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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

CLAUDE RYAN SU 
LIBERALAIS

Le Devoir leidėjas Ir ži
nomas bei visų gerbiamas 
žurnalistas Claude Ryan, 52 
metų, pakartotinai prašomas 
ypač susirūpinusių kvebe- 
klečtų, gaki gale sutiko kan
didatuoti Quebec’o Liberalų 
Partijos lyderio pareigoms . 

gk Sutikdamas, patiekė kai ku- 
rlas sąlygas liberalų politi
nei programai.

Kandidatuoja Ir Raymond 
Garneau, buvęs finansų mi
nister Is.

Llberaltį konvencija į- 
vyks balandžio 14-15 dieno
mis, Quebec’o mieste.

SUN LIFE - TRdDEAU - 
CHRETIEN
Sun Life Draudimo Korpo

racijos nutarimas’ Iškelti Iš 
Montreallo pagrindinį biurą 
su apie 2. OOO tarnautojų į 
Toronto,paskatino premjerą 
Trudeau Ir fed.finansų mi
nisters Jean Chretien susi
tikti su Sun Life prezidentu 
diskusijoms..

Po to atsargūs komenta
rai spaudoje skelbia, kad 
Korporacija modifikuosianti 
savo nutarimą.

PREMJERAS RAGINA 
ATSILAIKYTI
Premjeras Trudeau, pa

neigęs,kad jo kelionės Ir
susitikimai -daugiausia su 
Quebec* o provincijos studen
tais /Sherbrooke, Montreal y- 
je/ turi ką nors bendro su 
rinkimais. Atsakinėdamas į 
studentų klaus Imus,ypač ra
gino anglofonus neišvažiuoti 
Iš Quebec’o provincijos,bet 
efektingiau organizuotis ,rel- 
kalaujant savo kalbos teisių 
Ir pasisakant už nedalomą 
Kanadą.

HUMPHREY PRALAIMĖJO 
NENUGALIMAM PRIEŠUI
JAV senatorius,buvęs vv- 

prezldemtu,, kovojęs 1O metų 
su vėžio Liga, šią kovą pra
laimėjo. Mirė savo namuose.

Humphrey Iššaukė visų 
pagarbą savo laikysena ne 
tik Ilgos akivaizdoje- būda
mas aktyvus bevelk Iki pat 
savo gyvenimo galo- bet Ir 
spalvinga veikla Senate, vl- 

k ceprezldento pareigose.Taip 
pat džentelmeniška laikysena, 
pralaimėjus nedideliu skai
čiumi prezidentinius rinki
mus prieš Nlxon’ą 1968 m.

Humphrey pasižymėjo sa
vo veikla ypač pokariniams 
Amerikos siekiams llberar- 
llzmo srityje,Ilgų draudime , 
ginklų kontrolės projektuose, 
sodai- demokratų progra
moje. Pažinodamas komu
nizmo pavojus, atvirai Ir 
aiškiai pasisakė prieš šį rė
žimą, ypač kai paaiškėjo, 
jog komunistai buvo Infiltra
vę Demokratų- Ūkininkų----
Darbininkų partiją 1948 m.

Senatorius Humphrey yra 
parašęs apie 42 įstatymus Ir 
talkininkavęs 135-lų kitų re-

dagavlme. Jis įvedė 11 rezo
liucijų Ir 18 įstatymų papll - 
dymų,liečiančių saulės ener
gijos projektus, valkų mity
bą, užmiestinių namų projek^- 
tus, miestų vystymo pageri
nimus. Jis rūpinosi Ir nusl- 
kaltrmų 'kbn^rbfe. Buvo p Ir - 
masls, įvedęs įstatymą, su
telkiantį lygias teises į dar
bą, nežiūrint rasinio sklr - 
tumo.

Paskutinis jo nenugalimas 
priešas Ilga, nesužlugdė jo 
optimizmo Ir meilės gyveni
mui. Jo asmenybė traukė 
prie savęs jaunesnius žmo
nes. Jais jis labai džiaugėsi 
Ir jais tikėjo,kaip tikėjo j ir 
šviesia Amerikos ateitimi.

H.H.Humphrey tėvas,kf- 
lęs Iš žemdirbių,buvo vals - 
tlnlnkas.Motina norvegė, Iš 
jūrininkų šeimos. Pats Se
natorius kurį laiką vaikys
tėje turėjo nutraukti mokslą, 
kad galėtų padėti savo tėvui . 
Tačiau gabumai Ir entuziaz
mas jį nuvedė į du universi
tetus. Loulslanos U-te jis 
gavo politinių mokslų diplo
mą.

GALŲ GALE SUSIJUNGĖ
Links mai nūs ttelkę> sovietu 

astronautai gėrė vyšnių sun
ką, Išslspaudę Iš tūbos, švęs
dami erdvėje pirmąjį,po 11 - 
gų nesėkmingų bandymų, 
sujungimą erdvės skralduo - 
llų. Sujungti trys-Soyuz 26 , 
Soyuz 27 Ir Salyut 6.

Dvigubas sujungimas Va
karų specialistų įvertinamas 
kaip ypač pažymėtinas. Jis 
reiškia sovietų didelę pažan
gą Išlaikant žmonių aptar
naujamos misijos Ilgesnį 
laiką erdvėje. y

Mes visi žinome,kas to
kiai pažangai pagelbėjo- o gi 
” the good guys’’-amerikonų 
astronautai: aprodė savo į- 
renglmus, net pramoko ru
siškai, o anie angliškai. Kas 
neaišku- ne tik pirštais,bet 
Ir planais, piešiniais,sraig
tais, sraigteliaią,. žnyplėmis, 
o kas gi čia tokio-ir kom
piuteriais- sus įrodė. Ar gi 
gaila? Gal net Ir plojo per 
pečius vienas kitam, pagauti 
profes Inlo nuoširdumo. T tk-

BENDRUOMENYBĖS ■■
5. Mūsų tikslui pasiekti 

yra būtina bendradarbiauti 
su rusiškojo bolševizmo pa-

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS 
MEMORANDUMAS 

PEKINUI
Algimantas Gureckas, PLB 

ir JAV LB atstovas Wa
shingtone, 1977 m. gruodžio 
.15 lankėsi Kinijos Liaudies 
Respublikos Ryšio įstaigoje 
Washingtone ir įteikė PLB 
Valdybos memorandumą, 
prašydamas jį perduoti 
premjerui Hua Kuo- Feng. 
Algimantą Gurecką priėmė 
ir daugiau kaip pusvalandį 
su juo kalbėjosi Ryšio įstai
gos pareigūnas Su.

Gruodžio 28 Gureckas bu
vo nuvykęs į New Yorką ir 
memorandumo nuorašą įtei
kė KLR nuolatinei misijai 
prie Jungtinių Tautų. Toje 
misijoje pokalbis užtruko 
taip pat apie pusvalandį, ku
rio metu buvo paliesti me
morandume keliami klausi - 
mai. Abiejų šių įstaigų pa - 
reigūnai Lietuvos reikalais 
domėjosi.

PLB memorandume pra
šoma:

L« RcaiL «iiatuvių tautos'.- 
teisę į nepriklausomybę

2. Nepripažinti jėga įvyk
dyto Lietuvos įjungimo į So
vietų Sąjungą

3. Jungtinėse Tautose, 
tarptautinėse konferencijose 
ir kituose atatinkamuose fo
rumuose reikalauti Sovietų 
Sąjungą nutraukti okupaciją) 
ir išvesti iš Lietuvos savo1 
kariuomenę, policiją bei ad
ministracinį personalą.

PLB Informacija.!

VYRIAUSIO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETO 

SEIMO NUTARIMAI

Vyriausias Lietuvos iš
laisvinimo Komiteto Seimas 
susirinkęs St.Petersburge į 
Floridoje, 1977 m. gruodžlb 
3-4 dienomis priėmė šluos 
nutarimus:

1. Lietuvos valstybėj 
atstatymo 60 metų sukakties 
Išvakarėse, Iškeliant Lietu
vos valstybingumą,tenka pa
brėžti, kad lietuvių rezisten

ral negali netvlrtlntl, kad 
"good guays”...

Amerika gi planuoja ope
ruoti tokiais erdvėlaivių jun
giniais 1980 m. pradžioje. 
Reblata, -paslskublnklt...

PACIFISTAI KELIA KARĄ
Tie,kurie balsiai šaukia , 

kad reikia talkos Ir kad tik 
per juos ji ateis lantl-susl- 
klvlrčljo ir kursto karus. 
Naujausias toks ’’talkos ma
nevras" pasireiškė Iškilu
siame ginkluotame konflikte 
tarp Vietnamo-kurį kursto 
sovietai ir Kambbdljos- ku
rtą palaiko Kinija. Konflikto 
aukos siekiančios 2.500. 

cijos okupuotoje tėvynėje 
tikslai sutampa su VLIKo 
tikslais, nustatytais jau 1943 
metais.
Pavergtųjų lietuvių žlngs- 

. n lūs Ir žygius tenai aps
prendžia sąlygos :llga patir
tis Ir nepalaužtų patriotų Iš
mintis. Okupuotos Lietuvos 
Išlaisvinimui mes galime Ir 
privalome paveikiau padėti , 
dirbdami įvairiais įmano
mais būdais,įvairiuose pri
einamuose forumuose,

2. Bendras Ir aukščiau
sias visų lietuvių tikslas 
okupuoto  je t ėvy nėję, tre mtyje 
bei laisvajame pasaulyje bu
vo Ir tebėra tas pats: pasto
vus, bekompromlslnls sie
kimas atstatyti nepriklauso
mą Lietuvos valstybę. Lie - 
tuvos gyventojai, remdamle- 
si esminių Žmogaus Teisių 
pagrindu,turi atgauti sąly
gas savo laisva valia demo- 
kratlškaltvarkytl savo kraš
to bei tautos dabartį Ir atel - 
tį.

3. Atsižvelgiant į vis 
gausėjančius lietuvių tautos 

. gyvųjų sluogs nlų pageldavl - 
"mus gauti talkus iš laisvojo
pasaulio lietuvių politinių Ir 
Intelektualinių pajėgu, Sei
mas rekomenduoja VLIKo 
Tarybai Ir Valdybai sudaryti 
Iš kvalifikuotų asmenų spe
cialią komisiją Išsamesnei 
programai paruošti, įtrau
kiant į šį darbą jaunesniąją 
kartą. Šis darbas ryškintų 
politinius nusistatymus Ir 
natūralią diferenciaciją, tuo 
būdu gilindamas demokrati
jos šaknis lietuvių visuome
nėje.

4. Akivaizdus Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo sovletl- 
nlmas, rusifikacija Ir visose 
srityse sunkėjantl priespau
da reikalauja suaktyvinti 
talką pasipriešinimui. Inte
lektualinis kūrybinis įnašas 
į lietuvių kultūrą yra būtinas 
tautinei išeivijos dvasiai 
kelti Ir stipriau paremti tau
tą nelaisvėje. Tuo pačiu 
vengtina bolševikų propa
gandos piešiamo netikro 
Lietuvos gyvenimo paveikslo,

MOKSLO IR KULTŪROS SIMPOZIUMO METU - PL1AS (InY. Sąjungos) informacinio 
posėdžio dalyviai. Sėdintieji iŠ kairės: V. Urbonas, D.Šatas, studente architektė, A. 
Kerelis, V. Izbickas, J. Danys, P. Mažeika, J.Bilėnas ir stovintieji chicagiečiai ir kt.

jungtomis Ir Išsfelalsvlnlmo 
siekiančiomis tautomis, ypa
tingai su mūsų kaimyninių 
latvių Ir estų tautomis.

6. Seimas pataria VLIKo 
Tarybai Ir Valdybai susi
siekti su Lietuvos Diploma
tine Tarnyba,stengiantis Iš
siaiškinti, susitarti Ir Imtis 
atitinkamų veiksmų Lietuvos 
valstyblnlamtęstlnumul sut
virtinti Ir siekti jo pilnaties 
atkūrimo.

7. VLIKo Seimas didžiai 
vertina veiksnių konferenci
jų reikšmę tautos vadavimo 
pastangoms paremti Ir Ap
gailestauja, kad paskutinioji 
konferencija, dėl kai kurių 
priežasčių, dėtų pastangų 
nepateisino. Seimas siūlo 
Valdybai Imtis Inlclatybos 
šiems kliuviniams pašalinti.

8. Seimas tarla,kad VLI
Ko veikla remiasi visuome
nės pritarimu Ir parama. 
Organizacijų tarpusavio geri 
santykiai lengvina Ir skatina 
tautos vadavimo pastangas'. 
Seimas pageidauja vis ge
resnių tarpusavio santykių 
Ir suderintos Veiklos.

9. VLIKo Seimas, įvertin
damas gla idų VLIKo Ir pa
saulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos bendradarbiavimą, 
siūlo jį stiprinti Ir remti 
PLJ Sąjungos dalyvavimą 
politinėje veikloje.
VLIKas pritaria artėjančiai 
jaunimo politinei konferen
cijai Ir įsipareigoja ją remti.

10. Seimas dėkoja Tautos 
Fondo vadovybei,atstovy 
bėms Ir įgaliotiniams Ir vi
siems aukotojams, ypač ka
nadiečiams, už gausias au
kas , įgalinančias vykdyti 
VLIKo uždavinius. Visuo
menė prašoma dar labiau 
remtlTautos Fondą aukomis 
Ir palikimais, nes Lietuvos 
laisvinimo darbai didėja.

11. Seimas sveikina VLIKo 
aiškų nusistatymą prieš so
vietines provokacijas ir 
smerkia visus tuos,kurie 
sąmoningai ar nesąmoningai 
pasiduoda joms Ir tuo pasi
tarnauja L letuvos okupantui.

12. Seimas dėkoja . VLIKo 
Valdybai už atliktus darbus . 
Taip pat vertina jos Ir kitų 
veiksnių pastangas Iškelti 
Belgrado konferencijoje Lie
tuvos laisvės Ir pagrindinių 
Žmogaus Teistų klausimus .

13. ' VLIKo Seimas prašo 
VLIKo Valdybą pasveikinti 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentą Carter’į, jam 
tapus Žmogaus Teisių gynė
jų vadovaujančia asmenybe 
visame pasaulyje.

14. VLIKo Seimas dėkoja
visiems jį sveikinusiems. 
Visų mūsųi solidarumas'te
lydi mus. /ELTA/

PASAULIO LIETUVIU DIENU
- 1978 - REIKALAMS JAU 

AUKOJO: ,
Po $ 500,- Kanados Lie

tuvių Fondas,Kanados Spor
to Apygarda, Leonardas Kir
kti Is Iš Toronto.Po $ 300,- 
Parama Kredito Koop., Pri
sikėlimo P ar ap. Kredito Ko
op., abu Iš Toronto, Talka 
Kred.Koop.Hamlltome 1 Ir 
Litas Kred, Koop. Montrealy- 
je.

Po $1OOO aukojo: JAV 
LFondas, Stasys Kuzmas Ir 
Jurgis Strazdas, abu Iš To
ronto.

Viso Iki 1977 m.spalio m. 
gauta $ 5700.

PLDlenų suruošimas pa
reikalaus daug Išlaidų/ apie 
$160, OOO/. Iš parengimų 
pajamų tiek gauti nenumato
ma. Todėl biudžetui suba
lansuoti reikės lietuvių vi
suomenei suaukoti. Tam 
reikalui yra paskelbtas pini
ginis vajus, su aukų lapais 
yra renkamos aukos. Todėl 
visi lietuviai nuoširdžiai 
remkime PLD pasisekimą Ir 
atsilankymu į Toronto Ir pi
nigine auka. Ačiū ’.

PLD Informacija

NEPRALEISKIME FILMO
P rime name,kad sausio 23 " 

d., pirmadienio vakare tele
vizijoje bus galima pamatyti , 
filmą apie SIMĄ KUDIRKĄ .

Amerikonų Rose Bowl 
rungtynių metu buvo įterptas 
kartas nuo karto pranešimas 
Watch for Simas Kudirka.

Taigi- nepražlopsoklmel

Nuotrauka A. PlaužinaiJlo.
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For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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Siaurės

Fizinio

Sporto 
Sąjunga

CENTRO VALDYBOS KREIPIMASIS 
Į LIETUVIU VISUOMENĘ 
IR SPORTININKUS

pergalių nuvertinimu, viską 
perkošlant raudonojo rėži
mo " garbingumui " kelti. 
Tarptautinis Lietu 
vos vardas Iš jungtas 
Iš pasaulinės sporto 
šeimos. Fizinis auklėji
mas Ir lavinimas, skiepijant 
jaunlmulkomunlstlnę Ideolo
giją, visiškai sutryptas, o 
varžyblnį lietuvių Iškilimą 
Ir ryžtingumą teršia rusiško 
suktumo apraiškos, nustu
miant lietuvį Iš laimėtų po
zicijų užnugarln.

