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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

RYAN LIEKA SU vo sukeltas erdvėlaivio ka-
LE DEVOIR tastrofos.

BENDRUOMENYBĖS MM

Claude Ryan dienraščio Lt 
Devoir leidėjas Ir vyr.re
daktorius po 6 savaičių ap
sigalvojimo paskelbė, kad jis 
neaps llms vadovauti Que - 
bec’o Liberalų Partijai,kaip 
kad daugelis to nori Ir jam 
siūlo.

Jis tikįs į laisvą Ir ne
priklausomą spaudą ir akty
viai įsijungti į bet kokios 
partijos politinę veiklą jis 
nenorįs Ir lieka tolląu dirbti 
Le Devoir.

Dar Iki dabar nėra oficia
laus Liberalų Partijos lyde
rio po Bourassa pralaimėji
mo.

Populiarūs vardai tačiau 
minimi vienokiomis ar kito
kiomis progomis: veikiantis 
už lyderį Gerard D. Le
vesque Ir buvęs mlnisterls 
socialiniams reikalams 
Claude Castonguay, kuris 
suplanavo provincijos "medi
care" sistemą.

SUTAUPĖ 60.000
Quebec’o premjero pasku

tinysis vizitas Prancūzljon 
kainavo 120. OOO dol. Skel
biama, kad nežiūrint tokios 
didelės sumos, Bourassa vi
zitai Prancūzljon kainuodavę 
60.000 dol.dengiau.

IZRAELIS KEROJA - 

BET IR NORI TAIKOS
Izraelio lėktuvai bombar

davo Palestinos pabėgėlių 
stovyklą pietų Lebanone,už
mušdami apie 1OO žmonių . 
Buvo keršyta už gerllų puo
limą ties rubežluml.per ku
rį žuvo dviejų valkų motina .

Lebanon© vyrlausybėtvlr- 
tIna, kad stovykloje jokių ge
rllų nebuvę, o nukentėjo ne- 

U kalti civiliai.
Izraelis tvirtina,kad ge - 

rllal įsitaiso labai arti sto - 
vykių, tikėdamiesi Išvengti 
užpuolimų.

Sadatas viešai pareiškė, 
kad jis mielai atvyktų į Je
ruzalę talkos deryboms.Be- 
gln’as taip pat viešai past - 
sakė trokštąs talkos Ir pak
vietė Sadatą atvykti pas įta
rimams.

DRASTIŠKAS IZRAELIO 
ŽINGSNIS

Iš 29 metus trukusios so
cialistinės ekonominės sis - 
temos Darbo Partijai val
dant, Izraelis staiga prane - 
šė, kad pereina dalinai į 
laisvos prekybos ekonomiją. 
Buvo nuimtos subsidijos nuo 
150 pagrindinių reikmenų. Jų 
tarpe nuo maisto, gazolino ir 
viešojo susisiekimo. Šiuo 
metu krašte infliacija pasie
kė 25%. Izraelio pinigų vertė 
šiuo metu nežinoma.

ZOLOTOV IŠAIŠKINO 

SPROGIMĄ
Sovietų mokslininkas Zo

lotovas po ilgų tyrinėjimų 
paskelbė straipsnį, kuriame 
tvirtina, jog Sibire Įvykęs 
didžiulis sprogimas prieš 70

Dešimtmečiais sovietų 
mokslininkai rūpinosi ir ty
rinėjo branduolinio sprogi
mo reakcijas, kurios pana
šios į Hirochlmos po atomi
nės bombos numetimo. Ti
riant moderniais metodais 
ir apklaus inėjant dar gyvus 
liudininkus, paaiškėjo, kad 
sprogimo garsas buvo gir
dimas už 740 mylių ir žemė 
taip sudrebėjo, kad’arkliai, 
kurie už 240 mylių traukė 
plūgus, parvirto ant žemės. 
Subyrėjo langai už 60 mylių 
nuo sprogimo vietos, ir 
Washington’o seismografai 
užrašė sprogimo bangas.

Tunguse nebuvo rasta nei 
kraterio, nei meteoritų 
fragmentų. Zolotov’as įsi - 
tikinęs, kad tai buvo atomi
nis sprogimas, įvykęs dėl 
erdvėlaivio iš kitų pasaulių, 
avarijos.

Matų skraiduolį liudinin
kai sako, kad jis pakeitęs 
savo šviesą, aukštį ir greitį 
bei trajektoriją prieš 
sprogdamas. Mokslininkai 
apskaičiavo, kad toks erd
vėlaivis galėjo būti apie 550 
jardų ilgio ir 60 jardų plo
čio.

UFO - NE PARTIJA
Neidentifikuoti skraidu) - 

Uai, neišaiškintas fenomenas, 
UFO pasirodė anomis dieno
mis pietiniame pakraštyje 
Montrealio apylinkės. Apie 
tai liudija 5 asmenų šeima 
netoli Chambly. Quebec o 
provincijoje, kaip ir daugely
je vietų JAV-se veikia UFO 
tyrinėjimų central-Instltutal. 
Čia Centro pirm, yra Robert 
Sapienza.

“TVARKO" KLIMATĄ
Šiomis dienomis Montrear- 

llo radio stotis paskelbė A- 
merlkos Ir Kanados moksli
ninkų meteorologų išvadas, 
kad užregistruotos nepap
rasto stiprumo radio bangos 
Iš Rusijos paveikė vėjų 
kryptis ir žiemos sąlygas 
praeitais metais Amerikoje , 
Kanadoje ir Vak.Europoje. 
Minimuose kraštuose žiemos 
buvo neįprastai ligos, Iškri
to daug sniego. Snigo net ir 
Kalifornijoje bei kitose šll-

PASAULIO LIETUVIU 
DIENU PRASMINGUMAS

Kiekvienas lietuvis, kur 
jie begyventų, turi prisimin
ti savo tėvų žemę, gimtinę 
Ir varge Ir džiaugsme, bro
lius, seseris Ir visus kitus 
lietuvius.

Lietuva tėvynė ; mūsų vėl 
neša sunkią rusų-komunlstų 
vergiją be laisvo žodžio,ti
kėjimo išpažinimo Ir kitų 
ž mon Iškų la Is v lų, kur las tu
ri Vakarų pasaulio žmogus . 
Per 37 metus už laisvės 
troškimus, arti v leno mi
lijono lietuvių sunaikinta 
kalėjimuose, "gulago archl - 
pelaguose", ar paprastai - 
sušaudant. Pavergtiesiems 
broliams draudžiama net 
skųstis dėl žmonių teisių 
nesilaikymo .Šaukiančių SOS 
drąsuolių skaičius naikina - 
mas, uždarant juos į be
pročių namus.

Vakarų pasaulio demokra
tinė sąžinė vos bunda,pra - 
deda Iškelti tik minkštu žo
džiu Žmogiškųjų Teisių pa
neigimą SSSR valstybėje Ir 
kt. Vakarų pasaulyje gyve
nantieji, rusų pavergtų tautų 
žmonės klabena didžiųjų 

tesnėse srityse. Tuo tarpu 
Rusijoje klimatas buvo ne
įprastai švelnus.

Apie tokius bandymus pa - 
veikti klimatą prieš pusmetį 
buvo paskelbęs vienas moks
lininkas, atvykęs Iš Čekos - 
lovakljos.

Nežiūrint Ir tokio klimato 
sutvarkymo-kviečių Rusija 
Ir vėl pritrūko, Ir vėl pirks 
Iš niekam tikus lų Vakarų...

OKA SŪRIS GERIAUSIAS

Iš Prancūzijos 1869 m. at
vyko vienuolių grupė ir įsi
kūrė Olca miestelyje „neper
toll nuo Montrealio. Jie at
sivežė su savimi ir ypatingą 
sūrio receptą, kurį ir dabar 
dar laiko paslaptyje. Sūris 
gaminamas šimtmetiniu tra
diciniu būdu.

Neseniai Canadian Natio
nal Exhibition Toronte Oka 
sūris laimėjo pirmą vie - 
tą tarp 48 kitų rūšių kana- 
diškų sūrių.

Vilniaus Dienos ir dr. J. Basanavičiaus 50 m. mirties sukakties minėjimas 
Hamiltone, spalio mėn. 22 d. iŠ Idešinės:: paskaitininkas prof. A. Musteikis, 
prel. J. Tadarauskas. KLB Apyl.pirm. K.Deksnys su Jmona. Nuotr. J. Miltinio.

valdovų duris, reikalaudami 
užtarimo. Pagalbos pažadai 
vis viltingesni, bet kol kas 
tik pažadai...

Savo vergaujantiems bro
liams efektingiausiai galime 
Ir turime pirmoje eilėje pa
dėti tik mes, neduodant ra
mybės didiesiems valdo
vams, klabenant į jų duris be 
perstojlmo. Čia kitų tautų 
pavergtieji Irgi yra su mu
mis’.T Ik reikia visiems ne - 
užsnlistl. Reikia pagalbos 
prašyti kultūringu būdu-per 
viešus masinius pasirody
mus: per dainų šventes , 
sporto žaidynes, tautinius 
šoklus, ne vien tik mažose 
salėse Ir tik sau, bet pla
čiosioms gyvenamo krašto 
masėms su dešimtimis tūks
tančių žiūrovų, pas {kviečiant 
valdžios žmones, aukštuo- 
s lūs dvas Išklus, įvalr lų tautų 
laikraštininkus, TV Ir kt . 
propagandos didžiūnus. Lai
kas atėjo Išeiti Iš savų salių 
tik saviems. Reikia pasiro
dyti stadionuose, net Ir gat
vėse su kultūriniais pas Iro - 
dymals. Reikia vis daugiau 
Ir daugiau draugų, masių, 
suprantančių, žinančių, kas 
negerai yra pavergtuose 
rusų- komunistų kraštuose. 
Gerų draugų, užtarėjų nie
kad neperdaug! Visi turi su-
prasti, kad SSSR valstybė 
privalo panaikinti KZ-us, 
kaip kad Hitlerio KZ-al yra 
panalklntll Pavergtoms tau
toms-LIETUVAI, LATVIJAI, 
ESTIJAI ir kt. privalo grą - 
žlntl NEPRIKLAUSOMŲ, 
VALSTYBIŲ statusus!

PASAULIO LIETUVIŲ 
DIENAS Toronte 1978 m.

blržello 28-liepos 3 dienomis 
organizuoja Kanados Ir JAV 
bendruomenių valdybos,PLB 
Valdybos pavedimu , Ir Šiau
rės Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo Ir Sporto S- 
gos /ŠALFAS/ Centro Val
dyba.

PLD programoje bus 3 
renginiai:
1. Pasaulio Lietuvių Bend - 
ruomenės Seimas
2. V-’ojl Kanados Ir JAV 
Lietuvių Dainų Šventė
3. Pasaulio Lietuvių Spor - 
tlnės Žaidynės

PLB Seimas vyks nuo 
birželio 30 d. ROYAL YORK 
viešbutyje. Dainų Šventė, 
kurioje dalyvaus virš 30 
chorų, vyks Maple Leaf Gar
dens sporto stadione, kur 
telpa virš 8000 žiūrovų.

Sporto varžybos prasidės 
birželio 29 d. Etobtkoke 
OLYMPIUM Ir gretimose 
gimnazijų salėse, stadione Ir 
lauko teniso aikštėse.Lau - 
k lama aplelOOO sportininkų 
Iš visur, net Australijos.

Pagrindinis Didysis Vaka
ras- Bailus įvyks 11 liepos 
ROYAL YORK viešbutyje, 
didžiojoje salėje, kur telpa 
3000 žmonių.

Dauguma svečių apsistos 
Royal Rork'viešbutyje, dalis
pas pažįstamus, gimines. L l- 
kuslems bus parūpinta nak
vynė.

Iškilmingos pamaldos bus 
greičiausia šv.
tedroje.

Bus pakviesta daug žymių 
svečių Iš vyriausybės,dva
siškių, politikų, mokslo, et - 
nlnlų grupių atstovų Ir kt.

Mykolo ka- plrmąją

Žinoma, visų parengimų 
sales turėtų užpildyti Kana
dos Ir JAV lietuviai.Liepos 
mėnesio karščiai ar lietuš 
neturėtų sulaikyti kelionės į 
PLD*. Kanados lietuviai lau
kia visų svečių su lietuviš
ka širdimi, vaišingumu.

Kanados-Toronto lietuviai 
prašomi tomis dienomis ne
važinėti į savo vasarnamius, 
bet aktyviausiai visur daly
vauti, globojant svečius . 
Juos jau reikėtų kviesti Iš 
anksto, kad susiderintų su 
atostogomis ,ypač sus 11a tkant 
nuo užsieninių prabangių ke
lionių 1978 m.

Toronto LB veiksniai pla- < 
nlngal ruošiasi, organizuoja, 
įvairias komisijas, kurios 
savo pareigas įvykdys su 
lietuvišku širdingumu.

Įdėtas darbas,lėšos duos 
gerus vaisius VISIEMS LIE
TUVIAMS’

PLD Korespondentas

• Š.m. spalio 15 d. Kultū
ros Židiny įvyko VLIKo Ta
rybos posėdis. Dr.K.Valiū
nas apžvelgė valdybos dar
bus: pasiųstas politinis me
morandumas Helsinkio Bai
giamojo Akto signatarams, 
dalyvauta rugsėjo 24 de
monstracijoj Washington’© , 
valdybos plrm-kas Įkalbėjęs 
juosteles Amerikos Balsui,
Laisvės, Margučio Ir Kali
fornijos radio stotims.

VLIKoSeimo bendra tema 
- Lietuvos valstybingumas .

jos dalį- Lietuvos
valstyb ingu mas prae Ity - 
skaitys prof. Bronius Kasias, 
antrąją - Lietuvos valsty
bingumas ateity - dr. Alek
sandras Štromas.

Nuotrauka J. Aušroto.

F
metų Tungus teritorijoje,bu- klb krašto tarybos suvažiavimas Toronte - suvažiavimo darbo prezidiumas; kalba jaunimo atstovas kuras.
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PANORAMA
* I ! Lietuva* i Si ai.* vinim ą! Ui iStikimybį Kanadai!

Pour !a liberation de la Lituanie' Loy aut e an Canada' 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

Second Class Mail Registration No. 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid at Lochine, Quebec. Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722 
Ceorge Street, LaSalle H8P IC4. Quebec, Canoaa.

MASKVOS SATELITAI buvusi arėlauslal Kremliau,
savo satelttlnemls Idėjomis.

Didelė dalis šio meto Ry-1 Žinoma, ne patys žmonės, 
tlnės Europos su maždaug kurie paprastai raudonajame 
113 mil. gyventojų kenčia rėžime jokio balso neturi, 

bet to krašto raudonoji vy
riausybė. Dabar Albanija 
skaitytina raudonosios Kini
jos satelitu.

Metinė prenumerata Kanadoje — $9,50 visur kitur —$ 10.00. 
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 <. Atski
ras numeris 25 c. Adm. Ir redaktorius F. Pr. Poukjtaltls 
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE, QUE. H8P 1 C4

Tei. (514) 366-6220
BENDRADARBIU IR K O R E SPON CįE N T U S F A u SOIN AM OS MINTYS 
NEBŪTINAI ATITINKA R E D A K C IJ OS N UO MON EI. RANKRAŠČIAI 

TRUMPINAMI IR TAISOMI REDAKCIJOS NUOŽIŪRA, GRĄ JlN AMI 
TIK IŠ ANKSTO SUSITARUS. UŽ S K E L BIM l£ T U R IN I REDAKCIJA 

IR LEIDYKLA NEATSAKO.

