jaunimo 
Sąjungos pakviesta,A.Jocy
tė atvyko ir Kanadoa. Ji 
jau konce rtavo sausio 29 d . 
Toronte, o dabar VASARIO 
l6-(os minėjime , labai pakė
lė nuotaikas Ir londoniš- 
klams.

P.L. Jaunimo S-ga rašė, 
kad tai folklorinio stiliaus 
dalnlnlkė, ,patl sauprįtarian
ti gitara. Taigi, dainininkė , 
kokios dabar, ypač jaunimo, 
labai laukiamos.

Tačiau Londone nedainavo 
tokių liaudies dainų, kurių 
tekstus ir mollodijas yra su
rinkęs Ir užrašęs žymusis 
mūsų folkloristas- tautosa - 
kos rinkėjas kun. Antanas 
Juška. JI pašvinko daug 
naujesnių- paskutiniais lai
kais dainuojamų- liaudinių - 
pramoginių dainų. Jos dainų 
mellodljos daugeliui žinomos 
ar girdėtos, o žodžiai tikrai 
jautrūs- patriotiški. Pradė
dama ji paaiškino; ” Dainuo
ju aš, nes lietuviškos dainos 
labai gražios'. ".Gili tiesa. 
Tačiau,lietuvių liaudies dai
nos daugumoje, kaip mūsų 
likimas, yra liūdnos. Todėl 
Ir Jocytės Interpretuotos 
liaudies dainos, nors Ir Iš ne
senovės, nebuvo trankios Ir Hnės patirties.

triukšmingos, kaip štamo 
krašte dažniausiai per radi
ją ar televiziją perduodamos 
"country style songs". Jos 
smigo širdysna daugeliu at
veju dėl prasmingų žodžių, 
nes Jocytė reikiamai perda
vė, ko sena motulė tyliai 
verkia, ko broliai sakalai 
išėjo Tėvynės ginti, kai Ir 
miškuose žydėjo gėlės. . .

Žurnalistas) Al. Gimantas 
T. Žiburiuose vasario 3d. 
pabrėžė, kad Det roite kai kas 
stebėjos, kad Adrianos mo
kytojai jaunai dainininkei 
leidžia taip žemu balsu dai
nuoti. Jam pačiam taip pat 
kitaip skambėjusi daininin
kės lietuviška tarė na.

Mano supratimu, A. Jo- 
cytė pasirodė kaip lietuvių 
liaudies Ir pramoginių dai
nų Interpretatorė ir yargu 
čia tiktų koloratūrinė tona
cija. Be to, ir jos lietuviška 
tartis, žinant, kad ji jau yra 
trečios kartos išeivijos lie
tuvė, yra gana ge-a Ir ne
blogesnė, kaip mūsųKanados 
Išeivijos antros kartos lie
tuvių. Gal dar reikėtų pri
dėki, kad Ir jos balsinė skalė 
nėra tik žema. Londone ji 
mums padainavo [r Ispaniš
kų Carnavallto, Ir čia buvo 
Ir koloratūrinių trelių. Tai
gi, jos balso skalė gana pla
ti. Muzikas Stasys Sllžvs, 
klausęsis Detroite jos daina
vimo, ’Drauge4 rašė, kad Adr- 
rlanat, turinčiai tiek daug 
meilės Ir entuziazmo lietu
viškai dainai, tereikia siekti 
Ir įsigyti dar daugiau voka-

!977.11. 2? _ Jį

ablejų opoclzlnlų partijų 
centro komitetai. Jei taip 
buvo, tai ar nevertėjo tas dvi 
savaites palaukti? Ar buvo 
kraštui komunistinis pavojus, čtų archyvų slaptų dokumen- 
kalp tuomet aiškino karei
viams Ir visuomenei? § ts 
teigimas nieku nepamatuo - 
tas. Išorinio pavojaus nebu
vo Ir negalėjo būti jau vien 
dėl to, kad mes su sovietais 
neturėjome sienos. Viduje 
saugumo dep. žiniomis bu
vo nedaugiau, kaip 500bol
ševikų, dauglaus la Kauno žy - 
dūkų, su kuriais lengvai ga - 
Įėjo susidoroti Ir vietos po - 
llctja",/psl.461/. ” Llauūi- 
nlnkų-soc. dem. valdymo lai - 
kotarpį galima apibūdinti 
vle nu žodž lu: "aps He Idima s." 
Ar buvo tuometinės vyriau
sybės narių bloga valia ? 
Anaiptol, ne. Negalima to
kiems neabejotiniems pntrl- 
jotams ir visuomenininkams, 
kaip dr. Grinius, Sleževičius. 
Papečkls, Požėla, Čepinskis , 
Škirpa Ir kiti, mesti nors 
krislelį įtarimo. Štai, geras 
įrodymas. Kelioms dienom"

Adriana Jocytė dainuoja Detroite

Belieka tik nuoširdžiai 
Adrianai palinkėti geriau
sios sėkmės pramogtnlų-es- 
tradlnlų dainų- muzikos sri
tyje ;ši muzika, ypač jauni - 
mo tarpe, labai populiari.

Bet, kalbant apie lietuviš
ką jaunimą, veikla pastebėti, 
kad per malonų Adrianos 
dainavimą, salėje jaunimo 
būta nepe.tdauglausla, nors , 
atrodo, visi žinojo,kad ji at
vyksta. T. Žibu f lai taip pat 
rašė, kad Ir Toronte per 
Adrianos koncertą jaunimas 
nebuvo gausus.

Ir spėliok, dabar žmogeli, 
kas daugumai mūsų jaunimo 
patinka? Šalia sėdėjęs kai
mynas, atrodo, gan žinovlš- 
kal man pakuždėjo;

” Ir seniau daug kas Iš 
mūsų nevertino tai,kas sava 
Ir lietuviškai Oouolys nuo o - 
bels juk netoli tekrinta’...”

L.E Imantas

liaudininkus atėjo puskari
ninkių delegacija sti aiškiu 
pasiūlymu daryti koatraper - 
versmą. Aišku,kad be krau
jo praliejimo tai nebūtų pa
sibaigę, ypač būtų nukentėję 
karininkai. Nei G'Talus, nei 
Sleževičius tam ųeprįtarė . 
Delegatai grįžo nusivylę,” 
/psl.463/.Po 17.12.192G m., 
"prasidėjo laimėtojų trium
fas Ir siautėjimas. Buvo a - 
raštuojami nepatikimi as
menys. Šaly įvestas karo 
stovis. Visų partijų veiki
mas griežtai draudžiamas . 
Buvo susprogdinta liaudi
ninkų Va rpo B-vė su jos 
spaustuve. Naujasis prezi
dentas, mln. pirmini.įkas Ir 
visa tautininkų partija pasi
juto padėties viešpačiais. 
Greit jiems Iškilo klaus imas 
ką gi daryti su savo bend - 
rakelelvlals- krlksc. demo - 
kratais" "Mauras savo ątll- 
ko-mauras gali sau eiti"ka
dangi krik, demokratai buvo 
gausingi Ir rėžimui pavojin
gi, bet nebeturėjo fizinės jė
gos, tai tautininkai greit 
p adėjo aktyviausius jų vei
kėjus siųsti į Dimitravo pri
verčiamų darbų stovyklą", 
/psl. 467/. ” Gruodžio 17 
perversmas sukrėtė mūsų 
valstybinio gyvenimo pagrin
dus. Buvo sulaužytas teisi
nis fundamentas-konstituci
ja". " Ligoniui, kokia mano 
manymu, buvo Lietuva prieš 
gruodžio 17, buvo reikalingi 
geri vaistai, bet ne chirurgi
nė operacija, juo labiau,kad 
” chirurgai” buvo nekokie”. 
17. 12. perversmas sukrėtė 
karinomenės pagrindą - 
drausmę. / Turbūt, dėl to bu
vo vėlesni pulk.Petručlo, o 
da~ vėliau Ir gen. Kubiliūno 
kont rape r ve s mal? T, T. /.

Jis aiškiai parodė, kad jė
ga yra stipresnė, negu teisė, 
nors turi būti priešingai”, 
/psl. 469/.

tiek stip rus, kad Lietuvos 
užgrobimu staiga rizikuotų 
Išprovokuoti rasų įsikišimą. 
Galbūt, Ir antrąją medalio 
pusę- to plrmesnlo "Vyslos 
stebuklo". Mus Ir Išgelbėjo 
ta jo baimė, ne s, g > e Ič įau
stai, gi niekas, kaip Ir 1940 
m. nebūtų atskubėjęs mūsų 
gelbėti Ir mūsų likimas butų 
tada staiga padaręs 14 metų

tų/Weimar Germany & So - 
vist Russia 1926-1933 A stu
dy of diplomatic Instabilities/ šuolį pirmyn/”gaunant sau 
aiškėja, kad "vokiečiai labai 
norėjo, kad Lenkija užimtų 
Lietuvą Ir tuo būdu susi
kompromituotų pasaulio aky
se. Tuo atveju, vokiečiams 
būtų buvę lengviau atsiimti 
Danzlgo koridorių Ir SUezl -

Ir Vilnių Ir-Varšuvą/, nei" 
daugiau, nei mažiau. Grei
čiausiai, perversmininkų 
saujelei tas netilpo galvose . 
Bet- istorijos lapus reikia 
skaityti visus: gerus Ir blo
gus.

algimanto skiltis
VASARIS - PEŠTYNIŲ MĖNUO

kas iš skaitytojų pa- 
: ” Na, tas vyras šį 
nušnekėjo"... Metus

Kai 
galvos 
kartą 
skubų žvilgsnį, gal ir pirštų
si tokia išvada, tačiau, kai 
esamą padėtį bent klek pa
analizuoji, antraštinis Iššū
kis gal- Ir nėra tokia ‘jau 
erezija. Gal greičiau,skaudi 
realybė. Normaliai žvelu vietos įvairiems bet, jeigu 
giant, vasario mėnuo turėtų 
būti tautinio susikaupimo ir 
tautinės drausmės laikotar
piu. Jei taip nėra, trumpai 
drūtai tariant, tėra kaltas 
tik pinigas, nesvarbu, vie
naskaitoje ar daugiskaitoje 
tariamas.

