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MINISTERIS PIRMININKAS TRUDEAU IR JAV PREZIDENTAS CARTER

P.E. TRUDEAU 
WASHINGTONE

Kanados premjeras savo 
trijų dienų vizito metu 
shlngton'e amerikiečių ir 
kanadiečių spaudos daugu
mos nuomone, opozicijos ly
derių atsiliepimais,pas įrodė 
įspūdingai. Vieni Kongreso 
atstovai tvirtino, kad jie jau 
seniai girdėjo taip gerai pa
ruoštą kalbą, kiti sakė, kad 
tai buvusi geriausia kalba 
per 20 me tų-kondensuota , 
tiesioginė Ir elegantiškai 
perteikta./Quebec’o prem
jeras prikišo, kad Trudeau 
turėjęs sunkumų sekti savo 
tekstą Ir kalbėjęs bendrybė
mis/.

Trudeau savo kalboje la - 
bal aiškiai patvirtino pasi
ryžimą Išlaikyti suvienytą 
Kanadą. Kai kurio ne r žiū - 
ros ir koncesijos turės būti 
pravestos, kad prancūziškai 
kalbantys kanadiečiai jaus
tųsi lygūs ir galėtų vystytį 
savo kultūrą, bet grieži A 
pasisakė prieš kvebeklečlų 
separatistų, kurių yru ma
žumė tikslus.

Quebec’o premjeras Le
vesque, pripažindamas, kad 
Trudeau kalba buvo gera, 
pastebėjo, kad joje buvo 
priešingybių Ir prisipažint - 
mo, kad Kanados federaliz
mas, koks jis yra dabar, yra 
netobulas.
- JAV prezidentas Carte r, ls

TV programoje aiškiai pa
brėžė savo page įdavimą su
jungtos Kanados, tačiau pa
reiškė, kad tai pačios Kana
dos- reikalas nuspręsti savo 
politinę ateitį.

Separatizmo idėjom, dėl 
skirtingų priežasčių yra 
pers lėmus los Ir kelios kitos 
provincijos. Kaip ir kokiu 
būdu pavyks Trudeau Išpro
vokuoti Kanadai patrauklią 
krašto Idealo viziją,parodys 
netolima ateitis. ŠI vizija 
turėtų būti atremta į labai 
tiesiogines ekonomines ir 
kultūrines- humanistines 
vertybes, kurias konkrečiu 
būdu galima ugdyti.

SOVIETŲ ŽVEJYBOS ZONA
Sovietų Sąjunga praneša, 

kad nuo kovo 1 d. skelbia
Thyiių ZV4>j<>jit3tFo 

Paclftko Ir Arktikos pakraš
čiuose. Zona palies Ir ke
turias, Kurilų salas,kurios 
buvo priklaususios Japonijai, 
bet po II-jo P as ..Karo atiteko 
Rusijai.

Japonijos vyriausybė jau 
paskelbė dėl to savo nepasi
tenkinimą.

AMIN SUSIRŪPINO
Ugandos p re z ide ntas A mln 

rodo savo "gaspadorišką” 
Išmintį: įsakė sulaikyti vi
sus amerikiečius Ugandos 
teritorijoje, sudaryti jų ir jų 
turto sąrašus, įskaitant 
"vištas, ožkas,kiaules ir ki
tus gyvulius”. Atsikirsda
mas už prikalštus dėt 
Žmogaus Teisių žalojimo, 
patvirtino, kad norįs tik 
prieš amerikiečiams /po 
paskutinių įvykių/ aplei
džiant kraštą, jiems padėko
ti už visokeriopą įnašą I’- 
gandal.

Ne žiūrint toklųtvirtlnlmą, 
atomine jėga varom?1? 13s- 
tuvnešis F nterprlse budi Ry
tų'Afrikos pakraštyje, lydi
mas povandeninio laivo ir 
dviejų krūzerių. Pentagonas 
pasiruošęs gelbėti Amerikos 
piliečius, jei būtų reikalas .

La Salle‘.miesto meras Gerald Raymond pasiraiodokumentą suQuebec 
oclety Ine. P^tidentu Giles Morier, L aSalle mieste surengti 

1977 metais Žiemos SPOrto žaidynes.

Negalėdamas išsisukti, 
Amln, kaip visi tironai,ban
do kaltinti kitus; Išsiuntė Il
gą telegramą prez, Carter’ 
lul, Išskaičiuodamas eilę 
” nusikaltimų ”, kuriuos pa
pildžius los JAV.

Ugandoje randasi apie 2? H 
a-nv rfklečrų, daugumoje mi
sionieriai.

BAISI MADA
Snobizmas, kaip tvirtina 

kai kurte psichologai, cha
rakteringas didmiesčių 
’’smart set” grupėms, kur 
galvojama, kad elgiasi gud
riausiai, kad labai svarbu 
būti a la mode ir 1.1. Dabar 
pasklido ir Monrealyje nau
ja epidemija-koka Ino uosty
mas ...

M outre alio še štadle nlnėje 
laidoje Star plačiai aprašo
mas šis fenomenas.

Mes, nepamatę savo eu
ropietiško ir lietuviško auk- 
IJ&jlmo, j tpkj "moderniškų
jų" žiūrime supaslbalsė-
jlmu, rūpesčiu ir liūdesiu. 
Šitokia degeneracija nieko 
gero nežada, apsunkina mūsų 
i’aųau žmonių aul^ėllma ir . 
tėvų pareigas. Įstatymų su
griežtinimas, neatidėliotinas 
I nte ns y ve s n Is aukl ė j Ima s
žmogiškų ve rtyblų mokyk
lose būtų vienos pagrindinių 
priemonių Išlaikyti gražųjį 
mūsų miestą.

ŽIEMOS SPORiO
ŽAIDYNĖS

Montreal!© priemiestyje., 
LaSalle mieste vyksta Žie
mos Sporto Žaidynės (Win - 
ter Games). Įvairių žaidynių 
programa prasldxjo vasario 
25 d. ir tęsis iki kovo 6 d. 
Virš prieš metus laiko LaSa
lle miestas šias žiemos spor
to žaidynes sutiko pravesti 
labai iškiliai, nes gavo iš vy
riausybės Kvebeke pažadą da
lį išlaidų finansuoti iš provin
cinio iždo. Pasikeltus Kvebe- 
ke vyriausybei, kur i savo P. Q 
atstovo La Salle rinkiminėje a- 
pyllnkėje nepravedė. Tad gal 
ir dėl šios priežasties šiose 
žaidynėse La Salle miestui 
tenka išsiversti savo sukelto
mis lėšomis/ Bet energingo 
miesto mere Gerald Raymond 
pastangomis buvo sudaryti į- 
vairūs lėšų sukėlimo būdai ir 
šios žiemos sporto žaidynės 
šiuo metu vyksta.

skirtinoji diena,' kurią vl.-.l 
lietuviai su džiaugsmu šven
tėme, T
Ir viltimi kasmet minime .

Vasario 16-ios aktą Iš vi
sų kitų panašių pareiškimų 
Išskiria aplinkybė, pasakyta 
pačiame akto tekste, kad jį 
paskelbė "Lletuvbs Taryba, 
kaipo vie nlntėlėlletuvlų tau
tos atstovyb ė1 ’, tautos, ku - 
r toje glūdi valstybinis suve
renumas Ir apsisprendimo 
teisė.

Vilniaus Konferencijos da
lyvių didžioji dalis priklausė 
politinėms partijoms ir per 
jas re Iškė Lietuvos gyvento
jų arba lietuvių tautos poll- 
Ilnę valią.

Minime Vasario 16-ją,li
urbiai prisimindami lais

vės kovų didvyrius,kuriuos 
^priklausomybės aktas pas
katino, minim® ją, ėž augda- 
mlesi nepriklausomybės lai
kotarpio pažanga Ir laimėji
mais, minime šią dieną su 
viltimi ir pasitikėjimu.

1918 Lietuvos valstybė at
sikūrė, kadangi gyva buvo 
lietuvių tauta, dvasia paki
lusi po šimtmetinės caro 
priespaudos, kadangi susi
laukė užsienio Ir užjūrio 
lietuvių paramos, o jos va
dovai sugebėjo Išnaudoti pas
lankiai susidėjusias didžio
jo karo pabaigos ir kitas po
litines aplinkybes. V

O kokia padėtis dabar 9
Rusijos disidentų judėji

mas skatina panašius po
re Išklus satelitinėse valsty
bėse. Skatina juos taip pat Ir 
Helsinkio nutarimai, arba 
tiksliau- jų nesilaikymas.

Prie pragiedrulių galime 
priskirti Ir naujojo JAV pre
zidento Ir jo administracijos 
laikyseną Žmogaus Teisių 
pažeidimo atvejais. O šitos 
teisės Lietuvoje okupanto

BEND0UOMENYBĖSB
VLIKo vicepirm.^. VALAIČIO R 
PASAKYTA KALBA PER 
RADIJĄ / \ 
Kaip rašo anų la kų 

liudininkai, 1918 vatV 
ojlbuvo eilinė žiemos diena- 
šalta Ir apsiniaukusi. Lietu
vos Tarybos narių,pasira
šiusių Nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymo 
aktą, nuotaika buvusi taip 
pat apsiniaukusi,nes jausta , 
kad dar daug darbo teks pa
dėti, kol tikra neprtklauso-i 
mybėbus pasiekta.

Lietuvos Taryba nebuvo , 
beje, pirmoji Lietuvos ne
priklausomybę paskelbti.

1916 sausio 1O Kaune lie
tuvių ve Ik ėjų būrys, pas tva
tinęs Vyriausiu Lietuvių 
iautos Komitetu, paskelbė, 
tfąd atkuriama ” Didžioji 
Lietuvos Kunigaikštystė”.
į 1917 sausio mėnesį Ame

rikos Lietuvių Taryba, susi
rinkus I PIttsburghe, paskel- 

) "Lietuvos Neprlgulmybės 
L ’klaraclją".

1917 gegužės mėnesį Pet- 
r tpilyje posėdžiavęs lietuvių

imas taip pat nutarė,kad 
V-Ior. čeuaitvtė

privalo tapti nepriklausoma net stengiantis Iškre Iptl lie - 
valstybe”. tuvio būdą ir prigimtį.
^Vasario 16-ojl yra ta Iš- į Mūsų pasitikėjimų skatina 

Ir tai, kad kai kurios 1918 
atkurtos Lietuvos valstybln- 

kurlą m®3 su pagarba gumo apraiškos nėra Išny
kus los: mes turim® Nepri
klausomos Lietuvos valsty
bės atstovybes bei atstovus 
užsienyje, mes turime Ir Vy
riausią Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą, kuris nėra lio
vęs is re ikšt 11 letuvių tautos 
politinę valią atgauti laisvę 
Ir nepriklausomybę

Minėdami Vasario 16- ją, 
kviečiam® visus remti VLI
Ko Instituciją Ir jo darbą.
• Lietuvos atstovas dr.S. A. 
Bačkls vasario 15 gavoVals- 
tybės departamento Wa- 
shlngtou’e laišką, kurį pasi
rašė einąs sekretoriaus pa
reigas Arthur A.Hartman;

"Lietuvos .iepriklausomy
bės 59-toslos sukakties pro
ga, maųvra malonu pasvei
kinti Jus Ir pareikštigerlau- 
s lūs linkėjimus Jungtinių 
Valstybių vyriausybės ir 
tautos vardu.

Mūsų tauta yra ^nug lai
mėjusi Iš lietuvių kUn»v' P*“ 
liečiu įnašų. Mus visus pra
turtino nepalaužiama lietu - 
vlų dvasia kovoje už laisvę 
Ir tautos apsisprendimų, Ir 
jų nuolatinės pastangos Iš
saugoti savo tautos garbingą 
palikimų”.

b

t?

laužomos kasdien su nema - 
žėjančlu įžūlumu. Rinkti , 
kaupti Ir skelbti asmens tei
sių pažeidimo faktus yra 
šiuo metu mūsų pagrindinis 
uždavinys ir tuo būdu mes 
daugiausia padėsime tėvynė
je kovojantiems lietuviams , 
panašiai, kaip tai darė už
sienio lietuviai 1917-18.

Lietuvos valstybės atsta
tymui, kaip tada, taip Ir šian
dien, lemtingas yra tautos 
Išlikimas, lietuvybės Išlal - 
kymas. Tuo turimi rūpintis 
čia, o taip pat sekti vis di
dėjančias okupanto pastan-

• KLB Krašto Tarybos rin
kimams pravesti Vyr. Rin
kimų Komisija išsiuntinėjo 
apylinkių valdyboms aplink
raštį su įvairiomis infor
macijomis, prašydama su
daryti rinkimų komisijas Ir 
nurodydama, kad iki kovo 
16 d. būtų sudaryti kandida
tų į krašto Tarybą parašai 
dviejuose egz. ir iki tos pat 
dienos jie būtų įteikti apy
linkės rinkimų komisijai. 
Taip pat yra pasiųstos kan
didatų į Krašto Tarybą siū-

- Chicagos lietuviu jaunimas padeda vai-
-— r*:1? jniką Vasario 16-slos Šventes proga.

lymų formos kartu nurodant, 
kad kandidatų sarašai turi 
būti pasirašyti nemažiau 
kaip 1O siūlytojų ir kad būtų 
pridėti kandidatų pasirašyti 
sutikimai kandidatuoti. Taip 
pat nurodoma, kad tuo pačiu 
laiku ir naudojantis tomis 
pačiomis rinkimų komisijo
mis bus rinkimai Kanados 
Jaunimo Sąjungos Tarybos.

Vyr. Rinkimų Komitetas
• Rinkimai įvyksta gegužės 
mėn. 15 dieną. Vyriausia rin
kiminė komisija: Liudas Ta - 
mošauskas pirm, ir nariai S. 
Dargls.V. Petraitis, S.Bube-

- • /
Tautos Fondo Atstovybės, 
Montrealio Apylinkės 
pranešimas:

Pranešam® Monrealio 
miesto ir apylinkės lie tu
viams, kad nuo šių metų va
sario mėnesio pradžios pa - 
slkettė Tautos Fondo Mont
real Io Apylinkės Atstovybės 
valdyba.

Naujoji T. F. Atstovybė 
Montrealyje susideda Iš se
kančių as manų?

plrmlnlnkas; He nrikas A- 
damo’ils, 5493 Coolbrooke 
avė.,Montreal,te 1; 489-6527.

Iždininkas; Gasparas All- 
nauškas, 405 Dawn St., Vfllę 
LaSalle,teis 365-9398,

sekretorius; D. N. Baltru- 
konls, 2860 Graham Blvd. , 
Town of Mount Royal , tel: 
737-0844.

Nuoširdžiai dėkojam® 
Moutreallo ir apylinkės lie
tuvių vardų buvusiam plrm- 
kul Ignui Petrauskui, sekr , 
Petrui Gabriui ir Ižd.Augus- 
tlnul Kalvaičiui už jų darbš
tumų Ir paaukotą laiką Tau
tos reikalams.

Mes šluoml Ir tollaukvl®- 
člam® gerb. Moutreallo ir 
apylinkės lietuvius savo 
dosniomis aukomis paremti 
šią taip mūsųT autai skvarbią 
Instituciją. Padėkite ken
čiančiai T autai. Gal Jūsų au
ka ne vieną Išgelbės nuo 
mirties. Įsijunkite į garbin
gą Tautos Fondo aukotojų 
sarašą. Nebūkite abejingi 
šiam taip svarbiam reikale .

Aukoti prašome per aukš
čiau Išvardintus asmenis Ir 
per M.L.K.U - Jos LITO 
sąskaitos nr. D- 348.

Tautos Fondo Moutreallo 
Apylinkės Atstovybė

LAIKRAŠTIS LAUKIA

NL Bendrovės Voldyboyra nutarusi 
I oikrastt siuntinėti tik u Ž $5,00 p Ir- 
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
n.oullems skaltyto|ams.
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(■ t Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
I our ta liberation de la Lituanie! Loy aut e an Canada! 
!'or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Lietuvos 
nepriklausomybės
šventės proga

f Lietuvos Dipl. $efo Stasio Lozoraičio žodis pasakytas per radiją)

Vasario 16 diena - Lietu
vos Nepriklausomybės šve'n- 
tė - yr-a Iškilmingai minima 
kiekviename laisvojo pasau
lio krašte, kuriame yra lie
tuvių. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Kanadoje, Pie
tų Amerikoje, Europoje už
sienio lietuvių visuomenė 
yra vieninga, švęsdama šią 
reikšmingą datą,pažyminčią 
mūsų tautos naujosios Isto
rijos sprendžiamą įvykį - 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą, paskelbtą 1918 
metals mūsų sostinėje Vil
niuje, Kalbamas aktas, ku 
riuo buvo atgaivintas lietu
vių tautos suverenumas, te
bėra galioje teisiniu atžvil
giu, nes smurtu primesta 
Lietuvai okupacija negalėje 
jo panaikinti. Tai patvirtina 
Civilizuotojo pasaulio pašto- * iiiopr-tklausoinybę?. 