Paremkime
Lietuvos 
žmonių 
šauksmą

Giliai lietuviškos Išeivijos 
visuomenę sujaudino naujos 
žinios apie protesto demons
tracijas Lietuvoje su šūkiais 
" Rusai, grįžkite namo". Žl- laisvę 
nant, kokia priespauda dabar 
viešpatauja Lietuvoje, šitoks 
protesto pareiškimas yradl-

grėsti kalėjimas Ir Ištrėmi
mai. Teišgirsta pasaulis 
lietuvių šauksmus’. Slųsklme 
telegramas Ir rašykime 
laiškus prez. Carter, lul, 
Valstybės sekretoriui Cyrus 
Vance, ambasadoriui Arthur 
Goldbergul Ir savo senato
riams, prašydami, kad jie 
gintų ne tik Afrikos,bet Ir 
Lietuvos žmonių teises į 

Krašto valdžia turi
būti paverta gyventojų dau
gumai ne vien Afrikoje,bet 
Ir naujosiose Europos kolo
nijose, jų tarpe visų pirma - 
L letuvoje.

dėlės svarbos Įvykis,ką su
prato ir didžioji Amerikos 
spauda, skelbdama apie tai

raudonosios priespaudos 
jungą. Visi vadinamieji 
Maskvos satelitai šiuo metu 
valdomi tokiais pat teroris
tiniais metodais,kaip Ir pati 
Sovietų Sąjunga. Satelitų 
raudonosios vyriausybės 
gauna smulkiausias valdymo 
direktyvas tiesiai Iš Mask
vos.

Šiokią tokią Išimtį reikėtų 
skirti Jugoslavijai Ir Lenki
jai. Tai dvi, galima sakyti, 
" juodos avys "- baltųjų/gal 
geriau pasakius -raudonųjų/ 
avių bandoj... Jugoslavija 
jau seniai eina savotišku 
"socializmo" keliu, o Lenki
ja -tik kelinti metai pra - 
dėjo gyventi pagal truputį 
skirtingesnes manieras, ne
gu jai Kremlius norėtų dik
tuoti, nors pirmiau Gomulka, 
dabar - Glerekas, dar nesi
ryžta pasakyti Brežnevui 
"good bye". Kolchozai Len- 
kljoj-jau nebe prtvalomybė’.

Albanija- jeigu neskaityti 
tų "satelitų", kuriuos dar 
Chruščevas į padanges pa
leido, buvo gal mažiausias

Bulgarija: gyventojų - 7
ir puse milijono, kitas Iš 
mažesnių Ir geografiškai to
liausiai nuo Maskvos sateli
tų. Gyventojai- su didele 
prlemalša-slavlškos kilmės. 
Dar pagal stallnlškus meto
dus, kraštas labai stipriai 
supramonintas Ir pavestas 
sunkiajai ’Industrijai. Gy
ventojai/ypač
metu/ pradėjo smarkiai ne
apkęsti raudonosios valdžios 
Ir rusų. Buvę nemaža nera
mumų.

Čekoslovakija: 13 mil. gy
ventojų slavų k times, turtin
gas kraštas. Čekoslovakal 
po II Pas.Karo buvo pametę 
galvas, bent pradžioj, nle- 
keno neverčiami ,38% atida
vė savo balsus už raudonuo-

Dabartines Varšuvos miesto dalis

gera bazė maišytai Industri
jai Ir žemės ūkiui. Vengrus 
taipogi stumia tolyn nuo Ru
sijos nuo seno, antagonizmo

paskutiniuoju

banga. Kaip jie "myll"rusus 
Ir bendrai raudonuos lūs, pa
rodė 1956 m.lapkričio mėn . 
spon tanlškas suk 11 Imas.De
ja, sovietų tankai paskandino 
Vengrijos patriotų kilnias 
Intencijas jų pačių kraujuje..

nlzmo vadžias perėmus Gle- 
rekul,kraštas lengviau atsi
duso. Daugelis kolchozų taip 
pat panaikinta. Vienok, dar 
toli gražu nuo tikrosios lais
vės Ir demokratijos krašte. 
Neseniai buvo įvykusi Ir 
" prtešglereklnė " revollu - 
clja..• pranyg A 1 š ė n a s

slus Ir jų valdžią..
Tat, vis dėlto, didelis pro

centas. Žinoma,tai buvo pa
ties pirminio entuziazmo 
padariniai, tik ką atstkra-

savo dydžiu. Bet dabar - lr| čtus gana žiaurios nacių 
jo nebėra'. Jis nurašytas priespaudos. Nežiūrint to , 
raudonojo Peking© naudai. O1 šiuo metu Vakarų kultūra 
tas kalnuotas , nedidelis ! vis labiau Ima viršų Čekos -

Rumunija: 17 mil,gyvento
jų. Pasiturintis žemės ūkio 
kraštas. Gyventojai - ne- 
slaval. .Istoriniai ryšiai su 
Rus lja-bes Ike Ič lą: Ir ge res n l 
ir blogesni. Stalinizmo lai
kai palaužė, nualino Rumuni
jos žemės ūkį. Žinoma, Ir
Brežnevas dar nieko geres
nio ten nepadarė, nes elge
tiški kolchozai niekur pa
žangos negali padaryti. Juk 
kolchozai- tai tik raudonųjų

New Yorke leidžiamas The 
New World š.m.lakpr. 30 d. 
numeryje duoda statistinius 
duomenis, kurie rodo, kad 
žmonių pertekliaus žemėje 
nėra.Kanada Ir Vakarų Eu
ropos valstybės rodo žmo
nių skaičiaus sumažėjimą. 
Jos papildo savo prieauglį 
kasmetine Imigracija. Pav. 
JAV oficialiai leidžia kas
met Imigruoti 400.000 as
menų. Kiekvienai amerlkle-

priemonė laikyti gyventojus 
pririštus vienoje vietoje, o 
ūkyje- pažangos jokios, tik 
regresas.

tel tenka 1.8% gimdymų. 
Prieauglis Imigrantais yra 
žymlaldldesnls, nes šiandien 
Amerikoje dirba apie 1.500.

savo pirmuosiuose pusla
piuose. Kai kur Išeivijos lie
tuviai, išgirdę tą žinią, savo 
susirinkime su ašaromis 
giedojo Lietuvos himną, jung
damiesi savo išgyvenimais 
s u prispausta Is tėvynės žmo
nėmis.

Me? visi turime ,pąremtl< 
tą pavergtos Lietuvos žmo
nių laisvės šauskmą. Jie Iš
drįso reikalauti laisvės, ži
nodami, kad už tai į gali

Visi lietuviai atlikime sa
vo pareigą, telegramomis , 
laiškais pr te įdėdami,, kad 
Vilniuje Įvykusi demonstra
cija prieš okupantą neiš
blėstų be pėdsako. To iš 
mūsų laukia pavergtos Lie
tuvos broliai. Su telegramo
mis Ir laiškų tekstais patar
naus Amerikos LietvivIų.Tą-r 
rybos raštinė, 2606 W. 63rd 
str., Chicago, 111.60629,tel: 
778-6900. j

Amerikos Lietuvių Taryba

kraštas Albanija teturi tik 
1.300.000 gyventojų.

Ekonomiškai- kraštas ne
turtingas. Albanijos buvu
sioji Ir dabartinė vyriausybė 
- Išvysčiusi kiečiausią poil

sinį rėžimą Ir veikla dar 
stalinist Intais metodais.Tas

lovakljoje, pakeisdama 
maskvlnlus / ypač buvusius 
štai ln 1st In lūs/ metodus me - 
ne, muzikoj,literatūroj Ir ki
tur. Ir bendrai, -kas raudo
na - nebegražu...

OOO nelegaliai Įsikūrę. Šita 
padėtis pasiliks tokia ma
žiausiai 45 metus,pagal sta-
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GIMNAZIJOS
i Savaitraštyje Nepriklau
soma Lietuva, š.m.spallo6 
d. persispausdintos Vasario

anlstlnes mokyklas, tėvų ir 
mokytojų skiepijami būti ak
tyviais lietuviais, jauni pa
šokę tautinių šoklų grupėse 
ar priklausę šiaip jaunimo 
organizacijoms, vėliau vos

___ _ Rytinė Vokietija:: 18 mil .
mažytis,buvęs sovietinis sa- gyventojų. Sis kraštas, gali
te! Itas, v įsą laiką vedė Ir te
beveda vieną Iš aštriausių 
antlvakarletlškų propagandų. 
Albanija - toliausiai nuo 
Maskvos geografiniai, bet

jie liktų kūnu Ir siela švarūs, 
laiku gultų Ir keltų". O ar 
daug būtų tėvų, kurie tos 
tvarkos nereikalautų? Tiesa, 
šio kontinento visokiomis 
laisvėmis pertekusiame

ma sakyti,gal daugiausia vi
sose srityse pažengęs sovie
tinis satelitas, 
abejonės, satelitinės parei
gos užkrautos didžiausia 
prievarta. Gyventojai- ne 
slavai, dargi turį gana Ilgą 
antagonistinį Istorinį ryši su 

(Rusija. Gyventojai- gal šal
čiausi sovietų atžvilgiu vi
soj Sovietų Sąjungos satelitų 
grandinėj. Jie telaukia to 
laiko, kada galės susijungti 
su Vakarų Vokietija, nežiū
rint kokiu keliu.

Vengrija: 9 mll.75Otūkst 
gyventojų. Kraštas- labai

16 gimnazijos abituriento vienas kitas lietuviškoje krašte gimnazijose mokiniai 
Artūro Hermann pastabos veikloje tepasirodo. Greit kartais Ir Į veidą smogia, 
rašytos, greičiauslat j glm- visi dings dėl sunkumų reikš /kaip yra atsitikę Kanadoje/,
nazljos direktoriaus su įner ti savo mintis lietuviškai ,

Jugoslavija: 17 Ir pusė mlL 
gyventojų. Taip,kaip jau mi
nėta, "sūnelte-durnells" ko - tfetiką. Tuo tarpu prieauglis 

didės vis naujais Imigrantais. 
Jis pasieks 2020 m.apie 253 
milijonus ir 2050 m. nukris 
Ilgi 230 mllljųnų, nes mažės 
gimimai. Kils tarpvalstybl-

muntetinėje šeimoje. To 
krašto ekonomija- ligi šiol 
belavlruojantl tarp totai išti
ntų ir demokratinių metodų. 
Didelė dalis kolchozų, vis 
dėlto, panaikinta ir sutelkta nė imigracija Ir Ieškojimas 
ūkininkams privataus ūkinln- [mlgrantų. Šiandieną jau 

kuriam,be kavlmo teisė. jaučiamas didelis darblnln-
_kų trūkumas SSSR. Ten rei
kalinga apie 2 milijonų dar
bininkų, o Imigracijos nėra.

Prieš du šimtmečius P tetų 
Amerika, JAV Ir Kanada tu
rėjo virš 25% prlaugllo . 
Šiandien jo nėra. Mirimai 
viršija prieauglį, o gimusių 
tarpe atsiranda nenormalių, 
Ir pagaliau, ne visi užauga 
Ilgi pilno amžiaus. Čia atsi
randa plyšys, vedantis į 
žmogaus stokojimą. Šian
dien,kaip matome, nėra pa
vojaus, nes neturtingi kraš - 
tai turi nuolatinį perteklių

Lenkija: 28 mU..gyventojų, = 
slaviškas Ir didžiausias Ry
tų Europos kraštas.Taipgi, 
nuo senų laikų degąs antago
nizmu Rusijai.Lenkija- daug 
nukentėjusi kaip nuo Hitle
rio, taip Ir nuo Stalino, 
Chruščevo, Brežnevo etc... 
Rytinių sovietų satelitų tar
pe, Lenkija laikoma tik dėl 
savo geografinės padėties Ir 
savaime aišku, prievarta.

Įvykus tenai prlešgomul - 
klnel revoliucijai Ir komu-

žmonių, o turtingi vis pla -į 
r lentai ateina analfabetai, kad 34% abiturientų. Manau,pa- člau atidaro savo / duris 
nemoka net gerai rašyti. Ne- naš lai buvo Ir Kanadoje  ̂Iš - sveikiems, gerai paruoš-

galčlų bendrabučio vedėja 
Saulaltyte, įtampos dėl jos 
įvestos bendrabutyje tvarkos 
proga, gali kai kam sudaryti 
blogą įspūdį. Todėl noriu 
pas te akyt I d ėl tose pastabose 
kel lamų klaus Imu.

Tois gimnazijos abiturien
tas Artūras Hermann,žino
ma? tiek lietuviškoje veik
loje, tiek lietuviškoje spau
doje, pirmiausiai nuslskund-

o JAV mokyklose kas met pa sentai Toronto Star dlenraš- ku, ir dėl to buvo priimt lt Ik tiems darbui darbininkams .

žla, kad gal tik šeštadalis 
buvus lutos gimnazijos mo - 
kinių Išliko lietuvių bendruo
menėje, o jos abiturientų a-
ple pusę Ištirpo Vokietijoj, 
žinoma, išsiskirstę po jos 
miestų darbovietes. Dėl to
kių pasėkų jis kaltę primeta 
g Imnaz įjos Ir be ndrabuč lų 
tvarkai.Tai lengvos Išvados. 
Pažiūrėkim, ar nepriklauso
moje Lietuvoje Ir DP sto
vyklose tėvų Ir gimnazijų 
auklėti mokiniai Išeivijoj, 
šiame kontinente, gyvendami 
ne po vieną kitą, o didelėse 
lietuvių kolonijose, nėra din
gę lietuviškoje veikloje dar 
didesniu procentu? Yra jų 
čia daug, o lietuviškoje 
ve įkloję daly vau ja vos vienas 
kitas. Čia baigę mūsų litu- 
2 p si.

nes stokoja geresnio jos mo
kėjimo. O kas bus su jų val
kais? Tik Vasario 16 glmnar- 
zlja, duodama nors Ir pusę 
lietuviškoje veikloje besi
reiškiančių abiturientų, yra 
mums Išsigelbėjimas. Be 
Vasario 16 gimnazijos nebū- 
tųbuvę nelAitūro Hermann, 
bes Irę Išklančlo lietuviškoje 
ve įkloję be I spaudoje, ne I e t- 
lės kitų, kurie reiškiasi tiek
Vokletljoj, tiek tr šiame 
kontinente. Tik gaila, kad 
mes buvom užmiršę savo 
lietuvišką gimnaziją,taip li
gal tenkinomės kanadlškomls 
Ir amerikoniškomis gimna
zijomis, tuo nežymiai Iš
jungdami savo priaugančią 
kartą Iš savo bendruomenės*

Kai dėl gimnazijos Ir 
bendrabučių drausmės Ir 
auklėjamos reikšmės, tai, 
aišku, visuomet buvo Ir bus 
įvairių nuomonių: mokinių Ir 
pedagogų,dažnai Irtėvų nuo
monės visuomet skyrėsi Ir 
skirsis. Artūras Hermann 
nūs tekundžlama, kad" gimna
zijoje Ilgus metus nebuvo 
auklėjama, ,o tik prižiūrima 
kad mokiniai nenusikalstų 
prieš daugelį potvarkių,kad

šauna virš 1OOO mokytojų Ir 
yra vietų, kur mokytojai į 
pamokas atelnaginkluotl.Tal 
ką reikėtų pasakyti apie to - 
klas gimnazijas?