Naujieji 1978 metai tesu- 
rlša mūsų Išeivijos gausią 
talką Ir paramą Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynių 
pravedlmul, o plati Ir jau
natvišku vitališkumu Sporti
nė ŠALFASS- gos šeima, jos 
rėmėjai Ir visi sportinės 
veiklos žadinto jai,kreipkime 
kruopštų Ir sąžiningą pasi
ruošimą Žaidynėms, kur mfr

' Pasaulio Lietuvių Dienos 
1978 m. Toronte, Kanadoje, 
kurių programoj,kaip atski
ra dalimi yra Pasaulio Lie
tuvių Sporto Žaidynės 6O-lul 
nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo ir 4O-lul 
nuo I-los Tautinės Lietuvos 
Olimpiados sukakčių, įpa
reigoja Centro V-bą tarti 
šluos žodžius,Išplaukiančius 
Iš užsibrėžtų uždavinių at- 
sakomlngumo.

Būdami pavergtos Lietu
vos va ikal ,pr Ivalo me t ėvyne l 
aukoti Ir atiduoti viską,kas 
ten yra užgniaužta, nuolat 
yra persekiojama Ir naiki - 
narna. Sportinė veikla irgi 
pažabota komunistinio judė
jimo tikslams, kur sporto 
organizacijų Ir paskirų 
sportininkų Individualus pa- sų taurus Ir pilnas sportinio 
reiškimas tautinėj ar ąs- 
mens laisvės srityje yra su
kaustytas. Jaunuomenės pir
mieji žingsniai nužymėti an
tireliginiu auklėjimu,o spor
tininkai, - lietuvių laimėtų

Išauklėjimo Ir tautinės savi
garbos žingsnis spindėtų 
Išeivijos sportinių siekių 
kilnumui ugdyti.

ŠALFASS-gos Centro 
Valdyba

PALIKIMAI- NE TIK 
TAUTOS FONDUI

Kam reikėtų palikti lietu
vių sunkiai sutaupytą turtą- 
klauslmas yra gana svarbus 
Ir reikalingas gUesnlo įsl- 
sąmonlmo. Jeigu Lietuva 
būtų laisva Ir jeigu rusai 
lietuvių visose srityse nea
piplėštų- kiekvienas Išeivis 
norėtų savo palikimus arba 
jų dalį paskirti savo artimie
siems Lietuvoje .Tačiau, prie 
dabartinių sąlygų būtų labai 
neprotinga, kad lietuviai, gy
vendami svetur,savo paliki
mais remtų Sovietų Rusiją , 
tėvynės pavergėją , tironą , 
kad dar labiau tramdytų mū
sų tautiečių laisvę...

Negana, kad okupantas vis 
daug pasipelno Iš išeivių do
vanų- s luntlnlų, 
juos negirdėto 
muitais, Maskva
taip pat didžiausią dalį Ir 
mūsų palikimų. Čia jie aty- 
džlal seka, per brangiai ap
mokamus advokatus, kiek
vieno mirusio lietuvio tes
tamentą- paliktą turtą, Ir 
stengiasi ’’ nusavinti ’’ Ir 
įteikti palikimų labai mažą 
dalį užrašytoms giminėms 
Lietuvoje.

Lietuviai daug daugiau pa
sitarnaus Ir daugiau prisidės 
prie savo tautiečių būvio pa
lengvinimo,’jeigu savopallkl- 
mus paves naudotis į vai - 

2 psl.

apdėdaml 
aukštumo 
pasilaiko

1 lėtu vlų 
darbą d ir - 

orga nlza-

visiškai sutikti

rloms už Lietuvos 
laisvę Ir lietuvybės 
Išlaikymą bei vargan 
patekus lų 
šelpimo 
banč loms 
cljo ms .

Negalima 
su Tautos Fondo Atstovybės 
Kanadoje straipsniu "Paliki
mas tautos reikalams ".tū
pusiu NL gruodžio 8 d, nu
meryje, kuriame nurodo,kad 
palikimą ar jo dalį i*žra - 
šytl tik Lithuanian National 
Foundation ir tam tlkslull 
duoda vienos parapijos ad
resą, lyg kad nebūtų kito, gal 
dar tikresnio lietuviško 
centro- Lietuvių Namų -To
ronte.

Be Tautos Fondo Ir para
pijų, kurios yra labai svar
bios, yra dar Ir Altas,kuris 
efektingai atlieka Lietuvos 
vadavimo darbus,yra ir Va
sario 16 d. Gimnazija, yra 
labai svarbus šalpos fondas 
Balfas Ir kt.

Kanados Tautos Fondo 
Atstovybės patarimas yra 
vienašališkas, labiau pasi
tarnaujantis vien tik Vilkui, 
kuris, kaip žinome, apima 
dar ir partiečius, pasenusių , 
nebesančių partijų narius Ir 
vis dar neprisiruošia persi
tvarkyti.

Lietuvių palikimo klausi
mas yra per rimtas Ir vi
suotinas; tad negali viena

PANORAMA
įvykdyta infiltracija. Reiškia 
komunistai Infiltravo savo 
žmones į partizanų vadovy
bę, Ir tai pagreitino jų trar 
glšką galą. GaŪa tų tūkstan
čių drąsių, Idealistų mūsų 
jaunuolių, nors bekariaujant 
buvo ar būtų buvę nužudyta 
komunistų dešimteriopai.

Kas gali užtikrinti, kad į 
mūsų emigrantų tarpą nėra 
InfŪtruojamI Imigrantai, ku
riuos komunistai būtų prl- 
sluntę į mūsų tarpą? Žinoma, 
tuo atveju jie turi dėtis Ir 
dėsis didesniais patriotais , 
negu mes patys. O jei dar 
kuris jų pranašauja Sovietų 
Sąjungos rėžimo greitą žlu
gimą- ar net kalba apie rel- Kalifornijos kongresai an as K.Dorman kalbasi su Algirdu Bražinsku 
kalą pasiruošti tokiam "lau
kiamam" momentui,-tai ar 
ne panašu į provokavimą?

Ne tik nenumato žūti So
vietų Sąjunga, bet ji vis ple
čia savo įtaką. Tik aklas ne
mato, kokia "paslaptingoji" 
ranka vadovavo karams Ko
rėjoje Ir Vietname. JAV ka
riuomenės vadovybė neturė
jo savystovlos karo strate
gijos. Tų karų pavieniai 
veiksmai buvo detaliai diri
guojami Valstybės Departa
mento clvUlų /whlz-klds/ , 
kaip jie buvo vadinami prie 
Klsslnger’Io. Arba vėl:pre- 
zldento Carter’Io stalgus- 
per 24 vai. -atšaukimas Ko
rėjos karo vado vien dėl jo 
viešai per spaudą pareikštos 
nuomonės,kad Amerikos ka
riuomenės atšaukimas iš 
Korėjos galįs paskatinti Š . 
Korėįą užpulti P .Korėją, ku
ri yra .blogiau ginkluota. O 
kaip su buvJ’ortugalijos ko
lonijomis Afrikoje, Angoloje 
ir Mozambiku? JAV vyriau
sybė nepalaikė ten kovojusių 
antlkomunistų, gi Sov. Sąjun - 
ga vežė komunistams ginklus

SOVIETU SĄJUNGOS 
PASIKEITIMAI

VUtls į politinius pasikei
timus skatina daugelį spėlio
ti Ir pranašauti. Gal ta vil
tis yra palaikoma JAV-lų su 
Sovietų Sąjunga vadinamoji 
detant ė, taigi toks, sakykim , 
pusiau draugiškas santykia
vimas? Bet ar yra didelis 
skirtumas tarp buvusio, se
niau vad. ’’šaltojo karo’’ Ir 
dabartinės detantės? Ar yra 
kurie esminiai pasikeitimai 
Sovietų Sąjungos vidaus Ir 
užs lento politikoje per tuos 
visus 60 metų jos egzistavi
mo? Taigi, ar yra pagrindo 
tikėti, kad, vykdant detantę, 
gali įvykti pasikeitimai So
vietų Sąjungoje?

Ne taip seniai jau dabar 
Išeivijoje esąs So v. Sąjungos 
rašytojas Amalrtk’as prana
šavo Sov. Sąjungos žlugimą 
/ar rėžimo paslkeltlmą/1984 
metams. O štai dabar,prieš 
porą metų atvykęs Ir dabar 
gyvenąs Europoje Štromas 
Irgi pranašauja, kad Sovietų 
Sąjunga žus: gal greitu laiku 
o gal už 20 metų,greičiau
sia gi už 1O metų. Ir esą ji 
pradės ’’byrėti” ne nuokarl- 
nės Intervencijos,bet dėlto , 
kad ’’jos ramstis- Idėjinis 
komunizmas ten esąs jau 
miręs".Ar toks tvirtinimas 
turi kurį realų pagrindą Ir 
ar nėra jis savotiškai provo
kuojantis ?

Prisiminkime mūsųpartl- 
zanus: be vilt Iškas buvo jų 
pasipriešinimas Sovietams 
1945- 54 metais. Ar nebūtų 
galima tat pavadinti savo
tiška savižudybe? Vien su 
savais paslėptais ar pagrob
tais ginklais kovoti prieš jau 
nekariaujančią, milžinišką, 
moderniškai apginkluotą So
vietų Sąjungą. Nejaugi buvo^ ir siuntė Kjibps garely  lūs .

’ ’’° Arba vėl Somallja-kurl at
simetė nuo Sov. Sąjungos Ir 
kariauja su marksistine Eti
opija’. Sovietai siunčia gink - 
lūs ir Kubos karius, o JAV 
vyriausybė, net prašoma, at
sisako siųsti ginklų Somall- 
jal. Ir klek tų kubiečių karių 
atsirado naujose Afrikos 
įjuodukų valstybėse!

Tai kam tos "pasakos" 
apie Sovietų Sąjungos žlugi
mą? Man visuomet buvo gai
la mūsų jaunuolių,sakytum, 
savotiškų savižudžių: ar tai 
buvo be viltingame pokarinia
me partizanavime, arba de
monstracijose Kaune po Ka- 
latnos susideginimo, arba 
vėl Vilniaus demonstracljo - 
se bei riaušėse po įvykusių 
sportinių rungtynių. Įvysk- 
tančlose po to represijose 
;mūsų tautos palyginant nes
kaitlingi jaunuoliai žiauriai 
nukenčia. Ir kokia gi nauda 
Iš tos vadinamos pasaulinės 
opinijos, jei jie, tie įvykiai 
laisvame pasaulyje kad Ir 
kaip būtų Išreklamuoti?

Ar ne klaidinga yra Ieškoti 
pasipriešinimo garbės 3 jei po 
to jaunimas masiniai kali
namas ar tremiamas? Ar jų 
vieton neatslunčlama dau - 
glau svetimo elemento į Lie
tuvą? Taigi, ar negalima to
se demonstracijose įžiūrė
ti bent dalinai provokacinio 
atspalvio? Kaip kad seniau 
/dar prieš I Pas. Karą/ sa - 
kydavo: mitingus veda Ir 

galima buvo tikėtis laimėti? 
Arba, ar nebuvo naivu tikė
tis pagalbos Iš JAV ar kurios 
kttos šalies? Tie mūsų par
tizanai gal būtų Ir Uglau Iš
silaikę, jei ne klastingai

kokla nors organizacija, pa
rapija ar Institucija reikšti 
norą monopolizuoti paliki
mus» Kitaip niekas neturės 
tikro pasisekimo. J. A.

Toronto, Ont.

KAS TA "REFORMUOTA 
LIETUVOJ BENDRUOMENĖ 
CHICAGOJE"?.

Pasaulio Lietuvių Dienos 
Toronte įvyks 1978 m.birže
lio 28-4 liepos. Bus 3 rengi
niai: PLB-ės Seimas,Dainų 
Šventė Ir Sporto Žaidynės.

Daugelis Toronto lietuvių 
žino, kad JAV Lietuvių B-ės 
Valdyba yra PhUądelphljoje, 
jos p-kas yra dr. Gečys, gi 
Tarybos p-kas Inž.R.Kudu- 
kls- Clevelande.

Dabar teko nugirsti, kad 
/Ref./LB p-kas esąs dr.i 
Daigls.

Per PLD bus renkama Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės Valdyba. Kanadiečiai 
nežino, kurie neskaito Ame
rikos lietuvių laikrašč ių, kas 
ta Ref. LB. Ar jų atstovai 
atvyks į Toronto PLB Seimą 
ar ne?Ar Ref. LB boikotuoja 
tik Chlcagos LB-ės kai ku
riuos narius, ar visus pa
saulio lietuvius? Gal jų tar
pe Irgi yra gerų darbininkų , 
gerų lietuvių, o ne vien tik 
senių,pensininkų "zlrzllų"?

Žodžlukttų kraštų pasaulio gal pasisakytų.
lietuviams šis klausimas ( J. Valdlonls
neaiškus, ypač jaunesnei Ontario, Canada

kartai,kurie Lietuvoje nebu
vo dideliais ponais. Prieš 
PLD Seimą turėtų savo tar - 
pe susitarti tos dvi grupės . 
Būtų gerai, kad /R/ LB vle-

karštas, kurstomas, re volių- sunkumus kelyje Iš pa verg- 
clnes kalbas sako vadai; o tos tėvynės Lietuvos į laisvi 
kai atvykdavo kazokai ar ka- -toks yra Algirdas BrazlnS- 
relvlal, tai visi vadai Ir - kas 
rėksniai skubiai pasislėpda
vo, o nukentėdavo eiliniai 
klaus ytojal-dalyvlal.

Dabar nebe tie laikai,kuo
met galima tikėtis per mi
tingus ar šūkavimus sukelti 
perversmą. Tomis demonst
racijomis nepašalinsi Iki 
dantų apsiginklavusią mo
derniais ginklais, komunistų 
vyriausybę. Neužmirškime 
dar ir to, kad, kaip Ir prie 
kiekvienos valdžios,taip ypač 
prie benuosavyblnės komu
nistinės santvarkos yra la
bai didelis biurokratų apara
tas, kuris naudojasi palygi
nant didesniu gerbūviu Ir ku
ris, žinoma, yra suinteresuo
tas, kad valdžia ar režimas 
nepasikeistų.

Kurie gi realūs motyvai 
yra kalbėti Ir skelbti, kad 
Sovietų Sąjunga gali artimoje 
ateityje žlugti? Anaiptol, V. 
Europa Ir ypač JAV padeda 
Sovietų Sąjungai ekonominiai 
kreditais, modernia techno
logija Ir kt. Antra vertus , 
kaip straipsnyje "Šplonažas- 
tamslojl detantės pusė " 
-Reader’s Digest Iš sausio 
mėti. 1978 m. num. aprašoma 
Sovietų agentai darbuojasi Ir 
rausia valstybės pagrindus 
pačiose JAV. Juos,sakykim, 
per neapdalrumą/slcl/ įlei
džia Valstybės Departamen
tas. Ten 
didėjančią 
muojančlą 
veiklą.

Visai nuosekliai einama 
prie viso pasaulio pavergi
mo. Klek čia bereikėjo,pav., 
kad Portugalijoje būtų įsiga
lėjusi komunistų valdžia? 
Arba, kokios skaitlingos yra 
komunistinės partijos Itali
joje ir Prancūzijoje, kur net 
socialistai blokuojasi su ko
munistais? Nedaug bereikia, 
kad komunistai įeitų į tų 
valstybių vyriausybių sąs - 
tatą. Todėl nenuoseklu kai - 
bėtl apie Sovietų Sąjungos 
komunistinio rėžimo pasi
keitimą. Tai atrodo yra tik 
provokuojantis pranašavl - 
mas,arba priemonė JAV vi
suomenei migdyti. Tik žiū
rėkim Ir stebėklm/o paveik
ti mes vlsvlen nieko ne gal l- 
me/klek Ir kur dar vėl Išsi
plės komunistų valdomi plo
tai, nes juk Sov. Sąjunga visai 
neslepia savo galutino tikslo 
- valdyti visą pasaulį.

J. Valiūnas

rašoma apie vis 
Ir tiesiog allar- 
tų sovietų agentų

Už jo pečių didelis pa
tirtimi Ir nugalėtomis kliū
timis bagažas, tačiau ir 
prieš akis jam dar Ugas ke - 
lias. Koks tas kelias bus Ir 
kur jis tą jauną tautietį nu
ves, negali nerūpėti klekvle- 
namlletuylul,kuris bent klek 
sielojasi lietuviško jaunimo 
Ir aplamai lietuviškos veik
los ateitimi.