4vuš nūs įstatymas nepripa
žinti padaryto Lietuvai, kaip 
lygiai Estijai Ir Latvijai, 
smurto padarinių.

Antra ir svarbiausia, va
sario šešioliktosios aktas, 
jame Išreikšta teisė į nepri
klausomybę ir laisvę, tebėra 
gyvi mūsų tautos sąmonėje.

Svetima, o ypač sovietų 
okupacija, turi daug prie
monių primesti žmonėm iš
viršines gyvenimo formas, 
politinę bei ūkio santvarką, 
slopinti laisvą nuomonės iš
reiškimą. Bet vienas, pa
grindinis dalykas jai neprl- 

■mes, būtent, žmonių 
dvasia. Patriotizmas, tautl-' 
nls solidarumas, prisiriši
mas prie laisvės, tikėjimas, 
žmoniškumas - štai tie dva
siniai veiksniai, kurie įkvė
pė mūsų tautą tvarkyti savo 
nepriklausomą v.'lstyblaį gy
venimą, o dabar sudaro lai
dą, kad ji paliks tautiniai 
gyva, moraliai sveika Ir 
dvasiniai nepriklausoma kol 
atgaus 
mybę. 

, Kad 
laukti,

politinę neprlklauso-

\ I
PANORAMA

NAUJA ERA JAV UŽSIENIO POLITIKOJE

"Detente” Jr ncujos moralės 
JAV politika 1
Iki šiol sovietai, nekant

riai suslrūpl/ię, laukė pasky
rimo naujo JAV sekreto
riaus, tikėdamiesi, kad šis, 
/kaip Klss ingėmis/ nusta
tys Amerikos užsienio poli
tiką Ir tuo Išspręs detąntės 
likimą.

Tačiau i sovietai buvo pri
trenkti, kuomet prez. J. Car
terls savo 
paskyrė C. 
Z. Bzezlns 
mėn. 28 d. 1938 m. Varšuvoje 
Ir vedusį buv. Čekoslovaki
jos prezidento Benešo gimi
naitę. Jo tėvas 1938 m. atvy
ko Kaaadoh kaip Lenkijos 
gerenalln £3 konsulas Ir čia 
karo laiku pasiliko/.

Prezldeetas J. Carterls

sekretoriumi 
Vance Ir patarėju 

iįky /gim- kovo

Sovietai bando moraline JAV 
politika
Taigi, prez. Carter prin

cipiniai yra aiškus : Ameri
kos ateitis Ir stiprybė glūdi 
jos praeities Idėjose Ir prin
cipuose. Sovietai, nieko ne
laukdami Ir pradėjo areš
tuoti visus tuos, kurie kovo
ja už žmonių teises SSSR. 
Paskutiniu latku jie suareš
tavo Ir Andrei Sacharov, nes 
negali juos 
kad padarė 
Solženicynu.

atsikratyti kaip 
su Aleksandru

latku SavharOvPaskutiniu
susitiko Maskvoje su civili
nių teisių advokatu Martin 
Garbus, nes pastarasis tiki, 
kad prez. Carterls laikysis 
moralinės politikos. Jis su
tiko perteikti laišką prezl--

Annabergo pilyje, Pabaltte- 
člų Krikščionių Studentų Są
jungos laisvalaikio namuose. 
Suvažiavo Iš viso 11 evange - 
llkų kunigų :

garbės senj. kun. Adomas 
Gclžtnlus Iš Braunschweig’o, 
pats šeimininkas vlcesenj . 
kun.Juozas Urdzė su žmona , 
kun. Alfredas Fra neką Itls su 
žmona Iš Frelstatt’o, kun. 
Martynas Klumbys Iš Bens,- 
helmo, kun. Mikas Klumbys 
Iš Barntrup1 o, reformatų kun. 
Fridrikas Barnelis su žmo
na Iš Hofhelm’o / Taunus , 
metodistų kun. Ričardas Lu
pas Iš Leer/Ostfrlesland, 
kun.WIlhelmas Banžėrlus Iš 
Korschenbrolch'o, kun.Rudol
fas Wymeris Iš Bad Oeyn
hausen’o, kun. Karolis Fel- 
gendreheris Iš Hamburgo Ir 
kun.Fr.Skėrys Iš ... Mann - 
helm’o.

Raštu dalyvius pasveikino 
okup. Lietuvos vyskupas Jo
nas Kalvanas Iš Tauragės , 
Lietuvių Evangelikų Liute-

darbąbe jokio skirtumo. Tik 
vienybėje mes Išlaikysime 
tėvynėje Ir Išeivijoje savo 
kalbą, papročius Ir mūsų ti
kėjimą motinos kalba.

Pasimeldėm už brolius 
kunigus Lietuvoje, kad ji- 
drąsiai ir linksmai liudytų 
Dievo žodį Ir telktų paguo
dos ir stiprybės mūsų tikė
jimo žmonėms. Dėkojome 
Dievui už visą Kristaus 
Bažnyčią žemėje.

Vakare įvyko bendras visų 
evangelikų kunigų pasitari
mas su svečiais. Planuoja - 
ma Ir kitais metais tokiu pat 
laiku sušaukti trečią tokį 
suvažiavimą. Vist Išreiš
kė viltį, kad kitais metais 
dar daugiau kunigų, su savo 
žmonomis, suvažiuos Į Bad 
Godosberg’ą. Valteris Ba
naitis prašė, kad kiekvienas 
kunigas, kuris dabar buvo 
Annaberg’e dar atsivežtų po 
vieną.

Penktadienio vakare į va
karines pamaldas atsilankė

konstatuotl, jog civilizuotų 
tautų bendruomenėje atsi
randa vis daugiau moralinio 
bet politinio pasipriešinimo 
smurtui Ir priespaudai. Di
dėja tarptautinis solidaru
mas , s ma rkla nt ž mog aus 
te Is tų paže Idlmus, pe rseklo- 
jlmą dėl Ideologinių, tauti
nių ar tikybinių pažiūrų. Au
ga susidomėjimas pavergtų 
kraštų likimą, nes žmogaus 
teisės pirmiausiai pažei
džiamos tuose kraštuose, 
kurte, kaip Lietuva , yra 
svetimųjų smurtu okupuoti 
Ir valdomi. Žmogaus teistų 
nevaržomas vykdymas turi 
dar platesnės reikšmės : jis 
savaime veda į žmonių ap
sisprendimo laisvę, į lais
vos visuomenės sudarymą, į 
tautos laisvę!, bei valstybinę

JAV 
F orę 
buvo 
sek-

Ir kaip Ilgai tektų to 
vis dėl to galima

dar rinkimų metu davė aiš
kiai suprasti, kad jis, o ne 
nūs ima s is sekretorius, bus 
"bosas"klek tai liečia JAV 
užsienio politiką. Jis sakė 
nedarysiąs tų klaidų, kurias 
buvo padaręs prez. Fordas, 
būtent, kas tai liečia 
užsienio politiką, ne 
das, bet Klss inge ris 
prezidentu. Jis, o ne
rotorius nubrauks naują JAV 
politikos žemėlapį ir jis nu
statys jame gaires. Sekre-i 
torius turės pasilikti savo 
vietoje,t. y. tvarkyti bet ad- 
mlnstruotl diplomatiją, be. 
ne nustatyti užsienio politi
kos tikslus.

Kas talllečla santykius si. 
sovietais, dar lapkričio m ė - 
neslo 15 dieną spaudos kon ■ 
ferencljoje Carter pareiškė; 
"As far as the human -ight i 
Issue andthe consumstlon c ’ 
the Helsinki Agreement con-š 

v se r nJ nir humįįį „y L$j.t _ 
would be ..an ever-presėnti »» 
consideration in my mind as ’ 

Žmogaus teisių apsauga j deal wlLh thc soviet Union 
yra vienas dabartinės tarp- the m5tter of tradef and ' 
tautinės raidos Vakaruose TO3±ter of ^orld 
veiksnių. Tai raidai paryš- ■, 
kinti priimtini šie JAV prez 
J. Carterlo žodžiai, pasa
kyti jo inauguracijos kalbo
je : " ... Auga a 1st rlngas 
laisvės troškimas. Šia nauja 
dvasia vadovaujantis, šian
dien naujos veiklos pradžio
je negali būti Amerikai kil
nesnės Ir garbingesnės už
duoties, kaip padėti kurti 
teisingą bei taikingą, tikrai 
žmonišką pasaulį... Toks 
pasaulis, kuriam? kiti ga
lėtų nekliudomai viešpatau
ti, neturėtų vietos padoru
mui Ir sudarytų grėsmę vi
sų tautų gerbūviui".

Šie kilnūs Amerikos pre
zidento žodžiai teįkvepia Ir 
mums pasitikėjimo ateitimi. 

Nepriklausomybės šventės 
proga Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos vardu nuolankiai 
sveikinu lietuvius Ir lietu
ves krašte Ir užsienyje, 
linkėdamas visiems laimės 
asmeniniame gyvenime Ir 
dį*ubuose Lietuvos gerovei.

dentul, kuriame Sacharovas 
palygina Maskvos požemyje 
įvykusį sprogimą, panau
dojant "Reichstag fire" t. y. 
nacių suplanuotą provokaci
ją (Idant jie galėtų nužudyti 
ar uždaryti į kalėjimus opo
ziciją.

S acharovas pe rs pėj o A me - 
rlkos adv. Garbų Ir jo žmo
ną, kad šie nepasiduotų KGB 
kratymui Išeinant Iš jo buto 
tol, kol neatvyks JAV kon
sulato tarnautojas. Ruth 
Garbus paėmė laišką iš Sa- 
sharovo Ir jį įkišusi į ki
šenę, drąsiai praėjo pro 
KGB sargus jų nesustabdy
ta. Visa tai sukėlė audrą. 
Sovietų ambasadorius Dob
ryninas tuojau paskambino 
sekretoriui Cyrus Vance, o 
sovietų spaudos agentūra 
Tass pradėjo bombarduoti 
JAV dėl "unsavory play", 
užtariant Sacharovą.

Su Sacharovo likimo 15- 
p^ovvčtlmU,’ OUt> tSSJJL'ęy t,i rr 
Itl žmogaus teisių klausi-

arai ne tik Rusijoje, bet Ir 
1 Pabaltyje.

LIETUVIU EVANGELIKŲ 
ANTRASIS

LIUTERONU KUNIGŲ 
UVAŽIAVIMAS

ronų Vyriausios Bažnyčios 
Tarybos pirmininkas s-enj. 
kun.Adolfas Kelerls iš Bre- 
men’o, kun. dr. Gustavas 
Vagneris Iš Wietze, kun. 
Hermanas Jekells Iš Goet- 
tlnge n’ o, dekanas Jurgis 
Gunga iš Lippstadt-Benning- 
hausen’o Ir kun. Gustavas 
Butkevičius iš Bochumo.

Pirmą dieną vakarines 
pamaldas laikė pats šeimi
ninkas vlcesenj.kun. Juozas 
Urdzė. Po pamaldų sekė 
mirusiųjų kunigų prisimini
mas ir pasimeldimas už a. 
a. Henriką Smitą /kilimo Iš 
Prienų/, Julių Stanaitį Ir 
Petrą Šlmukėną.

Pabaltlečlųkambaryje pa
sidalino jaunystės prisimi
nimais apie studijų laikus , 
Išeitą mokslą Ir darbo sta
žą Iki šios dienos.

Penktadienį buvo pravesta 
Biblijos studija Iš Mato E - 
vangelljos. Studijų vedėjas 
kun. Karolis Felgėnclrehėrts^ 
Po kavutės, vlcesenj.kun. J . 
Urdzė padarė pranešimą 
apie evangelikų Bažnyčią ok. 
Lietuvoj. Vist dalyviai labai 
apgailestavo, kad evangelikai 
kunigai Lietuvoje yra susi
skaldę ir dirba nevieningai 
Viešpaties vynuogyne. Visi
turėtų burtis apie mūsų nau- Estija/. 
]ą vyskupą Joną Kalvaną ir Vakarines pamaldas laikė 
bendrai dirbti krikščionišką kun. Fr.Skėrys. Vėliau įvy

ko aukšto lygio koncertas.Į 
jį buvo atvykę daugiau žmo
nių iš 
Broliai 
Pauls 
atvykę
Ir pianinu išpildė keletą kū
rinių. Rūta 
Wuppertallo 
savo sukurtų
Petras Odinis-fleita Ir Val
teris Banaitis-piano Išpildė 
Dvariono Eleginę Pjesę Ir 
Kačanausko Siuntė Mane 
Motinėlė.P. Bruverls-smul
ku, P. Odinis- fleita Ir D .

Nuo 1977 
6-9 d. d. 
tuvos

> 1977 m. sausio mėn. 
. d. vyko Antras Iš ne
kilusių evangelikų llu-

teronų kunigų, gyvenančių 
Vakarų Vokietijoje, suvažia
vimas Bonn-Bad Godesberg^

»-SlL

Fr, Skėrio nuotrauka i S - jo E van unigu ir

KUOPOS PIRMININKO ’ 
ATSAKYMAS SEKRETORIUI
Laikraštis - Neprlklau - 

soma' Lietuva 1976 m. gruo
džio 15 d., 50 nr. , Ir Gerai 
Ir Blogai skyriuje patalpino 
P.Polgrlmo straipsnį'" Sva
jonė Ir pasikalbėjimai tai 
dar ne kuopa? Jame auto
rius kimba prie J.Šarapnlc- 
ko straipsnio,parašyto Nau- 
jtenosel976 m. spalio 25 d. , 
kuriame buvo aprašyta mūsų 
kuopos pe nkerlų metų trum
pa veiklos santrauka Ir,klek
2 p si. ■

Iglau, aprašytas pats minė
jimas, Tame Šarapnlcko 
straipsnyje nerandu nei pa
žemintų, nei paaugštlntų, Iš
skyrus gražų aprašymą Po
vilo Lukšto Šaulių kuopos Ir 
jos penkerlų metų veiklos 
bei minėjimo. Už tokius 
veiklos aprašymus spaudoje 
turėtume būti daugiau dėkin
gi, negu kabinėtis prie žo
džių, neišskiriant,kaip šaulį s įkalbėjimai 
Ir P.Polgrlmą. Tas kuopai 
nepasitarnauja, o įneša dau
giau ar mažiau nesusiprati
mų šaulių tarpe Ir St.Catha-

rlnes lietuvių visuomenėje . 
Atrodo Iš viso, kas gražaus 
parašoma, ar aprašome, tai 
P.Polgrlmui nepriimtina, jei 
nėra polemikos Ir užgaulio
jimų korespondencijose. J. 
Šarapnlckas rašo, kad po' 
daugel važinėjimų Ir pastan
gų, St. Jokūbaitis įsteigė 
"šaulių • kuopą". P.Pr" - 
grimas NL straipsnyje Pa

ir Svajot..^ 
pats sau susikrauna "kuopos 
įsteigimo" kraitį, pažymėda
mas net susirinkimo pro - 
tokolą - reikia suprasti

apie 30 žmonių. Jas laikė 
kun. Martynas Klumbys . 
Maldose prisiminėm kompo
zitorių Ir pianistą prof. VI. 
Jakubėną, kuris staiga mirė 
pereitų m3tų gruodžio 13 d . 
Chicagoje. Išeivijoje, šalia 
kitų da-bų jis vargonininka
vo Tėviškės Lietuvių E van- . 
gellkų Liuteronų Ir Z tono 
parapijose. Jis buvo lietuvių 
evangelikų reform etų sen^s 
šeimos atžala,prlnclpii žmo
gus, nesus įviliojęs sirenų 
valsais. Jis s aky davo: "Ma - 
■no dainos, tai dovana visuo
menei". VI. Jakubėnas tapo 
ne vieno lietuvio muzikos 
mokytoju. Pas jį mokėsi ir 
tilžiškis Valteris Banaitis , y 
kuris pagrojo vargonais ke
letą Jakubėao kubinių Ir In
tonavo vėliavos nuleidimą 
Kaune prie Nežinomo Karei
vio kapo. Tai buvo 1 įbal jau
dinanti valandėlė.

Šeštadienį Biblijos d: rbą 
’pravedė reformatų ^cunlgas 
Fridrikas Barnelis Iš Luko 
Evangelijos. Prie Biblijos 
studijų ar darbų klekvle nas 
prisidėjo Ir davė savo tei
giamą įnašą.

Po kavutės matėme filmą 
Trys Tautos tarp Rytų Ir 
Vakarų/ Lietuva, Latvija Ir

Bonnos Ir apylinkių.
latviai Daniels Ir 

Bruverls /neseniai 
Iš Latvijos/ smuiku

Sproglėnė Iš 
padeklamavo 

eilėraščių.

ij suvažiavimo.

