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Prezidentai — J. Carter ir A. Sadat Baltuosiuose Rūmuose

DU praktiški 
PREZIDENTAI 

Prezidentas Carter’ Is Ir 
prez. Sadat’as praleido sa
vaitgalį Camp David, Md. x, 
poilsio vletovėje^ramlal per
svara t jodami derybų situaci
ją tarp Izraelio Ir palesti
niečių. "Pastangos pasiekti 
talkai atsidūrė Istoriškoje Ir 
llklmlnėje kryžkelėje",-pa
reiškė Sadat’as, vos tik atvy
kęs pas prez.Carter’į.Pa
lestiniečių laisvas apsis
prendimas Ir toliau yra pa
grindinė sąlyga bet kokiems 
talkos susitarimams. Dabar 
palestiniečiai gyvena arabų 
teritorijoje, kurią okupavo 
Izraelis.

"Kaip Jūs, mano drauge, - 
taip Ir mes branginame sa - 
vo žemę Ir aukojame savo 
gyvybes ją apginti nuo bet 
kokio įsiveržimo. Kaip Jūs , 
mano drauge, mes tikime į 
prigimtą teisę laisvo apsis
prendimo visiems i žmo- 
ėms", -pasakė Sadat’as Car
ter’lul. " Mes norime su
kurti naujus Vidur Intuos lūs 
Rytus, kur visos tautos, įs - 
kaitant palest In Ieč lūs, gy ve n- 
tų harmonijoje Ir broliškuo
se santykiuose.Dievui pade-< 
dant- nugalėsime visus sun
kumus", -užtikrino Sadat’as.

Prezidentas Carter’ts pa
reiškė, kad jiedu nagrinės 
geriausius būdus Išlaikyti Ir 
sustiprinti gerą valią tarp 
abiejų kraštų.

Vienas Egypto vyriausybės 
tarnautojų pasakęs:"Mes ti
kimės, jog Carter’Is panau
dos savo įtaką Ir įkals Izra
eliečiams į galvą praktiško 
galvojimo minčių"...

Amerikiečių vyriausybės 
tarnautojas tačiau tvirtina, 
kad C arte r’Is bandys įkalti 
ablems beslglnčyjantlems 
s ve tko proto".

Izraelis labiausiai jautrus, 
sprendžiant Iš jų atstovo pa
reiškimo, kad Izraeliui yra 
diktuojamos sąlygos vietoj 
tiesioginių derybų.

Sako lietuvių patarlė,kad 
kai du pešas l-trečlas laimi.1 
Ar ji tiktų šiuo atveju, Ir kas 
būtų tas trečias?

RUSIJOS DARBININKAI 
BANDO GINTIS
Montreallodienraštis The 

Gazette nesentai paskelbė 
savokorespondento Iš Mask
vos straipsnį. Jame rašoma, 
kad pasirodė Darbininkų Tei
sių grupės, kurios susirū
pino dėl -didelio neteisin
gumo Ir korupcijos, suke
liančių rimtų problemų So
vietų Sąjungoje.

Anot Vladlirilr Klebanov, 
buvusio anglių kasyklų dar
bininko Ukrainoje, apie 200 
vyrų Ir moterų Iš įvairių 
krašto dalių prisijungė prie 
naujos grupės, paslvadlnę- 
Profesljų Unija Darbininkam 
Apginti. Tai yra pirma to
kia nepriklausoma nuo vals
tybės organizacija Sovietų 
Sąjungoje.

Grupė nereikalaus,kad So
vietų vyriausybė ją pripa
žintų kaip derybų komitetą, 
bet koncentruosis apginti ne
teisėtai atleistą darbininką.

ŠI grupė dirbs panašiai , 
kaip kitos disidentinės gru - 
pės, kreipdamos los į visuo
menę, atsklelsdamos faktus 
apie darbininkų skriaudimą, 
tikintis, kad įvykių viešumai 
atskleidimas privers atitai
syti skriaudas Ir apsaugos 
kitus.

Grupė ruošiasi formaliai 
prašyti paramos Iš Tarptau
tinės Darbo Organizacijos , 
kuri priklauso Jungtinėms 
Tautoms Ir kuri rūpinasi 
darbininkų problemomis vi
same pasaulyje <

VALO ATOMINES
šiukšles
Aps Isaugoję nuo radiacijos 

sunkiais švino šarvais, spe
cialistai renka Sov.Rusijos 
satelito nuolaužas Ir prista
to jas tyrimams į specia
lias laboratorijas Edmonto- 
ne.Transportacljos helikop
teris, taip pat apsaugotas 
švino plokštėmis. Visa ap- 
švarlnlmo procedūra bus at
likta nepaprastai rūpestingai.

Atominės energijos spė- 
clallstal praneša,kad Iš ar
timos distancijos liekanų

radiacija yra 40 kartų stlp - 
resnė vienos valandos bėgy
je, negu leidžiamas mak
simumas per 1 mbtus vie
nam asmeniui , dirbančiam 
su atomine energija.

Special Istalpatvlrt Ino, kad 
yra surastos trys pagrindi
nės vietos,kur satelito dalys 
nukrito. Ne visos nuolaužos 
yra radioaktyvios. Vienoje 
vietoje rasta pajuodusį 
plokštė su dviejų pėdų ante
na. Ji yra saugoma ginkluo
tų sargybinių.

Iki dabar šių radioaktyvių 
atskalų suradimas Ir saugus 
jų pristatymas laboratorljon 
bei tyrimai kainavo Kanadai 
apie 1 milijoną dolerių. Sąs
kaitą, pabaigus šj atomi
nių šiukšlių rinkimą, prem
jeras Trudeau pasiryžęs pa
tiekti Sov. Rusijai, Šiam dar
bui palengvinti mokslininkai 
teiravosi kai kurių žinių a- 
ple satelitą, bet rusai delsia, 
sakydami, kad jokio defekto 
nebuvę, o satelitas'sus įdūręs 
erdvėje su kažkuo Ir todėl 
nukritęs. Amerikonų erdvių 
specialistai užtikrina, kad 
satelitas buvo specialiai 
stebimas nuo pat jo paleidi
mo dienos Ir jokio susidūri
mo nebuvo įvykę.

DIALOGAS SU JAV
Premjeras Rene' Levesųue 

numato kelis vizitus į JAV, 
norėdamas priduoti presti
žo savo vyriausybei Ir ugdy
ti prltarlams opinijas Que - 
bec’o atsiskyrimui nuo Ka
nados. Numatomas ir jo pa- 
s įkalbėjimas NBC progra
moje Meet The Press.

Žinoma, tuo tikimasi pa
lengvinti sau kelią gauti Iš 
Amerikos paskoloms.Ar ne 
paprasčiau būtų gauti pasko
las Iš mūsiškės federalinės 
valdžios ?

Amerikos Investuotojai Ir 
bankai tiesiai Ir nedvipras
miškai yra pasakę žurnalis
tams, kad jeigu Quebec’as 
nori gauti paskolų-turl prl- 
gęslntl separatizmo Idėjas Ir 
sodai Izmo skelbiamą eko - 
nomlnę sistemą. Kas toliau, 
jeigu Ir pritariant Iš dalies 
Quebec’o aspiracijoms,lie
ka daryti PQ ?

ŽIEMOS KARNAVALAS
Tradicinio Žiemos Karna

valo Quebec’o mieste kara
laite Išrinkta D lane Plchettę 
Teko suareštuoti tačiau 35 
asmenis per šio 24-o Kar - 
navalo atidarymo Iškilmes r 
21 suaugusį Ir 14 jaunuolių 
už perslgėrlmą, i viešo
sios tvarkos ardymą Ir 1.1.

Į Karnavalo ceremonijas 
susirenka į miestą apie 200 
tūkstančių žmonių. Miestas 
yra pasipuošęs milžiniško
mis sniego skulptūromis, 
kurios sudaro Ištlsąs alėjas 
gatvėse. Karnavalas tęsiasi 
iki vasario 11 d.

