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PIRMA ATOMINĖ 
KLAIDA

Kanados puikioji šiaurė 
tapo aika pirmosios atomi
nės nelaimės. Ją sukėlė So
vietų erdvės satelito katast
rofa. Satelitas n įkrito Ka
nados Northwest Teritori - 
joje praeitą savaitę, nespė- 

> jęs sudegti atmosferoje. Jis 
naudojosi, kaip spėjama, de
šimtį kartų didesniu kiekiu 
branduolinės medžiagos, ne- 
gu tokios rūšies satelitams 
kad reikia operuoti.

Apie satelito išklydimą Iš 
erdvių kelio ir pavojų nu
kristi pranešė Amerikos vy
riausybė Kanadai. Sovietams 
užtruko porą dienų atsakyti į 
klausimus,kokiu kursu sate
litas skrenda ir kokiais už - 
daviniais, bei pan.

Nukritusio satelito
kanas padėjo ieškoti Kana
dai Amerikos specialistai. 
Pagaliau surastos satelito 
nuotrupos, surasta radioak
tyvi 6-9 pėdų gilumo ir 3 
pėdų ilgio išmušta duobė. 
Keliolika vietų taip pat sig
nalizuoja ant instrumentų 
pavojingą radiaciją. Šeši 
moles I Įninka i, dalyvavę tyri
nėjimuose ir nuaktyvinimo 
procedūroje, yra tiriami 
specialios medicinos kilni - 
koše.

Viso to įvykio reikšmė 
dar neiškilo į paviršių ir pa
darytą žalą dar neįmanoma 
apskaičiuoti. Jeigu branduo
linė medžiaga išsisklaidė į 
tūkstančius micro- dalelių- 
tal radioaktyvinis apnuodiji- 
mas gali paveikti visą Šiau - 
rėš vandenų sistemą. Tik- 

* ras pavojus būtų augmenijos 
ir gyvūnijos pasauliui; Iš - 
nykimas arba Išsigimimas - 
mutacijos,

Kritimo kelią toliau tiria 
tarp Yelowknife ir Baker 
Lake Amerikos ir Kanados 
kariuomenės specialistai.

Laimei, satelitas krito ne- 
apgyventon vieton.

Kas belieka sakyti ar da
ryti po tokio incidento? Ne
reikia didelės vaizduotės - 
kokį skandalą būtų kėlusi 
Sovietų Sąjunga, jeigu Kana- 

^dos satelitas būtų taip su
bankrutavęs ?

Amerikiečių radio skelbė, 
jog sovietų erdvių " rakan
dai" neturi pakankamų, ne - 
laimei artėjant, apsaugos 
manevrų ir instrumentų.

Kodėl gi, jei kaip sovietai 
skelbė, jie tik balandėliai - 
oro taršos, žuvų ir augmeni
jos fotografuotojal- vežėsi 
tokiais kiekiais branduolinės 
medžiagos ?

Štai, Brigitte Bar dot, kur 
tikras pavojus, o tu ir nepas
tebėjai. ..

FASCJNUOJA
GANGSTERIS
Tarptautinio masto gangs

terių vadas Violi buvo pap
rastai nušautas mažame

Solicitor - General F ranci s F ox 
atsistatydino iŠ ministerio 
pareigų.

bare, Montrealio šiaurėje . 
Laidotuvių spektaklis, pagal 
jų tradicijas, pralenkė ir 
Shaekespeare)o herojų ap- 
garbinimus. Tai dar nieko 
būtų- čia jų reikalas. Bet - 
Montrealio anglų ir prancū
zų spauda, o ypač radio , 
suplukę skaičiavo ir prane
šinėjo kas pusvalandį, kiek 
limuzinų su gėlėmis pasiro
dė paskui karstą, kokios iš - 
kilmingos pamaldos buvo at
laikomos ir iš kur, ir kiek tų 
"kilmlngųjų"buvo suvažiavę. 
O tempora, o mores.,..

APTEMO LE JOUR
Separtistų laikraštis pa

sivadinęs Le Jour- Diena- 
turėjo po nepilnų metų už - 
sidaryti, nes neužteko skai
tytojų. Nors tiražas apie 15 
tūkstančių, kaip jie skelbė , 
tačiau nelšsivertė. Keista , 
kad taip konkrečiai pritrūko 
ryžto: juk reikėjo tik dar , 
premjero Levesųue ragini
mu, suveržti diržus...

neįspėję 
paskel -

DUPUIS FRERES 
BANKRUTUOJA
Staigiai, visai 

savo tarnautojų, 
bė bankrotą ir uždarymą di
delio prekybos centro virš 
100 metų veikusio, vadovybė .

Nors skelbiama, kad apy - 
vartai pakenkė streikai ir La 
Presse uždarymas,bet yra 
nuomonių, kad netinkamas 
administravimas, pastatų iš
plėtimas 
didžiulis 
sužlugdė 
prancūzų

Uždaryti nutarė, 
kelių milijonų paskolos, kad 
galėtų toliau operuoti.

Ir netoli atsiradęs 
prekybos centras 
vieną seniausių 

prekybos centrą, 
negavę

BŪSIU GERAS. . ►
Idi Amln, Ugandos tironas 

pamatęs, kad niekas jo nie
kur nekviečia, o skelbia pik
tadarystes ir žmogžudystes, 
pakeitė reklamą- paskelbė , 
kad jo tikslas šiais metais - 
taika ir meilė. Taigi- būsiu 
geras, priimkit žaisti..

KLB krašto valdybos informaci
ja visiems Kanados lietuviams

Artinasi Vasario 16 minėji
mai visose Kanados lietuvių 
apylinkėse. Minėjimo metu vi
suomet renkamos aukos Lietu
vos išlaisvinimo reikalams, iki 
šiol, be apylinkės valdybos ren
kamų minėjimo išlaidoms pa
dengti aukų, buvo renkamos au
kos Tautos Fondui. Ir šiais me
tais aukos bus renkamos Tautos 
Fondui. KLB krašto valdyba 
skatina visus lietuvius duosniai 
aukoti Tautos Fondui, kaip ir 
iki šiol.

KLB krašto valdybos nutari
mu, šiais metais aukos bus ren
kamos ir Kanados Lietuvių B- 
nės politinei bei kultūrinei veik
lai. Šiuo ir kreipiamės į visus 
tautiečius, prašydami šią veiklą 
nuoširdžiai paremti.

KL B-nė, be kultūrinių dar
bų, atlieka svarbius visuomeni 
nius bei politinius darbus. Kiek
vienais metais (jau šešti metai) 
Otavoje, parlamento rūmų salė
je, kartu su estais ir latviais, su
rengiamas Baltiečių Vakaras — 
Baltic Evening. Čia sukviečiami 
ministerial, senatoriai, parla
mento nariai bei diplomatijos 
atstovai. Jiems nušviečiama da 
bartinė Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos padėtis. Praėjusiais metais 
visų trijų tautų konsulai buvo 
pristatyti senate ir parlamente 
sesijos metu.

Kiekvienais metais KLB kraš
to valdyba (jau penkti metai!) 
išleidžia savo lėšomis knygą 
“Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania” jr 
išsiuntinėja parlamento na
riams, provincinėms vyriausy
bėms, bibliotekoms.

KLB krašto valdyba dalyvau
ja Kanados Baltiečių Federaci
joje, taip pat 5 ir 7 tautybių po
litinėje veikloje.

Tam reikalingos lėšos. Tad 
KLB krašto valdyba ir kreipiasi 
j visus Kanadoje gyvenančius 
tautiečius, prašydama aukoti ir 
Tautos Fondui, ir KLB polilinei 
ir kultūrinei veiklai Kanadoje.

Visose apylinkėse aukos bus 
renkamos specialiais vokeliais, 
kurie jau ruošiami.

Iš anksto nuoširdžiai dėkoja
me tautiečiams už dėmesį ir ti
kimės šio reikalo supratimo bei 
duosnios paramos.

KLB krašto valdyba 
Torontas,
1978 m. sausio 27 d.

šė la'kraščiul laišką, at
kreipdamas dėmesį, kad tai 
netikslu, tai skriauda Lietu
vai. Laikraštis tą laišką 
atspausdino, padėkodamas Ir 
reikšdamas apgailestavimą, 
yppč akivaizdoje N.Sadūnal- 
tės liudijimo, kurį Florida 
Catholic buvo išspausdinęs 
1977 m.lapkričio 11 d.

GUDAI IR LIETUVA
Iš spaudos Išėjokolekty- 

vinis veikalas The New Jer
sey Ethn’c Experience. Jį 
Išleido Wm.H.W<se and Co. 
leidykla. Knygoje yra vie
nas straipsnis,kuriame ra
šoma, kad Didžioji Lietuvos 
kunigaikštija buvo gudų vals
tybė su "keletą Baltijos gen
čių", kaip žemaičiai Ir p.

Altos. Informacija paslun - 
tė leidyklai Ir to straipsnio 
autoriui V, Kipel raštą,kad 
šia informacija prasi
lenkiama su tiesa. 
Didžioji Lietuvos Kunigaikš
tija buvolletuvlų valstybė su 
administraciniu centru pa
čioje Lietuvoje. Kai kurių 
slavų, Ieškančių apsaugos 
nuo totorių, įsijungimas į D. 
Lietuvos Kunigaikštiją, nepa
keitė valstybės pobūdžio. Be 
to-Lietuvos sostinės vardas 
yra Vilnius, ne "Vilna",kaip 
knygoj rašoma.

• Vasario 16 d. i minėji
mas įvyks Kultūros Židinyje 
vasario 19 d. ,Brooklyne,N. Y.

INFORMUOJA ALTĄ
Valstybės Departamento 

patarėjas Matte w Nlmetz 
Altai rūpestingai atsiunčia 
Informacijas apie Belgrado 
konferencijos eigą.

SENATORIUS VASARIO 16
Senatorius Robert Dole 

pasakys kalbą Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 
minėjime Chlcagoje, Marijos 
Aukšt. Mokyklos salėje, va
sario 12 d. 2 v.p.p. Taip 
pat kalbės (š Wash’ngton’o 
atvykęs dr. Jonas Genys. 
Minėjimą rengia Chlcagos 
Lietuvių Taryba.

ATITAISĖ INFORMACIJĄ
JAV pietuose leidžiamas 

laikraštis Flor'da Catholic 
įdėjo Europos žemėlapį,kur 
Baltijos kraštų teritorija 
įjungta į Sov. Sąjungą ir ne - 
suminėtas nė Lietuvos var-

Maskvos, kad Vilniuje gyve- .Amerikos Lietuvių Tarybos 
nantls Viktoras Vasiljevas premijos š. m.sausio 20 d. 
prievarta Išmestas Iš savo <buvo paskirtos: i premlja- 
buto. Jis telefonu pranešė 
korespoidentul,kad sausio 5 
d. apie 20 vyrų iš KGB įsi
veržė į jo butą (r Išvežė jo 

• baldus (r kitus reikmenis į 
sandėlį, o jam pačiam pasiū
lė persikraustyti su šeima į 
bendrabutį. Vaslljevul atsI- 
saklus ten eiti, jis su šeima 
paliktas gatvėje. Tai pasku
tinis veiksmas jo gyvenimo 
dramoj,kuri jau tęsiasi 20 
metų*. Sovietų Sąjungos vai - 
džla jį perse oja todėl,kad 
jis
bendruomenę- 
š imti n Inkams, 
taip pat bijo, kad jam neatim
tų jo valkų, nes jau sklei
džiami gandai,kad jis . yra 
netikęs tėvas.

Hels mklo susitarimų vyk
dymui remtlLletuvos visuo
meninės grupės dokumentas
nr. 8 buvo paremtas V. Va-1O d., Washlngton’e, Valsty- 
slljevo pareiškimu, kur jlsbėsdepartamentosukvlesto 
ne ttkkre Ipės l raštiškai į šią je etninių grupių Ir amerl- 
Žmogaus Teisių grupę, bet kiečių organizacijų atstovų 
kartu ir "į visus krikščionių konferencijoje, padėkojo dr. 
kraštus, į visas krikščionių Kaziui Bobeliui, Altos plr- 
evangellkų misljas, į visas 
krikščionių sąjungas" pra - 
šydamas pagalbos.

Viktorui Vasiljevui dar 
Termezo mieste tarnaujant
karluomenėje/1956-6O/spec. Goldberg’as 
tarnybos kapitonas Šaronov 
liepęs raštiškai atsisakyti 
savo tikėjimo, nes kitaip jis 
neįstosiąs į Institutą: mums 
geriau turėti penkis blogus 
Inžinierius, nei vieną gerą , 
bet tikintį, - pareiškęs kapi
tonas.

Jo valkai buvo persekioja
mi mokykloje,buvo Išmestas 
(š buto. Nors darbovietėje 
Išdirbo 24 metus Ir buvo at
žymėtas ir įvairiai pagirtas, 
valdiško buto dar neužsitar
navo.

Šeima kre Ipės l į tarybinę 
administraciją, prašydami 
leidimo Išvažiuoti Iš TSRS .

/Elta/

priklauso krikščionių 
penklasde - 
Vas liję vas

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos Ir valdybos pirminin
ku Išrinktas Juozas Bagdo
nas, vlceplr m-kaI:B. Spudle- 
nė, P. Wytenus, sekr. A. Ve- 
bellūnas, Ižd. J. Gas Hienas, 
ypatingiems reikalams Č. 
Janusas, finansų sekr. J. Iva- 
šauskas, Iždo globėjos dr.A. 
Goeldner lenė, dr. M. Žukaus
kienė. (ALT informacija)

PREMIJOS ŽURNALISTAMS 
LIETUVIAMS

Už Lietuvos reikalų gar- 

NESILIAUJANTIS
PERSEKIOJIMAS

Sausio 6 d. Baltimore Sun 
laikrašty paskelbta žinia, jų
specialaus korespomdento Iš s In Imą kitataučių spaudoje ,

PASAULIO LIETUVIU DIENOS
1011 COLlfOl ST , TOSOH T O. ONT , CANADA MAH 1 AS

PASAUUO Lieruvių BSNORiX>M£Nf

V KANAOpriR LICTUVU 0 
PASAULIO UMTUVių sflaariNfs

S.V. KOMPOZICIJA: Pasaulio Lietuvių Dienoms populiarinti — Sporto Žaidynių komiteto pirm. Pranas 
Berneckas ir KLB Krašto valdybos pirm. Jonas R. Simanavičius į

500 dol. , prel. Vi Vincui 
Mincevičiui, Italijoje; Il-ojl- 
300 dol., -Viliui Bražėnui, 
Floridoje; IlI-ojl 200 doL - 
Pranlul Alšėnut, Kanadoje.

Jury Komis Ta, paskyrusi 
premijas: dr. Kazys Bobelis 
/posėdy jį pavadavo jo įga
liotas kun. A. Stašys/, Inž. 
E. Bartkus, Ofelija Barškė- 
tytė, dr. L. Kr’aučellūaas, L. 
Labanauskas. Premijų me
cenatas- kun. dr. Juozas 
Prunskls. Premijų įteiki
mas- vasario 12 d. 2 v.p.p. 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime Chlcagoje, Mari
jos Aukšt. Mokyklos salėje .

APIE DALYVAVIMĄ 
BELGRADE

Ambasadorius Arthur
Goldberg’as, JAV delegaci
jos Belgrade vadovas,saus to 

kul.kad nuvykęs į Belgradą, 
aktyviai pasidarbavo JAV 
delegacijai ruošiant pareiš
kimą Pabaltijo valstybių 
klausimu. Ambasadorius 

pabrėžė, kad
Amerikos delegacija tvirtai 
gins Žmogaus Teises,tautų 
laisvo apsisprendimo teisę , 
laikysis Pabaltijo Inkorpora
vimo nepripažinimo politi
kos. Ambasadorius pažu nuė
jo, jog dr.K. Bobelio dalyva - 
v Imas Belgrade parodė vi
soms tautoms,kad JAV de - 
legaclja laiko atviras duris, 
kuo platesniu mastu spręsti 
pavergtų Europoje tautų 
proble mas.

Pats ambas. A. Goldberg’ 
as ats luntė padėkos laišką 
dr. K. Bobeliui.

’’NL" laikraščio naujiems skai
tytojams I aikrašti s siuntinėja- 
imastik ui 7 doleri us p irmie-
siems metams I

1

1



U! Lietuvos išlaisvinimą! U f ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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Pasaulio Lietuvių 
Dienos
NUO TAUTINĖS LIETUVOS Pavarčius Bob Ferguson’o
OLIMPIADOS Iki PASAULIO 
LIETUVIU. DIENŲ 
KANADOJE

Nuo lietuvių Tautinės O-
1 Imp (ados,, kuri Įvyko laiki
noje sostinėje Kaune 1938 m, 
jau prabėgo 40 metų. Tai 
didelis laiko tarpas. Tame 
laikotarpyje įvyko Ilgas Ir 
balsus karas. Žuvo milijonai 
žmonių. Dalyje Europos už
viešpatavo komunizmo prie
varta. ' Daugelis valstybių 
buvo priverstos pakeisti po
litinę santvarką.

