
L I T H U A N I E I N D E P E N D A N I E • INDEPENDENT l I T H U A N 1 /

1977 m. BIRŽELIO - JUNE 1 'd. CANADA - MONTREAL - (Established 1941)

SAVAITINIU ĮVYKIU

ŠEŠTASIS PQ KONGRESAS
Olymplnls Velodromas pa

sitarnavo kitos rūšies jau
dinančiam sportui-PQ Vf- 
jam Kongresui. Jis truko 
visą praeitą savaitgalį Ir 
jame dalyvavo apie 1500de
legatų. Buvo svarstyta apie 
2000 Įva Ir lų klaus Imu, pri
imta virš 150 nutarimų. 
Nors kai kurie tvirtina,kad 
šis kongresas nesiskyrė nuo 
ankstyvesniųjų, tačiau ste
bėtojai pripažįsta, kad šis 
pasižymėjo savo darbštumu. 
Jo pasirinktas šūkis-Ryto - 
jus priklauso mums“ Svars
tymai lietė įvairias sritis , 
pradedant nuo Indėnų reika
lų, baigiant partijos elgesio
etlka.

Ypač rūpimu švietimo 
klaus imu. buvo pasisakyta už 
panaikinimą privačių mokyk
lų šioje provincijoje.Delega
tai balsavo Ir už vieną mo - 
kyklų s Istemą, t. y. neskirs - 
tant jų pagal konfesijas. Į ją 
eventualiai įeitų Ir dabar 
veikiančios privačios mo
kyklos. Vyriausybė, tačiau , 
kaip premjeras Levesque 
pareiškė , neprivalo vykdyti 
visų partijos nutarimų.

Karšti argumentai, ne
nuostabu, vyko Ir dėl kalbos 
"Bill One". Radikaliųjų gru
pė nenustebino, reikalauda
ma Quebec’e vlenkalblškumo 
Ir griežtesnio įstatymo jam

APŽVALGA
kelbė rezoliuciją, kuria at - 
meta PQ siūlymus keisti 
rezervatų sistemą į mokes
čius mokančias savivaldybes. 
Savo rašte jie sako:.. . "Ko - 
mltetas s lūlo fe de ral Ine l
valdžiai, kad ji griežtai pa
sakytų PQ , jog ši neturi tei
sinio autoriteto derėtis su 
Quebec’o indėnais rezervatų 
žemių reikalais.

Komitetas mano, kad Indė
nai Quebec’e, kaip Ir visur 
kitur, turi teisę tvarkytis 
savo likimą pagal Žmogaus 
Teisių įstatymus".

BEPROTIŠKAS BŪDAS 
TAPTI NEPRIKLAUSOMAIS

Praeitoje savaitėje Olan
dijoje gyvenančių moluklečlų 
apie 40 jaunų žmonių gink- 7ia“tu?g'ijos’,"architektūros bei’'ki
lnota grupė sustabdė prie
Zludlaren ėjusį traukinį ir ;įajto kompartijos parinkti, jai 
suėmė visus keleivius. Kita ištikimi, bet kompetentingi tų 
tokia pat grupė jau buvo už- šakų žinovai.
ėmusi Smllde esančia mo- 3. Kaip temos, taip ir dėstyto-, 
kyklą, kur mokinius kartu 'ai’.kurie tas gvildena su-

, derinta neblogai, todėl galima, su traukinyje keleiviais, vi- kad litua.
so apie 200 olandų laike ap
supę kaip įkaltais.

Moluklečlalteroristal refr-
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kalavo, kad Pietinės Molukų tvarkaraščio temas, 
s alos Ola nd įjos vyr lauš yb ės 
būtų paskelbtos nepriklauso
momis . P r fe š Ingu at ve ju, 
grobikai žada po vieną visus 
įkaltus sušaudyti. Bet pra - 
ėjus kelioms dienoms ir nu-

maskvinio marksizmo-leninizmo 
apologetika ir išaukštinimais. 
Ta dalis nieko bendro neturi su 
lituanistika.

5. Iš istorinio skyriaus tvarka
raščio matyti tokie dėstytojai ir 
Lietuvos istorijos klastotojai, 
kaip prof. J. Jurginis ir Robertas 
Žiugžda. Jų paskaitos kursuose 
nieko nesiskiria nuo jų paskelbtų, 
Lietuvos istoriją žalojančių, vei
kalų ir straipsnių.

6. Į lituanistikos dėstytojų gre
tas įrikiuotas ir V. Kazakevičius, 
pagarsėjęs komunistine propa
ganda Gimtajame Krašte. Jo te
mos — bendradarbiavimas'su už
sienio lietuviais ir užsienio lietu
vių kultūros tyrinėjimai Tarybų 
Lietuvoje — yra gryniausia so
vietinė propaganda.

7. Žinomus faktus sugrupavus, 
matyti, kad šalia lituanistinių 
dalykų, kurie išeivijos jaunimui 
rūpi, yra labai stipri sovietinės 
propagandos dalis, kurios jie ne
kenčia. Apskaičiuojant valando
mis pasirodo, kad iš 227 valan
dų, skirtų tiems kursams, tik 57 
valandos tenka lituanistikai, o 
170 valandų - propagandinio po
būdžio dalykams.

omų maiiyu, Kau grynoji mua- 8. Kursai vyksta vasaros metu, 
nistinė kursų dalis išeivijos jaūjo kada besimokantis jaunimas yra 
aimui galėtų būti naudinga.

4. Filosofijos paskaitos, pafcaY 
, persunktos

IŠ ELTOS BIULETENIO
VLIKo tarybos posėdyje ba

landžio 30 buvo perskaitytas 
toks pranešimas:

‘'Pavergtoje Lietuvoje veikian
ti propagandinė Tėviškės draugi 
ja verbuoja išeivijos jaunimą į 
taip vadinamus lituanistikos kur
sus Vilniuje. Tokių kursų jau y- 
ra buvę keletas, kurių dalyviai, su
grįžę į JAV, pasisako nevienodai: 
vieni mato lituanistinės naudos, 
o kiti piktinasi sovietine propa
ganda. Iš 1976 vasaros kursų 
programos matyti, kokiam jau
nimui tie kursai taikomi, kas 
juose dėstoma ir kas yra dėsty
tojais.

1. Kursų programa sudaryta, 
brandesnio amžiaus jaunimui ir 
alatesnio išsilavinimo studen-
ams.

2. Kalbotyros, tautosakos, dra-

:ų lituanistikos šakų paskaitas

tų. Deryboms buvo pakvies
tas žinomas ps Ichologas. Vy
riausybė pasiryžusi terorls-

- . aouu vcauuuAauuo j a iju aa yia 
išvykęs iš Vilniaus darbams ar
ba atostogoms. Todėl kursų da 
gyviai negali su juo susitikti, pa
žinti ir pabendrauti. Kursai taip 
išplanuoti, kad jų klausytojai vi
są laiką būtų užimti ir gerai pa
ruoštų, kompartijai ištikimų as
menų prižiūrimi. Jie su kursan
tais lanko žymesnes vietas, aiški
na jiems įvykius, eksponatus, pas

statytam laikui gauti lėktuvą 
jiems išskristi Iš Olandijos 
su reikalaujamais paleisti 
Iš kalėjimų malūkais politi
niais kaliniais, jie nebuvo 
nužudyti. Keliems vyrams 
buvo užnertos virvės ant 
kaklo ir jie buvo vedžiojami 
po mokyklos kiemą, grąsl- 
nant juos nužudyti. Bet kai 
pajuto, kad esą apsupti po
licijos ir specialios kariuo
menės dalies, žudymų ne
vykdė. Atrodė, kad teroris
tai Iš Olandijos neprapuls 
ir už nužudymą bent vieno 
asmens-jlems gręsla mirtis.

Pradėjus sirgti valkams , 
teroristai pradėję su keliais 
jų paleidimais, galų gale Iš

taras nenusileisti.
ĮŽIŪRIMA POLITIKA

Anglijos karalienė Elž
bieta U, sidabrinio jubilie
jaus proga, Lordų Rūmuose 
savokalboje tarp kita ko pa
sakė: "Aš niekad negailu už
miršti, kad buvau vainikuota 
Jungtinės Karalystės- Di
džiosios Britanijos Ir kartu 
Šiaurės Airijos karaliene".

šis sakinys politikams 
nurodo, kad karalienė Elž
bieta pasisako prieš suskal
dymą Škotijos Ir Vai įjos at
siskyrimą.

Šituo savo pare lėkimu Ka
ralienė įsivėlė į politiką Ir 
net sukėlė nepasitenkinimą

vykdytl. Nuosaikieji. tačiau, leido juos visus, 
juos nubalsavo, paslsakyda- 9 dienas užtrukusi

Anglijos parlamentarų tarpe, 
ne- jau nekalbant apie Škotijos

tatus bei ūkio pasiekimus komu
nistų partijos formuluota propa
gandine linkme.

Išvadoje aišku, kad Vilniaus 
kursų klausytojai privalo moky
tis daug kompartijos primestų 
propagandinių dalykų, kurie nie
ko bendro neturi nei su lituanis
tika, nei su mokslu. Vilniaus 
kursai pirmoje eilėje siekia pro
pagandinių tikslų. Jiems rūpi pa
veikti ir patraukti atvykusį išei
vijos jaunimą nuolaidžia oku
pantui linkme. Kursų rengėjai 
■nesiekia mūsų jaunimo lietuviš
kumą sustiprinti, jiems rūpi pa
lankios okupacinei sovietinei 
santvarkai nuotaikos sudary
mas.”

*
Šia proga pakartojame Lietu

vos laisvinimo darbo konferenci-
jos, įvykusios 1974 spalio 26-27 
White Plains, New York dvi sū-

ml, kad Bfl.1 One yra pakan- laisvė dar nesibaigė Ir tero- nacionalistų partiją, kuri pa- nimo darbo sampratos ir lietu- 
kamal geras toks, koks yra ristai laiko 59 asmenis įkal- 3 Ijuto Ir įžeista.' vių bendravimo klausimu:
dabar. Nors radikalai kėlė Ir 
didelį triukšmą reikalauda
mi panaikinti anglų mokyk
las, balsuojant-pralaimėjo .

Pravesta rezoliucija, kad 
vyriausybė siektų daugiau 
autonomijos Iš Ottawos dar 
prieš referendumą.

Į vykdomąjį Komitetą Iš
rinktos 4-los moterys, ku
rios rūpinsis vyresnio am
žiaus moterų paruošimu 
darbams, šeimos planavimu 
Ir valkų darželiais.

Kongreso delegatai neti
kėtai pasidavė "karingųjų" 
grupei Ir nubalsavo už abor
tą pagal pare tkalavlmą, nors 
premjeras Levesque pasakė, 
kad vyriausybė Šio nutarimo 
nesilaikysianti.

Radikalai taip pat nesutin
ka su Indėnų žemių atldavl - 
mu Indėnų savivaldai.

Amerikos Indėnų Sąjūdžio 
Caughnawaga skyrius pas -

BALTU DIENOS PROGA VENE ZU EL O JE^TAČIROS KLUBE BALIAUS METU- dešinės: dr. Vytautas 
Dambrava, admirolas Brito Ascanio. Janis Libietis ir generolas Camilo Vethancourt.

“1. Lietuvos laisvinimo darbo 
konferencija, išklausiusi ir aps
varsčiusi pranešimą apie Lietu
vos vadavimo sampratą, nutarė 
dar kartą pareikšti nepakeičiamą 
laisvinimo veiksnių nusistatymą 
siekti nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymo, remiantis 
nekintančia lietuvių tautos valia, 
Lietuvos valstybingumo apraiš
komis ir lietuvių išeivijos tauti
ne pareiga savo tautai padėti iš
silaisvinti iš okupacijos.

2. Lietuvos laisvinimo darbo 
konferencija drauge su visa lie
tuvių išeivija protestuoja prieš 
okupanto vykdomą pagrindinių 
žmogaus teisių paneigimą Lietu
voje, ypač prieš .religijos persekio
jimą ir Lietuvos žmonių bend
ravimo su kitais kraštais varžy
mą.

Kiek įmanoma okupacinio re
žimo varžtų ribose, laisvojo pa
saulio lietuviams tikslinga puo
selėti ir plėsti ryšius su pavergto
je Lietuvoje gyvenančiais tautie
čiais išeivijos tautiniam tapatu
mui su savo tauta išlaikyti ir so
lidarumui su ja ugdyti. Tuos ry-

rymu pralenkia daugelio 
tautų papročius.

Nepaprastoje nuotaikoje 
praėjo Motinos Dienos mi
nėjimas šiais metais, ir 
saulė švietė, ir žmonių pri
gužėjo, o jaunimas motinas 
gražiom gėlėm apdovanojo. 
Valkai krykštavo sode - tr 
jie šventė. Pamaldų metu 
visi nuoširdžiai meldėsi ir 
darniai giedojo. Klebonas 
Perkamas savo pamoksle 
naujai paryškino lietuvės 
motinos vaidmenį šeimoje, 
tautoje ir pasaulyje.

Pagrindinę šiai dienai 
pritaikytą paskaitą skaitė 
dr. Vytautas Dambrava. Jis 
kalbėjo šiltai ir intymiai 
paliesdamas giliausias ir 
subtiliausias dvasios stygas. 
Prieš akis atsįvėrė subtilu
sis šeimos pasaulis, Išryš
kinąs širdies ryšį tarp val
ko ir mot Inos. Su prelege n- • 
tu visi sutiko, kad Motinos

Sius mezgant ir palaikant, išeivi
jos lietuviams tenka vadovautis 
savo sveika nuovoka, sąžinės 
jautrumu ir tautiniu sąmoningu 
mu, vengiant bet kurių veiksmų, 
kurie galėtų pakenkti Lietuvos 
valstybiniam tęstinumui ar lietu 
vių tautos pastangoms išlikti ir 
išsivaduoti iš okupacijos.”

1974 konferencijoje dalyvavo 
ALTos, 'JAV Lietuvių Bendruo
menės, Kanados Lietuvių Bend
ruomenės, Lietuvos Laisvės komi
teto, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ir VLIKo atstovai, be to, 
Lietuvos Diplomatinės tarnybos 
stebėtojas.

vardas yra Iš visų šventų 
dalykų žemėje tik vienas tik
rai gyvas ir šve ntas.

Caracas Bendruomenės 
valdyba sušaukė susirinki
mą ir išrinkta nauja valdy
ba. Tuo pačiu pareikšta nuo
širdi padėka senai valdybai. 
Išreikštas įsitikinimas, kad 
kolonijai tarpusavyje suar
tėjus, visi labiau glaus gre
tas, kad bendruomenė tau
tiniai Išsilaikytų ir išvien 
dirbtų tautos laisvei nepa
lankiose Išeivijos sąlygose.

VENEZUELOS LIETUVIŲ 
VEIKLA

Venecuela švenčia Vely
kas kitaip negu mes. Čia 
neturima velykinių atviru
čių su zuikučiais, nėra nei 
margučių ir kitų europietiš
kų papročių. Visi, kas gali, 
Velykų savaitę Išvažiuoja į 
pajūrį, kalnus, pamiškes, 
paupes. Pasistatę palapines, 
jie praleidžia savo "Semana 
Santa" gamtoje. Miestuose 
pasilikę negausūs gyvento
jai, lanko bažnyčias ir ak
tyviai dalyvauja didžiosios 
savaitės liturgijoje. Mes, 
lietuviai, dar vis laikomės 
savo tautos velykinių papro-
člų.