Montre alyje u n Lve rs Itetų 
centrai taip pat pasipuo
šę tradicinėmis ledo skulp
tūromis, bet studentų apgy
ventos gatvės pasipuošė tik 
viena kita skulptūra, nors 
prieš kelis metus jų dar bū
davo įspūdingas skaičius...

BENDRUOMENYBĖS™
DISIDENTAI PAGERBTI 
IR ATŽYMĖTI
PREMIJOMIS

Sausio 26 dieną Washing- 
tinės Demokratinės Daugu
mos Koalicija (Coalition for 
Demokratic Majority)rengė, 
savo penkerių metų gyvavi
mo proga, banketą, ku - 
rio tikslas buvo pagerbti 
Helsinkio susitarimų vykdy
mui remti grupių atstovus.

Atžymėjimai buvo įteikti 
Tomui Venclovai, Liudmilai 
Aleksejevai, Lydi jai Voro- 
ninai ir Jury Mnyukh. Už 
geležinės tlždangos esančių 
disidentų Elenos Boner Sa - 
charovos, Anatoly Ščarans- 
ki ir kt. vardu premijas 
priėmė jų giminės>dalyvavę 
šiose iškilmėse. Apdovano
tųjų vardu kalbėjo ir padė
kojo Liudmila Aleksejeva.

Ta proga buvo gauti ir 
perskaityti trys laiškai: 
Pirmasis A. Sacharovo, ku-

GRIEBKIT, KAS GALIT !
Mūsų šaunaus Montreallo 

policininkai lošia kortomis , 
biliardu, šnekučiuojasi už
gerdami kavos, nes-"sulėtl - 
no", mandagiai tariant, savo 
veiklą. Užsigavo, mat, kad 
neleido jiems patiems sava
vališkai dirbti 4 dienas Ir 3 
Ilsėtis. Nelaimėję, pradeda 
vėl elgtis nedovanotinai.Jie 
atvyksta tik žmogžudystės 
atveju ar jei sunkiai sužeis
tas auto nelaimėje. Į trečią 
dieną atgijo per šalčius pri
snūdę vagišiai Ir dar nieka
da nebuvusiu tempu-maž- 
daug kas pausvalandį- grą- 
slndaml ginklu . apiplėšinėja 
krautuves, vaistines,brange
nybių parduotuves, žinodami 
kad policija negaudys...

Didesnės finansinės insti
tucijos pasisamdė privačią 
apsaugą, bankai, užrakinę 
duris, įleidžia tik pažįsta
mus nuolatinius klljentu^. 

Mirusiųjų lietuviu mokslininkų prisiminimui padedamas vainikasChicagoje, prie Jaunimo Centro 
sodelyje esančio paminklo. II kairės: dr. R. Zalubas (Washington), llhojo Mokslo ir Kultūros Sim
poziumo Organizacinio komiteto sėkr. P. Masil ionienė ir i n£. J. Dany s iH Ottawos. Foto. . inai i

riame jis rašo, kad nors 
Amerika ir Sovietų Sąjunga 
yra skiriamos didelių nuo
tolių, bet tų kraštų ateitis 
ir likimas daigiau surišti 
negu gali atrodyti. Nors So
vietų Sąjungoje veikiančios 
Helsinkio grupės įstatymų 
ribose nedaro nieko nelega
laus, visiems žinoma, kiek: 
tų grupių narių buvo suimta 
ir įkalinta. Jis išvardino vi
sus tų grupių suimtuosius , 
jų tarpe Ir Viktorą Petkų. 
Antrasis laiškas buvo 
Maskvos Helsinkio grupės 
narių, o trečiasis- A. Solže- 
nitsyno.

Griežtas kalbas prieš 
Žmogaus Teisių pažeidimus 
Sovietų Sąjungoje pasakė se
natoriai Daniel Moynihan ir 
Henry Jackson. Tarp kita ko 
senatorius Jackson parelš - 
kė: " Mes susirinkome šį 
vakarą šioje salėje pasakyti 
sovietų prokurorui :sustab- 
dyklte šį juokingą žaidimą 
bandydami Anatolijų Šča- 
raaskį apkaltinti šnipinėjimu 
Leiskite šiam drąsiam ir Il
gai kankinamam jaunuoliui 
išvykti pas savo žmoną". Jis 
taipogi šiltais žodžiais pri
siminė ten garbės svečio 
teisėmis dalyvavusį Simą 
Kudirką.

Vakarienės metu vyko 
dramatinė prezentacija. Bu
vo skaitomi Helsinkio gru
pių dokumentai.

Iš lietuvių dar dalyvavo 
dr. S. A. Bačkis ir p. Veng
rienė. (ELTA)

TAUTOS FONDO TARYBOS 
! PRANEŠIMAS

T F Tarybos pirm. Jurgis 
Valaitis pranešė; kad be Ta
rybos rinkimų 1977 m< gegu - 
žės 28 d. , suvažiavimas ta 
proga priėmė naujus Fon - 
do narius ir Kanados atsto
vų bei kitų suvažiavimo da
lyvių siūlymu, padarė reikš- 

i mingą statuto pakeitimą,lie
čiantį Individualaus nario 
sąvokos aptarimą. Pagal šį 
nutarimą Tautos Fondo na
riu yra kiekvienas paaukojęs 

nemažiau 100 dolerių.
1977 m. TF Tarybos po

sėdžio nutarimu TF narys 
už kiekvieną paaukotą 100 
dolerių gauna po vieną balsą 
TF suvažiavime, asmeniškai 
jame dalyvaudamas arba per 
raštišką įgaliojimą.

Tokiu būdu VLIKul tenka 
45% iš 50% dalyvaujančių 
balsų, kas atatinka propor
cingai 90% iš 100%, arba visų 
dalyvaujančių balsų.

Iliustracijai-jei suvažia
vime, VLIK? neįskaitant, da
lyvauja 1000 balsų, VLIKas 
gauna 900. Tai praktiškai 
užtikrina VLIKo kontrolę 
suvažiavime, ko ir buvo sie
kiama TF-ndą inkorporuo
jant.

Laikui bėgant ir balsų 
skaičiui didėjant, būtų tiks
linga nustatyti makslmallnę 
balsų skaičiaus ribą vienam 
asmeniui ar organizacijai.

Kadencijos Taryba nusta
tė savo veiklos pirmenybes 
sekančiai:

1. Organizacinio tinklo 
plėtimas,

2. Artimesnio ryšio su 
Kanados T F Atstovybe pa
laikymas

3. Originalaus statuto Iš
vertimas iš anglų į lietuvių 
kalbą ir jo papildymas pa
darytais pakeitimais

4. Skyrimas ypatingo dė
mesio palikimų klausimui.

Pažymėtinas VLIKo p-ko 
ir Tautos Fondo Tarybos p- 
ko apsilankymas Toronte 25 
birželio, dalyvaujant plačios 
apimties posėdžiuose. Pasi
sakyta už esamą organizaci
nę formą, bendradarbiavimą 
su centru.

Tautos Fondo darbas tu
rės du pagrindinius uždavi
nius :

1. Sutelkti pakankamai lė
šų einamiems VLIKo dar
bams ir

2. Užtikrinti Lietuvos 
laisvinimo darbo finansavi
mo tęstinumą tol, kol Lietu
va taps laisva.

Dėkojama visiems aukoto
jams ir aukų rinkėjams už 
pasišventimo ir kantrybės 
reikalaujantį darbą, nes jis 
yra dirbamas Lietuvai-tėvy
nei.

1

1
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U! Lietuvos išlai svinimą ! U z ištikimybę Kanadai !
P our la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada I
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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Virš 700 metų lietuvių 
tauta pakėlė sunkias kovas 
su savo priešais:rusals,len
kais, vokiečiais. Kelis šim
tus karų per neš ė,daug krau
jo ir ašarų praliejo ir- vis 
dar gyva toji lietuvių tauta '. 