Į nežinomą pasaulį Iške
liavo Iš čia karo metu gar
sūs politikai, generolai ir 
diktatoriai.

Mokslininkų svajonė tapo 
tikrovė: mėnulyje nusileido 
žmogus ir Iš ten atsigabeno 
tos planetos medžiagų....

Tame laikotarpyje taip pat 
užaugo naujos lietuvių kul
tūrininkų, mokslininkų, me- 
nlnkų Ir sportininkų kartos . 
Likę Ųletuvoje sportininkai 
meplntnkal, dainininkai Ir 
mokslininkai neturi galimy
bės garsinti Lietuvos vardą 
užsienyje. Jų laimėjimai yra 
skiriami Sovietų Sąjungai.

Pasaulio Lietuvių Dtenos- 
tai laisvų lietuvių vieningu
mo patikrinimas. Tai tauti
niai, dvasInlal, kultūriniai , 
meniniai Ir sportiniai "mar- 
nevral", kurių metu paaiš
kės, kaip stiprūs Ir vieningi 
mes esame*.Tai barometras, 
kuris parodys klek pajėgūs 
esame išsilaikyti Ir kovoti 
dėl Lietuvos laisvės Ir Ne
priklausomybės atgavimo . 
Ta! sunki Ir nelygi kova. JI 
buvo pradėta vesti pogrin
dyje, tęsta vėliau beviltiško
se kruvinose grumtynėse 
miško brolių su pavergėju. Ir 
dabar,kasdienė kova už būvį, 
nėra vien dėl duonos.

Nepamirškime, kad pa
vergtoji Lietuva atydžlal se
ka išeivių solidarumą, vle - 
ntngumą, jų laimėjimus Ir 
s lėkimus. Mūsų sus Iskaldy- 
mas,barniai, vieni kitų kalti
nimai- tai skaudūs smūgiai 
tautiečiams Lietuvoje.

Netenka abejoti,kad tame 
prabėgusiame laikotarpyje 
okupuotoje Lietuvoje yra pa
siekti Ir nauji pasauliniai 
rekordai įvairiose sporto 
šakose. Deja, jie nėraprls- 
kaltoml Lietuvai. Garbė ten
ka Ir vėl Sovietų Sąjungai. .*.

Panašiai yra Ir laisvajame 
pas aulyje. Pas lėkt l 1 letuv lų 
sportininkų laimėjimai ski
riami tam kraštui, kur lame 
sportininkas gyvena. Dažnai 
nėra net paminėta, kad spor
tininkas ar sportininkė yra 
lietuviai ar bent lietuvių kil
mės. Jei tas nėra paminėta 
čia- tai pačių sportininkų 
neapsižiūrėjimas atkaltė. 
Čia sportininkai gali laisvai 
pas įsakyti,kas jie yra. Lie - 
tuvoje sportininkai tos ‘lais
vės neturi.
2 psl.

Kanadoje 1977 metais Išleis
tą WHO’S WHO in Canadian 
Sport randame ten ir lietu
viškų pavardžių: Nesukaltls 
Violetta, stalo tenise laimė
jus I daugelį pirmųjų vietų ne 
tik Kanadoje, bet ir kitose 
valstybėse. Lengvoje atleti
koje, bėgime Valaitis Donna 
-Anne, Guelph u-to studentė 
taip pat yra laimėjusi nema
žai pirmųjų vietų Ir pas lėku
si ne vieną rekordą. Jos ge
riausias laikas 800 metrų 
bėgime, yra 2.04. 7, 1500 m 
4:16.4. Gal būt Ir daugiau 
yra lietuvių,bet Iš pavardžių 
nevlsada langva atspėti. Pa
našiai yra (r kitose valsty
bės e.Gaila, kad taip yra.Bū
tų malonu, kad skaitant 
sporto žurnalus ar stralps- 
mlus apie pasiektus laimėji
mus, prie laimėtojų pavard
žių būtų pažymėta, kad tai 
lietuvis, ar bent lietuvių kil
mės sportininkas.

Reikta tikėtis,kad Pasau
lio Lietuvių Sportinės Žaidy
nės įkvėps mūsų sportinin
kams didesnį pasitikėjimą 
pasisakyti, kad jis esąs lie
tuvis, senos Ir didvyriškos 
tautos palikuonis.

Pasaulio Lietuvių Dienos 
vyks vasaros metu 1978 m. 
birželio 28-llepos 3 d.d.Tai 
atostogų metas. ^Ruoškimės 
Iš anksto, kad galėtume į jas 
atvykt l*.

Toji šventė rengiama Ka
nadoje, Toronte. Joje daly
vaus JAV, Europos .Austra
lijos, Pietų Amerikos ir kitų 
šalių lietuviai. Šventei ruoš
ti yra sudarytas gausus or
ganizacinis komitetas Ir į- 
valrlos sekcijos. PLD su - 
daro trys pagrindiniai rengi
niai- Pasaulio Lietuvių B- 
ės Seimas, Kanados Ir JAV 
Lietuvių Dainų Šventė, Tre
čios Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynės. Galima sakyti , 
mažoji lietuvių išeivių Sportcs 
Dainų Ir Diskusijų OI Imp l- 
ada.PLD Išlaidų sąmata nu
matyta $ 160.000.

Netenka nė minėti, kad 
PLD yra reikalingos ne tik 
moralinės, bet Ir plnlnglnės 
paramos. Tam tikslui Pa
saulio Lietuvių Dienų orga - 
nlzaclnls komitetas skelbia 
vajų. K tek v lenas lietuvis yra 
prašomas ateiti į talką su 
auka. PLD vajus vyks atski
rai JAV Ir Kanadoje.

PLD organizacinis komi
tetas Ir įvairios sekcijos 
dažnai susirenka Ir kruopš
čiai nagrinėja įvairias prob
lema, surištas su šventės 
parengimu.

Pasisekusios Pasaulio 
Lietuvių Dienos gali atnešti 
naujų sportinių rekordų. Be 
to, nėra abejonės, kad jos 
paliks gilius pėdsakus,kurie 
bylos, kad lietuviai, Išblaš
kyti po platųjį pasaulį’rink - 
davos I kartas nuo karto pa- 
ttkrlntl savo vieningumą, Iš-

J

® Snuuii didus
Globojo L.Š.S.T. Kanados Šauliu, Rinktini - 1500 De Save Ava., M o n t r e a I, P. Q.

KANADOS ŠAULIŲ RINKTI- 
RINKTINĖS ŽINIOS

Kanados Šaulių Rinktinės 
Valdyba sveikina visų dali
nių valdybas Ir visus šaulius 
- seses Ir brolius su prasi
dedančiais 1978 metais Ir 
linki vieningai, nenuilstamai 
kaip Iki šiolei Ir darau di
desniu ryžtu dirbti mūsų pa
vergtos tėvynės Lietuvos ne
priklausomybės- atstatymui 
Ir 1 lėtu vyb ės Išla Iky mu l 
Išeivijoje.

Š. m.sausio mėn.8 d.K.Š. 
Rlnkltnės Valdyba susirinko 
posėdžiui, kuriame buvo ap
tarti įvairūs bėgamieji rei
kalai.

Ypatingą dėmesį atkreipė 
į artėjantį K.Š. R. lO-lo mi
nėjimą bei antrąjį Kanados 
Šaulių Suvažiavimą, kuris 
įvyks balandžio 22 d. Toron
te, Lietuvių Namuose. Jo su
ruošimas patikėtas Vlado 
Putvlo kuopai.

Vis Idai m lai maloniai pra
šomi atkreipti ypatingą dė
mesį ir jau dabar pradėti 1O 
-člul ruoštis Ir jame gausiai 
dalyvauti.

Visi daliniai rekomenduo
jami jungtis į BALTIC VE
TERANS LEAGUE IN CANA
DA, kurios pirmininku šiais 
metais yra Vlado Putvlo
Šaulių Kuopos V-bos pirm. Ir 
K.Š.R. V-bos vlceplrm.St. 
Jokūbaitis.

St. Jokūbaiti s, L .Š.S.T. C entro 
valdybos narys kultūros reika- 
I am s, K anodo s Rinktinės valdy- 
bos vicepirmininkas ir VI. P utvio 
kuopos valdybos pirmininkas.

N uotr. S. Dobk aus

K.L.Š. Vėliavos Fondas 
dar tebevyksta be aukščiau 
gautų aukų Ir suruoštos K.Š. 
R. moterų gegužinės pelno 
373,06 dol., papildomai 
per Rinktinės Moterų Vado
vę š. St. Petke v ič lenę gauta 
88 dol., per Baltijos J.Š.K- 
pą 20 dol., per Vyt įjos J.Š . 
būr.25 dol., per D.L.K. Ge
dimino Š.K-pą 109 dol.,per 
Vlado Putvlo Š. K-pą 258

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

ATVIRAS LAIŠKAS ’NL*’
"Nepriklausomos Lietuvoj' 

48 nr. 1977 m.gruodžio m. 1 
d. paskelbta montreallečlams 
trumpa žinutė, kad KLB 
Montreallo Apylinkės V-ba 
ateinančiais metais numato 
/ir jau net "nutarė" J. V./ 
paminėti Montrealyje ypa- 

tvermę Ir nemirštantį norą 
atgauti Lietuvai laisvę Ir ne
priklausomybę. Neveltui yra 
parinktas šūkis: Lietuviais 
esame mes gimę.

Taigi, įrodyk (me tai savo 
auka (r dalyvavimu,kad tik
rai mes esame lietuviai*.

Stepas Varanka 

dol. ,per L. K. Mindaugo Š.K. 
355 dol. Tiesioginiai per 
Rinktinės aukų lapą nr. 1 au
kojo š. K. Toliušis papildo
mai 90 dol.- IkllOO; š.Br. 
Kirstukas /'Nertegos*J.Š.K- 
pos V-bos pirm. 50 dol.,š. 
B. Savickas 30 dol.', š.Ig. 
Petrauskas 20 dol., š.J. 
Babrauskas 1O dol., š.kun.J. 
Aranauskas Ir š.A.Jurjonas 
po 5 dol., V.Jakonls 3 dol . 
Ir š. Alb. Zabukas pažadė
jo įmokėti 50 dol.

Rinktinės Valdyba visiems 
aukotojams dėkoja Ir kviečia 
kitus prisidėti prie K.Š. 
Rinktinės Vėliavos įsigi
jimo.

Vėliava jau atiduota daryti 
p. Keturklenel, kuri yra tos 
srities specialistė Ir tiki - 
masl kovo viduryje ją turėti

Step. Jokubickas, D.LK. 
Ged imino kuopos valdybos p ir- 
m in ink as (Delhi, 0 nt.)

P agal paskut in to K.Š.R. 
posėdžio Toronte nutarimą , 
ruošiamasi įsigyti naujas 
uniformas. Pirmieji sujudo 
D. L. K. Gedimino Šaulių K- 
pos šauliai: 17 šaulių jau 
siūdinasi naujas uniformas . 
Prašoma Ir kitas kuopas pa
sekti gedlmlnlečlals Ir Iki 
Rinktinės lO-lo jas įsigyti.

Pasaulio Lietuvių Dienų, 
kurios įvyks š. m.blrželto 28 
-liepos 3 dienomis Toronte, 
Sportinių Žaidynių Šaudymo 
sekcijai pravesti yra pak
viestas š.Balys Savickas Iš 
Vlado Putvlo Š.K-os. Jis 
yra K. Š. Rinktinės šaudymo 
instruktorius.

B. Savickui reikalingi tal
kininkai. K.Š. Rinktinė pra
šo, kas galėtų Iš šaulių jam 
padėti, pranešti jo adresu 
340 D lx on Rd. 2004 Weston 
Ont., M9R-ITI.

J.Šlaučlulls 
K.Š. R. Valdybos 

Pirmininkas 

tlngas sukaktuves :6O m. nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo, 75 metus nuo 
pastovaus lietuvių įsikūrimo 
Montrealyje Ir 25 metus nuo 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės įsįsteigimo Montrea
lyje.

Kas daugiausiai mUstį 
akis - kad štai jau dabar KLB 
Montreallo Apylinkės Vai - 
dyba, tarp kitko, minėjimo 
proga numato įteikti Mont
reallo miestui/ reikia ma - 
nytl įteikti burmistrui?’.J. V. 
labai brangią dovaną-lietu - 
vlšką kilimą’. Nepasakyta 
kaina,bet turbūt keletą tūks
tančių dolerių?’. J. V./.

Kodėl dovana tik Montre
allo miestui? Ant Montrea

LIETUVOS KARALIAUS 
MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

Kartu su nerlnglečlals , 
organizuotai su vėliavomis 
dalyvavo Lietuvos kariuo
menės atkūrimo šventės mi
nėjime, Aušros Vartų šven
tovėje Ir salėj L. K. Min
daugo Šaulių Kuopa.

Lapkričio 26 d., 1977 m. 
AV salėje Kuopa suruošė 
mūsų Iškilios solistės G Inos 
Čapkausklenės Ir solisto Ri
mo Strimaičio koncertą. Į jį 
nežiūrint tuo metu s tautus los 
sniego pūgos Ir Montreallo 
miesto autobusų vairuotojų 
streiko, publikos į koncertą 
sus trinko gana daug.

Koncertas praėjo su gra
žiu pasisekimu Ir labai gra
žiais atsiliepimais mūsų 
spaudoje. D.N. Baltrukonlo 
apžvalginiame straipsnyje 

•NL* ir A .Allšausko*TŽ"apIe 
šį koncertą buvo malonu 
skaityti ne tiktai rengėjams 
bet ir visiems tame koncer
te buvus te ms „ D. N. Baltru- 
konlul ir A. Ališauskui už 
malonų dėmesio atkreipimą, 
o ypatingai solistams G. 
Čapkausklenel Ir R.Strimai
čiui rengėjų vardu priklauso 
didelė padėka.

Nemažesnlo masto rengi
nys buvo (r Naujų Metų suti
kimas, kuris taip pat įvyko 
AVparapijos salėje Ir į kurį 
prisirinko artipilnė salė 
publ tkos.

Vis lems patiko dekoraty
vinis Vilniaus Pilies bokštas 
Iš kurio, sutinkant Naujuo
sius Metus, Iškilo Lietuvos , 
Kanados Ir Quebec’o vėlia
vos. Senųjų Metų Improvi
zaciją atliko š. A. Žiūkas Ir 
jo sūnus.

Kuopos garbės šaulys Jo
nas Jurgutis Kuopos Biblio
tekai paaukojo Lietuvių En
ciklopedijos 34 tomus.Svei
katos sumetimais, kartu su 
žmona persikėlė gyventi į 
daktarų priežiūroje esančius 
namus.

Nauju nariu į Kuopą įsto
jo sollstėGlna Čapkausklenė, 
Tenka pasveikinti Ir palinkė
ti, kad savo Iškiliuoju dainos 
grožiu aplankytų visus šau
lių vienetus, esančius Kana
doje Ir JAV.

Kuopos nariams: š. St. 
Reutul jo namuose buvo su
ruošta jo 65 metų pagerbtu- 
vės. Taip pat buvo suruoštos 
gimtadienio pagerbtuvės š.O. 
Myllenel pas Ig.Petrauską Ir 
M. Šlaučtullenel pas A.Ra- 
člnską.Vlsl buvo pasveikin
ti, palinkėta daug laimės Ir 
įteIktos dovanos. J.Š.

llo salos yra ištisa eilė sa- 
vystovlų miestų, - bent de - 
sėtkas:Verdun’as, La Salle, 
St. Laurent, Montreal Nord , 
St. Leonard, Ville d’Anjou Ir 
t.t. ,kur kaip tiktai dauguma 
1 letuv lų aps Igyve nę, turbūt 
daugiau nei Montreallo 
mieste’.

Man rodos,kad turėtų būti 
sušauktas KLB Montreallo 
Apylinkės visuotinas susi
rinkimas Ir visi panašūs Ir 
kiti reikalai turėtų būti ap
tarti Ir padaryti reikalingi 
nutarimai, ypač,kas liečia 
finansinius įsipareigojimus, 
kurte pirmoj eilėj turėtų bū
tį skiriami Lietuvos vadavi
mo reikalams, o ir s'avo vle-

V. Šulinskas, L .K . Mindaugo 
kuopos valdybos pirm in inkas.

ŠAULIŲ VEIKLA 
TRUMPAI

Vytauto Didžiojo Šaullų^j-s 
Rinktinė Ch leagoje, įs Ig (jus I I ' 
nuosavus namus gerai ver
čiasi. Per praėjus (us metus 
padarė 117.306.05 dol. apy
vartos, turėjo 61.764.12 pa- ,—' 
jamų (r 55.541.93 dol. Išlai
dų. Tai viena Iš veikliausių 
vienetų Chleagoje Ir L.Š.S .
Tremtyje.