Velykų sekmadienį po pa
maldų, kun. A. Perkamas vi
sus dalyvius pakvietė vely
kinių pusryčių. Jų metu Ca
racas Kultūros Fondo pir
mininkas Juozas Menkellū- 
nas premijavo gražiai nu
dažytus margučius, laimė
tojams įteikdamas skautiš
kus jubiliejinius ženkliukus. 
Po to kalbėjo Stasys Jan
kauskas visus ragindamas 
ir toliau laikytis savos lietu
viškos šeimos, neatsižvel
giant savo religinės ir tau
tinės dvasios ir ją palaikan
čių papročių.

Dr. Vytautas Dambrava 
priminė visiems velykinius 
papročius Lietuvoje. Origi
naliais pasakojimais visus 
nukėlė į Lietuvą ir mūsų 
tautos kaimą. Pergyventi 
vaizdai, kaip gyvi stojo prfeš 
mūsų akis. Ypač jaunai kar
tai buvo verta susipažinti su 
mūsų velykiniu folklloru, ku
ris savo turtingumu ur įval-

Sus trinkimas buvo darnus 
ir prasmingas, Išrinkta nau
ja dešimties asmenų valdy
ba ir revizijos komisija,ku
ri pagal statutą tarpusavyje 
pasiskirstys pareigomis. Ta 
proga Bendruomenės valdy
bos pirmininko Povilo 
Dambravos pasiūlymu susi
rinkimas vienbalsiai sutelkė 
garbės nario laipsnį kun. A. 
Perkumul, Stasiui Jankaus
kui ir Janinai Klovienei.

Veiklos apžvalginėje kal
boje dr. Povilas Dambrava 
rag’^o bendruomenę rauti Iš 
pagrindų senus ir atgyve
nusius veiklos būdus ir veik
ti, atsiliepiant į laiko dvasią 
ir laiko reikalavimus. Jis
r ag Ino puoselėti vertybes, 
kurios lietuviams yra amži
nos - pirmiausia gi ištiki
mybė savo tautai ir religi
jai.

Pirmininkas pripažino,jog 
valdyba yra verta ir kriti
kos, nes didieji darbai yra 
atlikti su didele talka už 
bendruomenės ribų. O tačla.u 
jis džiaugėsi, kad valdyba ir 
bendruomenė gražiai talki
ninkavo. Todėl paskutinie
ji metai, visų pripažinimu, 
yra patys s va rb lauš la ir pras- 
mlnglausl visoje Venecue- 
los lietuvių istorijoje.

Po susirinkimo visiems 
buvo suruošti puikūs atsi
sveikinimo pietūs. Visi gra
žiai praleido laiką besIval- 
šlndaml ir bes (šnekučiu oda - 
ml.

laikraStis laukia
JŪSŲ !

NL Bendrove* Valdyba yra nutarusi 
I olkrastį siuntinėti tik ui $5-00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
naujiems skaityto jams.
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NejuMwma
f'ž Lietuvos i šlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
Pour I a liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada!
I'or liberation of Lithuania! For loyalty to "Canada!
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Lietuvos okupacijos 
sukakčiai artėjant

PANORAMA

Prieš tūkstančius metų 
lietuvių gentys apsigyveno 
Pagal Nemuną, Nerį, Dauguvą 
Miškuose, raistuose, pae že - 
rėse, paupėse, ant kalvų , 
kalnelių, prie Baltijos jūros 
kopų. Lietuvių giminės su
sikūrė kaimus, pasistatė ir 
pilis, susitvarkė savo gyve - 
nlmą patys, be svetimųjų 
malonės. Kaimynai gi gruo- 
buonlal/ypač slavaltlnglnlal/ 
-rusai,lenkai- vokiečiai, gu
dai Ir kt. pradėjo užpuldinėti 
lietuvius, atimdami jų turtą , 
degindami pilis, kartais su 
gyvais žmonėmis jose. Tuo 
ypač pasižymėjo anų laikų 
krikščionys- riteriai kry
žiuočiai ir kalavijuočiai. Bet 
lietuviai stabmeldžiai prie - 
šus atmušdavo, laisvę apgin
davo. Sus trorganlzavę į ku
nigaikštijas, tik per klastą 
netapo karalija,kai vežamoji 
karūna buvo pagrobta. . .

Rusijos carai be paliovos 
puolė lietuvius. Lenkai tuo 
tarpu per krikštą sulindo į 
bažnyčias,dažniausiai vedy
bų keliu pakliuvo į dvarus. 
Bajorus pavergė.prls Ijauklno 
dirbti lenkų naudai, Išduo
dant brolius lietu v lūs-"mu
žikus”.

Dabar istorija kartojasi. 
SSSR okupavo Lietuvą 1940. 
VI. 15 ir pradėjo lietuvius 
naikinti: prigrūdo pilnus ka
lėjimus jau 1940-41 m. Ka
lino, terorizavo, šaudė, vežė 
Sibiran ir kitur į koncentra
cijos lagerius, dar balses
nius už Hitlerio KZ. Naciai 
vokiečiai- degino, dujomis 
nuodijo kalinius; rusai ko- 
munlstal-marino badu, troš
kuliu, sunkiu darbu, šalčiu. 
Gi lietuvių nuosavybes gro
bė organizuotai ir vežė įSSS 
R. Šiems teroro darbams 
vadovavo ne tik rusai Iš 
Kremliaus, bet ir vieti
niai komunistai/ juokingai 
mažo procento lietuvių/. Jie, 
pažindami vietos gyventojus ,

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

AR PASIRUOŠĖM 
BIELGRADUI ?
Po gars?oslos Helsinkio 

konferencijos,kur visai nle- 
keno neįgalioti atstovai pa
laimino Brežnevo planus , 
dabar artinasi kita politinė 
komedija, kuri įvertins klek 
naudos davė pirmoji? .. .

Į Helsinkį pavergtųjų tautų 
Išlaisvinimo sąjūdžių daly
viai nors galėjo nuvykti ir 
vienu ar kitu būdu kelti 
trukšmą ir atkreipti dėmesį 
nors keletos tų atvykusiųjų 
pasirašyti. Tačiau kaip bus 
su Blelgradu ?

Aš manau, kai Brežnevas 
lankėsi pas Tito, jis neuž

2 psi. 

padėjo sudaryti pirmuosius 
sąrašus, žinojo,kas turtln - 
gesnl ir "pavojingesni". Jie 
atliko Judo Iskarljoto darbą .

Pagaliau Ir Vakarų pasau
lio vadai kalti prieš žmoniją 
kad griežtai neprotestuoja 
prieš SSSR Imperializmą ir 
jų koncentracijos lagerių 
veikimą.

Jei visi pas merk ė Hitlerio 
KZ-tus, tai kodėl SSSR kali
nių lageriai, jų Gulagas nėra 
pasmerkiamas, uždraudžia
mas, uždaromas, kaip 20 
amžiaus žmogaus gėda, jo 
Išniekinimas.

Mes eiliniai žmonės turi
me protestuoti prieš šią ne
gerovę, re ikal aut l, kad 
Kremlius nesityčiotų 
tokiu budi Iš lietuvių Ir 
k Itų tautyblų.

Reikia reikalauti,kad Gu - 
lago stovyklų vartai būtų ati
daryti. Visi grįžtų į savo 
kraštus Iš vergijos’.

Jei vokiečių tauta buvo 
priversta uždaryti KZ sis
temą, tai Vakarų pasaulis tu
ri Ir galt priversti rusus ko
munistus uždaryti savuosius’. 
Romos Bažnyčia su 500 mil. 
katalikų turi išdrįsti Išeiti į 
atvirą kovą prieš žmogaus 
Išniekinimo lizdus.

Prezidentas Carte r’is pa
reiškė viešai ginsiąs žmo
gaus te įsės. Ar žodžius seks 
darbai? Kas tyli, neveikia 
nusikalsta prieš žmonišku - 
mą.

Žmogus žmogųturetų gin
ti Ir jokių despotų nebijoti. 
Birželio 14-18 d. , 1941 m . 
pirmosios lietuvių aukos bu
vo Ištremtos pražūčiai. . . .

Mes lenkiame gal - 
vas už nekaltai ml - 
rūsius Ir pasižadame 
kovoti, kad Išnyktų 
r us ų-ko mu nūs tų poli
tiniai k ai ė j l ma I-la
ger (a I Tai kiekvieno va
karų žmogaus pareiga.

A. Gužutis

miršo jam priminti Ir apie 
įvykslančlą konferenciją.Gal 
būt j Is pas lūl ė T Itu l padėti 
sukontroliuoti atvykstan - 
člus? Kas žino, apie ką juo
du kalbėjosi?

Tačiau, kaip ten bebūtų , 
ar nelaikąs nors retkarčiais 
aplankyti tai vienos, tai ki
tos valstybės galvas Ir pri
minti jiems, kaip S. Rusija 
savo susitarimo dvasioje 
pasirašytų pažadų vis Iš - 
kai nesilaiko. Kaip 
Brežnevas meluoja Ir mul - 
kiną vakariečius ’.

Nors pave rgtųjų Išgalės Ir 
kiti šaltiniai, jei dirba pa
vieniui, yra maži,bet jei jie

įsteigtas 
Information Ser- 
"Boston Globe" 
panaudojo Simo 
nuotrauką, kuri

“BOSTON GLOBE’ STRAIPSNIS 
APIE SIMĄ, KUDIRKA,

Gegužės 8 dieną "Boston 
Globe" laikraštis patalpino 
nepaprastai Ilgą straipsnį 
apie Simą Kudirką. Šiame 
straipsnyje Gloria Negri, 
"Boston Globe" korespon
dentė, Simo lūpomis atpasa
koja sunkią Lietuvos okupa
ciją, vykdomą rusifikaciją, 
politinių kalinių likimą ir 
dabartiniu laiku vykstančią 
Lietuvoje rezistenciją prieš 
okupantą.

Šio straipsnio paruošime 
dalyvavo VLIKo 
Lithuanian 
vice /LIS/, 
laikraštis 
Kudirkos 
buvo daryta LIS, pokalbio su 
korepondente metu.

Šalia Simo Kudirkos nuot
raukos yra ir Balio Gajaus
ko nuotrauka, kurią Simas 
pats įteikė laikraščio kores
pondentei. Po Gajausko nuot
rauka yra pažymėta, kad jis 
Išbuvęs 25 metus sovietų ka
lėjime už dalyvavimą rezis
tencijoje prieš Lietuvos oku
pantą. Taip pat pažymėta, 
kad jis, kaip ir kiti buvę po
litiniai kaliniai, Sovietų Są
jungoje yra persekiojami.

Šiame pokalbyje taip pat 
dalyvavo Vokietijos laik
raščių korespondentė Bri
gitte Lebens - Nacos, kuri 
rengiasi parašyti platesnio 
mąsto straipsnį apie Simą 
Kudirką Vokietijos spaudai.

L.I.S.

SIMO KUDIRKOS FILMAS
Gegužės 9 dieną, Port

smouth, New Hampshire 
pradėjo filmuoti filmą apie 
Simą Kudirką. Pagrindinį 
Simo vaidmenį vaidina akto-j,yužkiaustas, kas paskatino 
rius Alan Arkln. Alan Arkln 
yra vaidinęs filmuose "The 
Russians Are Corning, The 
Russians Are Coming", 
"Catch 22"lr 'Seven Percent 
Solution". Pastarajame jis 
vaidina Sigmund Freudo 
vaidmenį.

Filmą suka The Jozak 
Company kartu su Paramount 
TV. Filmo pavadinimas yra 
"The Defection of S Imas Ku
dirka". Jį rodys CBS televi
zijos tinklas, greičiausiai 
rudenį.

Genės Kudirkienės vaid
menį vaidins Shirley Knight, 
kurt nese nlal pas įrodė tele- 
vizijoje filme "21 Hours at 
Munich" vertėjos vaidme
nyje. Kitas svarbias roles 
atliks : Donald Pleasant, ku
ris vaidins rusą kapitoną 
Popovą ir Richard Jordan, 
kuris vaidins amerikoną ka
pitoną Eustį. Richard Jor
dan neseniai vaidino pagrin
dinę rolę televizijos fllmoje 
"Captains and the Kings".

rastų būdų susijungti Ir 
dirbti vieningu frontu, manau 
būtų daug lengviau atkreipti 
ir pas nūdus lų s Ignatarų dė
mesį.

Įdomu, kaip tie Belgradan 
suvažiavę atskirs pelus nuo 
grūdų. Juk daugelio valsty
bių atstovai bus nauji asme
nys, kurie nieko gero nežl - 
no apie Helsinkio cirką, Ir 
atatinkamų komunistinių 
propagandistų bus leng
va l nukre Ipt l re ikal Inga 
kryptim.

Įdomu, kurios valstybės 
atstovas Belgrade patieks 
dokumentuotus Įrodymus 
apie nesilaikymą sus įtarimų?

finansuojamas LI- 
Informatlon Servl- 
sutelkla Simui Ku-

Aktorius Ala In Arkln ne
seniai buvo susitikęs su Si
mu ir pasidalino mintimis 
apie jo būsimą rolę. Šiame 
pasitarime taip pat dalyvavo 
Genė Kudirkienė, Rima Ml- 
ronlenė ir Lithuanian Infor
mation Service vedėja Daiva 
Kezlenė. Bendromis jėgomis 
buvo Išversti sakiniai, kurie 
bus sakomi rusų ir lietuvių 
kalbomis. Simas Kudirka 
mokino Alaln Arkln, kaip 
reikia tarti abiem kalbomis. 
Alaln Arkln įrašė teisingą 
tarimą į garsinę juostelę, 
kad namuose galėtų teisingai 
Išmokti.

VLIKo 
thuanlan 
ce /LIS/ 
dlrkal visokeriopą pagalbą 
bendradarbiaujant su fllmos 
gamintojais - prodiuseriais. 
LIS dirba kaip Simo Kudir
kos "public relations" agen
tai. Į šį darbą įsIškalto ver- 
tėjavlmas, filmo skrlpto to
bulinimas, sutarčių rašymą - 
sls, kontaktas su prodiuse
riais, aktoriais bei režlso- 
rtu ir taip pat ryšis su Ame
rikos spauda. LIS taip pat 
dalyvauja fllmos reklaminia
me darbe kartu su CBS tink
lo, The Jozak Co. ir Para
mount TV reklamos agentais 
/publ l c Ity age nts /. F II me 
yra, be abejo, daug netiks
lumų, kurie įvyko dramati
zavimo procese. Kai kurie 
šie netikslumai jau yra pa
taisyti, tačiau ne visi. Di
džiausia dalis fllmos yra 
Vigilant Insldento atvaizda
vimas.

Prieš keletą savaičių 
"Laisvės Žiburio" radijas 
New Yorke pravedė pokalbį 
su aktoriumi Alaln Arkln. 
Pokalbio metu aktorius buvo 

jį sutikti vaidinti Simo Ku
dirkos vaidmenį. Alain Arkln 
atsakė, kad jis buvo labai 
sujaudintas perskaitęs Simo 
Istoriją, ypatingai kai suži
nojo, kad tai tikras įvykis. 
Jis taip pat užsiminė, kad 
gana daug apie Simą sužino
jo Iš savo sūnaus, kuris apie 
Simą Kudirką mokęsis mo
kykloje. A. Arkln taip pat 
stebėjosi Simo didele ener
gija ir pareiškė, kad steng
sis jį kuo tiksliau atvaizduo
ti televizijos ekrane. ŠI ro- 
lėaktoriul esantllabal svar
bi, nes ji yra jo pirma dra
matinė rolė televizijoje.