Dėl glmnazljųlyglo ’ taip 
pat buvo Ir bus įvairių nuo
monių. Juk Kanadoje, bent 
Ontario provincijoje,gImna - 
zljos laikomos aukšto lygią 
jų mokytojai gerai paruošti, 
o tėvai Ir net mokiniai daž-

tte paskelbė specialiai pa
ruoštos anketos davinius jo
dančius, kaip daug gimnazijų 
mokinių npžlno ne tik tų trijų 
/rašyti,aritmetikos, litera
tūros/ R, dėl kurių taip daž
nai spaudoje nusiskundžiama, 
bet Ir Kanados Istorijos ’. Gi 
dėl 5 Vasario 16 gimnazijos 
mokinių / nežinia, per ko
kį laikotarpį/ nepriimtų į 
universitetus Vok let įjoję, te n-

turlntlejl geresnius laips
nius, kad trūksta vietų. Pa
našiai yra Ir Vokietijoje.

Tačiau Iš Artūro Hermann 
straipsnio aiškiai matyti,kad 
gimnazijai reikia pinigų , 
kaip ir kiekvienai gimnazijai 
Užtai, neturint mums savo 
valstybės su mokesčių Ins
pektoriais, turėtume patys 
ją remti, ypač mūsų ekono
minės Institucijos turėtų ją

Tik kyla sus trupinimas,kaip 
Ilgai ta situacija tęsis? Žl - 
noma, šiandien oficiozai jau 
nešaukia taip bals lai, kad 
reikėtų naikinti prieauglį,ar 
kad žmonės netelpa žemėje, 
ir pan. /

Žmogaus Išauklėjimas nuo 
gimimo Ilgi subrendlmę-bent 
Ilgi 18 m. amžiaus,kainuoja 
valstybei apie 20 i tūkstančių 
dolerių. Darbininkas, Iml-

remti, šelpti.
L. Tamošauskas

Toronto, Ont.

nai spaudoje nusiskundžia ne 
tik dėl auklėjimo,bet Ir dėl 
mokslo lygio. Gi universite
tai nusiskundžia, kad abitu -

ka pasakyti, kad neseniai bu
vo paskelbta spaudoje, jog 
šiais metate JAV-se į uni
versitetus tebuvo priimta

gruodąmas Į šį kraštą,džiau
giasi susiradęs geresnį gy - 
venlmo standartą. Bet savo 
tėvynei padaro nuostolį. J.Z.

NL LAIKRAŠČIUI REMTI VAKARO TORONTE PROGRAMOS IŠPILDYTOJ AI MONTREALIO A.V„ CHORO OKTETAS SU SOL. Nuotrauka J. Aušroto.
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Gražu Musų Lietuvoje- tas pats Ir su stribų pa
vardėmis. Protarpiais tau į 

■( ausį,esant kur kampe pasa
ko, kad valsčiuje buvo prie

alglmanto skiltis
NELINKSMA SKAIČIŲ KALBA

VILNIUS MUSU, 0 MES RUSU - Ten nuvykę rinkite faktus, grižą surašykite I

RAŠO J. LABAITIS ta per amžius neturėjo. To- šiai elgėsi Ir naciai vokle- 
Vlsų karų tikslai panašūs, klą ar truputį lengvesnę, ru- člal, okupavę Lietuvą/.

tik vartojama kitokia prie
danga- "geriausios" religi
jos, "geriausios" socialinės 
valdymo formos Ir pan.

1939-45 m. Pasaulin Is Ka
ras vyko tarp dviejų dtktatū- 
rų:komunlzmo-Lenlno-Sta - 
lino sukurtos Ir fašizmo - 
Adoflo Hitlerio. Šis karas 
baigėsi Hitlerio pralaimėji
mu, 60 mil gyvybių prara
dimu, šimtais bilijonų ver
tės turto sunaikinimu,Euro
pos žemėlapio pakeitimu, 
150 mil. įvairių tautybių 
'žmonių pavergimu, atiduo
dant juos rusų- komunistų 
vergtjon. Europos'tautų Iš
vadavimas- tai "nuopelnas" 
JAV prezidento Roosevelt’o, 
Anglijos premjero Churchill 
Ir kt. sąjungininkų, kurie pa
tys Išvengė Ir Hitlerio ir 
Rusijos vergijos...

H-me P as. K are daugiau
sia nukentėjo ir tautiniai Ir 
valstybiniai Lietuva, Latvija, 
Estija, Lenkija Ir kt.

Hllerlo įsakymu buvo Iš
žudyti brutal Išklaustu būdu, 
dar Istorijoje neglrdėtu-žy- 
dal. Su jais vienu ar kitokiu 
būdu- kitų tautybių žmonės: 
lenkai, rusai,prancūzai, da
linai lietuviai Ir kt. Jie Ir
gi buvo masėmis šaudomi, 
uždaromi į KZ kankinimui, 
priverstiems darbams.

Raudonoji armija, sąjun
gininkams remiant bilijoni
nėms sumoms, ginklais,
malstu,patarimais, žmo- dieną naktį, talkininkaujant 
nėms ir kt. Išvadavo l Rytų vietiniams komunistams,y- 
Europą, jų tarpe Ir Lietuvą pag žydų tautybės asmenims 
nuo hltlerlzmo. Tačiau "Iš- / jų 1941 m.NKVD eilėse bu- 
vadavlmas" pasikeitė į pa- Vo apie 1OOO/ Ir Ifetuvlams- 
verglmą, kokio lietuvių tau- tautO3 išgamoms... /Fana-

Nauji pakeitimai 
bedarbių apdraudoje 

— Kas tas yra ?
Naujas įstatymus pakeitė kai kurias 

pagrindines taisykles bedirbių apdraudas 
programoje.

Bendrai, pašalpos gavimo ir jos išmokė
jime taisyklės yra pagerintos. Dabar jos 
tiksliau išaiškina palengvinimusb bei sun
kumus dirbo suradime ir jo išlaikyme. Pagal 
naująjį įstatymą, šios taisyklės nebus tos 
pač.os visur, kaip buvo ankščiau.

Parlamentas nutarė, kad žmonės gyvenan
tieji d dėlės bedarbės vietovėse gaus daugiau 
privilegijų negu tie, kurie gyvena vietovėse, 
kuriose yra daugiau darbų.
"Tai labai gerai. Bet ką tas reiškia Žmogui, 
tik praradusiam darbą ?“

Gruodžio 4 d pasikeis užsiregistravime 
reikalavimai pašalpai gauti.

Tie, kurie norės gauti darbą mažos bedar
bės rajonuose, turės būti išd rbę 14 savaičių. 
Tas bus tiktai tose vietovėse, kur yra lengviau 
gauti ir išla kyti darbą.

Tuose rajonuose, kur bedarbė yra didelė, pra
šantieji bedarbio pašalpos tu rėš b būti išdirbę 
tik 10 savaičių.

Iki gruodžio 4 d. užsiregistravimo taisyklės 
pašalpos gavimui lieka tos pačios, — 8 savaitės 
pilno darbo, nežiūrint kur jūs gyvenate.
“Ar naujos taisyklės pakeičia laukimo laiką ?*

Nepakeičia. Pagrindinis dvejų savaičių laukimo 
laikotarpis palieka visur tas pats.

Laukimo laikotarpio taisyklės taip pat lieka tos 
pačios, jeigu prašantis bedarbio pašalpos palieka 
darbą savo noru ir be rimtos priežasties, arba dėl 
blogo elgesio yra atleistas iš darbo. Tokiu atveju, 
prašantis bedarbio pašalpos turi laukti iki 8 savai
čių nuo paskutinės darbo dienos, kad galėtų gauti 
da šalpą
“Kaip ilgai galima gauti bedarbio pašalpą?”

Pagal senąjį įstatymą —- iki 51 savaitės. Dabar 
— iki 50 savaičių.

1977. X I. 10 

sų - komunistų vergiją neša 
v Is os tautos, kur lų te r Itor l- 
joje stovi Raudonos los armi
jos batas. Gi būti po padu 
visiems Ir visur yra tragiš
ka.

Lietuvių tauta, aukštos se
nos kultūros, didelio darbš
tumo Ir kantrybės, gerai 
ūklškaibesltvarkantl.tlk tal
kų ramų gyvenimą vedanti, 
religinga, buvo klastingai 
užgrobta Ir pavergta didelio 
kaimyno, Kremliaus klikos .

1939 m. prasidėjus II-am 
Pasauliniam Karui, tik ma
ža dalelė,gal, žinojo,kas tie 
rusal-komunlstal yra. Mūsų 
to laiko vyriausybė tautos 
neinformavo. Esant Klaipė
dos krizei 1938 m.,daugelis 
lietuvių galvojo, kad "geriau 
dėtis su rusais, negu su na
ciais vokiečiais'/. Taip gal
vojo net didoka dalis mūsų 
karininkijos,dalis Inteligen
tijos Ir kt. Buvo apsiskai
čiuota. Kaip vėliau/194O-41 
m./ Išaiškėjo, kiekvienas 
rus as-komunistas /nemažai 
Ir kitataučių, pasikeitę pa
vardes/, su kuriuo lietuviui 
tekdavo susitikti darbe ar 
privačiame gyvenime, aky
se šypsojosi, atrodė draugiš
ki, tačiau slaptai lietuvį se
kė, "gaudė" žodžius Ir pla - 
navo, kaip jį perduoti NKVD 
žinion. NKVDlstal I siautė

Gi "Sodoma Homora" pra
sidėjo 1945 m., grįžus "Iš
vaduotojams", kai buvo vyk
domas Suslovo planas- su
naikinti lietuvių tautą, ypač 
j os Intel Ige nt Iją. P Ir mlaus la 
kariai grobė, ką tik nutver
dami. Jauni vyrai buvo su
mobilizuoti Raudonojon ar- 
mljon.Jų žuvo svetimos "tė
vynės kare" virš 100.000, 
kaip dabar skelbia Istoriniai 
kariški šaltiniai.

Prasidėjo kerštas .teroras. 
Grįžusieji Iš SSSR lietuviai 
komunistai, ypač žydai,ker
šijo lietuviams kaip galėjo , 
kaip norėjo. Lietuvis tapo 
daiktu, nieku,už įstatymo ri
bų. Tą aprašo savo knygoje 
Elena Juclūtė, mokytoja, Si
biro tremtinė Pėdos Mir
ties Zonoje, Varpas, nr. 1.

Apie šį tragišką lietu - 
vlų gyvenimo laikotarpį su
žino bevelk kiekvienas lletu- 
vls-ė, nuvykę lankyti gimi
nių. 1 [r tai sužino tik dalelę 
to teroro anuo metu vykusio 
Ir dabar subtiliau tebevysk- 
tančlo per 5 Vilniaus lan - 
kymo dienas.

Nuvažiavusiems Ir čia 
nėra kada plačiau apie viską 
Išsišnekėti. Viešai visi bijo 
kalbėti. Gi dviem artimie
siems labai trumpą laiką 
tenka pasikalbėti slapčiau 
apie artimuosius ar politiką.
I provinciją nuvykus,slaptai kuose įstaigose unlverstte- 
Irgl nėra kada Išsikalbėti, tuose Ir kt. mokyklose.net 
Prie visų, klausiant apie traukiniuose,bažnyčiose, 11- 
partlzanus Ir jų veIklą, nėra ligoninėse... 
atsakymo. Ypač visi bijo su- Tokio balsaus karo,tokio 
minėti partizanų pavardes , žiauraus gyvenimo lietuvių

Bet nuo rugsėjo 11 d pašalpos mokėjimo laikotar
pis priklausys nuo bedarbės dydžio asmens gyvena
majame rajone-

Šiuo metu mes lyginame bedarbės dydį suskirsty- 
dami Kanadą į 16 ekonominių rajonų. 1978 metais 
Kanada bus suskirstyta į 54 rajonus. Tokiu būdu bus 
galima pritaikinti bedarbio pašalpos reikalavimą 
prie vietinės darbo paklausos.
"Ar bedarbio pašalpos dydis lieka tas pats ?”

Taip Bedarbio pašalpa yra du trečdalai jūsų 
vidutinio savaitinio apdraudžiamo atlyginimo,

Aukščiausia suma yra $147, atskaitant mokesčius.

" Laukiančių motinu, ligonių ir sulaukusią 65 m.amžiaus 
pašalpos. Ar yra pakeitimų šioje srityje ?”

Ligos atveju pašalpa bus mokama tik pirmų 39 
savaičių laikotarpyje. Dabar pašalpa mokama bet kuriuo 
laiku per visą draudimo laiką.

15 savaičių pašalpa laukiančiom motinom ir speciali 
pašalpa (vienkartinė trijų savaičių pašalpa) sulaukusiems 
65 metus amžiaus lieka ta pati.

Bedarbio pašalpos draudimo mokestis bei darbo rūšys, 
kurios yra apdraustinos, lieka tos pačios kaip ir buvo 
ankščiau.
"Ar aš dar vis turiu eiti i tą pačią bedarbių draudimo įstaigą ?

Taip Tol, kol bedarbių apdraudimo ir Kanados 
darbo įstaigų centrai nesusijungs, jokių pakeitimų nebus.

Unemployment Insurance Commission ir Department of Manpower 
and Immigration dabar susijungi ir vadinasi nauju varauz Canada 
employment ana Immigration Commission. Pakol kas jus aptarnaus : 
musų vietinis Unemployment Insurance įstaigos arba Canada 
Manpower centrai. Kai jos susijungs į vieną įstaigą, naujas 
pavadinimas bus Canada Employment Centres. '

DIRBAME SU ŽMONĖMIS, 
KURIE NORI DIRBTI.
Employment and 
Immigration Canada

Emploi et 
Immigration Canada

Bud Cullen
Ministre

Bud Cullen 
Minister

šventorių partizanų lavonai, 
kad kaime apie tiek tavo 
pažįstamų partizanais žuvo, 
arba buvo Išvežti Sibiran.

Daugiausia partizanai vy
resnio amžiaus patys didvy
riškai suslprogdlndavo, nu
sišaudavo. Jaunl-18-2O m. 
paskelbus "amnestiją”, kurie 
jautėsi, kad dar nedalyvavo 
kautynėse, patys pasidavė. 
Tačiau, jei "stribai "įrūdy
davo" kaltę, t fe jaunuoliai 
partizanai būdavo sušaudomi 
Kiti Išvežami 10-25 m. Sibi
ran.

Didesnę dalį ' stribų' par
tizanai naktį atslinkę į mies
telius, sunaikindavo. Stribais 
būdavę dauglaus la miestelių 
kampininkai, grytelninkai, pa
daužos. Atsirasdavo stribų Ir 
Iš kaimo mažažemių ūkinin
kų.

Žuvusius rusus kautynėse 
su partizanais Išsiveždavę 
slaptai traukiniais į SSSR. 
Lietuviai, žuvę partizanai, 
daugumoje yra palaidoti 
miškuose prie miestelių, 
kaimų. Giminės, draugai, 
gyvi likę,žiną tas vietas.Di
desniuose valsčiuose yra žu
vusių partizanų vyrų Ir mer
ginų tarp 100-300, žiūrint 
kokioje Lietuvos dalyje.

Lietuviai partizanai ker
šydavę stribams, s uš a adyda
mi vietoje ar gatvėje ar ko
kiame pokylyje /pav. vestu
vėse/ ar namuose miegan
čius.