Steigiamo Susirinkimo pro
tokolą, tuo visai nubraukda
mas kitas 5-las steigėjų pa
vardes Ir tuo pačiu : metinio 
Kanados Šaulių Rinktinės p - 
ko St. Jokūbaičio pastangas , 
kaip įsteigėjo. Visatą 
sumaišęs į savo rašinio Iš
kraipytų faktų šiupinį,klau - 
s la: tad ke no įste Igta Nlaga -. tls iniciatyvos įste tgtl
ros Pusiasalio šaulių kuo
pa? Aš,kaip vienas Iš stei
giamojo šaulių vieneto daly
vių Ir Niagaros Pusiasalio 
P. Lukšio Šaulių Kuopos p- 
kas, esu priverstas atsakyti 
Ir atitaisyti sekančiai: St. 
Jokūbaitis, nei prieš 15-ką, 
fiel prieš kelius metus, šau
lių įkūrimo reikalu Į P.Pol-

Splitą nesikreipė. Raštu 
kreiksi į šaulį K. Galdiką , 
kad Imtųsi Iniciatyvos suor- 
ganh,i0tt šaulius Niagaros 
Push3aiyje; Klek vėliau tuo 
pačiu reikalu į Z. Jakūbonį , 
J- 7eteltį , Ir į mane, ir ga
ilausią, nesuradęs organi
zatorę pats St. Jokūbai-

Saulio. vienetą. Susitarė su 
kunigu^ patalpų Ir paskel
bimo niiĮnatytos datos stel- 
glam^a^j susirinkimui. Ka
dangi talpos buvo užimtos 
jaunino vepetlcijoms ir ne
buvo numatytu latku
kvlestęaujjų steigimo pasi
tarimą vienuolyne, tik tada 
St. Jonaitis paprašė P.

Polgrlmo, ar negalėtų duoti 
vietą susirinkimui Jo na
muose, Ir kad paprašytų ku
nigo paskelbti vietos pakei
timą Ir datą. Tad patalpa Ir 
skelbimo nunešimas dai* ne
reiškią "įsteigėjas".S t e I - 
gėjai yra visi tie še- 
š l,kurie daly va vo Stei
giamajame ŠaullųVle- 
neto Susirinkime, o 
įsteigėjas yra St. Jo
kūbaitis l- jam priklauso 
nuopelnas Šaulių Grandies 
atsiradimo Niagaros Pusia
salyje. Tad, kaip matai, bro- 
UPetral, nesi "Kuopos įstei
gėjas", bet Grandies šeštas 
narys, kuri tik po metų Iš
augo į Būrį Ir po maždaug 
dviejų metų, Išaugo į Kuo
pą. Pasivadino Niagaros 
Pusiasalio Povilo Lukšio

Su pagarba
A.Šetlkas,Povilo Lukšio 
Šaulių Kuopos p-kas
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DAIL. VL ŽILIUS PASISAKO
( Pasikalbėjimas buvo perduotas per “Lietuvos Aidy" Radijo programą Chicagoje)

Balys Brazdžionis: DaUl- V. Ž.: Į laivyną yra prll- 
nlnke Žlllau, aš norėčiau pa- maml Ir Į kitas sritis, Išsky- 
klaustl, kaip Lietuvos vyrai1 rus aviaciją. Į ją Lietuvos 
yra Imami į Rusijos kariuo
menę?

. Dall .V. Žilius: Karinė tar
nyba yra privalom?-. Už at
sisakymą eiti Į kariuomenę 
žmogus teisiamas automa
tiškai penkiems metams ka
lėjimo. fr atlikęs šią baus - 
mę,jel atsisakys eiti tarnau
ti, jis vėl bus baudžiamas 
penkiems metams. Atsisa
kymo ne gal r būti.

B. B.: Jaunuoliai prievar
ta turi eiti į Rusijos kariuo
menę. Kaip lietuviai tai Iš
gyvena?

V. Ž.: Be abejo, jie neno
ri, sunkiai tai Išgyvena, nes 
turi tarnauti svetimam kraš
tui, savo priešui,Ir dar prie
do dažnai Išsiunčiami i Sibi
ro dalintus karinius. Sovle - 
tai turi bendrą principą,kad
tai turi bendrą principą , 
Iš pietinių rajonų kilusius 
siųsti į šiaurines sritis Ir 
atvirkščiai maišoma. Maišo
mos visos tautos Ir tai ken
kia, žymus nutautinimas.

B. B.: Ar Lietuvos vyrai, 
grįžę Iš kariuomenės, turi 
kokias privilegijas?

V. Ž.: Ne, neturi jokių 
privilegijų.

B. B.: Ar jie gaunakokias 
algas? Ypač tarnyboje ?

V. Ž.: Kariuomenėje ka
reivis gauna 3 rbl.į mėnesį, 
Išvertus Į dolerinę vertę, bū
tų tik 1 doleris.

B. B.: Ar grįžta į Lietu
vą kareiviai,kurie apslveda 
rusaites ar kitų tautybių 
mergaites ?

V.Ž.: Taip, pasitaiko. 
Kai kurie vyrai pasilieka gy
venti Iš kur žmonos kilusios, 
kltljtis parsiveža į Lietuvą .

B. B.: Ar Lietuvos vyrai 
priimami į įvairias karino
me nės dalis ? Pav., aviaciją, 
laivyną Ir kt. ?

Bruverls-piano IšptldėGre- 
en’o, Denz*o Ir Fleblg’o kū
rinius .

Žinomas lietuvių poezijos 
vertėjas į vokiečių kalbą 
kun. Alfredas Franckaltls 
padeklamavo Mykolaičio Pu
tino Ramybės Valandėlė ir 
Gražumas Dangaus dviem 
kalbom. Kun. Franckaltls 
yra Išvertęs apie 350 lietu
viškų eilėi’aščių į vokiečių 
kalbą. Tai jo "hobby". Būtų 
labai gaila, kad tie eilėraš
čiai pasiliktų neatspausdlntl. 
Gal atsirastų laisva jame pa
saulyje gerų mecenatų, kurie 
padėtų jam išleisti knygą? 
Tai būtų didelis lietuvių po
ezijos įnašas vokiečiams.

Buvusi Vilniaus operos 
solistė Stmantukštytė-PansĄ 
dabar gyve nantl Bonnoje, pa
dainavo, palydint V. Banai
čiui pianinu, visą eilę lie
tuviškų dainų. Bendrai visi 
padainavome Lietuva Brangi 
Ir Bijūnėlis Žalias. Tai bu
vo labai gražus Ir širdį jau
dinantis koncertas,kurio da
lyviai taip greit neužmirš , 
ypač tie, kurie lietuviškų 
koncertų jau 20 ar 30 metų 
nebuvo girdėję.

Sekmadienį pamaldas laikė 
mūsų garbės senj.kun. Ado
mas Gelžlnlus. Vargonais 
grojo muz. Valteris Banaitis.

Po pamaldų įvykp suva
žiavimo įvertinimas Ir pa
siūlymai. Uždarymo žodį 
tarė šeimininkas kun. J. 
Urdzė.

Po pietų atėjo ątslsvelkl- 
nlmo valanda. Visi nuošir
džiai padėkojo kun. J.Urdzel 
už suvažiavimo suorganiza
vimą Ir Verai Urdzlenel už 
vaišingumą.

kun. Fr. SKĖRYS
1977 I IĮ 7 

vyrams labai sunku patekti , 
retai vle nas kitas pakliūna , 
nes Rusija žiūri Į Pabaltijo 
tautas kaip nepatikimas.

B. B.: Mes girdėjome , 
kad mėgino bėgti Slmokal- 
člal, mėgino kiti, ypač, jūrl - laisvesnė, negu Lietuvos ar 
nlnkal. Pas mus yra atbėgęs Iš Maskvos ateinančios lal- 
Jonas Jankauskas, kuris tar
navo Klaipėdoje. Jis pabėgo 
perParyžIų, Iš Rusijos laivą 
Ar teko būti laivyne?

dos.Bet paskutiniu laiku, 
prieš Išvykstant, teko gir
dėti žmonių aimanas, kad> 
sovietai stato trukdymo cto-

V. Ž.: Ne, aš laivyne ne- tls. 
tarnavau. Tarnavau pėstinin
ku, Karaliaučiaus zonoje.

B. B.; Ar. lietuviai turi 
kokią karišką spaudą ?

V. Ž.: Ne. Armijoj net 
draudžiama kalbėtis lietu
viškai. Kai aš tarnavau , 
mūsų daliny buvo Ir daugiau 
lietuvių. Oficialiai buvo 
draudžiama tarpus avy kalbė-
tls lietuviškai. Buvo leidžia
me. tik rusų kalba.

B. B.: Ir jūs, būdami keli 
lietuviai, negalėjote niekados 
p«3 įkalbėti?

V. Ž.: Kada viršininkai 
mūsų nematydavo,mespasl- 
kalbėdavom, bet jei tik ar
čiau pasimaišydavo koks 
seržantas ar kitas vyresny
sis "brolis", tuoj nutildavo
me. Tuoj užmegzdavome 
pokalbį rusiškai.

B. B.: Aš mačiau ok. Lie
tuvos s paudoje, kad L letuvos 
jaunimas raginamas rašyti 
laiškus Lietuvos kariams. Ar 
nedraudžiama skaityti?

V. Ž.: Ne, tai nėra drau
džiama.
' B. B.: Vienu žodžiu, vie

naip yra draudžiama tarpu - 
savyje kalbėtis, o laiškus 
vautl lr skaityti, ne ?

V. Ž.: Matote, tuo nori
ma nušauti porą z-.tikiu:vieną 
-palaikant klek žvalesnę ka
reivio dvasią, sus įrašinėjant 
su civiliais,kitą-kad lietu
vaitės gal pradės susiraši
nėti su rus lakais, ar kitų 
tautybių kariais Ir taip susi
pažinus, susidraugavus pasi
taiko Ir večjybų. Tai tikras 
asimiliacijos propagavimas 
šiuo atveju.

B. B.: Tamsta, buvęs Ru
sijos armijoje, matėte kari
nę galybę. Ar Iš tikrųjų So
vietai taip jau galingi,kaip 
jie kad giriasi ?

V. Ž.; Nežinau,, nesu spe
cialistas. Manyčiau, kad 
šiandien rusai yra galingi.

B. B.; Ar jie turi daug 
atominių ginklų?

V.Ž.: Turbūt. Aš tarna
vau pėstlnlnk įjos daliniuose . 
motorizuotų pėstininkų gru
pėje, neturiu duomenų apie 
raketinius dalinius, nes į 
juos niekada nepakllūdavome. 
Tuose daliniuose kas tar
nauja, 'nėra išleidžiami į 
miestą pasivaikščioti.Jie tu
ri būti kareivinėse kaip ka
lėjime. Tik teko kalbėtis jau 
esant civiliniame gyvenime 
su kalkurlals, kurie tarnavo 
raketų daliniuose.

B. B.; Ar Sovietų Rusijos 
kariuomenėje yra polltrukų, 
kurie seka kareivius?

V. Ž.: Talp.be abejo. Po
lltrukų yra Ir civiliniame 
gyvenime, kurie seka kiek
vieno žmogaus žingsnį. Ar
mijoj tuo labiau sekimas 
kietesnis.

B. B.: Ar kareivis galėjo 
klausytis radijo ?

V. Ž.: Armijoj buvo lei
džiama turėt1 tik vidutinių Ir 
ilgųjų bangų radijo priimtu
vus. Tranzistorinių, trumpų 
bangų aparatų turėti negali - 
ma, nes jais galima girdėti 
užsienio stotis.

B. B.: Ar Lietuvos žmo
nės, ar kariai, gali matyti te- 

levlr’joj vaizdus Ir žinias Iš 
Va? rų stočių ?

V. Ž.: Tik Iš Lenkijos. Ir 
tik tas Lietuvos pakraštys , 
kuris rubežtuojasl su Lenki
jos siena galt matyti,ką jos 
stotys transliuoja. Žmonės 
tuo labai džiaugiasi, nes 
Le nkljos tele viz I ja . daug 

B. B.: 
bet ir 
trukdo ?

Tai ne tik radijo, 
televizijos laidas

V. Ž.: Radijo trukdymas 
vyksta nuo pat II Pas.Karo 
pabaigos.

B. B.: Ar Tamstai teko 
girdėti ką apie susirėmimą 
Sovle'tų-Klnųpaslenyje anais 
metais? Ar buvo ten Ir Lie-, buvo
tuvos vyrų, atliekančių kari
nę prievolę?

V. Ž.: Taip, tam tikras 
procentas yra Ir buvo Rusi
jos (kaliniuose. Kai buvo tas 
susirėmimas, be. abejo ne
mažai jų žuvo. Jų kūnai 
karstuose buvo parvežti Į 
Lietuvą.

B. B.: Ar žmonės žinojo, 
kad jie ten žuvo?

V. Ž.: O taip, nors viskas 
slapta, spaudoje to neskelbė. 
Šitokios žinios eina iš lūpų į 
lūpas Ir jos greitai pasklin
da ne tik sostinėje, bet Ir po 
visą kraštą.

B. B.; Atro ’Ojkad Iš lūpų 
į lūpas yra greičiausias paš
tas Lietuvoj, pralenkia spau
dą ir radijo ?

V, Ž.: Dalinai taip. Kl - 
tokių priemonių nėra.

Dail. y l. filius

B.B.: Ar Jums tako gir
dėti, kaip Prahoje vyko su
kilimas ?

V. Z.: Taip, tada Lietuva 
labai klausėsi visokių radijo 
ir žinojo,kas dedasi pasau
lyje Ir Prahoje. Įtempimas 
buvo didelis, nes Lietuvai 
labai rūpėjo, kas atsitiko 
Čekoslovakijoj, Ir tikėjosi 
lengvatų. Tragiškai pasisu
kus visiems įvykiams Ir lie
tuvių viltys sudužo.

B.B.; Ar Čekoslovakijoj 
yra žuvę Lietuvos karių? Ar 
jie irgi buvo atvežti į Kauną 
laidoti ?

V. Ž.: Nežinau klek, bet 
žuvusių, Ir atvežti Į

Lietuvą laidoti.
B. B.: Tad lietuviai žūna 

už Sovietų Rusiją, ginant jos 
Interesus ?

V. 7.: Kitaip negali būti. 
Jei norėtų atsisakyti vykti 
su daliniais, karo lauko teis
mas ir sušaudymas be jokio 
atsikalbinėjimo. Tai yra vi
sų vyrų skaudus momentas , 
kada reikia ginti priešo, sa
vo pavergėjo užmačias ir 
atiduoti savo, gyvybę.

B. B.: Ar teko girdėti , 
būnant civiliniame gyvenime 
ar kariuomenėje, kad Ame
rikoje eina žurnalas Karys?

V. Ž.: Man teko girdėti, 
bet ne žinau, klek žmonių ži
no. Jei kas domisi išeivijos 
gyvenimu- žino.
|B. B.: Pirmą kartą pasi

kalbėjau su Tamsta apie ka

riuomenę Ir karių likimą. O 
dabar pasakykite,kaip žmo- 
inės Išgyveno Simo Kudirkos 
šuolį, jo grąžinimą Ir išlais
vinimą iš to balsaus Sibiro?

V. Ž.: Lietuva buvo su - 
krėsta neapsakomai šio Įvy
kio. Žinios ėjo Iš lūpų į lū
pas . Labai lietuviai pe rgy- 
veno šį įvykį* nes Simo Ku
dirkos žygis palietė visą 
tautą. Rusai, tai matydami 
ir žinodami, turėjo eiti Į 
kompromisą Ir Išleisti Simą 
Kudirką.

B. B.: Kur Tamsta gyve
nai, kai Kudirka buvo teisia
mas Kaune 1970 m. ?

V.Ž.: Aš buvau Vilniuje 
ir apie teismą nieko nežino
jau, niekur teismas nebuvo 
skelbiamas viešai. Niekas 
nieko nežinojo, tik paskui Iš 
užsienio radijo sužinota. 
Vienas parsidavėlis Miniota 
patalpino spaudoje suklasto
tą pasikalbėjimą.

B. B.: Dar truputį apie 
kariuomenę, ar Lietuvos 
mergaitės Imamos Į kariuo
menę? Ar jaunimas apmokI- 
namas kariškai mokyklose?

V.Ž.: Merginos neima
mos. Kada aš mokiausi,tai 
dar iš I Pas.Karo šautuvais 
mus apmoklndavo. Paskui 
Meno Akademijoj buvo kari
ninkų kursai. Visose aukš - 
tesnėse mokyklose yra prl - 
valomi karininkų kursai. O 
paskui, baigus universitetą 
ar kitą aukšt. mokyklą, Ima - 
ml į armiją praktiškam su
sipažinimui sukarintu gyve
nimu.

B. B.: At Tamstai teko 
matyti kokių karinio pobū
džio filmų Iš II Pas.Karo, 
kaip mos čia Amerikoje esa
mo daug matę?

V. Ž.: Principe, karinių 
filmų rodom? kur kas dau
giau, negu civilinių. FUmose, 
kaip .Tamsta gal žinote, yra 
rodomi tik Rusijos nvę-.lėji- 
mai, kokie jie kare buvo did
vyriai. Karinės propagandos 
isterija yra nepaprastai di
delė. Žmogus nuo pat ma
žens yra pratinamos to ka
rinio muštro. Rusijos šalis 
yra totaliniai ruošiama ka
rui. Kiekvienas gyventojas 
yra nuteikiamas, kad karo 
atveju būtų tinkamas karinei 
tarnybai.