Šio mėnesio pabaigoje Si
mas Kudirka žada aplankyti 
Portsmouth, N.K., kur fil
mas yra sukamas. Fllmos 
gamintojai yra pakvietę jį 
pažiūrėti fllmos gaminimo 
e Igos. Kartu su Kudirka yra 
pakviesta tr Lithuanian In
formation Service. L.I.S.

Taip pat, ar nors vienas Iš 
vadinamųjų disidentų bus 
Įleistas Į konferencijos salę 
pareikšti savo nuomonę.

Kaž kaip lenda -mintis į 
galvą, jog Belgradan suva
žiuos, paspaus vieni kitiems 
rankas, Išgers jugoslaviškos 
"sllvovtcos" ir tšslvažlnės 
po namus. Brežnevas, žino
ma, gal šiek tiek ir pelnys . 
Juk Helsinkis yra jo kūrinys, 
o taip pat nereikia užmiršti, 
kad Maskvoj polltblūras lau
kia pelno. Kitaip Brežnevui 
teks eiti pensijon. Jis jau 
keletą kartų buvo prie jos 
priartėjęs. . .

Na, pagyve ns Im- pamaty- 
slm. Mes pripratę'pakelti 
visokius smūgius. Užgrū
dinti gyvenimo, nuslvlllmul 
neduosim jokios pirmenybės.

Ad. Ilmonls , 
Etobicoke, Ont .

Alan Arkin su Simu Kudirka skaito fllmos skripta. Nuotr. D. Kezienės(L.I.S.>

KELIONĖS IR VILNIAUS LITUANISTINIAI KURSAI
Kanados lietuvių mokytojų 

suvažiavime, susitarus su 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos vadovybe, simpo
ziumo forma plačiau padis
kutuotos mūsų kelionės oku- 
puoton L letuvon Ir ypač, mū
sų jaunimo lituanistiniai 
kursai prie Vilniaus univer
siteto.

Kadangi minimu klausimu 
mūsų Išeivijos spaudoje ra
šoma labai įvairiai, simpo
ziume norėta Iš pirmųjų šal
tinių/ Iš Lietuvoje atsilan
kiusių/ patirti, kaip daugu
moje pats jaunimas į tai 
žiūri. Ilona Kuraltė pradžio
je bandė atremti mūsų spau
doje dažną nepalankią nuo
monę, ypač apie Vilniaus lit. 
kursus. Iš jos samprotavimų 
lyg Išplauktų bendra Išvada , 
kad vykimas Vilniun yra 
jaunimo noras susipažinti su 
tik rove okup. L lėtu vo je .Nie
kas ten negali nuslėpti tik
rovės, jei jaunimas į tai žiū
ri normaliomis- atviromis 
akimis ir blaivia galva. Ant
roji tezė, o tatai būtų p. Va
laitienės- atsilankiusiems 
ten Išeivijos lietuviams ne
reikia jokių įrodinėjimų, jog 
ne vien tik mes esame lietu
viai’. Ten sutikti tautiečiai 
tokie mieli, kad jų lietuviš
ku nusiteikimu ir nuoširdu
mu negalima abejoti. Kiti 
kalbėtojai aiškino, kad taip 
pat negalima neigti jaunimo 
noro keliauti, patirti, pažin
ti, nors tatai jiems ir ne- 
le ngva I ats le Itų. Daž na I te n 
reikia būti apsišarvavusiam

IR TAIP IR NE ? !
“T.Ž." (14.I.V. 1977) A.K. rošo:

■Pabuvus 5 dienas “Vilniaus kalėji
me”, piniginė pasidarė kaip žuvelė po 
neršto. Tais pinigais Maskva gali ne 
tiktai kirvius gaminti, bet ir savo 
propaganda mus kiršinti bei niekin
ti. Jei tuos pinigus, kuriuos išleidžia
me siuntiniams, kelionėms į Vilnių, 
panaudotume spaudai svetimomis 
kalbomis, spaudai, kuri atskleidžia 
faktus apie Lietuvos apiplėšimą, bū
tų daug naudingiau. Kišdami pinigu? 
į Maskvos rankas, neriame kilpą ant 
savo sprando. Mes išeivijoje turime 
kovoti už teisybę, reikalauti Lietuvai 
skriaudos atitaisymo, užkirsti kelią 
sovietiniam melui,.

Dlsldentas Bukovskls pa
reiškė, kad visi SSSR gy
ventojai yra kaliniai, net ir 
pats L. Brežnevas, nes jis 
negali nusipirkti laisvai net
A. Solženyclno raštų ar bib
lijos. Mūsų broliai lietuviai 
yra dar didesni kaliniai be 
teisių. Taigi, kalinį aplan
kyti yra kiekvieno brolio ar 
sesers pareiga. Vilniuje, 
susitikę atvykusius aplanky
ti Iš užsienio gimines, pra
linksmėja, atsinaujina ir tuo 
pačiu sustiprėja lietuvybė. 
Tokie susitikimai po 30 ar 
daugiau metų tai yrą ne Įkai
nuojami jokiais pinigais.Tai 
lietuviškos dvasios sustip
rinimas, komunistų okupan
tų melagingos propagandos 
muilo burbulo sunaikinimas. 
Be to, kodėl eilinis asmuo 
patarinėja kitam kas daryti 
su savo gimine. Jis negali 
žinoti sąlygų kiekvieno vyks
tančio Lietuvon1. Čia nereikia 
patarinėti, nes suaugęs žmo
gus apsisprendžia pats.

J. K - mas, 
Toronto, Ont. 

atsargumu, kantrybe, šaltu 
reikalų svarstymu. Simpo
ziume niekas netvirtino, kad 
L letuvon ats llankymas pada
ro mus kažkokiais "super" 
lietuviais. Gal tik tokių pa
sisakymų pasitaiko mūsų 
spaudoje; tokie žmonės gal 
būt vis tebeturi savyje meri- 
kave rt iškumo kompleks o. - -

Pasisakė Ir simpoziumo 
klausytojai. Vienas jų tvlr - 
tino, kad komunistai jau ži
no, jog Vilniaus lituanisti
niai kursai nepateisino įdėtų 
vilčių. Todėl, girdi, Vilniuje 
tokių kursų jau nebebūsią'. 
Kuo jis savo žinią pagrind
žia, nepasakė. Kitas paste - 
bėjo,kad nebūtinai jaunimui; 
reiktų smerkti mūsų spaudos 
kad Ir nepalankias nuomo
nes. Gyvenant laisvame pa -ū 
šaulyje reikia tolerancijos, 
respektavlmo visiems rim
tiems oponentams.

Visą simpoziumo eigą la
bai sumaniai derino jauną 
londonlškė mokytoja L.Dra-^ 
gūntenė, nors pati ir nebuvu-’ 
s l L letuvo je.

Iš šalies viską stebint, 
piršos l Išvada, kad mūsų 
akademinis jaunimas nesl- 
žavlkomunlstlne propagan - ■ 
da. Gal dar reikėtų pridėti 
kad lietuvių kalbos galima! 
Išmokti Ir čia, Išeivijoje . 
Turime juk Pedagoginį Li
tuanistikos Institutą, Aukš. 
Lituanistines Mokyklas, o 
paskutiniu latku-pulklus 11 - 
tuanlstlnlus seminarus prie ; 
Kent universiteto JAV-se.

Liudas Damulls ’

GERB. REDAKCIJA,
Suprantu Jūsų provlleglją 

spausdinti, ką Jūs gaunate , 
nors gal Ir nesutinkate su 
visomis mintimis. Tai daro 
laikraštį įdomesnį. O mes , 
skaitytojai, turime tai su-; 
prasti Ir netrūkšmautl.

Aš,pav., visiškai nesutin
ku su Chlcagos demonstran
tais prie J. Centro. Aš tas 
filmas mačiau, jos nieko ne
turi, kad žmogų paveiktų ar 
sugadintų. Mano nuomone,ta 
šoklų šventė turėjo būti ge
riau-s oi Id n lau nufotografuo
ta. Dabar gi ten gabaliukas 
Iš ten, tai vėl Iš kitur, todėl: 
nesudaro svaraus įspūdžio.

Bal. Brazdžionio stralpns- 
nyje apie vokletmetį Lietu 4 
voje reiškiama mintis, kad 
ūkininkai neturėjo jokių 
prievolių duoti vokiečiams , 
o v Iską pala Ikyt l maskol lams, 
gal jam priimtinos. Bet jos 
nebuvo priimtinos Lietuvos 
ūkininkams, kurie nenorėjo 
komunizmo. Žinau, mano 
kaimynui iš 3 arklių 1943 m. 
paėmė 2,o jis už tai nekeikė 
vokiečių,bet tvirtai pareiškė 
kė- temuša anuos’. Ūkininkai 
/Biržų valsč./ kalbėjo,kad 
prievolės yra nesunkios, o 
jas atidavę vežėsi/nes už tai 
gavo/ namo maišus cukraus , 
ko ankščiau ūkis negalėjo 
Įpirkti. Jei vokiečiai baudė , 
kas slepia gyvulius ir juos 
laikė sovietams- tai gerai 
darė. Taip, o ne kitaip Ir 
reikėjo elgtis su priešo gel
bėtojais... J.Damutls

Ontario.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Okultizmas — Ne visuotina
pripažinta realybė

(Pradžia 20 numeryje)
Papasakosiu dar vieną at

seikimą, kuris atsitiko man 
pačiam. Kartą man teko da
lyvauti vienoje šeimoje 
kviestiniuose pietuose. Sta
las buvo apkrautas įvairiau
siais valgiais ir gėrimais 
Greta manęs sėdėjo jaunas 
brazil Ietis Iš provincijos 
Balja. Vadino jį Osvaldu ir 
jis atrodė labai " tolimas", 
nekalbus ir • su juo nebuvo 
apie ką kalbėti. Jis tik gėrė 
degtinę ir valgė. Kai taurę 
Ištuština, jam vėl ją pripila 
ir jis dėkingai šypsodama
sis vėl ją Išgeria ir tiek. 
Kada aš pradėjau pašnekesį 
su kaimynu Iš kairės, su Os
valdu prasidėjo kažkokie 
keisti reiškiniai: jis pradėjo 
drebėti, veide pasidarė gri
masos, akys keistai Išspro
go. Pastebėjusi tai mano 
žmona, tuojau Išsivedė jį į 
kitą kambarį. Mano klausia
mi kaimynai, kas su juo at

sitiko, ramiausiai man pa
aiškino, kad Osvaldas, ma
tomai, yra mediumas ir ja
me įsikūrė kokia nors dva
sia. Nepasitikėdamas, nu
stebęs pasižiūrėjau į aiški
nantį kaimyną, nes nesupra
tau, ar jis rimtai kalba ar 
juokauja.Tas ats It Ik l mas 
buvo pamirštas ir pietūs tę
sėsi pirmykšte linksma nuo
taika. Staiga mane kažkas 
palietė už peties. Atsigrįžęs 
pamačiau Osvaldo žmoną, 
kuri kvietė mane Iš užstalės 
Išeiti. Koridoriuje ji man 
pasakė, kad jos vyras Os
valdas yra priėmęs "Preto 
Velju
prieš 300 metų 
negro. Jeigu aš domiuosi tuo, 
tai gailu pasikalbėti su jos 
vyru, esančiu kitame kam
baryje.

Pasikalbėti su žmogumi, 
kuris turi dvasią prieš 300 
metų mirusio negro - kas gi 
gali praleisti tokią progą ?

dvasią, t. y. seno, 
mirus lo

....— Ražo Jonas Buteika
Susidomėjau ir nuėjau.Kam
bario viduryje kėdėje sėdėjo 
Osvaldas su ke Istal Išspro
gusiomis akimis ir virpan
čiomis rankomis. Nedrąsiai 
sustojau prie jo , nežinoda
mas nei ką jam sakyti. Os
valdas, kokiu tai neįprastu, 
nesavu, bet Iš tikrųjų labai 
panašiu į seno žmogaus bal
su, paklausė mane, ko aš 
norėčiau gauti. Aš atsakiau, 
kad nieko, nes aš pilniausiai 
patenkintas tuo, ką aš turiu. 
Jis paklausė manęs, gal aš 
kuo sergu. Aš nutylėjau ir 
nieko jam nesakiau apie sa
vo širdies defektą. Osvaldas 
pajudino galvą ir visai 
nelauktai pasakė, jo aš tu - 
r ėjau širdies priepuolį, bet 
pakeičiau gydytoją ir gulėjau 
ligoninėje. Be to, jis pasa
kė, kad gydymuisi Išleidau 
daug .pinigų ir viskas veltui. 
Jis man patarė, kaip gydyti 
širdį. Vaistai labai paprasti 
ir beveik nieko nekainuoja. 
Kai vėl kada pajausi krūtl-

jl, tai negali būti”. ,rPreto 
Velje” aš nutylėjau.

Keliom dienom praslin
kus, aš susitikau rusą gydy
toją, žmogų rimtą, jau ne 
pirmos jaunystės ir aš jam 
nuoširdžiai ir atvirai papa
sakojau apie "Preto Velje" 
ir česnaką, gydantį negaluo
jančią širdį.

Nusijuokęs daktaras, pa
sakė, kad tai yra "glupst- 
va" ir' greičiausiai tas senas 
negras bus mane užbūręs.

nėję skausmą , tai dešinės 
rankos pulsą patrink česna
ku Ir skausmai praeis. Pa
dėkojau jam už patarimą Ir 
sugrįžau į savo vietą valgo
majame kambaryje prie sta
lo. Visai tai Istorijai aš ne
labai pasitikėjau, nes ji at
rodė labai fantastiška ir pa
prasta mistifikacija. Matyt, Man padėjo, o kitiems nepa- 
Osvaldas pasijuokė Iš ma
nęs. O 
tės ar 
įprastą 
kairėje 
pagal gydytojo patarimą, to
kiais atvejais aš dėdavau po 
liežuviu nltro glicerino ta
bletę. Dabar prisiminęs 
"Preto Velje" dvasios pata
rimą, česnaku patryniau 
rankos pulsą ir nustebau: 
skausmas praėjo daug grei
čiau, negu vartojant savo ta
bletes. Dabar aš visada var
toju česnaką ir jaučiuosi la
bai gerai. Papasakojau apie 
tai savo gydytojui. Šis, pa
žvelgęs į mane kaip į baltąjį 
dramblį, tarė: "Širdies Ilgos 
ir česnakas - tamsta juokau-

vis dėlto, po saval- 
dauglau aš pajutau 
skausmą krūtinės 
pusėje. Paprastai

dės. Nelabasis visada pade
da žmogui, o paskui pasi
griebia jįpatį ir jūs nei pra
sižiot nesuspėsite. Pradėjo 
česnaku, o baigs jūsų sfela. 
Taip baigė daktaras ir .pik
tai į mane pažvelgęs, nuėjo. 
Aš susirūpinau ne juokais. 
Gal senas daktaras ir tei
sus, gal mano siela yra jau 
perpus velnio glėbyje ? ...