/ 1918- 1940 m. laikotarpis- 
tai aukso laikotarpis.Vis - 
kas buvo sava: ir valdžia, Ir 
kariuomenė, Ir kalba, Ir mo
kykla, Ir pinigai. Niekas ba
du nemirė, bedarbių ligose 
eilėse nestovėjo, ugnyje ne
sudegė, pakartas nebuvo.

Tą laisvę atkovojo daugu
moje pllksermėglal kaimo 
berneliai, dažnai pusiau basi, 
nepilnai pavalgydinti, pras
tais ginklais -apginkluoti. 
Miegančią, p’ąvergtą tautą 
prikėlė Iš miego valančiai , 
kudlrkos,grlnlal, Smetonos , 
Stulginskiai, šleževlčlal, vol- 
demaral, tumal- valžgantal, 
basanavlčlal Ir kt. O laisvę 
Iškovojo—karo. vadai. Ir ka- 
rįal, šauliai Ir visa tąųtą.

Nuo 1941 m. Lietuza virto 
karo lauku, o nuo 1944 m. vėl 
pateko SSSR valstybės oku
pacijom Baigiantis karui, 
virš 1OO. OOO lietuvių įvai
rių profesijų pasitraukė į 
Vakarus Ir Išsiskirstė po vi
so pasaulio kraštus Ir žemy
nus. Dauguma pateko Ame
rikon, Kanadon, kur prieš 
šimtmetį jau buvo atvykuslų 
šiek tiek lietuvių. Visi ne - 
blogai įsikūrė, turi darbus , 
duonos, pramogų pakanka
mai. Nemažas skaičius Ir 
turtuoliais tapo.

Ten- tėvynėje Lletuvoje- 
tauta daug Iškentėjo, nukrau
javo. Vieni buvo Išvežti Si
biran, kiti žuvo tėvų žemėj. 
Ptotestuodaml prieš rusų 
įslbrovlmą-okupaclją,terorą, tarp senos Ir jaunos kartos, 
žudymus, deportavimus, tur
to užgrobimą, lietuviai stojo 
nelyglon kovon. Pras įdėjo 
žudymas Is, kokio Europoje 
dar nebuvo, nelygi kova-vle- 
nam prieš 1OO. Žuvo ne tik 
priešai,bet Ir krašto gynėjai, 
kėvėsl ir kaimynas prieš 
kaimyną, brolis prieš brolį. 
Pilni laukai, pilni miškai, 
kaimai, miestai buvo laisvės 
kovotojų, o paskul-lavonų... 
Raudonoji Armija, NKVD su
naikino, Išžudėlalsvės kovo
tojus ,partizanus, nes Vakarų 
jėgos pažadų nelštęsėjo.Mū- 
sų žuvusieji mums-D ID VY
RIAI, o komunistams-ban- 
dltal...

Čia atsiradę lietuviai,tik 
spėję užsidirbti duonos kąs
nį,pradėjo organizuotis poli
tinėje ir kultūrinėje srityje , 
kad Išlaikytų lietuvybę Ir pa
gelbėtų Lietuvos Valstybės 
atstatyme.

Susiorganizavo šimtai 
klubų, organizacijų, atsikū
rė Lietuvoje veikusios apo
litinės partijos, organiza
cijos, atsirado Ir net naujų 
gerų laikraščių, žurnalų. At
sieit, susikūrė H-ojl Mažoji
2 psi.

Lietuva, Amerikos lietu
viams vadovaujant. Daug nu
dirbta, daug kas laimėta.

Kartu su tuo, deja, pra
sidėjo Ir buvusiųjų politinių 
partijų žmonių tarpus avė ko
va, sąskaitų suvedinėjimas , 
kaltinant vieni kitus , kri
tikavimas, paniekinimas Ir 
net šmeižimas.

Jaunesnės kartos lietu
viams, nebuvusiems Lietu - 
voje?polltlnlų partijų prlešar- 
kyje arba visai nuošaliai sto-’ 
vėjus lems- nebeaišku past - 
darė,kas kaltas,kas nekal - 
tas. J

Kai perskaltydaval visų 
trijų didžiųjų politinių par- 
trljų laikraščius: Naujienas, 
Keleivį, Draugą, Dirvą Ir kt. 
tai gaudavosi vaizdas, kad 
1918-1940 metų nepriklauso
ma Lietuva neturėjo nė vie
no gero prezidento, mlnlste- 
rlo.karo vado, generolo, vys
kupo, kun Igo, -profesoriaus, 
valdininko, karininko, studen
to, mokytojo... "Žymieji" 
žurnalistai, paslsmalllnę 
plunksnas, puslapių pusla
pius prirašydavo apie Sme
tonos "kruvinus", dr. Gri
niaus bolševikiškus laikus , 
apie Stulginskio davatkų lai
kus. Jie visi kartu susitarę 
odas plėšę Ir nuo darbininkų 
Ir ūkininkų, geros valdžios 
niekad nebuvę...

Lietuvos čkupantas tas 
laikraščio žinias puikiai pa
naudojo savo propagandos 
malūnui, O čla-dauguma lie
tuvių nustojo tuos laikraš
čius skaityti. Kas liko jau
najai kartai daryti? Jie juokė
si Iš sėnlų Ir - visai nebe- 
skalto tokių kovingų laikraš
čių. Taip Ir atsirado siena

Mano kvietimas-kad 60— 
tųjų Vasario 16 sukakties 

proga VISI IŠ LIETUVOS 
ATVYKĘ POLITINIŲ PAR
TIJŲ VEIKĖJAI - YPAČ 
ŽURNALISTAI - NUSTOTŲ 
VIENAS PRIEŠ KITĄ KA
RIAUTI, RAŠINĖTI, PA - 
GERBDAMI VISUS ŽUVU - 
SIUS UŽ LIETUVĄ.

1918-1940 LAIKOTARPIS 
YRA AUKSINĖS LIETUVOS 
LAIKOTARPIS.

J, Valdlonls

KODE L, ir KODE L ?
Praėjusių metų rudenį 

Chicagoje įvykusios Ameri
kos Lietuvių Reorganizuotos 
Bendruomenės suvažiavime 
pagrindiniu kalbėtoju buvo A.
Kučys. Jo kalbos tekstas , Gimtajame Krašte pasisaky- 
spaasdintas Naujienose kiek 
stebina mus kanadiečius to
dėl, kad jis kalbą pradėjo

DISIDENTO KALBOS 
PASIKLAUSIUS

Ukrainiečių Išeivių Jau
nimo Sąjungos globojamas, 
dabar lankos I Kanadoje dis l- 
dentas Jurl Vudka. Jis yra 
gimęs ir užaugęs Ukrainoje, 
dar tik vos prašokęs 30 m. 
amžių, bet' jau 7 metus'at - 
kalėjęs Sovietų Rusijos ka
lėjimuose ar koncentracijos 
stovyklose. Nors jis yra žy
dų tautybės - bet labai mylįs 
savo gimtinę Ir . puikiai 
kalbas ukrainiečių bei rusų 
kalbomis. Už rėmimą ukrai
niečių tautinių-'patriotinių 
Idėjų Ir uolų izraelitų tikė
jimo praktikavimą, jis buvo 
suimtas Ir-kaip minėta-ka
lintas 7 metus’. Po pilno 
bausmės atlikimo, jam pa
vyko išemigruoti į Izraelį, 
Tel Avivo miestą.

Atrodo, lead Iškalėjęs Ir 
pergyvenęs visas Rusijoje 
žmonių naikinimobalseny - 
bes, jis virto tikru disidentu 
-kovotoju už Žmogaus Tei
ses Ir skelbėju laisvam pa
sauliui, kad rusabkomunls- 
tal yra tikroji grėsmė Ir ge
nocido vykdytojai jų paverg
tų tautų žmonėms. Jei kas 
Vakaruose sako,kad po Hel
sinkio Susitarimo Akto kali
namiems Ir 
mlems žmonėms Rusų Im
perijoje turėjo ateiti paleng
vėjimas, tai J. Vudka įsak
miai pabrėžia, kad padėtis 
ten žymiai pablogėjo 
Ir jis tatai patyrė Iš 
pirmųjų šaltinių.