Naujosios Anglijos Šaulių 
Rinktinės nauju pirmininku 
išrinktas š.Algirdas Zenkus 
Iš Worchester’lo ,Dr.Vinco 
Kudirkos Šaulių Kuopai.

Povilo Lukšio Šaulių Kuo
pa St. Catharines, Ont.saus lo 
22 d. surengė Klaipėdos 
krašto prijungimo prie Lie- 1 
tuvos minėjimą. Kuopos V- 
os pirm.A.Šetįkas įvykusia
me K. L. B.sus (rinkime vėl- 
pertektas Apylinkės V-bos 
pirmininku.

D r. V. Kudirkos Šaulių 
Kuopa Worchester’yje yra 
nutarusi šv. Kazimiero baž
nyčios šventoriuje pastatyti 
kovojus fe ms už 
laisvę paminklą.

L lietu vos

• on
JŪROS ŠAULIŲ ŽYGIO 

DAINA
Mes jūreiviai jūrą mylim, 
Esam sūnūs Baltijos, 
Kai žygln mes pasiruošim, 
Nebijosim mirt dėl jos.

Mūsų gretos jau rikiuojas, 
Greit užtrauksime valio... 
Ei buri loke, e ( žud tke, 
Bėk greičiau,greičiau namo.

Broliai,sesės neliūdėkit, 
Laisvę ginkite narsiai, 
Už vargus,už brolių kraują, 
Mes atkeršysim už tai.

Vėl sodybas atstatysim 
Ir senus tėvų namus, 
Jei mes žygyje ir krisim, 
-Pas Imelsklte už mus.

Klzts

tos kultūriniams lietuviš
kiems tikslams*.

J. Viliūšls 
Montreal, P.O.

SPAUDOS GALYBĖ
Visas pasaulis įsitikino, 

kad spaudos propagandos ga
lybė yra labai didelė, neiš
matuojama.

Lietuvių spauda vos vege - 
tuoja ekonomiškai: trūksta Ir 
pinigų, Ir gerų bendradarbių. 
Dauguma rašo veltui. Lietu
vių laikraščių personalas 
gauna ubagiškas algas. Be 
spaudos nebūtų lietuviškos 
ve įklos. L tetų v la l, ka ip Ka - 
nadoje, taip Ir JAV, daugu - 
mpje ekonomiškai yra gerai 
įsitvirtinę. Deja, daug lietu- 
vlų neskaito, neremia lietu
viškos spaudos. Gafl.1 šie 1stl 
$1O per metus spaudai, kai 
kitiems niekniekiams Išmė
to šimtus dolerių.Prabangai 
pas Ismagurlavlmul,i gėri - 
mams, valgiams, puotoms 
visad užtenka pinigų. Spau
dai, laikraščiams, knygoms - 
nėra atl teka mo dole r lo...

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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M ACĮ TARYBOS POSĖDYJE
ANT (KOMUN 1ST IN ĖS 
LYGOS POSĖDYJE

Pasaulio Antikomunistinės 
Lygos /World A nt (-Commu
nist League-WACL/ Tary
bos nariai, susirinkę Iš visų 
pasaulio dailų, kartu su pa
vergtųjų tautų /Antlbolshevik 
Block of Nat ions-A BN/ ir 
jaunimo organizacijų/ World 
Youth Antt-Communlst Lea
gue- WYACL /, atstovais , 
1977 m.gruodžio mėn.9-11 d. 
posėdžiavo Los Angeles. Tat 
buvo reguliarus metinis Ir 
specialus posėdis pasiruošti 
būsimai vlenuolĮktal Konfe- 

—, rencljal.
Buvo išsamiai peržvelgta 

tarptautinė politika, tarptau
tinė komunizmo veikla Ir 
ryškus pademonstravimas 

'S vieningo (r entuziastiško at
sidavimo šios Lygos sieki - 
mams, neats įžvelgiant į dide
lius rasinius, taut (n lūs ar re
liginius dalyvių skirtumus.

Čia noriu bent trumpai 
skaitytojus supažindinti su 
ka įkuria (s svarstytais klau
simais Ir jų Išdavomis.

Taryba, kaip Ir josios ko- 
munlkate pažymėta, pilnai 
jaučia internacionalinio ko
munizmo krlklmą (r skaldy
mąsi viduje. Ypatingai rusų 
-kiniečių komunistų tarpe. 
Kitaip (r būti negali, nes ko
munistų smurto valdymas 
visiškai neatsižvelgiant į 
Žmogaus bet tautų naciona
lines teises, ats įdūrė Į pag - 
relttntą krizę dėl priešingu
mų, prieštaravimų (r kon
frontacijos su pavergtais 
žmonėms (r pavergtom tau
tom. Iš kitos pusės- laisvės 
jėgos yra stipriai visur kon
soliduojamos, visur jos auga 
Ir tokiu būdu kova už žmo
nių- tautų laisvę tampa šių 
laikų pagrindinė srovė.

Tačiau, reikia nepamiršti 
kad internacionalinis komu
nizmas, nors yra varginamas 
vidaus suskilimų bei prie
šingumų- tačiau jo bendras 
tikslas pasilieka nepaslkel - 
tęs: sukomunIštinti (r pa
vergti žmoniją.Komunizmas 
nuolat stengiasl visur plėsti 
savo jėgas, daug kur pasi
naudojant atlydžio politika .

Laisvės Ir saugumo Išlai
kymo pastangos negali būti 
atskiriamos nuo antl-komu- 
nlstlnlo nusistatymo Ir veik
lios .A nt tko mun 1st In ė pol lt tka 
turi būti panaudojama tiek 
vidaus,tiek Ir užsienio poli
tikoj. Laisvasis pasaulis , 

; laisvos los valstybės turi įs l- 
sąmonlntl, jog anttkomunls - 
tlnė politika viduje,bet pa
taikaujanti komunistams už
sienyje niekada negali turėti 
gana pasisekimo. Tik pare
miant visuotinus tautų lais
vės Interesus,gali laisvos los 
valstybės Ir savo Interesus 
apsaugoti. Politinė bei eko-

nomlnė pažanga negali būti 
atpalaiduojama (r nuo lais
vės, talkos bei saugumo už - 
tikrinimo. Progresyvus ar 
pakenčlams tautos ūkis gali 
vystytis, jeigu politinėje sri
tyje yra pastovumas, ramy - 
bė Ir talka.

Išeinant Iš tokių bendrų 
nusistatymų, Pasaulio Antl- 
komunlstų Taryba nusprendė 
tos Lygos vienuoliktąją Kon
ferenciją rengti 1978 m.ba
landžio gale Washlngton’e 
obalslu: Unity for National 
Freedom against Communist 
Aggress Ion. Nūs įstatyta vie
ningai kreiptis į visas pa
saulio laisvas tautas, raginti 
budėti prieš tarptautinio ko
munizmo planus ir šūkius , 
kaip kad "detente", "talkus 
sugyvenimas", "tretysis pa
saulis", " appeasement" (r 
panašia (.Regionai mis saugu
mas turi būti sustiprintas 
bendrom apsigynimo prie
monėm bei gerai suderintais 
veiksmais. Laisvė Ir saugu
mas gal l būt l ats lėkt l be l Iš - 
laikomi stiprios pajėgos.

Skatinama laisvoji Euro - 
pos dalis sustiprinti budėji
mą prieš taip vadinamą "Eu
ro- komunizmą", kuris var
dan laisvės (r demokratijos 
planuoja infiltruoti par
lamentarines Institucijas, 
kad paver žus politinę valdy
mo jėgą, prisidengus lega
lumo skraiste.

Taryba giliai įvertina vi
sų grupių, reikalaujančių 
pagrindinių Žmogaus Te ls tų 
už geležinės užuolaidos Ir 
satelitiniuose kraštuose.

Laisvosios tautos turi pa
dėti pavergtosioms. JAV 
skatinamos laikytis įstatymo 
priimto 1959 m.liepos 19 d . 
kuriuo Kongresas įsiparei
gojo Lietuvos, Ukrainos, 
Vengrijos (r visų kitų tautų, 
kurias yra pavergęs Rusijos, 
Imperializmas Ir jos'komu
nizmas.

Visos pažangesnės, dau
giau pasiturinčios laisvos 
valstybės yra skatinamos 
padėti ūkiškai sustiprėti 
Azijos, Afrikos Ir Lotynų A- 
mertkos kraštams ;sustlprln- 
tl tarptautinį ūkišką koope- 
ravtmą; pakelti tų tautų gy
venimo standartą,kad suma
žėtų skirtumas tarp turtin
gųjų ir vargingų kraštų.Ta- 
da neliks vietos komunizmo 
inftltravlmul Ir visokiems jo 
kiršinamiems veiksmams.

Taryba, peržvelgus ats
kirų pasaulio dailų padėtį, 
skatina JAV bendrauti su 
laisvom Rytų Azijos tautom 
Ir platkytl Azijos laisvę Ir 
saugumą; padėti Pietų Azi
jos laisviems k raštams sus
tiprėti ir saugumo dėllal su
daryti salų grandinę nuo 
Šiaurės rytų (kl Pietų van
denyno per Talwan'o są-

Amerikos, kartu su

išlaikyti saugumą

V {dūrintųjų Rytų 
raginami greičiau 
pastovią talką Ir

s laurį 
Korėjos respublika yra in
teresas
Korėjos pus(ausalyje.Reikia
atsipalaiduoti nuo Iliuzijų, 
kad komunistinė Kinija gali 
būti palenkta prieš Sov. Ru
siją, sunormallzavus san - 
tykius su kom.Klnlja. Svar
bu, kad Amerika Išlaikytų 
savo įsipareigojimus gyny
bos prievolėse Ir kitose su
tartyse su laisvais sąjungi
ninkais. Kitaip nebus (šlalky 
kytas tarptautinis paslttkė - 
j Imas.

Visi 
kraštai 
sukurti
kartu apsisaugoti nuo tarp
tautinio komunizmo provo
kacijos sukelti jų kraštuose 
karus.

Afrikos tautos skatinamos 
ugdyti savo pastangas būti 
laisviems Ir pozityviai velk- 
tlprleš tarptautinį komuniz
mą, kuris stengiasi įnešti 
tautų nesantaiką (r kursto 
tautų agres(jas. Reikia pa
dėt t afrikiečiams Ištremti Iš 
jųkontlnento agresyvias Kū- 
bos pajėgas.

Remti Lotynų Amerikos 
antį- komunlstln(nlus kraš
tus priešintis komunizmo 
InfIltravlmut bei agres Ijal- 
ypatIngai ateinančiai Iš Ku
bos.

Taryba nutarė,k lėk tik ga
lima, paremti VIII Pasaulio 
Jaunimo Antį-komunistinės 
Lygos Konferenciją,kuri Ir
gi vyks balandžio 26-30 d.d. 
Washlngton’e, skatinti nuo - 
latlnį naujų jėgų augimą ko
vai už tikrą laisvę.

Lietuviams sutel
kiama didelė pagarba. 
kartu ir privilegija, 
kai Taryba pritarė, jog lie
tuvių būtų suruošta "Raudo
nijo Teroro" paroda Konfe
rencijų metu.

Taryba ryžtasi veikti Ir 
tikisi, kad pasisekimas se
kančios konferencijos Iškil
mingai pademonstruos visų 
laisvę mylinčių žmonių vi
sam pasauly vieningumą Ir 
jėgą. Yra būtinas Ir šventas 
re (kalas, kad v is l ve Iks n la l 
prisidėtų prie pasaulio antl- 
komunlstų jėgų Išugdymo ga
lutiniams komunizmo 
Imper lai Is In (ų s (ekiu 
žlugdymui.

T ok le pare tšk Ima l
turėtų atkreipti dėmesį į vi
sų mūsų politinių organlza - 
ctjų- institucijų,kurtos, Išs
kyrus ALT’ą, visiškai nėda- 
lyvauja tarptautiniame- pa
sauliniame antlkomunlstl- 
nlarre organizuotame fron
te. LB Jaunimo Sekcija tu
rėtų pasiųsti delegatus į šia 
VIII Pasaulio Jaunimo Antl- 
komunlstų Lygos Konferen
ciją.

Ir jo
su-

ypač

Los Angeles lietuviai vienose demonstracijose prie# Sovietų Sąjungos Žmogau s tei šių lauSymg.

būtų apginta nuo priešų. Pei 
pasišventimą bei susiklau
symą Išaugo po Pirmojo Ka
ro mūsų darbi visuomenė Ir 
kilo mūsų tautos kultūra.Su
siklausanti, vieninga tauta 
yra tvirtesnė Ir geriau Išsi
laiko per įvairius negandus, 
negu pairus l, pakrikus t, sa- 
v įtarpy bes Irlęjantl...

kasdieninio gyvenimo 
Žydų bend- 

buvo visiems jos 
privaloma, Ir jų 
Ir neturėdama per 
šimtmečių su vlr- 
valstybės, sudary-

persekiojimas, baimė ir su 
ja sujungti melas ir apgaulė.

Visai kas kita laisvose ša
lyse. Mes, e migrantą i, la (s - 
vai jungiamės j įvairias oi> 
ganlzacijas, steigiame mo
kyklas, turime laisvą spau
dą, chorus ir net savo Ope-

panašiai atsitiko Lietuvoje 
1940 metais, Sovietų kariuo
menei okupavus mūsų šalį ? 
Buvo skelbiama,kad įkuria
ma darblnlnkų-proletarlatų 
valdžia irtv Irt (narna, kad vi
si dirbs tire ir lygtai dalin
simės darbo Išdavomis.Ne
lyginant, kaip mano eklnlnkul rą. Nors nemaža šešėlių yra 
kaimynui kalbėjo jo mieste- mūsų susIklausyme, bet mes 
prletellngas pirklys:" Tu džiaugiamės ta laisvo susl- 
ptausl rugius, tavo žmona klausymo išdava, kuri lel - 
riš rugius, o aš jus prlžlū- džla mums naudotis, bęnt jau 
rėšiu, o mano žmona ves čia, Amerikos kontinente , 
sąskaitybą". Pulki, vtllojan- aukščlaušlu gyvenimo lygiu, 
tl, lygto voro tinklas,kons
titucija, bet jos vykdymas 
visai neatatlnka jos turiniui 
ir prilygsta to apgaulingo 
voro tinklui. Tu pakliuvai į 
tą tinklą Ir jau Iš jo "ne Išsi
suksi" t°l»k°l tu nebūsi vi
siškai Išnaudotas, mažai at
lygintas už darbą.Arba,kaip 
jų kalėjimuose sakydavo:'Tu 
nori mirti, bet tu nemirsi;
bet Ir negyvensi".

Teko matyti turtingų profe
sionalų, ateinančių įskattyk- 
lą pasiskaityti lietuviškų 
laikraščių ’. Stebėjau kelis 
metus.Jie galėtų užsiprenu
meruoti, bet ne... Kodėl? 
Taip ir nerandu atsakymo.O 
jų dauguma net aukštus 
moklsU'.yra baigę...

Kanadoje yra du lietuviški 
laikraščiai- Tėviškės Žibu
riai Ir Nepriklausoma Lietu
va. Pastarasis leidžiamas 
Montrealyje, kur gyvena ke- 
ll'tūkstančlallletuvlų, nema
žas skaičius akademikų, ga
linčių, mokančių rašyti. De
ja, montrealiečiai nekreipia 
gana dėmesio. Keli žmonės 
vargsta, aukojasi, kiti žiūri 
Iš tolo. Gi Kanados lietu- 
vtams du laikraščiai reIka-
llngl. Manau , vis l su tuo su
tiks tte. J. Kelmas

Toronto, Ont.
'1978. II. 1

ŽMOGAUS 
SMEGENIMS — 
2100 METŲ

Archeologai, kasinėdami tiltę, 
kurj per kanalu, jungusį du Ze
landijos ežerus, nutiesi keltai, 
rado aituonių žmonių (taip pat 
arklių, kiaulių, iunų Ir karvių su 
namų apyvokos reikmenimis) lie
kanas. Žmonės, atrodo, buvo žu
vę vienu metu dėl kažkokios ka
tastrofos Slapiame grunte gerai 
iisilaikė smegenų audiniai. Ii kai 
kurių kaukolių buvo gauti sme
genų preparatai. Juose buvo aii- 
kial matomos nervų skaidulos, pil
ka ir balta smegenų medžiaga, 
kraujagyslės ir net hematomos. 
Anksčiau buvo žinomi egiptiečių 
ir perujiečių mumijų ir 8000 me
tų senumo žmogaus ii žiltų mi
neralinių Floridos ialtinių smege
nų sandaros apraiymai.

Visi tie atvejai rodo, kad ar
cheologams pasitaiko labai neti
kėtų radinių.