Partizanų būdavę visur Ir 
miestuose Ir kaimuose, mlš-

Jungtinėse Valstybėse 
veikiantieji potvarkiai llečlą; 
periodinę spaudą, reikalau
ja, kad, kartą metuose, spa
lio mėn. visi leidiniai atski
roje vietoje pažymėtų net U; 
leidėjus, jų vardus bei ad
resus, bet Ir bendrąjį tirą-1 
žą. Savaime suprantama, 
kad visa tai liečia Ir lietu
viškąją spaudą. Bes Is lelo- 
jant savosios spaudos da
bartimi ir ateitimi, skelbia
moji statistika pasako kai ką 
daugiau, negu tik sausus 
skaičius. Reguliariai per 
paskutinį dešimtmetį stebint 
lietuviškųjų leidinių spalio 
mėn. laidas, tai yra, tuos 
egzemllorlus su minėtu 
privalomu praneš Imu-daro
si bevelk liūdna Ir apima 
nevisai linksmos mintys ar

tauta savo Istorijoje neturė
jo. Visi ūkininkai,kurie tu
rėjo daugiau 7-8 ha žemės - 
įėjo į vežamų Sibiran kate - 
gorlją. Kaltas nekaltas lie
tuvis - važ tuok’.: Klekvlenas 
įskųstas stribo ar agento- 
važluok*. Kiekvienas buvęs 
A. Smetonos valdininkas , 
įvairių organizacijų buvęs 
narys, karys, "bendradar
biavęs" su vokiečiais,parti
zanais— važiuok’.

"Jėz.ai Marija, Jėzau, Ma
rija, klek aš Iškentėjau per 
karą Ir po karo, branglaus la 
sesute... Esu be sveikatos , 
prieš 5 metus grįžau Iš ten,. 
/Sibiro/". Abi seserys ver - 
kla, bučiuojasi Gintaro vieš - 
bučlo viename kambaryje po 
33 metų nesimatymo.

"Čia nieko nebeklausk 
kambaryje, čia klauso visokį 
aparatai" sesutė sešerlalį 
ausį sušnibždėjo..." Neverk 
brangioji, atsiųslu sImtinį V,.

Lietuvė Iš Chtcagos, man 
sako: "Aš daug sužinojau tik 
nuvykus į kaimą. Todėl jie 
Ir neleidžia vykti į kaimus . 
Bijo teisybės?..

Čia, vakarų pasaulyje, rei
kia mums viską smulkme
niškai sužinoti,ką okupantas 
rusas-komunistas lietuvių 
tautai blogo padarė Ir tebe
daro dabar’.

Vykstantiems aplankyti gi
minių- reikia nuvežti mate- 
rlallnlų gėryblų- dovanų-Tar- 
člau kiekvienas turistas ;url 
Ir pasižvalgyti, kaip okup a ir
tas tvirtinąsllietuvių žemėj, 
kolonizuojąsl, vykdo genoci
dą, naudojasi visokiomis prl- 
velgljomls lietuvių sąskal - 
ton, skriaudžia lietuvius , 
pave rč la nt juos bebals la Is 
tarnais, vergais, dirbančiais 
rusų komunistų Imperijos 
plėtimu įsi.

Kremliaus diktatūra . kaip 
Ir Hitlerio, be atodairos, 
darbininkų gerbūvlo-atlygl- 
nlmo sąskalton ginkluojasi, 
tikėdamiesi užvaldyti pasau
lį, įvedant netinkamą žmoni
jai santvarką.

Tai tuščios jų svajonės. 
Jokia viena tauta pasaulio 
neužkariavo Ir neužkariaus . 
Gifanatlškl Kremliaus vadai 
galį prie tos katastrofos pri
vesti rusų tautą. Tai savi r* 
žudybė netik didžiosios Ru
sijos, bet Ir viso Vakarų pa
saulio spalvuotų tautų lai
mėjimo sąskalton...

Užtai kiekvieno lietuvio 
pareiga veikti, rinkti Istori
nius faktus, kas vyko ir 
vyksta Lietuvoje, kas kur 
skriaudė Ir skriaudžia lietu
vius. Visi lietuvių priešai Ir 
draugai su faktais turi būti 
surašyti į storas knygas... 
Kiekvienas lietuvis turi re - 
gtstruotl istorinius faktus’. 

prielaidos. Net Ir mūsų taip 
vadinamų "didžiųjų" laik
raščių tiražai kasmet ma
žėja. Vadinasi, skaitančių 
laikraščius mūsiškių būrys 
vis traukiasi. Tiesa, "vieša 
paslaptimi" yra faktas,kad 
net ir skelbiami skaičiai ne
būtinai yra visiškai tikslūs. 

iTas Itin buvo ryšku prieš 
i keletą ar kellollką metų, kai 
pašto patarnavimas buvo ga
na pigus. Leidėjams tikrai 
apsimokėdavo dirbtinai "di
dinti" tiražą, už tokį skaičių 
apmokant paštui, nes didesni 
skalė lal/nors ir fiktyvūs, bet 
oficialiai nežinomi/pad ėda - 
vo rasti daugiau Ir .1 ge- 

' rlau apmokamų įvairių ko
mercinių skelbimų. Vienaip 
skelbėjas žvelgia į savo 
skelbimą, kai žino, kad jis 
bus matomas tūkstančių 
skaitytojų Ir visai kas kita , 
kai skelbimą tematys kelio
lika šimtų aklų. Verslininkai 
Ir profesionalai į tai žvelg
dami labai realistiškai Ir 
grynai Iš materialinio taško 
Išvadas bei sprendimus pa - 
s įdaro. Yra aišku, kad ma
žėją mūsų periodikos tiražai 
mažina Ir pajamas, gauna
mas už skelbimus. Po to , 
savaime suprantama, turi 
kUtl prenumeratos kaina, nes 
spausdinimo ir visos leidi
mo išlaidos Itin pakilusios.

Šioje vietoje- labai gatla- 
mūsų spaudos vargai dar ne
sibaigia. Kylanti prenume
rata nevlsada palankiai su
tinkama skaitytojų tarpe. 
Nuolat girdimi priekaištai, 
Ir nepasitenkinimas. Visiš
kai pamirštama, kad inflia
cija ir visos kitos didėjan
čios Išlaidos, verste verčia 
didinti leidinių kalnas n e 
pelno Ieškant,bet tik 
bandant be nuostolių 
Išsiversti. Be to, są
moningai ar ne, užmirštama 
kad net Ir brangstanti 
lietuviška spauda vis 
dėlto yra pigesnė už 
vietinės aplinkos 
spaudą. Tas pat pasakyti 
tina Ir apte knygas, žurnalus. 
Tačiau nesigirdi priekaišta
vimų ne taip jau pigiai ame
rikinei spaudai, visą nepasi
tenkinimą kreipiant vien sa
viškės pusėn. Todėl Ir daro
si liūdna,kai matai mažėjan
tį prenumeratorių skaičių 
ne vien dėl natūralių prie
žasčių/k.a. mirtys/, bet Ir 
dėl tariamo brangumo pasi
taikančius nubyrėjimus .Žiū
rėk, vienas skaitė penketą 
įvairių laikraščių, dabar jau 
pasitenkina vienu ar dviem.

Būdingas Ir įdomus yra 
dar vienas atvejis. Tai be
velk nuolat girdimas kalti
nimas, kad "mūsų spauda ne
įdomi". Tuo besivadovau
jant / gal net Ir tikint/, jau 
nėra sunku atsakyti arnebe- 
atnaujlntlpaslbalguąlos pre
numeratos. Nereikia Ir aiš
kinti, kad tikrasis motyvas 
to "neįdomumo" tėra ttfc 
šykštumas, Ir viskas. Prie 
toprls įdeda Ir po truputį di
dėjantis abejingumas lietu
viškajai kasdienos daliai. 
Dar kitiems, "nėra" ai? "ne
beliko laiko "skaitymui. Vie
tinis radio, TV Ir spauda 
perduoda bevelk sukramty
tas žinias, paskiausius die
nos įvykius, gi lietuviškasis 
gyvenimas Ir aktualijos gali 
Ir palaukti, esą,tokios žinios 
vlsvfen jau pasenę, netfek 
aktualios.Ko gi laukti Iš mū
sų pačių jaunųjų, jei jų pa
čių tėtušis su mamute vis 
rečiau rankon Ima lletuvlš - 
ką laikraštį’. Skubiai artė
jame prie modifikuoto anų 
laikų telglnlo-gente Ittuano, 
natlone amerlcano '. Ar tat 
perdėtas teigimas 7
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
ATSIŲSTA PAMINĖTI

LIETUVOS RVŠYSSU AMERIKA

Viktoras Karosas. Istorinė apybraiža.
An Historical Sketch Dedi
cated to the Bicentennial of 
the American Revolution.

Devenlų Kultūrinio Fondo 
Leidinys nr. 2, Chicago, 
1977., psi.176. Kaina nepa
žymėta.

ŠI originali knyga, pride
dant anglų k. santrauką Ir 
eilę Įdomių atvaizdų: Kos
ciuškos,Radvilų, Jasinskio , 
bei Lietuvos reformatorius —

apie kuriuos mes gal per 
mažai žinome ar glrdlme- 
rėmus tu Cromwell Ir Prū - 
sijos hercogo Albrechto 
Brandenburgiečio bei kt.

Ši apybraiža primena 
mums, kad lietuviai kovo
jo Istorijos bėgyje ne tik su 
despotais ar tik už savo 
laisvę. Štai paties autoriaus 
įžanginio žodžio Ištraukos:

... Jei lietuvių tautos Istorija būtų buvusi vien savų des
potų vedamų kovų prieš kitus despotus aprašymai,tai ne
būtų medžiagos šios studijos temai išvystyti. Peržvel - 
giant lietuvių tautos Istoriją teko Išskirti * tuos laikotar
pius, kuriuose kovota už žmogaus Ir tautos laisvę,kaip ją 
supranta Amerikos demokratija. Ypatingą dėrresį teko 
kreipti Į tuos Istorinius momentus, kada lietuvių tautos 
kovos prisidėdavo savo lemiamu įnašu Į bendrą Vakarų 
Europos kovą tarp despotizmo ir laisvės, kas artimai su
rišo tdė-jlnlal Ir dvasiniai lietuvių tautą su Amerika.

Statant sąlygą neapsunklntl amerikiečio 'skaitytojo 
gausiomis datomis, vardais, citatomis teko pasirinkit Is
torinės apybraižos formą, kurioje, kaip dailininko,prieš 
tapant paveikslą, paruoštame škice,bendrais bruožais Iš
reiškiama Idėja.

Berašant,-studija Išsiplėtė. Iškilo sumanymas išleisti 
ją lietuvių laiba, nes sukeliamomis mintimis 1 naudinga 
būtų susipažinti Ir platesnei lietuvių visuomenei, o kny
gos gale duoti platesnę santrauką anglų kalba.

Rašant šia tema amerikiečių skaitytojui nereikėjo a- 
plbūdlntl, kaip paskiros religijos ar Idėjiniai sąjūdžiai for
mavo Europos tautų mintijimą,kaip Iškilę priešingumai 
sukeldavo religinius ar revoliucinius karus, kurių eigoje 
susiformavo naujųjų amžių Istorija Ir iškilo Vakarų de - 
mokratlja. Tai amerikiečiui savaime suprantamos sąvo
kos, kurioms nereikalingi jokie paaiškinimai ar autorite
tų bei šaltinių nurodymai. ''

Visai kitaip yra,kai tenka panašiomis temomis rašy
ti mūsų skaitytojui. Lietuvis vis dar tebegalvoja lietuviš
ko kraujo, lietuviškos dvasios ar lietuviško kultūrinio pa
likimo sąvokomis. Jam sunkiai suprantama,kaip . galėjo 
"svetimos" renesanso,humanizmo, reformacijos Ir apš - 
vietos Idėjos, nekalbant apie mūsų amžiaus Idėjinius są - 
jūdžlus, pabelktl ar net nulemti lietuvių tautos istoriją. 
Dar labiau lietuviui neįprasta į savo tautos istoriją paž - 
velgtl Europos Istorijos apimtyje, kurioje tegalima pilnu
moje suprasti Ir įvertinti savo praeitį Ir dabartį.

Norint viską pilnumoje apimti, reikėtų rašyti stambų 
veikalą, kuriam šiuo metu nėra nei laiko , nei galimybių. 
Skaitytojui teks pasitenkinti t rampa Istorine apybraiža,ku

rioje, nors Ir netobulai,bet kondensuotai Įrodoma,kad lie
tuvių tauta nėra vien etninė grupė, bet yra vakarietiška 
tauta, kuris savo dalyvavimu Europos dvaslnėsee grum - 
tynėse tarp despotizmo Ir laisvės,dvasiniai Ir Idėjiniai su 
s įrišo su Amerikos demokratija nuo pat jos I Įsikūrimo 
pradžios.

16: Juozas BALTUŠIS
i

SU KUO VALDYTĄ DRUSKA

- O dabar šitą, Marljon, - vėl prašo motiną. - Ži
nai, tą? "Nudavė motutė, nudavė senoji..."T iktal tu ne
skubėk, Ir kad tykiai, o tykiausiai tai tą vietą, žinai?"Oi 
stovi, stovi trys jovarėliai, trys jauni..." Žinai, Marljon?

O pati jau Iš anksto kniaubiasl prikyštėn, dar nerau
da, bet, matyt, tuoj uždūduos,kaip reikiant. Garllūnas 
prie durų pakrutina koją, pažiūri Į motiną. Toji nebeuž- 
dalnuoja. Tyku. Bet dabar sukruta mūsų tėvas.

- O Šventojoj, tai sietuvoj, - sako jis, - saulė kai 

pašviečia, tai kiaurai Ir matyt... Gult tenai žuvys, o nu
garos tai juodos. Juodos nugaros, o guli, nekruta...Sa
kau, saulė kai pašviečia. O anpj pusėj,priešais Būtėnus , 
tai serbentai. Pilna sala,lr vis juodųjų, juodųjų...Smė - 
liukas visur baltas, Ir visur tik juodieji.Saloj Ir krantuo
se. Saulė, sakau,kai pašviečia...

Tėvo akys jau pilnos ašarų. Garllūnas prie durų su
krutina kitą koją.

_ Žuvys? Guli? Sietuvoj,sakai? - prašnenka storu 
balsu. - O duona Būtėnuose ant stalo ar guli?

- Ne taip sakai, Garllūnal...
- Duonos, sakau, prie Šventosios daug atsiriekei?
Tėvas pas Ižlūrl į Garllūną. Ašaros prapuola jam nuo 

aklų.
- Šneki kaip mažas. Kas tau bėgtų nuo duonos? Atsi

riekęs būčiau, tai velniam man ta Ryga’.
- O sietuvos gralbalsl ’.
Tėvas nieko nebesako. Tyli Ir visi kiti. O kai jis la

bai Ilgai šitaip užsttyll, tėvas Išsiima klarnetą. Laiko jis 
šitą klarnetą pailgame juodame dėkle,pakabinęs pačiam 
paluby, kad mes nepaslektumėm. Taigi, Išsiima Ir už - 
groja. Gražiai jis groja. Išllulena tokius treltus, -kad Ir 
kvapą gniaužia. Tiktai jo grojimo nelabai kas nori klau - 
sytls. Garllūnlenė netik neberauda, o žiovauja Ir dengia 
delnu burną. Garllūnas net kojos nepakrutina nuo : tėvo 
grojimo. Viena mūsų motina paslrenmla galvą ranka Ir 
klausosi, Ir prašo paskui:

- Pagrok dar, Karol lau. ''
Tėvas Svieste šviečia visas, groja toliau. Motina 

stebisi:
- Ir Iš kur tu Išmokai, Karollau?
-Talkas Iš to? - neprisipažįsta tėvas, nors šviečia 

visas dar labiau. ,
- Boba, namo, - atsiliepia nuo durų Garllūnas.
- Taigi aš neraudu ’.
- Namo.
Garllūnal Išeina.
Tokie būdavo vakarai mūsų namuose. Ne vis, žinoma

o
O valkų mūsų namuose buvome keturi. Motina pasa

kojo,kad buvo dar Ir penktas, vyriausias brolis Joniukas^ 
bet gimė jis Ir spėjo numirti, kol aš varnas kausčiau 
Varšuvoje... Liko tik jo kapas senosiose Ir didžiausiose 
Rygos kapinėse, kur mes aplankydavom jį švenčių dieno
mis. Po Jono ėjo sesuo Marytė. Šita tai buvo gyva, Ir net 
dvlejals metais vyresnė už mane, o to aš jai i negalėjau 
dovanoti visą gyvenimą. Užtat po manęs ėjo Alpūkas,ly
giai dvejais metais jaunesnis. Ir aš dažnai pagalvodavau 
kad teisybė pasaulyje vis dėlto yra, Ir Dievas, jeigu jis Iš 
tikrųjų yra,kaip sako Garllūnlenė, labai teisingai tvarko 
žmonių reikalus: paėmė Iš vieno šono, tuoj pridėjo prie 
kito. O po Alpuko ėjo dar vienas brolis - Leonardas. Na 
šitas tai dar su Ilgais marškiniais vietoj kelnių.