Kanadoje jis lankosi Ir 
lankysis didesniuose mies
tuose: Toronte, Montrealyje, 
Londone, St. Catharines Ir kt. 
At vykęs, kalba ukrainiečių Ir 
žydų bendruomenių suslrln-1 
klmuose.Ypač ukrainiečiam ^ 

Ir sukrečiantys.
šios f Urnos, kur daž- 
jį patį matėme,kalbė- 
pats J. Vudka. Ukral-

persekloja- nlečlal jam molat plojo, nes 
jis puikiai kalbėjo jų gimtą - 
ja kalba, jautriai deklamavo 
kalinių poeziją Ir kaltino uk
rainiečių naikintojus-rusus. 
Neapkenčia Ir naikina rusai 
Ir kitas pavergtas tautas. Jie 
kalina Ir tšvletlna visas ne- 
rusIškas tautas.Latvijoj jau 
didesnę pusę gyventojų su
daro svetimtaučiai. Ukrai
niečiai Ir gudai tremiami į 
Kazachstaną ar kitur, o Sibi
ro žmonės atsiunčiami į jų 

___ ______   vietas. Ir taip jau yra visai 
.jis pasakęs 'daug mielų zo-"išsitląldytų, tautų, pav. Pa vol- .uždėjo tokią antraštę "Iš - 
-vi. .y -______ __ r 'i - girsklme".

Kodėl A. Kučys nepriminė 
‘kaajieuasf kurios jau prieš 
kelis;.metus (1974, nr. 22)ra- 
šė, talpindamos net V. Bla - 
žalčio klausytojų vardu pa
dėką dr. Baltui Matulioniui 
(piiręs) už įspūdžius iš dabar 
bartinės Lietuvos.. O jis pa

sakojęs taip, rašė Naujienos:
..U Namiškiai džiaugėsi Dr . 

B. Matulioniui apsilankius . 
Jie buvo jau atsigavę po ka~" 
ro sunkenybių. Brolis 5 km. 
nuo Utenos kaime, buvo atsi- 
pirkęs namą ir pavyzdingai 
jį sutvarkęs, kuriame buvo 
elektra ir net dujos virimui 
iš kompresorių.

Pažįstami džiaugėsi, kad 
jų vaikaičiai mokykliniai ga - 
H būti valkų darželin patal
pinti, jiems darbo nepertrau
kiant, kad jie gali vaikus 
moleslan leisti už mokslą 
ne mokė darni, ir kad gali va
žiuoti atostogauti į gražiau
sias net ir tolimas vietas.

Iš sutiktų gydytojų jam di
džiausią įspūdį padarė gydy
tojų Vytauto Jušklo ir Izido
riaus Rudaičio pasitenkini
mas. kad Lietuvos gyvento
jai labai įvertina nemokamą 
gydymą dabartinėje Lietuvo- 
voj.

Dr. B. Matulionis išreiškė 
viltį, kad greitu laiku ir šio 
krašto žmonės galės ,prez. R 
Nixonul vadovaujant, džiaug
tis lengviau prieinamu me
dicinos patarnavimu"...

Kodėl A. Kučys ne tą patį 
mastelį taiko dr. B. Matulio
nio ir dali. K. Jonyno-Lietu- 
vą aplankiusių paslsaky - 
maims ? O ir dar- kodėl per 
vienį laikraštį galima pasi
sakymus Išgirsti, o per kitą- 
ne ?

gloVbkfefčtal tr kt. ' ''
Gal būtų įdomu,kodėl ru

sai tai daro? Atsakymui 
teko dalyvauti Ir Vudka nurodo vieną prležąs- 

tį-rusaljuk didžiausi 
na c la l. 90% visų politinių 
kalinių sudaro ne rusai. 
Žmonių priespaudą Ir kitų 
tautų naikinimą pradėjo ne 
bolševikai, o rusų valdovas 
Jonas Žiaurusis Ir vėliau tą 
darbą tęs ė Petras Pirmasis. 
Tik bolševikai darbą vykdo 
labai planingai. J. Vudka ma
nytų, kad rusų konstitu
cija lygintina su Hit - 
lerlo"Meln Kampf*.

Rusų koncentracijos sto

tižių Ir didžiuojasi jif P^-' 
rlotlzmu.

V le na me ukr a In Ieč lų s us I- 
rlnklme 
man. Nustatytu laiku dlsl 
dentul nepasirodžius , ma - 
nyta.kad jis Iš viso neatvyks, 
Bet susirinkimo kvietėjai 
paaiškino, kad J. Vudka da
bar turi Interviu su radio j 
spaudos Ir televizijos re
porteriais. Po valandos-kl- 
tos kelios radio stotys jau 
skelbė su disidentu pasikal
bėjimu Ištraukas, o kitos 
dienos rytą dienraštyje r ree 
Presstf jau skaitėme, kad 
laisvųjų Vakarų žmonėms 

Didž, Britanijos ukrainiečiai demonstruodami reikalauja vyriausybes 
akcijos, kad butiį p alei sti visi politkaliniai Sovietu^Sqjungoje,

nuo kanadiečių leidžiamo 
laikraščio "Nepriklausoma 
Lietuva! Jis kaltina, kad 
buvo patalpinta su stambia 
antrašte "Išgirskime žy
maus da'lininko K. Jonyno 

mą.
Keistai atrodo, kad A. Ku- mūsų lietuvių tarpe čia, ir 

čys, kalbėdamas apie prin- ypač Lietuvoje. Todėl NL ir

nepakanka skaityti laikraš
čius, knygas Ir žiūrėti fil
mus apie rusų totaiIzmą Ir 
pavergtų tautų Ir jų kultūrų 
naikinimą,bet reikia greitos 
ako įjos, būtent, visuotino 
boikoto prieš rusų 
Imperiją tiek ekono
miniame, kultūrinia
me ar sporto gyveni
me .

Kai pavėlavęs Jurl Vudka 
su žmona Hanna įžengė į sa
lę, publika jį pasitiko gau
siomis katutėmis. Pradžioje 
susirinkusiems buvo rodo
ma films ,,PrIsonland(l apie 
rusų komunistų kalėjimuose 
Ir koncentracijos stovyklose 
esančias aukas. Kalėjimų 
Rusljoą Imperijoj prlskalto- 
ma Iki 700. Vien mažoje 
Latvijoje jų yra per 20. Šį 
filmą padarę kalinių lanky
tojai, turėję su savim pas
lėptas filmavimo "akis".At
rodo, kad filmą pradžioje į 
Vakarus "atgabeno"Iš Lat - 
vijos. Vėliau čia-•Vakaruo
se - fllmos buvo suderintos, 
pridėti aiškinimai anglų kal
ba. Fllmos vaizdą! pas Ibal - 
sėtini

Po 
nal Ir 
jo Ir 

cipus, neatskiria nępriklau - 
somos Lietuvos valstybės 
vardo nuo "Nepriklausomos 
Lietuvos" laikraščio pava
dinimo. Laikraščiai leidžia
mi, nežiūrint pavadinimo, tik 
tam, kad jo skaitytojai žino
tų ar Išgirstų kas dedasi

Ukrainiečiu ir pabaltiečiu studentų politines veiklos atstovai: 
kalba ukrainieti s S. Hunk a, dešinėje ir i š k airės- T .L ysenczuk, 
dr. A. Abakuk s (I atvi s), T. O j asoo (estas).

vyklos nemenkesnės už bu
vusias nacių stovyklas. Jei 
pas rusus nėra krematoriu
mų, tai jie turi naujausią Iš
radimą " psichiatrines ligo
nines", kur aukos žalojamos 
Ir žlugdomos.

Po J. Vudkos kalbos, nors 
nemaža jo tvirtinimų girdė
jome ar skaitėme apie tai 
ankščiau, buvo daug pak
lausimų. Štai gal vienas bū
dingiausias klausimas: pagal 
lietuvio dr. Aleksandro Štro
mo spėjimą,komunistinė ru
sų Imperija jau neilgai Išsi
laikysianti Ir subyrėsianti , 
nes patys komunistai komu
nizmu jau nebetiki.Kokia tuo 
reikalu yra J. Vudkos nuo
monė?