Ryšk lauš las sus Iklausu- 
s los tautos pavyzdys yra žy
dų tauta. Kas žydų tautą pa
darė pasauline galybe, jei ne 
jų tikyba Ir taimudas,kuria
me tauta yra įdrausminta vi
sose
smulkmenose 
ruomenė 
nar tains 
tauta, kad 
Ištisus 18 
šum savo
davo lyg savo valstybę kraš
te,kur gyvendavo. Jų tikyba 
nėra abstrakti, nuo gyveni - 
mo nutolusi. Klek kitaip yra 
su krikščionybe, nors ji Ir 
kilusi Iš žydų tikybos. Ji yra 
visai ^kirtinga ir dažnu at
veju neturėdavo užtektinai 
kontakto su gyvenimo realy
be. Lotyvų kalbos vyravimas 
- artai nebuvo ats Itofln Imas 
nuog^entmoTKatallkųBaž-H. ė rezultatai' 
nyč tatai paskutiniu metu pa- r 
keItė/evangellkal tai padarė Kartą atsitiktinai perskaičiau straipsnį apie 
prieš bevelk penketą p Imtų niškai mane sudomino. Iš karto supratau, kad 
metų/. T as pat galima paša- neišplėšti plėšiniai, neišsemtos aukso kasyklos. Kiek galimybių! 
kytl (r apie dvas (šklją,ku
rtai draudžiama sukurti šei
mą Ir pavyzdingu gyvenimu 
šeimoje būti kelrodžiu kl - 
toms šeimoms.

Susiklausymas, jei jis ne
laisvas Ir tik apgaulingai vi
liojantis, veda žmoniją prie 
pagrindinių jos teisių pažei
dimo. Nes,kur nėra laisvės 
ten atsiranda priespauda,

1 b •H
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hipnozę. Ir jis vėl 
hipnozė — tai dar

Kiek neįsivaizduojamų galimybių! Juk tas, kuris sugeba hipnotizuo
ti, — ne tik savo, bet ir kitų padėties viešpats. Jo žvilgsnis, neper
dedant, gali padaryti ne mažesnius stebuklus kaip Muko šlepetė!

Visa tai apmąsčius! ir apsvarsčiusi, nusprendžiau žūt būt išmokti 
hipnotizuoti.

Susimedžiojau kiek tik yra medžiagos apie hipnozę. Perskaičiau, 
įsisavinau ir padėjau pamatus konkretiems seansams. Tų seansų 
metu aš valandų valandas spoksodavau į šviečiantį tašką sarba 
žvilgsniu migdydavau triušį, kurį tam tikslui nukniaukiau iš pionie
rių draugovės. Taip pat visokiais būdais grūdinau savo valią. Žodžiu, 
sąžiningai ruošiau save tiems neišplėštiems plėšiniams bei aukso 
kasykloms. O mano entuziazmas šių sunkių treniruočių metu ne tik 

~ neaušo, bet, atvirkščiai, augo kaip ant mielių. Iš tarnybos išbėgda- 
neturėdavo vau net nesulaukusi darbo pabaigos, o ateidavau visada pavėlavusi.

Seniau buvo daug vienuoly
nų, visai atitrūkusių nuo gy
venimo, nes jų įnamiai.ma 
žal arba visai 
sąlyčio su pasauliečiais (r Trumpai tariant, hipnozei aš atsidaviau kūnu ir siela, 
vrcias dėmesvs buvo sukauo - KarU* atėjau į darbą, pavėlavusi net dvi valandas: mat, eilinis 
visas ys p eksperįmentas pareikalavo nemaža laiko — aš migdžiau pelę, kurią
tas į savo sielos Išganymą, į trjs naktis gaudžiau namo rūsy. Ilgų ir atkaklių mano pastangų 
pomirtinį gyvenimą.Religija dėka pelė šiaip taip užsnūdo. Sis pasisekimas man tartum prilipdė 
atitrūkusi nuo gyvenimo tik- sparnus, aš niūniavau ir kojom nesiekiau žemės.
rovės, netampa jokiai tautai Taip man beniūniuojant ir beskrajojant, suskambo telefonas.

, , .. - Viršininkas kvietė užeiti.tautine tikyba- ji pasidaro .. . . . , ., . . ... . . r. ,. . , .... . , ,. . As guviai jskridau į jo kabinetą. Viršininkas sėdėjo uz stalo, at-
tarptautlne, kosmopolitine. sjVertęs kažkokią knygą. Tai buvo mūsų didžiai mėgiama įsakymų 
Aiškus dalykas, tikyba,kaip knyga, 
ir bendruomenė, yra susi
klausymo išdava, savanoriš
ko Ir laisvo apsisprendimo]aįką. Nežinau, kokie valstybinės svarbos reikalai, 
pasekmė / ne? 
sufanatizuota/

— Drauge Žilinskaite, — labai oficialiai pradėjo viršininkas, — 
šiandien jūs vėl pavėlavote į darbą. Aš sakau „vėl“, nes jūs nuolat 
ir nuolat vėluojate. O taip pat sistemingai išeinate iš darbo prieš 

‘ , — jo balse su
nt, j t tampa skambo ironija, — kokie valstybiniai reikalai jus verčia taip 

elgtis, bet faktas faktu: tapote nedrausminga, nepareiginga, nesu
kalbama. Mano kantrybė trūko. Tenka rašyti jums papeikimąI

Ir jis mano akivaizdoje ėmė rūpestingai raityti: „Įsakymas Nr. 
136..

Pirmą akimirką, reikia pasakyti, aš visiškai sutrikau. Bet tuoj 
išplaukė į paviršių ilgų treniruočių rezultatai: aš susitvardžiau, su
sikaupiau. Ir sau tariau: „Pagaliau išmušė tavo valandai Pagaliau 
atėjo metas paimti aukso grūdą iš tu kasyklų! Tu priversi viršininką 
nusilenkti savo valiai! Jis neįrašys tau jokio papeikimol Atvirkščiai 
— jis net pagirs tave!“

Aš primerkiau akis ir valingu žvilgsniu įsisiurbiau į platų savo 
viršininko tarpuakį.

Plunksna staiga virptelėjo jo rankoje.
„Tu padedi plunksną!" — paskelbė jam įsakymą mano smegenų 

žievės centrai.
Viršininkas krūptelėjo. Pasimuistė. Pakraipė plunksną. Ir padėjo 

ją ant stalo.
„Teisingai, — pagyriąu jį mintyse. — O dabar tučtuojau atstumi 

susiklausymas" pas l- šitą knygpalaikę! Na!“
Neberetkalo Ir mūsų pa- darytų naiviesiems patrauk- 

tarlė sako, kad vienybėje -lesnlu, skelbiami kllmūs lo 
galybė. zungal neva bendram dar -

Sus (klaus ymas, 
bendrą darbą,turi būti sava-lą, lyg kokį gamaką.kad at- 
norlškas. Mes juk turėjome lėkusi muselė jame paslsup- 
1919 metais savanorius , ku- tų. Bet kai tik muselė palle- 
rle, mekeno

Dr. J.Kaškells

Susiklausymas yra 
didelė galybė

J. Valiūnas

Susiklausymu remtasi vi
sa žmonijos civilizacija. Ta 
tiesa žinoma senovėje Ir da
bar.

Ant senos s tdarbrlnės bel
gų monetos buvo užrašas: 
"Concordia res parcae cres- 
cunt,discordla ma imae dl- 
labuntur"-sutartmas tverta 
mažus dalykus, nesantarvė 
Išardo didelius. Panašią 
mintį Išreiškė prieš pirmą

Vlenas vyras ne talka 
Vienas bajoras ne šneka: 
Kai du stos, visados 
Daugiau padarys: 
Viens pradės,kits padės 
Draug toliau varys.

Jel susIklausyman įveda
mas prievartinis elementas, 
kuomet susiklausymas pasi
keičia, ir jis pavirsta į ver
giją, kurioje viešpatauja bai
mė, ir visur įsivyrauja klas
ta, sauvalė, melas Ir apgaulė, 
Ar betenka kalbėti apie 
Žmogaus kurias Teises, jei 
jos yra Išniekintos to prie
vartinio "sus Iklausymo", nes 
llekatlk nuoga prie varta JCad 
toks

Jis atstūmė nuo savęs knygą.
„Labai gerai. O dabar tu man pasakysi štai ką...“
Jis pasigraibė apie stalą ir atsikosėjo, ruošdamasis kažką sakyti.
„Tu sakai, — diktavau, — tu sakai: drauge Žilinskaite, aš labai 

vykdant bul.Štal voras Ištiesia tink- apgailestauju. . . Ko lauki? Drožk!"
— Drauge Žilinskaite, — vėl atsikosėjęs prašneko viršininkas, — 
labai apgailestauju.. . — Jis vėl kažko pagrabaliojo apie stalą. 
„Ryžtingiau, šimts kalakuL.
— Aš labai apgailestauju, b .t kaip tyčia man išsibaigė rašalas.;. 

neverčiami, čia tą tinklą,tai Iš jo nebe-Paskolinkite, prašau, man savo rašalo.
Pasaulinį Karą Ir mūsų ra- laisvu noru stojo'į mūsų be-tšs (vaduoja, nors Ir kaip Kai aš atnešiau rašalo, jis pagyrė:
šytojas Jakštas-Dambraus- slkurlančtą kariuomenę, kad "besisuptų": voras negątles- —O, dabar jūs darotės vėl pareiginga!
kas eilėraštyje: atstatyta Lietuvos, valstybė t Ingai ją pribaigia. Ar ne Ir įrašė man pąpeikhną. f Vytautė Žilinskaite - “Pergalė”)
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KULTŪRINIS

Ar esi 16 - 35 m. amžiaus ? Ar ieškai progos iš - 
reikšti kokią nors nuomonę ar mintį ? Ar norėtum iš
bandyti savo kūrybinius gabumus ? Ar nori laimėti pinigų'.- 
Jei taip - tai skaityk toliau .

Visus radinius siųsti PLJS Valdybai iki 1978 m. gruo
džio 1 d. Galite pradėti jau dabar siųsti.

Adresas: PLJS KONKURSAS, 1573 Bloor W. .Toronto 
Ont. .Canada M6P IA6.

Vertinimo komisija:
Komisiją sudaro trys akademikai, kurių pavardes 

bus paskelbtos vėliau. Rašiniai bus įvertinti iki 1978 m. 
gruodžio 31 d.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga skelbia pasaulinio 
masto rašybos konkursą. Jei gerai lietuviš - 
kai rašai, neslėpk savo talentų. Mes Ieškome naujų jaunų 
literatų. Jei silpnai rašai, - nenusimink. Mums svarbu 
ne tik kaip rašai, bet ir ką nori pasakyti. PLJS taip pat 
duoda tau pilną savarankiškumą rašyti kiek ir ką tik nori. 
Tad pasiskaityk taisykles, semkis įkvėpimo, ir imk už 
plunksnos. /

Kas gali dalyvauti?
Šiame konkurse gali dalyvauti visų kraštų lietuvių 

jaunimas nuo 16- 35 m. amžiaus. Taip pat gali dalyvauti 
visų kraštų LJS valdybų nariai, išskyrus mūsų Centrinės 
Valdybos narius, kurie ruošia konkursą.

Konkursas yra padalintas į dvi dalis, pagal amžių: 
1) jaunimui nuo 16-24 m.amžiaus ir 2) vyresniems, nuo 
25 - 35 m.

Ką reikia rašyti?
Konkursas turi tris rašinių sritis:

a) beletristikos : trumpa apysaka, anekdotas, novelė, ar 
bet kokia rūšis grožinės literatūros.
b) poezija: eilėraštis ar eilėraščių rinkinys. Kiekvienas 
eilėraštis bus atskirai įvertintas. Eilėraščiai, kurie su
daro tam tikrą ciklą ar junginį, skaitysis kaip vienas dar
bas.
c) žurnalistika: reportažas, aprašymas tikro įvykio » 
svarstymas aktualaus klausimo. Temos gali apimti poli - 
tlką, religiją, sportą, meną, visuomenės reikalus, ir kt .

Temos ir ilgis
PLJS jokių specifinių temų neneustato. Būtų gerai 

jeigu jaunimas pasirinktų jaunimui aktualius klausimus u 
temas bet to nėra reikalaujama. Taip pat nenustatome ir 
rašinių ilgio. Rašyk, kleknorl ir klek gali. Svarbu tik,kad 
rašytu nei lietuviškai. Gali, jei nori, rašyti daugiau, ne
gu vienį rašinį ar eilėraštį. Gali dalyvauti visose srity - 
se - beletristinėje, poetinėje ir žurnalistinėje.

Kur ir kaip siųsti?
Rašiniai turi būti mašinėle išrašyti, naudojant kas 

antrą eilutę. Ant kiekvieno lapo reikia pažymėti slapy - 
vardį, o į atskirą vokelį įdėti tikrą pavardę ir adresą. Jei 
rašai daugiau negu vieną rašinį- atsimink, kad kiekvieną 
atskirą rašinį ar eilėraštį reikia pasirašyti skirtingu sla
pyvardžiu. Pažymėk ant rašinio savo .amžiaus grupę.

PAŽINKIME PRAEITI l
WWW®

PALANGA... LIEPOJA...KLAIPĖDA... KAUNAS
IR DP GYVENIMAS BELGIJOJE

1944 m. buvau Kretingos apskrities policijos vado pa
vaduotoju. Rugptūčlo mėn., su pirmuoju geležinkeliečių 
transportu, dingo Vokietijos link policijos vadas Ir nuo - 
vados viršininkas. Išvyko Ir pas mane ilgesnį laiką gy - 
venęs, št. pulk. Krauna lt ts.

Aš su nuovados viršininko pavaduotoju Ir 12 SS vyrų 
liekame pareigose Iki Raudonoji Armija pasiekia Iš Gargž 
dų Ir Kartenos 3 klm. nuo Kretingos ir Iš minosvaidžių pa
dega Kretingos geležinkelio stotį ir kitas svarbesnlas Kre
tingos pastatus. Tai buvo 1944 m.spalių mėn. 9 d.

Buvau aps'rūpinęs vokiečių kariuomenės Verkrels - 
kommando l Abtellung IC dokumentu,kurs davė teisę pa - 
tekti J bet kurią Vokietijos karišką susisiekimo prlemo - 
nę. Žinojau, kad prie Kretingos, Bajorų stoty yra vokie
čių kar luome lės sanitarinis traukinys,kurs turėjo (r mus 
su vokiečių ka r luome iės likučiais, Iš Kretingos pasllm - 
t’. Prieš pas įtraukdami,-sudeginame slaptus dokumentus.

Prie Pagėgių geležinkelį buvo perkirtę komunistų 
tankai, bet vokiečiai juos sunalkl 10. Per apdaužytą tiltą , 
įvažiuojame J Tilžę, iš čia į Alleastelną.kur randu ešalo- 
ną su Kretngos ’r Telšių policijos tarnautojų šeimomis .

Mano šeima jau buvo išvykusi Iš Lietuvos spalio 2 d. 
Ją raidų Jugoslavijoje, Stertal pabėgėlių stovykloje. Ne - 
t'k ėjau, kad vokiečiai užleis savo žemę raudoniesiems u- 
bagams. .. Grįžtu į Dresdeną, kur organizuojami lietu - 
vlų pas'prieš!Hmo daliniai, bet froitas vis labiau eina 
Vokietijos g’lumon...

į kartuome ię nebestoju, bet grįžtu pas šeimą. Visi 
luvažluojame į Ulm a. Donau. Gaunu darbą Wieland Wer- 
-ke fabrike. <^la pergyvename žiaurius bombardavimus , 
kai Ulm’as velk visai sunaikinamas. Su fabriko rankiniu 
vežimėliu nuvažiuojame 19 km. Iš Ulmo J Au kaimą,kur ir 
sulaukiame amerikiečių kariuomenės. Paskui į D ill Inge n’ 

Įą a.Donau DP stovyklą, Iš kur 1947 m. pavasarį Išvykau 
lį pirmus pasiūlytus darbus - Belgijos anglių kasyklas.

o
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Premijos:
Iš viso bus išdalintos šešios (6) piniginės premijos 

už geriausius rašinius ir eilėraščius, t.y..abejose amžių 
grupėse bus trys premijos (viena už geriausią beletristi
nį rašinį, viena už poeziją ir viena už žurnalistinį rašinį).

Mecenatai:
Žurnalistų Sąjunga jau yra paaukojusi 300 dol. PLJS 

pati aukoja 250 dol. vienam asmeniui už padengimą da - 
lies kelionių išlaidų į IV Jaunimo Kongresą. Dar laukia - 
me žodžio iš kitų mecenatų.

Brošiūra:
Jei atsiras labai gerų rašinių ir eilėraščių, PLJS 

juos išspausdins specialioje brošiūroje, kuri bus platina
ma FV Jaunimo Kongreso metu.

Taigi-jaunas žmogau - nesėdėk Ir nežlopsok* Pato - 
dyk visiems, kad lietuviškas jaunimas iš tikrųjų turi svar
bių minčių ir kūrybinių Jėgų j Šis konkursas yra ruošia
mas tau. Pasinaudok*

Kristina Parėštytė
PLJS

Bernardas BRAZDŽIONIS

ATEITIES PAVEIKSLAS

Mūsų gyvenimas kaip samanė bitelė
Vėlyvą vakarą į avilį parskris ,
Jau bus daina nutilusi, jau bus' gražiai pašalę - 
Kaip Dievo mintys susirinksim pas duris.