Grupė jaunimo ateitimi: 
besisielojančių Lds Angeles 
lietuvių gruodžio 16 d.susi
rinko adv. Žibutės Brlnkle- 
nės namuose ir atydžtal iš
klausė Algirdo Bražinsko 
pranešimo. Jis papasakojo 
apie savo dabartinę sunkią 
padėtį Ir troškimą siekti 
mokslo. Okupuotoje Lietu
voje jambuvo užtrenktos du
rys į universitetą, nes jo se
nelis žuvo kaip partizanas, o 
tėvas buvo persekiotas už 
patriotinę veiklą. Dabar jis 
po sunkių egzaminų yra pri
imtas įUCLA/Unlvetslty 6f 
California atL'os Angele s/Ir 
nori studijuoti teisę. UCLA 
yra viena geriausių aukštųjų 
mokyklų, kur patenka tik ga
biausieji studentai. Tačiau 
mokslas tenai yra susijęs su 
tam tikromis Išlaidomis. Be 
to, yra dar Ir pragyvenimo 
Išlaidos. Algirdas Bražins
kas neturi darbo leidimo Ir 
todėl negauna jokių pastovių 
pajamų. Tąd be broliškos 
lietuvių visuomenės para
mos jo kelias į mokslą būtų 
neįmanomas.

Sus Ir Inkus le j IL os A ngeles 
lietuviai apsvarstė čia Iški
lusį šalpos reikalą. L.Rel- 
vydas pažymėjo, kad Algir
das Bražinskas yra jaunas, 
gabus lietuvis patriotas, ga
lįs daug pasidarbuoti lietuvių 
tautos labui. Anot jo, Inves
tavimas į Algirdo Bražinsko 
mokslą grįš šimteriopai.

Suslrlnkuslejllletuvlal nu
tarė suorganizuoti Algirdo 
ęrazlnsko Mokslui Remti 
Komitetą, kurio vadovavimui 
buvo Išrinkti sekantieji as
menys: pirm. Inž. Vytautas 
Vidugiris, sekr. Kazimiera 
Matjošaltlenė, vlcep. - kai 
Rūta Šakienė,Liudas Relvy- 
das Ir Antanas Skirtus. Ko
miteto pagrindinis tikslas, 
yra telkti reikalingą finansi
nę paramą Algirdo Bražins
ko studijoms UCLA u-teJKo- 
mltetas savo atsišaukimais 
bei laiškais .kreipiasi į viso 
laisvo pasaulio lietuvius sa
vo aukomis šį kilnų tikslą 
paremti, o taip pat organi
zuoti panašius Komitetus ar
ba rėmėjų būrelius kitose 
vietovėse.

Visus laiškus,pasttelravi- 
prašome

PARAMA ALGIRDO
BRAŽINSKO MOKSLUI

Penkiolikos metų jaunuo
lis lietuvis, stalgių gyvenimo mus bei aukas
posūkių Išrautas Iš gimto- siųsti šiuo adresu: 
slos žemės , šešerius metus Algirdo Bražinsko Mokslui 
Izoliuotas visiškai svetimoje 
šalyje, septynerius metus 
Iš eilės pergyvenantis mirti
nus pavojus bei nepaprastus

Remti Komitetas
c/o adv. Nida Z.Brlrikis

P.O.BO 6O93,Torrance,CA.
90504, USA
Nepriklausoma lietuva
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ETNINIŲ GRUPIŲ KALBU IR KULTŪROS 
PUOSELĖJIMO PROGRAMA

Inspektorius 1977 m. gruo
džio 17 d.btlvo sušaukęs et - 
pinotų grupių mokyklų Gedėjų 
Ir . mokytojų konferenciją Ir 
davė nlates nlų Informacijų.

Pirmiausia jis pranešė *

GLOBOJA ETNINES 
MOKYKLAS

( Kaip žinoma, Ontario pro- 
-jjVlncįjos Švietimo Mlnlsterl - 
r,ja yra nutarusi šelpti bei 
_.globoti etninių grupių mo
kyklas. Šios mokyklos dau- kad pirmą kartą etninių gru- 

~jguixkoje veikta šeštadieniais . p tų mokykloms yra paruoštas 
^ Ministerija etninių grupių 
kalbų Ir kultūros puoselėji
mo programą vykdo per vie
tines Švietimo Vadybas, ang
liškai tariant, per "Boards 
of 1E ducat Ion”.

Salla Public School Board 
veikla Roman Catholic Sepa
rate School Board. Ši pasta
roji Institucija šelpia bei 
globoja Ir Londono lietuvių 
Šeštadieninę Mokyklą. Para
ma reiškiasi šiuo būdu:

1/ Londono Lietuvių Mo
kykla gauna nemokamai pa
talpas- 4 klases St.John*s 
mokykloje.Leidžiama naudo
tis Ir gimnastikos sale.

2/ Už švaros palaikymą 
sargams atlyginimą taip pat 
moka Švietimo Vadyba. JI 
duoda Ir šiek tiek lėšų mo
kymo rpedž laga I nūs tp-trkfcl.

3/ Tvtokamas, sakytume Ir 
mokytojams simbolinis atly
ginimas. Mokytojams atly - 
ginti gaunama 1OO dol.kas 
mėnesį. Slą sumą lygiomis 
dalimis dalinasi 4 nuola-, 
tintai mokytojai.

Etninių grupių reikalai 
rūpintis vra paskirtas koor
dinatorius Mr. G. RAPAI . 
Mūsiškai tariant,būtų tai lyg 
mokyklų Inspektorius.

veiklos planas. S į planą ne
seniai patvirtino Švietimo 
Vadyba 1977-78 m.

Šiuo metu Švietimo Vadyba 
šelpia lietuvių, vengrp, kro
atų, korėjiečių, lenkų, Italų, 
portugalų mokyklas. 1977 m. 
šias mokyklas pradėjo lan
kyti 546 mokiniai. Dabar 
mokinių skaičius dar paau
gęs. Velkloš plane numatyta 
4140 darbo valandų. Mokyto
jams mokomas atlyginimas 
už kiekvieną 15 mokinių gfn- 
pę. Kalbai mokyti skirta 2, 5 
vai. į savaitę. Už darbo va
landą skiriama 1O dolerių. 
Už etninių grupių kalbų mo-- 
kymąsl kol kas kreditų ne
duodama,tačiau prie gimna
zijų veikiančioms specia
liems Idas ėms kalbų kredi
tai duodami. Specialių kalbų. 
klas lų mokytojams mokama 
po 15 dol. i valandą.

Etninių grupių mokyklų 
vedėjus aprobuoja Švietimo 
Vadyba. Vedėjas pasirenka 
reikiamus mokytojus. Švie
timo Vadyba pasilieka sau 
teisę vizituoti etninių grupių 
mokyklas.

Svl 3tlmo Vadyba Ir ateity
je šauks vedėjų Ir mokytojų 
konferencijas, kur bus apta-

p at le ms 
švietimu dau- 

ir 
ve r -

o mlnisterls Norman A. Cafik su seimą
1 9 7 8 . 1.18

PAINIOS SĄSKAITOS I

SUBJEKTYVUS
DUOMENYS

Žurn.V. Rastenis — '’Akiračiai” Nr. 4-88)

Kauno kalėjimo (Mickevičiaus 9) trečiojo sky
riaus 64-toj kameroj 1941 metų pradžioj mūsų bu-, 
vo nuo 18 iki 24 galvų, bet ilgiausiai išsilaikėm 20. 
Ir ilgiausiai mūsų buvo 15 lietuvių ir 5 žydai.

Kartą, visiem sugulus ant žemėj patiestų čiu
žinių, pagalvojau apie tokią proporciją ir prisimi
niau vaizdelį, matytą Vilniaus Gedimino gatvės ša
ligatvyje maždaug prieš pusmetį, dar prieš, atsipra
šant, liaudies seimo rinkimus, 1940-tų liepos pra
džioj, apie trys savaitės nuo, šeiniškai tariant, „Rau
donojo Tvano“ antplūdžio. Keletą žingsnių pirma 
manęs eina sau kažinkaip mieste dar užsilikęs pa
mestinukas — lietuviškas kareivėlis. .Priešais jį pa
šokom atžygiuoja trys žydiškai klegantys jaunuo
liai, tur būt ką tik iš pogrindžio išlindę komjaunuo
liai.

— Starhanis', teperh naše vrhemia! (Šalinkis, 
dabar mūsų laikas) — šūktelėjo rusiškai, tardami la
biau h negu r, ir visi, kaip ėjo susikibę, taip ir 
nustūmė kareivėlį šalin. Tas sumišęs prisišliejo prie 
sienos, o anie kvatodamies nušokinėjo toliau gėrė
tis „savo laikais“...

Na, po kelių mėnesių mūsų kameroj dalykai at
rodė gerokai kitaip. Kai Lietuvoj žydai sudarė apie 
7-8% gyventojų, mūsų kameroj jų buvo 25%. Ne- 
sidžiaugėm mes, neturėjo ko džiaugtis naujais lai
kais ir žydai. Jei pats nebūčiau to matęs dieną nak
tį be pertraukos daugiau kaip pusmetį, tai tokią si
tuaciją, kieno kito pasakojamą, įtarčiau buvus be
letristinę fikciją. Tik pamanykit: advokatai Ruvi- 
mas Rubinšteinas ir Levas Garfunkelis, vienas 
„buržujinio“ sionistų dienraščio redaktorius, kitas 
„liaudinio“ (kairaus, socialistinio) savaitraščio, 
apie 17 metų kibę viens kitam į atlapus dėl ideolo
ginių sionizmo problemų, per čekistų malonę atsi
dūrė toj pačioj 64-toj kameroj... Čia nebepolemiza- 
vo tarp savęs, bet atrodė vistiek priešingai, ir ne tik 
viens prieš kitą, bet ir priešingai kiekvienas save 
ideologiniam įvaizdžiui. „Buržujinis“ redaktorius 
Rubinšteinas, ir pirma buvęs gana lieknas, buvojau 
visai sudžiūvęs, bet ramus, orus — tikras Gandhi 
(Mahatma, žinoma!). O „socialistinis“ Garfunkelis 
buvo vis dar storokas, gležnas ponas, dažnai nera
mus, susikrimtęs dėl anapus kalėjimo sienų likusio 
gyvenimo ir besijaudinąs „kas su mumis bus“. Taip 
susidėjo, kad beveik visi „bendraklasiai“ rodė Ru- 
binšteinui netgi išskirtinio ręspekto, o Garfinkeliui 
ne kartą tekdavo atkentėti kameros aštrialiežuviu 
„patraukimus per dantį“.

Visi žinojom, kad mūsų likimas yra kaip tik žy
do Rozovskio rankose, nes jis, kaip „ypatingojo pa
sitarimo“ pirmininkas Kaune, rašėsuimtiniams „re
ceptus“: ką į XI armijos teismą, ką 8-rns metams į Gu
lagą, ką 5-ms metams į „laisvą tremtį“. Bet mūsų 
kameros etninė statistika vistiek neliudijo, kad žy
dams Lietuvoj būtų užėję „jų laikai“.

Bene balandžio 1, 1941, Rubinšteiną iššaukė 
iš kameros su daiktais ir mes jo daugiau nebematėm. 
Vėliau paaiškėjo, kad jam teko palyginti laimingas 
bilietas — 5-ms metams ištrėmimas. (1947 balan
džio mėnesį Muenchene pirmininkavo žydų konfe
rencijai, priėmusiai deklaraciją apie lietuvių taūtos 
kaltę Lietuvos žydų žudyme).

Kai birželio mėnesį likom kameroj tik 16, mus 
perkėlė į mažesnę, trečiame aukšte. Ten kartą šu- 
tūpėm su Garfunkeliu kampe ir jis ėmė man dėstyt 
kaikurių mūsų „bendraklasių“ charakteristikas, o 
paskui ėmė samprotaut apie Smetoną („Aš nepeikiu 
Smetono, kad buvo diktatorius, ale aš peikiu, kad 
nemokėjo būt...“). Ir pagaliau sako, — jeigu išeisiu 
gyvas, tai rašysiu atsiminimus „apie visa šita“, ir 
apie tamsta bus parašyta...

Birželio 22-jį rytą, kai atsivėrė kamerų durys 
ir kiemo vartai, mūsų koks tuzinas su Vladu Venc
kum priešaky (dabar Venezuelos LB pirmininkas) 
sukilom žygiuot į jo čia pat netoliese esantį butą— 
atsigaut kiaušiniene su lašinukais: taip mūsų buvo 
jau nutarta dar kovo mėnesį! Tik žiūriu — Garfun
kelis sėdi ant čiužinio galvą į delnus panarinęs ir 
lyg visai nesirengia namo. — Tai ką, — sakau: — 
Gaila palikt jaukų kampelį?

Atsistojo, priėjo..,. Veidas buvo ašarų srovėm 
užtvinęs. Vargiai besusitvafrdydamas, ištarė: —Taip, 
jūs einat laisvėn, o kas manęs laukia?

Tardamies („kai išeisim“) kiaušinienės pas 
Venckų kept, nebuvom pagalvoję, kas ir kokią 
kam tą laisvę atneš.

Na, vistiek, sakau, einam, čia gi neliksi, o ten 
jau žiūrėsim... Ne, sako, jūs eikit, o man geriau vie
nam išeit...

Tai buvo pirmadienis. O ketvirtadienį gavau 
beatsikuriančios ELTOS patalpose kambarį su tele
fonu ir savavališkai įsteigiau „išsivadavusių politi
nių kalinių registracijos biurą“. Iš ten 
pasukau Garfunkelio telefoną. Atsiliepė jis pats. 
Klausiu, kaip laikosi, ką daro. O jis sako: — Ar žinai, 
ką į tokį klausimą atsakė Robespjeras, būdamas pa
našioj padėty? Sakė, darau viską, kad likčiau gy
vas. Aš irgi...

Pokalbis buvo neilgas ir melancholiškas. Nieko 
neprašė, nieko nesiūliau, nes abu matėm, kad ma
no galioj nėra nieko to, ko jam kaip tik labiausiai 
reiktų. Visgi gyvas išliko. Nežinau, ar parašė' žadė
tus atsiminimus, bet yra viešai žinoma, kad Tel-Avi- 
ve redaguoja knygą — dokumentaciją apie Lie
tuvos žydų likimą.

rlaml Ir sprendžiami 
rūpimi reikalai. Yra numa
tyta šaukti Ir mokinių tė
vą susirinkimus. Veiklos 
plane Švietimo Vadyba yra 
įskamlal pabrėžusi, kad et
ninių grupių Intencijos, tėvų 
Ir . valkų tautinis Identitetas 
bei sąmoningumas bus ger
biamas Ir respektuojamas . 
Čia negali būti vietos jokiai 
asimiliacijai. Veiklos planai 
kasmet bus peržiūrimi, tal- 
sbhil’af papUdoml. Numato
ma, kad net bus parūpinta 
transportaclja toliau gyve
nantiems mokiniams.

Visa tai žinant- malonu 
yra, kad mūsų mokyklos šel
piamos Ir vertinamos .Belie
ka tik mums 
mūsų 
glau susirūpinti 
savas mokyklas ’ 
tinti Ir palaikyti,?

L.Eimantas 
PASIKEITIMAI '
" SĖJOJE "

1977 m. Sėjos 2 nr.išėjus, 
redaktorius L. Šmulkštys ir 
redakcinė kolegija Z. Dailid- 
ka, V. Sruogienė ir K. Kar
velis, o taip pat administra
torius Juozas Urbelis, atsis
veikina su Sėjos skaitytojais 
ir tarp kitko rašo: "Ar ne 
geriausias laikas stabtelėti 
ir suprastu kad lietuvių išei
vijos skaldymas remia so
vietines pastangas sunaikin
ti veiklią ir kūrybingą mūsų 
išeiviją? Kviečiame visus 
bičiulius liaudininkus nepa
siduoti mūsų rautos priešų 
bandymams mus suskaldyti 
bei sunaikinti, atsisakyti 
pradėtų kiršinimo darbų ir 
pozityvia veikla bei aukomis 
remti rūsų pavergtosios tau
tos pastangas išsilaisvinti iš 
svetimosios priespaudos ir 
atkurti laisvą, demokratinę 
ir nepriklausomą Lietuvos 
valstybę ?