B. B.: Ar 1le nuteikia 
prieš Ameriką? FUmose?

V. Ž.: O taip, ypač spe
cialiose f Urnose.

B. B.: Ar sovietai giriasi 
kad jie laimėjo Ii Pas,Karą?

V.Ž.: O, taip. Tik jie 
viską laimėjo, ir nė vieno 
žodžio apie Amerikos su
telktą blllonlnę paramą. Jie 
kaltina net Ameriką, kad ji 
vilkino pradėti karą ir todėl 
sovietai turėjo milžiniškų 
nuostolių.

B.B.: Jie gi gavo tūks
tančius tankų,lėktuvų, mais
to ir kitokį bUlonlnį turtą . 
Ar jie to žmonėms nepasakė?

V. Ž. : Ne, jie net prie šln- 
gal nuteikia prieš Ameriką, 
ir jokios tiesos nesako. Lyg 
Amerika nieko nerėmė.

B.B.; Kalbėjome apie 
karines fUmas. Aš norėčiau 
žinoti, kokios gaminamos ci
vilinės?

‘ V. Ž.: Vlsųpirma turf at
sispindėti komunistinės Ide
ologijos propaganda. Be šito 
nė vienas filmas viešai ne - 
pas įrodys. Ne i me no kūri
nys, nei kitoks meniškas 
pasireiškimas negali pasi
rodyti, o filmas taip pat la
bai žiūrimas,kad nepraeitų. 
F Urnas turi didelę reikšmę, 
todėl valdžia nepaprastai jas 
tikrina ir studijuoja,kad ne
nukryptų nuo linijos.

B.B.: Čia pas mus nese
niai kilo skandalas dėl -filmų 
rodymo Jaunimo Centre.Sa
kykite,^ ar fUmos apie Mai
ronį, Čiurlionį turi komu - 
ntstlnės propagandos?

V. Ž. : Aš nemačiau šfų Tj 
filmų, nežinau kokiu aspektu 
jos pristatomos. Šiaip,be a- ; 
bėjo, yra tendencija, klek 
galima daugiau prakišti fil
mus nekalta priedanga, bet 
vlstlek žlūrt, kad jos būtų 
Ideologijos dalis.

B.B.: Dar noriu paklaus- ; 
tl, kaip Tamsta žiūri į uios 
menininkus, kurie atsiunčia- f 
ml į Ameriką ir kitur dai
nuoti, šokti ar pan. ? 77ltl net 
pradėjo atvykti neva pavie
šėti pas gimines?

V. Ž.: Privačiai atvyks - 
tantlejl asmenys Į čia, jeigu 
gauna tokį leidimą, visi be 
išimties turi būti lojalūs 
sovietinei valdžiai. Visi, 
grįžę Į Lietuvą, turi pateikti 
KGB tikslią ataskaitą ką jie 
matė Amerikoje, su kokiais 
pažįstamais susitikinėjo, su 
kuo kalbėjo, kokius pastebė
jo nesutarimus tarp lietuvių 
Išeivijoj. Visa tai saugumas 
registruoja ir išsirenka, sau 
reikalingą Informaciją,kurią 
paskui galėtų pa naudot IprL1? 
Išeiviją. Nereikia šiuo atve
ju turėti Iliuzijų. Aš kairė- 
jausi su daug jau čia gyve
nančių lietuvių, Ir sutikau, 
gaila, daug naivių žmonių, 
kurie mano, kad juos reikia 
sutikti nuoširdžiai šiltai, su 
Ištiestom rankom. Ne visus 
veikla taip sutikti, nes neži
nai, kokiais tikslais jie čia . 
Reikia atsargumo.

B. B.; Čia neseniai lan
kėsi dainininkai. Jie buvo 
lietuviams žinomi Iš dainų 
plokštelės. Viepi juos batko- 
tavo, spauda, radijo, T Vtylė- 
jo, o keletą atsirado, kurie 
kvietė eiti Į jų koncertą. 
Kaip jie Išsiunčiami į užsie
nį, juk jie polltrukų apsupti ? 
Ar ne ?

V.Ž.: Kiekvienas Į. čia 
atvažiuojantis žmogus gauna 
KGB Instrulctatą. Su jais 
kalbama ir kiekvienam yra 
patelkiami saugumo pagei
davimai, kuriais turėtų čia 
domėtis. Nebūtinai į čia at- 
vykęs turėtų domėtis ame
rikiečių raketomis ar ato
miniais išradimais. Saugu
mui daugiau rūpi Išeivija ir 
jos skaldymas.

B. B.; Dabar daug kas nu
vyksta Į okup. Lietuvą Iš 
mūsų menininkų, dainininkų, 
dailininkų. Juos apklaus inėja 
okup. Lietuvos lalkraštlnln - 
kai. Jie pas įsako, kaip vis- 
kas gražu, žmonės gražiai 
gyvena. Kaip Jūs, ir ten lie
tuviai žiūri Į tokias pareiš
kėjus ?

V. Ž.: Aš tik gailu žiūrėti 
su šypsena veide,kaip žmo
nės yra labai naivūs, nesu- 
slgaudą politinėje situacijoj* 
paprasčiausiai,politiniai ne- 
apsišvietę,arba cinikai, ar
ba- mažai Informuoti.

B.B.: Menininkai sako
si, Jiems politika nesvarbu, 
tai dėl to jie važiuoja Į Lie
tuvą. Ar geras toks požiū
ris?

V. Ž.: Matote, žmogus , 
suinteresuotas savo talentu, 
bet jis turi pažinti gyvenlmą 
to krašto, Į kurį jis važiuoja 
ir suprasti politinę padėtį , 
jei jis priklauso tai tautai. » 
Jis turi žinoti, kaip jo bro
liai ir sesės gyvena, kokia ‘ 
politinė atmosfera. Nes jis 
negali atsiskirti nuo to. Iš 
čia vykstant į ok. Lietuvą , 
nežinau, klek menininkai 
orientuojasi, ar iš tikrųjų jie 
nori ir 1 turi gerų tikslų at
siekti, ir klek jie suintere
suoti kultūrine veikla Lletu- 
voje.

Taip baigė dali.V.Žilius 
pasikalbėjimą.

Linkiu sėkmėm mielam 
dailininkui čia gerai Įslkūr- 
tl ir pasiekti laisvėje to, ko 
negalėjo okupuotoje Lietu
voje. .Ačiū už pasidalinimą 
nuomonių taip opiais ir rū
pimais klausimais.

Bal. B^aždžlonls'
3 p s I.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
Danlus Povilaitis, 9 skyrius

Aš einu. Į lietuvišką mokyklą dėl to, kad aš esu lietu
vis, nors Ir esu gimęs Kanadoje. Aš nesu nei kanadietis 
anglas, nei kanadietis prancūzą kilmės. Aš esu išdidus , 
būdamas kanadietis lietuvis.

Aš einu į lietuvių mokyklą, dėl to, kad aš turiu Išmok
ti gerai kalbėti Ir rašyti lietuviškai. Sužinoti daugiau apie 
Lietuvos Istoriją ir geografiją, Išmokti tautinius šoklus.

Būti lietuviu man nėra lengva. Bet būti lietuviu nebu
vo lengva nei mano seneliams, nei mano tėvams. Toks tar 
člau yra mūsų likimas ir mes turim- būti tais,kuo esame 
gimę.

Dėl to aš einu į lietuvių mokyklą.

' moki- 
pamokų

Vasarlo mėn. 16 d.' data Šeštadieninės Mokyklos mo
kiniai Montrealyje Išleido savo laikraštėlį LIEPSNA . 
Jį redagavo Ginta Jurkutė Ir Asta Kllčtūtė. Talklnlnkavo- 
malonu pasakyti- nesuttngę berniukai; Robertas Valinskas. 
Kęstutis Skučas Ir Jurgis Žukauskas. Petras Adamonls 
pasirūpino laikraštėlio atspausdinimu. Savo rašinals ja
me paslrdoė net 59 mokiniai,rašydami įvairiomis temo
mis Ir įvairiu būdu: pasisakymai, aprašymai,poezija, juo
kai, piešinėliai,laiškai. Užpildyti 34 puslapiai sukelia 
be sklaidančiam didelę simpatiją ne tik valkams 
nlams, bet Ir mokytojams. Pėr tokį negausu“
skaičių, kad Ir su pasitaikančiom klaidom, bet t nuošir
džiai Išsireikšta, stengtasi apvaldyti lietuvių kalbą, ne - 
mažas, palyginti,Ir žodynas rašiniuose. Pasirodo Ir tikro 
rašymo gabumų beturlntle ji. Ar būtų pe r daug ne re alls - 
tiška Ir drąsu viltis, kad jie Ir toliau norės parašyti apie 
tai, kas juos domina, neramina, linksmina, liūdina ? Be - 
rašydami, labiau įsigilins į pergyvenimus, Ir- panorės 
pasidalinti lietuviškai ? Ar nebūtų mūsų rūpestis, suau
gusiųjų, neišskiriant Ir tėvų,kurių valkai jau baigė mū - 
sų mokyklą,pas{džiaugti jų laikraštėliu jį nuperkant Ir tuo 
parodant savo pritarimų jų darbui ? Kad vyresnieji vai - 
kai paskaitytų mažesniems šeimoje Iš to laikraštėlio,ti
krai prisidėtų prie paskatinimo. Kodėl nepašvęsta valan-

MANO KATINAS
Chris Bernotas, 8 skyrius

Mano katino vardas yra Taškas. Jis yra senas.Taš - 
kas labai daug valgo Ir kriokia. Katinų yra visokių rūšių: 
Seal point, grey point Ir kt. Mūsų katinas yra seal point, 
’’seal point, grey point” Ir kt. Mūsų katinas yra ” seal 
point”.

Taškas turi šviesius plaukus Ir tamsią burną,kojas Ir 
uodegą.

Aš esu jo geriausias draugas. Jis labai mėgsta dras
kyti mano ranką, baldus Ir salono užuolaidas.

Jis Išgąsdina visus katinus, šunis Ir voverytes mūsų 
kaimynystėje. Jis yra tikras charakteringas katinas, tal-

JONAS SAKO: ’’BĖKIM, VYRAI’” 
JURGIS RĖKIA: "NE"}
MES GI SKAUTAI’NE MERGINOS 
KĄ GI DABAR ČIA’.

IŠKYLA
Jurgis Žukauskas, . 9 skyrius 
ĖJO SKAUTAI IŠKYLAUTI 
MIŠKO TAKELIU, 
IR PAMAT Ė JIE me ŠKIUKĄ 
LIPANT NUO KALNŲ,

KOL TIE SKAUTAI SUSITVARKĖ, 
KOLj IŠSIRIKIAVO, 
DINGO TAS DIDYSIS PRIEŠAS, 
DINGO IR DEŠRELĖS.

JEI TURĖČIAU KIŠKĮ
Vilija Lūkoševlčlūtė, 5 skyrius

JEI TURĖČIAU KIŠKĮ, 
JĮ VADINČIAU PIŠKIU. 
JIS VALGYTU KOPŪSTUS, 
BAIGĖS LAIŽYTŲ USUS.

JO AUSYTĖS ILGOS
IR KAIP SNIEGAS BALTOS.

ŠALTA JO NOSYT Ė, 
•trumpa UODEGYTĖ 
tamsios jo akytės 
ir maža galvytė.

dėlės? Būtų įdomu Ir naudinga paskaityti Iš jo kad Ir pav. 
skautų sueigoje-paukštytėms ir vilkiukams. Norint, atsi
rastų Ir džiugiau progų. Pasikeisti su kitomis mokyklomis 
laikraštėliais. v.

Štai jaunųjų redaktorių žodis;
Kiekvienais metais Montreallo Lituanistinė Mokykla 

Išleidžia laikraštėlį, kuriame yra Išspausdinta Įvairūs ra
šinėliai, eilėraščiai, mįslės ir juokai. Jo pavadinimas - 
’’Liepsna”. Ji vaizduoja k ekvleno mokinio kūrybinę jėgą 
Ir jo Išsireiškimą. Mokinys šiame laikraštėlyje nori 
Jums pareikšti savo mintis, jausmus,papasakoti savo gy
venimo atsitikimus raštu.

Mes pirmą kartą redaguojame Liepsną, ir paskutinis 
kartas, kai dalyvaujame,kaip lietuvių mokyklos mokinės ,. 
Tikimės, kad Liepsna atliks savo tikslą Ir Jus supažln - 
dlns su jaunesnių Ir vyresnių mokinių darbais.

Ginta Jurkutė,
' Asta Kllčtūtė 

KODĖL AŠ EINU Į LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ?
Kęstutis Skučas , 9 skyrius.

Aš pradėjau kalbėti lietuviškai nuo pat savo pirmųjų 
metų, nes mano tėvai yra lietuviai. Pradžios mokyklą aš 
pradėjau prancūzų kalboje, tačiau taip pat įstojau ir į lie
tuvių šeštadieninę mokyklą.

Aš norėjau lankyti lietuvių mokyklą,- nes tik ten aš 
galiu dar geriau Išmokti lietuviškai kalbėti Ir rašyti. Man 
labai įdomi yra Lietuvos Istorija apie didžiuosius kunl - 
galkščlus, ir lietuvių literatūra .

Taip pat aš ten susitinku savo lietuvius draugus.

musų Taškas
o

MARGUŽĖL1S KATINĖLIS
Ramona Lapinaitė, 7 skyrius
Vieną dieną Margužėlls nutarė pasigauti pelytę.Jls Iš 

bėgo į miškelį, gal pagaus, o gal Ir ne. Vaikšto vaikšto Ir 
nieko nemato. Staiga jis kažką Išgirdo. Apsidairė Ir pa - 
matė mažą pelytę. JI bėga, bėga, o jis nori pasivyti.

Ir ops, ji įlindo į mažą skylę žemėje. Margužėlls ma
no, kad Ir jis galėtų Įlysti. Įkiša nosytę Ir mato, kad gal
va perdldeiė. Jis sėdi Ir nežino ką daryti. Margužėlls 
grįžo namo nieko nepagavęs, nuliūdęs. Margužėlls atsl - 
gulė ir užmigo.

SKAUT ĖS
D a Iva P le čatty t ė , 7 skyrius

MANO NAUJAS namas
Andrius Knystautas, 5 skyrius

šią žiemą m-s Išstkraustėm į naują namą. Aš turiu 
savo kambarį. Mūsų namas didelis - trijų aukštų. Man •• 
patinka jam'-’ gyventi. Mano kambario sienos yra mėly - 
nos. Mūsų namas yra arti prie kelio. Jame yra 1O kam
barių.

žiema
Andrius Valinskas, 4 skyrius •*

Vieną žiemos rytą aš Ir mano brolis su rogutėmis 
buvome ant kalno. Mes bijojom^ nusileisti nuo kalno. Aš 
pamėginau Ir visai nesusįmušiau, bet mano brolis Ma-!. f.
rlus labai susidaužė. Aš jį turėjau nuvesti namo. Gal ki
tą kartą pasibaigs smagiau.

SKAUT ĖS ĖJO IŠKlLAUf l,
IR MĖGINO MIŠKE VOVERE PAGAUTI.
JOS LINKSMAI ĖJO IR DAINAVO, '
NE T NE PASTE B ĖJO, K Av JAU ŠUTE MO. 
*' " /a . .
MIŠKE TUOJ LAIPNg PASISTATĖ, 
BET PAS JAS ATĖJO LAPĖ.
.LAPĖ TURĖJO DAUG BĖDOS, 
NES LAPINĖ BUVO ANT JOS OLOS.