Atsakydamas, J. Vudka 
sutiko, komunistai daugiau
sia dabar tiki, jog k omu - 
nlstų partijos bilie
tas yra gera Ir už
tikrinta "Duonos Kor
telė", kai visi kiti jaučia 
nepriteklius.

Jis dar sakė,kad visi di
sidentai Ir Intelektualai ma- 
no, jog Rus įjos-Kinijos ka
ras neišvengiamas. Tokiam

NL

AR GALIMA UNIJA
JAV KARIUOMENĖJE

Neseniai per radio ir te
leviziją buvo stipriai pask - 

kare visos pavergtos tautos 
/o jos sudaro 150 milijonų, 
rusų tėra tik 1OO milijonų 
nebus rusų pusėje. Galop J. 
Vudka pridūrė, kad būtinai 
reikalinga Nepriklausoma 
Ukrainos valstybė. Būtų ta 
užtvanka prieš rusus, o kitos 
pavergtos tautos, atkūrus los 
savo nepriklausomas valsty
bes, saugiau jaustųsi.

Besiklausant šio disidento 
kalbos, lyg piršosi įspūdis, 
kad jis visą kaltę Ir atsako
mybę, terorą Ir žiaurybes 
suverčia tik rusams. Net 
patį komunizmo beprasmlš 
kurną jis blankokal nušvietė. 
Jam— komunistinė Rusija 
tėra TIK TOTALINIS IR 
ŽIAURUS RUSIŠKAS NACIZ
MAS.

JTuo tarpu juk žinome,KAD 
BUTĄ NEMAŽA ER KITU 
TAUTŲ "ATSrOVU", KURIE 
R YŠKIAI PAD ĖJO KURT I 
KOMUNISTINĘ RUSŲ IMPE
RIJĄ. Taip pat nepaslaptls , 
kad nuo komunizmo yra nu
kentėję ir žuvę ir daugy
bė pačių rusų.

Liudas Damulls

leista žinių, kad kaž ln kokie 
alctyvūs unijų veikėjai rengia 
projektą įvesti unijai į JAV 
kariuomenę. Kaip kelsta:ka- 
rlnes pajėgas norima atimti 
iš karinio štabo, vyriausybės 
Ir prezidento Ir • paversti 
privačių unijų reikalu ’. Uni
jų vadai tada galės pasakyti 
prezidentui, kur reikia ka
riuomenę naudoti Ir kur ne
reikia. Tiesiog mostas,ke - 
llantls chaosą. Visokie A- 
merlkos kairiojo sparno li
beralai Ir kraštutiniai radi
kalai, kurie nori sužlugdyti 
Amerikos karinę stiprybę Ir 
įtaką / kaip kad padarė P . 
Vietname ir kt. kraštuose, 
kur kariai padėjo gyvybes Ir 
sveikatą, -nuvairavo kraštus 
į komunistų rankas/. Dabai 
Kambodljoj Ir Vietname žū- 
n a milijonai vien už tai, kad 
dirbo Amerikos karinėse 
įstaigose.

Aiškėja jau dabar, kad 
Kongresas yra raginamas tų 
radikaliųjų Ir kairiųjų tokio 
įstatymo projektą svarstyti. 
Tačiau tš kitos pus ės- 
" Against Union Control of 
Government"sąjūdis su sen. 
J.Helmes Ir sen.Thurmond 
įteikė Kongresui kitą įstaty
mą S-274,kad Senato Komi" 
tetas,kuris tvarko karines 
pajėgas, jį priimtų, jog jokių 
unijų dabar Ir ateityje ne
leistu veikti JAV kariuome
nėje. Unijos vadai šioje or
ganizacijoj nereikalingi, nes 
kariai gauna viską,kas jiems 
valdžios yra skiriama. Jie 
turi paklusti karinei valdžiai, 
o ne kokiems civiliams,gal 
Ir svetimos valstybės agen
tams, kurie galėtų daryti 
streikus Ir paralyžuotl ka
rines pajėgas, Amerikos 
priešui užpuolus šį kraštą. 
Apie tai balsu Ir pagalvoti.

Todėl mes, buvę karo ve
teranai, Korėjos, Pietų Viet
namo Ir visi kiti kariai,ra
šykime sen. Thurmonds BUI

(Nukelta į 6p sl.)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

2

2



Ne verkšlevimas ar istori jos every effort made to culti
vate our language^! also feel 
that a llthuanlan ethnic

algimanto skiltis
kartojimas... (Majoro R.V. P aukštaičio žodis Ottawos lietuviams — 

pasakytas prie? metus 16 Vasario proga)

Prieš 59 metus, Vasario 
16 d. susirinkusi Lietuvos 
Taryba paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybę. 22 metų 

!*• laikotarpyje Lietuvos valsty
bė, pergyvendama tarptautl - 
n lūs Ir vidinius sunkumus 
vis dėl to savarankiškai 
tvarkė savo reikalus Ir Iš - 
ugdė stiprų tautiškumo jaus
mą lietuviuose, Ji įrodė,kad 
ji priklauso gyvuoti 2O-me 
šimtmetyje.

Kaip 1918 m.Europos poli
tinė raida vystėsl Lietuvos 
naudai, taip 1940 metų poli
tiniai įvykiai tarp ps Idiotiš
kai nūs įteikusių kaimynystės 
milžinų nuskynė Lietuvos 
nepriklausomybės žiedą .
1940 metais Lietuva pateko į 
rusų dominuojamą Sovietų 
Sąjungą.

Mums gana aišku,kad lie
tuvių tautos Išsilaikymas 
pagrindinai priklausys nuo 
dabartinės Lietuvos žmbnlų 
Ištvermės, atlaikant visoke
riopą, daugeliu atveju s u b - 
ttlų spaudimą. Mes girdime 
Iš Lietuvos, kad sovietai 
stengiasi įvesti rusų kalbą į 
kai kurias Lietuvoje esan
čias įmones, nekalbant apie 

.sovietines Institucijas. Per 
'didelę propagandą jie sten
giasi įrodyti rusų kalbos 
grožį Ir naudą, tačiau galima 
spėti,kad yra nemažas pub
likos pasipriešinimas, kuris, 
neatitinka sovietų centrinės 
valdžios užmačioms Ir pla
nams. Reikia manyti, kad 
lietuviai -nepasiduos rusų 
įtakai Ir su laiku atgaus sa
varankiškumą kaip kad kye - 
beklegtai sakytų "maltre 
che z nous”... Lietuvių tauta 
savo Ilgoj Istorijoj pergyve- 

’ no priespaudą Ir perėjo pc -
Iltinius,religinius Ir socia
linius pasikeitimus. Be abe
jonės, kad lietuviai Ištvers Ir 
pergyvens nelegalią priklau

tų! Keldami šiuos,,reikalavimus, paskiri piliečiai ar jų grupės dar nekvesti- 
jonuoja pačios sistemos, nereikalauja santvarkos keitimo, negrasina revoliu
cijom, kiek galint rodo lojalumą. Jie reikalauja tik to, kas jiems įstatymiš
kai garantuojama ir žadama, tik vis nevykdoma.

Štai iš to ir susidarė labai ypatinga situacija visoje sovietinėje impe
rijoje. Žmonės reikalauja įprastų moderninės visuomenės stadijoje elemen
tarių žmogaus teisių, kurias skelbia ir garantuoja valstybės konstitucija ir 
įstatymai. Aktyviausi piliečiai pradėjo garsiai’ skųstis, kad valdžia jų nevyk
do ir praktikuoja sistemą, kuri yra atviras pasityčiojimas iš tų garantijų ir 
tariamo "proletarinio humanizmo".

Šis procesas tampa vis nemalonesnis Kremliaus imperijoje. Kartą pra
sidėjęs, jis gresia aštrėti. Arba turės būti grįžtama prie persekiojimų ir 
smurto, prilygstančio ar ir pralenkenčto Stalino laikus.