Išrinkus naują liaudininkų 
vadovybę, atsistatydino ir 
Varpininkų Leidinių Fondo 
Valdyba, Z. Dailidka, A. Lu- 
neckas, L. Šmulkštys ir J. 
Urbelis. Dabar į VL Fondo 
valdybą įėjo Edvardas Be- 
reiša, Elena Rūkienė, Titas 
Bričkaitis ir Grožvydas La
zauskas. Ji rūpinsis toli- 
niesnju Sėjos ir kitais var- 
piąinkų leidiniais JNuo 1969 m. ir ėtnė juos pirma pilti stipria vandens srove, paskui 
Sėją redagavo L. Šmulkštys

Bene tos pačios savaitės gale įžengė kavinėn 
Oboiėnas, buvęs Trimito, vėliau Mūsų Krašto 
redaktorius: nusigandęs, sumišęs, ėmė kiek padrikai 
sakyt, kad „bjaurūs dalykai daros“ Vytauto pros
pekte, garažo kieme... Esą, suvarė didelį būrį žydų

mušti šautuvų buožėm ar dar kuo, — kas gi žino, 
Stepas Paulauskas gal ir negyvai...

—Kas, ar vokiečiai? — klausiam. — Taigi, kad 
ne vokiečiai, o mūsiškiai, civiliai. Nežinia, kas tokie... 
Lietuviškai rėkauja. Keli vokiečiai tik atstu vaikšto 
ir fotografuoja...— Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo 
nuotraukos Berlyno laikraščiams, — parodyti, kaip 
„įnirtę Kauen (vokiečiai Kauną taip pavadino) lie
tuviai atsiskaito su bolševikais žydais“.

Nuščiuvom valandėlę, tokią naujieną išgirdę, 
bet netrukus — „perėjom prie kito dienotvarkės 
punkto“. Kitose aplinkybėse, tur būt, būtumėm šo
kę „ką nors daryt“, — policijos, ministerijų, gal net 
paties prezidento šauktis. O tada tai buvo tik dar 
viena pastaruoju metu taip greit ilgėjančios bjau
rių dalykų grandinės grandelė, į kurias tada jau 
buvo tesuskumbama reaguoti tik „viena minute 
tylos“... Beje, tada dar nebuvom girdėję, kas atsiti
ko Červenėje su apie 90-čia vyrų, kuriuos praėjusio 
sekmadienio vakarą čekistai buvo pagrobę iš mūsų 
kauniškio kalėjimo gretimo skyriaus. Netrukus su
žinojom, kad juos ten ne vandeniu, o kulkomis iš 
kulkosvaidžių nušvirkštė. Irgi reagavom„tylos mi
nute“. Nes nieko kita tada negalėjai dėl to padaryt.

Rudeniop, teisingumo tarėjo Mackevičiaus įsa
ku pavestas eiti teisėjo pareigas, kartą buvau išsiųs
tas keliolikos bylų spręsti į Pakruojį. Ten šeiminin
kė, kur buvau apsistojęs, papasakojo apie Pakruo
jo žydų likimą. Viąi, visiškai visi buvę „sutvarkyti“ 
dar prieš vokiečiams pasirodant. Antrą ąr trečią 
karo dieną visą valdžią ’Pakruojy apėmęs advoka
tas Petras Požėla su keliolika „kažkokių ginkluotų 
pusbernių“. Žydų „sutvarkymas“ {išžudymas ir tur
to sugrobimas) ir buvęs bene vienintelis tos „val
džios“ pasireiškimas. Ypač ta moteris gailėjosi gy
dytojų šeimos (gydytojas Sreiberis, jo žmona dan
tų gydytoja). Ir stebėjosi, kad Požėlą po-tos egze
kucijos tuojau kažkur išvykęs.

Ji tai nežinojo, kur išvyko, bet mes Šiauliuose 
visi puikiai žinojom. Petras Požėla tapo Šiaulių 
apygardos komisaro (Gewecke) pirmuoju patarėju. 
Ne prieš Geweckę, o prieš Požėlą sudrebėjo Šiau
lių apygardos lietuvija, ypač šviesuomenė. Bet mū
sų aktyvistai ir išlikusieji saugumiečiai suuostė, 
kad advokatas Petras Požėla dar Lietuvos laikais 
beesąs buvęs slaptas sovietų agentas, šlapyvarde 
Popovas. Vokiečiai iš pradžių nenorėjo kreipti į tai 
dėmesio, bet kai jiems buvo įrodyta, kaip tas Po
povas kurstė čekistus neišleisti Vokietijon Pakruojo 
dvarininko barono Roppo, tada Petro Požėlos die
nos tapo labai greit suskaitytos. Netruko nė savai
tės, kaip iš komisariato atsidūrė po žeme.

* ♦ ♦

Tą patį rudenį Šiauliuose, netoliese nuo apy
linkės teismo kartą sutinku Zislę. Zislė — Lietuvos 
kariuomenės savanoris kūrėjas. Vyčio kryžiaus ka 
valierius. Žydų, kariavusių dėl Lietuvos nepriklau
somybės draugijos pradininkas ar pirmininkas ir t.t. 
Be to, žymus darjr tuo, kad buvo maždaug pustre
čio vyro storumo. Ir tada sutiktas dar buvo dvigu
bo storumo. Ėjo drausmingai grindiniu, ne šaligat
viu, ir Dovydo žvaigždę užsisegęs, bet vienas, be 
palydovo. Pasveikintas sustojo, iš pradžių neatpa
žino, bet primintas nušvito, apsidžiaugė. Pokalbis 
ir čia, tačiau, melancholiškas, maždaug—„Na, 
kaip? — Nu, teip“... Gete tada dar nebuvo taip 
griežta, štai, jį siunčia patį vieną kažkur atlikti kokį 
darbelį. „Nu, mato, kad aš nepabėgsiu“, — paaiš
kina su šypsena save apžiūrėdamas... Na, tai laiky
kis kaip nors. — Nu, pamatysim...

Ne, tai nebuvo susitaikymas su padėtim. Tai 
buvo tik pripažinimas mūsų visų visiško nepajėgų-, 
mo ir neturėjimo Ko prasmingo, paveikaus padary
ti, kad ta padėtis pasitaisytų.

Vieną iš mūsų kameros „kolegų“, buvusį Šiau
lių policininką Kimerį, Garfunkelis apibūdino, kaip 
vasarinį (atseit, lengvai apsirengusį, mažai tepri- 
sidengusį, taigi lengvai atpažįstamą) kvailį. Pasiro
dė, tai būta pavojingo kvailio. Iš kalėjimo išėjęs 
tuojau nuskubėjo veikti. Bet karinių uždavinių 
nebebuvo. „Veikimo“ uždavinių atsirado jau tik 
maždaug tokių, kaip... minėtame garažo kieme. O 
po metų ar daugiau jau Šiauliuose turėjau nemalo
nią progą pasiklausyt to paties vasarinio kvailio 
pasigardžiavimo, kaip „apvalomos“ iš geto į ligo
ninės statybą varomų žydų gretos. Girdi, kai susi
daro kiek daugiau sunkiai kojas bepavelkančių, tai 
pakviečiam pasivažinėt, o tenai tik pa-pa-pa-pa, ir 
švaru!

Kitą kart labai peikė mūsiškės kriminalinės po
licijos taktiką pogrindininkus gaudant: popieriukų 
tai šiek tiek randa, o „paukščiukus“ tai vis iš tolo 
pabaido, kad pabėgtų... Jau išaiškinęs tą vokie
čiams ir dabar į tokias ekspedicijas tik SU vokiečiais 
eisiąs... Pagalvojau, kaip gi tavęs niekas nesusipran
ta nudėt! Ir atsitiko, kad tą patį vakarą iš tikro bu
vo nudėtas. Namie, koją kibire pamerkęs, kulka 
tiksliai į nosies skylutę. Kas tą padarė, vokiečiai ati
davė aiškinti lietuvių kriminalinei policijai, o tie pa
sirūpino skubiai palaidot ir lengviau atsiduso, kad 
nebėra to pavojingo pakvaišėlio.

Tik tiek asmeniškai matyta, kas atsitiko Lietu
vos žydams, kai mes visi, lietuviai ir žydai, netekom 
Lietuvos valstybės pavidalu turėtos užuovėjos. Tai 
nedaug, bet juk pro individualų plyšelį vargu kas 
bus matęs daug daugiau. Pagaliau, kas kiek matė 
ar kitaip patyrė, vistiek visų, lietuvių ar žydų, as
menim--.: įspūdžiai yra ir pasiliks subjektyvūs, — 
kitaip ir būt negali. O tačiau ir su tik tokiais duo
menimis tūlas iš žydų ir iš lietuvių, net po trijų su 
viršum dešimtmečių, eina viešumon sąskaitų suvesti, 
— katrie katriems kiek kalti dėl to, kas anuomet 
dėjosi įsibrovėlių triuškinamoj Lietuvoj.

Kokia tų sąskaitų teisingo suvedimo tikimybė? 
Ir ypač — kokia jų suvedinėjimo prasmė?

Besirengiant tai apmąstyt, atgamintos tos ke
lios iškarpos iš ano meto dramos.
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Mėgėjų teatrai atsiranda 
įvairiose vietose ir įvairiose 
aplinkybėse, bet kadangi jų 
varomoji jėga dažniausiai 
priklauso nuo rėžis orlaus , 
jų gyvavimo laikotarpis ne
retai yra trumpokas. Be to, 
ansambliai,kuriems pavyks
ta Ilgiau Išsilaikyti Ir net 
atsiekti menišką lygį, reiš
kiasi tiktai savose, mažose 
visuomenės ribose: klūbų , 
parapijos, mokyklos. Ilgiau 
Išsilaiko Ir plačiau pasireiš
kia etnlnlųbendruomenlų te
atriniai sambūriai, kurie 
stato savo tautybės drama
turgų pjeses savo gimtosio
mis kalbomis.

Kanadoje seniausias lietu
viškas teatrinis vienetas yra 
režls.E.Dauguvletytės-Ku - 
dablenės Hamiltono Aukuras. 
Jis per eUę metų Išaugo į 
stiprų vienetą Ir yra pasi
žymėjęs gera veikalų atran
ka Ir puikiais pastatymais .

Galiausiai Ir Toronte, 
režisierės Ir aktorės Aldo - 
nos Dargytės- Byszklewlcz
pastangomis, prieš kokius 
šešls-septyntus metus įsis
teigė dramos būrelis Aitva
ras. Jame susibūrė grupė 
talentingų Ir pasišventusių 
entuziastų Ir ypač per pas
kutinius kelerls metus, Alt - 
varas suspėjo užsirekomen
duoti taip pat Ir Ištverme Ir 
dinamiškumu.

T lėk Aukuras, tiek Ait
varas priklauso Ontario pro
vincijos Multi-Cultural The
atre Association.

T oroate vyksta Dramos 
Festivaliai, kuriuose daly
vauja 20 dramos mėgėjų an
samblių. Nors proporcingai 
žiūrint, pabaltlečlų yra ma
žiau, negu kitų grupių, jie 
festivalyje užima domlnuo-

MŪSŲ REŽISIERĖS ONTARIO DRAMOS FESTIVALYJE

jančlą rolę; visos trys tau
tybės pasirodo po du kartu. 
Toronto Aitvaras pasirodė 
su St.Pilkos Žemės Rojumi 
1977 m. lapkričio 26 d., o 
Hamiltono Aukuras su Anta
no Rūko Bubullu Ir Dunduliu 
1977 m. gruodžio 4 d.

Abejose komedijose re
žisierės taip pat Ir vaidino . 
Pastatymai praėjo su labai 
geru pas įsek Imu, buvo gerai 
lankomi. Malonu, kad mūsų 
visuomenė šį kartą davė rei
kalingą moralinę paramą.

Žemės Rojus Toronte 
pasirodė antrą kartą. ŠI ko
medija turėjo didelį pasise
kimą ketvirtajame Lietuvių 
Festivalyje, kuris vyko 1977 
m. ankstyvą vasarą. Jame 
Aldona Dargyte-Byszklewlcz 
/ji veikalą režisavo/ laimė
jo pripažinimą už Festivaly
je geriausiai atliktą pagal
binės rolės vaidmenį. Jos 
partneris,Stepas Romanaus- 
kas, uošvio rolėje buvo ne
pamalnomos Ir judviejų sce
nos, komiškos Ir natūralios , 
Iššaukdavo katučių valdini - 
mo metu.Bendrai,visi akto
riai atliko savo roles laisvai 
Ir įtikinančiai.

Bubulls Ir Dundulis Irgi 
pasirodė Toronte antrą kar - 
tą. Šioje Antano Rūko kome
dijoje dalyvavo geriausios 
Aukuro jėgos. Pati režlsorė 
Ir aktorė Elena Dauguvietytė 
tė- Kudabienė nepamiršta
mai vaidino Agulės vaidmenį.

Kadangi apie šitas pas - 
tatymus buvo nemažai rašy - 
ta mūsų spaudoje- nenoriu 
eiti daugiau į detales.

Šalia Aitvaro Ir Aukuro 
Teatrų Festivalyje pasirodė 
Ir mūsų teatro mėgėjams

AITVARO aktoriai scenoje: išk airės-Algis Juzukonis . Vaida Kuprevičiutė-Jay, A.Dargytė- 
Byszkiewicz, Petras Šturmas, A. D. Byszkiewicz ir Stepas Ramanauskas

pažįstamas New Canadian 
Theatre, kurį įsteigė Ir va
dovauja talentingas estų ak - 
torius Reln Andre.Prieš ke
lis metus jis buvo pastatęs 
Algirdo Landsbergio Pen
ki Stulpai Turgaus Aikštėje , 
anglų kalba. T ame teatre tuo
met gražiai pasirodė dabar 
gyvenanti Montrealyje Dalia 
Mellutė-Gruodlenė.

Štame 1977 m. Festiva
lyje Reln Andre a s Ir Ink o 
John Van Druten. veikalą I 
Remember Mama anglų kal
ba, kuriame vaidino Ir mūsų 
Aldona Byszklewlcz. . BuVb 
įdomu sužinoti, kad ji yra 
pakviesta kitais metais per
imti New Canadian Theatre 
režisūrą.

Linkime daug s e sėkmės 
abiem rėžis orėm Ir jų vie — 
netams. Tik jų dėka lietuvių 
vardas taip ryškiai figūruoja 
visoje Multi-Cultural Theat
re Association programoje .

Valerija Anyslenė 

1

GYVOJI E VANGELIJA. Me- . 
džiagą surinko Kostas Bur- 
bulys. Išleido '’Rūta" Ha
miltone, 1977 m.

Įžangoje autorius sakosi, 
kad tai yra pirmoji tokio as
meniško žmonių pasisaky

SUSIMĄSTYMUI

Mažas vaikas mano, kad viskas yra taip visą laiką be jokio pasikeitimo: televizija, 
automobiliai, skalbimo mašinos, radijas, greitkeliai, orlaiviai... Augdamas jis pas - 
tebi, kad kai kas keičiasi. Namas nugriaunamas ir jo vietoje kitas, didesnis pastato - 
mas, kaimynas miršta, vaikas gimsta ir 1.1. Kartais jam patenka sena forografija į 
rankas ir jis mato čia keistus apdarus, plaukų šukuoseną, arklių traukiamus vežimus . 
Jis, pradėjęs mokytis istorijos, mato daug pasikeitimų. Milžiniški pasikeitimai vyko 
paskutiniame šimtmetyje. Toliau studijuojant, kyla klausimas, kaip Ilgai auga medis 
kaip susiformuoja akmens anglis žemėje ir kiek laiko tas trunka? Iš kur g kilo žvaigž
dės, planetos, erdvė, žemė, kalnai, žmogus, kalbos?

Vaikas augdamas pastebi, kad niekas savaime neatsiranda. Namai statomi ir kiti 
daiktai gaminami. Daug kas yra kilę iš gilios senovės, bet kas nors tą visą statė, ga - 
mino. Tyrinėjant, susekta, kad žemė jau buvo daug amžių pirmiau negu žmogus. Pirm 
žmogaus ant žemės augo augmenija ir gyveno gyvūnija. Vaikščiojo milžinai dinozaurai. 
Tie galiūnai išnyko, bet tarakonai, už juos daug senesni šios žemės gyventojai, išliko. 
Žmogus, žemės gyventojas, daug jaunesnis už juos, iškilo. Visatoje, rodos, lyg kokia 
dujų bomba sprogo ir erdvėje prisėjo saulių ir planetų. Bet Iš kur pradžia ?

.L Pilka ŽEMĖS ROJUS komedija

mų knyga lietuviųkalboje Ir 
pačių lietuvių įvairių įsitl - 
kinimų- baptistų, metodistų, 
liuteronų, pentakostiečlų ir 
kitokių.

Knygoje taip pat yra pa
tiekti istoriniai įvykiai ir jų

Iš:
GYVOJI E VANGE Lf IA 

įtaka į kai kurių bažnytinių 
organizacijų išsivystymą 
Lietuvoje.

Knyga paįvairinta liudiju
sių Bmonių nuotraukomis Ir 
istorinių asmenų iliustra
cijomis.