TĄ NAKTĮ SKAUTĖS NEMIEGOJO, 
NES VISOS SU LAPE KOVOJO.
BET RYTĄ JOS GRĮŽO Į SAVO PALAPINĘ 
O LAPĖ GAVO SAVO OLĄ IR LAPINIS.

pasijuokime
- Tėveli, ar jūb Ir mama gimėt Lietuvoje ? «
- Taip. Mamytė gimė Vilniuj, aš Kaune. Tu girnai 

Kanadoje, o mažasis broliukas gimė Amerikoje
— Kaip keista, kad visi vienoj vietoj susitik

PAŽINKIME PRAEITI l
VO KIEČIŲ siaut ėjimas mano apylinkėje 

1041 - 1944 metate
/atsiminimai / 

Balys Brazdžionis 
/ tęsinys /

Baudžiamos ekspedicijos
Įvairių smurtų Ir baudžiamųjų įstatymų pasėkoje,dau

gelis lietuvių turėjo patirti nelaimių. Ypatingai buvo sun
ku atlikti natūros Ir darbo prie voles. Šalia to, reikėjo lar 
mokėti mokesčius ne tik už žemę,bet ir.. , už šunį. Tad 
čiulpė pinigą,kaip tik Išmanydami, nes okupanto tikslas 
smurgdytt ūkininką taip, kad jis skurstų Ir būtų pu saiku n aą 
neprogresuotų. Žmonės stengėsi, kaip įmanydami .juos Įs
tatymus apeiti. Ypač gabių buvo tame reikale valsčiaus 
tarnautojų-sekretorlaus Ir viršaičio. Iš juodo padarydavo 
balta, arba atvirkščiai. Dokumsntal Ir blankai būdavo per 
rašomi į mažavertį. Ir taip gudriai,kad vokiečių civilinė 
valdžia to jokiu būdu nesuprato. Pavyzdžiui, ūkininkų 
prievolės natūra buvo atiduodama Ir pažymima tik vals
čiaus knygose, o faktlnal į sandėlį nepakllūdavo nė vienas 
grūdas. Raštvedys, ar kas kitas,kvltus vogčiomis ar už 
kyšį gavęs, uždeda antspaudą Ir keliolika Ūkininkų atlei
džia nuo vežimo į kooperatyvą. Bet būdavo Ir kitaip • pa - 
tys tarnautojai kooperatyve būdavo lietuviai. Jie turėjo a- 
pytlkrtal viską apskaičiuoti. O klek sandėliuose Ir į vago
nus pilama- jau nebe jų atskaitomybė... Užrašydavo ant 
vagono tiek Ir tiek kg. ar tonų, Ir tvarka. Sandėlis tik į 
galą metų Ištuštėdavo. Vieni atveždavo gerus,kiti blogus 
gaminius, -treti visai jokių. Kooperatyvo vedėjas, ar kl - 
tas kuris, galėjo Išrašyti kvito priėmimą nors javų ar ktk. 
ūkininkas neatveždavo. Viską darydavo su saiku Ir atsar
giai. Pasitaikydavo Ir pavyduolių, ’’nešvarius ” darbus 
sekdavo. Vienas kooperatyvo vedėjas Latonas buvo gešta- 
po įtartas. Ypač labai pyko,kad parapijos klebonas vežda
vo Iš kooperatyvo Į namus šiaudų, šieno. Vedėjas buvo su
imtas Ir žiauriai tardomas. Bet jo būta turtingo, Ir gral - 
tai papirko visus geštaplnlnkus. Pokęletos savaičių jį pa
leido su sąlyga,kad dirbtų kitame mieste.
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Iš slaptosios spaudos ”Į Laisvę” ir ’’Laisvės Kovoto
jas” ūkininkai sužinodavo apie žiaurias ' baudžiamąsias 
ekspedicijas. Skaudžiai mus vėrė liūdnos žinios,kad Vil
niaus krašte Ir k lt se Lietuvos vietose, j vadovaujantis tais 
įstatymais buvo šaudomos šeimos,kurios negalėjo atlikti 
prie volių; žemė ne derlinga ,karo frontų išvartyta, sūtrug- 
dydavo pilną jos Išnaudojimą. Taip pat sėklų trūkumas Ir 
darbo jėgų sumažėjimas nepaprastai apsunkindavo ūkinin
ką* O reikalaudavo Išlaikyti tokį našumą, kaip talkos me
tu. Ir prie geriausių norų laužydamas galvą, negalėjo ūki
ninkas atlikti prievolių. O kur dar darbo ar miško prievo
lės ?...

Ūkininkas turėjo vykti Įvairiems darbams ne tik sa - 
vo valščlaus ribose ,bet Ir į kitas apskritis. Sunkiausia 
būdavo suvežti paskirtas miško medžiagų normas- malkas, 
popiermalkes, rąstus. Nuo kiekvieno arklio kasmet turė
jo atiduoti 24 kv. malkų, 12 k v. popiermalkių, 5 kėtmetrlus 
sielių. Klek vargo Ir triūso,klek prakalto Išliejo ūklnln - 
kas, Iki atlikdavo šias prievoles. Kartais miškan reikėda
vo važiuoti 20-30 km. ,dllo rogės, lūžo ratai Ir vežimai , 
arkliai nekaustyti. O geležie s, bei kitų reikmenų 'valdžia 
jiems neparūpindavo. Kur nori, gauk, prevolę turi Išlal - 
kytl. Sunku buvo rasti geležies Ir už spekuliacinę kalną. 
Amatininkai už darbą Irgi norėjo trigubai. Ką x pagaliau , 
daryti? Ar, neištvėrus, mesti ūkį, arba sąmoningai bal - 
kotuotl? Daugiausia pasirinko nepildyti prie volių. Tas 
kelias buvo lengviausias, bet Ir pavojingiausias. Juo ūki
ninkas gėlėjo nuvažiuoti surakintomis rankomis Į Vokieti
ją darbams, būti Išneštas Iš ūkio, arba net sušaudytas... 
Vis tik, dalis ūkininkų tokią naštą pakėlė, nes savo žemė, 
ūkis,kampelis apylinkės, buvo už viską meilesnis, už tai 
Ir galvą nebijojo gęrlau padėti, nuvargus užmerkti akis , 
kad tik savo žemelėje. Ir tada su. Maironiu aimanuoti- ‘

Didžios nelaimės spaudžia Tėvynę, 
O priešas laukia jos prapuolimo.

Vieną gegužės mėnesio dieną apskriejo drebi nantl ži
nelė, kad į mūsų apylinkę atvyksta baudžiamoji ekspedici
ja. JI prislėgė visus ūkininkus. Valsčiaus prie volių kny - 
guVės aiškiai rodė,klek kuris kaltas. Jokių geresnių įro - 
dymų 'nereikėjo.

- O ką, kaip bus taip, nevežu Ir baigta’. - Nevieno ūki
ninko žodžiai pasigirdo. Į Pasvalio stotį staiga ėmė plūstĮ, i 
keliu, ateinančiu Iš Vaškų, būriai gyvulių. Ūkininkas tur& 
jo Išvesti paskutinę karvę,kiaulę, arklį, grūdą ašarodamas^ 
Baudžiamosios Ekspedicijos vykdytojai, ginkluoti, keletą 
žandarų su motociklais bei mašinomis. Atsiprašymų ir 
pasiteisinimų nepripažįstą. Pasiautėję vlehoje apylinkėje, 
persikėlė arčiau Pasvalio. Buvo manoma, kad krės Ir čia. 
Bet tik pravažiavo. Visi nusidangino į gretimą valščlų - 
Daujėnus. Na, Ir ėmė ten vykdyti savo darbus. ;Kadangl 
Daujėnų valščlų gerai pažįstu, nes ten teko Ilgai gyventi , 
rūpėjo surinkti žinias Ir sekti,kas ten darosi,' kaip toji 
ekspedicija veikla. Štai keletas faktų:

Atvykę į valščlaus raštinę, pasiėmė dar trūkstami 
žinią, apylinkės pavadinimus Ir pasileido pas neatlikus lūs 
prievoles ūkininkus. Pasuko į Berklalnlų kaimą. , Įsakė 
vesti gyvulius, sunešti mėsą Ir pristatyti vežmenls.Ido - 
mu, kad ne tik gyve ntojal mokėjo maskuoti Ir slėpti ' kur 
tik Įmanydami gyvulius, grūdus, bet Ir pats kaimo viršai
tis Pyragius. Atsilankiusi ekspedicija į jo namus Baluš- 
klųkaime, ne rado, ko reikėjo Ir ėmė daryti kratą. ’ Ūkis 
buvo gražiai sutvarkytas. Nams gražus, sodyba planingai 
sutvarkyta, visiems net akį vėrė. Tik žiba, blizga, švaru- i 
Užtat tiems niekšams kilo įtarimas, argi Iš tikrųjų jis 
negali atlikti prievolės ? Be slankiojant po sodybą, nety
čiomis pastebėjo miške vieną kitą galviją. Tuoj spyrė ū- 
klnlnką prisipažinti, ar tai jo galvijai. Kai tik juo suvarė 
į sodybą, vargšai gyvulėliai Išdavė visą paslaptį- kiekvie
nas nuėjo Iš papratimo į savo tvartą. Aiškiai nustatę,kad 
tai jo galvijai, tuoj uždėjo pančius ant rankų,liepė pakin
kyti arklį. Viršaitį vežė Į Pasvalį, jį lydėjo vežime gink - 
luotl ekspedicijos dalyviai. Pirma važiuoja vienas žanda
ras, Iš paskos du motociklais, apsiginklavę mašlnplsto - 
llals. Atrodė, lyg kažkoks žmogžudys suimtas. Tai (toks 
buvo to pavyzdingo ūkininko likimas...

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Šarūnas
Juozas I

( Pradžia 7 numeryje)
Pagaliau atėjo Ilgai lauk

tas vakaras. Jei Iš ryto, tik 
pradėjus ganyti atrodė įdo
mu, tai jau dabar jam ne
svietiškai atgrįso. Skerdžius 
užtrlūblnojtal reiškia laikas 
ginti į namus - paaiški
no kaimynų sūnus Jonukas. 
Gyvuliai skuba į namus. Gal 
Ir jie pavargo ? Kai jau pa
siekė kaimą', karvės ėmė 
mnurotl, te liukai bliauti,! 
avelės mlkentl Ir taip visi 
grūdasi per vienas kitą, kad 
sukėlė dulkių debesis. Visi 
sprunka i savus kiemus, 
kvailos avelės visai pasime
tė, puldinėjo Ir bliovė įar- 
puvarčluose, kur su duonos 
žiauberimis stovėjo šeimi
ninkės Ir šaukė: buriu-bu- 
rlu-burlu. Kai jau atsiranda 
savame kieme, jos čiumpa 
Iš rankų duoną Ir tarytumei 
kokį skanėstą , apsilaižyda
mos praryja. Spruko ir Ša- 
rūnėlls į savo kiemą. Jis 
buvo labai pavargęs, bet ne 
siskundė; suprato, kad ne
reikia namiškiams nuotaikos 
gadinti. -Pasakojo dienos įs
pūdžius Iki užmerkė akis 
nakties poilsiui,

Taip vaikystes dienos pra
bėgo ; vasaros prie bandos, o 
žiemos mokykloje -per pus
nis su medini ils ttga.aulia.ls 
batais Ir Iš lentgalių.sukal
ta dėžute, kur susikrovęs 
nešdavosi tada taip vadina
mus gripelius, deską, arit
metikos bei kitus vadovėlius.

Ottawa, Ontario FILMU PASAULYJE **X**^*t
Vjasario 16 paminėjimas

Ottavros lietuviai Vasario 
16 šventę'paminėjo vasario 
19 d. , vakare.

Kun. dr. V. Skilandžlūnas 
atnašavo pamaldas Ir po jų, 
KLBAp-kės pirm- Inž.Ladas 
Glrlūnas pravedė minėjimą .

šventei skirtą kalbą pasa
kė m^j.B. V.PaukštaItls. Po 
to, naujas lietuvaičių (kilnos 
vienetas VOLUNGĖ, Iš To
ronto j Išpildė meninę pro
gramą..' Atsilankė bevelk vi
si Ottavos lietuviai.

• Kovo 9 d. ruošiamas Pa- būtybę.
balt Iečių vakaras, kuriamo Tokiam balsiam elgesiui 
dalyvaus,kaip Ir kasmst,vy- ’uos ve čia paslaptingas 
riausybės bei kitų tautybių tvarinys vardu, Zirdoz, ku- 
atstoval. rla atstojąs dabartinio Die-

Šlo vakaro Iniciatorius y- vo paskirtį. Jis laikas nuo 
ra Inž. J.Danys. laiko past ode didžiulės

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAU KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATj, 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 kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietu- 
yį likai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
- nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548 ( namu) arba 489-5391 (darbo tel.),

S. 365-069 t, Henrikui N. 277-7868-____________________
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ari butas
Ir taip keturias žtemas Iš
vargęs, jis baigė pirmuoju, 
kaip labai gabus ir pavyzdin
gas mokinys. Mokytojas jį 
Išgyrė Ir velk prašyti pra
šė, kad tą'vatką leistų toliau 
mokytis. Šarūnas dar tada 
nepilnai suprato mokytojo 
pagyras Ir tolimesnio moks
lo reikšmę, nors mokytu la
bai norėjo būti.

-Moč, - kartą per pusry
čius tėvas tarė - gal Ir ne
blogai būtų, kad, va, kaip tu 
vadini baltaplūkį - jis žvilg
telėjo jo pusėn ir baigė -Iš- 
lelstumėm pasimokyti to
liau. Matai Ir mokytojas pa
tarė.. Tegul nors tas valkas 
geresnį gyvenimą turėtų.

-Taigi, tėva^man jausenai 
knietėjo apie tai prasitarti, 
bet gi tu vis užsimušęs su 
tais darbais, atidėliojau. Nu
gi, taigi, kaip Čia vadina, 
gal į tą gimnaziją.. . Tegul 
nors tas lepūnėlis būna švie
sesnis. Vis kaip nors Išsl- 
verstumėm. Matai gi, kad 
Irtas mokytojas juk neveltui 
ragino...

Vist į motiną sužiuro. Ša
rūnas kramto blyną lyg ne 
savais nasrais Ir seka jų 
pasikalbėjimą, kuris spren-
džla jo likimą. Mato jis,kaip 
brolių, seserų veidai pra
švito. Vadinasi,visi tam su
manymui pritaria, o vyrlaur 
slas dar nuo savęs pridėjo: 
"Taigi, mes nieko prieš, ži
nom, kad ir visam kiemui

GYVENIMAS 2293 METAIS

Aišku, tai fantazijos Iš- 
Tnonės.- Mes negalime atei
ties numatyti valandai.Gail
ines spėti.

Rašytojas /autorius/pro
diuseris ir direktorius John 
Boorman sugalvojo, kad ta
da dab irt I n ė žmonija bust iš
naikinta. Su kaukėmis ir be 
maršk I nlų, s ve Iki v y r a i 
vadins is ekstermlnatorlais 
/naikintojais/,jodinės grei
tais arkliais l” šaudys kiek
vieną pamatytą žmogišką

bus garbė, kai nors vienas 
bus pamokytas”. Seserys 
klnksnojo galvas pritarimui, 
o Marytė skubotai, kaip ant
delno, Išdėjo: ’’Žinoma, kad 
garbė. Žiūrėk Abelklų An- 
tosė matai, kaip įsivaizdina, 
kai jos brolis,studentas su 
ją į bažnyčią važiuodamas, 
kumelį "važnyčioja”, tai jau 
kad sėdi llnelkoje gurklį pa
pūtusi, kaip kurapka, nei 
nemlrksl. Net Ir skrlbellu- 
ką užsimaukšlinti Išdrįsta. 
Mokytas brolis, ko jai ne įsi
vaizdinti”.

Taip visi nutarė dar šiais 
metais Šarūnėlį leisti į 
mokslus. Juk keturklasė 
tik už desėtkos kllomatrų. 
Taigi, ką tai reiškia - neto
li. O toliau, kaip Dievas 
duos . . . Taip visi nutarę, Iš
siskirstė kiekvienas prie 
kasdieninių darbų.

-Nu, Šarūnėlį, ką gi tu 
galvoji ? Ar patenkintas ? 
Mokytas busi - kalbėjo mo
tina. Šarūnas tik plačiai 
šypsojosi Ir galvą teigiamai 
lingavo. O motina ir be žo
džių suprato valko Jausmus.

Kviečių laukai groja savo 
simfoniją. Dienos prie 
mokslo, vadovėlių, nejunta
mai suskyla kaip stiklas. 
Mokytojo patarimu, Šarūnas 
ruošiasi "peršokti" pirmąją 
klasę. O tai nėra koks pla
tus griovys, per kurį tšsl- 
bėgėjęs liuoktelėsi Ir jau ki
toje pusėje atsiras i. Ir kokie
nuostabūs tie vadovėliai, kai 
vasara vienplaukė skrieja 
per tėviškės laukus... kai 
paukščiai tarytiimul susita
rę, suruošia koncertus Ir 
groja, tik groja, visokiais 
balsais.

galvos pavidalu, davinėja 
žudym>įsakymus,paima su
neštą maistą Ir vėl Išskren
da nežinia kur.

Bet' vle nas ekste ’Imlnato- 
ius vardu Zed /Sean Con

ner y/pas išlepta toje paslap
tingoje būtybėje. Pradėjus 
skristi, Išlenda ir pamato 
daug plastikiniai užbalza- 
muotų nuogų jaunų vyrų ir 
mote rų. Pirmą pamatytą 
gyvą žmogų nušauna, o tai 
būta paslaptingojo Za”doz,

Toli paskrldęs, atsiduria 
naujame pasaulyje, kur nėra
mirties. Pase ndl n Imas tai 
yra bausmė, seni žmonės 
negali mirtį. Jam yra paro
domos buvusių dievų, kaka
lių salės. Žavios m>te ys, 
bet neturinčios sekso jaus
mo, taip pat Ir vyrai. Visos 
naujienos yra sužinomos 
paslaptingų, kalbančių žiedų 
pagalba. •

Pagaliau jam pavyksta su
laužyti amžino gyvenimo 
pinkles, nes to p^ašė žmo
nėm, kuriuos valdė mote ys. 
Vos panaikinus amžiną gy
venimą, juos užpuolė eks
te rmlnatorlų būrys ir pra
dėjo šaudyti, žudyti. Žmo
nės maldavo pasigailėti, bet 
jau buvo per vėlu. Pats Zed 
vos išsigelbėjo su viena gra
žuole. Gyvenimas pradėtas, 
užsiaugino sūnų.