Ant šilo samanos žalios su širdimi pražilusia.
Gąl verks jaunystė už pakludusias maldas, ir verkiančiai 

dangus jai išrišimą duos.
Ir tujen, mylima, ir tujen gal su manim per Vienąnakt 

pražilsi , i
Ir bijūnėliai nežydės veiduos.

Pas tolimą ugr4 regėsim taip save susėdusius,
Iš siluetų pastatysim sau tėvų gūžtelės žuvusios namus, 
Lig paskutinio saulės spindulio žydės ten aukso vynuoginis 

žiedas
Ir nuomete baltam pirmoji mūsų meilė eis pro mus.

Belgijoje nebuvo jokios lietuvių organizacijos. Įku - 
name Lietuvių Bendruomenę. Vėliau, kai VLiKo pirmi
ninkas prel. M. Krupavičius ėmė lietuvių bendruome les 
organizuoti kituose kraštuose, mes Belgijoje sukeltėme 
tik žodžius Iš Lietuvių Bendruomenė Belgijoje į Belgijos 
Lietuvių Bendruomenę.

Buvau išrinktas Lležo Apylinkės, o paskui kelius me
tus Belgijos Lietuvių Bendruomenės Centro Valdybos pir
mini ku.

Į Belgiją buvo suvažiavę apie 800 lietuvių angį laka - 
slų darbams, iš viso su kitų tautybių 21.906 DP. Lietu - 
v’ų su šeimomis susidarė virš 2.000.

1947 m. spalio mėn. 24 d. .suorganizavę SĖJOS D-ją, 
kur'ą 1950 m.spalio mėi. 1 d.likvidavome, Išleidome ir 
p'rmą numerį laikraštėlio Gimtoji Šalis, kuris, Ilgiausiai 
kun.dr. Prano Gaidos redaguojamas, ėjo Iki 1952 m. va - 
saros.

1947 m. suteigėme Tautos Šventės Ir Lietuvos Ka - 
r’uome lės minėjimus. Be šiųdviejų, toliau, kasmet, dar 
teigdavome Lietuvos nepriklausomybės Ir Motinos dienos 
minėjimus.

L teze susiradome Seseles benediktines Agnietę Ir 
Laurenclją, buvusias Kauno Saulės Gimnazijos mokyto - 
jas, kurtų dėka įsteigėme lietuvių vargo mokyklą.Joje bu
vo apie 20 mokinių. Gražiai pasirodydavo Ir vyrų kvar
tetas , kuriame dauglaus lai dainavo Dulkė, Gegeckas, Kum
pis, Sadauskas ir Vaina. Buvo sudaryta, ir parengimuose 
pasirodydavo tautinių šoklų grupė.

1947 m. gruodžio mėn. 28 d. Briuselyje įvyko pirmas 
Belgijos lietuvių suvažiavimas, kuriame teko man pirmi
ninkauti. Buvo suorganizuota Į L'etuvlų Bendruomenę Ir 
Išrinkta Centro Valdyba: pirm.-kun.Danauskas, vlcep. - 
Burba, sekretorlumt-Mallška, ižd. -Kliauga ir švietimo 
reikalams Leltunas. Labai gražiai vyko kultūrinis lie - 
tuvių veikimas. Daug padėjo kun.dr.Pranas Gaida Ir kun. 
Aranauskas S. J. Ypač,kai baigėme dviejų metų paslra - 
šytą darbo sutartį tr darėme žygių išemigruoti kur kitur.

PASKIRTA PREMIJA UŽ 
POEZIJĄ

L’etuvlų Rašytojų Draugi
jos Lietuvos nepriklausomy
bės 6O-čiut paminėti 1.000 
dol. premija už poeziją,ku
rios mecenatas yra Klemen
sas Galiūnas, visais vertini
mo komisijos ' balsais pas
kirta Bernardui Brazdžio
niui.

Vertinimo komisiją suda
rė: Leonas Andrlekus, pirm.; 
Leonardas Žitkevičius,sekr., 
ir nariai- Nelė Mazalaltė-

Gablenė, Henrikas Kačins
kas ir Stepas Zobarskas. Ko
misijos posėdis įvyko 1978 
sausio 14,Kultūros Židinyje, 
Brodklyne.

Komisija vadovavosi są
lygomis, kurių pirmasis 
punktas yra toks: Premiją 
gali gauti tik gyvas ir lais
vajame pasaulyje gyvenąs 
poetas, kuris savo iškilia 
poetine kūryba labiausiai 
gaivino, įkvėpė ir stiprino 
lietuvių tautą vienu ar kitu 
metu nuo 1918 iki 1978 metų.

Dvarus ir turtus atiduos karaliai
Ir karalienės - perlus, smaragdus,
Ir Tavo vardas, Jėzau, mirties žaismo pastoralėj
Saldžiausioji paguoda bus Ir prieglobstis nežemiškai 

saldus.
Vienuoliai ir vienuolės šalto mūro sienose,
Aukšti hlerarchal ir žemi tarnai
Iš mėnesienos vaikščiojo į mėnesieną
Ir nesurado Tavo tako, Kristau, į tenai.

Mes į tenai su aidu, einančiu per lauką, P
Mes į tenai su sausu ėglio spygleliu
Taip nukeliausime nepasipuošę ir vienplaukiai 
Pagruodžlu vėlinių keliu.

Pas paslapties Iš kalno prasimušusį upelį
Ten mūsų siela pasilenks, ir atsigers, ir atsigaus suny - 

kusi,
Ir bus žydresnė už vaivorykštės opalą
Šventųjų iškilmių šventų žolių vainikuose. ,

IJ.h 'iI'hj'.I į£-» ........... -.N
Užmiršk, žmogaus prisirišimą tuščią . ■ .. . , ,
Ir pažadus, tau, žeme, nenumirt ir jo mylėjimą užmiršt,ir 

daugelį ir daugelį sapnų,
Antai, Jau temt pradės, antai Jau laivas keliasi, ir bangos 

ūžčioja 
Ir aš į uostą Viešpaties be poilsio einu.

Pr'e kultūrlito darbo daug prisidėjo Želptų, Barčlkų , 
Banevičių,Sadauskų, Vlllūnų ir kitos šeimos.

Viskas būtų buvę gerai, jeigu Belgijos valdžia būtų 
pr'silatktus t pas'rašytos sutarties tr po dviejų metų po - 
žeminėse anglių kasyklose, būtų leidusi pasirinkti darbą 
k'tur arba grįžti Voktettjoi ir emigruoti bendra tvarka, 
kaip tr visi kiti. T'esa, būdavo darbe nesusipratimų kai 
belgai dešimti ’likai mus pravardžiuodavo SS-lnlnkate,fa- 
š’sta's, Tadais, vokiškom kiaulėm ir kitaip, bet-pasls- 
kuidus kasyklų administracijai, tokius dažniausiai per - 
keldavo J kitas kasyklas.

Kai 1949 m,pradžioje pirmieji DP baigė dviejų metų 
sutartį, paprašė juos grąžinti Vokietijon, jie balandžio 19 
d. buvo surinkti tr uždaryti į Petit C ha te atf kalėjimą -Briu
selyje, kur jiems buvo leidžiama pasimatyt! su artimai - 
sials, gauti lietuvišką spaudą ar bet kokią 1 koresponden-t 
ciją.

Kai Australijos vyriausybė nprėjo iš Belgijos mus pa
imti, tai belgai neįsileido jų emigracinės komisijos...

Belgijos lietuviai visą laiką palaikė ryšius su Lietu - 
vos mintate r tu Londone Balučiu Ir Lietuvos atstovu Pary
žiuje dr. Bačklu, kurta ne kartą asmeniškai su praneši - 
mals lankė Belgijos lietuvius angliakasius.

Prie Olandijos sienos buvo suroganizuota skautų 
draugovė Lltuanlca. Buvo pasisiūdintos uniformos, įsigy
tos vėliavos, daromos iškilos, laužai, parengimai ir 
įnešta daug gyvumo lietuvių bendruomenės gyvenime.Ta
da skautėms vadovavo Banevlčtūtė-Dllbtenė.

1947 m. spalio mėn. lietuvių tarpe įvyko pirma skau
di nelaimė: tramvajaus buvo užmuštas J.Kazlauskas, o 
lapkričio mėn.traukinys Edvardui Cinzui nuplovė abi ko - 
jas.

1948 m.kovo mėn. 22 d. kasyklose žuvo pirmoji lietu
vių auka- Barč’auskas, o kovo 28 d.džiova mirė* Stasys 
G'rčys. Gruodžio 3 d. po operacijos Liuveno universite
te , klmkose mirė Alfas Burba m kilęs Iš Skuodo ir buvęs 
G'mtos’os Šalies admlitstratorlus.

1949 m. balandžio 4 d. operacijos metu mirė Stasė 
Lašlnsklenė, o birželio 21 d. mirė Juozas Remeika.'

1950 m. vasario 12 d. automobilio buvo užmuštas Ba r 
lys Mažeikis, o netrukus mirė Babulsklų sūnelis Alfredas. 
Spalio 24 d. mirė Jurgis Clnovas.

1951 m. liepos 17 d. mirė Petras Petkevičius, g gimęs
1920 m. Biržų apskr., o liepos 19 d. mirė Valentinas Ga
jauskas . ♦

1952 m.kovo mėn. 22 d. kasyklose žuvo Bronius Butr 
rlmas, g.1924 m. Anykščiuose.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Prano Rudinsko 
netekus...

Sausio 16-los rytas Išaušo 
gan šaltas ir saulėtas .Tą vk 
duržlemlo rytą Iš visų šio 
didžiulio metropolio kraštų 
skubėjo, rinkosi tautiečiai į 
Aušros Vartų Parapijos 
šventovę paskutiniam atsis
veikinimui su tauriu Aukš
taitijos sūnumi. Nors tai bu
vo darbo diena, vienok mont- 
reallečlal surado keletą va
landų šiam įvykiui.

Susirinkusių tarpe buvo 
matyt! ne tik vyresniojo am
žiaus tautiečių,bet Ir dauge- 

N lį jau čia užaugusio jaunimo, 
atvykusio atiduoti paskutinę 
pagarbą nustpelnuslam lie
tuviui.

Atvyksta karstassSeka iš
kilmingos gedulingos pamal
dos. Prie Trijų Kryžių alto
riaus klebonas kun. J. Kubi
lius ir kun.J.Kulbis celeo- 
ruoja giedotines mišias. No
taras J. Bernotas skaito 
evangeliją. Toliau sekė A. 
Kllčlaus ir P. Adamonio 
ska Itymal.

Aukštai, prie vargonų- 
Mme Roch. Gieda specialiai 
pakviestas profes lonalų trip 
atsakinėdami į lotyniškąją 
liturgiją, kurios jau taip se
niai neteko girdėti. Gieda (r 
mūsų Montreal!© sollstal- 
G. Čapkausklenė Avė Maria 
ir A.Keblys Ple Jesu.

Bažnyčia bevelk pilna su- 
s ikaupus los publ Ikos. V tekąs 
atrodo taip nerealistiška, 
taip neįtikinama, kad tame 
grabe- Pranas Rudmskas.

Klebonas Kubilius sako 
velloitul paskutinį atsisvei
kinimą. Nutyla paskutiniai

1 giesmių aidai. Karstas pa
mažu juda prie bažnyčios 
durų. Čia trumpai stabteli . 
Kažkoks savotiškas jausmas 
apima visus aplinkui stovin
čius. Daugelio akyse blizga 
perklnės ašaros.. Velionio 
šeima didžiojo sielvarto 
agonijoj. Čia vis l mintimis 
tarėme Pranui Rudlnskul 
paskutinį sudie.Jau paskuti
nį kartą apleidžia jis šią, jo 
daugel kartų lankytą, Aušros 
Vartų šventovę.

Karstas padaro pilną su
kinį (r pakyla paskutinei ke
lionei į Cote- dės- Nelges 
aukštumas, kurtos randasi 
puikiame Mount Royal kalno 
parke. Didžiule vilkstine 
pajuda automobiliai su de
gančiom šviesom, palydėji
mui. ..

Cbte dės Nelges kapų 
kompleksas dengiamas gan 
storo balto patalo, kuris bu - 
vo patiestas tik neseniai 
s tautus los sniego audros. Čia 
po tuo baltučiu pūkiniu pata
lu, amžiams miega tūkstan
čių tūkstančiai montrealle - 
čių, o jų tarpe jau i nemažas 
skaičius Ir mūsų lietuvių,čia 
paguldytų nuo pirmųjų emi
grantų (kl pačių vėliausiųjų.

ilga vilkstine vingiuoja 
mašinos s tauromis kapų aid-.

> jomis.Šonais slenka kryžiai, 
' paminklai, mauzoliejai, den

giami baltutės sniego dan - 
gos -.

JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAU KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAU, TAVO ię< TAVO ARTIMŲJŲ 

gyvenimą ir n o r I NUSTOTI gerti - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
tau padėti.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A. A. GRUPĖ 
_____________ (Lithuonion A.A. Group)

susirenka kiekvieną trečiadienį^ NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietuj 
yjlkai. Jie atviri visiems, ieškantiems poąelbos. Ąfejęs posmus 
— nebebūsi vienos. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G.,366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S.631- 6834, Henrikui N. 277-7868.
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Po Ilgoko stabtelėjimo 
prie kapų administracinio 
pastato, f pagaliau Ir mūsų 
procesija pajuda į Prano Ru
dinsko amžinojo poilsio vie
tą.

ilga vorele judėjo montre
alle čia I lietuviai prie pusiau 
žemėn įleisto karsto, kad 
paskutinį kartą pažvelgtų tr 
kokį grumstelį ant vellonfes 
užmestų. Aukštybėse- šal
tas, mėlynas dangus,© čia, 
žemai, šaltame žiemos glė
byje , gūdž la l ats 11 lep la kars
to dangtis nuo metamos su- 
šąlus los žemės...

Pagaliau, jau paskutl-i 
n lai palydovai skubėjo atgal 
į šiltą mašinų prieglobstį . 
Prie kapo teliko tik velionio 
šeimos nariai, jų tarpe-lr jo 
mylimas švogerls Vazaiins- 
kas. J'ls Iš kišenės Išsitrau
kė maišelį su Lietuvos,ku
ri mums šventa, žemele Ir 
kurią tik praeitą vasarą 
parsivežė tėvynėje bestlan - 
ktusl velionio dukrelė Rūta . 
Ar ne nuostabu, kad dukra 
dar suspėjo 'ors žiupsnelį 
šios velionio pamylėtos Lie
tuvos žemelės parvežti.

Išs Iskirstome vėl ta p tčla 
vllkstlne:vlenl į darbas,kiti— 
dar bendram pobūviu! para
pijos salėje dar kartu pabūti 
Ir apllūdėtl Prano Rudinsko 
taip stalgią Ir netikėtą Išvy
kimą. ..

Žinia apie Pranė Rudinsko 
mirtį greitai nuaidėjo per 
visą Montrallo lietuvių ko
loniją. Lyg perkūnas būtų 
trenkęs šio šalto viduržie
mio skaidrią dieną. Tiesiog, 
nes (nori tikėt!’.Juk tik pra - 
eltą sekmadienį daugelis pa
rapijiečių dar kalbėjosi ir 
juokavo su velioniu Lito 
operacijų metu. Jis,kaip vi
suomet, atlikinėjo savo ban
kines funkcijas su precizija 
tr sklandumu.Kaip visuomet, 
buvo pilnas jaunatviškos 
energijos ir jumoro. Ar kas 
Iš mūsų būtų net pagalvojęs, 
kad štai tas sekmadienis 
Pranui jau yra paskutinis, 
kad štai jis jau paskutinį 
kartą mums patarnauja?, , , 
Po dviejų dienų, saus lo 11 d . 
jo jau nebebuvo mūsų tarpe . 
Dar sunkiau buvo tikėti, Iš
girdus šią žinią vakare, kai 
dar tos pačios dienos rytą 
buvo su juo telefonu kalbėta, 
draugiškai atsisveikinta’. O 
už valandėlės-jau jo nebebu
vo. .. Iki paskutinio momento 
ėjo savo pareigas, mirė,kur 
tiek metų dirbo Ir savo Iš
mintimi ugdė ir plėtojo mū
sų Montreallo finansinę Ins
tituciją- jau 7 milijonų dole
rių kapitalo s lekiantį bankelį. 
Tai atslėkimas,kuriam var
gu ar prilygs net žymiai 
ska Itl Inges n ės etninės ma
žumos čia, Montrealyje. Tai 
buvo atsiekta dėka Rudinsko 
nepaprastos energijos Ir fi
nansinio sumanumo.