Taip bemąstant, mane net 
šiurpulys sukrėtė. Praėję 
apie pusę metų, o tos min
tys vis neduoda man ramy
bės. Kartą nuėjęs pas šei
mininkę pietauti, papasako
jau jai savo abejones, rū
pestį ir nerimą. Ji nusijuo
kė, davė man Osvaldo adre
są ir patarė dar kartą pasl-
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,IEŠKOME VISOKIŲ

Esame įsitikinę, ■ kad Kanada yra 
vi enas i š geriau sių kraštų gy ven ti 
ir dirbtį.

Jis nėra tobulas, bet laikai keičiasi, 
o su jais keičiasi ir žmonių norai 
bei siekimai. •

Yra daugelis vietovių, kurias galime 
ištobulinti, jeigu visi dirbsime kartu. . „ 
kaip sveikatos ir darbo saugumo srityje 
. .. . darbo sųlygu sukūrime. . . kolekty
vinėse derybose. . . ’dirbančiųjų įsijun
gime darant sprendimus. . . gar^antuo- 
j ant, kad nebūtų diskriminacijos, 
darbuose.

Štai kodėl Federacinė Vyriausybė išėjo 
su visa eile naujų paaiškinimų, kurie 
siekia sekančių tikslų:

sąlyg

i aplinka darbovietese
□ įsteigti naują visam krašte darbo 

saugumo ir sveikatos centrų

įkuriant nauja visam krašte darbo 
sąlygų standartini centra

išplečiant pastotąsias tarnybas 

nustatant savanoriškus principus, 
ir jais praktikuoti santykius industrijoje 

parūpinti speci ai ių protekcijų 
neorganizuotiems darbininkams 
pramatant bendrus dirbančiųjų ir 
darbdavių darbo saugumo ir 
sveikatos komitetus

Patobulinti kolektyvias derybas
□ praplečiant derybų bazes...

propaguojant daugiau koalicines 
derybas ir vengiant pragmatizmo

□ pagreitinti unijų pripažinimo 
procesą... pagreitinti skundų
sprendimus

□

□ patobulint tarpininkavimo arbitraciįas 
bei treciųjų panaudojimo procedūras

Pagerint darbininku ir darbdaviu santykius
□ skatinti švietimo galimybes, suteikiant

darbininkams progų. įsigyti naujų spe
cialybių ir gil esnės ori entaci jo s sklan- 
desniems santykiams industrijoje

□ įkuriant nauj a kolektyvinį derybų 
informacijų sentrą.

Tolimesniu^ Informaclju galima gauti 
kreipiantis rastu:

The Honourable John Munro, 
Minister of Labour, 
House of Commons, Ottawa.

| Labour
■ Canada
Hon. John Munro, Minister

Kanados dirbantieji ir Tu»,. ieškokime
GERESNIU BŪDU PAGERINTI DARBO SĄLYGAS

Labour Canada and You... Working toward

a Better Way

Travail 
Canada

kalbėti su seno negro dvasia 
ir pasistengti Išsiaiškinti, 
ar tik jis nėra piktoji dva
sia.

Paaiškėjo, kad Osvaldo 
gyventa Santos mieste, tai 
dvi valandos kelio autobusu 
nuo San Paulo. Nuvykau te
nai ir paprašiau dar kartą 
Iššaukti dvasią. O kai Os
valdas Išsprogdino akis ir, 
pažvelgęs į mane, prakal
bėjo senio balsu, aš padė
kojęs senam negrui už jo 
patarimą gydytis česnaku, 
paklausiau ar česnakas pa
deda tik man, ar jis padeda 
ir kitiems, t. y. ar aš galė
čiau jį rekomenduoti savo 
p-"Tėteliams ir ligoniams ? 
"Savaime aišku"- pasakė jis 
"Tesinaudoja žmonės, kam 
tai reikalinga". Po to aš pa
prašiau pasikalbėti su juo 
religinėmis temomis. Jis 
aiškiai susirūpino ir pasakė, 
kad jis yra žmogus tamsus, 
bemokslis Ir tokiomis te
mis daug naudingiau būtų 
pasikalbėti su protingais ir 
mokytais žmonėmis, kurie 
yra daug skaitę. Bet man 
užsispyrus, sutiko. Turiu 
prisipažinti,kad tuo metu aš 
studijavau Evangeliją ir to 
pasėkoje pradėjau nagrinėti 
visokias krikščioniškas sek
tas ir jų gyvenimą, remia
mą evangellškuoju mokslu. 
Tačiau mano studijų Išvados 
pasirodė labai galllos- 
me nkos.

Su "Preto Velje" pradėjau 
nuo to, kad visokių religijų 
ir sektų dvasininkai tvirti
na, kad jie tik vieni tėra tik
rieji Kristaus mokslo sekė
jai, o kitos gi krikščioniš
kos religijos ir jų sektos 
yra klaidingos. Kur yra tei
sybė ? "Tikras ir nuošir
dus Kristaus mokslo vykdy
mas kiekvieno asmens yra 
randamas jame pačiame" - 
atsakė "Preto Valje" - "Jei
gu matysi tik gerom mintim, 
darysi tik gerus darbus, tai 
būsi arčiau Dievo, jeigu gi 
elgsiesi blogai ir neteisin
gai, tai nutolsl nuo Dievo. O 
religija, . . . laikykis tokios, 
kurią Išstudijavus pasiro
dys tavo širdžiai artimesnė, 
t. y. derins tavąjį protą su 
siela ir ves tave į visų žmo
nių ir tavo paties gėrį. Jis 
padarys tave jei ne tobulą, 
tai bent geresnį negu esi".

Po to aš jo paklausiau, kas 
yra žmogaus laimė ir apie 
tai, kas paskutinę pavojaus 
akimirką dažnai mums atei
na į pagelbą ir mes ją An
gelu Sargu vadiname ?

Atsakymas buvo toks : vė
lės mūsų artimųjų, kaip tė
vų, brolių, seserų tebemąs
to ir tebemyli mus ir anapus 
būdamos. Kuo daugiau 
žemėje gyvenantieji žmonės 
mini juos ir kuo daž
niau prisimena ir mel— 
džlasl už juos, tuo daugiau 
ir jie mus prisimena ir daž
niau ateina mums į pagalbą. 
Visą tai man padarė didelį 
įspūdį. Osvaldas, kuris ne
sugebėjo sumegzti nei poros 
žodžių, aišku, viso pasaky
ti negalėjo. Jeigu prieš tai 
aš kuo nors abejojau ir visą 
tai laikiau mistifikacija, tai 
dabar aš jau taip nebegalvo
ju. ..

Kai kurie žmonės mano, 
kad spiritizmas remiasi sa
tanizmu, kuris padeda suda
ryti įvairiausias nenatūra
lias scenas, kaip Iššaukti 
mirusiųjų dvasias ir gydyti 
nuo nepagydomų Ilgų. Kai 
kurie dvasiškiai mano, jog 
tik jie turi monopolinę teisę 
tarnutl Dievui, o visi kiti 
tokių teisių neturi. Kodėl ?

Kada aš susitikau tą seną 
rusą gydytoją ir papasakojau 
jam. kad "Preto Velje" ne
gali būti pragaro agentas, 
nes jis pataria daryti gerus

(Nukelta i 7 psl.) <
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KULTŪRINIS PUSLAPIS BERNARDAS BRAZDŽIONIS

IŠ: KAZYS INC [URA

PILKŲ KRAŽIŲ KRAŠTE

LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ,PILKŲ KRYŽIŲ KRAŠTE, 
KOKIĄ DUOKLĘ, KOKIĄ AUKĄ ŠIANDIEN TAU ATNEŠTI?

ARGI NEGANA PRIE VORKSLOS IR SIBIRE DŪLI, 
SNIEGUOS DŪLI ŠVENTŲ KAULŲ, LIETUVA MOTULĖ ?

KELIASI VELYKŲ. NAKTĮ, IR JŲ VOROS TANKIOS
PER GIRTAS, PUSNYNUS PELKES TĖVU ŽEMĖJ LANKOS.

ŽENGIA GRIAUČIAI ŽĖRI GRIAUČIAI, SPINDI KALAVIJAI,
REGI ŽALGIRĮ, KUd ŽYGĮ JU ŽIEDAIS NULIJO.

REGI VILNIŲ DEGANT ŽVAIGŽDĖM TYLOJE DIDŽIULĖJ, 
SU AUŠRA ATGAL SUGRĮŽTA -VĖL PUSNYNUOS GULA.

GULI DŪLI IR SAPNUOJA PILKŲ KRYŽIŲ ŽEME, 
KURIĄ DEBESYS APTRAUKĖ.IR NAKTIS APTEMO.

MES ŽADĖJOM SĖST ANT ŽIRGO BALTO ..PABALNOTO,
VARTUOS KIRST VARGUS.’NUKIRSTI SLIBINĄ BESOTĮ.

VARGĄ KERTAM TIK TAM KARTUI, TIKTAI SAVO LABUI, 
KATRAS KAIP KITAIP PRATARTŲ -UŽKALAM Į GRABĄ.

LENKIAM ĖS STABAMS SVETIESIEMS, O SAVO SMŪTKELIAI
NUO LIETAUS IR ŠIURPIŲ VĖJŲ SKELDĖJA PRIE KELIO.

UŽ PILNŲ STALŲ SUSĖDĘ - TOKIE DARBŠTŪS, TAUTKŪS, 
O PO RŪBAIS, PO BLIZGUČIAIS SIELOJ LIULA MAURAS.

NEŽINAU, NESUGODOJAU, KĄ TAU DOVANOTI
UŽ ILGŲJŲ AMŽIŲ KANČIĄ,TĖVŲ ŽEMŲ MOTIN?

8ŲSIKALBĖJO
Lietuvių, liaudies daina

SUSIKALBĖJO 
SAUSA NENDRELĖ 
SAUSA NENDRELĖ 
SU DOBILĖLIU.

BE PIGA AUGTI 
TAU, DOBILĖLI, 
TAU DOBILĖLI, 
LYGIOJ LANKELĖJ.

IŠ PAŠAKNĖLIŲ 
ŽALIA VEJELE, 
PER LIEMENĖLĮ 
DRABNI LAPELIAI,

PER LIEMENĖLĮ 
DRABNI LAPELIAI, 
Į VIRŠŪNĖLE 
BALTI ŽIEDELIAI.

O MAN, NENDRELEI, 
MAN, SVYRUONĖLEI, 
IŠ PAŠAKNĖLIŲ 
ŽVYRE L IS ĖDA,

IŠ PAŠAKNĖLIŲ 
ŽVYRELIS ĖDA, 
PER LIEMENĖLĮ 
VANDUO GALANDA.

PER LIEMENĖLĮ 
VANDUO GALANDA, 
Į VIRŠŪNĖLE 
VĖJELIS LAUŽIA. . .

btDlEJI VANDENYS

KAŽIN KUR VIDURY DIDŽIŲJŲ VANDENYNŲ
SUSIRENKA , SUBĖGA UPIŲ VANDENYS 
IŠ VISO ŽEMĖS RUTULIO.

SENASIS NILAS, IŠDIDUS GIMDYTOJAS DIDŽIAUSIO
DIEVO TARNO - MOZĖS,

PLAČIOJI MISSISSIPPI - LAISVĖS PRERIJŲ DUKTĖ,
ŠVENTASIS GANGAS, PABARSTYTAS GANDI PELENAIS, 
LAUKINĖ VOLGA, MAT J RODNAJA,
ROMANTIŠKAI DAINUODAMAS HEINRICHO HElNĖS

LORELEI DAINELĘ REINAS,
SENOJI SENA, ROBES PJERO IR DANTONO NEAPYKANTOS

PILNA,
KOKETĖ VYSLA, KAIP JADVYGOS MEILĖ, i
IR NEMUNAS,

SENESNIS UŽ NILĄ, ŠVENTESNES UŽ GANGĄ IR 
PLATESNIS UŽ PLAČIAUSIĄ MISSISSIPPI.

IR KALBA VANDENYS:
- AŠ VOLGA. O KAS TU? ANT MANO NUGAROS DAR VIRPA :
BURLIOKŲ SIELININKŲ RAUDANTI DAINA,
O MANO KRANTUOSE PAMINKLAI DIDESNI UŽ KALNUS HI

MALAJŲ.
IR KALBA VANDENYS:
- AŠ NILAS. O KAS TU? NEŠU AŠ PASLAPTĮ SENŲJŲ

PIRAMIDŽIŲ IR KLEOPATROS AMŽINĄ JAUNYSTĖ.
- NEŠU AŠ NERŪ NUODĖMES, - ATSAKO GANGAS .
- NEŠU AŠ AMŽINĄ NESANTAIKĄ TĖVŲ, - ATSAKO VYSLA.
- NEŠU POLITIKŲ KLAIDAS, - LYG RAUDA REINAS. I
- NEŠU AŠ DEMOKRATIJĄ, - DAINUOJA MISSISSIPPI, WALT

WHIT MANO SESUO,
O NEMUNAS: - NEŠU AŠ KRAUJĄ UŽ LAISVĘ ŽŪSTANČIŲ SŪNŲ. 
IR TUO KRAUJU PASRŪVA VISAS VANDENYNAS,

IR KRUVINA SPALVA RAUDONAI NUSIDAŽO
DRĄSIŲ PIRATŲ LAIVE NUSKENDUSI ATLANTO CHARTA
KAŽIN KUR VIDURY DIDŽIŲJŲ VANDENŲ. '

PAŽINKIME PRAEITI l
1’1 A

WASSNM LIETUVIU AREŠTAS
/KOPIJA IŠ RASTŲ DOKUMENTŲ NKVD ARCHYVUOSE 1941 m./ '

Bolševikai Lietuvoje teišbuvo vos v te ne rlus me - 
tus Ir keletą dienų, tačiau per tą laiką lietuvių tautai Ir 
jos kultūrai padarė milžiniškos žalos. Kadangi lietuvių 
tauta, kurios daugumą sudaro ūkininkai Ir Iš jų kilusi 
šviesuomenė buvo priešinga Idiotiškai bolševikų santvar
kai, tai lietuviai prie šios santvarkos buvo verčiami te - 
rorlstlnėmls priemonėmis. Tuo būdu raudonasis teroras 
lietuvių tautą lydėjo nuo pat bolševikų Įžengimo į Lietuvą 
Ilgi pat jų niekšiškai bailaus pabėgimo. Reikia pažymėti, 
kad šis teroras net didumu, nei priemonėmis visą laiką 
nebuvo vienodas.

Pirmą kartą plačiausiu mąstu bolševikai raudonąjį 
terorą Lietuvoje pradėjo naudoti 1940 m.liepos mėn. vi
duryje, prlš pat rinkimus į Liaudies Seimą. Tuo metu 
bolševikai ma s ė m I s suiminėjo buvusių lietu
vių organizacijų vadus Ir šiaip jau žymes
niuosius lietuvius. Kaip tas darbas buvo vykdomas, 
rodo šis Raudonojo Teroro Muziejuje esąs Valstybės Sau
gumo Departamento direktoriaus A. Sniečkaus 1940 . m.
liepos 7 d. patvirtintas masinių areštų operatyvinis pla - 
nas:

Visiškai slaptai
Patvirtinta

Valst.Saug.Dep-to Direktoriaus
/ -/ A.Sniečkus

1940 m.liepos mėn. 7 d.
Priešvalstybinių partijų: tautininkų, voldemarįninku , 

liaudininkų, 'krtkšč. demokratų, jaunalietuvių, trocklstų , 
socialdemokratų, eserų, šaulių Ir kt. vadovaujančio sąsta
to likvidacijos paruošiamųjų darbų Ir operatyvinės llkvl - 
dacljos

PLANAS
Operaciją pravesti vienu laiku visoj 

1 le tu v o j , naktį Iš liepos 11 d. į 12, 1940 m.
Iki liepos 1O paruošti žinias apie visus žmones, ku

riuos reikia Izoliuoti. Visų areštuotlnų asmenų "žiniose" 
nurodyti pavardę, vardą, tėvo vardą, gimimo metus ir vie
tą, tautybę, Išsimokslinimą, socialinę kilmę, materialinę 
padėtį /turtą/, paskutinę darbo vietą Ir užimamą tarnybą, 
kuriai partijai priklausė ir kokį partijos darbą dirbo , 
trumpas kompromituojančios medžiagos turinys Ir "žinių" 
gale turi būti nurodytas nuolatinės gyvenamos vietos pa
tikrintas adresas. Jei gyvena/arba turi/ vasarnamį , 
tai Ir vasarnamio adresas, Ir namų telefono numeris.