PAŽINKIME PRAEITI

S
Stepas PAULAUSKAS

PALANGA. . . LIEPOJA. . . KLAIPĖ DA. . . KAUNA 
IR DP GYVENIMAS BELGIJOJE

2.

Mums Irgi teko nukentėti. Gyvenome klebono name 
Ir klebonas tuojaus atsakė butą. Išsikraustėme toliau nuo 
miesto centro pas amerikoną P. Kas turėjo ryšį su kle -
bonu ar grafu, tėveliui daugiau nebedavė užsakymų siūti.

1923 m.sausio mėn. jau nebe 3 bet 5 Palangos būrio 
šauliai Išvyko į Klaipėdos kraštą, kaipo Mažosios Lietu
vos sukilėliai. Kitą dieną tėvelis grįžo su žinia, kad jiem 
su maistu ten blogai. Sutarėm su dr.Lludu Vaineikių,paš
to viršininku Stasiu Jazdausku Ir kitais Plaangos koope - 
ratyvo Talka vadovais,kad mes, dvylikamečiai, Iš Pa - 
langos kooperatyvo pristatysime jiems maistą.

Atidavus mūsų vyrams maistą, grįžtant namo atgal , 
sutemus, Iš jūros ėmė šviesti prožektoriai. Mūsų vaikiš
kas protas nusprendė, kad mudviejų Ieško. Su didžiausia 
baime slėpėmės Ir slapstydamiesi sugrįžome į Palangą . 
Daugiau vykti nebereikėjo, nes sukilimas Lietuvos naudai 
pas tbalgė.

1925 metais, baigus Palangos vidurinę mokyklą, to
liau mokytis nebuvo lėšų. Dirbau krautuvėje pardavėju , 
padėjau tvarkyti kooperatyvo Talka buhalteriją. Nlmersa- 
tėje, vasaros metu, šokdinau, grodamas orkestre, vasaro
tojus. Prieš III-jo Seimo rinkimus Matas Untulis parašė 
kelias liaudininkų propagandines knygutes, t Spausdino 
■Varpo spaustuvė Kaune, o aš taisydavau korektūrą.

Susitaupęs kelius šimtus litų, 1927 m.rugplūčlo mėn. 
nuvažiavau į Kauną toliau mokytis. Įstojau į dr. J.Tumė - 
po brandos kursus- V klasę. Mokydamasis Ir dirbau.Pa
vaduodavau susirgusius ar atostogaujančius Varpo B-vės 
leidžiamų Lietuvos Žinių, Lietuvos Ūkininko Ir Jaunimo 
administratorius. Paskui gavau Ir nuolatinį darbą. Švar
cas Ir Frenkelis turėjo Kaune susisiekimui autobusus. Ga- 
vau konduktoriaus darbą, o kartais padirbdavau Ir jų blu - 
te. Būnant 8 klasėje, šis darbas pasidarė persunkus Ir 
grįžau į Varpo B-vę. Buvau Lietuvos Jaunimo Sąjungos 
reikalų vedėju Ir laikraščio Jaunimas,kurs Išeidavo 2 k .
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į mėnesį, administratorium. 1931 m. gavau brandos ates
tatą.

1934 nubuvau paskirtas naujai steigiamų Kūno Kultū
ros Rūmų raitųjų sporto sąjungos reikalų vedėju ir lan - 
klau Aukštuosius Kūno Kultūros Kursus.

Nors mane kvietė organizuoti jaunalietuvių ratelius , 
bet man prie širdies buvo arčiau šauliai dragūnai. Tad 
1934 m.rugsėjo mėn. su gen.št.pulk.I.Kraunatelu suor - 
ganlzavome Lietuvos Raitelius,kad jie, 60 metų sukakties 
proga, pasveikintų Lietuvos prezidentą Smetoną. IŠ 12 
Lietuvos krypčių raiteliai, estafetiniu būdu nešė s ve Ik lai
mus, kuriuos mudu su pulk.KraunalčIu raiti nunešėme Iki 
prezidentūros.

Į Gusarų Pulko mokomąjį eskadroną buvo atvežta pa
kankamai jaunalietuvių uniformų Ir jomis pers įrengę, bū - 
tlnos tarnybos gusaral, vaizduodami jaunalietuvius,lydė
jo Antaną Smetoną iš prezidentūros į aerodromą. Paša - 
klau jaunalietuvių vadovybei, kad tai buvo labai negražiai 
Ir neteisėtai padaryta Ir ateityje aš tokių įsakymų nevyk
dysiu. Spaudimas man organizuoti jaunalietuvius raite
lius vis didėjo, kitaip grąslno pašalinti Iš Kūno Kultūros 
Rūmų. Netrukus Iš jaunalietuvių vadovybės man tai buvo 
Ir visiškai aiškiai pasakyta.

Raitųjų Sporto Sąjungos reikalų vedėju aš buvau pas
kirtas kavalerijos pulkų vadų susitarimu. Tad tik jų Ir 
galėjau būti Iš darbo atleistas. Prie progos,painformavau 
gusarų Ir ulonų pulkų vadus, abu man patarė nebijoti jau
nalietuvių spaudimo Ir daugiau dirbti su šauliais dragū - 
nals. Buvau paskirtas šaullų-dragūnų Instruktoriumi. T Ik 
šis darbas buvo neapmokamas

1934 m. rudenį, Palangos vasarvietės restorane vyko 
Kretingos komendanto ar Apskrities v-ko Išleistuvės. Po
ra vaikėzų į tą baltų per langą įmetė plytgalį. Saugumo 
rajono v-kas J akys /po karo už žmogžudystes Vakarų Vo
kietijoje nuteistas 8 m. sunkiųjų darbų kaiėjlmo/parašė Į 

Saugumo departamentą platų raštą, kur lame paminėjo Ir 
mane. Tuo pasinaudodamas Lietuvos Aldb reporteris Juo
zas Beleckas /Vokietijai okupavus Lietuvą, Vilniuje buvo 
sušaudytas/, parašė sensaclnį straipsnį "Jaunlmlečlų te
roristų užpuolimas”,kuris buvo stambia antrašte talpln - 
tas pirmame L. A.puslapyje.

Kitą dieną nuėjęs į Kūno Kultūros Rūmus savo darbo 
kambaryje radau tik sienas Ir ant grindų sukrautas savo 
bylas bet visa kita. Aiškinantis man pasakė,kad stalas , 
spintelės Ir kėdės buvo reikalingos K K Rūmams, o jeigu 
aš dar noriu čia dirbti, tai Raitųjų Sporto Sąjunga gali In
ventorių įsigyti savo. Taip pat gavau pranešimą,kad to - 
llau lankyti Aukštuosius Kūno Kultūros Kursus man bus 
nebepatogu, kol Lietuvos Aldas straipsnį apie mane neat
šauks. Nors teismas privertė L. A.žinią apie mane atl - 
taisyti Ir manęs atsiprašyti, bet aš palikau KK Rūmus Ir 
netrukus išvykau į Klaipėdos krašto pasienio policijos 
Rusnės mokomąjį būrį lektorium.

Dirbau Ir su šauliais. Atbuvę lietuviškas oamaldas , 
Iš Rusnės greitai skubėdavome į Šilutę, kad lietuviškose 
pamaldose ir ten būtų daugiau žmonių. Kai su daina Išei
davome su mokomu būriu pasivaikščioti, tai vietinių daug 
kas užsldar medavo langus. Ypač tą demonstravo Greta Ir 
Lėna Baranskytės. Jos užsldarlnėdavo ne vien langus,bet 
Ir langines Iš lauko...

Mėgdavau pajodinėti. VI rajono viršininkas mielai 
man duodavo arklį. Raitas lankydavau kitų būrių šaulius , 
palaikiau gerus santykius su vietiniais. Kai kas stebėda - 
vosl, kad aš uniformoje nebijau kalbėti vokiškai. Kai ęl - 
davo mokomas būrys su daina pasivaikščioti, vietiniai ėmė 
atidarinėti langus, o Ir Baranskytės vietoje Hitlerio, savo 
kambaryje pasikabino prezidento Antano Smetonos atvaiz
dą, o vietoje svastikos- Vytį.

Artėjo didžioji gyvenimo audra. 1939 m. nuo rugplū - 
člo 15 d. atostogavau Palangoje. Atostogas vis rinkdavau - 
si rudeniop, kai vanduo jūroje šiltesnis Ir kai mažiau va
sarotojų. Per Palangą skrido lėktuvai Iš Berlyno Į Mask 
vą Ir atgal. Kalbų Ir gandų įvairiausių. Netrukus gaunu Ir 
telefonogramą nutraukti atostogas Ir grįžti į tarnybą.

1940 m. gegužės mėn. 1 d. gavau įsakymą su pasie ; 
nio policijos Eišiškės mokomu būriu palaikyti tvarką Aly
tuje. kur vyks Raudonosios Armijos Įgulos paradas. Su 
Apskrities šolicijos vadu mjr. B. sekamas iš vienų nam 
mų balkono paraduojančius. Suskaitome 42 batalijonus.

Neramios 1940 metų birželio mėn. pirmosios dienos y.

( bus daugiau )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Alkoholis 
veda tautą 
i pražūtį

u Liudas Berželis

Alkoholis, atsieit,girtavi
mas su dažnais bei besai
kiais Išgėrimais, ypač ge
riant ne alų ar vyną, bet 
stiprią degtinę- žaloja svei
katą Ir veda daug tūkstančių 
lietuvių į eUę sunkių fizinių 
bei psichinių Ilgų.

Kai kalbame apie Išsilais
vinimą- tai alkoholi, pati di
dįjį tautos priešą, vedanti į 
Ilgas bei Išsigimimą- už
miršti jokiu būdu neleistina, 
neš faktai rodo jau Ir balsių 
dalykų. Štai originalus, teks
tas, atrodo kaipo toks, mūsų 
teisybės mylėtojams gali la
biau durti i pašones/:

” Moscow /Reuter/. SU 
people died when an o H tank 
blew up at a creamery In the

gos. Taigi, blogiau Ir būti 
nebegali, nes tai-tikras sa
botažas- visų Ir visokiau
sioms pastangoms- ne tik 
lietuvių, bet Ir visų pavergtų 
tautų / ukrainiečių, latvių, 
lenkų Ir kt./,kovojančių dėl 
daugiau laisvių gavimo savo 
pavergtiems tautiečiams. 
Molėtų Incidentas su 6 au
koms dabar okupanto gali 
būti panaudojamas "geru 
įrodymu", kad laisvė teveda 
į anarchiją bei katastrofą.

Kaip gaila, Iš tikrųjų, kad 
tai įvyko kaip tik Lietuvoje 
o ne kur kitur, Ir kas dar ne
malonu- kad kaip tik dabar , 
Belgrado konferencijos me
tu.

O gal tas Molėtų Inciden
tas su 6 aukom nieko cha -

Nauji nariai ir įnašai:
740. Skilanrtžiūno, Vlado atm. $100
741. Pranulio, Broniaus atm. 100
742. Ruzgas, Albinas

(Montrealis) 100
743. Kulnys, Vytas (Torontas) 100
744. Račienės, Genovaitės atm. 525
745. Pabedinsko, Antano atm. 200
746. Jonyno, Jono atm.

(Detroitas) 100
747. Janavičiaus, Aleksandro

atm. 170
748. Puteris, Anelė 200
749. Poškienės, Onos vardu 100

Įnašų papildymai: 
112. Dr. A. Šidlauskaitė iki 275 
175. Daugėlavičius, Alfonsas 500 '
435. Dr. A. Dailydė 125
455. Rimšų, Prano ir Kamilės

atm. 300
459. Kęsgailos, Stepono atm. 1560.
734. Juodviršio, Juozo atm. 600
186. Basčio, Prano atm. 1400

23. KLB Otavos apylinkė 3200

nė, V. F.SoTnskal, A.Kai - 
rys, P.B.Spaliai, P.Bace - 
vlčlus, A.Vlskontas, A.G. , 
V.Bačėnas, O. Indrellenė, W . 
Jankaitis, A.Totorattls Ir V. 
Saltmlras.$2- M. ŽUvltlenė .

Vyrui, mirusios seseriai 
Ir visiems artlmleslems- 
Fondas reiškia nuoširdžią 
užuojautą.

Dėkojame Ottawos kLeb. 
dr. V. Skllandžlūnul, įrašiu
siam nariais savo mirusį 
brolį Vladą Ir jo uošvį B. 
Pranulį.

AntanoPadeblnsko 20 me
tų mirties atminčiai žmona 
Bronė Padeblnsklenė.įrašė į

*<*-»• J. O V J. U YUADJAAOę

Lithuanian town of Molėtai . 
The explosion apparently 
occured because workers 
at the store were drunk when 
the tanker arrived to deli
ver fuel"./The Globe &Mall 
/dally/, 13.12.1977."

Kekių gi komentarų sau 
prašo šių 6 beprotiško alko
holio aukų mirties tragedl - 
ja? Iš gėdos tenka tik nu
rausti, nes tokie faktai tar - 
turn parodo,kokie mes pri
mityvūs’.

T okla žinia nepadeda mū-. 
sų pastangoms pristatyti 
lietuvius anglams ar ameri
kiečiams, kaipo didelių do - 
ryblų bel šugebėjimų. Argi 
civilizuotos tautos gali leis
ti darbininkams girtuokliau
ti net pačiame fabrike, o dar 
darbo metu/nutylint statymą 
nęt savo gyvybių į pavojų/? 
(Ji Reuterlo didžioji britų 
telegramų agentūra nurodo, 
kad tie šeši Molėtų /buv.U- 
tenos apskr./ pieninės dar
bininkai buvę girti, kai at
vykęs tankerls su nauju ben
zino kroviniu J3 er kvotą, gir
di buvę nustatyta, kad ši į- 
monė neprls Raikydavo darbo 
apsaugos taisyklių Ir darbi
ninkai dažnai būdavę randa - 
ml girtaują darbo metu. 
/Taigi, vargu, ar jų šeimos

rakterlngo neparodo Ir gali
ma jį nutylėti? Deja, ne vi
sai taip. Negalime sau leis
ti užmiršti,kad jau prieš 2- 
3 metus vokiečių katalikų 
spauda rašė, kad Lietuvoje , 
girdi, pasibaisėtinai girtau
jama, o AP Ir UPI/didžio
sios Assoc.Press Ir United 
Press Intern.Telegramų A- 
gentūros/ tik šiek tiek švel
niau rašė Ir ankščiau. Apy- 
tlkrėm žiniom, daleldžlama, 
kad lietuviai dabar alkoholio 
/bevelk Išimtinai degtinės/ 
Išgertą 3-4 kart daugiau, ne
gu ankščiau, kai pačioje Ru
sijoje, Solženttsyn’o bei dr. 
Sacharov’o nuomone Ir ap
gailestavimu, girtavimas tik 
dvigubai padidėjęs. Išeitų , 
kad žmonės nežino,kad jle- 
žudo savo sveikatą? Kalkas 
mano, kad Ir dvaslšklja, ku
ri be abejo , labai daug dide
lės gerovės atsiekia metafl- 
zlškal, pamokindami kaip 
reikia vaikščioti "virš de
besų", bet dažnal-už miršta 
kasdieninę realybę visų, gy
venančių šioje ašarų pakal
nėje. Ir kas gi Iš mūsų da
bar drįstų atrišti bent vieną 
raištelį vyskupui Motiejui 
Valančiui, mūsų blaivybės 
veteranui? Jis savo siauras 
metafizines pajėgas labai

Vieno iš iškiliųjų lietuvių 
Stepono Kęsgailos stalgus 
Išsiskyrimas Iš šio pasaulio 
sukrėtė visus Kanados lie
tuvius, ką jau bekalbėti apie 
montreal Iečių lietuvių visuo
menę. Nuo jaunystės dienų 
Iki pat mirties dirbo įvai
riausiose organizacijos e.Vi
sos mūšų Išeivijos lietuvių 
tas Žemaitijos sūnus buvo 
aukštai vertinamas. Ypatin
gai jį vertina ir gerbia Ka
nados Lietuvių Fondas, nes 
jam pirmininkaujant, Kana-

Fondą. Detroite mirusį Joną 
Jonyną artimieji įrašė į 
Fondą: J.Bersėnų seimą,P .
M. Genčiai, K. J. Valaičiai, P. 
Vaitiekūnas Ir J.Lekas.Del
hi mirusį A. Janavičių pa
gerbė aukodami po $80. E . 
Bersenlenė Ir Zita Berse- 
naltė. $ 1O- J. Jakaitis.

Visiems artimiesiems 
reiškiame užuojautą ir padė
ką už aukas.