Su Prano Rudinsko mlrtl- 
mes netekome vienos Iš tų 
kolonų,ant kurių remiasi vl-

Pr. Rudinskns atlieka bendruomeninę pareigą— balsuoja 
KLB rink imuose. I S dešines irgi jau m irę — Jonas Da I - 
maitas ir Steponas Kęsgailo,' kairėje — Izd.Gcrys ir 
prie stalo Jonas Ladyga.

sas Lito organizacijos kor- skyriaus vedėju, ik! pasl- 
pusas. Dar daugiau- jis bu- traukimo {Vakarus 1944 m.,
vo Lito variklis ir siela. Jis 
apleido Litą Ir mus visus 
šiais lemtingais meta Is, kai 
jo Išmintingas vairavimas 
šiuose audringuose vandeny
se būtų Itin svarbus Ir rei
kalingas. .. Nelengva jau bus 
ta našta Ir atsakomybė se- 
kaičlam Lito vedėjui.

Mes jo, dar tėviškėje įgy
to tvirto vadovavimo, suma
naus organizuotumo, jo dau
giamečio visokeriopo paty - 
rimo, jo finansinės drausmės 
ir sąžiningumo dar labai Ir 
labai pas Iges Ime...

Pranas Rudlnskas gimė 
1911 m. lapkričio 2 d. Č(pelių 
km.,Skapiškio valse., Ro
kiškio apskr.

Baigęs Panevėžio Mokyto
jų Seminariją, įstojo Dotnu
vos Žemės Ūkio Akademljon 
/193O-34 m./ Jr įsigijo ag
ronomo diplomą.

Būdamas Akademijoj, uo
liai dalyvavo korporacinėje 
veikloje. Kurį laiką buvo 
studentų atstovybės pirmi
ni’ ikų.

Baigęs Akademiją, darba
vosi Lino kooperatyvlnėje 
Sąjungoje. Te a buvo gamybos 

PRISIMINTAS a.a. PETRAS 
PAŠKAUSKAS

Prieš metus laiko tragiška 
mirtimi su šiuo pasauliu at
siskyrė Petras Paškauskas .

Intensyviu Ir sunkiu darbą 
bei pastangomis P.Paškaus
kas buvo gana pakenčiamai 
savo artėjančiai senatvei į - 
s įkūręs. Deja, mirtis jį už
klupo netikėtai Ir todėl, ma
tyt, dar nebuvo sūdaręs tes
tamento. Kadangi jis gyveno 
vienas Ir artimųjų giminių 
čia neturėjo, tai visą jo pa
liktą turtą tuo tarpu perėmė 
valdžios įstaiga- Public 
Trustee. Artimieji draugai 
Ir Bendruomenės Apylinkės 
Valdyba pasirūpino mielojo 
P.Paškausko laidotuvėmis Ir 
labai apgailestavo jo neteki
mą.

Nepamirštamas P. Paš
kauskas Ir dabar. Jo mirties 
metinių proga Londono Lie
tuvių Pensininkų Klubas 1977 
lapkr. 23 d. užpirko gedulin
gas mišias Ir savo susirin
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kaipo L (no atstovas, buvo Iš
siųstas porai metų į Škotiją.

Po karo, V ok Ietį joje, j is 
darbavosi Centrinėje Baltų 
Patar (amojoje Taryboje Det- 
molde, prie Britų karinės 
valdžios (kI savo atvykimo 
į Kanadą.1947 m.pabaigoje.

Apsistojęs Montrealyje 
194« m. pradžioje per Ima re
daguoti savaitraštį Nepri
klausoma Lietuva. Vėliau, at
vykus Jonui Kardeliui, reda
gavimą jam perduoda.

Per tą 30 savo gyvenimo 
metų Montrealyje, Pranas 
Rudlnskas dalyvauja viso
keriopoje lietuviškoje velk - 
loję. Svarbiausi jo darbai 
būtų: 
a/ Baltijos stovyklos stei
gėjas, jos vedėjas Ir globė - 
jas, 
b/ K. L. B. Montreallo A- 
kės nuolatinis atstovas prie 
Centro Valdybos Toronte, 
c/ Vienas iš L (to steigėjų, 
jo valdybos narys Ir vėllau- 
vedėjas,kurluo Ir Išbuvo Iki 
paskutinės savo gyvenimo 
sekundės...

D. N. Baltruko n Is 

kime pagarbiai prisiminė 
velionį P.Paškauską.

1977 m., gruodžio 4 d.,p. 
p. Gapučlų Iniciatyva vėl bu
vo užpirktos mišios,o po to 
jų ūkyje susirinko gražus ba
relis tautiečių, su i kuriais 
velionis artimiau bendravo. 
Atsilankiusių tarpe buvo p.p. 
Bersėnal, ValiaIčlai, Vaitie
kūnas, p.p. CIparlal Ir kt. Vi
si susitelkę gedėjo mirus loja

Mielasai Petrai, Tavo 
skaistus atminimas mumyse 
neišblėso.Ilsėkis ramybėje

L. E-tas

sudbury
IŠ LIETUVIŲ VEIKLOS
Naujuosius 1978 metus 

lietuviai sutiko bendrai šv. 
Kazimiero parapijos salėje- 
šbktals, vakariene ir lietu
viškomis tradicijomis. Gaila, 
kad Iš esamų Bendruomenės 
sąrašuose 200 lietuvlų-da- 
lyvavo tik 40 ašmenų. Salė 
buvo papuošta lietuviškomis 
vėliavėlėmis Ir plastikiniais

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

kreni 
VE/ORoDŽ/AI

“Monikos” Likimas 
’ svorio žuvis.

Sekančiais metais, vos nutir
pus ledui, lydeka buvo sugauta 
ketvirtų kartų. Ir vėl toje pa
čioje vietoje. .Ii svėrė 2,2 kilo
gramo ir buvo 6s eentimet.ru il
gio. Lydekų vėl nuvežė už 2,6 
kilometrų ir paleido.

Visi aplinkiniai žvejai buvo 
įspėti, kad „Moniką“ privalo pa
leisti atgal, Už tai jiems buvo 
pažadėtos premijos.

Per visus I960 metus apie ly-

Kiek kartų la pati žuvis gali 
V pakliūti ant kabliuko ar j tink- 
gh lūs? Švedų žvejų žurnalas pra- 
J neša, jog Baltijos jūroje prie 

M Suomijos krantų viena lydeka 
• per 5 metus buvo sugauta 9 kar

tus.
A Ši lydeka tapo tokia populiari,

•
 jog net vardų gavo — „Monika“.

Firmų kartų „Monika“ pateko

•
 Švedų žvejui mėgėjui 1957 metų 
gegužės 19 dienų. Tada ji buvo

^^4 metų, 47 centimetrų ilgio :r

•
 svėrė 730 gramų. „Monikai“ prie dėką nebuvo žinių. Sklido gan- 
jiagrindinio nugaros peleko žve- dai, kad ji žino. Koks buvo 
A jas pritvirtino ženklų SF 1517 ir džiaugsmas ir nustebimas, kai 
• paleido į laisvę už 2,6 kilometro .1961 metų gegužės 2 dienų ji vėl 
nuo tos vietos, kur buvo sugauta, pateko į tinklus. Tuo metu lyde- 
A Nepraėjo nė trys savaitės, ir ka svėrė 4,45 kilogramo, jos il- 

• lydeka vėl pateko į žvejų rankas, gis siekė 82 centimetrus. „Moni- 
Įdomu lai, kad ji buvo grįžusi ka" turėjo ikrų. Po to lydeka 

A j „namus“. per 1961 ir 1962 metus dar buvo
Po metų. 1958-ųjų gegužės du kartus sugauta ir paleista.

9 '' dienų, lydeka „Monika“ vėl Tačiau devintąjį lemtingąjį kar- 
• toje pačioje vietoje griebė kab- tą, žvejys, ištraukęs 

liuką. Tai jau buvo solidi 59 jos nepžaino
centimetrų ilgio ir 1.6 kilogrnm

balionėliais.LB V-bos p- 
kas A. Kusinskls Naujųjų 
Metų proga pasvei
kino Ir palinkėjo tautinės 
vienybės Ir laimingų 1978 
metų. Taip pat pas ve Iklno: J. 
Labacklenę, B. Stankuvienę 
Ir V. Jušką, švenčiančius sa
vo gimtadienius. Šaudant 
šampano bonkoms, skambant 
stiklams, vieni kitiems lin
kėdami laimės, keletą pir
mųjų Naujųjų Metų valandė
lę praleidome linksmuose 
šokiuose. Grojo Lietuvių L- 
n ės parūpinta muzika.

•
Š. m.s,austo 6 d. mirė Ma

rija Gltzlcklenė, 66 m.Prin
cess Margaret ligoninėje , 
Toronte Ir palaidota Miss [- 
ssauga šv. Jono lietuvių ka - 
p mėse. Laidotuvių apeigas 
atliko kun. J, Staškus.LIko 
vyras Juozas Gllzlckas, duk
tė Irena Černluvlenė, Lon
don, Ont. Ir 2 sūnus.

Sudbarlo Lietuvių. Bend
ruomenė neteko geros tau
tietės, bažnyčios choras-ge
ros choristės.

Marija, ilsėkis ramybėje. 
Užuojauta šeimai.

•
Kristaus Karaliaus šven

tovėje kun. A. Sabas palaimi
no Kęstučio Poderio Ir Onęs 
Earkauskattės jungtuves , 
naują lietuvišką šeimą.

Mišių metu giedojo Alek
sas Kusinskls, vargonavo 
Algis Kusinskls.

Vestuvių puota įvyko Šuo 
mlų salėje, dalyvaujant jau 
nleslems- Kęstučiui Ir Onu
tei, motinai Salomėjai Pode - 
r lene I /tėvas miręs/, Onutės 
tetai su šeima-Druskiams 
iš Sault.Šie.Marle, Gedimi
nui Poderlul su šeima iš 
Sault.Ste-Marle, seseria! 
Saulei Iš JA V, seseriai Lin
dai Karkllns Iš Brantford , 
Ont. .kitiems šeimos na
riams, giminėms IrSudburlo 
lietuj tams.

Invokaclją sukalbėjo Ir 
trumpą sveikinimo žodį tarė 
kun. A. Sabas, K. L. Be ndruo- 
menės vardu sveikino p-kas 
Aleksas Kusinskls (lr visus 
pakvietė sugiedoti Ilgiausių 
Metų. Dalyvių vardu kalbėjo

W. LAPENAI 
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

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

darbo;' atliekamas sąžiningai Ir pritinamomis kainomis.
• Englnorlng & designing patarnavimas.
• IN —GROUND. Swimming Pool stoty b a( 10 y e ar guaranty),

TEL- (6 13) 225- 400 1

Moniką“, 
ir užmušė. Ženklų

pastebėjo tik dorodamas žuvį.

J. Kručas. Medžiotojų Ir 
Žūklautojų Klubo Geležinis 
Vilkas vardu kalbėjo A.Ga~ 
tautls. Jis priminė,kad 1977 
metų klubo žvejyboje Kęstu
tis Poderis, klubo šaudymo 
sporto vadovas, buvo lai
mingiausias, nes sumeške - 
rlojo gražią, aukštą, mėlynų 
akučių žuvelę-Onutę. Kvietė 
užpildyti klubo žvejybos an
ketą premijai gauti, šokiams 
grojo A.Gataučto plokštelių 
muzika.

Kęstutis užaugo,baigė mo
kyklą, įsigijo mašinų mecha
niko specialybę Sudburyje . 
Yra draugiškas, visų gerbia
mas, puikia! lietuviškai kal
bąs,geras lietuvis, mylįs tė
vynę.

Onutė gimė ir užaugo Sei
nuose, Suvalkų Trikampyje , 
gera lietuvaitė.

Vestuvių puotoje svečiai 
ilgai šoko, linksminosi, 
džiaugdamiesi dviejų lietu
viškų širdžių susijungimu.

Jaunajai lietuvių seimai 
linkime saulėto gyvenimo ir 
jame jaust! lietuviško gyve-
ainio pulsą.

•
o Kun. Antanas Sabas , 

kun.Augustinas Sabas/Blend 
River/, M. J.KrlaučelIūnal, 
E. Tol va iš lene žiemos atos
togas praleidžia Accapulco - 
Meks Ikoje.

© Geležinis Vilkas Žūk
lautojų ir Medžiotojų Klubo 
p-kul Jonu! RemelkluI mirus, 
Klubo V-bą papildė buvęs 
kandidatas- Vladas Krlau- 
čellūnas. Dabartinę Valdybą 
sudaro: Antanas Gatautls , 
Vladas Krlaučellūnas Ir Eu
genijus Paulauskas. Šaudy
mo sporto vadovas-Kęstut Is 
Poderis.

• T aut (n Iv Š ok (ų grupe l
Ramunėlė Kanados Lietuvių 
Fondas 1977 m.balandžio m. 
paskyrė $1OO ir apie tai bu- 
vo paskelbta T Z (r NL bei 
kituose lietuviškuose laik
raščiuose, bet, atrodo, kad 
dėl Fondo V-bos neaiškių 
formalumų Ir metams praė
jus .Ramunėlė pinigų negavo. 
Tikimasi, kad tas reikalas 
vi? 'Alto bus sutvarkytas.

J. Kručas

5 psi.

5

5

eentimet.ru


hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

_ _ _ _ _ _ _ _ _ “TALKA”
830 Main Street East, telefonas (4 16) 544 - 7 125 

L8M 1L6

Darbo valandos: pirmad'emois - ketvtrtodic- 
hiqi, f.uo 10 iki 5 vol , penktodieniois nuo 
10 iki 7 vcl , Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpiūč'C men ir prieš ilgus savait- 
gal'us še^adion-ais uždaryto.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapuotas — viri $ 10,000.000 '

MOKAME UŽ:

depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas .... 7%
term, depozitus 1 mi. 8'/« %
pensijų fondų .. . .. 9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 11 %

nekiln. turto pask. 9j/4 %

^hieagos dangum
Garsinama Lietuva

Simo Kudirkos Pabėgimas 
f įima plačiai pristatyta ir 
rodoma Amerikoje ir Kana
doje. Skaidrių iš ftlmos 
Ir teksto bus paskleista mo

kyklose. Sun Times dienraš
tis sausio 17 d. Išspausdino 
visą Kudirkos istoriją ir 
pristatė visuomenei kaip 
Kudirka laimėjo kelią j lais
vę.

|L te tuviu Televizija
Gyvuoja LT Ir lietuviškos 

radio valandėlės, nors ir 
nelengva. Seniausia radio 
programa yra Margutis,ke
liais metais jaunesnė Sophie 
Barčus, vedama Aldonos 
Daukus, o jauniausia, neto
li jau du metai-Lietuvos Al
dų programa, vedama Kazės 
Brazdžlonytės. Šie keturi 
komunikacijos šaltiniai jun
gia lietuvišką visuomenę 
Chlcafeos padangėje, palaiko 
lietuvybę oro bangomis.

Sunkiausias kelias,kaip ir 
visur j visuomenę, yra jau
nam žmogui. Kai kurios or
ganizacijos šaukia,kad rei
kia reikštis jaunimui, o kai 
jaunimas išeina gražių Ir 
kilnių darbų dirbti į viešu
mą- tada mažai kas jį mato. 
Jaunimas dirba ir džiaugiasi 
kai mes vyresni j lems pade
dam. Tad padėklm jam vi
sur, nes tai mūsų išeivijos 

.lietuvybės Išlaikymo pasi
šventėliai’.

Ekskursijos į kitus kraštus
Kelionės, ypač krent- 

tant temperatūrai, jau tam
pa tradicija ir pas mus.Šie
met Į Bahamų salas ekskur
siją ruošia Lietuvos Aidų 
radio programa nuokovo 1-8 
d.Kelionė su nakvyne $399 . 
Registruotis galima tel: 778.- 
5374, 2646 W, 71 str. Kitą 
ekskursiją ruošia į Meksiką 
LTV.

Konstantinas Petrauskas, NL ben
dradarbis atšventęs 75 m.arpžiaus 
sukaktį.

Sen. Frank Savickas Uit— 
nols valstybėje labai daug 
veikta ir rūpinasi naujij Įs - 
tatymų įvedimu,o lietuviams 
yra sutelkęs daug pageIbos 
susirandant darbų, iškilus 
kokiems sunkiems reikalam. 
Visi jam linkime sėkmės.

Lietuvis svarbiose pareigos 
pareigose

Gerai žinomas lietuviškai 
visuomenei Ed.Šumanas įs - 
tojo į demokratų partiją ir 
gavo COOK County viešo ju
dėjimo žynyboj darbą.

E d. Šumanas yra dar jau
nas politikas, prieš kurį lai
ką kandidatavęs įkongres- 
manus, vėliau dirbo Wa
sh Ington’e Pabaltijo Tautų 
Komitete. Daugelį kartų da
lyvavo įvairiose demonstra

cijose ir pats jas rengė. Tai 
daug žadantis pol lt įkas, kur Is 
pamažu iškils į dar aukštes
nes vietas, tik lietuviams 
reikta jį paremti.