Nurodytoms "žinioms" sudaryti Iš Pirmo Skyriaus Ir 
Kauno Apygardos operatyvinių darbininkų sąstato sudaryti 
penkias grupes po 1-4 žmones. Darbą tarp jų paskirstyti 
tokiu būdu:

Pirma grupė- 4 žmonės- sudaro "žinias" tautininkų 
vadovaujančiam sąstatui. Grupės vyresnysis- KraštInas.

Antra grupė-2 žmonės-sudaro "žinias" voldemarlnln- 
kų vadovaujančiam sąstatui. Grupės vyresnysis- Dembo.

Trečia grupė- 1 žmogus- Flnkelštelnas sudaro troc - 
kištų Ir eserų "žinias".

Ketvirta grupė- 4 žmon. - sudaro "žinias" krtkšč. de
mokratams . Grupės vyresnysIs-Komodaltė.
4 p si.

Penkta grupė- 3 žm. -sudaro ’’žinias" liaudininkams 
Ir soc.demokratams.Grupės vyresnysis-Macevičius.

Atsakomybę už pristatymą laiku aukščiau nurodytų 
’’žinių" neša Pirmo skyriaus viršininkas Todesas.

H-ro Skyriaus viršininkas Gallevlčlus privalo sutvarky
ti, kad laiku būtų nustatyti ir patikrinti areštuotlnų asme
nų adresai. Tam reikalui nuo VII. 8, reikia Išskirti ata - 
tinkamą skaičių žvalgų, kuriuos reikia stropiai Instruk
tuoti apie Išlaikymą griežčiausio atsargumo darant adre - 
sų nustatymą Ir patikrinimą.

Operacijos vykdymui Iki liepos 1O d. sudarytl'retkla - 
mą operatyvinių grupių skaičių,kurių priešaky pastatyti 
operatyvinius darbininkus. Iš anksto paskirstyti, kokius 
asmenis turi areštuoti kiekviena grupė.

Kad sustiprintų operatyvines grupes, mobilizuoti, tkl 
bus pravesta operacija, reikiamą skaičių kriminalinės Ir 
viešosios policijos valdininkų. Apie tat iš anksto perspė - 
tl jų viršininkus, nepranešant, tačiau,kam tie valdininkai 
bus reikalingi. Vykdytojas Zdanavičius

Kad operacija pavyktų sklandžiai, turi būti Išdirbta 
speciali kratų Ir areštų Instrukcija, kuri turi būti Išdalin
ta grupių vyresniesiems operacijos Išvakarėse.

Vykdytojas Gallevlčlus

Kad aprūpinti operatyvines grupes susisiekimo prie - 
monėmls, iki operacijos vykdymo dienos turi būti paruošta 
30 automašinų.

Vykdytojas Sniečkus

Kadangi operacijos metu gali prireikti užantspauduo
ti kambarius Ir butus,pavesti Sekretoriato viršininkui Sla- 
vlnul užsakyti 1O antspaudų yaškul/surgačlul/ Ir jos turi 
būti gatavos š. m. liepos 9 d.

Iki tos pačios dienos Slavinas turi parūpinti 20 kišeni
nių žibintuvų.

Kad sėkmingiau praeitų operacija ir,kad Ir vietų būtų 
duota praktiška pagalba, reikia Iš Kauno komandiruoti o - 
peratyvlnlų darb8nlnkų Į sekančias vietas:
1/ Į Vilnių.................................... 8 žm.
2/Į Šiaulius..............................1 žm.
3/ Į Ukmergę.............................. 1 žm.
4/Į Marijampolę...................... 1 žm.
5/Į Panevėžį..............................1 žm.

Visų skyrių Ir Kauno Apygardos viršininkai turi Iki 
8 liepos pristatyti Į Dep-to Sekretoriatą savo skyriaus vi
sų etatinių tarnautojų sąrašą.

Vykdytojas Slavinas

Kvotų skyriaus viršininkui Razauskul pavesti Iki liepos 1O 
d. paruošti areštų orderius sulig operatyvinių grupių suda
rytais sąrašais.

Sudarius prlešvalstyblntųpartljų vadovaujančių asme
nų areštui "žinias", suderinti jas su Vidaus Reikalų Minis
tru Ge dvyla.

Vykdytojas Sniečkus

Kvotų skyriaus viršininkas Razauskas kartu su Kauno 
kalėjimo viršininku Kučinskui turi organizuoti areštuotų 
asmenų Ir paimtų kratos metu daiktų bei dokumentų priė
mimą. , ' 1

Kad būtų įvykdyta griežta izoliacija, Iki liepos 11 d.ką.1 
bus patvirtintas areštuotlnų asmenų sąrašas, turi būti nu - 
matyta,kokie asmenys kokioj bus kameroj. Skirstyti taip , 
kad kaltinami toj pačioj byloj nepatektų Į vieną kamerą.

Areštuotiems sutalpinti, Iki liepos 11 d. Kauno kalėjl - 
me turi būti palluosuota reikiamas skaičius 
kamerų, skaitant,kad areštuota bus 200 žmonių. Iki to pat 
laiko sudaryti patikrintų prižiūrėtojų kadrus.

Kalėjimo viršininkas Kučinskas turi nuo liepos 12 d, 
sustiprinti kalėjimo apsaugą.

Reikia Išskirti specialią tardytojų grupę,kuriai paves
ta tuč tuojau po arešto pradėti tardymą specialiai numa - 
tytų asmenų Iš priešvalstybinių partijų vadovaujančio sąs
tato. Vykdytojas Razauskas

Organizuoti Išorinį sekimą ypatlngalsvarblų valstybė 
alų nusikaltėlių nuo liepos 9 d. Iki jų arešto dienos.Tam 
tikslui antro skyriaus viršininkas turi sudaryti 8 išorl - 
nlus sekimo postus.

Liepos 9 d. Iškviesti apygardų viršininkus su paruoš
ta operacijos medžiaga,kad suderintų numatytų i areštui 
asmenų kandidatūras Ir duoti Instrukcijas dėl pačios ope
racijos pravedlmo. Atsakomlngas Sniečkus

Išdirbti specialų sąlyginį šifrą telefoniniams pasikal
bėjimams su Apygardų viršininkais, o taip pat pranešimų 
perdavimui apie operacijos paruošimą Ir rezultatus.

Vykdytojas Sniečkus

Apygardų vlršlti > įtarime nutnatytl.ką Iš areš^f 
tuotų čia pat po ope' tkla Išsiųsti Į Kauną ir Vtl-S
nlų. Vykdytojas Sniečkus i

i
Sąryšy šit tuo,kad yra galima,kad asmenys kuriuos’’ 

yra numatyta areštuoti arba kurie dar neįėjo į sąrašą, no# 
rėš pereiti Valstybės sieną, sus įkalbėti su pasienio ka -į 
rluomene apie apsaugos sustiprinimą nuo liepos 9 d. Ir 
apie sienos uždarymą nuo liepos 11 Iki 16 dienos.

Vykdytojas Sniečkus
:į

Iš lenkų pabėgėlių tarpo areštuotlnų asmenų izoliaci
jos operaciją pradėti nuo liepos 8 d.

Visus operatyvinius darbininkus Ir policininkus,kurie 
dalyvaus operacijos pravedime, apginkluoti šaunamais
ginklais. Nemokantiems su jais elgtis, liepos 8 Ir 9 
dieną organizuoti specialius užsiėmimus po 2 akademines 
valandas su Išvykimu Į poligoną.

Vykdytojas Zdanavičius

Šis planas turi būti vykdomas nenukrypstant Ir neat- 
sįkalbinėjant, nors atskiri jo punktai, atsižvelgiant Į ap - 
llnkybes, direktoriaus arba jo pavaduotojo, gali būti pa - 
keisti arba papildyti.

/-/ Zdanavičius
VSP Viršininkas 

1940 m.liepos mėn. 7 d.
o

Gi 40.000 LIETUVIŲ IŠVEŽIMAI 1941. VI. 15 BUVO 
SUPLANUOTI KREMLIUJE,STALINO ĮSAKYMU VYKD6 : 
JUOS NKVD VADAI ABUKOVAS, SEROVAS, SUSLOVAS , 
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KELIOS MINTYS VILNIEČIŲ
SUVAŽIAVIMO PROGA

Š.m.birželio 18 d.PARIS , 
Ont., įvyks penktasis meti
nis Vilniaus krašto lietuvių 
suvažiavimas .Šie suvažiavi
mai pradėti 1973 m. Angelės 
irPetroČESNULIU Iniciaty
va Ir Iki šiol jie vyksta jų 
namuose ir jų globoje.Pet
ras Česnulis yra keturius 
metus kalėjęs lenkų kalėji
muose ir užbaigė kalėti šv . 
Kryžiaus mirties kalėjime , 
Iš kurio tik karas jam gyvy
bę Išgelbėjo.

Suvažiavimuose dalyvauja 
ne vien vllnlečlalbet Ir kiti, 
kurie siekia L lėtu vai laisvės, 
o ne okupacijų pakaltos-vie
toj rusiškos- lenkiškos... 
Kad lenkai to siekia,kiek
vienas atydesnls galt matyti. 
Štai "N. L. " nr.14, antraš
te "lenkai Intelektualai nu
rašo lietuvių tautą Lenkijos 
sąskalton" Ir seka paaiškini
mas, toliau-Lietuvos gen . 
Konsulo dr. J. ŽMUIDZINO 
lenkams protesto laiškas 
anglųkalboje,tas pat laiškas 
"T. Ž. " nr. 16/1419 lietuvių 
■kalboje. O klek panašių kny
gų lenkai yra paskleidę ir 
skleidžia visame pasaulyje . 
Kuo toliau, vis labiau Išryš
kėja įžūlus lenkų dvasios 
veržimasis į Išeivijos lietu
vių tarpą, pav., Z. Ivinskio , 
V. Sruogienės, J. Muloko ir 
kitų Išvedžiojimai Ir siūly
mai. O paprastai lenkai lie
tuvius visuomet apgauna, tai 
ir čia jiems sekasi Ir len
kiškoji klastinga dvasia 
Iše įvijos lietuviuose sparčiai 
plinta mūsų tautos nenaudai. 
Tą apsvarstyti ir išnagrinė
ti Vilniaus krašto lietuviai ir 
šaukia šluos susirinkimus.

Kanadoje ir Amerikoje 
yetkla VUnlauš Krašto Lie- 
tuvlųSąjunga, apjungianti vi
sus lenkų okupacijoj gyve
nusius Ir Ilgesnį laiką ten 
gyvenusius a r Vilniaus 
kraštui nūsIpelnususI lietu
vius. Ši Sąjunga dalyvauja 
VLIK-e Rytų Lietuvos Re
zistencinio Sąjūdžio vardu , 
tai atatlnka Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugijos sta
tusą. Jos pagrindinis tikslas 
- įrodymas, kad LENKAI 
PRETENDUOJA Į SVETI
MAS ŽEMES, NES JOS AP
GYVENDINTOS LIETUVIAIS. 
Lenkams šis vienetas ir yra 
didžiausia rakštis, bet tie
sioginiai prie jo prieiti ne
gali, tai aplinkiniais keliais 

stengiasi pačius lietuvius 
paveikti. Labai aiški klastos 
politika, kad tegu patys lie - 
tuviai tą atsparos punktą- 
rytų Lietuvos sąjūdį sunie
kina Ir Iš savo tarpo Išmeta. 
Tuomet lenkams gera korta 
net‘tarptautinėje plotmėje, 
kur jiems palengvins įrody
mus į pretenduojamas sritis, 
kad ten lietuvių nėra, o jei 
vienas kitas buvo Iš.kur at
siradęs, tai juos patys lie
tuviai Iš savo tarpo Išmetė .

Negalvoklm, kad čia mūsų 
tik vaIzduotės re Ikalas, bet 
bent sekundei grįžkime į is
toriją- į Lietuvos didžiojo 
karžygio Kęstučio mirtį. 
Lenkai labai gudriai sureži
savo, kad Kęstutį nužudytų 
ne lenkai, bet pats jo brol
vaikis Jogaila Ir kad patys 
lietuviai savo tarpe kariau
tų. O yra Ir daug didesnių ir 
žalingesnių dalykų ir už 
Kęstučio nužudymą,ko pasė
koje šiandien mes dar tebe
kalbantys lietuviškai esame 
tik mikroskopiniai lietuvių 
tautos likučių trupinėliai.To

tai
VKLS-gos Kanados Krašto v-bos pirm. Juozas Dilys ir sekr.Ignas Šajauka, 
viename vilniečiu pasitarime Toronte - Lietuvių Namuose, Nuotr. S-Varankos.

Winnipeg
Motinos Dienos minėjimas
KLB Wlnnlpego Bendruo

menės Apylinkės valdyba š. 
m. gegužės 8 dieną gražiai 
pravedė Motinos Dienos mi
nėjimą.

11 v. Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje prasidėjo 
pamaldos, kurias atlaikė 
klebonas kun. J. Bertašlus, 
pasakydamas tai progai pri
taikytą pamokslą.

Po to įvyko minėjimas, 
kurį pravedė Valdybos pir

dėl Ir reiktų nors šiems li
kučiams giliai atsidusti ir 
pagalvoti dėl savo išlikimo . 
Jei jau nebebūtų galimybių 
Išlikti, tai bent paskutinį 
kartą turėtumėm parodyti 
savo tautos didelius gabumus 
ir ne patiems žudytis,kaip 
Jogaila Kęstutį, bet priversti 
juos,kad jie mus žudytų tr 
amžiais te neš lotų žudiko 
vardą. Jei išdrįstume ant 
tokio pagrindo atsistoti, tai 
ttkral-LIKTUME GYVI’.

Baigiant- dar žodelis apie, 
Rusijos kalėjimuose lenkui 
teisingą ir svarbų lietuvių 
dvasiškių atkirtį:','. . . aiškiai 
pasisakė prieš ■" Lietuvos- 
Lenkijos unijos atnaujinimą, 
net jei tai būtų ir realiai ga
lima, nes jos biją. Jų nuo
mone, rusai gali fiziniai su
naikinti negausią lietuvių 
tautą, bet jos nesurusins . 
Bet gi jokiam lietuviui nega
li nerūpėti tautos sulenklnl- 
mo pavojus,kuris grėstų, jei 
būtų atnaujinta Lietuvos - 
Lenkijos ūn!ja"/Elta nr.12 / 
1084.

mininkas Juozas Demerec- 
kls. Po trumpo savo žodžio 
programai pravesti jis pa
kvietė Valdybos vicepirmi
ninką ir apylinkės lietuvių 
jaunimo atstovą Manltobos 
universiteto studentą Marių 
TImmermaną. Po jų buvo 
pakviestas kalbėti K. Strl
kaltls tema "Motinos meilė 
kūdikiui ir tautai". Progra
mos eigoje eilėraščius de
klamavo Jason Samulaltls. 
Rita Simanavičiūtė ir Lioną, 
Erica ir Anthony Samulal- 
člal. Keletą baleto šoklų Iš
pildė Renata Ramančlaus-

kaltė, o Marius Demereckis 
Išpildė liaudies dainų lūpine 
armonikėle.