Gautas a.a.P.Basčio tes
tamentinis palikimas $1OOO. 
K. L. Fondo knygos Išleidi-

BŪSIMOS KNYGOS REIKALU
Lietuvių Moterų Klubų Federacija leidžia knygą apie lietuves 

akademikes, gimusias prieš 1905 metus ir prasmingai pasitarnavusias 
savo kraštui.

Knyga istorinio pobūdžio, pilna kruopščiai surinktų žinių apie aukš
te jį mokslą baigusias moteris, patarnaus tiems, kurie rašys mokslines 
studijas lietuvių kultūros istorijos klausimais.

Kad nepaliktų užmiršta ne viena anų senu laikų lietuve - akademike, 
prašau visas, gimusias prieš 1905 m. atsiliepti. Daug jų yra mirusių; tad 
praSau jų gimines ar pažįstamus, turinčias fotografijas, visa tai atsius
ti knygos autorei J. Narunei., 421 Collins Ave. apt.9, Miami Beach, I1 la. 
33139, USA. .. ' '

gaus sau pensijas ar betko- 
klą kompensaciją/.

Kadangi Reuterlo telegra
mos būna perduodamos į vi
są pasaulį, šįkart, deja, gali 
labai blogai "IšgarslntV’He- 
tuvlus, sudarant mums labai 
nepalankų įspūdį. Daug kam 
Išrodys, kad tuos 6 Molėtų 
"herojus" jau seniai reikėjo, 
Irtai, jų pačių didesnei ge
rovei, pasiųsti į Sibirą/ pa
taisyti sveikatos bei prote
lio/, vietoj kad šūkauti per
daug apie asmens laisves 
bei nuolatinį persekiojimą, 
hova, visai "nieku nedėtų 
žmonių" už geležinės uždan-

prašokdavo- tautos labui.
Elta Ir mūsų vadovybės 

žmonės Molėtų Incidento 
proga būtinai turėtų parody - 
tlpasaullul Ir antrąją meda
lio pusę, būtent:

didžioji ar net absoliutinė 
dauguma lietuvių, nežiūrint 
didelio Ir dar vis, dėl nau
jųjų jų gyvenimo aplinkybių- 
didėjančio polinkio besai
kiam Išgėrimui, dėl girtavi
mų pač lose darbo vlet ės e Ir 
net darbo metu- aiškiai prie
šingi. Pagaliau?tal absollu - 
tlnel daugumai, dėl visada 
aukštų gamybos kvotų-joklu 
būdu neįmanoma techniškai

A
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

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

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ 
__ (Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbamo lietuj 
yi&kai. Jj« atviri visiems, ieškantiems pageibos. Atėję spastnus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Auosui S.o31,6834, Hennkui N. 277-7868.
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dos Lietuvių bendruomenei 
užgimė Ir mūsų Fondas.Jo 
atmintį gerbdami, montrea- 
llečlal savo aukomis pager
bė jo atliktus darbus,sude
dami virš $1200. Aukojusių 
sąrašas* buvo paskelbtas 
ankstyvesniuose NL pusla
piuose. Iš kitų vietovių dar 
pr Is įdėjo S. Šetkus Iš St. Cat
harines ir Iš Toronto K.Lu
košiau

Torontas taipogi neteko 
savogeros dukters- Geno
vaitės Račienės. Jos prisi
minimui, vietoje gėlių, gimi
nės bei draugai aukojo KLF- 
dul: po $30- K. S. Baltrašlal, 
M.Žvirblys IrJ.A.Lūkosiū- 
nat.Po $25-J. J.Račlios.P . 
B. Jucevlčlal Ir- J.Tomosas . 
Po $15-S.Remetkaltė Ir J. 
Riauba, $13-K. B.Lukošlal . 
Po $1O- P. Gulblnskas, J . 
Poška, J.J.Šarūnai, E.Ali
šauskienė, L. G. Vyšniauskai, 
B.Sčepanavlčlus, V.Augėnas, 
V. Vaitkus, A .E .Kiškiai, E .G. 
KuchalklaljK.P.B., dr. A . 
Pacevlčlus, S. A. Grigaliūnai, 
P. Z. Sakalai, J. G. Avižonis , 
H.Stepattls, M.Adomavičius, 
M. V. I.Repečkos. Po $5- L . 
Šetkus, 1.1. Valiuliai, B.J . 
SrlubIšklal,L. N ovogrodskle-

mul.
Fondas dėkoja visiems , 

padidinusiems savo įnašus . 
Malonu turėti narių tarpe 
montrealIškį A.Ruzgą Ir to
rontiškius A.Puterlenę Ir V. 
Kulnį.

Įstojusių į Fondą įnašai yra 
atleidžiami nuo pajamų mo
kesčių. Visi pagalvoklme- 
tal yra vertas Ir garbingas 
žingsnis. Fondas rems ki
tais metais Toronte vyks
tančias Pasaulio Lietuvių 
Dienas. Bu? svarstomi pra
šymai 1 kitais reikalais

Rašyti K„L. Fondas, 2b 
The Palisades,Toronto, Ont. 
M6S 2W8. K. L.Fondas

IŠLYDĖJOME 

DAILININKĄ T. VALIU

padaryti. Tačiau maža sau
jelė prlvllegljuotojų tokią 
prabangą sau gali lelstlJKaF- 
potalsyklė, Išsigerti sau lei
džia, visų pirma, partiečiai, 
stachanovlečlal Ir visokie 
"partorgai", turį gerų ryšių 
su įmonės vadovybe,kuri pro 
pirštus pažiūri vien į jų/o ne 
daugumos/darbo disciplinos 
pažeidimus ’.

Atrodo,kad Ir Molėtų ple r 
nlnėje fatallnės katastrofos 
priežastimi, šalia adminis
tracijos chroniško apsilei
dimo, nebūtinai kad turėjo 
būti visi šeši. darblnlnr- 
kal kalti, o daug greičiau 
vienas ar du chroniškai gir
taują "patikimieji".

ne savo profesijoje. Baigęs 
Ontario College of Education 
įsigijo mokytojo teises Ir 
dirbo pirmiausia Centri
nėje Technikos Mokykloje 
paišybos mokytoju.

A.a. dali. Telesforas Va
itus įsijungė Ir į kanadiečių 
dalllnlnkų-graflkų veiklą.Jis 
su savo kūryba dalyvaudavo 
jų parodose Ir priklausė jų 
organizacijoms,buvo prezl - 
dentu Kanados Grafikų D-jos, 
Kanadiečių Dailininkų Ir In - 
graverių D-jos.

Kelis kartus dali. T.Va
lius buvo prezidentu Ir Lie
tuvių Dailininkų Sąjungos 

r Valdyboje, bei Austrijos Dai
lininkų S-gos nariu. ,< ,

Telesforas Valius buvo 
nepaprasto darbštumo Ir 
paslaugumo / ypač lietu - 
viams/dalllnlnkas.Jis netik 
piešė,dalyvavo įvairiose pa
rodose, reprezentavo lietu
vius dailininkus,bet Iliustra
vo nesuskaitomą f daugybę 
knygų, žurnalų, kalendorių , 
parengimų programų. Piešė 
skelbimus, ženklelius, supro
jektavo paminklus kapinėse .

Dailininkas yra nupiešęs 
Ir stilizuotą Lietuvos Vytį , 
kurią daugelis prie automo
bilio langų yra prisiklijavę • 
Vytauto laikais toks Vyties

pljos šventovėje LB-nė 4 
gruodžio, 1977, vadovaujant 
kleb.Tėvul Augustinui Sima
navičiui.

Po trumpų religinių cere
monijų, sekė atsisveikinimo 
kalbos:
I. kun. L. Andrlekus- Liet- 
Rašytojų ir Aldų vardu, Ll 2. 
Lietuvos Gen. Konsulas dr .
J. Žmuldzlnas, 3.P.Šturmas- 
KLB Krašto V-bos, 4.kun.P. 
Ažubalis -Anapilio Ir Kanki
nių parapijos, 5,A.Juzuko- 
nls- KLB Toronto A-kės, 6 . 
dali. V. Vizgirda- Liet. Dai
lės D-jos, 7. daU.J.K.Rač- 
kus- Kanadiečių DaU.D-jos 
vardu, 6. kun.P. Galda-Tė - 
vlškės Žiburių, 9.J.Straz
das- Toronto Lietuvių Namų, 
ĮO. Pr. Berneckas-ŠALFASS 
Centro V-bos vardu.

Iškilmės buvo baigtos Ma - 
rija, Marija. Vargonavo muz. 
J. Govėdas.

Laidotuvės vyko gruodžio 5 
d.Iš Prisikėlimo bažnyčios , 
mišias laikėkun.L. Andrle
kus, kun. A. Simanavičius , 
kun.P.Ažubalis. Solo giedo
jo V.Verlkaltls Ir Alg.Sima
navičius.

Abi dienas bažnyčia buvo 
pilna žmonių, giminių Ir ger
bėjų,

Į kapus, nežiūrint sniego
ženklas buvo antspaudose. pūgos,palydėjo daugybės au~ 

Bevelk kiekvienas daili- tomoblllų vilkstinė. Prie 
nlnkas, besiruošiąs atidaryti kapo ceremonijas atltkokun . 
savo tapybos ar skulptūros L. Andrlekus Ir kun. A.Pra- 

metų amžiaus, parodą, susilaukdavo Iš Te- kapas.
lesforo Valiaus įvertinimo ar po laidotuvių buvo vaišės 
rekomendacinio straipsnio p ris įkėlimo parapijos patal- 
Tėvlškės Žiburiuos e.T as pa- pose.

1977 m. gruodžio m.l d. , 
šv. Juozapo ligoninėje nuo 
vėžlollgos mirė dailininkas - 
grafikas Telesforas Valius , 
sulaukęs 63
Paliko žmoną Aldoną, seserį 
V. Čepaitienę Ir kitus gimi
nes čia Ir Lietuvoje.

Velionis a. a. Telesforas 
Valius buvo gimęs Rygoje , 
augęs Žemaitijoje, baigęs 
Kauno Meno Mokyklą .Lietu
voje buvo paišybos mokyto
jas, Vilniaus Meno Mokyklos 
profesorius 1942 m.,Telšių 
Teatro dIrektorlus,Frelbur- 
ge-Vokletįjoję-Dailės Instl-
tute- profesorius.

Į Kanadą atvyko 1949 m.
Iš pradžių čia velionis dirbo ganlzavo

LIETUVIŠKA RAQIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11,30 iki 12 vai nakties

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. SronL.,,?iul, 1053 Albinai Crį.. Davarnay. P.O. TEL. 669- <*834

-----------------------------. ---------------------
PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

ri busiurs<; com pan y
TEL. 368-3071

PUl’.LIS.'F.RS UI IHf‘' LIIHUANIAN WtLi IY SINCE 1905
636 EAST BROADWAY • SOUTH BOSTON. MASS. 02 137

dėdavo Ir visuomenei Ir dai
lininkui. Visi žinojo,kad jo 
žodis yra autoritetingas.

.Manau, kad profesionalai 
dailininkai įvertins a.a.Te
lesforo Valiaus kūrybą Ir jo 
įnašąlietuvlų tautos kultūros 
lobiams. Velionio darbai 
lieka gyvi ilgiems laikams.

Su a.a. T.Valiumi atsis
veikinimo akademiją suor- 

Prls įkėlimo para-

Į laidotuves buvo suvažla - 
vę daug svečių ne tik Iš Ka
nados, bet Ir JA V. Pažymė
tini draugai dallInlnkal:R R. 
Viesulas, V. Vizgirda, J. Dar- 
gls/ Iš Rochester’lo/, J.K . 
Račkus.

Ilsėkis ramybėje, didis 
lietuvi, kūrėjau-dailininke’.

Užuojauta žmonai Aldonall 
Ir giminėms.

J. Karka

T EL. 525- 8971.

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

T. L aurln aitis ĮVAIRIOS °RCGOS

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

79 Woodfield Drive, Ottawa, Oni.
• PRIVATI INDUSTRINE IR KOMERCINĖ STATYBA,

darbo}' atliekama* ajllnlngal Ir pri oln am am I * kainomis.
• Englnorlng & daalgnlng p at orn avi m o a.
• IN -GROUND Swimming Pool ataty b o( 10 y • ar gu oran ty),

TEL. (613) 225- 400 1

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

5 psi.

5

5



Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs riuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas (4 16) 544-7125

L8M 1L6

Darbo valandos: pirrnacbemois - ketvirtddie- 
n»oij nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vol , šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpiuč'O men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnos čekių patarnavimas.
Kapi’cdos —• virš $ 70,000.000

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .. 6% 
santaupas ................ • 7.%
term, depozitus 1 m. 8’/* % 

pensijų fondų 9 %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 11 % 

nckiln. turto pask. . 93/i 9b

MALONIAI KVIEČIAME

ATSILANKYTI
I MŪSŲ

TRADICINĮ ZUIKIU BALIU,
I Sausio 21, 
i šeštadienį, Hamiltono Jaunimo Centro saleįe

įvairus gėrimai — Šilta zuikiena, briediena, 
stumbriena—Tauriy įteikimas gerinusiems 
šauliams ir žvejams — Staliukų loterija.

Meninę programos dalį atliks Toronto dainos grupe 
Volunge”, vadovaujama L. Underienės. Linksmoji 
ir šokiu dalis .grojant “Rakoczy” orkestrui.

Pradžia 1 9 vai.
įėjimos: $3.50, studentams - $2.50.

y
Hamiltono Lietuviu Žūklautojo ir 
Medžiotoju klubo “Giedraitis” 
Valdyba

toronto
A. LUKOŠIUS

suvaidino Kalėdų Senis.Tarp 
KALĖ Dl J E GLUT Ė atskirų vaizdelių giedojo

Vysk. M. Valančiaus Seš- Mokyklos chorelis Ir dėklą - 
tadlenlnės Mokyklos Kalėdų2 mavo: R. Sadauskaitė J. MI-
E glut ė šiemet buvo įdomes
nė Ir gausesnė. Šią Mokyk
los tradicinę šventę pradėjo 
Tėvų Komiteto pirm. D „Vai
tiekūnienė, pasveikindama 
visus susirinkusius valiais 
bei jų tėvelius Ir svečius , 
pakviesdama pravesti Kalė
dų Eglutės programą 9 sk. 
mokinį E. Labucką, kuris 
gražia lietuviška tarsena 
pristatė kiekvieną progra
mos numerį. Programą pra
dėjo Arūnas Kėzys su eilė
raščiu Kalėdų Senelis, Mo
kiniai vaidino, dainavo, gie
dojo kalėdines giesmes Ir 
deklamavo. Kiekvienas sky
rius pasirodė atskirai.

T ir II sk. mokiniais suvai
dino vaizdelį Kalėdos,paruo
šė mokytojos D.Lūkavlčiūtė 
ir D. Pajarskaitė. Gražiai 
perdavė 6 sk. mokiniai, pa
ruošti mok.M.Kalvaltlenės , 
Meškiuką Rudnosluką. 5 Ir 
1O sk. mokiniai kartu Išpildė 
vaizdelį Prakartėlė, paruoštą 
mokytojų A.Mikšienės Ir D. 
Grajauskaltės. 4 sk.mokl-' 
nlal,paruošti D.Lukąvlčlū - 
.tės suvaidino Naktis Prieš 
Kalėdas. 8 sk. mokiniai,pa
ruošti mok. G. Repšienės, su

nelgos Kalėdos Lietuvoje,D . 
Skvereskaltė-Kūčlų Duona 
Ir kiti.

R. Clparytė, 8 sk. mokinė, 
IšpUdė Rami Naktis.PabaI - 
gal 9 sk. mokiniai, paruošti 
mok. A. Matulienės, visus 
pasveikino su artėjančiomis 
šventėmis.

Visa programa buvo gra
žiai paruošta Ir praėjo 
sklandžiai. Visi mokiniai 
buvo apdovanoti Kalėdų Se
nelio skanumynais.

Po programos žodį tarė 
mokyklos vedėjas K. Mileris 
padėkodamas tėvams už val
kų leidimą į Mokyklą Ir kar
tu kviesdamas visus valkus , 
nelankančius Mokyklos, at
vykti į pamokas Ir bandyti 
Išmokti savo tėvų kalbos.

T ėvų Komiteto pirm. D . 
Vaitiekūnienė padėkojo vi
siems už atsilankymą Ir or
ganizacijoms už paramą Mo
kykla l:Kredlto Koop.Talka , 
parapijai, Hamiltono Ap.V- 
bal, Medžiotojų Klubui, Šal
pos Fondui, Ramovėnų sky
riui.

Visi buvo pavaišinti kava 
Ir įvairiais gardumynais.

J.P .

liamiltono Vysk. M. Valančiaus sestadienlnes mokyklos V ir x skyrių* 
mokiniai Kalėdų Eglutės programos vaidinimo metu. Nuotr. j. Miltenio.
6 f>sl.