Didžiausia bėda visiems būdavo su Alpuku. Tikras 
vijurkas. Juda,kruta,eina .lekia, griūva, visokioms Iš - 
monėms galo neranda. Pamatys ką - verkiant reikia jam 
pasižiūrėti, Išardyti, Išnarstyti. Taip Ir niežti nagaj.Vei
das amžinai guzuotas, šonai mėlynėmis išrašyti, alku - 
nės Ir kojų keliai nubrūžinti, pirštai atmušinėti, nagų be
velk nebeturi. Kltasjo vietoj šunim kauktų, apsiramintų, 
uodegą paspaudęs, o jis tik nosim sušnarpščla Ir vėl sa
vo daro. Motina stačlalpaIlsta,belėkdama Iš paskos,daik
tus Iš rankų jam beluplnėdama, guzus Ir Išdraskymus be- 
tepdama, Ir tik delnais ploja: y

- Į ką tu man toks Ir atsigimei?’. ( (b. d.)

PAŽINKIME PRAEITI l

JUOZAS DAUMANTAS

(tęsinys)

jjgĮV.. ..... ....... Į".......
kai: dažniausiai turėjo tik pap rastus šautuvus ’ir kas ke - 
llollktas-kulkosvaidį. Partizanų kautynių su stribais ne
galima vadinti rimtomis, o tik paprastu stribų bėgimu .
1945 m. pavasarį stribų bėgimas buvo masinis. Jų pakrfc- 
klmo priežastys nėra tik nuostoliai po kautynių, bet ir 
mitas, kuris gaubė partizanų veikimą. Likusios stribų 
eilės nustojo pasitikėjimo rusuose.

Tautoje stribai buvo nekenčiami. Į juos lietuviai žiū
rėjo, kaip Į aklus okupanto įrankius,padedančius naikinti 
tautą. Tas tautos pyktis Ir neapykanta juo labiau reiškėsi, 
kad stribams vadovavo tik rusai.

PARTIZANINIS JUDĖJIMAS
1945 metų pradžioje periferijoje jau velkė vienur stip

resni,kitur silpnesni paskiri partizanų daliniai. Šis nuo
lat augąs judėjimas buvo apėmęs visas Lietuvos vietas , 
išskyrus tuos rajonus,kuriuose laikėsi didesni rusų I ka
riuomenės daliniai,kaip Paprūsėją ir šiaurės vakarų Lie
tuvos srityse/

Lietuvos miškingosios vietos,kaip Rūdninkai,Prlen- 
šUis,Kazlų Rūda, Žaliosios girios,Labanoro Ir Tauragės 
miškai, glaudė didesnius kovos junginius nuo keliasde
šimt Iki kelių šimtų vyrų. Bendros partlėanų vadovybės 
tuo kartu dar nebuvo. Komandavimo plotai buvo " labai 
maži. Prieš vykdydami didesnio masto operacijas, v le
dai inlal kviesdavosi kitus talkon. Po atlikto uždavinio vi
si vėl išsiskirstydavo Į nuolatines savo veikimo vietoves 
palaikydami tarpusavio ryšius. Tiek organizacinė dalinių 
struktūra,tiek veikimo būdai bei uždavinių sprendimas 
buvo skirtingas. Tačiau visi tūrėjo pagrindinius tikslus 
tuos pačius: parallžuotl bolševikinio aktyvo veiklą,truk
dant jų planų vykdymą Ir naikinant NKVD pajėgas .provin
cijoje siaučiančias. Kitos rūšies uždavinys buvo palaikyti 
viešąją tvarką, apsaugojant gyventojus nuo nuolatinių 
plėšikavimų, vykdomų tiek raudonarmiečių, tiek civilių. 
Su raudonosios armijos daliniais į atviras kautynes stoti 
buvo vengiama.

Sausio, vasario bei kovo mėnesiais vokiečiai numetė 
Į įvairias Lietuvos vietas savo žvalgų- agentų, radistų Ir 
sabotažiniams veiksmams vykdyti lietuvių tautybės desan
tininkų. Kartu buvo numesta ir nemaža ginklų, šaudmenų, 
bei sprogmenų.

Daugumas desantininkų buvo grynai lietuviškos orien
tacijos ir vokiečių pagalbą pas Ir įtiko ne Iš medės ar slm- 

■patljų vokiškajam nacionalizmui, bet realistiniais apskal
bsi. l

člavImate: gavus vokiškosios mokyklos patyrimą Ir par
tizaninei veiklai reikalingiausių priemonių, pas tekti Ir pa
dėti kovojančiam kraštui. Vokiečių pagalba atsidūrę Lie - 
tuvoj, bet kokio bendradarbiavimo su vokiečiais jie atsi
sakė.

Krašte atsiradę grynai provoklškos o- 
rtentacljos, ar tik tam tikra fprma Į ją besiorientuoją 
desantininkai į viduje susikūrusį partizanų judėjimą nebu
vo Įsileisti. Jie buvo l z oi luot l, a rb a nuo Jų ižo - 
1 luotas I. /Red.pabraukta/ Bet toki atvejai buvo gana 
reti, ir tokių desantininkų veikla neilgai tęsdavosi, nes jie , 
nepažindami esamų sąlygų, negalėjo išsilaikyti.

STRIBAI x
Kovai su partizanais bolševikai dar 1914 m. rudenį , 

mobilizavo dalinius vadinamųjų "liaudies gynėjų" - Istre
bitelių, paprastai žmonių "stribais" vadinamų. Šis var
das yra verstinis Iš rusiškojo "Istrebltel" - naikintojas . 
Į šluos dalinius buvo stengiamasi sumobilizuoti kiekvie
name valsčiuje Iki 30 vyrų.’ Jų tikslas buvo kova su par
tizanais. Į juos stojantieji buvo atleidžiami nuo karinės 
mobilizacijos. Šios sąlygos buvo suviliojusios nemaža 
lietuvių, kadangi pirmieji jų uždaviniai ne visiems buvo 
aiškūs. Partizanai dėjo visas pastangas juos pakrlkdytl , 
kad nelietų kraujo lietuviai prieš lietuvius. ŠI akcija bu
vo pradėta asmeninių kontaktų Ir atsišaukimų forma,kar
tais nevengiant ir jėgos. Neretai šių stribų eilėse buvo 
partizanų draugai ar jų giminės. Partizaninės i akcijos 
dėka stribai pradėjo krikti: vieni pasitraukė Iš viešojo 
gyvenimo, kiti net pas partizanus prisiglaudė. Stribais gi 
pasiliko tik tie,kurte jau nepriklausomos Lietuvos laikais 
pasireiškė kaip nepageldaująmas kriminalinis elementas- 
visuomenės šiukšlės. Stribai apginkluoti buvo labai men-

SVETIMU TAUTYBIŲ PARTIZANAI
Partizanų daliniuose vienokiais ar kitokiais keliais 

kartais atsirasdavo vokiečių, rusų ir latvių tautybės as - 
menų. Vieni jų buvo desertyral Iš raudonosios armijos , 
o kiti jau karo belaisviai. Vienus Ir kitus partizanai pri
imdavo į savo eiles labai nenoriai, pasiūlydami j jiems 
kraustytis Į savo kraštus Ir ten vykdyti tuos pačius užda
vinius, kurtuos turėjo Lietuvos partizanai. Kitataučiui , 
kokio jis bebūtų karinio laipsnio ar patyrimo,buvo patiki
mos tik eilinio pareigos. Tai nesaistė latvių tautybės Lie
tuvos partizanų. Visų kitataučių partizanų veikimas Lle-£ 
tuvoje galėjo būti labai ribotas, nes kiekvienam pąrtlza - 
nul būtina puikiai pažinti veikimo vietoves, krašto tradi
cijas, papročius bei žmonių ps Ichologlją. Be to, tiek vle- 

1 nals, tiek kitais nebuvo pilnai pasitikima, saugantis prie
šų Įsibrovimo Į mūsų eiles. Buvo pastebėta,kad šie sve
timo plauko partizanai, naudodamiesi savo padėtimi, ne
retai bandydavo net plėšikauti. Tokiais sumetimais, jau 
1945 metų pavasarį buvo susirūpinta nuodugnia esamų ki
tataučių partizanų atranka Ir uždrausta toliau kitataučius 
Į savo eiles priimti. 1945 metais pasirodžiusiame Tauro 
apygardos partizanų statute pasakyta,kad partizanais ga
li būti tik lietuviai.

GELEŽINIO VILKO PULKAS
Garliavos,Prienų, Gudelių,Sasnavos Ir Balbieriškio 

rajonuose jau nuo ankstyvo 1944 metų rude nd pasireiškė 
gyvas partizanų judėjimas, kurte 1945 m. pavasarį perė
jo Briedžio vadoyybėn. Prieš tai velkė paskiros grupės ; 
jos susijungė tik minėtu laiku. Klek vlėlau prie šios gru- 
prisidėjo Ir kaimyniniai daliniai, sudarydami < kovingą 
"miško brolių" junginį. Šiam daliniui buvo parinktas mi
tologinis Geležinio Vilko vairias. ( bas daugiau)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4

4



Dr Br Povilaitis
(70 -TIES METU AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA)

Buvęs montrealletls dr. 
Bronius Povilaitis neseniai 
atšventė 7O-ąjį savo gimta
dienį. Jis yra vienas iš ne
gausingų agronomų, kuris 
užsispyrusiai tęsė savo pro
fesinį darbą gana sunkiose 
Išeivijos sąlygose Ir pas lėkė 
aukšto profesinio lygio Ka
nados moksliniame pasau

lyje.

Biografinės žinios
Bronius Povilaitis gimė 

1907 m. rugsėjo mėn. 5 d. 
Dlržlųkm., Žeimelio valse., 

kiaulių apskrityje gausioje 
enklų valkų šeimoje. 1925 

m. jis baigė Linkuvos glm- 
. nazlją Ir įstojo į Ž.Ū.Aka

demiją Dotnuvoje. Kaip ga
bus studentas,penktame sa
vo studijų semestre B. P. 
buvo paskirtas laborantu 
prie prof.Tonkūno vedamos 
Bendrosios Žemdirbystės 
katedros Ir tose pareigose 
Išbuvo Iki pat Akademijos 
baigimo diplomuoto agrono
mo laipsniu 1930- Vytauto 
Didžiojo - metais.

Akademiją baigęs, B.P . 
jOje tampa vyr. as Istentu,, o 
vėliau lektoriumi. Kai 1938 
m. Ž.Ū. Ministerija įkūrė 
Sėklų Kontrolės Stotį,B.P. 
buvo paskirtas jos direkto
rium, bet kartu pasiliko Ir 
lektoriumi Akademijoje. Vo
kiečių okupacijos metu B.P. 
pakviečiamas docentu Spe - 
clallnės Žemdirbystės ka - 
tedral Ir tose pareigose Iš
būna visą 1940-44 metų oku
pacijos periodą.

Rytų frontui pasiekus Lie
tuvą, B.P.per Rytprūsius su 
dideliais apkasų kasimo ir 
kitais vargais, pasiekė 
Gpęttlngeną Ir ten esančią 
DP stovyklą. 1945 m.Britų 
Karinei valdžia įdavus leidi
mą organizuoti Hamburge 
Baltų universitetą, B.P.pa
kviečiamas į Hamburgą dės
tyti Spe dalinę Žemdirbystę. 
Kaip gyvenimo,taip Ir mo
kymosi sąlygos Baltų unl-

Dr B. Povilaitis

versltete buvo nepavydėti
nos, kadangi trūko visko: 
maisto, kuro, rūbų, žmoniš
kų patalpų, mokslo priemo
nių, literatūros ir 1.1.

Bedirbdamas Baltų uni
versitete ,B.P. laimėjo Lady 
Davis Foundation stipendiją 
mokslinėms studijoms Ka
nadoje Ir 1949 m. atvyko į 
Montrealį. Ola MoDonald 
College,prie McGUl univer
siteto, 1951 m. B.P. įsigijo 
gamtos mokslų magistro, o 
1954 m. filosofijos daktaro 
laipsnį. 1957 m. B.P. buvo 
pakviestas į South-Western 
Ontario tabako tyrimų stotį, 
Delhi, Ont., kaip "research 
scientist" tabako selekcijos 
ir genetikos tyrimams. Toje 
pozicijoje B.P. Išdirbo ■ Iki 
ls72 m., tai yra, Iki pat Iš - 
ėjimo į pensiją. Tačiau Ir 
po to B. P. dar tris vasaras 
dirbo kaip konsultantas su 
Imperial Leaf Tobacco kom
panijos tabako veislių ban
dymams .

MosklljilaLdąrbai
B. Povilaičio moksliniai 

darbai daugumoje yra spe
cializuoti ir lietuviškai vi
suomenei mažai žinomi.Ka
nados Ir JAV moksliniuose 
leidimuose B.P. yra ats
pausdinęs 38 mokslinius 
straipsnius. Juos galima

rasti Canadian Journal of 
Genetics and Cytology, Can. 
Journal of Plant Science , 
Can. Journal of Botany Ir ki
tuose žurnaluose. Taip pat 
B.P. yra dalyvavęs eilėje 
mokslinių suvažiavimų Ir 
yra skaitęs juose bent 12 re
feratų. I

Kaip mokslininką, B. P. 
gerai įvertina įvairūs anglų 
spaudos šaltiniai. Net pen
kiems metams praėjus nuo 
jo išėjimo į pensiją The Ca
nadian Tobacco Grower žur
nale 1977 m. gegužės mėn. 
numeryje apie radlo-aktyvlų 
spindulių naudojimą mutaci
joms Iššaukti,beieškant nau
jų tabako veislių, sakoma: 
"Ryšium su aukščiau apibu
dintomis problemomis, dr. 
Bronius Povilaitis Delhi Ty
rimų Stotyje pradėjo svar
bius tabako veislių mutaci
jos bandymus, s lėkdamas pa
gerinti arba Išvesti naujas 
tabako veisles. Jis panaudo-
jo Delhi 34 tabako veislės 
sėklas, jas peršviesdamas 
įvairaus stiprumo radlo-ak
tyvlų / gamma- rays from 
Cobalt 60/ spindulių dozė
mis ir paveikė jas chemika
lu ethyl methane sulfonate 
EMS... ". Toliau straipsny - 
je konstatuojama, kad dėka 
B.P.* pradėtų tyrimų dabar 
yra Išvesta žymiai geresnė 
tabako veislė, pavadinta Del-: 
hl76. Apie B.P. mokslinius 
darbus Ir jo biografiją gali
ma rasti Who’s Wio In the 
Midwest 1965-66 m. Ir 1970- 
71 m.laidose,American Men 
of Science,I960,Lithuanians

žada Išleisti Lietuvių Agro
nomų Sąjunga Čikagoje. Ne
seniai B.P. gavo kvietimą Iš 
Vilniaus universiteto atvykti 
į Lietuvą Ir patiekti bent ke
turis savo specialybės refe
ratus .