Kol kas, atrodo, Kremlius dar svyruoja.

♦ ♦ ♦

Kokių nors absoliučiai "tikrų" išvadų ar neginčijamo atsakymo čia dar 
nerasim, ir jo negali būti. Kai tokio pobūdžio disidencijos reiškiniai ėmė 
rodytis po Vengrijos sukilimo ir labai sustiprėjo po Brežnevo Invazijos į 
Dubčeko Čekoslovakiją, amerikiečių politinėje literatūroje teko užtikti ne 
vieną diątdentų sąjūdžio nagrinėjimą. Bendra išvada tokia, kad tai nebėra 
labiau pavienės ar itin mažų grupių idealistinės, drąsios, net herojiškos 
pastangos maža baidare plaukti prieš didžiulį krioklį. Plačiųjų liaudies ma
sių jos dar nepasiekia, reiškiasi tik didžiuosiuose miestuose, mažne vien 
tarybinės inteligentijos sluoksniuose, remiamos daugiausiai "etninių" mažu
mų - žydų, ukrainiečių, pabaltiečių. Kol disidentai reiškiasi mažomis gru
pelėmis didžiuosiuose miestuose, nepasiekia liaudies masių, tiesiogiai ne
graso esamai santvarkai ir reikalavimus kelia lojaliai, jos rėmuose, tol po
licija šiaip taip gali juos toleruoti, vengia daryti perdaug kankinių ir hero
jų. Suima, įkalina, "gydo" tik pačius aršiausius. Bet jei sąjūdis plėsis, rei
kalavimai griežtės ar pradės formuotis oiganizuotos jėgos kompartijos galiai 
fiziškai žaboti - dabartinės KGB struktūros sovietinė valdžia nesunkiai galt 
ir galėtų visą disidentų tr žmogaus teisių gynėjų sąjūdį sutrėkšti ne mažiau 
paveiktai, kaip Stalinas naikindavo bet kokią opoziciją (kartais vien įsivaiz
duotą) prieškariniais laikais.Beatodairiškos diktatūrinės - cartstinės ar rau
donos - santvarkos gali labai ilgai laikytis. Vakaruose dar nematyti jėgų 
disidentams kuo nors daugiau padėti, kaip vien gražiais žodžiais...

Kaip ten bebūtų, bet disidentų sąjūdis Rusijoje ir kitose susovlettntose 
respublikose šiandien yra tapęs populiaresniu, spalvingesnių ir reikšminges
niu tiek užsienyje, tiek pačioje sovietinėje imperijoje. Tarptautinė antisovie- 
tinė opinija jį paryškina gal net daugiau, negu jis yra žinomas pačių disi
dentų respektyviose tėvynėse.

Baltijos kraštams ir Lietuvai visos sovietijos disidentų sąjūdis yra la
bai reikšmingas. Jis yra tapęs (bent kol kas) vertingu mūsų laisvės ir išsi
laisvinimo troškimų sąjungininku. Mūsų politinių ir kultūrinių veikėjų užsie
nietiškuose planavimuose lig šiol jis buvo per mažai išnagrinėtas ir stebė
tas.O jis atrodo pusėtinai tirštas susikuriančiomis naujomis mūsų tautos li
kimo situacijomis ir konkrečiais duomenimis, iš kurių jau pats laikas dary
tis kūrybiškas išvadas ir formuoti šiolaikinę tautos išsilaisvinimo viziją.

Žinoma, toje evoliucijoje niekas dar nedega, galvotrūkčiais skubėti ne
būtina, galima kiek pagalėti ir šiek tiek vėlintis. Bet tikrai negalima vis 
vėlintts trisdešimt metų tarpais...

* * * (Bus daugiau)

Pochruščioviniais laikais sovietinėje Rusijoje, dar gausiau Ukrainoje ir 
Baltijos kraštuose, ypač Lietuvoje, ėmė rodytis savotiško pasipriešinimo 
ženklai 'antisovietinei ir antikomunistinei priespaudai. Vakariečių spauda ir 
politinė literatūra bene pirmoji tuose sąjūdžiuose aktyviai dalyvaujančius 
asmenis pradėjo vadinti disidentais. Dabar šis pavadinimas jau visiškai pri
gijo, ir patsai disidentų vaidmuo tolydžio platėja.

( Etimologinė disidento sąvoka aiški, tik jai stinga tikslaus konkretumo, 
— ypač dabar vartojama to žodžio politine prasme. Spėčiau kilmę būsiant loty

niškoje sąvokoje - dissensio, - reiškiančią konfliktus'bei nesantarą, ky
lančią iš jausmų ar kokių nors interesų priešiškumo. Pagal tai disiden- 
cija būtų veiksmai arba asmens pozicija, jį išskirianti iš visuomenės arba 
iš vyraujančios religinės ar politinės bei kultūrinės bendruomenės. Apskri
tai tai visuomet yra šioks ar kitoks individo ideologinis, religinis ar politi
nis kivirčas su visuomenine dauguma, jo priešinimasis vyraujaneiom nuo
monėm, idėjom, santvarkom.

Tad sąvokos plotmė ir tūris gana aiškus, bet kyla sunkumų, kai norė
tume tiksliau apibūdinti dabartinius disidentus Sovietų Sąjungoje ir jos sate
litiniuose kraštuose. Disidentai gana nevienodi, jų veiksmai, metodai, tiks
lai ir priemonės taip pat labai įvairuoja.

* * *

f Tačiau, atrodo, išsiskiria vienas disidehcijos sąjūdžio bruožas, dėl 
kurio gal būt visi, bent daugumas sutinka. Rupiai tariant, to sąjūdžio ar ir 
pavienių manifestacijų dalyviai reikalauja, kad Sovietų Sąjungos ar jos pas
kirų respublikų valdžia sąžiningai laikytųsi konstitucinių nuostatų ir kitų įs
tatymų, reguliuojančių piliečio pagrindines teises ir apskritai tvarkančių bet 
kurią gyvenimo sritį.

Vakariečio sąmonėje ir demokratijos tradicijoje tokie reikalavimai at
rodo labai keisti, tartum koks pokštavimas ar nesusipratimas. Jam savaime 
aišku, kad žmonių rinkta ir rinkimais pakeičiama valdžia turi laikytis ir 
laikosi šalies konstitucinių nuostatų ir visų įstatymų. Kai su jais prasilen
kiama, veikia atitinkama procedūra prasižengimams sustabdyti ar atitaisyti. 
Kraštutiniu atveju už tai gali būti pašalinami, dargi nubaudžiami net patys 
aukščiausi demokratinio krašto valdžios pareigūnai.

Ne taip Sovietų Sąjungoje Ir kituose "liaudies demokratijos" kraštuose. 
Nuo Lenino laikų čia įprasta surašyti konstitucijas su kilniais principais, 
nevengiama ir įstatymų su tauriais humaniškais nuostatais, dar garsiau apie 
tai rašoma laikraščiuose, knygose tr skambinama prakalbose. O visa tai tik 
melas ir tuštybė. Gyvenime nė negalvojama gerbti žmogaus teises, čia vei
kia kiti nuostatai, įsigalėjusi praktika visiškai nepaiso kas garantuojama 
konstitucijoje ar įstatymuose ir su piliečiais elgtasi, jų buitį, reikalus ir 
sąžinę tvarko kaip tik visiškai priešingai.

Štai disidentai palaipsniui ir ryžosi kelti reikalavimus, demonstruoti, 
nevengti konfliktų, rizikos ir aukų. Valdžia ir jos policija pagaliau turi lai
kytis valstybės konstitucijos garantijų piliečiams tr kitų įstatyminių nuosta- 
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somybę nuo Sovietų Sąjungos 
Iki aplinkybės vėl susidės 
atstatyti nepriklausomą vals
tybę.