Ir tuo puikiai patarnaus mū
sų lietuviškiems reikalams , 
mūsų tautiečių gerbūviui Ir 
labui.

Turbūt nė anais gerais 
laikais,net pačiame gražiau
siame mūsų šalies dvare, 
niekados neįvykdavo tokios 
puikios, Iškilmingos Ir dl-r 
dingos puotos, kaip kad štai 
šios. Tikriausiai,kad Ir
pats Čičinskas, jei gyventų- 
mums jų pavydėtų.

Čia nereikia įeinant nei 
bilieto, nei pakvietimo, nei 
gerų pažinčių turėti. Nega
lioja čia nei titulai, nei kiti 
mandrūs šio margo gyvenimo 
modernūs parėdymai.

Lietuviška širdis, savi 
bendri, visus mus rlšantys 
tie patys visiems mums 
brangūs, mieli ralkalal, mei
lė savo kraštui Ir savam lie
tuviškam žodžiui- to užtenka.

USM LIETUVIU NAMAI
P ir moji šių metų LN Sek

madienio P op let ė buvo gausi. 
Dalyvavo apie 200 lietuvių. 
Po dviejų savaičių pertrau
kos, dalyvių nuotaika buvo 
gera. Svečių knygoje pasi
rašė: M. Latvaltleriė iš Al
bertos Ir dr. V.Dargls Iš 
Chicago, Ill.

Susirinkusiųjų buvo pa
gerbta Popietėje dalyvavusi 
Rūta Vaškevtčlūtė jos gim
tadienio proga Ir jai sugie
dota Ilgiausių Metų.

LN "Labdara Foundation" 
rūpinasi šalpa Ir paskyrė 
Lietuvių organizacijoms:

MOKA:

8% už 1 m. term. dep.
& už pensijų ir namų planų 
6-4% už taupymo s-tas

už čekių s-tas (dep.)

skolinkis

IMA:

9|Zį% už mortgičius

AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių

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

Pirmutiniame ir didžiausiame d* A Ji A
TORONTO LIETUVIŲ AK/kfVlM
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------

9’/i% už asm. paskolas

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais Į-t-1 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniaisį-L 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki J 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždarytų)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

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

aipsstAaaa
. _ _ * Namų — Gyvybėsį D A M ★ Automobilių

< rffr V.W * Komerciniai

.PATOGU, GERA IR SKANU
Reikia pripažinti,kad šios 

nusistovėjusios Ir į madą 
įėjusios LN Sekmadienių Po
pietės tikrai yra geras,pa
togus, naudingas ne vien čia 
arti,bet Ir toli gyvenantiems 
mūsų tautiečiams. T ai pui
kiai pasitarnaujantis mūsų 
organizuoto kultūrinio gyve
nimo reiškinys.

Puikioje, erdviojo, gražiai 
dekoruotoje apatinėje šių 
Namų salėję kiekvieną mielą 
sekmadienį čia gausiai ren
kasi mūsų tautiečiai pabuvo
ti, pabendrauti, skaniai pa
sivaišinti, savo įspūdžiai*“ 
pasidalinti.

Oficialiai Popietės laikas 
prasideda nuo 12-os vai. , 
Galgi nuo vidudienio. Atėjus 
tam laikuL čia ne juokais už
verda judėjimas. Pirmiau
siai salėn pasipila jaunos , 
gražios, šmaikščios mergu
žėlės patarnautojos. Iš kito 
kampo pas įrodo Ir prade - 
dančlo veikti baro tarnyba . 
Šiuo momentu Ir prade - 
da rinktis žmonės, dažnai: 
net nenutrūkstama srove Ir 
300 asmenų talpinanti salė 
dažnai bematant prisipildo.

Užverda darbas: visur tik 
siuva laksto besišypsančios, 
įvairiausius svečių užsaky
mus priimančios, padavėjos . 
Kada jau pradžia padaryta , 
galima sau ramiai sėdėti, 
šnekučiuotis,nes visus šiose 
Popietėse telkiamus malo
numus jau tikrai neužilgo 
apturėsi.

Stebėdamas besirenkan
čius, matai, kad į čia mėgs- Skautų Tuntui Rambynas- 
ta lankytis ne tik pavieniai 
asmenys, bet Ir pažįstamų Sporto Klubui Vytis-$2OOO , šampanu-įėjimas 
draugų būreliai, taipogi Ir 
šeimos su visu savo prie
augliu, net senukais tėvais, 
ar motinėlėmis, ar Iš kitur 
besilankančiais savo arti
maisiais.

Netrūksta šiose Popietėse 
Ir gana tolimose vietovėse 
gyvenančių tautiečių, net Ir 
Iš kitų kraštų. Visi be Išim
ties stebisi Ir žavisi darniu 
šios kolonijos lietuvišku gy
venimu.

Šiems visų lietuvių Na
mams vadovaujantys as
menys seniai jau suko,laužė 
sau galvas, kaip geriau,pa
togiau, veiksmingiau praves
ti šias, mums visiems nau
dingas sekmadlenlųPopletes, 
jų aptarnavimą,maisto koky
bę Ir 1.1. Tai nemažas dar - 
bas, reikalaujantis daug pas
tangų. Būta čia visokių nes
klandumų, o ypač, kad į 
čia velk vist ateina lšk?irto, 
tuo pačiu metu. Nevienam 
tekdavo Ir gerokai palūkėti, 
galbūt nusivilti Ir paslner- 
vuotl, kad pats Iš viso gal Ir 
nebūsi aptarnaujamas...

Bet va, jau kuris laikas, 
kaip šis mums visiems čia 
gyvenantiems svarbus rei
kalas tapo Iš pagrindų pert
varkytas, peržiūrėtas, pato
bulintas.

Atsisakius čia ankščiau 
dirbusioms šeimininkėms , 
priimti kiti asmenys,suda
rytos veiksmingesnės su
tartys, papildytas patarnau
tojų personalas, modernlš- 
klau suplanuotas paties 
maisto Išdavimas.

Su šiuo ml nauju patvarky
mu tąlp Ir pranyko visos čia 
Iki šiolei buvusios bėdos.

Iš karto viskas pagerėjo , 
Ir tuo pačiu visi lengviau at
siduso. Visus palietė žymiai 
malonesnė banga, Iškilesnė 
šių Popiečių nuotalkaJRelkla 
tikėtis, kad šis pagaliau vi
siškai be priekaištų naujas 
patvarkymas Ir pasiliks toks,

$ 2000, Toronto Lietuvių

Toronto Skaučių Šatrijos 
Tuntui $1500, Toronto Lie
tuvių Ansambliui Gintaras- 
$2500, Toronto U-to Lietu
vių Studentų Klubui $500, 
Vlado Putvlo Šaulių Kuopai 
$ 650, Toronto Lietuvių 
Pensininkų Klubui $1OO,To
ronto Lietuvių Chorui Var
pas $650 Ir Prisikėlimo Pa
rapijai 25 metų sukaktuvi
niam leidiniui $200.

1977 m. į LN nariais įsto
jo: pUnatelslals-8O, nariais 
kandldatasl- 31, jaunais na
riais 1O, nariai organizaci
jos- 3.

LN Vyrai suruošė slidi
nėjimo Iškilas: viena dalis 
Iškllavo sausio 14-15 d., o 
antroji bus sausio 28 Ir 29 
dienomis.

LN Vyrai praneša,.! kad 
sausio 21d. baliui valgius 
ruoš Ir Gusarų kepsnį keps 
Aldona Genčluvlenė. Mote
rims Ir studijuojančiam jau
nimui įėjimas veltui. Suaugę 
vyrai moka tik $ 4. Pradžia 
6 vai. kokteiliai, 7 vai. kon
certas.
' Sekmadienį, sausio 23 d., 
3 vai. p.p. Gedimino Pilies 
Menėje įvyks įdomi kolekty
vinė paskaita-simpoziumas . 
Tema-LIETUVIŲ NAMAI IR 
LIETUVYBĖS ATEITIS.Slm- 
pozlumo paskaitininkai Gin
tautas Beresnevičius, Gabija 
Juozapavičiūtė, Algimantas 
Senkus Ir Gaida Vlsockytė. 
Simpoziumui pirmininkauja 
dr. A. P ace vlč lūs JP ertraukos 
metu dalyviai bus pavaišinti 
kava Ir pyragaičiais. Simpo
ziumą ruošia LN Visuome
ninės Veiklos Ir Vajaus Ko
mitetas.

NAUJŲJŲ METU 
SUTIKIMAI

Naujųjų Metų -1978 - jų 
vieši sutikimai įvyko Pri
sikėlimo parapijos salėse, 
T oronto L letuv lų N amuos e Ir 
Anapilio salėje. Visose vle--

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais
TORONTO ONTARIO bet*“lr Pasat,'yje skambinti 

l....-.».X». __ ______________________ teL 533-3531
tose buvo pUna svečių, po nom. Br.Kviklys. Jis suor4 
400- 500. Su maistu, vynu ganIzavo eksponatus, Inves H- 

i kainavo tavo ir darbo, ir kapitalo. f
nuo $35 Iki $40 porai*-pen- ( „ 'TT-TKAr{*PRISIKELIMO PARAPIJAI

25 METAI
Šiais metais sueina

metai nuo Prisikėlimo par

■ šlnlnkams- $16 vienam as
meniui.

Visur maistas buvo labai 
geras, į va Irus, lyg per Ve
lykas ar l 
vestuves. Anapilio 
kiekvienas svečias 
galėjo gerti alkoholinių gė
rimų klek nori Ir Išgali, už 
tą pačią kalną.

Visose salėse didelį pro
centą sudarė jaunimas,ku
ris ankščiau eidavo kitur . 
Tai geras ženklas’.

3

25 
■i-

geras turtingųjų Plj°s Is^lmo Toronte. Su
šalėję kaktls bus paminėta jubllįe- 

ton jlnlu leidiniu,kuris Išeis bar U.Z .
Jandžlo mėnesį, koncertų, 
kurį Išpildys Chicago’s Dai
navos ansamblis su pasta
tymu KŪLGRINDA balandžio 
15 d., Harbord Collegiate 
mokyklos salėje, su banketu 
Royal York hotelyje balaridj- 
žlol6 d. Banketo metu prog
ramą Išpildys parapijom 
chorai Ir solistai. Be aukš - 
člau minėtų įvykių bus dar 
visa eilė renginių bei P a r 
rodųjubUle jlnlų metų proga:. 
DOSNŪS TORONTO 
LIETUVIAI

Prisikėlimo parapijos na
riai per 1977 m. vien gruod - 
žlo mėnesį suaukojo $11.363 
parapijai Išlaikyti Ir skbp 
loms Išmokėti. Skolų telikti 
apie $ 14. OOO.

VERTINGA [STORINIŲ 
EKSPONATŲ PARODA

T oronto skautln Inkų 
clatyva LN Ir Prisikėlimo 
Parapijos salėje 1977 m. 
gruodžio 14 d. buvo suorga
nizuota paroda labai vertingų 
istorinių leidinių,knygų,laik
raščių, laiškų, fotografijų Ir 
pan., Iš Lietuvos partizanų 
gyvenimo, Sibiro tremtinių, 
okupacijos laikotarpių, Išve
žimų, slaptos spaudos. Toje 
parodoje,kaip veidrodyje,at
sispindi lietuvių tautos gyve- - - - -
n Imas .kančios, kova už late- bazn,yolal*.tart_be™JK
vę nuo pat karo 1939-IX -1 
pradžios Iki šių dienų. Visa 
tai yra labai vertinga Isto
rinė medžiaga kaip dabarčiai 
taip Ir būsimoms kartoms . 
Reikia visą tą medžiagą nu - 
mikrofilmuoti

Lietuvos istorikams tai 
yra originali, t Ikrą medžią - 
ga- šaltiniai, kuriais re
miantis , kas nors iš tų isto
rikų galėtų parašyti vertingą 
Lietuvos istoriją. lį Istorinį darbą vertas ne

Minėtų eksponatų paroda tik dėmesio aukštųjų dvas Iš-į 
vyks ir kitose vietose, lietu-klų, bet Ir pagarbos visų lie- | 
vlų kolonijose:Delhl, Londo
ne. Deja,, man skundėsi 
vienas skautininkas, kad pa
rodai ruošti reikia lėšų, Ir 
deja, lankytojai mažai auko* 
ja... .

Tų visų eksponatų savinin
kas yraDraugo redaktorius , 
žymus žurnalistas, dIpl.ekor-

Inl-

• Kankinių parapijai Ir stą-*.

baigiama įrengti, per 1977! 
m. suaukota arti $100.000.1 
Aukos tebeplaukla. Stalių Ir 
kt. mažesnius darbus atlieką) 
savi, lietuviai,talkos būdu,į 
be atlyginimo.

Bendrai, naujos bažnyelos 
realizavimas yra. nuopelnas 
didelės energijos Ir suma ’ . 
numo klebono kun. Petro, 
Ažubalio. Jo mokėjimas į-< 
jungti visus lietuvius į dlde- į

tuvių. J.K«
• Anapilio kapinėse per 
1977 m. palaidota 91 lietuvis 
-ė-. Pernai 1977 m.tik pu- j 
sė to skaičiaus.

Prisikėlimo parapijoje 
mirė 41 lletuvls-ė-.
Per 1977 m. daugiau mirė., 
negu kad gimė lietuvių.

N E P-a IK L A U SO M A LIETUVA
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KRONIKA Montreal

f KANADOS KARIUOMENĖS KARININKO SVARBI IŠVYKA

Capt. L.K. ,B arsauskas Kipro saloję. Kanados Stebėjimo 
■Punkte tarp Turkų ir Graikų kiprietių pozicijų, aiškintai 
padėti Kanados ambasadoriui lzraeliui.

PADĖKA
Mūsų mylimai tetai A^ A Agotai Yackuvienei — 

Grinienei mirus - palikusiai mus 1977 m. gruodžio 28 
dien$ kuri buvo palaidota š.m. ^sausio 3 d. Notre D ame 
dės Neiges - Montrealio kapinėse.

Dėkojame Šv. Kazimiero parapijos klebonui kun. 
dr. p. Jucevičiui už paskutinj religinį patarnavimu uŽ 
rožančiaus sukalbėjimų laidotuvių namuose ir šv. Mi - 
šių atlaikymų bažnyčioje ir palydėjimų į kapines.

Tuo pačiu Širdingai dėkojame visiems aukoju - 
siems šv. Mišioms ir už gėlių vainikus karsto papuo- 
mui. Šv. Kazimiero parapijos moterų šv. Elzbietos drau
gijai tariam širdingas ačiū už velionės lankymų Šer - 
menyse ir už palydėjimų į kapines ir visoms moterims, 
kalbėjusioms rožančių.

Taip gi dėkojame visiems, kurie aplankė mūsų 
mylimos tetos karstų ir suteikė mums užuojautas. Dė
kojame ponioms GabruseviČienei, Skučienei, Zwrkevi- 
Čienei ir Zobarauskienei už pusryčiams šeimininka
vimo.

GERBIAMAM IR MYLIMAM 

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO 

UNIJOS -‘LITAS” VEDĖJUI 

PRANUI RUDINSKUI
STAIGA MIRUS, REIŠKIAME GILIAUSIĄ 

UŽUOJAUTĄ JO ŽMONAI GODAI, 

DUKRAI RŪTAI, SŪNUMS RIMUI 

IR ALGIUI SU ŠEIMA IR

VISIEMS ARTIMIESIEMS.

“LITO VALDYBA, 
KOMISIJOS IR 
TARNAUTOJOS

Liūdinti Selomėja Mozūraitienė 
ir sūnus Juozas su Šeima

A t A agronomui PRANUI RUDINSKUI mirus, 
jo šeimai ir giminėms nuoširdžių 
užuojauta reiškia ir kartu 

liūdi — _
Anelė ir Kazys Gudžiūnai

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJOS 

VEDĖJUI PRANUI RUDINSKUI 
netikėtai mirus, jo Žmonai Godai, sūnums 

Algiui ir Rimui, dukterei Rūtai ir visiems 
artimiesiems nuoširdžiausių užuojautų 

reiškiame ir visi kartu liūdime - 
Toronto Lietuvių Kredito 

Kooperatyvas 
“PARAMA"

Kapitonas Lalsvydas Bar - 
šauskas Ištarnavo tris me
tus Mobile Command Head- 
guater St. Hubert’e. Iš čia 
buvo Iškeltas Į CFB Valcar- 
tfer rugplūčlo mėn. 1976 m. 
Grįžęs atgal į savo Tankų 
pulką atliko darbus viena
me eskadrone, kaip kovos 
kapitonas / Battle Captain/. 
Kovo mėn. 1977 m. su pulku

mų neįvyko per mūsų stažą 
” Meilės Saloje ” / graikų 
mitologija s ako, kad Afroditė 
gimus Kipro saloje/.