Visuomeninė veikla
Salia profesinio Ir moks - 

llnlo darbo B. P. visą gyve- 
n imą buvo aktyvus vlsuome - 
nlnlnkas. Nuo pat glmnazl - 
jos laikų jis yra ateitininkų 
Ir daugelio kitų katalikiškų 
organizacijų narys. Lietu
voje B.P. dalyvavo Agrono
mų Sąjungoje Ir kitose pro
fesinėse Ir akademinėse or
ganizacijose. Vokietijoje, 
.prieš Išvykdamas į Kanadą , 
buvo lietuvių atstovu Baltų 

“Centrinėje Taryboje prie 
Britų Karinės Valdžios.Gy
vendamas Delhi, buvo vieti
nės Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkės pirmininku Ir eilę 
metų atstovu į Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Kraš -
to Tarybą. Jis yra senas 
Liet.Katalikų Mokslo Aka - 
demljos narys Ir yra daly 
vavęs keliuose jos suvažia
vimuose su savo specialybės 
referatais. 1970 metais įvy
kusiame LKMA suvažiavime 
jis buvo jo organizacinio ko
miteto nariu Ir gamtos 
mokslų sekcijos pirmininku. 
1968 m. B.P.buvo pakvies-3 
tas lietuvių atstovu į Londo-

■ no vyskupijos antrojo sinodo 
komis Iją Imigrantų re tka- 
lams Ir buvo sudaręs lietu - 
vių sekciją memorandumui 
paruošti. 1969 m. B.P. buvo 
Išrinktas į Kanados Lietuvių

in Canada, 1967 Ir Lietuvių 
Enciklopedijoje, HI tome.

Nemaža B.P. yra rašęs Ir 
lietuvių sapudoje. Lietuvoje 
daug jo specialybės straips
nių tilpo Ž.Ū.Metraščiuose , 
Tėviškės -Žiburiuose Ir ki
toje periodinėje spaudoje. 
Be to, jis (buvo Lietuvių E n-

Katalikų Centro Valdybą, ku- 
* r los vice-pirmininku Ir da - 

bar tebėra. 1970 m. Romos 
suvažiavime B.P. buvo Iš 
rinktas nariu įPasaullo Lie
tuvių Katatkų Bendrijos Val
dybą. Daktaras B.Povilaitis 

įjtebėra pilnas energijos Ir 
neabejotinai dar Ilgai galės 

, al<t y v la l, dalyvadtl. thus ųl le
clklopedĮjos žemėą. Ūkio sky
riaus redaktoriumi Ir yra 
jai parašęs virš 50 straips
nių. Šiuo metu jis bendra
darbiauja Enclclopedla Lltu- 
anlca Ir rašo Žemės Ūkio 
Akademijos Istoriją, kurią

btuvlškame Išeivijos gyvenki
me .<

Dirbdamas McGUl univer
sitete, Bronius PovUaltls 

i susipažino su Monika Luko— 
ševlčlūte Ir 1951 metais su-

Šiandieninė Europa ir Turistai
Rašo Juozas Kaributas

(Tęsinys iš praeito numerio)

SOSTINĖ TUNISAS
Miestas turi apie 765.000 

gyventojų. Jis yra labai sau
gioje. vietoje tarpe dviejų 
druskingų ežerų. Sudarytas

kvartale. Mieste yra Karta
ginos katalikų archlvyskupo 
rezidencija,1891-1895 statyta 
katedra. Lankantis sekma - 
dfenlo pamaldų metu, ji buvo 
pustuštė, nežiūrint 'didelio

mybės laikotarpį Tunis įjos 
valstybė, kaip ir pati sostinė 
nedaug pažangos kultūroje 
tepąs lėkė.

Tunlsljos moterys su pa
vydu tebežiūri į Išprususias

skundėsi Jungtinėms Tau
toms, Ir po to buvo suimtas. 
1956 m. po visų nesėkmių , 
jis buvo Išrinktas premjeru, 
o vėliau Ir pirmuoju prezi
dentu. 1959 m.lapkričio 8 d.

Iš dviejų skirtingų dailų: se
nojo Ir naujojo miesto, ku
riuos jungia 9 kilometrų ka - 
nalas.SenasIs miestas susi
deda Iš trijų dailų: Medina 
/senesnioji dalis/, žydų ap
gyvento Babel-Sluka ir šiau
rinė priemiesčio dalis.Čia 
randasi Jamaa-ez Zituno 
mečetė,kurioje vlekla 732m 
įkurtas Islamo universitetas, 
^llna mažų krautuvėlių . 
Siaurutės su arkomis gatve-

skaičiaus turistų Ir kad 
pirmosios komunijos die
na. Čia yra labai daug me- 
čeč lų be l keletas s Inagogų . 
Neperseniai krašte įvestas 
privalomas mokslas,bet ne
žiūrint to,čia dar labai daug 
beraščių. Nenuostabu, kad 
čia kraštas atsilikęs visa 
šimtmečiu. Kurį laiką jį 
valdė svetimieji: 1573 m. Is
panai buvo užėmę Tunisą, 
nuo 1574 turkai Ir nuo 1881-

Aple lygias teises 
su vyrais tik dabar pradeda 
svajoti. Nors 1925 m.susi
dariusi politikierių grupė 
bandė įgyvendinti demokra
tinę santvarką, bet prancū
zai tai užuodę, visus vadus 
suėmė Ir pasipriešinimą pa
laužė. Ypatingai čia su pa
garba minimas žymiausias 
politikas Habib Bourg Iba, 
įkūręs Neo-Destuur partiją, 
kurią prancūzai 1938 m.už-

buvo turistes. prllmta nauja konstitucija.
Tad gal nenuostabu, kad 
kraštas turi tam politikui 
labai daug sentimentų,Ir sa- 
savystovlal nelabai seniai 
pradėjęs gyventi, mažai ką 
Ir pasiekti tegalėjo. Nors Ir 
pastangų nesimato,..

Trys dienos Tunlsljos 
sostinėje gal Ir buvo pačios 
nuobodžlauš los. Č la nei 
naktinio gyvenimo, nei teat
rų. Net Ir padoraus kino ne

lės, kur kiekviena amatų 
rūšis telkiasi atskirame

1957 prancūzų protektorate . 
Per tą trumpą neprlklauso-

darė. Tada jis pabėgo įE- 
gyptą Ir kovojo dėl nepri
klausomybės. Jis 1949 m. 
sugrįžo Ir vyko į Paryžių,

buvo galima rasti. Ten kur 
vietiniai eina- balsu. Tad 
eini vis tomis pačiomis gat
vėmis Ir gatvelėmis,kur be

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT/, TAVO IR TAVO ARTJMŲJU 
gyvenimą ir nori nustoti gerti - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

C F M B LIETUVIŠKA RADIJO 
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RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ. NUO 11,30 iki 12 vai nakties 

programos vedėjas
L. Stankevičius, 1053 Alban.I Cr.. Djvernoy. P.Q. TEL. 649-«’83<

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbumą lietui 
vįškai. Jie atviri visiems, ieškantiems 'pagalbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui $.631 - 6834, Henrikui N. 277-7868.

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS
PI BilSIIINC com PAN Y

TEL. 268-3071
PllĮ’.lIt. tERS (JI THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 

636 EAST BROADWAY .SOUTH BOSTON, MASS. 0 2 1 2 7'

1977. XI. 17

kūrė šeimą. Monika tuo me
tu jau dirbo Royal Banke 
Montrealyje Ir jo tarnyboje 
liko Iki pat šios dienos, t Ik 
persikėlė į TUlsonburgą.

TUlsonburge Povilaičiai 
pas įstatė gražų namą, kurį 
supa jų pačių išaugintas di
delis sodas Ir daržas. To
je apylinkėje yra nemaža 
lietuvių, turinčių arba turė
jusių tabako ūkius, todėl į-

valros veiklos,pramogų Ir 
visokių sukakčių netrūksta . 
Prie viso to, Povilaičiai 
mėgsta keliauti, Ir tuo būdu 
pilnai Išnaudoja savo lais
vesnio gyvenimo dienas.Ne
retai Povilaičiai lankosbIr 
Montrealyje, su kuriuo juos 
riša ne tik skaitlingi gimi
nystės ryšiai, bet Ir daug 
gražių atsiminimų bei Ilga
mečių draugų.

Pr.Rudlnskas

atvangostau siūlosi įvairaus 
amžiaus valkai batus nuva
lyti, nežiūrint, kad ir Iš past-

Laivai Iš čia plaukia kas 
trečią dieną.Tad tenka lauk
ti. La įmingąs pas ljutau , ka l

gali ėjimo jiems, be jokio 
reikalo jau nuvalytus,leIdau 
dar tris kartus valyt.

Pati . didžiausioji gatvė 
plati Ir apsodinta medžiais , 
lyg mūsų Kauno Laisvės A- 
lėja, apstatyta gėlėmis,kur 
pardavėjai už labai mažą 
kalną siūlo gražiausias gė - 
les’. Kaip 'jos Išs įtaiko karš -
tyje- sunku pasakyti, bet per 
dienas žydi visame gražume. 
Mečetės nuklotos mozaiko
mis-spalvingos. Nors vletl - 
nlal pasakojasi apie 13 šimt
mečio aukštą kultūrą Ir cl- 
vUlzaclją, bet šlandlenądar
tebejoja ant kupranugarių Ir
asilų, o moterys eina Iš 
paskos asilo uodegos įsitvė
rus los. Taip joms geriau, 
asilas truputį tempia tai Ir 
našta, kurią Ir jos ant kupros 
neša-lengvesnė. Jos vargšės 
įsisupusios į Ilgus rūbus, 
veidą užsidengus los, lyg bal
dyti ką pasiruošus los,past - 
gailėjimo vertos. Čia darbo 
jėga labai pigi,tad ir rankų 
darbo Išdirbinių netrūksta . 
Gražūs kilimai, megstukal 
bei įvairūs suvenyrai atrodo 
patraukliai. Na,žinoma,ke
ramikos- pilni pakraščiai. 
Tarpe pigios, yrd Ir vertln - 
gos, meniškai padarytos.

Nors yra šviesų ir susto
jimų- jie važiuoja taip,kad 
šiurpas krečia, apsaugok , 
Aukščlaus las’.

Nežiūrint didelio nuo kitų 
kraštų atsilikimo,kalnas tu
nisiečiai žino labai gerai. 
Viešbučiai, maistas, avalynė 
Ir visa kita, prilygsta kitų 
kraštų ka Inoms.

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM
Šešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM

Veda K. BRAZDŽIONYTt

jau vėl traukinyje važiavau į 
uostą Išplaukimui. Uoste 
laksto mažamečiai: valkai su 
šimtinėmis rankoje. Itališ
kos šimtinės, žinoma centų 
tevertos. Jie prašo keisti 
juos į vietinę valiutą. Priei
na prie manęs gal apie šešių 
metukų keitėjas Ir gesto pa
galba bando 'sus lšnekėtt.: Jam
rodau, kad nekelsiu tos jo 
šimtinės, nes neturiu smul
kių pinigų. Tada jis,plačiai 
šypsodamasis man rodo,kad 
jis tada man trenks kumščiu 
į pasmakrę, ištrauks mano 
piniginę Ir dums į laukus .
Juokiasi tie, kurie tą past-
kalbėjimą sekė, juokiausi Ir 
aš, o tas valklščlullabal pa
tiko.

Uosto patalpos prastos . 
Pilnos nukaršusių kačių, šu
nų. Jie Išbafėję, neprižiūri- 
ml, šlnoma, amerikiečiams 
sukelia balsų sielvartą Ir su 
didele užuojauta gaudo juos 
Ir myluoja. Karšta, tvanku 
Ir trošku. Bufeto nėra.Pa
galiau pamatome Ir "bufetą", 
kur ant mažo staliuko, pri
dėta bulkučlų Ir kavinukas 
su kava. Musės vaišinasi 
bulkučlų pavlrčlaus cukrumi 
Ir turistai tik pasižiūri Ir nu
sipurto, nors kavos kai ku
rie Ir nusiperka.

Laivas, kurio laukėm, 
plaukia į Genevą, pakeliui 
sustoja Palermo. Italų tvar
komas, švarus, patarnavi
mas geras, didelė kontrolė . 
Nemažai kontrolierių. Ko jie 
jie Ieško- taip Ir neteko su
žinoti.

/bus daugiau /

2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

79 Woodfield Dri ve, Ottawa, Ont.
• PRIVATI INDUSTRINĖ IR KOMERCINĖ STATYBA,

darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
• Enginering & designing potofnovim ai.
o IN -GROUND! Swimming Pool stoty b a( 10 y e ar guaranty).

TEL- (6 13) 225- 400 1

5 psl.
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”_______
830 Main Street Eo«t, telefonas (4 16)544 >7 125 

L 8 M 1L6

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vol , Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir priei ilgus savait
galius .šeštadieniais uždaryto.
Nemokomo gyvybė* ir asm. paskolsf drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — viri $9,000.000

BUBUUS IR DUNDULIS TORONTE
Hamiltono Lietuvių Teat

ras Aukuras atvyksta į Dau- 
giakultūrinį Festivalį su An
tano Rūko 3 veiksmų kome
dija Bubulis ir Dundulis.

Spektaklis įvyks gruodžio 
4 d. 4 vai. p. p. Toronte 
Ala din tėatre 2937 Yonge 
gatvėje. (Vaidinimas įvyks 
tik vieną kartą sekma - 
dienį).

Šis veikalas prieš pus
antrų metų buvo statytas 
Toronte, bet pasitaikius pū
gai, buvo susilaukta labai 
mažai žiūrovų. Nors Bubu - 
lio ir Dundulio turinys dau
gumai žinomas, tačiau A. 
Rūko klasiškas ir kartu kai
miškas paprastumas, žais
minga intryga, ^spalvingi 
charakteriai, visuomet žiū-

Ketvirtasis dramos festi
valis įrodė, kad vadovų ir 
darbuotojų netrūksta, taip pat 
teigiamai atsiliepia ir palai
ko daugiakultūrinę veiklą 
angliškai kalbanti visuome
nė. Jau eilė metų priklauso
me daugiakultūriniam dra
mos sambūriui, narių skai
čius vis auga ir didėja viso
je Kanadoje. Šių teatrų eg
zistavimą remia įvairios 
organizacijos. Tačiau, kaip 
mes atrodysime daugiakul- 
tūrinių organizacijų akyse , 
jeigu mūsų lietuviškoji vi
suomenė neateis mūsų pa
remti? Skaudu, kad mes pa
tys neįvertiname lietuviško 
žodžio, didelio darbo, pa - 
aukoto laisvo laiko, ruošiant 
bet kokį pastatymą.

Savo atsilankymu duosite 
mums paspirties tolimesnei

Toronto Taupyk ir skolinkis

MOKAME UŽ: 

depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas .........  7,%
term, depozitus 1 m. 8’/k %

Pensijų Fondas............ 8H %

IMAME UŽ: 
asmenine* paskola* 11 % 

nekiln. turto pask. 93/i %

VIDURAMŽIU LIETUVIS KARYS - RITERIS"

J PRISIMENANT SAVO KARIUOMENĘ - 
'Greičiau geležis sutirps i vašką, 
ir vanduo pavirs uola,, 
negu mes savo duotą žodį 
atšauksime" — GEDIMINAS,

Štai žalumynuose ir žie
duose paskendęs, vakaro 
prieblandoje supasi snaud
žia senasis .žilasis miestas 
Gedimino.

iš tolo ataidi Ir vis gar
siau galingiau skamba lleia- 
sl galinga karių dainą. Už
lieja ji visas gatves, virpina 
orą, tiesiog nuo žemės tave 
pakelia...