Beje, tuoj pat būtina pa
stebėti, kad visa ta padėtis 
nėra būdinga kanadiečiams 
lietuviams, bet ji labai ak
tuali ir gyva, tiesiogiai lie
čianti amerikiečių lietuvių 
visuomenę. Dalykai tradi
ciniai susiklostė, kad vasa
ris laikomas pačiu geriau
siu laiku lietuviškiems poli
tiniams darbams finansuoti 
arba, nusistovėjusia šablo
nu tariant, laisvinimo veik
lai. Šis darbo laukias itin 
platus, turįs daug galimybių, 
kurios dėl daugelio įvairių 
priežasčių nebūtinai pilnai 
Išnaudojamos. Stoka, regis, 
ne tik lėšų, bet ir talentų, 
naujų Idėjų, gal net Ir dva
sinių resursų, Besikarto
janti, bevelk be naujų polė
kių, veikla, regis, ramiai 
nusistovėjusi, rieda sau 
įprasta vaga gerokais pra- 
važlnėtals, kaip ir nepatai
somais k e I la Is . Neveltui 
lietuviškam? sodžiuje saky
davo, kad įpratimas tai yra 
antras prigimimas...

dalinimu. Ar tik ne mus vi-, 
sus kartkartėmis ar visada 
vargina didysis Ir lemtin
gas klausimas - ar galimas 
tarpusavis susitarimas tarp . 
veiksnių? Veiksmingas,tik
ras Ir nuoširdus. Čia tegali 
būti tik du konkretūs atsaky
mai: taip ar ne. Nelieka •

Į tą^ padėtį gali žvelgti Itin 
atlaidžiomis akimis, gali 
Ieškoti švelninančių ar leng
vinančių apllnkybų, bet Ir 
tais atvejais galvoje netelpa 
niekas kitas,kaip tik tiesūs, 
aiškus Ir nedviprasmiškas 
kaltinimas. Sunkus kaltini
mas tai mūsų veiksnių pu
sei, neįstengiančių ir ar 
nesistengiančių savo tarpe 
susitarti dėl lėšų/tat yra 
surinktų aukų/ pasiskirsty
mo Ir bei drojo darbo me
todų, g ričių Ir planų pasl-

a r gal. |
Prieš mus / lyg teismo 

salėje / stojas i du didieji 
mil žinai -Ame rikes Lietuvių 
Taryba ir JAV L i e t u v I ų 
Bei Iruomenė. Atrodo, kad 
Taryba užėmusi lyg irbe- 
ko mpro mis iaę poziciją. 
Bendruomenė iuo tarpu ats
tovautų žymiai lankstesnei 
visuomenei. Pirmieji neno
ri su nieku dalintis suren
kamomis aukomis, antrieji 
meta are non aukotojo lais
vojo apsisprendimo princi
pą. Alkoholio Ir dar gilios 
senatvės nesužalotas /ačiū 
Dievui/ protas lyg ir svars
tykles svertų Bendruomenės 
pusėn, jei ne dė.i kuklų kitų 
priežasčių, tai bent dėl to, 
kad laisvas apsisprendimas 
visais atvejais yra demokra
tinis ir bazuojasi laisva au
kotojo valia, nuomone ir įsi
tikinimu. Tai svarbus, gal 
Ir nusprendžląs motyvas. 
Išties, jei neįmanomas tarp 
veiksnių sus įtarimas, ko gi 
Taryba bijosi patikėti auko
tojui pačiam nuspręsti, ku
rion Ištleston kepurėn meątl 
savąją duoklę ? Ir koks būtų 
kriminalas, jei Vasario 16 
minėjimu salėje ar prieš
kambaryje vietos rastų abie
jų pusių aukų rinkėjai ? Pa
prasta, nekompl Ikuota Ir 
suprantama. Kai kur tas bū- ‘ 
das visiškai sėkmingai jau 
praktikuojamas. Kitur jo 
kratomasi, lyg kokios pavo- 1 
jlngos, užkrečiamos baci
los. Tokia padėtis negali bū- <: 
tl laikomi normalia, tuo la
biau, kai bendrosios lėšos, 
t.y. surenkami pinigai, turi 
tendenciją mažėti, nes vi
suomenėje jaučiama apatija 
ar net nuslvllymas veiksnių ’ 
taktika Ir nejautrumą ”ty- ' 
llnčlos daugumus" page Ida- 
vlmams.Kas čia tars pasku
tinį ir le mlamą žodį ?
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė Julija Švabaltė

LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS GĖLĖS JULIJONUI

šį mėnesį dar kartą prisiminę Lietuvos neprūdauso- 
mj’bės atkūrimo jubiliejų Vasario 16 d., norime priminti 
įdomios knygos, kurią paruošė spaudai mūsų Istorikė V. 
Daugirdaitė-Sruogienė ir kuri buvo Išleista 1975 m.Lithu
anian National Foundation,kataloguota Library of Congres kur pririnksiu 
ress nr.75 - 38OC9; LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS

Joje autorė labai ryškiai ir suglaustai Išdėstė atkur
tosios nepriklausomos Lletuvps kovas valstybei apginti , 
Intensyvų pasiruošimą Steigiamajam Seimui rinkti, rinki
mų eigą Ir, svarbiausia, didžiuosius Seimo atliktus dar - 
bus. To meto lietuvių tautos politinis subrendimas buvo 
pažymėtinas, nes ėjo balsuoti 90% turėjusių balso teisę . 
Knyga gaustai Iliustruota ano meto 1917-1922 -įvykių nuot
raukomis. Taip pat, kas labai reikšminga ir naudinga , 
reikalui esant pasinaudoti, -turinio santrauka anglų kalba 
Šis Tautos Fondo leidinys turi 262 psl.

Leidėjo Žodyje sakoma:
Kai per aukas Ir pasišventimą Vasario Šešioliktosios 

Aktas buvo paverstas valstybine ealybe, Lietuvių Tauta , 
demokratišku būdu išsl Inko Steigiamąjį Seimą Ir,perda
vusi savo suverenines teises, jam pavedė tva-kytl visą 
valstybinį gyvenimą.

Šio Seimo atliktiems darbams aptarti, nušviesti bei 
Išryškinti to meto mūsų tautos subrandlmą Iki šiol nebuv< 
Išleistas joks didesnės apimties leidinys.

Lietuvos okupantas niekina, griauna ar slepia visa, kas 
laisvos ir nepriklausomos valstybės buvo sukurta, kas 
laisvės žydėjimo metais buvo atsiekta.

praėjo daug metų nuo to laiko, kai Steigiamasis Sei
mas gerai ir garbingai atliko savo uždavinį. Per tuos me
tus priaugo daugiau negu dvi kartos, o Seimo darbai eina 
užmarštin. Kad jie nedingtų Istorijai , ir yra vienas šio 
leidinio uždavinių. Be to, jo paskirtis yra prisidėti prie 
pastangų, kad Lietuva ir jos byla neliktų svetima naujai 
priaugančioms kartoms. Pirmiausia joms reikia _ pažinti 
nepriklausomos Lietuvos valstybės politinio gyvenimo į - 
vykius, žmones,pajusti Lietuvos demokratijos dvasią,Lie
tuvos politinės demokratijos tradicijas ir formas, ko Lie
tuvos okupantas neleidžia. Toms spragoms užpildyti ir 
skiriamas .šis leidinys.

Išsekusių upių akmuo, 
krantai negyvi, 
kieta, Ištroškus žolė - 
Kur aš,

gėlių Julijonui ?

Nenuplautas Stikso upėje, 
tranus ir sužeidžiamas, 
nežinodamas, kad mirtis 
nepaliečia poetų , - 
jis paliko žinią smėly, 
kraujo ženklą beržo kamiene , 
mirties ambasadorių vėją, 
šaukiantį dideliu 
balsu - - -

Kur aš, 
kur aš atrasiu jo kapų ?

Nerandu mirusiųjų namų, 
nepatyriau aklo jų žvilgsnio, 
kur aš , 
kur aš papuošiu Julijoną ?

Prof. Vanda Daugi daltė-Sruoglenė savo knygą paruo- 
,, šė jalįp astu dideliu rūpestingumu, šiltu faktų perdavimu, 

gyva kalba. Šioje knygoje randame Steigiamojo Seliųpjš - 
vakarių aprašymą, pridėtos lentelės Seimo atstovų profe
sijų Ir išeitojo mokslo, apie konstituciją, amnestiją, ųnl- 
verslteto įsteigimą, žemės reformą Ir vyriausybės krizę, 
savosios valiutos įstatymą, Steigiamojo Seimo £ istorinę 
reikšmę, ir kt.

Šis eilėraštis skirtas rezistencijos kovotojo Julljon o 
BUTĖNO 25 m. nuo tragiškos mirties sukakčiai paminėti, 
buvo atspausdintas Į Laisvę leidinyje, 1976 m. rugpjūčio 
mėn.:

National Society of Published Poets priklauso virš 6ooo 
narių JAV-se. Ši organizacija nutarė Išleisti kanadiečių 
poetų knygą kultūrinių mainų projekto rėmuose.

POEMS WANTED -IEŠKO POEZIJOS
The National Society of Published Poets 
is compiling a book of poems. ; If you 
have written a poem and would like our 
society to consider it for publication, 
send your poem and a self-addressed 
stamped envelope to:

The National Society of Published Poets 
ruošia poezijos rinkinį. Jeigu esate par 
rašę poezijos ir norite, kad svarstytume 
ją atspausdinti, atsiųskite kartu su sau 
adresuotu ir apmokėtu voku. Siųskite 
žemiau nurodytu adresu:

NATIONAL SOCIETY 
OF PUBLISHED POETS, INC. / 

P. 0. Box 1976
Riverview, Florida, U. S. A. 33569

Stmanas S ta ne vlč lūs,

ARKLYS IR ME ŠKA

Kur Nevėžis nuo amžių pro Raudoną Dvarą 
Gryną vandenį savo į Nemuną vato, 
Tenai,kad vasarvydžlu saulelė tekėjo, - 
Juokės kalnai ir vilnys kaip auksas žibėjo, - 
Ilsėjos pančiuos arklys ant žolyno žalio, 
Minėjo vargus savo ir sunkią nedalią;
Kaip sunktai vakar mėšlus per dieną važiojo, 
Kaip maž naktį teėdė, kaip m'-’ž temiegojo.

"Štai jau tek skaisti saulė, ir lankos jau švinta, 
Ir rasa nuo žolynų kaip sldarbras krinta - 
Ir man jau raikės kelti ir prie darbo stoti, 
Ir vėl ratai kaip vakar per dieną vežioti".

Kad taip dūmojo arklys vasarvidžio rytą, 
Staiga jis ten Išvydo daiktą nematytą;

Valkiodama grandinę po žalius .žolynus, 
Vaikščiojo kalnų skardžiais .meška pc lazdynus.

Šokosi nusigandęs žirgelis bėrasis.
"Nebijok", tarė meška, "nieks pikto nerasls*. 