Pasibaigus programai, jos 
Išplldytojal gavo po rožę, o 
T .T Imme rman fe ne l už visos 
šios dienos technikinį pa
ruošimą, įteikta puokštė gė
lių. Po minėjimo įvyko vai
šės.

BREŽNEV, KOSSYGIN, PODGORNY - PRIES

• Folkloramoje 77, kuri £ 
įvyksta rugplūčto 14-20 d.d. 
Wlnnlpege, lietuvių paviljo
no Meru sutiko būti ir jau 
įregistruotas studentas Re
nius Balčiūnas ir The LI 
thuanlan -Canadian Commu
nlty Pavilion Miss "Vilnius’’ 
studentė Carol Lion -Llau- 
kevlčlūtė, žinomo lietuvių 
veikėjo, savanorio - kūrė
jo Povilo Llaukevlčlaus anū 
kė.
• Š.m. i balandžio mėn. 30 
dieną Margaret Park Com
munity Centre įvyko"Social 
Evening" G. P.Galmlnų vy
resniosios dukters Kris, 
kuri susižiedavo ir ruošiasi
vestuvėms su Duncan McRae. 
Vakaras praėjo labai gra- V 
žlal ir dalyvavo virš 800 £ 
svečių. Ponia Galmlnlenė a 
Ugus metus yrą buvus I lie - 
tuvių šeštadieninės mokyk- V 
los mokytoja Wlnnlpege. I
• Šiais metais Balsiojo Bir
želio Išvežimus nutarta pa-, 
minėti kartu su latviais ir 
estais birželio 12 dieną 5 v. 
vakar e. Minėjimui vadovauja 
latviai. Apie tai plačiau bus 
pranešta vėliau.
• 1977 m. vasario 27 dieną,
tuojau po pamaldų, visuoti
niame narių sus trinkime bu
vo Išrinkta nauja KLB Win
nipeg© Apylinkės valdyba, 
kuri pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: Juozas Demerec- 
kas pirmininkas, Marius Tl- 
mmermanas vicepirminin
kas ir jaunimo atstovas, K. 
Strlkaltls sekretorius, Jonas 
Drianavlčlus Iždininkas, V. 
Šerkšnys Tautos Fondo at
stovas, T. Tlmmermanlenė 
Šalpos Fondo įgaliotinė. 
Kandidate liko M.Virkutytė. 
Taip pat sutiko pagelbėti 
valdybai Petras Bagdonas ir 
Vacys Stankevičius. Į Revi
zijos komisiją įėjo: Stasys 
Ramančlauskas, Vincas Ja
nuška ir Valentinas Rut
kauskas. K.S-tls

sudbury
Susikaupimo Diena

Artinasi Birželio 14 mūsų 
tautos tragedijos diena, kuri 
yra tamsiausia mūsų tautos 
Istorijoje. Tai diena, kai 
žiaurūs ir be gailesčio ko

VE/DRoDŽ/N

munistai mūsų tėvus, bro
lius, seses, motinas ir ma
žamečius valkus krovė į 
prekinius vagonus ir di
džiausioje kaitroje be van
dens ir maisto trėmė į toll- 
majįSlbirą kankinių mirčiai 

Lietuvių Bendruome
nės Valdyba visus tautiečius 
kviečia dalyvauti tų dienų 
prisiminime ir maldoje š.m. 
birželio 12 dieną, 10.30 v. 
Kristaus Karaliaus švento
vėje. Kun. A.Sabas atnašaus 
mišias ir pasakys pamokslą. 
Be bendruomenės narių or
ganizuotai su savo vėliava 
dalyvaus "Maironio" kuopos 
šauliai. LB valdybos pirmi
ninkas tars žodį.

Tą sekmadienį dalyvauki
me visi ir keletą valandėlių 
paaukokime mūsų tautos tra
gedijos prisiminimui, ap
leisdami miškų, ežerų, va
sarviečių ir gražios pava
sarinės gamtos malonumus.

Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

• Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba surengė Motinos 
Dienos minėjimą. Kiekviena 
atsilankiusi motina buvo pa
puošta gėlėmis. Minėjimą 
atidarė LB Valdybos pirmi
ninkas A.KusInskls, pasvei
kindamas visas motinas, o 

mirusios prisimintos tylos 
minute. Paskaitą skaitė V. 
Deveikis. Motinų gar
bei meninę programą Išpil
dė bendromis jėgomis visos 
kolonijoje esančios meninės 
pajėgos.

"Pavasario garsai"-Dan
guolė Reme lkytė - Rotklenė, 
Erikas Rotkls ir Gediminas 
Remetkls Išpildė keletą dai
nelių. "Ramunėlė" tautinių 
šoklų grupė, vadovaujama 
Giedros Poderytės ir "Mai
ronio" kuopos tautinių šoklų 
grupė "Rudens atžalynas", 
vadovaujamas Audros Pode
rytės - Albrecht le n ės Išpildė 
po kelis tautinius šoklus. 
Tumo Vaižganto šeštadieni
nės mokyklos moklnlal/mo- 
kytoja Nijolė Paulaltlenė/ 
padeklamavo po eilėraštį. R. 
Bagdonas Iš Hamiltono, bu
vęs Sudburio gyventojas, 
trumpu žodžiu pasveikino 
motinas.
• Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Tarybos 
atstovais Išrinkti Juozas Ba- 
taltls, Juozas Staškus ir KLB 
Jaunimo Sąjungos atstovu 
Išrinkta Giedra Poderytė.
• "Ramunėlė" tautinių šo
klų grupei vadovaujamai G. 
Poderytel, Kanados Lietuvių 
Fondas paskyrė $1OO. OO.

J. Kručas

LAUKIAME VISU LIETUVIU ATVYKSTANT Į

TKADICEVE JOMINIĮJ SVEMTĘ
ST. CATHARINĖJE, birželio mėn. 25 d. 6 vai. vakaro. — Programos pradžia 7 vai. vak. U.A.V. CENTRE

LOCAL 199, 124 Bunting Street
(Union Auto Workers H alll

PROGRAMOJE Toronto jaunimo ansamblis “GINTARAS"; JONŲ — JONIŲ pagerbimas ir kitos 
Įvairenybes. Gros puikus orkestras.

RENGĖJAI NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIA - JAUNIMĄ IR SENIMĄ Į 
TRADICINE JONINIŲ ŠVENTĘ.

P. L. Šaulių Kuopos Valdyba

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT^, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
TAU PADĖTI.

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

susirenka kiekviena trečiadieni, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama li.etu- 
yjSkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pogelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.

Kviečiame visus jaunimą 
ir senimą Iš arčiau irtollau 
ruoštis ir atvykti į St. Ca
thar inejįruoš lamas tradicines 
Jonines birželio 25 dieną. 
Šiais metais tradicinė Joni
nių šventė ruošiama naujoje 
puikioje salėje UAW Centre 
Local 199 124 Bunting Str.

Programoje su malonumu 
stebėsime jaunatviškos 
energijos tr jėgų kupiną šo
kantį ir dainuojantį jaunlrtią 
Tai Toronto jaunimo meno 
ansamblis ’’Gintaras".

Po meninės dalies turėsi
me puikią progą pasisve
čiuoti ir pasišokti prie gero 
orkestro.

P. L. Šaul lų kuopos 
Valdyba

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11,30 iki 12 vaL nakties 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albanai Cr.. D’jv.rnoy, P.O. TEL. 649-8834.

SPAUDOS GEGUŽINĖ
SUDBURIO APYLINKĖS ZUVAUTOJU IR MEDŽIOTOJU 

“GELEŽINIO VILKO”
KLUBAS RUOŠIA PIRMĄJĄ SIU METU VASAROS 

SEZONO GEGUŽINf
— • —

Gegužinė rengiama Viktoro Gudriūno ūkyje 
birželio 26 d., sekmadienį, ;lš gegužinės visas 
gautas pelnas skiriamas Kanados lietuvių spau
dai paremti. Tad kviečiame visus kuo skaitlin
giausiai dalyvauti ir savo draugus pasikviesti, 
kur be smagaus laiko praleidimo savo draugų ir 
bičiulių tarpe, tuo pačiu paremsite Kanados 
lietuvių spaudų.

Žuvautoj ai, prašome atsivežti žuvavimo Įrankius, 
nes už didžiausių pagautųŽuvį yra paskirta graži taurė. 
Šaudymai skriejančių lėkščių ir į taikinėlius. Kar^' pie- 
tūs, šalti užkandžiai, bei kieti ir minkšti išgėrimai. Tur
tinga loterija ir kitos Įvairenybės. ,

Klubo Valdyba

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KEj^iviS
P U B L l S HIN G c O M P A N Y

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

636 EAST BROADWAY .SOUTH BOSTON. MASS. 02127

1977. VI. 1 5 p si.
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose----

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame ja JR J&JB JI 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais rtuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $9»000.000

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju savo 

žmonai Amelia už suruoštą 
man gimtadienio proga gra
žią partiją, kurt įvyko ba
landžio 30 dieną City Motor 
Hotel. Taip pat širdingai dė
koju mūsų giminėms, kurie 
atvyko Iš tolimos kelionės, 
Iš New Yorko, Detroito, Iš 
Čikagos žmonos sesutė ir iš 
Ttmmlns mano brolis. Taip 
pat torontošklams mūsų 
draugams, kurie dalyvavo 
šiame pokylyje.

Taipogi nuoširdžiai dėko
ju vietos svečiams hamllto- 
nlšklams ir visiems atsi
lankiusiems už sutelktas 
man brangias dovanas. Tai 
pasiliks atsiminimui ant vi
sados. Nuoširdžiai dėkoju U 
tfems, kurie buvo kviesti ir 
negalėjo dalyvauti, bet pri
siuntė sveikinimus atviru-’’ 
tėmls ir telegramomis Iš 
Čikagos, Wlnnlpego, Cle-I 
velando.

Dėkoju vis lems, kurie pri
sidėjo ir pagelbėjo mano 
žmonai, kad šis pokylis bū
tų sėkmingesnis : p. Gallnlul 
už paruoštą labai skanų

--------------------------------------------------------------------- ■ ,

PRANEŠIMAS
J iilmanian. cJ/atne. in daniiltcLn Jlintited, 

122 CLIFTON DOWNS RO, HAMILTON, ONTARIO L9C2P3 

HAMILTONO. LIETUVIU NAMU. AKCINES B - VĖS 
VALDYBA ŠAUKIA VISU NARIU SUSI RINKIMĄ 
birželio 4 d., 2 vol, po pietų.

Šis metini s narių susirinkimas Į vyks Hamiltono 
1ietuvių_Medžiotojų ir Žūklautojo, klubo "Giedraitis” 
patalpose, York Rd., Caledonia, Ont.

Visais B - vės reikalais kreipkitės:
122 Clifton Downs Rd., 
Hamilton, Ont. L9C 2P3. 

H.L.N.A. Bendrovės Valdyba

J1...----- -------------- ---
Visi lietuviai, atvykę Kanadon 1947 m. 
(visais transportais ar pavieniui) yra kviečiami dalyvauti 
pobūvyje, 30-ties metų atvykimo sukakčiai paminėti, 
kuris įvyks Toronto Lietuvių Namuose š.m. 

rugsėjo 3 dieną.
2emiau įdedame anketą, kurią užpildžius prašome iškirpti ir 
atsiųsti iki š.m. liepos 31 dienos. Atsipažinimo Vakarui

Rengti Komitetas

Žadu dalyvauti 30-ties metų sukakčiai paminėti pobūvyje lietuvių, 
1947 m. atvykusių į Kanadą, kuris įvyks Lietuvių Namuose, 1573 Bloor 
St. West, Toronto, Ont., š.m. rugsėjo 3 d., 6 v.v.

Pavardė, vardas..................................................................................................

Gyv. vieta..................................... . .....................................................................

.................................................................... .......  Pašto kodas ...........................

Dalyvių skaičius: asmenys.
Dalyvavimas vienam asmeniui — 15 dolerių. Pakvietimai bus išsiunti
nėti gavus Jūsų atsiliepimą į anketą, čekius arba pašto perlaidas rašyti 
ir siųsti iki š.m. liepos 31 dienos: A. V. Rengti Komitetas

116 Van Dusen Blvd., 
Toronto, Ont., Canada 
M8Z 3G7

i"' » i " ii i i, i i 'isss

o psi.

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

IMAME UŽ.
asmenines paskolos 11% 
nekiln. turto pask. 9»%%

maistą ir gražiai papuoštą 
stalą, p. Vizbarui už patar - 
navlmą prie bufeto,p.Kronui 
už pravedimą to vakaro pro
gramos. Nuoširdi padėka, 
prelatui dr. J. Tadarauskul 
už maldą prieš valgį ir kun. 
Januškai už dalyvavimą. Di
delis ačiū J. Saunorienel už 
prisidėjimą visokiomis gė
rybėmis ir p.Slllnskul,kuris 
sutelkė mums gerą muziką 
pasilinksminimui, p. Pranc- 
kevlčlul už fotografavimą, 
kas pasiliks mano albume 
nepamirštamai.

Širdinga padėka J. Dldž- 
ballul ir p. Mastui už suor
ganizavimą nuo visų hamll- 
tonlečlų svečių gražaus pa
veikslo, kuris visada pasi
liks mano atmintyje neišdil
domai. Taip pat širdinga pa
dėka visiems dalyviams 
amerikiečiams ir torontiš
kiams, kurie asmeniškai 
man įteikė dovanas. Dėko
ju visiems už pasakytas kal
bas ir linkėjimus šio mano 
gimtadienio proga.

George Palmer-Pallllūnas

A. Lukošius

Žmonės ir lėkštės
Prieina pažįstamas, atsi

sėda, atsipučia Ir klausia:
-Sakyk man, kaip pačiam 

atrodo tas visas skraidančių 
lėkščių biznis ? Ar esi apie 
jas ką nors girdėjęs ?
- - Kaip gu negirdėsi, žmo
nės labai daug apie jas kal
ba ir laikraščiuose rašo, bet 
ką pats galvoji Ir turi min
tyje tai vadindamas bizniu ?
Mano supratimu biznis da
rosi tik tada, kai tos lėkš
tės paskraldo mūsų virtuvė
se arba valgomuose ir kada 
nukritusias ir sudužusias 
reikia pakeisti naujomis, o 
pramuštai galvai prise Ina
vaistų paieškoti.

-Pats nebatkauk, aš rim
tai kalbu. Ar gali, dalelsklm, 
tokie dalykai būti. Kažkas tai 
atlekia, pas įsukai loja, pa - 
slžvalgo ir vėlei kaip niekur 
nieko pranyksta. Tai neįma
noma ir tegul jie neieško 
kvailių.

-Jei nori, tat galime ir 
rimčiau apie tai pakalbėti. 
Aš, dalelsklm, esu visai ki
tos nuomonės ir įsitikinęs, 
kad taip galima, jos atlekia 
ir mus stebi.