O ten aukštai ant kalno, 
mėlynajame dangaus skliaute 
taip laisvai lengvai supasi

nepailstantis visuomeninin
kas St. Jokūbaitis.

Minėjimas Ir koncertas į- 
vyks lapkričio 19 d., 7 vai. v. 
Karaliaus Mindaugo Menėje . 
Paskaitą skaitys Antanas 
Sutkaltls. Meninę dalį Išpil
dys pučiamųjų Instrumentų 
orkestras Estonia, pagroda - 
mas A.Prlelgausko paruoštą 
kompoziciją.

Po minėjimo veiks bufe
tas su valgiais Ir gėrimais.

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8Vi% už 1 m. term. dep. 

9% už pensijų ir namų planų
7’/2% už spec, taupymo sųsk.

7% už taupymo s-tas 
6% už Čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

9’/4% už asm. paskolas

9’/2% už mortgičius

AKTYVAI virš 18 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės 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, 

Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6
t •

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 — Namų tel. 277-0814

2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

< <r4r irfBfyfr * Komerciniai 

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

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.o.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO bctkur pasaulyie skambinti

_______________ tel, 533-3531
rovą maloniai nuteikia, su
domina. Tuo labiau, kad šia- 
mę*. pastatymai' vaidina dau
guma patyrusių aktorių, 
apsukrios ir šelmiškos 
Agulės vaidmenį vaidina pa
ti režisorė Elena Dauguvie
tytė- Kudabienė.

Antanas Laugalys, ilgame
tis aukurietis vaidina išdidų, 
užsispyrusį Dundulį. Algis 
Ulbinas, šių metų dramos 
festivalio žymenio laimėto
jas, vaidina dar labiau už
sispyrusį Bubulį. Deja, Van
da ir Algis Ulbinai žada 
greitu laiku išsikelti nuola
tiniam apsigyvenimui į sau
lėtą Floridą ir atrodo, kad 
mūsų kolega Algis pasirodys 
paskutinį kartą su aukurie - 
čiais šiame pastatyme.

Bubulio išlepintą dukrą 
Radastą vaidina jauna akto
rė Dalia Jonikaitė. Jos my
limą bernelį- Dundulio sūnų 
Dobilą vaidina Algis Paške
vičius.

Šių metų dramos festiva
lio iškiliausios aktorės žy- 
jnenio laimėtoja Marija Kal- 
vaitienė vaidina Bubulio šei
mininkės, dar vis apie jau
nystę besvajojančios, Rožės 
rolę. Algis Enskaltis. ilga
metis Aukuro aktorius,vai- 

J dina piršlio rolę. Kazimie
ras Bungarda, trečiojo dra
mos festivalio žymenio lai
mėtojas, atlieka "žavingo" 
jaunikio rolę.Torontiečiams 
gerai žinomas Aitvaro ak - 
torius Stepas Ramanauskas , 
talkininkauja šiame pasta
tyme, atlikdamas kaimo "iš
minčiaus", širdyje amžinai 
jauno Girdžiaus rolę.

Stasys Ilgūnas, ilgametis 
Aukuro grimorius iš Ro
chester'io visus savo magiš
ka ranka pavers į mūsų šir - 
džiai labai artimus, lietu
viško kaimo charakterius.' 1

Atsidarius uždangai, išvy
site Kazimiero Mikšio 
kruopščiai paruoštas, Ados 
Petraitienės ir Liudos Stun- 
gevičienės apdailintas deko
racijas.

/ 6 p si.

plevėsuoja mūsų skaisčiojiveiklai. Tuo labiau, kad 
šiemet liepos 21 d. sukako trispalvė...
1O metų nuo jo mirties Chi- Ir tu, to sapno pakerėtas ,

o cagoje. , brolau, stebuklais'tikėti imi

Š. m. spalio 15 d. Aukuras 
gastroliavo Cleveland’e, su 
Andriaus Norimo Klevų Alė
ja, kur buvome gausios pub
likos šiltai priimti.

Sekančiais metais kovo m. 
esame pakviesti į Ottavą, ba- 
lapdžio mėn. j Worchester'į.

Pavasarį Aukuras Hamil
tone suvaidins Balio Sruogos 
Pavasario Giesmę. Neužilgo 
pradėsime repetuoti 
veikalą Beprotnamis, 
iš italų kalbos.

Prisiminimui tos mūsų 
buvusios šaunios kariuome
nės Ir visų tų, kurie savo 
galvas paguldė ant Tėvynės 
laisvės aukuro, Toronte gy
venantys tautiečiai renkasi 
lapkričio mėn. 20 d. šešta- 

; dienį, Lietuvių Namuose 
bendram paminėjimui.

Šį gražų prisiminimą su
organizuoti Ir pravesti suti
ko Toronto VI.Pu|vlo Šauliųnaują

verstą Kuopa, kuriai jau eilę metų
Kor. energingai vadovauja niekad

CHICAGO
KARLA UJA SU MIRUSIAIS

Prieš 1O metų po sunkios 
Ir Ilgos Ilgos Chlcagoje mi
rė rašytojas, aktorius Ir rė
žis orius Antanas Rūkas.

70 metų nuo jo gimimo Ir 
1O metų nuo jo mirties jo 
kolegos varpininkai ir teat
ralai, našlei Elenai Rūklenel 
pritariant, Chlcagoje ruošė 
jo minėjimą, bet atsirado 
"patriotų", vienas jų net 
diplomuotas Lietuvos teisi
ninkas, kurie ėmė prieš 1O 
metų mirus lojo kūne Ieškoti 
raudonų dėmių...

Antanas Rūkas buvo žino
mas Lietuvoje, Vokietijoje Ir 
JAV.

1938-8 m. jis redagavo 
Kooperatarybų Tarybos lei
džiamus laikraščius Bendrą 
Darbą ir Talką. 1939-40 m. 
buvo Lietuvos Rašytojų D- 
jos reikalų vedėju,Mokslei
vių Varpo, Varpo Ir Lietu
vos Žinių redaktorius. Tik
ra pavarde Ir V.Lingio sla- 
pyvarde bendradarbiavo dau
gelyje laikraščių.

1933 m.Šaulių Valstybinia
me .teatre pastatė Vinco Ku-

X ,(1OH
- ■'

LIETUVOS KARIUOMENĖS PULKO VĖLIAVOS {TEIKIMO MOMENTAS

prof. Mečys Mackevičius, 
vykodm. vlcep. - Inž. G. J. La
zauskas, vlcep. Ir Varpo 
redaktorius-Antanas Kučys , 
kasininkas- Mykolas Simo - 
kaltis Ir sekret. - Stepas 
Paulauskas.

• Į VLIKo seimą Iš liaudi
ninkų išrinkti atstovai: Alena

dlrkos Viršininkus, 1935 m . 
Žemė Šaukia. 1941-4 m.bux 
vo aktorius Vilniaus Vaidilos 
Teatre, kur 1944 m. pastatė 
Žemaitės Petrą Kurmelį. 
1945 m. su A įtvaro teatru 
Detmolde pastatė savo para
šytą Bubulį Ir Dundulį. 1952 Devenlenė Ir Califonla, Jonas 
m.Chlcagos Jaunimo Teatre* Daugėla Iš Floridos, Anta - 
surežisavo Franklenės Ka- nas Kučys Iš Chlcagos Ir 
ralaltę Teisutę. 1953 m. Chl-A.Juozas Audėnas IšNewYork’o 
cagos Lietuvių Teatre savo 
Bubulį Ir Dundulį. 1955 m. 
Putino Valdovo Sūnus, 1958 
m. Algį Dalgį Dalglakojį Ir 
1960 m.Petro Vaičiūno Pri
sikėlimą.

o 1978 m. gegužės mėn.28d.
1 Chicagoje ruošiamas Pir

mojo Lietuvos Prezidento 
Karo Mokyklos XIX laidos 
40- metų sukaktuvinis susi
tikimas. Norintieji dalyvau
ti turi pranešti rengėjų gru
pės atstovui - J. Gradinskui

Antano Rūko yra Išleisti, 
du eilėraščių rinkiniai Ir 
romanas Sužalotieji. Pasku- 2512 W 47th str. , Chicago , 
tints jo veikalas, Išleistas jo. jįį 
paties lėšomis, buvo Mano 
Tautos Istorija, - kurs buvo 
suvaidintas 1976 m. McCor-' • Mirė inž. J. Breivė, pla- 
mlck salėje Chlcagoje,lietu
viams minint JAV 200 metų 
sukaktį.

60632 nevėliau š.m. 
gruodžio mėn. 15 dienos.

Teatro Mėgėjas

• Naujai Išrinktas liaudinin
kų centro prezidiumas pa
siskirstė pareigomis: ptrm.-

čial žinomo vi suomenlninko 
farmacininko Jurgio Brei- 
vės sūnus.
• Prieš kurį laiką netikėtai 
mirė Juozas Simokaitis 62 
m. amžiaus. Gimęs iy augęs 
Griškabūdyje, kur tebegyve
na jo motina ir sesuo. Pa
liko žmona ir sūnus.

ūsai LIETUVIU NAMAI
Praeitoje Popietėje daly

vavo apie 250 asmenų. Šei
mininkė džiaugiasi dalyvių 
gausumu, tačiau nuogastauja 
kai susirenka, didelis skai
čius svečių iš karto ir per
sonalui būna sunku visus 
greitai aptarnauti. Ji prašo 
svečių kantriai palaukti, be
sišnekučiuojant su draugais. 
Visi svečiai bus aptarnauti 
gal net geriau, jei personalas 
nebus raginamas...

Svečių knygoje pasirašė: 
Alb. Norkeliūnas su šeima, 
V.Girinieriė, L. Girinis, J. 
Petrulis su ponia ir P. 
Paukštaitis- iš Montrealio, 
St. Jakubickas iš Delhi, Ont. 
G. Rugienis iš Tillsonburg, 
Ont., p. Balaišiai iš Wind
sor, Ont. , P. Kanopa iš Ha- 
milton, Ont.. P. Stoškus i 
iš Sudbury, Ont., V.Jasiu
lionis iš Welland, Ont.. A. 
Stukas iš Rochester io New 
York, J. A. O. Švilpai iš Lon
don, Ont., J. Dilys iš St. 
Catharines,Ont., St.Majaus
kas iš Richmond Hill, Ont. ir 
S. J. Užupiai iš Chicago, Ill.

S. J. Užupiai LN 
jo LN 10 dol.

Lapkričio 5 d. 
tuvių Pensininkų
važiavimas, kuriame dalyva-

padovano-

vyko Lie- 
Klubų su-

vo 5 klubai. Klubų atstovai 
nutarė apsijungti. Klubų pir
mininkai sudarė laikinąją 
valdybą. Nutarta leisti pen
sininkų biuletenį ir sudaryti 
tam reikalui komisiją.

Lapkričio 5 d. įvykęs sa
vaitraščiui Nepriklausoma 
Lietuva remti balius praėjo 
gerai. Labai gražiai dainavo 
yyrų oktetas ir solistė G. 
Čapkauskienė. Didelis nuo
pelnas jų dirigentės ir akom- 
poniatorės M. Roch, taip ge
rai paruošuslos oktetą. Da
lyvavo apie 350 žmonių, plo
jimais ir šaukimu kviesdami 
daug kartų dainininkus į 
sceną.

LN Biblioteka gavo dova
nų: 5 knygas iš Reginor 
Klemkienės ir 4 knygas iš 
p. Norkienės. Administraci
ja joms dėkoja.

Lapkričio 6 d. įvyko me - 
tinis Profesionalų ir Vers
lininkų susirinkimas . 
Perrinkta -.valdyba ir 
revizijos komisija. Valdy- 
bon įeina adv. G. Balčiūnas , 
St. Janušauskas, P.Raudys, 
S. Masionis(E. Ramas ir adv. 
Juodgalvis. Revizijos komi
siją sudaro: V. Bačėnas, G. 
Bėrius ir Ed.Kondratas. Nu
tarta daryti mėnesinius su 4 
ėjimus.

Pereitą sekmadienį LN-se 
vyko Toronto Lietuvių Pen - 
sininkų Bazaras. Beveik visi 
loterijos laimikiai buvo iš
pirkti, parduota nemaža 
rankdarbių ir suvalgyta pen
sininkių kepti pyragai, klau - 
sant J. Karpio televizijoje 
įrašytos lietuviškų koncertų 
muzikos.

Rasti akiniai Anapilyje 
Maironio Mokyklos parengi
me šeštadienį. Atsiimti LN 
raštinėje darbo valandomis , 
arba susiskambinti tel. 533- 
9030.

Nario įnašus pereitą sa
vaitę įmokėjo: Lapinskaitė 
Z. $31. 89, papildė iki $100 . 
Račys J. $80, papildė iki $ 
100 ir dr. Arlene Dagys $100.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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ruošia

NAUJU METU SUTIKIMA
KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS IS VISU LIETUVIU KOLONIJŲ

Gruodžio 31d. 1977 m., 8 vai. vak.

Boston Park Plaza Hotel, Grand Ballroom ( buvęs Statler Hilton)

Programoje: įspūdinga vakariene, garsus astuoniu asmenų 
orkestras. ;

Bilietu kaina : įskaitant vakariene, gėrimus ir šampano
$26.00 asmeniui.

Bilietai įsigyjami iki gruodžio 10 d. Stalai 10-ciai asmenų
rezervuojami pas:

Birute Adomavičiūte (617) 729-0278 
4 Sheffield West, Winchester, MA 01890, 
Daiva Izbickaite (517) 326-7442 
20 Old Stone Road, Westwood, MA 02090.

Norintiems nakvoti viešbutyje, rengėjai parūpins rezervacijos korteles su 29% nuolaida. 
Automobiliu pastatymas garaže tik $ 1.

L A U K I A M E I

KRONIKA
KANADOS LIETUVIU FONDUI AUKOS -

A. A. STEPONO KfSGAILOS ATMINIMUI
Per kiekvienas laidotuves 

f matome daug gėlių išreiš
kiančių nuoširdžią pagarbą 
nebegrįžtamai iškeliavusiam

aktyvas rėmėjas, bet ir vie
nas iš steigėjų velionis yra 
buvęs. Suaukota nemaža pi
nigų suma ($1.234) , kuri

kauskai, Mtl. Liet. Kredito 
Unija "Litas", Po $25 -J. M . 
Juodviršiai, N. N. , A. I. Ita
liškos, I. V.. Pavilaniai, P. 
Bernotas, J. G. Rukšėnai B. 
J. Lukoševičiai, • J. J. Ado
moniai, S.A. Ališauskai, J. 
F.Gaudušai, KLB Montrea- 
lio Apyl. Valdyba. Po $20 - 
A.S. Banaičiai, P. Efferas ,

OPEROS SOLISTU , 

-----  GINOS ČAPKAUSKIENES IR RIMO STRIMAIČIOKONCERTAS
lapkričio 26 d.„ šeštadieni 7 vai, vakaro Aušros Vartų parapijos salėje.

Programoje: KONCERTAS,
Šilta vakarienė,
BUFETAS, '
LOTERIJA, 
ŠOKIAI, grojant orkestrui “ROMA**.

įėjimas: suaugusiems $7.00, jaunimui -$5.00.

Rengia Lietuvos Karaliaus Mindaugo Šaulių Kuopa.