Tėvai mūsų nuo amžių sandoroj gyveno, 
Drauge gimė augo (r drauge paseno;
Štai ir dabar vienokia mus laimė sutiko: 
Man grandinė ant kaklo, -tau pančiai paliko* "

pažinkime praeiti
VOKIEČIŲ SIAUT ĖJIMAS MANO APYLINKĖJE 

-<• 194-4 mptals 
/ATSIMINIMAI / 

Balys Braždžlonls

Kadangi virš 3<)OO JA V-tų bibliotekų užsisako metines 
šios organizacijos poezijos knygas, taip pat universitetą! 
ir kolegijos - kanadiečiams poetams toks leidinys būtų 
labai naudingas. Būtų gerai, kad ir Kanados lietuviai ra
šytojai ta proga pasinaudotų; lietuviškai rašantieji, nu
siųstų vertimus į anglų kalbą, arba jau Išspausdintuosius, 
anglų kalba,

NAUJAS LIETUVIU DIE NU NUMERIS
Sausio mėn.Lietuvių Dienų žurnalo numeris, skirtas 

pagerbti laureatą Jurgį Gliaudą, peržengusį 70 metų am
žiaus ribą. Ta proga spausdinamas jo naujausias kūrinys
Protėvių Freskos, kuriame aprašoma senolių gyvenimas 
ir kova dėl šviesesnės ateities. Apybraiža gausiai lllus - 
truota. Taip pat spausdinamas rašytojo Jurgio Gliaudos 
eilėraštis Bakūžė Kalnuos. Kartu paduodama rašytojo 
raštų bibliografija,, rodanti, kad laureatas laimėjo sep - 
tynias premijas už romanus Ir tris premijas už noveles.

Pirmam Lietuvių Dienų mumeriuf 1950 m. gen.St.Raš
tikis davė įžanginį straipsnį Karas Ir Talka. Dabar, jau 
po 25 metų gen.St.Raštikis vėl davė įvadą Karas ir Tai - 
ka. Jo Išvados aiškios ir jau daugiau džiuginančios mū 
sų tėvynei Lietuvai Ir kitiems okupuotiems kraštams.

Toliau aprašoma lietuvių paroda Detroite ir 
pasirodymas M lwaukėje.

lietuvių

bug 
gyvenaniĮJjgpPatelkiami poetės Aldonos PragintaItės, 

Australijoje, vėliausi eilėraščiai.
Aprašomas lituanistinis švietimas Argentinoje, ir Aldo

nos E re ta lt ės pagerbimas Veaecueloje.
Duodamos knygų- Stasio Būdavo romano E uropletė ir 

Negęstanti Liepsna Ir kt.kritikos.
Angliškoje dalyje aptariamas Jurgis Gliaudą ir jo kū - 

ryba. Patelkiami d'.J. Bielskio ir muz. Vi. Jakubėno ne - 
krologal, VLIKo suvažiavimas Washington’e ir kita kul - 
tūrinė Ir Informacinė medžiaga.

kitur, Repatrljantal nenorėjo Išsiduoti,kad moką lletuvlš - 
kai. Nekalbėjo.. .Nekentė mūsų.. .

Ypatingais varbu buvo Išlaikyti paslaptį nuo vokiečių, 
i klek yra arklių Ir klek yra pajėgūs ūkininkai,pramoninin

kai, smulkūs prekybininkai. NeprCdausomybės laikais 
buvo įkurta veislinių arklių laikytojų sąjunga, kurtai va - 
dovavo agronomai ir veterlnorlal. Jų tikslas -veisti klek 
galint daugiau prieauglio. Ta sąjunga buvo atgaivinta. Ag
ronomai [r veterlnorlal kasmet tikrindavo veislinius gyvu
lius. Išrašydavo dokumentus, Ir jokios komisijos jų nebe - 
lietė. Vokiečiai, matydami tokiose lietuvių komisijose tiek 
gražių arklių, nėrėsi Iš kailio,kad juos sau pasiimtų. Bet 

; negalėdami jų mobilizuoti, ėmė pavieniai atiminėti. Būda- 
vo taip; gauna ūkininkai, turintys po geresnį arklį pakvie
timą, įsakymą jį perleisti kokiam tat valsčiuje atslbasčlu- 
siam repatrljantul. Už nevygdymą- griežtos sankcijos. Ir 
turėdavo perleisti, nes bijojo Ištrėmimo į Reichą.

Taip arklių prievolės,per 3 vokiečių okupacijos metus 
buvo skaudžios ir tiesiog nepakeliamos. Visi jų vengė, bet 
vlstlek reikiamą kiekį turėjo pristatyti. O neprlstatant ko
misijose reikiamos prievolės, vokiečiai labai niršo ir kal
tino pareigūnus, kad šie nesąžiningai atlieką pareigas. Sy
kį, vienam repatrljantul paskundus, Talačkonlų km.ūki 
nlnką PLUČ1Ą, kad šis turi paslėpęs gerų arklių, žandarai 
nuvyko patikrinti. Žinoma, rado ir konfiskavo. Tai repą - 

| trljantd, kuris gyveno to dvaro centre Išlietas kerštas aut 
j gražiai, pavyzdingai ūkininkaujančio nekalto lietuvio'. Jį 

ėmė pavydas, kad lietuvis taip sugeba pakelti ūkio našumą. 
Žinoma, to vieno keršto neužteko, buvo šimtai tokių Ir 
daugiau, pavyzdžių. Daug ūkininkų, ir šiaip taip turinčių 
arklius, klausė įvairių rpoklamacljų bei slaptosios . spau
dos. Nevedė arklių, nors buvo įsakymas. Sakydavo,kad ne
turi.

ūkininku išmetimas iš ūkiu.
Lietuvis ūkininkas yra tampriai susijęs visomis savo 
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Vieną rudens dieną, staiga Vltartų kaimo ūkininkas 
Pranckūnas gauna įsakymą per penkias valandas apleisti ū- 
kį; pasiimti su savim,klek gali panešti. Oką jis galėjo pa
nešti, nelaimingasis, karo Invalidas, buvęs Ilgus metus 
frontuose’. Kukli šeimynėlė, ramiai , vos keletą metų pagy
venę, Išsigando. Valkai ėmė klykti, nežinodami nei už ką , 
o motina iš karto apalpo. Kietai sukandusi dantis, su aša- 
romls akyse, atsisveikino amžinai su savo šeima,..’ Nu - 
traukė jos gyvenimo siūlą stalgus naujo "svečio" repatrl - 
janto atėmimas viso sugyvento turto. O kur tokiu atveju,tik

gyslomis su savo sodyba, savo žeme. Tai darbo ir meilės 
pašaukimas savo žemei. Užtat, neveltui kovų metais už 
laisvę metė arklą, ėjo su užsidegimu šimtai ūkininkų į 
frontą. Neveltui nepriklausomo gyvenimo laikotarpyje ypa- su krepšiu rankoje dėtis ? Viena Išeitis- elgetauti. Tad šis 
tingai tėvynės sūnūs, bedami įvairiose pareigose,klekvle - Lietuvos laisvės kovų dalyvis to Ir sulaukė. Geri, miela - 
na proga prisiminė kaimą, ūkininko meilę savo sodybai Ir širdingi tautiečiai jį užjautė nelaimėje Ir padėjo 
gamtai. G ublomls rankomis jis vertė vagą, bėrė aukso sunkią tragediją.
grūdus augino gyvulius, kad tik kraštas būtų sotus , Juo tolyn, juo daugyn privažiavo įvairių nematytų Ir 
užtektų ne tik duonos, bet Ir mėsos. Liejosi prakaltas upe- negirdėtų vardų piliečių. Užėmė ūkius,kurie tik jiems pa - 
Hals per nurudavusius kūnus, alsavo puri dirva, augindama tiko. Jie valgė Ir gėrė kuo puikiausiai, pinigų šimtinės var- 
našų derlių. Ir tai buvo visas žemdirbio džiaugsmas. I -

Neilgą laiką jis savarankiškai kūrė,puoselėjo savo so- tl žinias apie geresnius ūkius,paruošti ateičiai 
dybą. Ka o šmėkla sugniuždė visas jo darbo pastangas.su- planą kitiems repatrljantams.
griovė, sudegino gimtąsias bakūžės. Tačiau, kantrybės Kartą sujaudino žinia,kad mūsų valsčiuje reikės ap - 
pilnas, kuklus, gerų norų vedamas, mūsų ūkininkas vėl pa-lelstl 15 ūklų. vokiečiai pareikalavo,kad žemė ir trobesiai

,Sodybas- Vakarų kalmy - toklų ūklų būtų tvarkoje. PUmon eilėn paklius ūkiai, kurie 
’ gerai išpildo savo prievoles, kurių savininkai priešingi val- 

štal džlal..Repatrljantal tuoj susidarė keleto sąrašus; lankys 
neva išlaisvinęs, pradėjo mėtyti ūkininkus iš jų lr jel pat(ks . nusavlns ,TOn ugnln pirmieji pakliuvo; Pas va- 

liovlenk. Avižonio, Talačkonlų km. Pllučkas, Pulėvenls - 
dvarų centras. Kilo kova savininkų prieš repatrljantus. Bu
vo užimtas didelis Valcų malūnas, Ir savininkai laimėjo 
kovą. Ilgai delsė, važinėjo į įvairias įstaigas pas komisa
rus, nuveždaml daug lašinių Ir aukso. Tik per kyšius Hko 
prie savo ūkių, gavę Iš aukštesnių valdininkų pažymėjimus ,

pakelti

tėsl jų kišenėse. Jų pareiga buvo sekti žmonių kalbas, rink-/ 
xr_r--- r------------- - ------ - tlnkanįą

nas pavydėjo, kad lietuvis ūkininkas sotus, apsirengęs ga - 
mintais namuose drabužiais', vežiojo gausų derlių. Jr 
vokletys, t 
ūkių. Ne kartą sakydavom, vienas velnias Išlaisvino,kitas 
šėtonas Išvadavo, Ir būk tu jiems bernu. ..