/Ar ne Ironiška: Kipras, 
kaip Ir Lietuva, maža res
publika, bet stovi strategiš
kai sunkioje situacijoje.Tad 
visi turi ten savo pirštus 
prikišti’./.

Kareivis ne visada gali

PRANUI RUDINSKUI netikėtai mirus, 
nuoširdžių užuojautų reiškiame jo 
žmonai, sūnums ir dukterei —

Liliana Bulotienė 
su Šeima

Galilėjos, Mirus tąją Ir Rau
donąją. Taip pat Sinajaus Ir 
Negevo dykumas. Buvo ap
sistoję dviejuose "kltbutz - 
uos e ” - kolektyviniuose 
ūkiuose, pasižiūrėti jų gyve
nimo stiliaus. .Aplankė jie 
Izraelio sienas su Llbanonu,

Jis mirė sausio 11 dieną tik 
atvykęs į darbą. Prieš tai, 
nei namuos ir nei atvykęs į 
"Lito" raštinę, nesiskundė 
sveikata. Palaidotas per Auš
ros Vartų parapijos bažnyčią, 
sausio 16 d.

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos “Litas” 
vedėjui PRANUI RUDINSKUI

mirus, jo žmonai Godai, dukterei Rūtai,, sūnums
Rimui ir Algiui su šeima reiškiame giliausių 
užuojautų —

Toronto Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

buvo Iškeltas į Kipro salą 
šešiems menes lems. Ten. 
jis dirbo Mūšio Kapitono pa
reigose Ir kaip eskadrono 
vadas . Kanados dalinys kartu 
su kitų kraštų- Anglijos , 
Austrijos, kartais Danijos , 
Švedijos Ir Suomijos, po JT 
vėliava praleido visą vasarą. 
JI buvo gerokai karšta, Ir ne 
vien dėl oro temperatūros : 
turkų, gratkij Ir kitų tautybių 
klprlečlų kareiviai ne be 
reikalo ten stumdėsi’. Lai
mingai pasisekė, kad jokių 
didelių slurpryzų Ir šaudy-

savo duoną valgyti arti. Iš
keltas Iš Montrealio į Val- 
cartler, kapt.Baršauskas tu
rėjo palikti : žmoną Lindą, 
Montrealyje baigti studijas 
universitete. nes Quebec’e 
nėra angliško universiteto. 
Baigusi universitetą, Linda 
savo vyrą susitiko birželio 
mėn. Tel Avive, Izraelyje, 
dviem savaitėm atostogų.

Ten jie aplankė ne tik 
š ve ntąs las vietas - baž nyč tas, 
sinagogas Ir mečetes,bet Ir 
tą kitą Izraelį: matė jo ke - 
turtas jūras- Viduržemio,

Sirija, Jordanu Ir Arabija .
Ragavo, aišku, jų maistą, 

gėrimą Ir buvojo jų tarpe. 
Laikas labai greitai prabėgo 
Ir Linda Baršauskienė turėjo 
grįžti į Kanadą dar 3 Ir 1/2 
mėnesio, laukti savo vyro-Ir 
kapitonas- atgal į Kiprą.

Grįžus Iš Kipro, užs ttar- 
navo dar vieną mėnesį atos
togų, kurias praleido Kana
doje.

Nuo 1977 m.lapkričio 1 d. 
gavo savo eskadroną Val- 
cartler- apie 180 mylių nuo 
Montrealio ir yra paskirtas

• Mirė Antanas Girdauskas 
92 m.amžiaus. Paliko žmo
ną Domicėlę ir kitus artimuo
sius. Palaidotas per Šv. Ka
zimiero bažnyčią.

o Mirė Mykolas Rutkauskas 
55 m. amžiaus. Paliko žmo
ną, dukrą ir sūnų. Velionis 
visuomet buvo tvirtos svei - 
katos iki staigaus susirgimo 
ir vėliau operacijos laike pa
skutiniųjų dvejų metų laiko
tarpyje, Jis visą laiką ; ver
si automobilių taisymo ir ki
tais automašinoms patarna -

{telikęs gimtąją lėmę, 
svečiu kalnely užmigai, 
‘‘Baltijos’* medžių vainike 
savąją lirdį palikai.

“Baltijos" Stovyklos įkūrėjui ir nenuilstamam jos 
globėjui

Af A PRANUI RUDINSKUI mirus, 

didžiojo skausmo valandoje: žmonų ir visus šeimos 
narius bei gimines nuoširdžiausiai užjaučia ir kartu 
liūdi —

K.L.B. “Baltijos” Stovyklos

KLB Krašto Tarybos nariui

PRANUI RUDINSKUI mirus, 
jo žmonai Godai, dukrai Rūtai, sūnums Rimui ir 
Algiui su šeima bei kitiems artimiesiems skaus
mo valandoje nuoširdžia užuojautų reiškia —

KLB Krašto Valdyba

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

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

(Storage)

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

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

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

(Lietuviams duodame specialių nuolaida)

■ • PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

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

<GUY 
RICHARD 

ROOFER- COUVREUR
7725 George LaSalle

Geriausia* patar«|as ir darbo atllkdfas |um«gall būti stogdengys Guy 
"Rlchardl, Kuri* jau seniai lietuviam* patarnauja. Darba atllaka sąžiningai 
Ir prialnamomls kainomis. Šaukite kol namo stogas blogas ar kai stototei. 

■- 364-1470 P

1978. 1.1 81

jo vadu. prp.
NETIKĖTA "LITO" VE IŠ JO 

MIRTIS
Montrealio lietuvių visuo

menę skaudžiai sukrėtė Pra
no Rudins ko staigi mirtis.

vimais. Paskutiniu laiku bu
vo įsteigęs keramikos išdir
binių dirbtuvę ir prie jos tu
rėjo krautuvę gražioje Pointe 
Claire, P. Q. vietovėje. Gy
veno Beaconsfield, P. Q.

Nuoširdžiam mūsų prieteliui, Lietuvių Kredito 
Unijos vedėjui

PRANUI RUDINSKUI 
netikėtai mirus, jo žmona Godų, dukra Rūta, 
sūnus Algj ir Rimų nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

Leono ir Olgos Gurųcku 
šeima

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P. Q. H TN 1C9 o Tel. 255-4076

pristatant

------------------------------------------------------- «

kelnėms-

Jettė & Frere Ltee
Viskas moderniems namams ! 

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro • Quebec išnuoma
vimui karsto vandens tie
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kantroktoriu,

140-Ze AVENUE 
3664)330 LASALLE,

ir atsiimant
M. PHILIPPE IZZI

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

CENTRAIS 
495-90e AVĖ

coin t corner Bayne 365-1143
29 55 Allard Street, Ville Emard

7 6 6-26 6 7.

02/10S

Mechanizuoto* rotų Ir kitų dalių reguliavimas. Uorės (Body) taisymo* ir 
dofyma* naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės — 
De La Verendrye, pr’.e Lopierreir vandens konolo. Tel. 365 - 3364.

7 psl.
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NL REIKALAI
i

.-----------------------------------j------------------------------------------------------------------—--------- —----------------------- ----------------------------------------------------------

y , t
“NL” laikraštis netiesioginiai, bet artimai turėjo ryšius su 

j Montrealio Lietuvių Kredito Unijos “Litas” vedėju Pranu 
į R u d i n s k u. Jam netikėtai mirus, nuoširdžių užuojautą 

reiškiame jo žmonai Godai, dukrai Rūtai, sūnums Algiui ir 
Rimui bei visiems artimiesiems —

"NL” Spaudos B-vės Valdyba, 
redakcija ir tarnautojai

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $ 7.00 metams !

' Pavardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

sausio men. 12 d. paskyrė 
dabartinę "Lito" iždininkę 
(sąskaitybos vedėją) Reginą 
Piečaitienę laikinai eiti ve
dėjo pareigas.

Valdyba dės visas pastan
gas palengvinti tarnautojams 
ir nariams šiuo liūdnu mo
mentu, kol bus paskirtas nuo
latinis vedėjas.

Visais finansiniais relka - 
lais "Lito" nariai prašomi 
kreiptis į vedėjo pareigas 
einančią Reginą Piečaitienę 
arba į "Lito" valdybos pir
mininką, su juo visuomet bus

SEZONU UŽDARYMO BALIU

Visus maloniai kviečiame
atvykti į

797 8 m. sausio mėn. 28 d., 7 va), vak. Aušros Vartų parapijos saloje.

(
Programa: Toronto lietuvaičių 

dainos grupė 
‘‘VOLUNGE”

$ 6.00 suaug.
S 4.00 jaunim.

Šilta vakarienė, 
Baras, Muzi ka, ■ 
Loterija.

Valdyba

“Lito” vedėjo Prano Rudinsko 
paskutinysis aplinkraštis
LITAS 1977 METAIS

Nuo 1977 m. pradžios Li
tas padidėjo $ 529, a5O.94 

• ir vėl pasiekė 7 mil. dol.ba
lansą. Tatai rodo,kad dau
gumas mūsų narių apsiprato 
su Quebec’o politine padėti
mi Ir su savo santaupomis 
grįžta į Litą. Tačiau, net Ir 
su tuo pusės milijono dol. 
padidėjimu, Litas dar nepa
siekė prieš Quebec’o provin
cijos rinkimus turėto lygio..

Mažos mūsų admlntstra-1 
elnės Išlaidos įgalino Litą 
mokėti nariams 30-40% di
desnes palūkanas už santau
pas, kaip kad moka bankai Ir 
kitos finansinės Institucijos. 
Be turimos apdraudos CU 
MIS bendrovėje, visos narių 
santaupos Lite turi privalo
mą provincinės valdžios ap- 
draudą Iki 20.000 dol.klek- 
vlenam darlul, kaip Ir visi 
bankai.

Palūkanos už paskolas Li
te visada buvo žemesnės, 
kaip bet kur kitur.Šiais me-

Pranas Rudinskas

tais Lite jos bir. a sumažin
tos net per dukartu Ir tel ne 
tik naujoms, bet Ir senoms 
paskoloms.

Naujų 197a m. pradžioje 
LITAS sveikina visus savo 
narius,linki laimingų naujų
jų metų ir kviečia toliau ak
tingai dalyvauti savo kredito 
unijos operacijose.

NAUJAS PATVARKYMAS
Montrealio Lietuvių Kre

dito Unijos vedėjui PRANUI 
RUDINSKUI staiga miras, 
"Lito" valdyba specialiame 
posėdyje, sušauktame š. m.

galima susisiekti darbo va
landomis "Lito" patalpose.

Montrealio Lietuvių 
Kredito Unijos "Lito" 

Valdyba

AUŠROS VARTŲ.
PARAPIJOS SUSIRINKIMAS

S. m. sausio 15 d., po 
pamaldų salėje susirinki
me pasilikusiam negausiam 
parapijiečių skaičiui, kle
bonas Tėv. kun. J. Kubilius 
tarė gražų įžanginį žodį. Vi
sus pasveikinęs, apgailesta - 
vo staigią gero parapijiečio 
Prano Rudinsko mirtį, pra
nešė jo laidojimo laiką.

Susirinkimo prezidiumą 
sudarė parapijos komitetas: 
pirm. J. Zabieliauskas, J. 
Adomaitis, P. Drešeris, A. 
Jankus, Susirinkimui pirmi
ninkavo dr. P. Lukoševičius.

Kleb. kun. Tėv. J. Kubilius 
patiekė 1977 m. visokeriopos 
parapijos veiklos apžvalgą. 
Komiteto nariai, pagal eina
mas pareigas perskaitė sa
vo pranešimus. Iš jų paaiš -

kėjo, kad parapijos finansi-
nis stovis yra geras,para
pija pajėgi padaryti reikia
mą remontą bažnyčiai ir sa
lei. Klebonas J. Kubilius ran
da būdų pasitarnauti parapi- 
liečiams visokiuose jų reika
luose. Kartais net ir orga
nizacijų parengimams veltui 
duodama salė ir kiti pasi- 
tarnavimai. Liūdniausias , 
tačiau vaizdas iš parapijos 
gyvenimo yra tai, kad dau
giau parapijiečių miršta, ne
gu gimsta...

Be to, parapijos komitetui 
vertėtų daugiau kreipti dė
mesį į organizacinę veiklą , 
kad spaudos ir kitu būdu bu
tų pasiekiami ir tie parapi
jiečiai, kurie retai atsilanko 
į pamaldas arba tie lietuviai 
kurie visai nesidomi para
pijos veikla.

Parapijos Komitetan kuop- 
tuotas praeitų metų rinkimų 
kandidatas A. Banaitis, vie
toje Viktoro Lukošiaus, O 
vietoje E. Krosowsky ir J. 
Adomaičio išrinkta Brigita 
Augaitienė ir Petras Gird - 
žius. prp.

Prisikėlimo Parapijos J
Kredito Kooperatyvas
XS1T St” Toronto' Onf' • Tel. 532-3400

Skyrius

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 50-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10 - 8
Penktadieniais 10-8
šeštadieniais 9- 1
Sekmadieniais 9.30-1

AKTYVAI — virš 13 milijonŲ 
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 
pensijų ir namų s-taš 
taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas

DUODA PASKOLAS: 
asmenines .....................
nekiln. turto 
'investacines

ANAPILYJE veikia sekmadieniais ----
9.30 v.r. ik'i 1 v.p.p.

814%
9%
7%
.6%

9’/i%
9’/4%

10%

Dr. J Mališka 
Dantų gydytojas 

— • —

1440 rue Ste-Cathevine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 4 88 - 852 8
Mii ~ ....... - ■ ■■ --- ---------

DR. V. GIRIŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

5330 L*Asiomphon Buvo, 

Montreal.

Tel. 255-3536 
» ---------- ■■■■■, ,» n į. ____ Į,u.»-..y

NAMAI-AP ARTMENTAI- 
pMSShi ŽEMČ-PASKOLOS
" tECTĮLflny ~

tin

D.N. BALTRUKONIS
FOTO M.L.S.

sistema Sylko Realties Inc.
445 Jean Talon W, Suite 305,Mtl.
Tel: 273-9 181-2-3, R..-S.737-084Į

V II. !■» ....— » I— - I*

DR. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET
SUITE 11-12 

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

Toronto lietuvaičių dainos grupė “Volungė”, iš kairės: S.Freima- 
nienė/akomp.), L. Kriščiūnaitė, L. Underienė, E. Zubrickaitė, R. 
Radžiūnaitė, R. U rbonaitė, R. v aŠk e vi Jiūte", R. U Ibinaitė , R. G i - 
niotienė. Trūksta : R. BukSaitytės ir R. Vaičiūnaitės, jos visos iš
pildys programą per Žvejų-Medžiotojų metini balių Montrealyje.

Nemokamo visu narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ----- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas —— r»e 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

MONTREAL WEST 1 
AUTOMOBILE

Poittiac ★ Buick ★ Astre 
• neribotas pasirinkimas vartotų

- IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
> e NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI f 
a .1 • mūsų firma nuoširdžiai, 
U J! (R su IŠIMTIMI jums.

LEONAS GURECXAS PASITARNAUS I
Salos Manager 

(Lietuvi* atstovas)

PASIKALBĖKITE SU
Manageriu 

IEO GUKĖKAS

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

mu montreal west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

LEFEBVRE & ROBERT

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

Te). Bus,: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

ĮVAIRIU v **

BALDU

PER

KRAUTUVES

3
AUKŠTUS

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

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ou vert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

Tel: Bus. 482-3460.
Res. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, b*, bcl

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

310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409
MONTREAL. QUEBEC. CANADA
H3Z ?M9

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Investacijos J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

NOTARAS

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
tel.727-3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORK ELI ONAS, B. A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybes, gyvybės draudimas

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

e Didėti*- pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRALE :.T4e AVENUE usmu 363-3887

. j 7043 CMNTRALM 36B-1282 (DKCORATIOMĮ 

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmidieniaii, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniala ir penktadieniais nuo 12 iki 
B v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegutės 15 d. Ud spalio 15 d. ir' per visus ilguosius sa
vaitgalius.

MOKA Už: DUODA PASKOLAS
Einamąsias s-tas 0.0% Asmenines W.5%
Taupomąsias s-tas 8.25 % Nekiln. turto 10.0%
UŽ pensijų planą 8,5% Čekių kredito ' 12.0%
Termin. ind. 1 metams 8,75% Investacines nuo 10,5%
Terrain. ind. 2 metams 9% .
Temti n, ind. 3 metams 9,25% 
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tOft sumas.

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.009 
už paskolos sumą.

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniai* nuo * 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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