Ę. V. Kerbeliai, L. Ged
vilaitė , G. Ge dvilainė, M P. 
Barteškos, N. Akstinienė, J. 
Norvaiša-Girinis, J. Zabie- 
liauskas, Juozas Lukoševi - 
čius, S V. Piečalčiai, . E. 
Urbonaitė, A.P.Drešeriai ,
D. B. Staškevičiai, R. J. Pie
čaičiai, N. J. Kibirkščiai, V. 
Skaisgirys, B. Makauskai,
E. R. Verbylos, G. P. Ru- 
dinskai, J. P. Baltuoniai, G. 
V. Kudžmos. Po $5 - J . 
Šiaučiųlis, A. Kalvaitis, A. 
Žiūkas, R. Milaknis, G. A- 
linauskas, P. Juodkojis, E. 
Navikėnienė, J. Jagminas , 
L. Balaišis, O. Bieliūnaitė , 
J. Žitkus, D. Jurkus, A. 
Vaupshas, K. Martinėnas . 
Po $2 - J. Jurgutis, J. Ged
minas.

Viso surinkta $1.234.00. 
Visiems nuoširdus ačiū.

KLF Įgaliotinis

PARAPIJOS VAKARIENĖ
Aušros Vartų parapijos kle

bonas T. J. Kubilius neberei- 
kalo išsiuntinėjo tiek daug

SOLISTAI RIMAS STRIMAITIS IR GINA ČAPKAUSKIENE

Tas paprotys gana gražus ir prisidės prie lietuvybės iš- 
labai prigijęs tarp mūsų. laikymo, nes kaip žinome ,

Dabar į ŠĮ reikalą prade- KL Fondo pagrindinis kapt - 
dama žiūrėti jau ir. iš.kitos talas yra saugomas nepri- 
-pusės. Gėlės yra tik trumpa- klausomai Lietuvai, o iš 
laikis pagarbos pareiškimas nuošimčių yra remiamos 
velioniui nes jau laidotuvių mūsų šeštadieninės mokyk- 
dieną tos gėlėg be jokios pa- los, knygų leidimas ir 
garbos suverčiamos kapuo- šiaip įvairūs, gražūs lietu-

V.V. Ivanauskai, D.J.Gra- laiškų kviesdamas parapgie
žiai, J.K*Andriuškevičiai , čius atvykti į metinę parūpi - 
A. V. Peteraičiai, P. J. Ada- jos vakarienę. Jis rašė: Sia- 
moniai, K. W. Gentemann, V. me laiške siunčiame Jums 
Kačergius, M. J. Adomaičiai,, dvi Didžiosios Loterijos kny- 
I. Petrauskas. Po $15 -1 H. gutes. Drįstame Jus prašyti 
Z. Lapinai, LA.Kličiai. Po paimti abi. Viskas smarkiai 
$10- Z. A. Urbonai, R. L • pabrango. Šiais metais pri- 
Urbonai, M. J. Pakuliai, V. s įdeda dar stambūs bažny-

se. Ir atrodo, kad gėlės 
kaupia didelį pelną tik gėli - 
ninkama.

viški užsimojimai.
Kanados Lietuvių Fondui, 

vietoj gėlių a. a. Stepono Kęs-

Lapinienė, S. A.Staškevičiai 
B. Botyrięnė, R. Simaniūkš- 
tis, E. J. Dalmotai, St.Mor-

čios remontai: langų.ir apdė- 
jimas palangių aliuminijaus 
skarda, pataisymas cemento

Neveltui buvo Klebono pra- iajOn. Jis mėgins iš Varšu - 
šymas. Šeštadienį į metinę vos nuvykti Į Lietuvą. Joduk- 
vakarienę prisirinko pilnutė- tė Genė baigusi gimnaziją la- 
lė salė žoimių. Beveikstaig - bal gerais pažymiais, gavo 4 
meniškai atsirado solistai — metams stipendiją mokslą tęs 
A. Keblys ir A. Paškevičie- tęsti universitete.
nė su keliais duetais, kuriais • Edis Mozuraitis, Juozo ir 
praskaidrino susirinkusiųjų Danos sūnus, studijavęs ma- 
rudeniškas niūrias nuotaikas, tematiką Montrealyje išvykęs 
Po dainų ir po vakarienės vi- agronomijos studijoms Į Ont- 
si buvo linksmus ir orkestro arlo — Guelph universitetą 
muzika, nežiūrint amžių, vi-• Lietuvos kariuomenės pa
liejo pasišokti. minėjimas šį sekmadienį Auš-

Didžiosios Loterijos didyjį ros Vartų parapijos salėje.
sis laimikis - spalvota tele- * Vincas Piečai tis dirbęs 
vizijamtiteko Marijos ir Kas- Jonaa & ,Cote Realties _ne_ 
pero Šimkų šeimai. kilnojamo turto pardavime,
• Katalikių Moterų draugijos perėjo dirbti į Danpar Real- 
suslrinkimas šaukiamas lap - ties Corp. Tel:,482-3460 ir 
kričio 27 d. , sekmadienį Sese namų — 366-7041. Sekančio- 
lių namuose. je laidoje bus skelbimas.

Buvo labai gražu, kada 
perą.a. Stp. Kęsgailos lai
dotuves gėlėms skirti pini-

gailos atminimai aukojo: 
$100,-A. Kenstavičius. $50- 
V.A.Daugelavičiai, $35- N.
V. Jakoniai, po $30 - I. P. 
Lukoševičiai, V. M. Ban-

kūnas. J. Jūrėnas, I. A. Va- 
z alins kai, M. A. Joneliai, K. 
Toliušis, B. D. Rupšiai, J. 
B. Niedvarai, J. Išganantis,

ir plytų sudūrimų, išdėjimas 
salės grindų naujomis plyte
lėmis. Visi remontai kainuos 
virš trijų tūkstančių dolerių.'

• Mirė Vladas Bunys iš Villa
salės. Paliko žmoną ir sūnus. * Spalio mėnesį suėjo vie-
• Inž. Stasys Matulis dar
bovietės išsiųstas kaip kie
tojo metalo specialistas Len-

nerių metų mirties sukaktis 
kai mirė Mykolas Šimkus,— 
Kaspero Šimkaus tėvelis.

gai buvo nukreipti į Kanados 
Lietuvių Fondą, kurio ne tik

JUOZAS G RĄŽYS 
Kailių siuvėjas ,

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)'

------------------- - j-

METINIS BAZARAS - VISKAS PIGIAI !
Lapkričio 24d., trečiadienį — Visų dienų!

Beth Aaron Hall, 8125 Stuart St. — Park Extention, 
Montreal, P.Q. TEL. 525- 8971.

T. L a<i c i n a i t is

toOtl^ 3

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS “ROGOS

6396 Bannontvne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767*6183

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

• ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ l$ORES(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MASINOS

1
kelnėms
pristatant

f Savininkai V. Suiinskas & Son tel. 389-0571.

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogd.ngys Guy

'Richard', kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šauk ite kai namo stogas blogas ar kai statote

1977.XI. 17

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

M PHILIPPE IZZI

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

con ° ' 5,a ’7661-A CENTRALE 
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne 365-1143
2 9 55 Allard Street, Ville Emard 

766—2667.

pl/a>š

Jettė & Frėre Ltėe
kas moderniems namams 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Galiniu prie
monių pordavimos ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro • Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktor i us.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

Mechanizuotos ratų ir kitų dalių regul i avima s. Korės (Body) taisymas ir 
dažymas nauj ame gorale ir modern i cm i s priemonėmis. Kreipkimės — 
De LaVerendrye, pr e Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psl.

7

7



NL REIKALAI
RUDENS VAKARAS

Kai rengiama kokia prog
rama ar vakaras-tai apie tai 
ir pakalbama. Ir apie šio 
šeštadienio NL laikraščio 
vakarą montrealiečiai jau 
kalbėjo ankščiau, bet praė
jusi šeštadienj per Aušros 
Vartų parapijos metinę va
karienę buvo visų susirln - 
kasiųjų apkalbamas.

Vieni trumpino laiką ir 
ankščiau išėjo namo, kad par
usėtų, kiti taipgi nelaukė 
vėlyvosios nakties, kad ne- 
suliesintų perdaug piniginės, 
o kai kurie sakėsi- užteks

šokti- pasišoksim ir kitą 
šeštadienj, NL laikraščio va
kare ir 1.1.

Bendrai, tai vyksta šio 
rudens nenubaigiamų savait
galių tęstinumo vakarai. Šis 
savaitgali tai bene bus prieš 
paskutinysis rudens vakaras, 
nes jau pakvipo sniegu.. .Ne
trukus bus ir ramumo laikas 
iki- Naujųjų Metų sutikimo..

Rengėjai- NL B-vės V-ba 
iš anksto dėkoja besiruo
šiantiems atsilankyti į mūsų 
rudens vakarienę ir lauks 
visų ir su savo pažįstamais, 
atvykstant. Iki-pasimatymo.

SdInsVAKARAS
KB VJ® WUTlfST /L. LAPKRIČIO 19, ŠEŠTADIENI,

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE.

PROGRAMOJE: TRUMPAS VAKARO ATIDAROMASIS ŽODIS IR STUDENTĖS AIDOS NORKELIŪNAITES 
PIANU IŠPILDOMI MUZIKINIAI KŪRINIAI.

I953M.SPALIOMEN
ADAMONI S

PRADĖJO DARBA.

/Darbo

25
DARBO METUS,

pradžioje vadinamės
ADAMONIS - BUDRIUNAS vardu,

- DISTRICT ESEATE BROKERS vardu - 
177 Sherbrooke St. ;West, Montreal, Que./.

toliau
įstai ga

ŠIA YPATINGA PROGA DĖKOJU:

VISIEMS ESANTIEMS IR BUVUSIEMS KLIJENTAMS, 
PARODŽIUSI EMS PASITIKĖJIMĄ, ĮGALINUSIEMS 
PRADĖTI, IŠSILAIKYTI IR AUGTI.

VISIEMS ESANTIEMS IR BUVUSIEMS BENDRADARBIAMS, 
DARBININKAMS UŽ DARBO SEKMg.
VISIEMS BET KOKIU BŪDU PRISIĖJUSIEMS PRIE 
ĮSTAIGOS GYVAVIMO. PIRMIEJI 25 METAI, 
TEGU BŪNA UŽTIKRINIMAS VISIEMS 
GERESNEI ATEIČIAI.

Su pagarba,

PETRAS ADAMONIS 
, Chartered Insurance Broker.

Dr. J Mališka
Dantų gydytojos

PASIŽYMĖJUSI LIETUVAITĖ
Evelina ŠULMISTRA1TĖ 

Išskirtinais žymenimis bai
gė Verduno Gimnaziją-Ver
dun High School.

Už geriausiai baigus 
mokslą- 92%- Evelina gavo 
Grover žymen|, 3 dovanas- 
žymenis knygomis, Pirmo
sios Mergaitės atžymėjimą, 
Montrealio medalį, piniginę 
premiją mokslui tęsti ir 
specialių I. O. D. E. žymenį 
už geriausias Kanados isto
rijos studijas.

Negana to, kad ši mergina 
gabi Ir darbšti moksle, ji 
taip pat ir gera sportininkė: 
laimėjo 2 taures. Vieną už 
lauko rutulį (field hockey) , 
kitą už tinklinį. Dawson ko
legijoje Evelina žaidžia 
krepšinio komandoje.

Per iškilmes, visų bai
gusiųjų gimnaziją vardu žo
dį tarė Evelina Šulmistrai - 
tė.

Ji žada tęsti studijas ko
legijoje ir universitete, pa - 
atrinkdama griežtųjų moks
lų sritį. . >

Didžiuojamės ja, . linkime 
daug sėkmės ir kviečiame

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Siute 600

Tel: 866-8235, namų 488 - 8528

Resort motel

(Jono* Grigelis) 
717 South Ocean Boulevard 

Pompano Beach, Florida 33062

DR. V. GiRIŪNIENE
Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGELlENĖ
Dantų gydytoja

Montreal.

TtL. 255-3536

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q-
Tel. 932- 6662, nomų 73? - 968 1.

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

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

PHAR1AACIENS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl

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

NOTARAS

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

Montreal, Quebec H3B2E3
Tel.(514)871-3430

advokatas

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

Tel: 866 2063; 866-2064

8 p s I.

• Vyks vaišės su karšta vakariene, geru orkestru 
ir su šokiais.

• Pradžia 7 vai. vakaro.

• [ėjimas $6, jaunimui - $ 3.

"NL” Spaudos Bendrovės Valdyba

Evelyn a Sulmlstral te 

pasirodyti dažniau Ir mūsų 
jaunimo tarpe. e.

LIETUVAITĖS . 
SPORTININKĖS

Chateaugay Opening stalo 
teniso rungtynėse, į kurias 
buvo suvažiavę geriausi Ka
nados žaidėjai 1-ą vietą lai
mėjo Gloria NEŠUKAFTYTĖ 
grupėje Iki 18 metų. Antika 
lietuvaitė - Birutė PLUČAI- 
TĖ sužaidė labai gražiai, 
pralaimėjusi tik vienas 
rungtynes prieš Kanados

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astra

LEONAS GURECXA5 
Sal.t Manojo,

(L i .tuvi. o»ltova»)

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Manag.riv

_______ IEO GUREKAS__________muu montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

(At the pt $hefbrpffk» StrW W|tl|

PHARMACISTS

366-9742

365-0505

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 kitą nekilnojamoj 
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. ;

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

D.N. B A L T R U K O NI S 
Sylka Realties Inc.

vegjffš 445 Jean Talon West, Suite 305
'L'.'li;,:' Tel: 273 - 9181 - 2 - 3, Res. 737-0844.

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

čempionę Marlon Domoncos. LITAS PADIDINO
Abi lietuvaitės yra Iš To- PALŪKANAS

ronto> Už terminuotus indėlius
Būrys montreallečlų spor-nuo lapkričio mėn. 8 d. Litas 

tlnlnkų, jei būtų Iš anksto moka 8.75% už vienų, 9% už 
žinoję apie tokias rungtynes, dviejų ir 9.25% už trejų ne
būtų tikrai atkeliavę jų past- tų terminuotus indėlius. Li- 
žlūrėtl, joms paploti ir pas- tas taip pat padidino palūka- 
velklntl, nors Ir > nebūdami nas mo 7. 5% .iki 8.25% už 
stalo teniso žaidėjai. Atel - taupomąsias sąskaitas už 
tyjetokiomis Informacijomis visą šių metų antrąjį pus-j 
būtinai pasidalinkime I mėtį. Palūkanos už pas ko-

J.Š-as las lieka nepadidintos.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. -y- ■ roo oaaa 
M6H 1A8 • 1 el«

AKTYVAI — virš 13 milijonu 
KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

Skyrius

10-3
10-3

MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 814%
pensijų ir namą s-tas 9%
taupomąsias s-tas 7%
depozitą-čekią s-tas 6%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines 9>/2%
nekiln. turto 914%
Investacines 10%

10 - 8
10-8
9-1

9.30 - 1
ANAPILYJE veikia sekmadieniais

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.
Nemokoma visų norių gyvybės drauda pagal sontiupų dydj iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame “American Express“ kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
INCAAUUBUMfNT ■ fUSHItUH

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU

KRAUTUVES

BALDU o*
PER

3 

AUKŠTUS

• Užeikite ir Įsitikinsite,' kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE :.~4e AVENUE 363-3887
I T«43 CBNTRALR 388-1282 (DKCORATIOH)"]

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL., QUE.H4E2A8, 
Telefonas: 766'6827

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.25 %
Už pensijų planą 8,5% ,
Terrain, ind. 1 metams 8,75%
Vermin, ind. 2 metams 9%
Tetwiin, ind. 3 metams 9,25 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tdS sumas.

KASOS VALANDOS

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

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

1 ■ .......... . ' ——" •>

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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