Mano apylinkėje antrais valdymo metais ėmė atsl - 
rasti tai vienur, tai kltui* vokiečių repatrijanfel. Iš karto į 
Pasvalį atvyko keli į žydų buvusius namus. Vienas užėmė 
didelį Valdų malūną. Jis buvo jau kellollką metų įrengtas ______ _
ant Lėvens upės vien žydų kapitalu, kitas VUdė, Ugus me- drąsiai atmetė repatrljantų pretenzijas į nusavinimą. Dar 
tus.buvęs Pasvaly, grįžo į savo namus,kur turėjo vėlimo U daugiau suaugo su savo žeme, dar daugiau pasiryžo ateityje 
spaudimo medžiagų įmonę. Dar ir Talačkonių kaime atsl - * -----
rado keli. Iš jų .pirmųjų paaiškėjo jų nusistatymas prieš 
lietuvius. Jie buvo ginkluoti šautuvais bei pistoletais. Jie 
paslskelbė"clvUlals tarnautojais", buvo geštapo užverbuo
ti šnipai. Lietuvių kalbą jie gerai mokėjo, nes Lietuvos že
mė buvo juos užauginusi. Ne kartą atvyko ūkininkai į m& - turtus, 
lūną, nemokėdami nė žodžio vokiškai, - turėjo važiuoti kur

kovoti Iki gyvybės netekimo. Iš ne vieno galėjai girdėti;
- Tegu šaudo, aš nesitrauksiu iš savo namų, nesdenk- 

slu Iki kelių, kad mane gyvą paliktų*.
Taip Išaugo tvirtas nusistatymas prieš visus vokiečių 

mėginimus suardyti ramų lietuvių gyvenimą, Išnaudoti ūkių

/bus daugiau/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KARŪNAS
Juozas K

(Pradžia 7 numeryje)
j Retai motina taip sus [dū
luodavo. vėstelėjo tarp ežių 
lyg atsikvėpimui, o ns apsi
dūmojimui. Laukų brandos 
kvapas, toksai tirštas Ir al
sus, svaigina galvą. Nuo 
vieversių čyravimo skamba 
|rlsa padangė Ir smarkiau 
ima plakti širdis. Mintimis 
perbėgo Ir lyg kokią pa
slaptį surado, kad visas sa
vo jėgas atidavė valkams. 
Vasaromis triūsė nuo tam
sos Iki tamsos. Savo ranko
mis ji pureno daržų derlingą 
žemę. Sodino, sėjo vis tike
dam* gero derliaus. O su
laukus rudens, savo dideliu 
džiatagsmu tą derlių suvež- 
davo į kluonus Ir išdaužyda
vo spragilais. Pripildavo 
aruodus, pilnus net su kau
pais. Klek tas pareikalau
davo vargo Ir triūso, kad Iš 
to, gražiai apdainuoto mė
lynžiedžio lino, "užgimtų" 
dar gražesni, įvairūs raš
tai. Ji žino, kad sulaukus 
ilgų žiemos vakarų, viena, 
vaikus sumigdžlus, prie ra
telio prasėdės ilgus vakarus, 
Per jos sugrubusias pirštus 
Išeis plonlllno siūlai.O klek 
daug jau tokių rudeniu Ir 
žiemų buvo ? Kiek priverpė 
linų, iš kurių išaušdavo plo
nas drobes.Štai ir dabar to
kie ritiniai bąla ant pražy
dus lo geltonomis pienėmis 
žalio pakluonių. Jos pasogl- 
nės skrynios pilnos raštuo
tų audeklų. . .Patys gražiau
si šešloltknyčlai, kurių ji 
pati nemoka į nytls suverti. 
Jiems visada pasikviečia į 
talką Papilių Gudienę, kuri 
pu'.'ię parapijos raštų išmo
nėmis ir visokių kepimų 
gudrybėmis aptarnauja. Ir Iš 
kur pas ją tokia galva ? Vis 
ką žino, viską moka. O pa 
žiūrėti nėra į ką. Tokia su
kumpusi, Iškūdusl. Ji moka 
net ramtatlkus suverti. Juos 
verdama ji dar uždainuoja : 
’’Ramtatlkls nuogas, rinko 
šile uogas, ramtatlkio nebū
tų, šile uogos supūtų".

-Tetule, tu gi negražiai 
dainuoji - nuogas...

Tada ji net ne mirks ėdama 
atšaudavo:

-Negi visai nuogas, ten 
kur reikia prisidengęs, [r 
taip tvirtai, kad rodos, ji 
tą ramtattką būtų savomis 
akimis mačiusi. Ir dar pri
dėdavo :

—Jūs, vištos, blogai gal
vojate, na duokš man etatą 
siūlą, matai Ir užsižiopso
jai.

Tada jos visos juokdavosi 
Iš toki o gyvaus tetulės ju me
ro.

Taip sėdi Lietuvos moti
na nuo darbų suliniais l tarpe 
ežių.. .jos gyslomis sruvo -

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

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

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama ĮįetĮfc. 
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ari butas
na vėsa,kur los gyvybę ji vėl 
pažįsta Ir tik dabar pilnai 
įvertina. Niekados anksčiau 
jai nebuvo laiko tokiems 
mąstymams

Keičiasi vaizdai : Marytė 
grįžta su tel fokais. Ji tempia 
juos uz lenciūgų Ir, pasi
griebusi sunkų akmenį, kala 
kuolus ten, kur jiems dau
giau žolės. Sunkiai kelta ak
menį ir drožia į kuolą, nuo 
kurio atsimuša duslus aidas 
net į Velnlagullo pievą. Fui, 
nusipurto ji... Ir kas gi to 
kį balsų vardą " sugalvojo 
tai gražiai pievai ? [r ją net 
šiurpas nukrato... Apsižval
go. Klek tolėliau ji mato vy
riausiąjį sūnų Zigmantą va- 
s ar o jų be ak ė j ant. L auk a l 
tarsi krosnyje pakepta duona 
tvoskia, o oras alsus ir 
kvapnus. Akys jai raibsta 
nuo rugių varpų mirgėjimo 
džiaugsmas apima krūtinę. 
Bus duonelės. Ir staiga vi
sas mintis sutrikdo pabudęs 
lepūnėlis, kuris člaukšėda- 
mas atbėga pas ją.

Visa gryčia prisipildė ant 
a j arų kepamos ruginės duo
nos kvapų. Attdarl langai Ir 
per vieną Iš jų lenda Išsi
kerojusios jazminų žiedų 
kekės. Žledūnfenė vikriai 
sukasi po gryčią, kurioje be 
dukros Marytės , vis dar 
marginančios staklėse raš
tus, daugiau nieko Ir nėra. 
Tėvas trepslnėj.1 aplink na
mas Ir tvarkosi Įrankius ar
tėjančiai šlenaplūtel. Rapo
las, antrasis sūnus, žabus 
ant skiedrakaladės kapoja. 
Kažkaip užsiliko nuo žiemos, 
tai va, tik dabar Ir baigia 
sutvarkyti. Apie jį sukinė
jasi vi zglndam s-s uo de gą 
Margis. Netoliese draikosi 
vištų būrys, kvarksi antys, 
vesdamos ančiukus į prūdą, 
kur bematant visi supi u šk a 
Į vandenį Ir nardosl.

Antrąją dukterį Danutę 
pristatė burokų apkopti. Vy
riausias sūnus Zigmantas 
Išjojo į valsčių, reikia gi 
mokesčiai sumokėti. Mae- 
1 lauš i į j į mažyli Šarū nėl į 
pirmą dieną Išleido bandos 
ganyti. Apie pastarąjį mi
tina labiausiai galvoja Ir rū
pinasi. Toks lepūnėlis, ten 
Ir balų, Ir krūmų pilna. Vil
kų ten žmonės yra pastebė
ję, tai ko gero dar gali Iš
gąsdinti. Taip motina viena, 
niekam savo didelio rūpes
čio neišsakydama, laukia, 
kad pirmoji ganymo diena 
greičiau pasibaigtų.

— a —
Gąsllal žiba Šarūnėllo 

akys, negalėdamos aprėpti 
visų gimtojo kaimo laukų 
platybių, po kurias jis bandą 

gano. Seniokas, klek į prie
kį pasidavęs, su kažkaip 
keistai Išsišovusia kupra, 
yra. vadinamas skerdžiumi, 
jo botagas labai Ilgas Ir 
prlmalzgytas aštrių mazgų, 
kad galėtų skaudžiau įkirsti 
neklaužadom karvėm. Jis 
paslšaukėšarūnėlį, Išklausi
nėjo klek jam metų, kaip jis 
vadinasi Ir apžiūrėjęs Iš vi
sų pustų, Įdavė jam šmaikš
čią karklinę vytinę, saky
damas-Tai žiūrėk, Šarūnai, 
jei kurt rupūžgatvė neklau
sys, drožk šita vytine be 
jokio pasigailėjimo. Šarū- 
nėlls pirmą kartą Išgirdo 
taip sakant jo vardą - Šarū- 
nal.

Sus lt Ik Imas s u ske rdž lum l 
padarė jam didelį įspūdį. La
biausiai jam į atmintį įstri
go "rupužgalvė". Jam net 
labai tas naujas žodis pati
ko, nors jo prasmės jis dar 
gerai nenuvokė. Jis bėga 
jam nurodyta kryptimi sau
goti dešiniojo bandos "spar
no" Ir vis kartoja "rupūž- 
galvė". Pareigingai saugo 
bandą ir jei kuris kvailas 
Lėliukas ar žlluba karvė 
bando sėlinti prie rugių ar 
vasarojaus, jis tuojau visa 
gerkle Ims. šaukti "rupūžgal- 
ve " - kur lendi, kad duosiu 

GRANDINĖLĖS BELAUKIANT

Šiemet Montrealyje , pa
rengimų atžvilgiu lyg Ir ato
slūgis. Pernai, pradedant 
Naujaisiais Metals Iki pat 
vasaros atostogų, beveik 
kiekvienas savaitgalis buvo 
užimtas įvairiais padengi
mais ar šiaip kokiais subū
rimais. Kadangi vis tie pa
tys žmonės eina į visus pa
re ilgimus, tai pasta rle j [ne
buvo perdaug sėkmingi žmo
nių skaičiumi. Šiemet pa
rengimų Montrealyje ma
žiau, bet todėl jie bus žy
mesni [r įneš gilesnį pėd5- 
saką į šios lietuvių kolo
nijos kultūrinį gyvenimą.

Vienas Iš tokių žymesnių 
įvykių Montrealyje Ir yra 
KLK Moterų d - jos atkvie
čiamos Ulevelando Grandi
nėlės koncertas š.m. balan
džio 23 dieną Plateau salė- 
jė-

Cleveland© Grandinėlė jau 
pradėjusi veikti 1953 m., Iš 
m?-žos grupės Išaugo į pro
fesionalinio lygio šokėjų an
samblį. Gražūs Ir spalvingi 
tautiniai drabužiai, kurie 
atliekant tam tikrus šoklus, 
yra pp.kelčląml naujais, pul
ki šokėjų valdyba bei suma
nus ponų Sagių vadovavimas, 
padarė šį ansamblį vieną Iš
geriausių mūsų tautinio ma
no reprezentantų laisvajame 
pasaulyje.