-Bet pagalvok tik, jeigu 
jau atlėktų ir skraidytų, tai 
ir visi jas matytų ir net pa
čiupinėti galėtų. Argi netei
singai aš sakau?

-Manau, kad atlekia, žval
gosi, stebi mus ir bendrai 
viską. Ir kodėl gi ne. Kodėl 
kitose planetose negali būti 
gyvybė? O kas ir kaip gali 
užtikrinti, kad nėra, kai net 
paprasčiausio žmogaus akis 
pasiekia kitų pasaulių žlbu^ 
r lai.

ŠI mūsų planeta be ndrame 
Visatos surėdyme tai tik 
menka dulkelė. Tai mums 
sako ir patvirtina patys di
džiausi šių laikų moksli
ninkai, astronomai ir kiti 
panašaus mokslo žinovai.

Nebūtinai ta gyvybė turi 
būti tokia, kaip čia pas mus . 
Greičiausiai ji yra visai ki
tokioje medžiagoje ir for
moje. Sakykime, gal kaip 
kempinėje, šviesoje, chemi
kaluose ir, gal būt, Iš viso 
mums nematoma.

-Bet gi skraidė ir rusai, 
ir amerikonai ir nieko dar 
visai nematė.

-Ką reiškia tas jų skral- . 
dymas. Palyginus su visa 
kuo, galima sakyti, kad jie 
pro savo kiemo vartus dar 
nebuvo Išlėkę.

-Tai kodėl gi nepasirodo, ■ 
kodėl vengia susitikti su čia' 
gyvenančiais, ne už mezga 
ryšio? Jei to nedaro, tai 
kam gi jie čia, pagaliau, 
maišosi ?

-Kad jie čia atlėkę neuž
mezga ryšio, tai tam yra la
bai daug ir rimtų priežąs- 
člų. Pirmiausiai, jie be ve Ik 
tikri, kad žmonės juos In
ternuotų, paimtų moksli - 
nlams tyrimams. Taigi jie 
neatliktų savo misijos. Gal 
būt Ištisų skrydlmo amžių, 
pastangos būtų veltui.

Antra, jie dar būdami 
tūkstančių kilometrų atstu
me, tikriausiai ir taip jau 
viską žino, rhato ir supran
ta, kas jiems naudinga ir 
reikalinga. Trečia, jie čia 
mato labai įvairiai ir plačiai 
įvairiose formose Išsivys
čiusią gyvybę. Mato, kaip 
žmogus jų daugelį pavergęs 
ir ant visą ko tik dominuoja. 
Taigi, nepasitiki jie žmogu
mi ir jam^nenori sutelkti tos 
garbės. Žemėje yra daug ir 
kitos gudrios gyvybės, tik 
mes neturime gailos tai su
prasti.

-Kaip sau tu nori iš ve-

džlok, menes vlstlek neįti
kinsi.

-Aš visai nei nesirengiu 
patį įtikinti, tik sakau kaip 
aš jaučiu ir suprantu. Pats 
sakai netiki ir aš dar jų ne
mačiau, bet žiūrėk ką rašo 
pasaulio spauda, klek žmo
nių jau matė ir buvo akis į 
akį susitikę. Kai kurie net 
vidun tų skraiduolių buvo 
paimti, užhipnotizuoti, Išeg-
zamlnuotl ir ištirti. Neįma
noma, kad jie visi būtų me
lagiai.

-Žinai, kad perdaug keis
tų minčių tu man čia priva
rei. Geriau kalbėkime apie 
ką nors kitą. Mes vlstlek to

MOKA:

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

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

klausimo neišaiškinsime.
-Kodėl gi ne, ar nematai 

kad šiais laikais jau viskas 
galima.

Taip bekalbant, nejučiomis 
prabėgo popietės laikas ir 
sumažėjo aplink besėdintie
ji svečiai.

US31 LIETUVIŲ NAMA
Pereitą sekmadienį Lietu

vių Namų popietėje dalyvavo 
apie 180 asmenų. Buvo sve- 
člų Iš JAV ir iš tolimesnių 
Kanados vietovių. Svečių 
knygoje pasirašė: Antanas 
Vyč lūs Iš Columet Park. Ill., 
Valerija Jaudeglenėlš Oma
ha, Nebraska, Algirdas Stu- 
kas, Ervin Preuss, Jonas 
Prelsas, Emma Prelsas Iš 
Čikagos, JAV, Otto Hermann 
Iš T Ilsenburg, Ont. , Kazys 
ir Elena Gudlnskal, Vladas 
Bagdonas, K. Mikšys, Fr. 
Enskaltls, Marija Lepars- 
klenė, Sofija Elvlkls, K, ir 
A. Bungardal Iš Hamiltono ir 
A. LatvaItls Iš Montreallo. 
Ne torontiškiams svečiams 
visuomenės veiklos komiteto 
pirmininkas T.Stanulls įtel- 
kė po LN 25-čIo leidinį. Al
donos vardadienio proga LN 
vardu buvo pasveikintos vi
sos Aldonos.

Pereito sekmadienio rytą 
gautas pranešimas,kad stai
ga mirė LN narys, svetainės 
Lokys popiečių pamainos 
baro vedėjas Kazimieras 
Gontą. Velionis buvo palai
dotas gegužės 25 dieną.

Lietuvių Namams reika
lingas vasarai darbininkas 
Už Inte re suot I prašomi 
kreiptis į LN raštinę arba 
kreiptis telefonu 533-9030.

Nedidelių butų kooperatl-
nlo pastato organizavimu 
netoli Lietuvių Namų už Inte - 
resuotų, atrodo, bus nema
žai, nes jau gauta keliolika 
atsiliepimų. Užlnteresuotl 
kooperaclnlals butais, pra
šomi k re Iptls L letuvlų Namų 
adresu.

Pereitą savaitę Albina 
Mašalaltlenė padovanojo LN 
bibliotekai keturias vertin
gas knygas, kokių biblioteka 
dar neturėjo. LN biblioteka 
Albinai Mašalaltlenel už do
vaną dėkoja.

Neužilgo Tėvynės Prisi
minimų sekmadienio laida 
nuo 1:30 Iki 2 v.p.p. bus 
perduodama į LN sekmadie
nio popietę Iš stoties CHIM 
banga 1O1 FM.

Š, m. gegužės 18 dieną LN 
Talkininkų pobūvyje D.Ren- 
kausko Iniciatyva buvo su
rinkta $ 147. OO aukų, many
ta, pobūvio Išlaidoms pa
dengti. Tačiau, LN Vajaus 
Komitetas, kaip buvo žadė
ta, piniginės paramos atsi
sakė, tai surinkti $ 147.00 
buvo perduoti kasai, kaip 
dovana LN.

Š, m. birželio 5 d., sek
madienį, vykstantieji į LN, 
Vyrų ruošiamą gegužlnęr

AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perla'idos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontar'io

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

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

apaQAfD'ba
_ ★ Namų — Gyvybės i

Į U ★ Automobilių
< "O <¥ * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO bc’““,r Pasaulyic skambinti

____________ tel, 533-3531

Dresher-Barauskas insurance agency ltd

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •

3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

ĮVAIRUS] 
SIUNTINIAI

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki }93/į svarų 
gryno svorio. Turime po.davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 

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

ISSX Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Clairevllle parke, nuo Lie
tuvių Namų galės nuvažiuoti 
autobusu.

Lietuvių Namų nario įna
šus įmokėjo: Rimas Cetka, 
Pranas Šukevlčlus, Hamil
tono mergaičių choras A Idas 
po $ 1OO. OO, Andrius Saba
liauskas $ 25.00 ir Vladas 
Kazlauskas $ 15.00.

Po metinių apskaičiavimų 
Išlyginimų Lietuvių Namai 
š.m. sausio 1d. turėjo 
487.967.92 dolerius skolų. 
Š. m. balandžio 30 dieną LN 
skolų liko 364. 252 doleriai. 
Tad šiais metais per 4 mė
nesius LN savo skolas su
mažino 123. 715 dolerių. 
TORONTO UNIVERSITETAS 
ŠVENČIA 150 METŲ 
SUKAKTĮ

Pradžioje, 1827 m. To
ronto U-tas vadinosi King’s 
College, o uo 1849 m. jo 
vardas pakeistas į Universi
ty of Toronto. Dabar jame 
yra virš 46. OOO studentų su 
apie 3500 dėstytojų. Toron
to U-tas vis plečiasi ir į ry
tus ir Į vakarus/Scarboro 
College, E rindale College/ .

Mums Įdomu,kad Toronte 
mote si ir nemažai lietuvių,

IMA:
♦

9’/į % už asm. paskolas

9’/į % už mortgičius

ypač jų skaičius padidėjo po 
II Pasaulinio Karo.

Tarp 1951/52Toronto U-te 
ir 1965-66 m.buvo įsįregis
travus lų lietuvių studentų 
782, kurių baigė 275 įvairio
se specialybėse.

Kasmet lietuvių studentų 
Toronto U-te būna vlršlOO . 
Jie yra surašyti University 
of Toronto and Federated 
Colleges Directory pavardė
mis ir fakultetais. Tėv. Ži
buriuose Neris Žulytė rašo, 
kad š. m. lietuvių studentųT. 
U-te esą apie 250.Tai ma
loni žinia. Jei mūsų studen
tų v-ba nepatingėtų , galėtų 
surašyti visus studentus pa
vardėmis ir nuo 1967 Iki 1977 
m. Būtų verta tam paaukoti 
laiko. Už 1951-1966 laiką aš 
turiu pilną sąrašą pavardė
mis, fakultetais lietuvių stu-. 
de ntų T. U-te. Kam būtų įdo
mu ar reikalinga ši statlstl- 
ka-galėčlau perduoti.

Taipgi, studentų statlstl 
kos lentelės yra atspausdin
tos Lithuanian In Cana
da knygoje 110-113 psi. Ten 
pažymėti visų Kanados uni
versitetų lietuvių studentų 
skaičiai. J. Karka

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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| ŠIAURĖS LAKŠTINGALA FLORIDOJE i
*********************************************************

Niekad St. Petersburgas- 
d [džiausią Ir velki įausta lie - 
tuvių kolonija Floridoje-taip 
gražiai neatrodo, kaip pava
sarį: sužydi džakarandos ir 
kitokie medžiai, orchidėjos . 
Džakarandos tankios šakos, 
dar be jokių lapų, pasidengia 
vien tik melsvos spalvos 
tirštais žiedais. Iš tolo at
rodo, lyg mels ve s n Is, negu 
dangaus mėlynė didelis ba
lionas, pakilęs virš mažes
nių medžių ir krūmų. Gi ro
žiniai orchidėjų medžių žle - 
dal, pilnesnį, negu kultyvuo- 
tųjų, taip pat tirštai paden
gta visas ,be jokių lapų^ša- 
kas.

Taip St.Petersburgul pa
sipuošus ir po neįprastos, 
šiemet šaltesnės "žiemos" , 
Lietuvių Bendruomenė pir
mą kartą surengė čia mont-

Sol. Gina Čapkauskiene

realletės solistės Glnos 
Čapkausklenės koncertą.

S. m. balandžio 19 d. Lietu
vių Klube, tiek vietinių, tiek 
atvykusių atostogautojų, pri
sirinko pilna salė. Operos 
dainininkė p. Jasinskienė 
pristatė solistę kaip Iški
liausią koloratūrinį sopra
ną , kurios balso "maloni 
nlau klausytis, negu L lėtu vos 
lakštingalų čiulbėjimo". O 
St. Petersburg© LB pirm.p . 
Stanells, sveikindamas Ir 
dėkodamas solisteI,patvirti
no, kad ji yra "lietuvių ža
vinčioj I lakštingala". ..

Tikrai, pirmą kartą savo 
klube turėjome tokį nepap
rastai aukšto lygio, visais 
atžvilgiais pulkų pasirodymą 
Be "bis" Ir "bravo-bravl- 
sslmo" Ir įteiktų rožių,pe- 
terburglečlal lietuviai tie
siog pamilo Giną ir po kon
certo surengto j kavutėj ta
me pačiame klube norėjo 
kuo ilgiausiai su ja pabend
rauti Ir prikalbinti, kad ji 
persikeltų nuolatiniai gyven
ti "pietuose "/montreallečlal 
nepale Isklte’... /

G Ina Čapkauskte nė pirmo
je dalyje' žavingai IšpUdė ne 
dažnai girdėtas Banaičio, 
Čiurlionio, Budrlūno,Stankė- 
no, Gudauskienės, Dvariono , 
Jonušo dainas. Antroje da
lyje/ taip pat akomponuojant 
prof. Ale Okolsklul/ arijas 
Iš Donizetti, Puccini, Gounod 
operų Ir keletą Linkės , 
Triml, Herberto, Strausso 
kūrinių.

Kalbant apie šį koncertą , 
norisi padaryti dvi pastabas: 
rengiant tokio aukšto lygio 
koncertus, reikia juos pa
naudoti lietuvių reprezenta- 
vlmul svetimtaučių tarpe:

surengti reprezentatyvlnėse 
salėse, ylešat Išreklamuoti 
ir pakviesti kitataučių kores- 
respondentų. Tai būtų tin
kamas lietuvių Išeivių "am- 
basadarlavlmas" ir Išpildy
mas principo" ne vien tik Iš 
kitų reikalauti , bet Ir ki
tiems duoti".. .

Antra-kad bent per to - 
klus, visus lietuvius vieni
jančius parengimus- meno 
švente s-nedemonstruotumėm 
tą/ ypač Amerikoje įsigalėju
sį/ skaldymąsi: nedalintu - 
mėm kiršinančių pamfletų. .

J. Kaškells

Vancouver
Motinos Dienos minėjimas
Vancouverio lietuviai, no

rėdami Iškilmingai pagerbti 
savo motinas gyvas ir mini

's las, gegužės 8 dieną rinko
si dalyvauti lietuviškose pa
maldose, kurias laikė kun. 
I. Grigaitis. Po'jų visi rin
kosi į salę oficialiam minė
jimui. Pagrindinę kalbą pa
sakė dr. J. Sakalauskas . Ne
tikėtai į minėjimą atvyko 
Elena Kudabienė Iš Hamilto
no. JI yra KLB Krašto Val
dybos narė ir ji buvo papra
šyta tarti žodį mūsų minėji
me. Gėles motinoms įteikė 
Adrija Vtleltaltė, mūsų ko
lonijos jauniausia mergaitė.

Toliau sekė trumpa meni
nė dalis, kurią išpildė po
nios Aldona Goranson, Ele
na Gumbellenė ir Leonarda 
Macijauskienė.

Po minėjimo vaišinomės 
užkandžiais ir pyragais, ku

riuos sunešė minėjimo da
lyviai.
• Pas ponus Gumbellus ap
sistojo ponai Kudabai Iš Ha
miltono, nes kaip girdėjo
me, jie buvo atvykę į sūnaus 
vestuves. Tikimės, kad 
maloniai praleido laiką ir, 
pamatė daug Vancouverio 
gražių vietų.
• Gegužės 14 dieną gražus 
lietuvių būrys susirinko pra
leisti laiką savųjų tarpe ir 
pašokti. Šį kartą mūsų jau
nimas padarė staigmeną ir 
gausiai dalyvavo šokiuose. 
E Iena Kudabienė Išpildė me
ninę dalį, pasakydama kelis 
eilėraščius ir apdainuodama 
mūsų koloniją savo šiupiniu. 
Buvo daug juoko, nes ji bū
dama Vancouvefyje tokį 
trumpą laiką, žinojo apie 
mūsų koloniją daug daugiau, 
negu mes patys.
• Edvardas Gumbells akla
macijos būdu buvo Išrinktas 
ir patvirtintas Britų Kolum
bijos atstovu į KLB Krašto 
Tarybą. L. M

OKULTIZMAS. . .
(Atkelta iš 3psl.) 

darbus, mylėti savo artimą 
ir jam tarnauti gerais dar
bais, kad būti arčiau Dievo, 
tai koks gi jis tada velnias ? 
Juk jis pataria daugiau ir 
nuoširdžiau melstis už mi
rusius tėvus ir gimines. . .