Mūsų namų likimas
Marquette Parke Lietu

vių Namų Savininkų D- jos 
veikla susilpnėjo. . Matosi 
Iš to, kad į valdybos rin
kimus teateina apie 1OO 
žmonių. O sąrašuose esama 
net iki 7OO’. Taigi, labai 
sunku ką nuveikti, kai ryž-

Pagerbtas lietuvis senatorius
Mūsų senatorius Pranas 

/Frank/Saviekas, dienraščio 
Naujienos iniciatyva buvo 
gražiai pagerbtas pokyliu ir 
atžymėjtmu. Dalyvavo apie 
200 žmonių. Programą pra
vedė p. Austin, garbės atžy- 
mėjimą įteikė p.Balzekas ir 
p. Kumskls, buvo ir sveiki
nimų.

tingesni nariai nepasirodo 
veikloje. ilgus metus akty
viai ir gerai dirbo J.Bace
vičius, bet jis pavargo. Jam 
atisakius būti išrinktam , 
sutiko įeiti valdybon seniau 
kelius metus buvęs J.Skei
vys. Blogai,kai valdybon kai 
kurias vietas užima mažiau 
prityrę nariai, ypač kai ge
rai nemoka anglų kalbos. O

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM
Sešt. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM
Veda K. BRAZDŽIONYTE

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

6 psl.

toronto
A. LUKOŠIUS

namuose
darni galios suprasti pačių

Gėris, grožis, meilė, tlge-

LA [KO SĄVOKOMIS
Rimtų vyrų būryje glrdtsl dtdžW'l Ir svarbiausių, mus 

tr rimtomis temomis kalbos, nuolatos lydinčių apraiškų. • w “ • *■"* —
Ateiname mes į šį pasaulį, - - -

pagyvename mums skirtąjį sys,kančia, skausmas tr vi- 
laiką ir vėlei, kaip niekur sa ellė įjuospanašlųpaju- 
nteko, iškeliaujame. Čia be - 
viešėdami, mes daufcelį pag
rindinių ir pačių didžiųjų šio 
žemiškojo gyvenimo apraiš
kų visai nespėjame suvokti 
nė suprasti. Mūsų mokslas , 
Išsilavinimas, inteligencija 
šiame reikale bevelk nieko 
nepadeda, atsakymo neduoda. 
Visa tai reiškia,kad mes e- 
sameperdaug silpni Ir men
kutėliai tvariniai, daug kas 
mūsų protui nesuprantama 
ir nepasiekiama. Kokie į šį 
pasaulį ateiname, beveik to
kie patys Ir Išeiname.

Č la beviešėdami, daug ką 
matome,pastebime,dar dau
giau nujaučiame,tačiau tikro 
aiškaus supratimo apie daug 
ką neturime.

Pavyzdžiui, mes niekaip 
negalime suvokti laiko.Kur, 
kada ir kaip prasidėjo tas 
be galo mums svarbus - 
brangus laikas? Niekas jo 
nematė, nepagavo, net nė ne- 
pavatzdavo,tačiau nepapras
tos reikšmės jis mums vi
siems turi. Galima sakyti, 
už visus šuos žemės turtus 
jis brangesnis. Žmogus suge- 
ėjo tiktai jį suskirstyti, su
grupuoti, padalinti, na Ir jo 
begalinę svarbą įkainuoti.Jis 
pro mus praeina nepaprsastu 
tikslumu, visus paženkllnda1- 
mas,nė vieno neaplenkdamas 

Toje paslaptingoje Ir 
nuostabioje laiko srovėje ke
liaujame Ir mes per šį gy
venimą, daug ko jame patir
dami, kažko nepasiekiamo 
vis Ieškodami, Ilgėdamies l 
Ir trokšdami, neretai net Ir 
skaudžiai jentėdaml. E įna
me, stebime Ir žavimės tuo, 
ką matome, vis Iškal neturp- 

klrlaml mūsų palydovai, nuo 
lopšio iki saulėlydžio. Tokia 
mūsų prigimtis.

Oras, kad ir jauč lamas , 
tačiau irgi nematomas.Jo
kia žemiškoji gyvybė be jo 
ne išsilaikytų. Daug kur jis 
net daiktavardžiu vadinamas.

Meilė, tai bene pati įdo
miausioji, daugiausiai vilio
janti, tačiau kartu klastinga 
ir kerštinga šio mūsų gyve
nimo apraiška. Meilė Ir kan
čia, šie du žemlškleljl pajau
timai, visur Ir visuomet ka - 
liauja drauge. Sakoma,kad 
be kančios, nebūtų Ir rųellės 
-taigi, jos neatskiriamos.

Jau nuo seniausių laikų 
pasaulio išminčiai suko gal
vas, Ieškodami bent klek aiš
kesnio atsakymo, bandė įspė
ti, kaip Iš tikrųjų yra.Nesus
kaitomi tomai istorijų apie 
ją prirašyta. Žmonių širdy
se, mintyse Ir lūpose ji nuo
latos gyva. Visais laikais 
tūkstančiai pasiaukoja Ir 
kartais miršta vien tik dėl 
jos.

E 11 Inls paprastas žmogelis 
sako: "Meilė tai liga, ji pri
limpa prie žmogaus taip, 
kaip Ir kitos Ilgos."

Juokdarys sako " Meilė- 
tai toks širdies niežėjimas, 
kutlo negalima pakasyti".

Išminčius sako: " Meilė 
yra kelionė į naują nežinomą 
kraštą. Jos ilgumas,kaip Ir 
kiekvienos kitos kelionės, 
priklauso nuo to, ką tas 
kraštas turi tau parodyti.

Ten turėtų būti miškan 
su tyliais tankumynais, ku
riuose gyvena ramybė;švle- 
sūs gyvybės upeliai, švarūs 
miestai, pastatyti ant pag-

mokantlejl neateina į valdy- 
vas. Reikia tikėtis,kad nau;- 
jojl Valdyba suras žmogų, 
kuris padėtų veikloje. Namų 
savininkai ypatingai turi bu
dėti kolonijoj,kad visą Mar
quette Parką neužimtų juo
doji rasė. Tada mūsų kolo
nija bus išnaikinta Ir Lietu
viškoji Plaza pasidarys juo
dųjų Plaza, Roselando kolo
nijos pavyzdžiu. Laiky
kimės’.

rlndo gražių tradicijų Ir Iš
puošti aukštais religijos Ir 
mokslo bokštais žaliuojan
tys laukai, kur gimsta pap
rasčiausia mintis Ir jaus
mas- Ir kalnai,taip aukšti , 
kad lipančio į vieną Iš jų, 
žmogaus kvėpavimas patam
pa toks gilus Ir ne nežino
mas eiliniams žmonėms.

Dienos metu žemė po jų 
kojomis Išs lt les la, kaip aiš
kus atskleistas žemėlapis, o 
nakties metu žvaigždės taip 
priartėja, kad rodos, ranka

Gimimo Parapijoje
Veikla kelios religinės 

organizacijos, kurių vie
na stipriausių yra šv. Vardo 
draugija. Praeitais metais 
pirmininku buvo Algis Ba- 
rakauskas, šiemet vadovauja 
p.Kalvaitis. Vyrai daug pa
deda parapijai Ir palaiko jos 
tvarką, renka aukas, rengia 
piknikus. Yra joje Ir jauni
mo skyrius, kuriam va
dovauja p. E vans. Praelals 

Praeitais metais drau - 
gija neteko dviejų savo narių 
bei vetkėjųĮ J. Banky Ir Ed . 
Krause/Krlaučlūno/, sporto 
žvaigždės.

Lietuvos Vyčiai
L V, choras, ved. muz.F. 

Strollos, reiškiasi dainomis 
giesmėmis. Labai tinkamą 
vaizdelį perdavė fllmoje per 
LTV. Numatomas Prisimi
nimų banketas vasario 5 d. 
Dėl bilietų kreiptis į pas 
Evans, 6845 So Western.

Vyčių Namas jau nebeturi 
skolos,bet retkalngas prap- 
lėtlmo;sodelyje dar yra vie
tos. Vyčių veikla stiprėja . 
Jie rašo daug laišku politi
kams. Bal. Brazdžionis

pas lėk lamos.
Tokiame krašte žmogus 

gali gyventi amžinai...

ueai LIETUVIU NAMAI

Lietuviai pagalvokime!
LN organizacija Toronto 

lietuviams yra labai svarbi .

ruošdama paskaitas, parodas, 
koncertus ir pan. Ji sudaro 
sąlygas daugeliui organiza - 
ei jų pasiruošti veikimui, pa - 
rūpindama tam reikalui pa
talpas. Remia visokią lie
tuvišką veiklą pašalpomis 
vis didėjančiomis sumomis . 
Toronte nėra kitos organ!-t 
zacijos. kuri lietuviškai 
velkiai skirtų tiek, kiek ski
ria LN.

Atrodo, kad mes, visi To
ronto lietuviai turėtume bū
ti LN nariais ir dėti pastan
gas, kad LN ir jų darbai di
dėtų ir tobulėtų. Jiems rei
kia nuoširdžių darbilninkų vi
sokio amžiaus ir visokių 
profesijų. Jei mes visi nuo
širdžiai, kad ir ne po daug, 
padirbėtume - mūsų kolonija 
ir moraliai ir materialiai 
labai praturtėtų. Tegul 1978

JI prisideda mūsų gyvenime išsiuntė

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

8% už 1 m. term. dep. 
8 ’/2% už pensijų ir namų planų

už taupymo s-tas 
6'^’4'% už čekiu s-tas (dep.)

s k o I i n k i s

PARAMA
IMA:

9’/į% už asm. paskolas

9’/4% ui mortgičius

AKTYVAl virš 19 milijonų dolerių

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

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

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

* Namų — Gyvybės
A X* * Automobilių
9 * Komerciniai

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

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W , Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO bc‘kur ^ambind

m** ,xt tel, 533-3531
metai mums būna tautinio i kolos tikrumą pagal išduo- 
susipratimo metai ir mus tus NL paskolos lakštus, Kai 
visus suveda į pradėtą dlde - kurie šių lakštų savininkaiį 
lį lietuvišką darbą-Lietuvių užklausimą neatsakė. Revi- 
Namus., zorius prašo nedelsiant grą-

Sausio 22 d. Popietėje da- žlntl atsiųstą laišką, esant 
lyvavo apie 300 svečių. Kny - neaiškumams pasitikrinti LN 
goję pasirašė B. Bijūnas iš raštinėje? nes pasibaigus 
Vontreallo ir R. Kaveckaitėiš 1977 finansiniams metams, 
Chicagos., yra labai svarbu, kad LN bu-

Sa.isio 12-13 d. d. LN-se halterljos knygų įrašai būtų 
lankėsi viešnia iŠ Austrai!- teisingi.
jos, 22 m. amžiaus, i baigusi Sausio 22 d. Ka: Karaliaus 
N elbourno u-tą su labai ge- Gedimino Menėje įvyko L N 
rais pažymiais , Ji jau yra visuomeninės ir vajaus ko- 
išleidus knygą Lithuanian mlteto parengtas Simpoziu- 
Literature in Australian rnas., Jame buvo svarstoma 
Libraries, už kurią gavo fr diskutuojama tema Lietu- 
1000 dol. premiją. Šis vei- vių Namai ir Lietuvybės Iš
kalas apie 100 psl. lietuvio laikymas.. Susidomėjimas ir 
akimis yra neįkainojamas dalyvavimas buvo labai gy- 
įnašas- ir raktas į lituanis- vas.. Pageidautina ir pla
tinę literatūrą Australijoje, nuojama suruošti šio slm- <

Sausio 15 d. buvo gražiai poziumo tąsą.
paminėta Klaipėdos atvada- LN Vyrai rengia koncertą 
vimo 55 m. sukaktis Ka- vasario 26 d. Karaliaus Min- 
raliaus Mindaugo Menėje, daugo Menėje. Programą iš- 
kurį paruošė Toronto Jūrų pildys pagarsėję Kanadoje ir 
Skautai ir Jūrų Šauliai. Amerikoje solistai Gina

Sausio 21 d. LN Vyrų me-Čapkauskienč ir Rimas Stri- 
tlnis parengimap praėjo la- maltis., Išgirsite ne tik solo, 
ba.t jaukioje nuotaikoje, da - bet dar ir niekur negirdėtų 
lyvavo apie 300 svečių. žavingų duetų.

LN revizorius (auditor) Metinis marių VISUOTINIS
laiškus visiems SUSIRINKIMAS įvyks kovo 19.

paskolos lakštų savininkams Bus svarstomas naujas sta- 
ĮirašydamaiS patvirtinti pas-tūtas ir kiti reikalai.

V. Butelio nuotrauka maloniai primena NL laikraščio vekarą. 
Toronte. Vakaro vadove J. Srebutėniene su buv. Spaudos Vck aro 
karalaite L. Delkute įteikia rožes programos i Kpildyto jams — 
(Montreal ieČi am s — sol. G. Čapkauskienei ir A.V.choro vyrų oktetui.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KRONIKA
MUSŲ. MOKYKLOS
PASIRODYMAS Kostiumų užuominas pa-

Lituanistinė Mokykla sa- rūpino ir pritaikė mok. St. 
vo kalėdinę programą paro- ikalajūnaitė, talkininkavo 
dė AV parapijos salėje gruo- m°k« J. Baltuoaienė. Veika- 
džio 18 d. 1977. liukfl scenai pritaikė ir su-

Prisirinko nemažas būrys režisavo choreografė Birutė- 
svečių, nemažai - malonu Vaitkūnaitė-Nagienė. Nar 
pastebėti- jr buvusių šios šiai pagrindines roles at - 
Mokyklos mokinių. liko Vyt. Mickus, A. Cel -

Mokyklos vedėja Monika toriutė, M. Valinskas, A. Lu- 
Jonynienė trumpu žodžiu koševičiutė, Vyt. Jurkus ir 
pasveikino visus atvykusius S. Jurgutis. Gražiai pasiro- 
Programą pradėjo Daiva dė ir čiuožėjų bei muzikantų 
Piečaitytė ir Romas Staške- grupės.
vičius, paskaitydami savo K ok.Rasos.Lukoševičlūtės 
rašinėlius apie Kūčias., paruoštos giesmės su vy-

Sekė Kalėdų Vaizdelis, resniais mokiniais tinkamai
:.. *\ pasinaudojant anglų Piešimi- islPY^ė į Vaizdelio eigą.

kų Serijos personažais, ku - Mažiukai-parengiamojo ir 
riuos vaikai labai mėgsta. sk' mo dniai mok-jų A.Bar- 
Tema sulietuvinta ir pri- šauskienės ir St.Mikalajū- 
taikinta mūsų skoniui: iš naltės paruošti.linksmai pa- 
Snoopy pasidarė Margis, iš sirodė grakščiais bendrai 
Charlie- Algis ir 1.1. Vai - sakomais eilėraštukais, 
dintojai parodė didelį entu- Kalėdų Senis buvo dosnus 
ziazmą ir greitai išmoko sa- (^egu ir lieka paslaptingas ). 
vo roles ir noriai repetavo. Tėvų Komitetas gražiai ir 
Padėjo ir tėvų rūpestingu- skaniai pavaišino ne tik ma
mas ir talkininkavimas. žus, bet ir didelius. E. N.

"LITO KOOPERATYVO VEDĖJUI 

A * A PRANUI RUDINSKUI netikėtai mirus,
žmonai Godai, šeimai ir giminėms gilia
užuojautų reiškia —

“TALKOS” Kooperatyvo
V a I d y b a,

Hamilton, Ont.

Mylimai mamytei 
A t A

MARIJAI GLIZICKIENEI mirus, 
dukrą Ireną Černienę ir jos šeimą Londone, 
Ont. bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 

trr kartu liūdime —

Toronto Lietuvių Namų
Vyrai

Mūsų Kredito Unijos nariui
A t A ROMUI MAZILIAUSKUI mirus, 

jo žmonai Ilonai i r artimiesiems nuoširdžią 
užuojautų reiškia -

Montrealio Lietuvių K redito 
Unijos “Lito” Valdyba

AfA ROMUI MAZILIAUSKUI staiga mirus, 
nuoširdžiai užj auČiame mielų Ilonų 
ir artimuosius —

Irena, Rasa, Ina
i r Petras Lukoševičiai

KONSTANTINUI KRASOWSKY mirus, jo žmonų 
vaikus, tėvų ir visus artimuosius Širdingiausiai 
užjaučia -

Mindaugo Šauliu Kuopa ir
V al d y b a

Rasos Luko^evičiutės nuotraukose -viršuje mokyto jo s su vedėja 
(2-ji i? de£inės)Monika Jonyn iene pritaiko kostiumus vaidinto
joms; apačioje nuo pačių m a ži au s i y jų iki vyresniųjų klasių 
Šeštadieninės Mokyklos mokinia'«

DĖMESIO •
Montrealio Lietuvių Kre

dito Unijos Litas vedėjui 
Pranui Rudinskui mirus ir 
laikinai vedėjo pareigas Re
ginai Piečaitienei einant, yra 
V-bos sudaryta komisija, 
kuri rūpinasi vedėjo suradi
mu ir paskyrimu. Ši Komi
sija sudaryta iš pirm. J. 
Bernoto, sekret. A. Kličiaus 
ir V-bos nario A.Vaupshos. 
Kvalifikuoti asmenys, susi
domėję eiti Lito vedėjo pa
reigas yra prašomi kreiptis 
raštu į Lito plrm-ką Juozą 
Bernotą.

yra geriausias įrodymas jū
sų naujų dainų pasisekimui .