Grandinėlės spektakliais 
gėrėjosi ne viena mūsų lie
tuviškoji kolonija net po ke
lis kartus. Be to,1970 me
tais Grandinėlė koncertavo 
Pietų Amerikoje, ku" Ko
lumbijos Ir Ve ne cue los 
miestų didžiųjų teatrų sce
nose pirmą kartą buvo atlik
tos lietuviškų šoklų progra
mos .

1972 m. ši šokėjų grupė 
lankėsi Europoje, kur Ang
lijoje Ir Vokietijoje nuotrau
komis Ir plačiais aprašy
mais buvo užfiksuota dl - 
džluošiuose šių kraštų laik
raščiuos? .

Šiam ansambliui koncer
tuojant Los Angeles 1973 m. 
ten buvo pagaminta Ir Išleis
ta 45 mln. spalvota, garsinė 
filmą, pavadinta "Grandinė
lė prie Ramiojo Vandenyno". 
Taip pat Grandinėlė turi pa-
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va, tai žinosi.
Kai vidurdienį prisisotinę 

gyvuliai, lyg susitarę sugulė 
lėtai atrajodami bambso 
karvės, avelės kupetomis 
viena ant kitos suvirtusios 
lr; Išsižioję nuo karščio, sun
ktai alsuodamos kramtė Iš 
kažkur atklydusį , jau senai 
prarytą šieną, Šarūnėlls pa
juto nuovargį Ir alkį. Jis 
sėstelėjo ant žiedais apka
rusios didelės lauko ežios,, 
kuri skyrė vieną kaimo lau
ko dalį nuo antro, Ir rodos, 
tik dabar pajuto čiobrelių, 
ramunėlių Ir dar jam neži
nomų žolių įvairių kvapų 
mišinį.. Gyvulių kramsnojl-
m5*s jam sužadino apetitą Ir 
jis Išsivyniojo pirmą varg
dienio piemenėlio užkandį. 
Pasklido skilandžio kvapas 
Ir įsiliejo į visų lauko žolių 
kvapų mišinį. Jis, klek nu
rijęs "kirminą”, prigulė ir 
nei nepajuto, kaip nudardėjo 
sapnų karalystėn. Tik kai 
skerdžius suriko, šoko Iš 
miego negalėdamas atsikvo
šėti, kur jis dabar randasi. 
Nuo saldaus miego, per pra
virų lūpų kraštą, jis brau
kia Išvarvėjusias seiles ran
kovės galu Ir bėga užstoti 
jau gana toli nuklydusius 
gyvulius.

(Bus daugiau)

gaminusi pusės valandos 
spalvotą, garsinę televizijos 
juostą "The Lithuanian Dan
ces".

Įdomu dar Ir tai, kad šis 
ansamblis rūpinasi Ir savo 
ateitimi. Nuo 1973 metų ša
lia šios koncertinės grupės 
veikla pastovi pradinė mo
kykla. Joje yra ruošiami 
busimieji šokėjai. Tad ne
nuostabu, kad šį ansamblį 
visada lydės jaunystė.

Taip pat Grandinėlė yra 
1 amerikiečių kultūrinių orga- 

> ntzacljų narys, priklausanti 
Association of Ohio Dance 
Companies [r The Cleveland 
Folk Art Association.

Kaip mums, taip gal lr 
kiekvienai tautai, savasis 
liaudies menas yra brangus, 
mielas Ir pilnai suprantar- 
mas. Daugelis gi svetimtau
čių, atėję pasižiūrėti mūsų 
tautinių šoklų, Išsirenka Iš 
jų tik tai, kas daugiau pa
traukia jų akį ; šoklų tempą, 
atlikėjų valdybą, rūbų spal
vingumą. Tačiau daugumas 
Iš jų lieka abejingi tautinių 
šoklų atskleidžiamai mūsų 
gyvenimo buities Ir papro
čių dalelei. Todėl svetimai 
publikai vieni šokiai pra
plaukia pro akis nepallkda-

LIETUVĄRAITir Vieno* savaitės, kelione Į. Lietuvą..; 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 
naktys Vilniuje, 1 dienos ekskusija į Kauną ir 1 naktis Maskvoje —

• Balandžio 24 — gegužės 2... $858. e Rugsėjo 18 — 26. . .$858.
• Spalio 9 - 17. . .$826.

TOURS
Pvi^ių,.aaYaičių. kelionė į Lietuvą,.. Vokiatu. 
Maskvoje, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuje, 1 
4 naktys Mūenchene ir 3 naktys Londone. 
Birželio 26 — liepos 10. . . | 1,253. e Liepos 17 — 3 1. . . $ 1,253.

įskaitoma: Bilietas "ekonomy class GIT”, pirmos eilės viešbučiai, po du asmenis 
kambaryje, trys valgymai dienoje; pusryčiai ir pietūs Mūenchene ir Londone, 
miestų apžiūra, persėdimai ir bagažų pristatymai.

Kainos nuo Y)77 m. balandžio 1 d. fius patvirtintos vyriausybės, suderintos su lėktuvą kainomis 
iš Bostono, New York'o ir.Montrealio per Pan American World Airways arba IATA linijas. , 

Daugiau informacilu apie kelione i Lietuvą gausite pas:
Algirdą Mitkų. - Baltic Tours 
8 White Oak Road 
Newton, MA 02168 
Tel. (617)-969- 1190

Žmoni ą skaičius visoms kelionėms ribotas. Užsirašykite kaip galite skubiau'!

Nekantraudama laukiu prenu
meratos apsimokėjimo NL.

ve/oRodž/ai
i margaspalve tautu išmintis

^Tyla pagauna pelę — Indai
J Juo aukščiau užlipa beždžionė, tuo aiškiau matosi

_ j°s pasturgalis —Indonezal
Kai nėra medžių b- karvė neslkaso — Korėjiečiai
Giltinei nereikia k.alendorlaus — Japonai
Kas Ieško tas suras, kas miegos tas sapnuos —Italai 
Kam nejuokas tas Ir neslčlaupo — Lietuviai.

Parinko M. Čapkauskas

Grandlnelės šokbjas
ml ryškesnio susidomėjimo, šventė.
kiti gi prašomi pakartoti. Mes įgalime tik džiaugtis, 
Grandinėlės gi repertuaras kad turime tokias organlza-
yra turtingas įvairiai publi
kai : kaip mums,taip [r sve
timiesiems. Ne visi šoklų
saambllal stato tokius šo
klus kaip Gaidys, 'Našliais 
Jonkelis arba Vtllotlnls, nes 
be šokio meno čia turi būti 
Išvystyta Ir šokėjų valdyba. 
Grandinėlė parodys mums 
šluos šoklus pilnoje jų gro
žio viršūnėje. Negalima ne
paminėti Ir Klumpakojo su 
žaismingu jo klumpių kauk
ėj Imu.

Šios grupės spektaklis yra 
neeilinis įvykis kiekvienai 
lietuviškai kolonijai. Todėl 
Ir Montreallolletuvlal Gran
dinėlės viešnagės dieną pra
šomi rezervuoti sau Ir savo 
šeimos i nariams susitikimui 
su šiuo puikiu ansambliu. 
Ta diena bus mūsų tautinio 
meno pade monstravlmo

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

cljas, kaip Katalikių Moterų 
d-ja, kurios paauk odamos 
be galo daug savo darbo ir
e ne rglj os, s ute tk la mu ms
diiloaumą, oiats{lankiusiems 
svetimtaučiams progą past- x 
grožėtl spalvingais, specia
liai ansabmllo šokėjams 
austais tautiniais d”abužlals, 
pasigėrėti mūsų energingu 
jaunimu, lietuvių tautinio 
meno bei papročių puoselė
toju.

Tad paslruošklmo priimti 
Grandinėlę taip, kad Plateau 
salėj? neliktų tuščių vietų, 
kad nei vienas jaunas lietu
vis neliktų tą vakarą namie, 
kad G randi lėlė, mūsų paro
dytu dėmesiu j ai pasisemtų 
daugiau energijos Ir jėgų 
savo Ir mūsų pačių Išlikimui 
ate Ityj e.

Nijolė Bagdžlūnlenė

ir-A.naljję. 1 naktis 
enos ekskursija į Kauną,

5

5



hamifoon
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs riuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperaty-'as

2TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtodie- < 
niois nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjuč'O mėn. ir prieš ilgus sovoit- 
golius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnos čekių patarnavimas. i 
Kapitalas---- virš $8,000.000

MOKAME UŽ:

depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 7,5 %
term, depozitas 1 m. 8,5 %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 11 % 
nekilo, turto pask. %

davo. Negi nutarė palaukti, 
kol mes juos pralenksime. 
Turbūt tik taip sau puikuo
jasi Ir gana. Mus žmonės 
kviečiasi, tai mes Ir einam1, 
visur. Mūsų jaunuoliai tai 
mielai atlieka, jiems ener
gijos netrūksta Ir jie visur 
mlslai dalyvauja.

-Sakykite, Jūs su šia gru
pe turėjote visą eilę Išvykų, 
pasirodom* JAV-ėso Ir čia, 
Kanadoje. Ką apie tai mano
te Jūs Ir kaip tokios Išvykos 
veikla jaunimą ? Ar nebijo
te to didelio vargo, toli nu
klydę nuo savų namų ?

-Jie to labiausiai Ir nori, 
mielai visur važiuoja, tam 
ruošiasi, mokosi, kantriai 
viską pakelia ir po to visi 
linksmi ir patenkinti namo
lio grįžta. Ne kam gi kitam 
ši grupė ir yra.

-O kąpramatote ateičiai?
-Galvojama apie tat ir jau 

planuojame. Dabar mūsų 
tikslas' yra pasiekti Disney 
Land. Tam jau po truputį 
rengiamės Ir žadame net

čia, šios * judrios jaunimo 
grupės kelionių bei įvairių 
parengimų gabia organiza
tore «

Nebe reikalo didesnė šios 
kolonijos jaunime dalis ją 
laiko nemažiau kaip ir tikrą 
savo motiną.

uesu lietuviu namai

Visi Toronto LN nariai 
prašomi tuojau raštu pra
nešti savo namų adresą, 
pašto kodą Ir telefono nu- 
me rį, Rašyti: Lietuvių Na
mai, 1573 Bloor Street W. , 
T pronto, Oit., M6P 1A6.

Pe re Ito sekmidle nlo L N 
popietėje dalyvavo apie 200 
dalyvių. Iš toliau atvykusių 
atrodo, nebuvo, nes svečių 
knygoje niekas nep?:s įrašė.