Filmo mintis yra : žmo
nės vis nori keisti, Ieško 
naujo, būna nepate/:lntl se
nu. Negerai amžinai gyven
ti, negerai mirti.

Filmas yra spalvuotas, 
išleistas 20th Century-Fox 
Co. studijos. Jo vardas yra 
Zardoz.

BALTARAGIO MALŪNAS 
CH1CAGOJE

KalChlcagoje sausio mėn. Nekantraudama laukiu prenu- 
pradžtoje JC buvo parodyta m erotos apsimokėjimo NL.

LIETUVIŠKA RADIJO
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTR'ADIENl NUO 11,30 iki 12 vol nakties.

PROGRAMOS VEDĖJAS
V. W53 Albanel Cr.. O'jv»m<>y. P.O. TEL. 669 -6834

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS
PUBLISHING COMPANY 

TEL. 268-3071
PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 

636 EAST BROADWAY »SOUTH BOSTON. MASS. 02127
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•Sėdi tėvas patvory, į dan
tis plpkę įsikandęs.,Dumpl- 
na, kad net jam dūmai akis 
graužia Ir prlslmarkęs žiū
ri Į savo basas kojas.Toliau 
brolis taiso dviratį. Jis Iš
metinėja. tėvui;

-Sakiau, tėvai, kad nie
kam neskolink ir susuko pir
magalio ratą.

Viskas, kas dedasi Iš tolo 
prie šuliniof pieno puodynes 
tvarkydama, stebi motina. 
Šarūnas, po pažastim knygų 
glėbi pasispaudęs, iš lėto 
eina per kiemą llnk."kabul- 
nyčlos", kurią kažkada jis 
pats Iš miško parsinešęs 
gražių, tiesių, baltų berže
lių, apsodino. Dabar jau tie 
berželiai gerokai paaugę. P o 
jais, jis susikalęs pastatė 
suolelį, kur dabar, nieko 
netrukdomas, ten galt ruoš
ti egzaminus. Visi buvę kie
me, jį nusekė žvilgsniais.

— • —

Šarūnas Iš miesto parsi
vežė gerus egzaminų rezul
tatus. Nežiūrint, kad jam Iš 
gimtojo lizdo Išskristi buvo 
labai sunku, egzaminų re
zultatais jis trumfallškal 
džiūgavo.

Motinos viltis . tramdė 
širdgėlą, kad mažylis, bal- 
taplūkls jos sūnelis palieka 
namus, nes džiugino mintis, 
kad padarys nors vieną val
ką mokytą Ir senatvėje pati

dabar Lietuvoje gaminta fil
mą apie Maironį, salėje bu
vo apie loo žmonių, o pike
tavo apie 25 asmenys, dau
giausia Registruotos Liet. 
B-nės nariai. GI sausio 23 <1 
Three Penny Cine mi, Šiau
rinėje Chlcagos dalyje buvo 
rodoma- spalvota lietuviš
ka f Him "Velnio Nuotaka", su
kurta pagal K. Borutos ro - 
miną " Baltaraglo Malūnas", 
tai salėn susirinko apfe 500 
žiūrovų. Būdinga,kad publi
ką sudarė Išimtinai jaunimas 
tik nežymus skaičius buvo 
"senjorų”. Pažymėtina, kad 
pila bllletųkasos teko iš
stovėti eilutėje geroką pus - 
valandį gauti bilietą, nors 
kainavo po $4, o stude itams 
po $ 2. 50.

Pradžioje buvo parodyti 
Lietuvos bažnyčių, muziejų 
vitražai su Mieželaičio poe
mos Žmogus anglųkalba žo
džiais / apie 20 minučių/. 
Velnio Nuotakos scenaTus - 
A. Žebriūno ir S. Gedo; '.re
žisūra- A. Ž ebr tūno; ko mp ■ 
V. Ganelino; operatorius- A. 
Mockus; dali.-F. Vaitiekų - 
n lene. Vaidino profesionalai; 
G. Girdvainis /pinčiukas/,

1977- IŠVYKOS | 
LIETUVĄDALI IV Vienos sovoitės .kelione į Lietuvą.. j 1 naktis Maskvoje, 6 dienos ir 5 

naktys Vilniuje, 1 dienos ekskusija į Kauną ir 1 naktis Maskvoje - .
I e Balandžio 24 — gegužės 2..<$858. f Rugsėjo 18 — 26. . .$858.

e Spal io 9 — 17... $ 826.

Pvlejų savaičių kelionė į Lietuva, Vokietiją ir Anglijo, 1 naktis 
Maskvoje, 6 dienosJr 5 naktys Vilniuje, 1 dienos ekskursija į Kauną, 
4 naktys Milenchene ir 3 naktys Londone.
Birželio 26 — liepos 10. ;. . |i 1,253. e Liepos 17 - 31. . . $ 1,253.

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

Kainos nuo 1977 m. balandžio 1 d. bus patvirtintos vyriausybės, suderintos su lėktuvu kainomis 
is Bostono, New York'o ir Montreal io per Pan American World Airways arba IATA linijas. ,

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

Žmonių skaičius visoms kelionėms ribotas. Užsirašykite kaip galite skubiau I

gal ras geresnį prieglobstį. 
Tad Išvykimo į mokyklą lai
kui atėjus, ji dėstė, krovė 
patalinę, maistą ir viską, 
kas reikalinga kalbėdama;

-Valkeli, štai įdedu porą 
džiovintų sūrelių, dešros, 
sviesto, mėsos penketą ga
baliukų. Kiekvieną dieną te
gul Išverda po vieną. Šešta
dienį gal pareisi namo? 
Tiesa, penktadienio vakarą 
aš jau lauksiu. Tik žiūrėk, 
klausyk mokytojų ir tetulės, 
pas kurią tu gyvensi.Niekad 

išgyventai savo vbles atliko 
Vaiva Malnelytė/Velnlo nuo
taka/ ir R. Ado maltis/Kava
lierius/, R. Varaaltė/bobu - 
tė/, B. Bapkauskas, V. Slml- 
čIus/Baltaragls/. Ypatingai 
buvo gražūs Lietuvos gam - 
tos vaizdai; ežeras,pievos , 
miškai, pats gražusis ma
lūnas su vėju sukamais 
sparnais. Pasibaigus filmus 
■de monstravlmul, žiūrovai 
savo pasitenkinimą išreiškė 
garsiu plojimu,kas labai re
tai tokiais atvejais pasitaiko. 
Klek teko su žiūrovais, ypač, 
jaunimu pasikalbėti, filmą 
vis trems patiko, nes nebuvo 
jokios propagandos,o grynai 
meniškas vaidinimas. Akto
riai kalbėjo lietuviškai, bet 
paaiškinimai buvo anglųkal- 
ba, o po vaizdais rusų kalba 
parašai. ŠI filmą paga
minta Vilniuje 1966 m.

Iš daugelio žiūrovų teko 
nugirsti pageidavimų, kad 
rengėjai tokių maniškų, be 
politikos f Urnų parodytų dau- 
glau Šiaurinėje miesto daly
je, o nesiveržtų į pietinę, 
kur piketuojama.

F.S tępanls 

nepamiršk ką tėvai mokė. 
Būk geras.

Šarūnas susirinko visus 
vadovėlius, sąšluvlnlus. Tė
vas įspraudė į delną keletą 
litų, sakydamas :

-Nemėtyk pinigų, valkeli 
Jei reikės, nusipirk sąsiu
vinių arba plunksnų, bet jei 
jau didesnio dalyko re ik ės- 
knygų - tai jau manęs pasi
klauski. Geral?

Po klek graudingų atsi
sveikinimų su namiškiais, 
Šarūnas susigraudinęs sėdo 
į vežimą, kurlams jau laukė
tėvas. Jis timptelėjo va
džias Ir šmakščlal užkirto 
šlrmut botagu. Tas gi liuok
telėjo Ir Šarūnui nebeteko 
nei surikti sudlevu.

(Bus daugiau;

Qshawa, Ontario
MeškeriotoiŲ- Medžiotoją 
klubo veikla
Oshava M.M.K. EŠERYS 

praneša, kad ateinantiems 
dviems metams naujai per
rinktoji Klubo valdyba pasl- 
sklrst ė pare Igomls:

pirm. - Stasys Kneitas,pa
dėjėja- Lena Macevlčlenė, 
parengimams - Regina 
Pniausklenė, Ižd. - Marytė 
Assadorlan Ir sekr.-Anice
tas Lukošius.

Šiuo metu Klubas renka 
aukas Bražinskų reikalams.

Pranešama nariams Ir jų 
prletellams, kad šių metų 
parengimas-bailus įvyks ba
landžio mėn.3O d., šeštadie
nį Toronto Lietuvių Namų 
dedlmlno Pilies Menėje.

Dėl Inf or ma c l j ų kre Ipt Is 
pas Klubo narius, o Toronte 
tel. ;536-O9U.

A .Lukošius
Selene tor lūs

5
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose ■—

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

PADĖKA
Po pavykusio zuikių baliaus, klubo valdyba reiškia padėka savo 

nuolatiniams klubo rėmėjams, staliukų aukotojams: P.Ąrmonui, Con
cession Garage, P- JBosui, L. .Bučinskui, Inaugural Investments Ltd., 
A. pudeliui,. ABC Auto Body ir A. Glinskiui, Enterprise Ltd. ,

Taip pat reiškia padėka Danutei ir Petrui Bobinams, kurie atsi
sakę net normalu atlyginimą ir aukojo savo virimo meną bei triūsa 
mūsų, klubui. ,

H.L- i- i,r M. fclubo “Giedraitis*
Valdyba

Darbo valandos: pirmadeniais - ketvirtadie- MOKAME UŽ:
niois nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo depozitus (P.C.A.) 6%
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. santaupas 7,5%
Liepos - rugpjūč'O men. ir prieš ilgus sovoit- term, depozitus 1 m. 8,5%
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

IMAME UŽ: 

asmenines paskolos 11%
Kapitalas — viri $8.000.000 nekilo, turto pask. 10%

i —

bndon,ont
VASARIO 16 MINĖJIMAS
Loųdotilšklal 59-ąją Lie

tuvos Nepriklausomybės at
statymo sukaktį paminėjo 
vasario 12 dieną Althouse 
_udltor Ijoj 3.

Oficialią dalį pravedė A < 
J. Švilpa, o atidaromąjį žo
dį tarė apyl. valdybos pirmi
ninkas M. Chalnauskas ang
liškai ir lietuviškai. Pagrin
dinė mintis buvo, kad Ka
nados laisvieji žmonės nega
li likti abejingais ir neuž
stoti Pabaltijo pavergtų tau
tų. Kai kanadiečiai reiškia 
slelojlmąsi dėl Čilėje, Ro
de z įjoję, Pietų Afrikoje (r 
kitur pane Igimo Ž mogaus 
Teisių ir kelia protestuojantį 
balsą prieš tat, tat mus,lie
tuvius stebina jų tylėjimas 
dėl. pavergtos Lietuvos,Lat
vijos, Estijos, Ukrainos. . . 
Kur yra ta laisvojo žmogaus 
drąsa pasakyti tiesą į akis, 
kad ir galingam pave Egėjui ? 
Juk dvidešimtajam amžiui 
žengiant į pabaigą, tikrai 
Europoje negali būti paverg
tų tautų I)' aneksuotų valsty
bių. ir sovietų Imperijos 
diktatoriai pagaliau tatai 
turi sup' i.stl.

Svečias - kalbėtojas Lon
dono miesto viceburmlstras 
O. Zaprogna pripažino, kad 
kanadiečiui kartals yra sun
ka suprastl pavergto žmo
gaus dalią. Juk Kanada yra 
laisva lr niekada nebuvo pa
vergta. Bet, atrodo, kad 
dalyka l ryškėj a te Is I nga 
linkme. Jam, kaip oficia
liam vietinės valdžios atsto
vui, y va miela sutikti lais
vuosius lietuvius Ir su jais 
pabuvoti šioje šventėje.

Pagrindinis kalbėtojas - 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos V- bos narys Sau
lius Dragūnas, po antrojo 
pasaulinio karo čia gimęs Ir 
užaugęs, puikiai supratęs 
dabartinę Lietuvos tragedi
ją, ryškiai Iškėlė /taip pat 
lietuvių Ir anglų kalbomis/ 
Helsinkio deklaracijos mums 
žalingus padarinius Ir ge
resne viltimi jau kalbėjo 
apie būs la nč los Be Igrado 
konferencijos perspektyvas. 
Visi jam karštai plojo Ir 
džiaugėsi, kaip t-kt Jaunimo* 
Sąjungos vadovo Jurgio Va
laičio, gražia lietuviška kal
ba.
6ps

Pirmuoju mums .sveikin
toju buvo laisvųjų latvių ats
tovas, prof. dr. A. Drelma- 
nls,kuris pasakė, kad esa
me p 'Iverstlnl Išeiviai sve
tingoje Kanadoje. Panašių 
Išeivių būta Ir seniau. Jau 
13 amž.pradžioje,kai Latvi
ją buvo pavergę vokiečiai 
kalavijuočiai, tai tu r būt 1OO 
tūkst. latvių, tada, nepakel
dami vergijos, perbėgo į 
laisvąją Lietuvą, kuri juos 
mielai priglaudė Ir pati ne
kartą triuškino kalavijuočių 
galybę. Latviai Ir dabar at
simena lietuvių Ištiestą ran
ką. Dabar, visas Pabaltljys 
laukia Ištiestų rankų.. . Iš 
laisvojo pasaulio.

Estų atstovas L. Kahro 
nuoširdžiai sveikino lietu
vius Ir kvietė glaudžiai jung
tis bendroje kovoje už lais
vę.

Ukrainiečių atstovas Ir 
Londono miesto Žmogaus 
Teisių Lygos pirmininkas 
dr. E. B. R oslysky priminė, 
kad po pirmojo pasaulinio 
karo laisvą tautų apsispren
dimą įgyvendinus, Sovietų 
Rusija Iš naujo pavergė vėl 
net 12 tautų ir jas Iki šiol 
engia. Bet laikai jau maino
si. Jau ir pačioje Rusijoje 
drąsieji disidentai grąso 
diktatoriams. Laisvė pa
vergtoms tautoms jau ne už 
kalnų.

Programos pravedėjas A. 
J. Švilpa, visiems audringai 
plojant, nuoširdžiai dėkojo 
už viltingus žodžius. Apyl. 
Valdybos pirmininkas paro
dė susirinkusiems gražią 
dovaną - Londono mie sto 
skulptūrinį herbą, kurį at- 
n ešė miesto vice burmistras 
O. Zaprogna, kaip įvertini
mą laisviesiems lietuviams.

Pirmininkas paskaitė te - 
llollka raštu Ir telegramo
mis gautų sveikinimų,būtent 
Londono katalikų vyskupo E , 
Carter, Federalinės val
džios mlnlsterlo Judd Buch
anan, kelių Ontario provin
cijos parlamentarų, didžiu
lio dienraščio Free Press 
vyr. vadovo Ir kt. Todėl apie 
mūsų minėjimą Free Press 
įdėjo didelį, palankų stralps - 
nį lr nuotraukų.

Dar prieš minėjimą vesti
biulyje sutiktas Federalinio 
Parlamento narys Ch. Tur-

Pirmutiniame ir didžiausiame ja JĮ M JĮ M 
TORONTO LIETUVIŲ rfiKAIVlA 
KREDITO KOOPERATYVE

GALIMT MILIJONAI DOLERIŲ 
LIETUVIAMS

Milijonai dolerių lietu
viams .

-Vyrai, susirinkite per 
pertrauką,Išgersime karštos 
arbatos. Turiu atsinešęs Iš 
namų truputį uždažytos ?

-Juozai, argi tu pašėlai. 
Kas su tavimi darosi ? Toks 
visą laiką buvai rimtas vy
ras. Žinai, kad fabrike tas 
daryti negalima ir dargi 
darbo metu.

-Na, kad žinai nebus dau
giau tokios geros progos'. 
Šiandien štai penktadienis, 
paskatinė savaitės darbo 
diena Ir kaip.matai, esame 
dar gana gražus būrys lietu
vių šioje pamainoje. Vėliau 
jau nepasitaikys taip.

-Kodėl gi ne ? Mes kaip 
matai dar laikomės, o fabri
kas taipogi dar nebankrutuo
ja. Po kurio laiko Ir vėlei 
panašiai pasitaikys. Argi ne 
taip čia eina visą laiką ?

-Vyrai, jau nepapuls. Už 
mėnesio Išeinu į pensiją. Jau 
įteikiau pareiškimą Ir ne
trukus atsisveikinsiu su šia 
darboviete. Galima dar būtų 
padirbėti bent porą motelių* 
fabrikas nevaro, nes seni, 
įpratę darbininkai jiems yra 
geriau, bet apsigalvojau Iri 
nutariau, kad pakaks. Kągl 
čia jau dabar. Noriu šiek 
tiek pakeliauti, aplankyti 
kitur gyvenančius savo prle- 
teitas. Je I bus nuobodu, nagi 
krapštysiuos apie namus.