Užsienio lietuvių rolė ši
tame procese yra mums ak
tualus, bet Ir sudėtingas 
klausimas, ypatingai, kai 
tautinė veikla užsienyje yra 
visokeriopai fragmentuota Ir 
apribota. Paimkime pav. ■*- 
vienam krašte įsikūrusius 
1 lėtu vlus - s akyk lm,Ka nad oje, 
kur randam didelį skirtumą 
savųjų tarpe. Jau vien tik 
dėl amžiaus, nuomonių skir
tumai matosi kaip pro padi
dinamą stiklą. Šalia to prl - 
s įdeda dar skirtingų kultūrų 
dimensija. Man yra nuosta
bu Ir malonu stebėti, kad ne
žiūrint tų sunkumų,kultūrinė 
veikla vis vien gyvuoja Ir 
pritraukia bent dalį gražaus 
jaunimo, kurie petls į petį 
darbuojasi su realiai galvo
jančiais vyrės n los generaci
jos tautiečiais. Tai nuopel
nas šeimų įtakos, Lituanisti
nių Mokyklų auklėjimo, re
liginių subuvimų, meno Ir 
sporto grupių Ir gal spaudos.

Deja, nemaža dalis pra
puola Iš lietuviškos veiklos . 
Nors tai apgailėtinas daly
kas, bet daugelį atvejų su
prantamas: darbo stažai at
plėšia juos nuo lietuviški 
kolonijų, tikinčiųjų gretos 
retėja, spauda praranda sa
vo ryšlnę jėgą su lietuviškai 
nekalbančiaisiais, bet save 
lietuviais laikančiais. Bend
rai kalbant, gal būtų galima 
pas akyti, kad mūsų visuome
nės veiksmai yra teisingi , 
bet kartais tik pavėluoti.

Praeityje mūsų senesnieji 
vadovai laukė Iki tol, kol 
jiems nusibosdavo dirbti. 
Taigi,susidomėjimas įtrauk
ti jaunimą į vadovų gretas 
būdavo dalinai pavėluotas Ir 
Ir jie nerado konservatyvl- 

nės veiklos būduose ga - 
na kontakto. Ir atsitraukė. 
Tokiu atveju ar nereikėtų 
mėginti realiau pažiūrėti į 
jaunimo ateitį,kad tšvengtu- 
mėm greito jo praradimo. 
Ar ne laikas įvesti . benti 
trumpą skyrių mūsų laik
raščiuose anglų ar prancūzų 
kalbomis. Faktas, kad dau
gelis mūsų lietuviško jauni
mo arba jau dabar nemoka 
skaityti lietuviškai, ar arti
moje ateityje nemokės. Ar 
galima juos Išbraukti Iš lie
tuvių visuomenės dėl kalbos 
nežinojimo, dėl kalbinio su
silpnėjimo? Man atrodo, kad 
svarbiausia mūsų spaudos 
rolė yra įvykdymas dvlpu- 

5slško dialogo tarpe tų, kurie 
turi arba nori turėti ryšį su 
visą lietuvių veikla. To - 
klu būdu turėtume didesnį, 
potencialą Ilgiau Išlikti kaip 
veikli etninė grupė Kanadoje 
Ir rimčiau prlsldėtumėm 
prie bet kokio pobūdžio 
veiksmų lietuvybės Ir Lietu
vos labui.

Since lt has become fa- 
shlonablelruCanada to switch 
languagues during a spech, 
I’ll do that now. Actually, 
this Is to fulfill a pro
mise which I made to myself 
In Winnipeg after I found out 
that very few of the beauti
ful young people who were 
present on a similar occa
sion as tonight had under
stood what I had said In 11- 
thuanlan. Although perhaps 
no one has a particular 
problem understanding 11 - 
thuanlan here tonight, s Ince 
most are either nor as young 
at those Winnipegers or 
perhaps you have had a 
better opportunity to learn 
the language, this Is more 
of a symbolic gesture than a 
necessity. While 1‘admlre .

Identity can be maintained 
even when for the sake of 
communicating to a wider 
audience the language may 
be other than Lithuanian. I 
feel strongly that many ac - 
ttve Lithuanians In Canada 
have been denied the oppor - 
tunlty to participate fully In 
our activities because their 
language fluency did not 
<^ulte some up to the stan
dards demanded In our presi 
and at our public meetings . 
I think we havj3 to be more 
flexible In this regard In the 
future If we want to retain 
whlthln our community those 
who for various reasons 
have 'managed to pick up 11- 
thuanlan, but who do feel an 
attache me nt to lt.

Minint Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą, min
tys skrenda netik į mūsų 
garbingą praeitį,bet Ir į ne
žinomą ateitį, Ateities ap
linkybės tikriausiai nebus 
panašios į tas, kurios buvo 
1918 metais.lietuvių tautos 
Išsilaikymas. Ir laisvės at- 
s lėkimas gal turės kitą for
mą ir reikšmę. Juk šiandie
ną Europoje net Ir tarp bu
vusių mirtinų priešų nyksta 
valstybinės sienos Ir gal būt 
jos nyks laisvu pasirinkimu. 
Laisvo pasirinkimo Sovietų 
Sąjungoj Lietuva n e t u r ė- 
j o Ir nemanau,kad šitas pa
sirinkimas bus visiškai už
gožtas sovietų propagandos. 
Dabar yra mūsų pareiga už
tikrinti, kad laiko bėgyje 
nelegali Lietuvos in
korporacija į Sovietų Są - 
jungą nepasidarytų morali
niai priimtina, natūrali pa
dėtis. Mes turim atydžlal 
sekti, kad Sovietų suklastota 
Lietuvos Istorija nepasida
rytų teisinga kanadiečiams 
Ir kitiems laisvo pasaulio 
žmonėms.

Aš pjlnal tikiu, kad panei
gimas laisvo apsisprendimo

KAI VAIKAI
Jei kas paklaustų, kokie 

rašiniai mūsų spaudoje pas
kiausiu metu buvo patys ak
tualiausi Ir būdingiausi Išei
vijos gyvenimo stebėtojams, 
tai nedvejojant reikėtų pirš
tu rodyti į sausio vidury 
*Tėvlškės Žiburių* Jauni - 
mo skyriuose Išspausdintus 
Toronto dešimtokų paslsar- 
kymus, kodėl mūsų jaunieji 
tokie smailūs ir uolūs anglų 
kalbos naudojime. Kas pat
raukė mus tuose pasisaky
muose? Tai nepaprastas 
nuoš Irdumas, paprastumas 
Ir nemeluotas atvirumas.

Visos jos, tos autorės- 
Rasa, Aida, Laima,Aldona,

M j r. R. V.Pauk štai ti s

principo Lietuvoje su laiku 
atneš atsiteisimo dieną. 
Priespaudos būdu ta diena 
gali būti atidėta laikinai; bet 
tuo pačiu Ir kaina gali pa
kilti. Taip pat tikiu,kad ir 
mūsų jaunuomenėj augantis 
susirūpinimas tiesos ir 
Žmogaus Teisių gynimu Iš
laikys Lietuvos atminimą 
gyvą Ir-sekant Vasario 16 
pavyzdžiu—-Išnaudos ateities 
galimybes, kad būtų atstaty
tos Lietuvos teisės.

—n-i i’i'ri'T',1,, ta= jausmus

NEMELUOJA
Rebeka ir Ramona paprastu, 
bet aiškiu ir suprantamu žo
džiu dėsto, gvildena tą vy
resniesiems itin opią prob
lemą. Nerasi čia mandrlų 
užpakalinių minčių,filosofi
nio /tarlamol/ mandrapyp- 
klavlmo, tačiau neslepiamas 
ir visai nedangstomas kas
dienos faktų pripažinimas , 
visai suprantamai duoda pa
kankamai vaizdų realybės 
pajutimą. Tas, savo ruožtu , 
bent dallnaljšmuša Iš rankų 
lyg Ir kozirius, kur tuos ne-1 
vieno manymu, turi vyres
nieji savo rankose Ir įsitiki
nimuose. Atrodo, tereikia 
nusileisti nuo Iki šiol užtik
rintai turimos pakylos Ir 
bandyti suprasti jaunuosius, 
jų galvoseną,įsitikinimus Ir 
praktišką kasdienybę.