Pereitą sekmadienį posė
džių kambaryje įvyko LN 
Vyrų metinis suslrlnkljpas . 
Pranešta, kad jų sausio 29 d. 
rengti šokiai davė $ 528.44 
pelno, kuris paskirtas LN.

Į naują Vyrų v-bą Išrinkti:

T a u pyk ir s k o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

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

TVityo u* taupymo s-tas 
6% už čekių s-ta* (dep.)

AKTYVAI virš 14 miliįonų dolerių

HAMILTONO LIETUVIU VEIKLA
pasitinka minta, neužmirštant 
jumO’Tstlškal apdainuoti 
kiekvieną aukurfetį. Viešna
gė buvo linksma Ir, sulaukus 
vėlyvo vakaro, nesinorėjo 
skirstytis.

Dabar aukm’lečlai repe
tuoja- ruošiasi IV-jam dra
mos festivaliui, ku’Ts bus 
Toronte gegužės mėnesį. 
Aukuras ruošia Balio Sruo - 
gos 3 v.lyrinę dramą Pava
sario Giesmė. Vaidins Ma
rytė Kalvaltlenė, Dalia Joni- 
kaltė, Algis Ulbinas, Alfas 
Stanevičius, Loreta Kalvai
tytė, Kęstutis Kalvaitis, Ina 
Kud’ibalfcė Ir peną Kažemė- 
kaitė-Žlvko. Šią dramą Au
kuras veža į Bostoną ba
landžio 3_ d., gi Toronte 
vaidins gegužės 20 d. .Pri
sikėlimo parapijos sūlėje.

HamUtono šaulių kuopa 
šaukia imtinį narių susirin
kimą, kuris įvyks kovo 5 d. 
5 val.p.p. AV parapijos sa - 
Įėję. Nariai turėtų skaitlin
gai dalyvauti, nes bus ranka
ma- nauja valdyba, nuo ku - 
r los priklausys tbllmesnls 
kuopos va Ik i ims č

Sauliai platina piniginės 
loterijos bilietus, laimėjimai 
nuo lo Iki 1OO dolerių. Lo
terijos pelnas skiriamas 
kultūriniams tikslams.

Kanados Šaulių Rinktinės 
atstovų suvažiavimas įvyks 
Hamiltone A V parapijos sa
lėje balandžio 16 d. Bus ren
kamas Rinktinės pirmlnln- 

, kas. Atstovai į šį suvažiavi
mą bus Išrinkti kuopos iffi - 
tlntams susirinkime.

V Balandžio 16-17 d. Hamil - 
tono . šauliai minė? kuopos 
dešimtmetį. Šeštadienį bus 
vakarienė, meninė dalis Ir

Ą šokiai, o sekmadienį- par- 
imldos.

Šluos metus AUKURAS 
pradėjo susibūrlmupas Kal
vaičius. Susirinko gausus 
būrys aukurlečlųsu šeima - 
mis. Aptarti planai ateičiai.

B. Jackus, V.Kulnys, V.Bu 
bells, M.Pačys Ir T. Stanulis. 
Tolimesnėse darbo gairėse

Rude alui, dwiglakultūr i- 
nlam dramos festivaliui pa
rinktas Antano Rūko 5 pav. 
vaidinimas Svajonių Šalis. 
Aukuriečiai dirba, kad kuo 
geriausiai pasirodytų abie
juose festivaliuose. Parem
kime jų pastangas savo atsi
lankymu. Ad.

veiklios, judrios jaunimo 
grupės vyriausia galva, or-

Jo-

A. LUKOŠIUS

reikalais.
Pereitą sekmadienį 4 vai. 

p. p. Karaliaus Mindaugo 
Menėje įvyko Vitos Balčiū
naitės mergvakaris,kuriame 
dalyvavo apie 400 lietuvių 
moterų. Nuotaka gavo daug 
naudingų ir gražių dovanų,Ir 
ji pati apdovanojo savo pa
ine rges.

LN bibliotekai senas LN 
narys Juozas Budrelka pa
dovanojo 26 knygas. Biblio
teka už dovaną Juozui Bud- 
relkal yra labai dėkinga.’

Teatrui Aitvaras vis dar 
reikia jaunų vaidintojų. Lie
tuviai ir lietuvaitės, prade
dant nuo 1O metų amžiaus , 
linkę vaidinti, yra kviečiami 
atsiliepti. Skambinti tėL : 

, , 533 -^030 Al dona r Dargyte I-

LN vyz-iij, Kfekviė'ną antradienį ' nuo 
6:00 Iki 10:00 vai. vakaro 
Pensininkų Klube vyksta 
šactimatų žaidynės. Ruošia
masi turnyrui su kitais klu
bais . Vis I kvle č (aml gaus tat 
žaidynėse dalyvauti.

Užgavėnių vakaro suren
gime vasario 19 d. aktyviai 
dalyvavo Moterų Būrelis.

Kovo 6 d., sekmadienį, 4v. 
p.p.Gedimino PUles Menėje 
įvyks> Vlado Putvlo Šaulių

“ATŽALYNAS” STIPRĖJA

Suskamba telefonas. Su- ganlzatore Ir globėja 
spėsiu ar ne, bet kaipo ma- ana Bubullene Ir čia mūsų 
doje, prieinu neskubėdamas, pokalbis

-Labas, ar ponia namuo
se?- girdžiu moterišką bal
są.

-Ne. jos nėra. Nežinau į
krautuvę, ar pas draugę Iš
ėjo.

-Tai gal dukra yra ?
-Nėra nei tos. Šį vakarą

"Atžalyno" repeticijos.
-Tai vadinasi pats vienas 

namuose.
Dabar tik pažinau, kad 

kalbuosi kaip tik su šios stipresni Ir mikliau pašok-

tiesiog liepsnote 
užstl lėps no jo.

-Sakyk, ponia, kas gi čia 
darosi pagaliau? Visur tik 
’’Atžalynas” Ir ’’Atžalynas”. 
O kas gi atsitiko su kita’bu
vusia puikia jaunimo grupe 
’’Gintaras" ? Kodėl tokia ty
la ?

-Nežinau ir aš nlėku, kas 
s;i jais darosi. Tikrai jau 
Ilgokai nesigirdi. Jie net už 
mūsų atžalyniečlus buvo

programą tenai duoti. T a i 
darysime kiek vėliau, bū
tent ateinančių Kalėdij ir 
Naujųjų Movų sezono proga.’ numatyta rūpintis LN narių 
Net Ir kelionės išlaidoms 
dal į jau turime.

-Dabar sakyk, ar negražu 
būtų, kad tie gerieji mūsų 
tautiečiai, kurie testamen
tuose užrašo savo palikimą 
parapijoms arba ir kitoms 
last !tu c i jo ms, skirtų no r s 
dzilį savo palikimo štai pa
našioms jaunimo grupėms. 
Tie jaunuoliai tiek daug lai
ko paaukoja, tiek dirba ir 
pakelia ir tai vien tik mūsų 
tautos mprezentavlmul.

-Tikrai puiki mintis. Ola 
turėtą mūsų spauda t ą.klau
simą kei'.l viešumon ir pla
čiau padiskutuoti.

— O sakyk dabar, kaip ten 
iš tikrųjų su tais Lietuvių 
Namais yra? Žinau, kadteq< 
veikla pensininkų 
moterų būrelis,
bet kodėl gi nėra jaunimo 
būrelio ? Mas berods visi 
sielojamės savo jaunąja 
karta, rengiamės - netrukus 
jiems viską perduoti, tai 
kaip gi čia be jaunimo ?

-Kiek man yra žinomi 
dabartldls Lietuvių Nam 
pirmininkas J. Strazdas la 
bal daug kartų bandė šį klau
simą gvildenti ir tuo sielo
josi, Ieškojo įvairiausių Iš
eičių, kaip tą J a u 11 m "i kuopos narių matinis susI- 
įtraūkti. Sis tas užsimezgė, 
tačiau nieko rimtesnio i§ to 
neišsivystė.G 
tai dėl to,kad šie namai pir
moje e Ūėjc skuba kaip įma
nydami .mažinti skolas, vi
sos patalpos nuomojamos ir 
tai daugiausia svetimtau
čiams . Sakoma,kai nuslmO- 
kės daugiau skolų, tai lv šis 
reikalas savaime pagerės. 
Atsiras gal i myb ė ta m mū s ų 
jaunimui už visai mažą atly
ginimą arba kartas nuo kar
to Ir visai veltui tomis pa
talpomis pasinaudoti.

Tuo Ir baigėsi šis mūsų 
pokalbis su šia nuostabios 
energijos, niekada nepails
tančia, rankų :is nuleidžia a-

PRADEDAMA STATYTI 
BAŽNYČIA

“ATŽALYNO" GRUPĖ PRIE LĖKTUVO JUOS SKRAIDINUSIO Į THUNDER BAY. PRAEITŲ METU RUDENŲ 
6 p s-}.

rinkimas. Bus renkama val- 
. „ . dyba ir Šaulių Kandladatų

eiklaus ai •pr|3aaj|cae po suslrlnklmo- 
kava.

Kovo 19 d., šeštadienį, 
Toronto Šaulių abi kuopos 
ruošia nuotaikingas Juozines. 
Kviečiami ne tik visi lietu
viai .Juozai, bet Ir jų draugai 
Ir pažįstami.

Kovol3 d., sekmadienį, LN 
Karaliaus Mindaugo Menėje 
Moterų Būrelis ruošia 
tradicinę pavasario popietę . 
Jos programa bus paskelbta 
vėliau.

Betlkrlaant sąrašus, pas
tebėta, kad šie nariai spau
doje dar nebuvo paskelbti: 
Rita Jukna, Angelė Kulnys , 
V. Klškūnas, M. Paškovičlus, 
Daiva- Audra Stadytė. Ona 
Tamošiūnas.

Automobilių aikštei pri
žiūrėti vis dar reikia darbi
ninkų. Už Inte resuoti kreipki
tės pas M. Pačį, LN auto 
aikštėje.

A napQ lo vado yybė su 
darbščluoju klebonu Petru 
Ąžuballu savo planus vykdo 
toliau Iki galutino realizavi
mo. Prieš kellollką metų, 
fain.P.Ažubalis nupirko 17 a 
sodo žemės į vakarus nuolO 
HWY į šiaurę Queen Eliza
beth HWH.