Gal Ir Lietuvių Namams 
klek padėsiu. Dar vis tebe- 
dalnuoju "Varpe", tai lr re-' 
peticijoms laiko bus.

Taigi sakau, pietų pert
raukos metus, sueikite visi 

nėr pasakė : "Užbėgau savo 
bičiulių lietuvių pasveikinti. 
Šiandien turiu daug lr kitų 
įslpare Igojlmų, todėl turiu 
paskubėti"...

Tačiau, kai pasižiūrėjau 
į minėjimą susirinkus lūs 
lietuvius, susimąsčiau... Jų 
čia, atfodo, būta mažiau, 
kaip visuomet. Apyl. Valdyba, 
plačiai per kelias savaites, 
skelbė, bet nemažai buvo Ir'
tokių /mes čia visi vieni ki
tus gerai pažįstam* /, kuria 
nors vieną kartą į metus, 
per didelę tautinę ar valsty
binę šventę, pasijudinti ne
įstengė. ..

Reikėjo sukrusti, kad Tau
tos Fondui aukų nebūtų taip 
pat mažiau. Bet atsilankant 
į namus, pavyko surinkti 
vieš 8 šimtų dolerių.

Meninėje (kilyje turėjome 
naujovę ; garsėjančią, nors 
dar Ir labai jauną, dainininkę 
Adrianą Jocytę iš Argenti
nos, bet apie tai gal pasiro
dys atskiras^ straipsnelis.

Š.m. vasario 13 d. turė
jome Iškilmingas pamaldas 
Ir Nepriklausomybės šventė 
paminėta įspūdingai, Gėrė- 
jomės jaunojo klebono turi
ningu pamokslu.Tikrai nuo
taikingai Ir puikiai pagie
dojo solistė Irena Černienė 
Ir mergaičių chorelis.

L ondono lie tuvių pe ns l- 
nlnkų klubas dar skyrium 
turėjo Nepriklausomy
bės minėjimą vasario 16 d. 
Paskaitą skaitė mokyt. L. 
Radze vlč le n ė.

Liudas Damulls

P AT ALSA: Jono J ak aičio straips
nyje apie Lietuvos kariuomenę, — 
“Prieš 58 metus* iš 1976 m.!jl r.ĄS 
kur kalbama apie lenkų kariuome - 
nes dalinius turėjo būti: 19 15 m. 
(išspausdinta : 19 lOm.;,... savo 
knygoje Žvilgsnis įpraeitirašo K. 
Žukas (iŠspausdinta: R. %,‘ukas). 
Atsiprašome! N L.

va ten, į aną kampelį. Tai 
kaip gi jau čia dabar, tiek 
Ilgai Išdirbus kartu - nuo
širdžiai besišypsančiu veidu 
Išdrožia ilgametis Massey 
F e r gus s o n fabriko labai 
kruopštus Ir sąžiningas dar
bininkas, moderniškos me
talo tekinimo mašinos spe
cialistas Juozas Šarūnas.

O kas gi čia, Toronte, ne
pažįsta Juozo ? (Kuris dides
nis parengimas, minėjimas, 
sukaktuvės ar vestuvės ap
sėjo be jo ? Tokių kad ir bu
vo, tai tikrai nedaug. Jei 
ne svečiu dr dalyviu, tai or
ganizatoriumi, talkininku ar
ba net ir programos Išpil
dytoje Klek čia jis '"ženljo. 
krikštijo'' k?" beišvafcJlns.

Prižadėjome, kad susi
rinksime tame fabriko kam
pelyje .

Tas fabrikas., tai ką gi, di
džiulė kanadlška firma, įsi
steigusi čia, Toronte Ir gana 
sėkmingai operuojanti jau 
virš šimto metų. Čia yra 
gaminami kombainai, trak
toriai bet kitos, žemės ūkiui 
reikalingos mašinos. Visose 
didesnėse pasaulio šalyse 
jie taipogi turi visą eilę fab
rikų.

Čia, Toronte, pro šį fab
riką yra praėję šimtai mūsų 
tautiečių. Vargiai šiame 
Amerikos kontinente surasi
me kitą darbovietę, kuri ga
lėtų šioje srityje konkuruoti.

Vienu metu lietuvių čia 
buvo prlskaltoma net Iki 3OO 
asmenų, Dirbo čia lietuviai 
Inžinieriai, teisininkai, mo
kytojai, karininkai, na lr 
[bevelk visų kitų profesijų 
‘.mūsų žmonės.

Bet štai jau keičiasi lai
kai. Jau lr mūsiškių gerokai 
sumažėjo. Visą eilę metų 

[ išdirbę, pas[Huosuoja, Išei
na į pensiją.Kiti taipogi prie 
to artėja Ir tam ruošiasi.

Paskutiniaisiais metais ši 
dldžlulėkorporaclja vis dau
giau Ir daugiau dėmesio 
kreipia į Brahdfordo mieste 
esančias savo fabrikus. Nuo
latos ten vykdo praplėti
mus, stato naujus Ir moder
niškus pastatus ir į ten per
kelia daugelį gerų darbų.

Nors čia, Toronte, neltk- 
vlduoja, tačiau jau visai ne
be tas, kas buvo anksčiau 
Sumažėjo čia darbai, suma
žėjo ir darbininkų skaičius, 
nebe tiek lr lietuvių matosi.

Tiek daug .reikšmės ir 
įtakos turėjęs šis, eilę metų 
užtrukęs laikotarpis, paga
liau slenka istorijon ir pa
mažu blėsta. Imdamas sa
vaitinį, man priklausantį at
lyginimą, ne kartą padūmo
jau. Kažin, klek milijonų 
dolerių iš šios kompanijos į 
savo lietuviškas pastoges Ir 
šeimas per tą Ilgą metų eilę 
parsinešė mūsų vyrai ?

-Na, vyrai, kylame, švil
pukas jau buvo - sukoman
duoja Juozas. Dar porą vą

Juozas Šarūnas, kaip linksmas žmogus ir geras dainininkas, palieka 
nuliūdusius lasalieČius, vienų vestuvių proga Montrealyje.

IMA:

AKTYVAI virš 14 milijonų dolerių

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

7Vi% u* taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

9»/2% už asm. paskolas

9y*% už mortgičius

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

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;1 šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki lr 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)'
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 - M6P 1A6

Bacėnas All Seasons Travel, b.o.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO betkur pasaulyie skamWntĮ

1_____________ fe/. 533-353^
landė) lų lr traukiame namu
čio.

- Turbūt būsite Lietuvių 
Namuose sekmadienio po
pietėje ? Na, tai ten lr pa
slmatyslme...

UC5U LIETUVIU NAMAI

LN Žinios rašo:
Pagal lietuviškus papro

čius, o gal ir pagal visos 
žmonijos papročius,šeimose 
vyras y^a šeimos rūpintojė
lis. Vyro pareigą parūpinti
še Ima! pastogę, maistą, ap- 
rėdalą. Moteris yra ta,kuri 
vyrui darbe padeda,parūpin
tą pastogę tvarko,puošia ir 
padaro jaukią, o pristatytas 
maisto Ir apdangalo gėrybes 
padaro tinkamas pavalgyti Ir 
apsirengti.

Mūsų LN šeimoje, darbo 
eiga pradžioje vyko panašiai 
kaip papročiai diktavo. Pir
miausia- daugumoje vyrai- 
stojo į LN narius, nupirko 
juos. Moterys labai jiems 
padėjo, o kai įgijo lietuvišką 
pastogę, ją puošė, tvarkė, 
padarė jaukią. Ne tik puošė, 
bet lr kultūrino, ruošdamos 
koncertus, papročių šventes 
lr meno parodas. LN,Moterų 
Būrelio palaikomi, lietuvis -

ko] e visuomenėje pasidarė 
reikšmingi Ir net gražūs.

No/s 71% LN narių sudaro 
vyrai tik 27% mote rys ir a- 
ple 2% lietuviškos organlza-
o įjos, bet jų vyrų veikla Mo
terų veiklos šešėlyje vargiai 
įžiūrima. LN Vyrai turėtų 
sukrusti, nes darbo yrą daug: 
Organizacija susideda ne 
vien Iš pastato. Svarbiausia 
organizacijos dalis yra 
žmonės. Atėjo laikas, kad 
LN pasirūpintų savo nariais- 
žmonėmis. Pirmiausia rel - 
kla surinkai narių adršsus , 
sužinoti narių rūpesčius , 
globoti narius ligonius,paju
dinti kultūrinę veiklą, suor
ganizuoti nariams juridinius 
lr ekonominius patarimus , 
rinkti mūsų kolonijos is-to - 
rlnę medžiagą, organizuoti 
Išvykas Ir panašiai. Tai bū
tų Vyrų darbai. Ėmus dirbti 
labai naudingų darbų atsi
rastų lr daugiau. Tad Lie
tuvių Namų Vyra t, su - 
krusklme .’

• LN ,pare ngimų Komis ija ir 
Moterų Būrelis vasario 19 d. 
Vytauto Didžiojo Menėje su
rengė Užgavėnių pobūvį. At
silankė 170 asmenų.Be val
gių, jokių papročių nebuvo 
įvesta.

• Sekmadienio Popietėje da
lyvavo 130 asmenų.; Svečių 
knygoje pasirašė: Pį ir m 
Kairiai Iš Stayner, toj J.Dund- 
zys Iš Whitby, V.ŠUĮnlnkas 
Iš North Bay.

LN dažymo darbal\etna į 
pabaigą- perdažytos visos 
salės. Darbams vadovaują 
St.Kuzmas,prižiūri J. Cicė
nas.

LN nario įnašus įmokėjo;
V-. Janulevlčlus $25, VI. Ma- 
kusa, Jer. valtkus-po $20, 
Z. Kazlauskas, SZlvŲaLlu- 
bavlčlus, B. Zlatkus-po $ĮO.

Vajaus komitetas praneša, 
kad L N nario įnašą gali
ma mokėti dalimis, u čiart 
pilnateisiu nariu taps įmo - 
kėjęs $ 1OO.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ,
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Susidomėkime
Arizona

Po antrojo pasaulinio ka
ro A'Izona pasidarė viena 
Iš greičiausiai augančių 
valstybių §. Amerikoje. Bet 
nežiūrint to, Arizona vis dar 
tebėra labai retai apgyven
tas 19 gyventojų 1 kv. mylio
je / palyginus Callioraljoje 
132 gyventojai 1 kv. mylio
je/.

Daugumas nemačiusių 
Arizonos, įsivaizduoją šią 
Amerikos pietvakarių vals- 
bę, kaip didžiulę dykumą.. 
Tačiau, tikrumoje yra visai 
ne taip. Didesnė Arizonos 
dalis y~a kalnuota. Kai ku
rie kalnai siekia Iki 12, OOO 
p ėdu aukšč to. Daugumas kai -

nų yra labai gražūs, apaugę 
pušimis a~*ba kitokiais me
džiais bei krūmais. Valsty- * 
bintai miškai /National Fo
rest/ Arizonoje užima virš 
11 milijonų akrų plotą.

Dėl krašto kainuotume oro 
temperatūra Arizonoje yra 
labai nevienoda. Kalnuose 
yra vėsiau, o slėniuose šil
čiau.

Centrinis Arizonos slėnis 
yra vadinamės Saulės Slė
niu /Valley of The Sun/. Ši
tame slėnyje yra Įsikūręs 
Phoenix o miestas ir dau
gume. Arizonos žemės ūkių. 
Saulės Slėnyje normali va
saros temperatūra yra nuo

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 1977
SEPTYNIOS DIENOS <«-'•»•> VILNIUJE

Gegužės - May 1 ? ir 26 dienomis
IŠVYKIMO Birželio-June 16 diena

Liepos-July 7 diena
DATOS: Rugpjūčio-August 4 diena

Rugsėjo-September 8 ir 15 dienomis.

14
' , DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU

- VILNIAUS, — MINSKO-MASKVOS —
Kaina: nuo $ 1,065.00 , 
(laukiama patvirtinimo)

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS I Šį 
KRAUTA - 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 EOOBS TEL.: 694-1037
'.j (MIKE RUTKAUSKAS!

o j pt
PLAZA FINA

MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 
MISE-AU-POINT - REMORQUAGE

GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 
TUNE-UP - TOWING

215 8OUL. HYMUS POINTE CLAIRE

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju

• Vasaros laika saugojimas
(Storage)'

72 1. Iki HO 1. Normali žie
mos temperatūra yra nuo 
39 1. Iki 67 1. Todėl Phoe
nix e augmenija žaluoja ir 
žydi Ištisus metus.

Pačiuose aukščiausiuose 
kalnuose žiemą nemažai 
prisninga. Tada slldlnėto- 
jams yra tikras malonumas 
praleisti savaitgalius kalnų' 
kurortuose. Kalnuose nor-__ 
malt žiemos temperatūra 
svyruoja nuo 14 1. F Iki 44F. 
O vasara nuo 44 F Iki 78 F.

Arizonos oras >yra laba Ii 
sausas, Todėl tiek vasaros 
karštis, tiek žiemos šaltis 
yra labai lengvai pakeliami.

Arizonoje lietaus nedaug 
te Iškrenta. Saulės Slėnyje 
vidutinis metinis lietaus 
kiekis sudaro tik 7 1/2'co- 
llaus. Aukštesniuose kal
nuose vidutinis metinis kai
tulių kiekis yra 20 colių.

Arizonoje yra nuostabiai 
gerai sutvarkyta irigacljos 
sistema, kuri aprūpina van
deniu žemės ūkius ir citri
ninių vaismedžių plantaci
jas. Arizonos žemės ūkiuo
se derlingos dirbamos že
mės yra virš 1 1/2 milijono 
akrų.

Arizonos klimatas, ypa
tingai Phoe nix e ir apylin
kėse, pasižymi ne tik savo 
sausumu, bet Ir saulėtumu. 
Dėl to čia suvažiuoja tūks
tančiai žmonių, kuriuos var
gina reumatizmas Ir kvėpa
vimo ligos. Saulėtos dienos 
Phoantae sudaro 86 % visi} 
dienų per metus /palyginus 
Torontą - 53 %, Chlcago- 
57%, Miami - 66%, Los An
geles - 73%/.

Arizonos gamta yra labai 
Įvairi. Kur nėra Irlgacljos, 
slėniuose auga dykumų aug
ino nlja, dauglaus lai Įvairių 
rūšių kaktusai. Kylant aukš
tyn į kalnus, gamtovaizdis 
palaipsniui keičiasi. Pasi
rodo kadugiai, o vėliau Ir 
tankūs pušynai.

Arizonoje yra apie 50 žu
vingų ežerų, kuriuose žu
vauti leidžiama per Ištisus 
metus.Iš didesnių ežerų yra 
paminėtini: Mead 114,000 
akrų, Mohave • 26, 500 akrų, 
Havasu 19,300 akrų, San 
Carlos 10,000 akrų. Upelių,

kurie pasižymi upėtakių gau
sumu, Arizonoje yra viso 
apie 500 mylių. Be to, di
džiausia Arizonoje Colorado 
upė yra taip pat labai žu
vinga. Medžioklės mėgėjams 
čia Irgi netrūksta Įvairiau
sių žvėrių. Popullarlausl-yra 
stirnos, antelopės, laukinės 
kiaulės /javellna/ Ir lauki
niai kalakutai.

Didžiausias Arizonos 
miestas Ir sostinė 
yra Phoenix su 780, OOO 
gyventojų. Antras didumu 
yra Tucson su 330, OOO gy
ventojų,’ Scottsdale su 95 
tūkst. gyventojų yra lyg Ir 
rytinis P hoe nl<x o pr le m le s - 
tls. Sun City, 12 mylių nuo 
Phoenix o, yra pagarsėjęs 
miestelis su 30,000 gyven
tojų. Paminėtinas yra Pres
cott, buvusi Arizonos sos
tinė. Šis ne didelis, 18,000 
gyventojų miestelis, yra apie 
1OO mylių Į šiaurės vaka
rus nuo Phoenbxo. Prescott 
yra Įsikūręs gražiuose, pu
šimis apaugusiuose kalnuo
se ir yra plačiai pagarsėjęs 
savo nepaprastai grynu (r 
sveiku oru.Sergantieji kvė
pavimo Ilgomis, Prescotte 
surado sau ^ojų.

Miestai Arizonoje yra 
erdvūs, nesugrūstl.Phoenix 
1 kv. myliai vidutiniai tenka 
2350 gyventojų /palyg. Chl- 
cagoje,kur 1 kv. myliai ten
ka 15,130 gyventojų/.

Pragyvenimas Arizonoje 
yra nebrangus. Nuosavybių 
kainos yra daug žemesnės 
negu kitur, mokesčiai nedi
deli.

Lietuvių Arlzlnoje dau
giausia yra Phoenix e . Ta
čiau jų yra Įsikūrusių Ir Sun 
City, Scottsdale, Tucson bei 
Prescott miestuose.

Tai tiek trumpai apie Ari
zoną, tą nuostabaus ir įvai
raus grožio valstybę. Tik
rai gaila, kad mūsų tautie
čiai per mažai domisi šiuo 
sveiko Ir švelnaus klimato 
A me r Ikos k a. ropei lu.