Linkėtina Volungėms ža
vėti klausytojus ne tik Kana
doje, bet ir už jos ribų 
skambia daina garsinti pa
vergtos mūsų tėvynės vardą.

P. J.

MOKYKL \ MINĖS 
VASARIO 16 d.*

Lituanistinė Mokykla Va- 
■ sario 16 d. minės savo pa - 
talpose vasario 18 d. ,11 vai.

Kviečiami vis,nemokinial 
ir kt. svečiai dalyvauti.

Valdyba

Netikėtai mirus KONSTANTINUI KRASOWSKY, 
jo žmoną Elvyrą su vaikais nuoširdžiai užjaučia 
"Nidos" klubo nariai ir valdyba —

’’N idos’’ K lu bas

"Neringos” Jūrų Šaulių Kuopa Montrealyje reiškia 
giliausią užuojautą kuopos narei ELVYRAI KRASOWSKY 
ir jos artimiesiems netekus brangaus vyro. Prašome Aukš
čiausiojo jai ištvermės, nes gyviesiems reikia gyventi, kad 
būtų išsaugotas mirusiųjų'atminimas —

V a I d y b a

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
e Vasaros laiku saugojimas 

(Storage)'

• ČIUL BĖ J D VOL U NGĖ S
ŠIMTA3ALS'1 t

Praeitą šeštadienį turė
jome progos išgirsti puikias 
Toronto Volunges, kurios 
mus montrealiečius ne tik 
kad sužavėjo, bet galima sa
kyti užbūrė, pavergė mūsų 
mintis ir širdis..

Besiklausydamas to lyriš
ko čiulbėjimo, žmogus už
miršti pilką kasdienybę ir 
tie melodingi dainos ai
dai perkelia klausytoją į Ne
muno pakrantes, pušynus , 
kvapias pievas, po mėlynu 
dangum, bei aus kinį mūsų 
pajūrį. Šių Volungių čiulbėji
mo mes ilgai neužmiršime .

Gal būt, užkietėję dogma - 
tikai mėgins jus kritikucti 
už jūsų siūbavimus ar leng
vų naujų dainų parinkimą, bet 
jūs, Volungės, nekreipkite į 
tai didelį dėmesį.

Gausus ir entuziastiškas 
montrealiečių plojimas jums

• M irė Antanas Kajokas 71 m. 
amžiaus viengungis. Atvykęs
į Kanadą 1930 metais iš Ma
rijampolės apskrities. Taip
gi nrnirė ir šią savaitę palai
dotas Kazimieras Žekonis, 
kuris Kanadoje išgyveno ir
gi apie 50 metų.
• Laikrodininkas Ant. Vai - 
čiulis su dukterims Emilija 
ir Kristina atvykę iš Austra
lijos į Montreali. sekmadie
niais Aušros Vartų parapi
jos salėje priima laikrodžius 
taisymui.

0 Pataisa: Praeitos savai
tės numeryje Valerijono Ru- 
dinskų šeimcs užu Jautoje — 
Rudinskų šeimai — praleista 
"ir dukterei Rūtai". Atsipra
šome. NL.

STEBĖTINA KNYGA

Mano Laimės ir Nelaimės - 
Lietuvoje ir Amerikoje — gy
venimo eilerašČio biografija.

K reipkitės:
Juozas Ratkus, 

30 I Ocean Drive, 
Miami Beach, Apt. 504 
Florida, 33139 USA.

Kaina S4.00.

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

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

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU iSGRĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEt KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Suiinskas & San tai. 389 - 057 1.

Mūąy Kredito Unijos narei
AfA STASEI GIRDŽIENEI mirus, 

jos vyrui Pranui, sūnums Davicbi ir Claudijui 
bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos 'Lito'* Valdyba

Šešiolikmečiu! VYTENIUI ŠNIRUI netikėta i mirus 
— leidžiant raketas buvo staigiai užmuštas Naujų 
Metų "sutikime Lietuvoje, gilią užuojautąreiškia- 
me Bronei Spudulienei su sūnum Vytu, tėvams 
giminėms ir kartu liūdime —

Vale įr Jonas Biliūnai

• Jonas ir Kazė Petruliai iš
vykę į Floridą net 6 savai - 
tėms laiko. Rašydamas redak
cijai džiaugiasi nelabai šiltu 
vandenynu, nes esą vistiek ge
riau negu sniegą kasti Montre-

3035. BOUL. l'ASSOMPTION, MONTREAL, gut HtN 2H2 / TĖt 254-6302

PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONŲ KNYGA 

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

NAMAI - AP ARTMEN TAI- 
ŽEMČ-PASKOLOS

D.N. BACTRUKONIS
FOTO M.L.S. sistema Sylko Realties Inc.

445 Jeon Talon W, Suite 305,Mtl.
Tel: 273-9 181-2-3. Res.737-0844

kelnėms
pristatant

GUY 
RICHARD
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas Ir darbo atlikėjos jums gali būti stogdengys Guy

■Rlehardl, kuris jau saniai I latuvl ams patamauj a. D arba atl laka sf ilnlngal 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote,

1978.11. 1

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

ir atsiimant
M PHILIPPE IZZI

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

o c° • 5-.v.7661 a CENTRALE 
495-90e AVĖ 

coin 2 corner Bayne 365-1143 
29 55 Allard S ireet, Ville Emard

7 6 6-2667.

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

Jettė & Frėre Ltėe
Plumbing &'Heating kontraktoriu*.

140-2e AVENUE - 366-0330
dažymas nauj ame garaže ir moderniomis priemonėmis. K rei pk i t e s — 
Oe LaVerendrye, pr e Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psl.
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NL REIKALAI
PRAŠOMA ATYDAU* šiucs metus (ne mažiau $20)
DĖVĖSIU apsimokėjo: Astravas J. iŠ

Nevisi skaitytojai atkrei- LaSalle, Blažys V. iš Lavai, 
pė dėmesį į mūsų prašymą Anita Pakalniškytė. Ot.Stasiu 
apsimokėti prenumeratos sko
las. Štai jau ir vėl kiti metai 
ir kaikurie pasiliko tik laik
raščio skaitytojais o ne pre- 
mmeratoriais. Prašėme pra
nešti, kas nemano toliau laik
raščio prenumeratos apsimo-j 
kėti, mokėdamas skolą, kad 
primintų toliau laikraštį ne
siuntinėti.

Deja, kaikas nori laikraš
tį gauti veltui, lyg jis būtų 
leidžiamas iš kokių valdiškų 
ar kitokių finansinių sukaup
tų fondų. Tikime, kad supras
dami leidėjų padėtį, nors Ir 
pavėlavę sk< las apsimokės.

Rėmėjo prenumerata

lis Iš Hamilton, Marija Aukš • 
taitė, Alf. Mazlaveckas Iš T» 
ronto, M. Zubrickas iš Osh
ava, Ont. Ir eilę metų rėmė
jo prenumeratą apsimoka K. 
Algenls Iš Woodnaven. N. Y.

Aukojo po 3 dol. : Br. M o
zūras, Al. Paškevičius, D. 
Ralys, V. Anyslenė, V. Ože
lis, V. Kerbelis, M. Juodvir
šis, Ign. Ramonas, M. Meš
kauskas, K.Stirbys, S. Pili
pavičius, S. Dalius, J. Kriš
tolaitis, A. Mikoliūnas Ir kt. 
Visiems nuoširdžiausia pa
dėka. NL.

Mes, gyvendami laisvaja
me pasauly,privalome veik
ti Ir dirbti, nuolat retkalau-

ATSIŠAUKIMAS VASARIO 16-sios
PROGA

Štai l» vėl artinasi ši, 
mums taip brangi diena. Še
šiasdešimtą kartą švęsime 
Nepriklausomybės Atstaty - 
mopaskelbimo šventę. Mums 

.ta diena buvo (r bus brangi 
tol,kol ant šios žemės plaks 
dora, savo Tėvynę Lietuvą 
mylinti širdis.

Šis istorinis įvykis buvo 
galimas tiktai aukomis pa
sišventusių karių savanorių, 
kurie ginė lauk daug stip
resnį ir daug geriau gink'- 
luotą priešą. Šių karių sa
vanorių viltis irpas iryžlmas 
atgauti savo tautai laisvę bu
vo daug stipresnis Ir užgau- 

’ s Ingus priešo pulkus. Dauge - 
■llul jų neteko išvysti tos 
trokštamos laisvės- am
žiams jie padėjo savo galvas, 
begindami tą brangią žemų- 
Lletuvą. Mes lenkiame prieš 
juos savo galvas. Jų aukos 
įgalino mus patiems laisvai 
tvarkytis, niekam neperse- 
klojant. Žydėte žydėjo Ir

l)r. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Swite 600

Tel: 866 * 8235. narnų 488 - 8528

DR. V. GIRIŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

— • —

6330 I’Ano-anox Ekva 

Montreal,

T»t. 265-3536

gerbūviu džiaugėsi visa tau
ta.

Nelemta buvo mums'llgal 
besidžiaugti laisve, ir vėl 
atslinko Iš Rytų pusės rau
donasis slibinas,grėsmingas,i 
kaip maras. Sukaustė pan
čiais mūsų tautą. Žudė, kan
kino ir trėmė mūsųpatrlotus 
po niūraus Sibiro platybes . 
Tas naikinimas tebevyksta Ir 
šiandieną, tik metodai yra 
pakeisti. Tauta yra naikina
ma dvasiniai. Kiekviena 
jautri, už Tėvynės ribų esan
ti iTetuvlška širdis tebeglrdl 
mūsų tėvynės šauksmą: 
Laisvės, laisvės’.

Štai, praeitų metų rudenį 
vėl prasįveržė spontaniškai 
lietuvių patriotų jausmai. 
Vilniaus gatvėse pasigirdo 
šauksmal?'Lauk okupantai , 
šalin Lietuvos engėjai’."

Jaunimas, Išsiveržęs Iš 
Žalgirio stadiono, gatvėse 
vertė ir degino milicijos bei 
saugumiečių mašinas. Čia 
jau vyko nebe riaušės, o tik
ros laisvės demonstracijos , 
kad pasaulis pamatytų, jog 
mūsų tauta Ir jos jaunoji 
karta dar gyva ir patriotiz
mo liepsna skaidriai plazde
na jų širdyse...

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q-

Tel. 932- 6662. nomM 737- 968 1.

Dr.A.S. Popieraitis
B.A., M.D..C.M., M.Sfc, L.M.C.C^‘E.K.C.S.(C>

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

[ PHARMACIENS PHARMACISTS
| M. CUSSON - R. GENPRON 

PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nek ainuojanti s pristatymas 

7626, rue Central St. .Ville LaSalle

366-9742

365-0505

. Išganantis, BA, BCL

216 St. Poul W., Montreol, P-Q- 
Tel: 288*6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJK., B.C.L.
Suite 627, 3 Placa Vili, Maria, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel. (5 U) 87 J -1430

ADVOKATAS

J. P. MILLER.BJL, B.C.L
168 Notra Dama Straat E.^uitt 205. 

Tai: 866-2063; 866-2064

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖSATSTATYMOŠVENTĖS 

minėjimas
VASARIO mėn. 19 dienų 11 vaiandų IŠKILMINGOS PAMALDOS AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIOJE

(Prašomos visos organizacijos dalyvauti su vėliavomis)
MINĖJIMO AKTAS — 3 vai. p.p. Plateau salėje, 3700 Calixa-Lavallee, Montreal, P.O.

Paskaitas skaitys: CLAUDE RY AN ir A. RINKŪNAS.
upkiimp PROGRAMA ATLIKS: Aušros Vartų parapi|os choras, Dainos trijulė, ir “Gintaro tautinių 

k ‘ šokių grupė ir Žodinė dalis. Scenos paruošimos — D.Gruodienės.
ĮĖJIMAS: Laisva auka K.L. Bendruomenei ir Tautos Fondui.

Visi Montrealio Lietuviai kviečiami dalyvauti.
K LB Montrealio Apylinkės V al d y b a

Fondb Montrealio A-kės ats
tovybės nariai.

Mieli tautiečiai yra kvle -
darni savo engiamai tautai 
laisvės Ir nepriklausomybės. 
Mes nuola tos turime 
skelbti pasauliui okupanto 
daromas mūsų tautai Ir 
valstybei daromas skriaudas. 
Šiuo kritišku laikotarpiu mes 
turime remti kovojančias 
lietuvių organizacijas,kurlų 
priekinėse linijose stovi Vy
riaus (as Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas.

Š.m. Vasario 16-slos mi
nėjimo proga bus pradeda
mas Tautos Fondo vajus . 
Montreallo Apylinkės Atsto
vybė prašo visus tautiečius 
Ir organ(zact as dosniai au
kot IT autos Fondui, kuris yra 
pagrindinis VLlKo rėmėjas .

Kaip Ir kasmet, Vasario 
16- minėjimo proga, prie įė
jimo bus renkamos aukos . 
Prie staliukų budės Tautos

člaml dosniai aukoti.Galima 
taipgi aukoti per abu LITO 
skyrius, Jnešant pinigines 
aukas Tautos Fondo vardu, 
kur yra atidarytos specialios 
tam tikslui sąskaitos.

Iš anksto dėkojame vi
siems broliams (r sesėms 
pavergtosios Tėvynės vardu.

Tautos Fondo Montrealio 
Apylinkės Atstovybė

P.S. Ta proga primename, 
kad šių metų Vasario 16-s los 
minėjimas įvyks vasario 19 
d., 3 vai. p. p. Plateau Hali.

Pagrindinis kalbėtojas bus 
p.Rthkūnas (š Toronto.Sve
čių tarpe bus Claude Ryan 
buvęs Le Devoir redaktorius, 
dabar kandidatas į Quebec’o 
liberalų partijos vadovybę.

Lauksime mielų tautiečių 
gausaus apsllankymol

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1978
SEPTYNIOS DIENOS VILNIUJE

Gegužės -May I8 ir 25 dienomis 
Birželio - June 15 diena 
Liepos-July 6 diena^

datoss Rugpjūčio-August 3diena '
Rugsėjo-September 7 Ir 14 dienomis.

14 DIENŲ SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- V IL N I A U S, - Ml N SK 0 - M A S K VQ S -

Kaina: nuo Si. 199.09
(laukiama patvirtinimo)

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSU GIMINES IŠ LIETUVOS Į ŠĮ
KRAŠTAu - KANADĄ.

NUSKRISTI / MIAMI SU SUGRĮŽIMU - tiktai $109.00 
Rašyti angliškai;

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

1 ladimirL rbanc)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

(Quebec Licence)

Greitas ir tikslus patarnovimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS a AUTOMOBILIAI a ATSAKOMYBE a GYVYBE

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE SUITE 409 
MONTREAL QUEBEC CANADA 
H3Z /M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Investacijos J,A.V. ir kt. Kanadosprovlnci|ose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

Agentūra veikia nuo 19 4 5 m.

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

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. -g- ■ t-io 
M6H 1A8 • I ei.

AKTYVAI — virš 13 milijonu
KASOS VALANDOS: = MOKA U±:
Pirmadieniais 10.3 = term, indėlius 1 metų 8’/4%

Antradieniais = pensijų ir namų s-tas 9%
= taupomąsias s-tas

Trečiadieniais uždaryta = depozit^-čckii^ s-tas
7%
6%

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

SeitadieniaSs

10-8 = 
m e = DUODA PASKOLAS:

— asmenines 
9-1 = nekiln. turto

9’/a%
9’/4%

Sekmadieniais 9.30 - 1 = investacines 10%
Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 

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

Nemokomo visų norių gyvybės drauda pagal sank, ūpų dyd) iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $ 10,000. 
Parduodame "American Eapress" kelionių tekius ir pinigines perleidęs. 
Nemokomas čekių ir apskaitų paternevimos. • Musų tikslas — ne 

PELNAS, bet spiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

■ -T----- - ------

f MONTREAL WEST

LEONAS GUREOCAS

AUTOMOBILE
Poirtiec ★ Buick ★ Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKČTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

Salos Manager 
(Lietuvis atstoves) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU

8 p .

muu montreal watt automobili

11 WESTMINSTER SOUTH 4B9-5391
____________________________ fA| »t.į gnę pt Shf HXQQkt WtH)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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