Senis tik člauptelėjo lūpo
mis ir neprataręs daugiau 
nei žodžio, mįslingai nunėrė 
galvą žemyn ir palengvėle 
nužingsniavo sau Išilgai gat
ve. ..

KRONIKA

FINA KflHSHR
(MIKE KUTKAUJKAJ)

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE AU-POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE CLAIRE

JUOZAS GRAi 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodel i uo j u
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)'

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

Y S

JONINES IR VISU JONŲ JONių 
pagerbimas rengiamas š.rp. {birže
lio 25 d., šeštadienį Aušros Var
tų parapijos salėje. Ruošia L.K. 
M įndaųgo $qul ių. Kuopa.

-— - ■

' Mike Rutkauskas )

GREEN WARE GLAZES FIRING KlLMS

477-G Delmar Ave..

Pointe Claire. P.O. H»R (AS
Tel. 695-0370

• Rūtai Žluk lene I, 50 m. am
žiaus sukakties proga, šeš
tadienio vakare Aušros Var
tų parapijos salėje,buvo su
ruoštas pagerbimas. Rengė
jai- L. K. Mindaugo Šaulių 
Kuopos V-ba, nes sukaktuvi
ninkė yra Šaulių Moterų Sky
riaus vadovė.
• Aleksas Ir Inocentą Man - 
kai Ilgesnį laiką buvo Išvykę 
Florldon. Turimomis žlnio - 
mis, dar nevisi mont re ai le - 
člal yra sugrįžę Iš atostogų , 
pasilengvinti žiemą. . .

PAMINKLU GAMYBA1

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
Įvatri industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
otliekqmas sąžiningai ir ar i e inamomi s k ainomį s.
- te/. 366- 6237 / 3896 ____________________________

- MONUMENTS MANUFACTURER 
TODORO & BIGRAS LTD.

6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. HTN 1C9 • Tel. 255-4076

Vii gal i y ir K i birkščių šeimos

A F. iNAVICKIENEI mirus, jos dukterį, brangią 
Eleonorą Kudžmiene su Šeima, jos brolius ir 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu 
liūdį me

• Aldona P aukšta lt le n ė, pra - doje gegužės mėnesį Ir vėl
leido savo atostogas Florl - grįžo į darbą.

This announcement Ls neither an offer to sell nor a solicitation 
of an offer to buy any of these securities.

The offer is made only by the Offering Circular

LITAS MOK A 10% DIVIDENDĄ ANT REGISTRUOTU
LITO BONŲ.

(10% CONVERTIBLE DEBENTURE BONDS)

VISA LAIDA: $ 500,000, 
VIENAS BONAS $ 500.

DIVIDENDAI MOKAMI'KAS PUSMETI 
- sausio 1 d. ir liepos 1 d.

1986 m. spalio 1 d. feias vertybes galima atsiimti 
grynais pinigais, arba iškeisti į LITO BENDROVĖS 

akcijas po $ 2.00 uf akciją..

PRAŠOME KREIPTIS DĖL A P R AŠ Y M 0/"o ffe ring circular"

LITAS INVESTING CO., INC. 
86-01 114th Street
Richmond Hill, New York 11418

U.S. A.
Tel. (212) 441 -6799.

Securities will be offered in states where the Securities Laws of such 
states have been complied with.

i—________________________________________________________________________

PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONŲ KNYGA 

LE BOTTIN TĖLĖPHONIOUE DE VOTRE QUARTIER INC. 
YOUR DISTRICT TELEPHONE DIRECTORY INC.

3035. BOUL. L-ASSOMPTION, MONTREAL, QUĖ. H1N 2H2 / TĖL. 254-6302

agence
d assurance generate 

CONSTANTINI 
general insurance 
agency, ltd.

----  ————*——----- —-—n 
487-5820 •

Donna Welburn, A .I.B . 
Beatrice Oliver, A.I.B..B.A.

GILBERT L. CONSTANTINI, C.I.B.

Quebec Credit Union League Building

17 ronald drive 
,montreal west.pq. 
h4xlm9

268 0 FRONTENAC ST

T EL. 575- 8971

MONTREAL, P.Q

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. Laurinaitis ĮVAIRIOS PROGOS

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

0 ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ IŠORES(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialiq nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MASINOS

Savininkai V- Sušinskas & Son tek 389 - 057 1.

M PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 
pristatome 
365-7146

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
NETTOYEURS CLEANERS

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR greitas 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7661-A CENTRALE 
coin/ corner 5e avė 365-7146 

495-90e AVĖ 
coin / corner Bayne 365-1143

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

Jettė & Frėre Ltėe7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

Richard^ kuris jau seniai I ietuviams patam auj a. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote.

1977. VI. 1

Viskas moderniems nariams !
Visi kiti vandentiekio ir 
šildyme taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 

"7/ Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktor i us.

14C-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

Mechanizuotos ratų Ir kitų dalių reguliavimas. ISorfes(Body) taisymas ir 
darymas nou į ame gar alte ir moderniomis priemonėmis. Kreipkite® — 
De LaVerendrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.
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NL REIKALAI
Spaudos Baliui praėjus nlų._ Jie aukojo savo laiką, 

Prisimenant geruosius aptarė programą, repetavo, 
Spaudos Bailaus momentus- rūpinosi Ir ją šauniai atliko* 
norisi vėl su džiaugsmu pa- Aida Nbrkellūnaltė, miela, 
minėti puikiai visus nutel- graži lietuvaitė, neperdažnal 
kuslūs, malonią Ir gyvą nuo- pasirodanti scenoje; bet buvo 
talką įnešusius programos akivaizdu, kad lavina savo 
atlikėjus, ypač, kad ji buvo pirštelius Ir klausą. Ji pasl- 
Išplldyta mūsų jaunųjų žmo- rinko nelengvą Chopln’o kū- i r* i i, , i , iui,, .m    i ■ i ...........  „ ,, . ..     . i ■

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS 
BENDROVĖS VISUOTINAS AKCININKU

SUSIRINKIMAS
Nepriklausomos Lietuvos spaudos bendrovės visuotinis 
akcininkų - šėrtninkų susirinkimas šaukiamas 1 1977 m.
birželio mėn. J2 d., sekmadienį 2 vai. p. p. NL redak- 
cijos patalpose, 7722 George Street, LaSalle, P.O.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo rinkimas
3. Mandatų komisijos rinkimas
4. Praėjusio susirinkimo protokolas
5. Valdybos narių pranešimai
6. Revizijos komisijos pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. Bendrovės įstatų tvirtinimas
9. Valdybos ir Revizijos komisijos rinkimai

1O. Einamieji reikalai"
11. Susirinkimo uždarymas

Visi akcininkai kviečiami dalyvauti. Susirinkime daly-
1 vauti negalintieji akcininkai prašomi pasiųsti įgalioji - 

mą kitam akcininkui, kuris susirinkime dalyvaus.
įgaliojimai, pasiųsti NL adresu, 7722 George St., 

LaSalle, P.O. H8P 1C4, Canada, bus persiųsti tiems 
asmenims, kurių pavardės bus įrašytos įgaliojime.

Vai d y b a

ĮGALIOJIMAS u '

• • • J....................................................................... ................ ..

gyvenantis................................................... .. ............................. ..

šiuo jgalioju.............................................................................

rlnį pianinui.
Jau nebe naujokės, pa m ė - 

gus los dainavimą, dažnai pa
sirodančios seserys Rasa ir 
Ina Lukoševlčiūtės , Rasai 
pritariant gitara, žtttai pa
dainavo, malonu pastebėti, 
dar negirdėtų dainų.

Ypač visų simpatijas lai
mėjo Rytis Bulota, pritarda
mas gitara, padainavęs mu
zikaliai Ir patraukliu balsu , 
po lietuvišką Ir prancūzišką 
dainą. Visi trys, gerai sū
dė r Intu s ąskamb lu, atl (ko Ir 
lietuvišką Ir — prancūzišką 
dainą, kuri savo ritmu pri
minė bevelk žygio dainą.

Malonu Ir gražu, kad štai, 
mlsrlos šeimos jaunas žmo
gus surado savo kelią pas 
lletuvlus/net Ir jauną žmo
nelę/, Ir kaip teko Išstkal - 
bėtl, norėtų lietuvių dainas , 
kurias labai myli Ir vertina, 
pristatyti prancūzų publikai .

Taip jaunieji tale itai pa
sirodė Ir linksmai Ir nuo 
taikingai, sutelkdami Baliui 
dar prasmingesnės nuo-

• Kas seka skelbimus, jau 
praeitame numeryje buvo 
paskelbta- kaip Ir šlame- 
kad įvyksta mūsų laikraščio 
Bendrovės akcininkų Visuo
tinas Susirinkimas. Jei ne
galėsite atvykti- paslrūpln - 
kite įgaliojimais.
• Š. m. gegužės 27 d. NL pa
talpose buvo sukviesti pasi
dalinti įspūdžiais Irpaslsve- 
čluotl visi NL Spaudos Ba
liaus ruošėjai Ir jų talkinin
kai. Gražioje nuotaikoje 
praleido vakarą apie 25 vy
rai Ir moterys, parodę didelį 
nuoširdumą,lietuvišką susi
pratimą. Spontaniškai sudė
jo dar 65 dol. laikraščiui 
remti*. |NL„
4> Į Dramos Festivalio ant
rąjį savaitgalį Torontan bu
vo nuvykę Iš Mcntreallo: J . 
Ir M. Verbylal, Rasa Luko - 
ševlčlūtė, choreografė Bi
rutė Valtkūnaltė-Naglenė.
• Rima Styraltė, baigusi stu
dijų metus Hamiltono uni
versitete Ir įgijusi 2-j į BA 
mokslo laipsnį pslchologljo -

kos. Publika juos sutiko la- je, su motina Ir seserimi
bal nuoširdžiai Ir kiltai, Iš - 
šaukdami pakartoj imu!. TaIp 
sukelta jaunatviška Ir sma - 
gi nuotaika neatslūgo Iki pat 
bailaus pabaigos. Tai buvo 
vienas Iš atmintinų Spaudos 
Bailu- b v

Dana buvo Išvykus los į Chl- 
cagą. Rima toliau paslryžu - 
si studijuoti teisę Ir šiam 
mokslui priimta Toronto u- 

[ nlversltete.
‘ • Leonardas Intas .Eleonoros 
Ir Juozo Intų sūnus,persike-

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU

LEONAS GURECKAS 
Sole* Manager 

(Lietuvi* atstovas)

mane atstovauti "Nepriklausomos Lietuvos" spaudos bendrovės 
1977 metu akcininkų (šėrininkų) susirinkime.

Turiu ................. akcijas - Šerus.

Data......................................  Parašas:

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rite Ste-Cathciinc Onest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų4 88 - 8528

ŠAULIU BIBLIOTEKA
LKM Indaugo Šaul lų Kuopos 

bibliotekos vedėjui R.Slma- 
nlūkščlul, Išvykus kelionėn po 
Europą, biblioteka bus už
daryta nuo birželio 29 d. Iki 
liepos 17 d.

GM
Monogsriu

LEO GUREKAS

I GNI
i w ncuu*m]

ffKU montreaf west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH
ĮAt »he ęno pf $bęrbroęke Street West)

489-5391

DR. V. G1R1UNIENĖ 
Dantų gydytoja

— • —

5330 L'Aslomption Buvo. 

Montreal.

Tel. 255-3535

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ
Dantų gydytoja

— » —
1410 GUY STREET 

SUITE 11-12 
MONTREAL P-Q-

Tel. 932- 6662; namų 732- 968 1.

WALTER TRUMPA B. Sc.
LES IMMEUBLES

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

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

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

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

JO^AS&COTE^EALTIES
5159 DE MA/SONNEUVE BLVD., WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIECAITIS
VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

Tek 482-0772. namų 366-7041 

PHARMACIENS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas 
7626, rue Central St. .ViHe LaSalle

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bo.
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 33 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

8 ps I.

PHARMACISTS

366-9742

365-0505

@ Royal Trust ®
, . -e g A'rilllU^

Atstovas J. Skučas,
6966 ferasse Sagamo, M6ntreal, Que. HIS 2G1. 

Tel. 354-0360, namu722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME 
( Specialybė — sklypai ir žemė)

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

D.N, BALTRUKONIS
Sy/fca Realties Inc.

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

. M o n t r e a I, Que.Foto -M.L.S. 
Sistema.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

A q_e n 10 r a veikia nuo 1945 m.

Albertas N 0 UK E IL.I 0 N A S , B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

BAIGĖ MEDICINOS MOKSLĄ MCGILL UNIVERSITETE

Dr. Edvardas Juodis išvyko ke
lioms savaitėms i Miami ligoninę ir 
vėliau tolimesne gydymo praktikalš-

Dr.Algirdas H. Adomonis išvyks
ta vieniems metams praktikai iCarny 
ligonine Boston, Mass. Jis baigė su

vyks atlikti ^kariuomene. Jis ir da
bar jau turi kariuomenės leitenanto 
laipsnį.

lė Ottawon ■ dirbti vyriausy- 
bės įstaigoje. _____

Masters of Surgery mokslo laipsniu.
• Albinas Zabukas,praleidęs 
visą žiemą Floridoje, sugrį
žo Montrealln.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M69HC°A89e St' Tol'°nt°' °"* • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 1T milijonų 
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

10-3 = term, indėlius 1 metų
IO H pensijų ir namų s-tas 

= taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas

10-8 = 
,n Q = DUODA PASKOLAS: 

~ asmenines 
9-1 = nekiln. turto 

9.30 - 1 = 'investacines
ANAPILYJE veikią sekmadieniais 

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Pirmadieniais
Antradieniais

Skyrius

Greitas ir tikslus patarnavimas!

. . 9’/z%
9’/4%

10%

81/4%
.. 9%

......7%
6%Trečiadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

Šeštadieniais 
Sekmadieniais

3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.'

Nemokoma visu nariu gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais -— iki $10,000 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaida*. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Musų tikslas ----  ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Tel. Bus.: 722-3545

Res256-5355

GAISRAS •

ADAMONIS
AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE
INSURANCE AGENCY INC

LEFEBVRE & ROBERT

o Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kaltybės ir prieinamomis kainomis.

e Didęli» pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE ::: 4e AVENUE LAŠALU J63-38S7 
| 7643 CKNTRALB 36B-12B2 ĮDKCORATIONl Į

I HI III Ii i®
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL., QUE-H4E 2A8, 

Telefonas: 766-5827'

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8%,.
U t pensijų planą 8,5 %
Termin.ind. 1 me t am s 8,75%
Termin. ind. 2 metams 8,75 %
Tetvuin, ind. 3 metams 9,0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 10,5%
Nekiln. turto 10.0%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 10,5%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trefiįk- 
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.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

■ iw&ii
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