Norintieji gauti daugiau 
praktiškų žinių apie Arlzo- 
zoną, gali rašyti: D. Zakaras 
1239 E. Las P al m a r lt a s, 
Phoenix , Arizona 85020, 
USA.

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

W. LA PE N AT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, LaSalle,P.Q.
įvairi industrinė ir komercine statyba ir dažymas. Darbas 
otliek amas sąžiningai ir prieinamomis kainomis.

-tel. 366-6237/3896____________________________

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

0 ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠGRES(Body) TAISYMQ 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

.1 PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Susinskas & Son tel. 389 - 057 7.

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Pharmade BRONX PARK Pharmacy

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAIS - LASALLE - 365-0770

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

'Richard!, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote<

11977. III. 2

kas moderniems nariams !
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir Įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

Plumbing f. Heating kontroktorius.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

VASARIO 16
minėjimas

1977 m. vasario 20 d. 
Moutreallo Plateau salėje, 
mūsų tradicinėje šios šven
tės minėjimo vietoje, buvo 
pagerbta 59-ojl Vasario 16 .

Praneš ėjos pareigas šįmet 
sutiko atlikti Ina Lukoševi
elutė. JI pasirodė žvaliai, 
gražiai trikalbė, skaidriu 
aiškiu balsu, gerai valdanti 
šios salės mikrofoną.

Pasveikinusį susirinku
sius, pakvietė pagerbti įne
šamas vėl lavas, kūrtų Iš vi
so, su Kanados Ir Quebec’o 
provincijos, buvo 1O, atsto - 
vaujančlų nepriklausomų 
Lietuvą Ir Įvairias orgąnl - 
vaujančlų mūsų tautą Ir Įvai
rias mūsų organizacijas.Iš
rikiuotos scenos fone prida
vė iškilmingumo It puošnu - 
mo. Sugiedotas Kanados 
Himnas.

Į sceną buvo pakviesti mū
sų tarp- esantys Lietuvos 
nepriklausomybės kovų sa-
vanorial. Jų esama 7-lų, bet 
scenoje pasirodė tik trys . 
Gaila. Publika jiems Ilgai Ir 
karštai plojo.- Broniui Abra- 
monlal, Tadui Glrlūnul Ir 
Kazimierui Šltkausknl. Me r - 
galtės kiekvienam prisegė 
po gėlę. Trūko- jei būtume 
primiršę, kas jie: Česlovo 
Januškevičiaus, Antano Ma
tulio, Juozo Šiugždinto, Jono 
Vii lūšio. Susikaupta minutei 
žuvusiųjų Ir nukankintų už 
Lietuvos laisvę prisiminti.

Vletojė prakalbos, šįmet 
buvo pasirinktas Vinco Ku
dirkos Lietuvos Tilto Atsi
minimai, nes, anot pranešė
jos: ''Kaip anais caro vergo
vės laikais, taip Ir dabar 
Lietuvos Tilto Atsiminimai 
buvo Ir liks lietuviams ryž
to Ir stiprybės paskata ko-

Ats įminimus paskaitė Iš - ; . 
raiškingai Ir pakiliai Rasa . 
Lukoševlčlūtė.

Po to sekė garbės svečių : 
pristatymas: Quebec’o Imi ~ : 
gracijos Ministerijos atsto
vas Guy Gote, kuria pasvei
kino Ir palinkėjo lietuviams 
viso gero. Buvo pakviesti Ir Į 
kiti žymūs valdžios asm-“ ; 
nys,bet atsiprašė, negalėda- ; 
ml asmeniškai į šią šventę , 
atvykti.

Mus sveikino Lenkų Bend- | 
ruomenės- atstovas dr. Wi
told Babinski. S ve Iki no nuo
širdžiai, siūlydamos pa
miršti,kas buvo tarp jų ir 
mtlsų negero atsitikę, o lai - 
kytls tvirtai prieš bendrą 
pavojų.

Latvių, estų Ir ukrainiečių 
atstovai parinko gerus Ir 
nuoširdžias sveikinimo Ir 
linkėjimo žodžius, ypač pa
brėždami Ištvermės reika
lingumų.

Rezoliucija buvo paskai
tyta tik lietuvių kalba, pra
nešantį kad kitomis kalbo
mis bus nusiųsta atatinka
moms Įstaigoms.

Po pertraukos pakviestas 
Hamiltono Lietuvių Teatras 
AUKURAS, 4 žmonių sąsta-- 
te ir su režlsore Elena Dau- 
guvietyte-Kudablene, patie
kė mūsų poetų ir rašytojų 
kūrybos montažą, pavadintą 
"Tėvynės Vaga". Išpildė,be 
rėžis orė S) Matytė Kalvaitie- 
nė, Ina Kudabaitė, Balys' 
Juodelė, Kęstutis Kalvaitis.

Tekstas supintas propor
cingai ir su skoniu parink
tas. Norėjosi Vasario 16 
proga poros ugningesnių, su 
pakilimu tekstiį.O gal mon
tažas nukentėjo, kad nebuvo 
vartojamas pulkus, šiai sa~

vaje už laisvę". (N uk elta i 8 p si.)

Skubiai 
išvalome, 

■ paimame, 
pristatome 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A CENTRALE 

coin/ corner 5e eve 365-7146 
495-90e AVE 

coin / corner 8eyne 365-1143

Mechanizuotos rotų Ir kitų dalių reguliavimas* I Sorbs (Body) taisymas ir 
darymas nauj ame garaže ir moderniom i s priemonėmis. Kreipkitės— 
De LoVerendrye, pr'e Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psl.
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NL REIKALAI
Spaudos Balius gegužės, 7 d.

Praeitame numeryje pri
statėme spaudos baliaus 
rengėjus - LK Mindaugo 
šaulių kuopos valdybą. NL 
laikraščio leidėjai o ypač 
administracija jaučiasi lai
mingi, kai pagaliau atėjo 
LK Mindaugo kuopa. Ji savo 
tarpe turi gabių ir prityru
sių asmenų, nežiūrint ko
kiems parengimams sureng
ti. Taigi jie yra įgalioti 
talkon pasikviesti ir ne iš 
šaulių tarpo montrealiečių. 
Kiek žinoma, mindaugiečiai 
jau pradėjo aktyviai ruoštis

baliaus programos sudary
mui. Į programą numatoma 
įtraukti ir jaunimą, kuriam 
jau laikas pratintis pakeisti 
vyresniuosius. O vyresnieji 
juk visuomet mielai įsijung
davo, kai reikalas tik bū
davo. Tegul neprikaišios ki
tos lietuvių kolonijos, kad 
montrealiečiai savo laikraš
čiu nesirūpina. Tad laikraš
čio vardu prašome visus 
montrealiečius neatsisakyti, 
kai į Jūs- kreipsis kokios 
nors pagalbos baliaus ren
gėjai - LK Mindaugo šaulių 
kuopa. NL

Taip pat, labai gaila, ne-j 
teko Išgirsti nei choro. OI 
kaip žinoma, buvo kviesti 
programoje dalyvauti.

Iškvietus dalyvius į sce
ną, Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Montrealio Apy
linkės vicepirmininkas Ro
mas Otto buvo pakviestas 
minėjimą uždaryti.

. MUSQ MOKYKLA ŠVENTE VASARIO SESIOLIKTAJA_
Šeštadienį, vasario 19 d., 

po pamokų, mūsų Mokykla 
paminėjo Lietuvos Nepri
klausomybės Šventę- Vasa
rio 16.

Vedėja Monika Jonytilenė 
atidarė minėj Imą , prašyda
ma pagerbti įnešamą vėlia - 
vą. Buvo page rbt l s us Ik au - 
plmo minute visi k kritus fe ji 
už mūsų krašto laisvę.

Programa pasižymėjo tuą 
kad Romo Otto rūpesčiu bu
vo sutelkta skaidrių serija , 
parodant l žyme s n tuos iur
Lietuvos m.' stus, Nemuną, 
Neries santaką, pilis,pajū - 
rį?uostą. Vaizdus rišo ge - 
ral parinkti poezijos posmai, 
taiklūs vietų apibudinimai , 
istoriniai komentarai. Juos 
pakaltomis skaitė patys mo
kiniai vaizdų rodytpo metu . 
Šis minėjimo būdas Vasario 
16 d. šventės proga mokyk
loje buvo panaudotas pirmą 
kartą. Tą valandą Lietuva 
tapo visiems- ir jos niekada 
ne mačius lems- labai ko tik - 
reti ir brangi.

Kaip teko girdėti iš pasi
kalbėjimų- iš mokintų ir iš 
ats Uanklus lų s ve č tų-vis le ms 
šis užmanymas labai patiko. 
Daugelis mielai būtų dar

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rne Ste-Catherine Onest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488-8528

kartą pažiūrėję į tokias 
skaidres.

Mokiniai, maži ir dideli, 
padainavo keletą smagių 
dainų, padeklamavo ir pa
šoko tautinių šoklų.

/Gal kai kuriuos mažes
niųjų netvirtai dar Išmoktus 
šoklus reikėtų atidėti ei
liniam mokyklos darbo de
monstravimui. Šventei rody
ti tik gerai surepetuotus,ku
rių buvo pakankamai/.

■iSugiedojus himną, Sigitas 
Baršauskas, padėkodamas 
visiems mokiniams už daly
vavimą ir svečiams už atsi
lankymą, taip pat pastebėjo , 
kad Lietuva garsi ir savo 
saldainių fabrikais ”Rūt.a"ir 
'’Birutė”. Tačiau,tų saldai - 
olų negavus,buvo surasti ki
tokį saldumynai, ir pakvietė 
pasivaišinti. b.

VASARIO 16 MINĖJIMAS. . .
( Atkelta iš 7 psl.)

lei pritaikytas mikrofonas 
ir daug, deja, teksto nu
plaukė ... Suprantamas ak
torių nenoras ar net ir bai
mė, kad mašina "suvalgys” 
balso subtilumus. Tačiau 
milžiniškoje salėje gal tegul 
ir nukenčia kai kurie subti
lumai. Jų dar pakankamai 
būtų palikę, naudojant tik
rai aukštos kokybės apara
tą.

Pasirodant AUKURUI, po 
GINTARO grupės trijų tau
tinių šokių, su komedijos 
"Bubulis ir Du dūlis” ištrau-

ka, įspūdis buvo daug ge
resnis !: balsai geriau nešė 
ir vaidybinis momentas buvo 
gyvas Ir šiltas/Nors reži- 
sorė jautėsi Įdek užkimusi, 
jos šiluma ir iš karto suda
rymas kontakto su publika 

-(kaip ir pirmoje dalyje) bu
vo itin malonus ir pagau
nantis. Marytė Kalvaltienė 
turi dėkingą išvaizdą, gerą r Padėkojęs visiems už da-/ 
kontrastingą balsą ir taip pat lyvavlmą, ypač jaunimui, ku- / 
įgimtą šilumą. Abi buvo ge
rai suslrepelavusios. Balys 
Juodelė gerai atliko savo 
epizodą, o abu jaunieji Ina 
Kudabaitė ir Kęstutis Kal
vaitis nuoširdžiai stengėsi 
pasivyti profesionalus. . .
Žodžių Ištarimui abiemsrei- svarbių garsinių vienetų, ne- 
kia dar nemažai padirbėti.

Sekė dar trys mūsų liatJ" 
dies šokiai. Jiems akompa
navo akordeonu Linas Staš-
kevlčlus. Šokiams vadovauja 
Rasa Lukoševlčiūtė. Nors jie 
ir nesenai susiorganizavo, 
smagu buvo matyti juos, už
pildančius linksmais veidais, 
margais rūbais ir ritmiš
kais šokiais, sceną. Matėsi 
disciplinuotas darbas. Bet 
labai pasigedome mūsų Gin
taro Instrumentalistų, kurie
tiek šventiškumo įnešdavo ir 
pakilimo ypač tokioje svar
bioje šventėje.

k ' <-l-rs i

SS*
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Šia i'

rls parodė savo darbu, kad . 
moka Lietuvą mylėti iš tolo / 
taip pat visiems už atsilan-'W 
kymą, pakvietė sugiedoti įf 
Tautos Himną. "Nidos" klubo sezono uždarymo baliuje įteikiamos ir prisegamos gėlės programos

Išsiskirstėme galvodami, atlikėjams-svečiams iš sudburio ir Rasai LukoSevlčlūtei. tautiniu Šokių, grupes & , 1 vadovei kurios grupė dalyvavo programoje. Prie mikrofono pirm. A. M.Tlė.
Nuotrauka A.Kalvaičio 

negalime pasiekti, paremtu-, 
me, moraliai. Ne vien čfel 
Lietuvos -dėl visuotino žmo
niškumo irgi, duodami pa- 

bn.

kad nedalyvavimas dviejų

pakėlė nuotaikos r tuo labiau, 
kad nebuvo ir nors trumpo 
žodžio. Buvo šeimyniška, 
rimta ir kai. ko trūko. Gal

kia, kad mes visai konkre
čiai pabūtume kartu didelėje 
salėje. Kad pažvelgtume ir 
pasirašytume į tuos aukų la
pus. Kad save ir tuos, kurių vyzdį jaunimui

DR. V. G1R1UNIENĖ 
Dantų gydytoja

— ® —

5330 L’Assomption Blvd. 

Montreal,

Tel. 255-3535

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ
Dantų gydytoja

— ® —

1410 GUY STREET
SUITE 11 - 12 

MONTREAL P Q.
Tel. 932- 6662; nonų 737- 9681.

Dr. A.S. Popieraitis
R.A.. M.D., C.M.. M.Se.. L.M.C.C-, E.K.C.S.(c>

Medical Arts Building, 
,1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 -40 24

i Suite 215, Montreal 109, Que.
L-------------------------------------------------------------- -------------------

PHARMACIENS__________________

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 

7626, rue Centra I St., Ville LaSal le

PHARMACISTS

366-9742

365-0505

ft nd

ADVOKATAS

R. J. Išganai* is, ba, bcl

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 

Montreal, Quebec H 38 2E3
Tel.(514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,b.a_ b.c.l.
168 Notre Dame Street E..Suite 205.

Tel: 866-2063, 866-2064

Montrealls , kurį ir taip 
sunku išjudinti, po trlūkš- 
mingų ir sūkuringų Lietuvių 
Dienų nebeturėjo ūpo keltis 
nuo kėdžių - publikos galėjo 
būti žymiai daugiau. Nejaugi 
galima įtarti, kad jei neda
lyvauja programoje, nėra ko 
eiti nei patiems, nei jų vai
kams, nei giminėms ar pa-
žįstamiems ? O tokia šventė 
vieną kartą į metus sujun
gia ir sustiprina mus. Rel-

MONTREAL WEST

/g 

r M

LEONAS GURECKaS 
Solas Manager 

(Lietuvi! atstovai)

GM

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 

M6HC?i!s9e St■Toronto' Ont’ • Tel. 532-3400
AKTYVAI —virš: 1T milijonų

Pontiac ★ Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI. 

ir su išimtimi Jums, 
PASITARNAUS 1

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
-Manageriu 

LEO GUREKAS

muu Montreal

11 WESTMINSTER SOUTH
(At the eng of Sherbrooke Street West)

1 GM

west automobile

489-5391

WALTER TRUMPA B. Sc.
LES IMMEUBLES 

m a i n v i I i e - poirier.ę 
REALTIES

Pirkti ar parduoti namus, žemes sklypus ar kitą nekiInojarrm 
turtą Laurentiąns kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės 
795 Ste Adele Blvd., Ste-ADELE, P.Q. - Tel. 229-3186 - 
Tiesioginė tel. linija iš Montrealio — 430-3516.

@ Royal Trust
Atstovas J. Skučas,

6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 
Tel. 354-0360, namu 722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žemė)

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

M'MBFK

D.N. BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.

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

Foto -M.L.S. Montreal, Que. 
Sistema.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K EL.I 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių,

v atsakomybės, gyvybės draudimas

//Ofise

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

= MOKA UŽ:
E term, indėlius 1 metų............ ^9%
E pensijų ir namų s-tas............9%
E taupomąsias s-tas 7’/i %
E depozitų-čekių s-tas...................6%

| DUODA PASKOLAS:
= asmenines .............................9’/į %
= nekiln. turto 9’/i%
= investacines .........................10 Vi %

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visu narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį ikF $2,000, 

asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių žekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ----  ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS AD AMON IS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

JON<AS&>COTECEJEALTIES
5159 DE MAISONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIECAITIS
VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 Tel: 482-0772. namų 366-7041

BALDU

PER 

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

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

e Didąlią pąsirinkimas ir malonus patarnavimus.
7635CEMTRALE r 4e AVENUE LAŠALU 363-3887

Telefonas: 766 5827

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

MOKA U4:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Už pensijų planą
Terrain, ind. 1 metams 
Terrain. ind. 2 metams 
Temiin, ind. 3 metams

11.0% 
10.25% 
12.0% 
10,5%

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais Ir trečia-, 
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro. <

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekiln. turto 
Čekių kredito 
Investacines nuo

6.0% 
8% 
8,5% 
9.5% 
9,5%

|_____,___________ __ 9.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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8
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