PARAMA
IMA:

9’/2% už asm. paskolas 

už mortgičius

20 METŲ PATIRTIS

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki ? 
75% įkainoto turto. Visų norių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas—r-piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 
ir

532-8723 
532-1149

Toronto, Ontario
M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

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

Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 
įvairių draudos bendrovių atstovybė

1613 Bloor St. W., Torontu, Ont.
Tel. 533-1121, namų 249-2067

Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais
TORONTO, ONTARIO h-5““"

;>■
4

ur pasaulyje skambinti

tel, 533-3531 U
Dresher-Barauskas insurance agency ltd
Narys "Better Business" biuro---------------------- --------------------- —

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231-6226.

Lietuvių kolba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais — 9 v.r. — 1 2 v.p.p.
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8

ĮVAIRUS
SIUNTINIAI 

į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki )93/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sųžinlngai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA; Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais ---- nuo 9 v. ryto iki 7 v.
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

ĮSTAIGA Toj-onto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Pirmiausia, buvo įsteig
tos kapinės Ao akrų plote/. 
Jos jau seniai veikiamose y- 
ra palaidota virš 800 lietu - 
vlų.

Pastatyta Anapilio salė su 
keliomis mažesnėmis sallu- 
kėmls, kambariais Ir pries
tatu Tėviškės Žiburiams. Su 
parklnlmo aikšte užima 5, 3 
a. Vtrg Išvardinta žemė yra 
lietuvių Anapilio nuosavybė , 
ne kurijos.

Ant likusios žemės / virš 
1 a/ jau yra pastatyta klebo
nija. Dabar jau pradeda sta
tyti Lietuvių Kankinių vardu 
bažnyčią, pagal žymaus ar
chitekto dr.A.Kulpos-Kul - 
pa vi č i aus projektą. Bažny
čią pastatyti kalnuos arti 
700.000 dol. Dabar jau yra 
sukelta arti $ 420.. OOO 
/gauta Iš Kūrljos už šv^Tono 
bažnyčią Ir kt./. Taipgi 
projektuojama ten ant liku
sios laisvos žemės pastatyti 
ir Senelių Namus. Jiems ga
lima gauti Iš valdžios Iki75% 
pašalpos.

Lietuviams senesnio am - 
žlauš ir pensininkams gall-

ma būtų pastatyti Ir kundo- 
mlnlumpagrindais butus,kur 
būtų Ir bendra salė, valgyk
la, ambulatorija ir kt.pato
gumai. Įskaitant valdžios 
pašalpą /75%/, toks butas 
gal kalnuotų riedaugiau $1O. 
OOO? Norinčių ten gyven
ti tikrai atsirastų Iš viso A- 
mertkos kontinento.

Turime daug patyruslų ir 
pajėgių kontraktorlų, kur fe 
tuos pro je Irtus įvykdytų. E s - 
tai, Ukrainai, lenkai Ir kt. to
kius namus seniai turi. Ko - 
dėl lietuviams neturėti,jei iš 
valdžios dar galima gauti 
paramą?

Anapilio bendrovės v-bos 
pirmininku yra žymus vi
suomenės veikėjas Ant.Rln- 
kūnas. Valdyboje yra Irgi 
žinomi darbštūs visuomeni
ninkai.

Tat, gero pasisekimo su 
pavasariu( vjfcdytl Anapilio 
bažnyčios statybos projek
tus. • J. Ka>

• NL uolus bendradarbis Ja
nas Karka su žmonai Išvyko į 
Floridą.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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montreal
MINĖJIMUI PRAĖJUS

Vasario 16-s los pamlnėjlr 
mas šiais motais praėjo tik
roje kultūrinėje dvasioj3 — 
tik su menine programa. Ne
buvo Jokios paskaitos Ir net 
oficialaus šventės prlstaty - 
mo, nes Ir taip visi žinojo 
dėlko į Plateau salę susirin
ko. Programs, užsitęsė virš 
poros valandų laiko, /bus pla
kiau/.

LITO METINIS SUSIRINKI
MAS ŠAUKIAMAS KOVO MĖN. 
1 9 DIENA, ŠEŠTADIENI 4val. 
p.p. AUŠROS VARTŲ PARA
PIJOS SALĖJE.
■■■■■■■■■■MnBtiMivwni.iMMimui jdUAMMiian

LITO VALDYBA IR KOMISIJOS 1976 METAIS, sėdi iš kairės: Kredito kom.pirm. J. Adomonis, vald. sekr. A. 
Kličiuš, pirm. J. Bemetąs, buhalterė R. Piečaltienė, vedėjas P. Rudinskas, viepirm. D. Jurkus; stovi: revizijos 
kom. narys J. šiaučiulis, vald. narys v. Pilaitis, revizijos kom. narys B. Niedvaras, kred.kom.narys s. Kęsgai
lu vald. narys R, Išganaitis, kred. kom. narys J. Kibirkštis ir vald. narys V.Kudzma. NuotraukaT.L aurinaičio.

I
L <

Af A AUGUSTINUI NAGIUI iškeliavus amžinybėn, 
sūnų dr. Henriką, Birutę ir Gintarą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Anastazija ir Antanas 
r Tamošaičiai

Henriką Nag( ir jo Šeima tėvui 
A t A AUGUSTINUI mirus, su liūdesiu 

užjaučiame —
J augelių ir Šablauskų, 

še i mos

TORONTO
Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvo

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 1977
SEPTYNIOS DIENOS (6naktys) VILNIUJE

LITAS 1976 METAIS

( 1976 METŲ. VEIKLOS APŽVALGA)
Nežiūrint nepastovios Ka- 9 % - 9,1/2 % Ir Invesįacl- 

nados ekonominės padėties, nes - 10 %-ll %. Visi paško- 
Infllacljos, nedarbo ir kitų 1U prašymai buvo pateriklu- 
nelglamų ekonominių reiš- tl sutartu laiku, nes koope- 
klnlų, 1976 .metai PrUlkė- ratyvas turėjo pakankamai

IŠVYKIMO

D AT O Si

Gegužės-May 19 ir 26 dienomis 
Birželio-June 16 diena
Liepos-July 7 diena
Rugpjūčio- August 4 diena
Rugsėjo-September 8 ir 15 dienomis.

14
DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNĮ AUS, - MINSKO - MASKVOS -

Balansas
Išduotos paskolos
Išmokėtos palūkanos
Atsargos kapitalai
Metų pelnas
Nariu

1976 
7,086,921.70 
6,406,504-26 
' 524,259.37

. 195,933.08 
19,394.3(8

1,695

1975
6,406,504.26
5,362,872.75

427,207.73
1 60,085.00

7,773.96
1,711

Kaina: nuo $ 1,065.00 
(laukiama patvirtinimo)

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į ŠĮ 
KRAŠTĄ^ - KANADĄ. ,

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

sugrįžimu.
Rašyti angliškai;

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

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

FINA DHflRK
(MIKE RUTKAUSKAS!

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE AU-POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

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

M etinis LITO Susirinkimas
Lito Valdyba kviečia metinį Lito narių susirinkimą, 1977 m. 
kovo mėn. 19 d., šeštadienį, 4 vai. po pietų Aušros Vartų pa

rapijos salėje, 1465 De Seve Street, Montreal, P.Q. Registra
cija prasidės puse valandos ankščiau. Po susirinkimo - va-

I karienė.
1 Šiais metais Lito valdyboje savo kadencija užbaigė Juozas
I Bernotas ir Petras Vaupshas(miręs), kredito komisijoje Ste
ponas Kęsgailo ir revizijos komisijoje Juozas Siaučiulis.

| Pagal statutą jie gali būti išstatyti kandidatai s perrinkimui. 
Kandidatų pasiūlymai į valdyba ir komisijas turi būti pada
ryti raštu bent dviejų pilnateisiu unijos narių ir [teikti sek
retoriui iki susirinkimo atidarymo. Prie pasiūlymo turi būti

' pridėtąsjaštlškas kandidato sutikimas būti renkamu Kandi-
I datoms išstatyti formos gaunamos abiejuose Lito skyriuose 
arba išsiunčiamos paštu paskambinus telefonu 766-5827.

I Susirinkimo dienotvarkė šiomis dienomis išsiunčiama 
. visiems nariams kartu su metine apyskaita.

limo parapijos Kredito Ko
operatyvui buvo sėkmingi. 
Jie buvo užbaigti su 
$ 10,705.888 balansu. Ak
tyvui per metus padidėjo 
$ 1, 944. 331.Tai buvo atsiek
ta dėl kooperatyvo narių pa- 
stikėjimo šia lietuvių fi
nansine organizacija, kuri 
per 14 metų, nesiekdama 
pelno, turėjo pagrindinį 
tikslą patarnauti savo na
rtams.

Narių santaupos 1976 m
padidėjo $1,894.323 Ir iš vi
so santaupų metų pabaigoje 
buvo $10,416.097. Už san
taupas dariams buvo moka
mos sekančios palūkanos ; 
serus - 8%, depozitus - 6%, 
taūpomaslas-7,l/2% už pir
muosius tris mėnesius ir 
sekančius devynis mėne
sius - 8%, termlnlalus In
delius Iki 9% pagal sutartį 
ir registruotas pensijų Ir 
namų 'sąskaitas - 8,1/4 %.
Visos ‘Santaupos apdraustoms 
per stabilizacijos fondą Oo

Kailių siuvėjas

( Storage)’

Tel. 767-6183

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchaid Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrine ir kornerc ine statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir ar ieinamomi s kainom/ s.
-tei. 366’6237/3896_____________________________

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

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

(Lietuviams duodame specialiq nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

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

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjos Ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

'Rlchardl, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
—nmls kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote,

1977. 11. 16

A. KliČius 
Lito sekretorius

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO 8. BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. H1N 1C9 e Tel. 255-4076

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

Nieko nekainuojantis ir greitas 
y PRISTATYMAS

/____ VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAIE - LASALLE - 365-0770

Jettė & Frere Ltėe

pinigų.
Pajamų per matus buvo 

gauta $ 876,05 9 ir išlaidų 
buvo $ 836,039. Nariams 
už santaupas buvp Išmokė- 
$ 696,034 arba 79.5% gautų 
pajamų. Atskaičiavus admi
nistracines Išlaidas, gryno 
pelno liko $ 36,361s kurie 
padidino reze'rvus Pel 
$ 253,037.

Padidėjus operacijoms, 
kooperatyvo palatpos buvo 
padidintos. įrengta graži Ir
didelė operacijų salė patogi 
nariams ir. tarnautojams., 
Visus pertvarkymo darbus 
vykdė kooperatyvo nariai Ir 
remontui reikalingos me
džiagos buvo pirktos Iš Ife- 
tyviškų firmų.

Metinis narių susirinki
mas yra šaukiamas 1977 m. 
kovo mėn. 6 d. Prisikėlimo 
parapijos' salėje, 5 v. p.p. < 
Susirinkimo dalyviams bus 
paskirtos piniginės premt- ' 

kurios buv dalinamos .,'V.
loterijos tvarka.

1977 metai pradėti su s Sė
minga pradžia Ir sausio mė
nuo buvo užbaigtas su 
$13,923.515. Vasario mė
nesio pradžioje kooperatyvo 
aktyvai peršoko $ 11,000.

T. Varanavičius

( Mike Rutkauskas )
GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS -

477-G DELMAR AVE..

POINTE CLAIRE. P.Q. H9R 4A5

TEL. 695-0370

ps

tarto Kooperatyvų Lygoje. 
Mirties atveju nariai turi 
gyvybės drauda Iki $ 2000 
pagal santaupų sumą Šerų, 
depozitų Ir taupomosiose 
sąskaitose. 1976 m. mirusių 
artimiesiems pagal minėtą 
sumą buvo Išmokėta $ 12,979.

Asmeninės ir nekilnojamo 
turto paskolos 1976 m. padi
dėjo $ 1,648,542 Ir Išviso 
Išduotų paskolų yra 
$ 8,129.033. Už šias pasko
las nartai mokėjo : asmeni
nes - 9, 1/2 %, nekU.turto -

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A CENTRAIE

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

Viskas moderniems namams 1
Visi kiti vandentiekio ir j Į
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie- p ■ 
monių pardavimas ir [ren- 1 
girnas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec- išnuomo- /
vimui karšto vandens tie- Ą
kima. Veltui įkainavimas.
’lumbing fM Heating kontroktori us.

140 - 2e AVENUE 
366-03 30 LASALLE,

coin / corner Bayne 365-1143

-. >

7 p si. s-
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NL REIKALAI
Spaudos Balius gegužes 7 d.

" Nepriklausomos Lletu- 
• vos” spaudos B-vė ir laik

raščio redakcija, norėdami 
Išlaikyti tradiciją, pakvietė

■ L. K. Mindaugo šaulių kuopą 
i surengti laikraščio naudai

spaudos bailų.
Bendrovės pirmininkas 

Inž. Julius Anlolauskas, pa-
■ s įtarė su L. K. Mindaugo 

šaulių kuopos pirmininku V. 
Sušlnsku,kuris sušaukė 
kuopos valdybos posėdį. 
Kuopos valdyba surengti tokį 
spaudos bailų, posėdyje pa
kvietimą- priėmė. Tad šiais

metais Monrealyje spaudos 
baliaus rengėjais yrą L.K. 
Mindaugo šaulių kuopa. '

kviečiame Visus į

M A RATONĄ KONCERTĄ BALI

žūs r negirdėtų lietuviškų 
dalnų. žodžlai užbūrė kiaušy-, 
tojus, kurie ne tik nesigai
lėjo atėję, bet tikisi Ir vėl 
kada nors šį trejetuką Iš
girsti.

Prieš koncertą tarė žodį
Spaudos bailus įvyks ge -’’Nidos" klubo pirmininkas 

gūžės mėn. 7 d. Šv. Kazį-A. Mylė ir pakvietė apdova- 
miero parapijos salėje. Pra- nojlmui šluos klubo narius : 
eltą savaitę įvyko tuo retka- Viktorą H’dkauską už au
lu pasitarimas, dalyvaujant šautą briedį /moose/. Jam 
laikraščio red. Pr.Paukštai-Uelkta dovana Lafleur Ma
čiui. Kartu buvo aptarta nufacture sav. Br. KIĮrstuko, 
spaudos baliaus programa ir Alfonsą Gudą už- pagautą 
kiti susiję su parengimu rei-ryklį /shark/, jam įteikta 
kalal. Tolimesniems pasI-taulrė - dovana Highland auto 
tarimams vykstant, paalš-body sav. V. Sušlnsko, V. 
kės It smulkesnės detalės, Kirstuką už pagautą troutą, 
kurios bus paskelbtos arti- fain įteikta taurė - dovana 
iriausioje ateityje. NL. Igno Petlrausko.

Susirinkusi publika salėje 
gėdėjos gerais medžiot o j ils, 
me šker lotojals t|r A. G u d o 
laimikiu, kurio pagauto Flo
ridos vandenyse ryklio nas
rai buvo išstatyti čia pat 
parodėlėje.

Svečiai pavaišinti vaka
riene, naudojosi įvairių gė
rimų baru ir jaunuolio Jono 
Rjemelklo orkestrui grojant 
šokiais. Taipgi šoklus pa
įvairino svečlalsudburlečlal I
su savo atsivežta plokštelių 
muzika ir kai kurių šokių 
pra ve dlmu.______________

SUDBURIO “JAUNIMO GARSAI'MONTREALYJE. Iš kaires Erikas 
Rotkes ir Jo žmona Danguolė, Gediminas Remeikis su gitara.

PASISEKES “NIDOS” KLUBO SEZONO UŽDARYMAS

Žvejų - medžiotojų klubo 
"Nida"sezono uždarymo ba
ilus, įvykęs vasario mėn. 
12 dienos šeštadienio vaka
re, gražiai praėjo. Klubo 
pirmininkas Augustinas My- 
lė su valdybos pagalba įdėjo 
daug rūpesčio, kad dalyviai 
būtų patenkinti. Todėl pa
kvietė net Iš Sudbųrlo "J.itt- 
nlmo Garsus" programai 
Išpildyt l. Neapsiriko/ Ba-

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namu 488-8528

liaus dalyvių aplpBLnė Auš
ros Vartų parapijos salė! 
plojo, kartoti prašė ir net 
aepaslgaUėtlaal programos 
Išpildytojų. Mat, kai "Jau
nimo Garsus" sudaro tik 3 
asmenys - Gediminas Re
meikis, Danguolė ir Erikas 
Tl'oikes, tai programai vyks
tant virš valandos,' Išpildy- 
tojams gali tapti ilgesniu 
laiku negu’ sėdinčiai žntdlčo- 
rijal. O juo labiau, kad dai
nininkė Danguolė ir pati pla
no akompanavo. Visų gra
žūs balsai, ypač Er iko ba
ritonas ir gerai suderinami, 
pritaikant lengvo žanro gra
žią muziką, kur gitara Gedi
minas palydėjo. Taipgi, gra-

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 JOCYTĖS iš Argentinos KONCERTAS

BALIUS - Vynas ir sūris
Loterija 
Baras 
Šokiai

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

Ruošia Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga
— Montrealio Skyrius

, SUSIRINKIMAS
Katalikių Moterų d-jos 

rengiamame susirinkime 
kovo 6 dieną po 11 vai.pa
maldų seselių namuose dr. 
Irena Pavllanlenė skaitys 
paskaitą. Visos narės [r 
viešnios prašomos skaitlin
gai dalyvauti.
• Šį šeštadienį § v. Kazlmle- 
ro»parapljos Kazimiero var
do vakarienėje meninę dalį

atliks Aida Norkellūnalte smūLKU 
plano Ir Audrius Russell'ls duetą.

Išpildys

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO

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

DR. V. GIRlONIENĖ
Dantų gydytoja

Montreal, 

Tel. 255-3535

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
B.A., M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C-, E.R.C.S.(c>

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -4024 

r Suite 215, Montreal 109, Que.

ADVOKATAS

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON
į PHARMACIENS

Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open,
366-9742 /Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.

Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojanti s pri statymas

Į 7626, rue Central St.,Ville LaSalle

365-0505

R. J. Išganaitis, ba, bcl

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 
Montreal, Quebec H 38 2E3

Tel. (514)871-7430

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A, B.C.L
168 Notre Dame Street E. Suite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064 l

£ psi.

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE > 
PASINAUDOKITE I _

PASIKALBĖKITE SU [
-Managariu

LEO GUREKAS

AKTYVAI - virs 11 milijonu 
DUODA PASKOLAS: 

0.9/2% 
;o9’/2% 

10 Y1%

MOKA U Z:
term. Indėlius 1 metų... 9 % 
pensijų ir namų s-tas <> 9 % 
taupomąsias s-tas. «... l/i% 
čekių- depozitų s-tas.. b %

asmenines..» 
nekiln. turto.
i nvestacines.

Nemokama visu narių ayvybės drauda pagal santaupų dydĮ čekių Ir 
taupomose sąskaitose iki $2000, asmenį nlų p askol ų Ir invalidumo 
atvejais - iki $ 10,000. Nemokamas čekių Ir sąskaitų patam avim as. 
Mūsų tikslas - ne PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS.

LEONAS GURECKAS 
Solei Manager 

(Lietuvi* atstovas)

mujMontreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

(At the eno of Sherbrooke Street Wtit)_______ __ ____

WALTER TRUMPA B. Sc.
LES IMMEUBLES 

m a i n v i.l I e - p o i r i e r I 
REALTIES

Pirkti ar parduoti namus, žemės sklypus ar kita nekiInojamą. 
turtę Laurentians kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės 
795 Šte Adele Blvd., Ste-ADELE, P.Q. - Tel. 229-3186 - 
Tiesioginė tel. linija iš Montrealio — 430-3516.

JO^ASaEOTE^EALTIES
5159 DE MAISONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIECAITIS
VISAKERIGPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 Tel; 482-0772, namu 366-7041______

@ Royal Trust j
Atstovas J. Skučas, 

6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 
. Tel. 354-0360, namu722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žemė)

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

Foto M.L.S. 
Sistema.,

D.N. BĄLTRUKONIS
Sylka Realties Inc.

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

Montreal, Que.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais Ir antradieniais nuo 10 Iki 3v.p.p,, 
trečiadieniais — uždaryta, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1(YV. 
iki 8 v. pp.. Šeštadieniais nuo 9 iki iv.p.p., sekmadieniais nuo 9.30 v. 
iki 1 v.p.p.SK YRIUS AN AP ILY J E — sek modi eolais nuo9:30il<i 1 vol. p. p

Greitos ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

C. I. B. 
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBE

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

LEFEBVRE & ROBERT
■f ĄIMURilMINT - FURNITURE į—i ■

PARDAVIMAS ' ilį®/

ĮVAIRIU

BALDU

PER 

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

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

e Dideliu pa.sirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRALE ::r 4e A VENUE 1 363-3887

[~T643 ol<WTKAUK 3ee-1282 (DECORATION) Į

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
U z pensijų planą 
Terrain, ind. 1 metams 
Terrain. ind. 2 metams 
Terwin, ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
6.0% 
8% 
8,5% 
a.5%.
9.5 %i
9.5 %

Asmenines 
Nekiln. turto 
Čekių kredito 
Investacines nuo

11.0% 
ie.25%
12.0%
10,5%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais npdirbtur.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.
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