Aišku, sunku Ir priimti, 
skaudu ir suprasti, kodėl , 
būtent,tas mūsų visų mėgia
mas, neretai Ir Iki padangių 
keliamas .jaunimas žymiai 
plačiau Ir giliau įsisąmonina 
vietinės aplinkos kalbą, lyg 
Ir antron vieton nustūmė sa
vo gimtą lietuvišką žodį.Ta
čiau,bent klek gUlau įsIškai
čius minėtų jaunuolių pasi
sakymus, nebandant prie jų 
dirbtinai lipinti mūsų pačių, 
taip vadinamą ’’wishful thin
king”, turėtume drįsti Išvys
tyti tikrąją Ir jaunimui vi
sai realią, neabejotinai 
jiems tikrą padėtį.

Bent Iki šiol,tomis temo
mis prirašėme nemažą šūs
nį visokeriopų straipsnių . 
Rodos, ylsapus Iškal bandėme 
gvildenti, gal klek Ir dirbti
nai artėdami prie viso rei
kalo esmės. Taip visa Ir pa
liko krūva žodžių Ir nevisai 
tikrų teigimų. Gi tetrūko tik 
vieno- pačių jaunųjų atviro , 
nevaržomo Ir ne mūsų su
gestijoms pagrįsto žodžio. 
Jei ankščiau tr pasigirsdavo 
vienas kitas mūsų sąžines Ir

atakuojantis jaunl- 
mo pasisakymas, tokį, daž
niausiai, priimdavome pu
siau negirdomis, su eUe re
zervacijų. Galvodavom, kad 
tai tik mažos dalies, nevisai 
sąmoningai nūs Itetkus lo jau
nimo opinija. Taigi, mielieji 
publicistai, bičiuliai, kolegos 
Ir visi suinteresuotieji,jau 
nebeskaltyklte, bet, kaip čia 
įprasta sakyti, studijuokite 
tų šešių merginų paskelbtas 
mintis Ir priimkite ne kaip 
Išimtis,bet taisykles.

Savaime suprantama, Iš
vados Ir galimi sprendimai 
nebus malonūs, lietuviškai 
širdžiai patrauklūs. Vis dėl 
to, turėdami realius davi
nius, gal kur kas sėkmingiau 
pradėsime spręsti gilios 
reikšmės klausimus,kuriuos 
bent Iki šiol bandėme nagri
nėti pusiau atklštlnal, galvo
dami Ir tikėdami, kad padė
tis yra malones nė. Deja, joje 
pūna gana tragiškų elemen
tų, šaukiančių reviduoti kai 
kuriuos mūsų llgšlolatklnlus 
įsitikinimus. Dabar jau ne - 
taip sunku matyti, kad sal
džių sapnų karalystėj sugai
šome daug brangaus Ir ri
boto laiko, guosdami save 
pavyzdžiais,skolintais Iš tik
rai šviesių Išimčių. Bet tai 
buvo daugiau panašu į mlra- 
žlnes pilis smėlio dykumo
se.

Anoms šešioms mergi
noms turėtų priklausyti mū
sų vteųpadėka už tiesų, per
dėtu patriotizmu nedangsto
mą žodį, įstabiai pristatantį 
esamą padėtį, nedangstoma 
jokiais fygų lapais. Jų skel
biama tiesa yra nuoga, gal 
todėl Ir parblofiklantl. Ta
čiau- tiesos pažinimas vi - 
sada yra ir įpareigojantis.

3 psl.
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Antanas Mace Ina,kultu - 
ros filosofas, pedagogas Ir 
poetas sulaukė 70 metų am
žiaus. Gimė 1908.1. 27 Ba- 
grėaų k. Ašmintos vls.Ma - 
rljampolės apskr.

Vytauto Didžiojo Univer
sitete Kaune studijavo filo
sofiją ir pedagogiką. 1930 m 
studentaudamas pirmininka
vo ateitininkų meno dr-jal 
Šatrija. Vėliau redagavo 
Ateitį, Išvertė į lietuvių kal
bą eilę pedagoginių knygų. 
Studijas gilino Šveicarijoje , 
Strassburge Ir Briuselyje.

Vokietijoje didelį dėmesį 
skyrė nepasaulėžtūrinės po
litikos sampratai Išvystyti. 
Antanas Maceina yra para
šęs ne tik lietuvių kultūros 
reikalais lietuviškai bet ne
maža studijų, straipsnių 
vertimų vokiečių kalba.

Be Ateitininkų organlza- 
cljos/vlenu metų buvo vadu/, 
daug dirbo Lietuvių Krikš
čionių Darbininkų Sąjungos 
Centro Valdyboje; Lietuvių 
Fronto Ideologas.

[r mes kaip tu Ilga! rymoj o m
Ir matėm Jį kiekvieno smėlio kibirkšty, 
O saulė leidos, Ir po mūsų kojom 
Šešėliai tiesės lyg avikailiai minkšti.

Jau tuoj naktis. Jau dykuma nustos 
blizgėjus 

Ir Išsiskleis lyg uždanga prieš mus. 
Bet ar tasai,kurs sėjai prasidėjus 
Užsuko pas tave, užeis į mūs namus?

jau eina prie pabai-Lietuvių Tautoda lės Insfi tūtas 
ruošiant Lithuanian National Costume knygą anglų kal- 
Ji vertinga ne tik mūsų jaunimui, mišrioms šeimoms, 

bet ir bibliotekoms, univers tetams ir kitoms kultūrinėms 
institucijoms. Iš anksto užsisakę ir prisiuntę $25d oi. pa
lengvinsime ir pagreitinsime šios neeilinės dailės knygos 
pasirodymą. Knyga iliustruota puikiomis spalvotomis nuot-- 
rankomis ir piešiniais. Užsisakyti galima rašant Marijai 
Vasiliauskienei, 51 Smithfield Drive, Toronto, Ont. M8 Y 3M1

gos 
ba.

Filosofijos daktaro laipsnį 
gavo už disertaciją Tautinis 
Auklėjimas.

Vokiečių okupacijos metu 
laikinosios vyriausybės buvo 
pakviestas Kauno U-to filo
sofijos fakulteto docentu, vė
liau Išrinktas fakulteto de
kanu. Karo įvykiams Išs t- 
plėtus Ir sovietams okupavus 
Lietuvą, pasitraukė į Vaka
rus.

Vokietijoje, Frelburgo U- 
te nuo 1956 m. dirbo dėstyto
ju.

Didžiausi Antano Macei
nos rūpėsčlal-kultūros filo
sofija, pedagogika Ir sociali
niai klaus Imal.

Būdamas labai produkty
vus, paruošė eilę Išsamių 
studijų religinės filosofijos 
temomis, meno Interpretaci
jos, tautinio auklėjimo, so - 
daliniais klausimais.

Žmogiškąsias esmines 
gyvenimo problemas nagri
nėjo per žymiuosius veika
lus, kaip Dostojevskio Didy
sis Inkvizitorius, Blbllnę Jo
bo dramą, Solovjovo Legen
das apie Antikristą Ir kt.

Filosofinėje srityje gilino
si į vertybių filosofiją,poka
riniais metals-egzlstenclnėn 
f llosofljon.

Poeziją pasirašinėja An
tano Jas manto vardu. ■ Ji 
charakteringa žmogaus pras
mės Ieškojimo nuotaikomis , 
švelnaus liūdesio Ir džiaugs
mo sinteze.

Visi turėję progos klausy
tis jo paskaitų Nepriklauso
mybės metais- o jų nemažas 
būrys- nepamiršta Antano 
Maceinos dar Ir dabar. Jo 
šviesi meilė žmogui, jo Idea
lizmas Ir vaizdingas dėsty
mo būdas bei temperamentas 
sutraukdavo minias studentų 
Ir Iš kitų fakultetų. Jo klrkš-» 
čtoniškas Ir platus polėkis 
gyvęnlmul nevienam studentui 
atvėrė platesnį horizontą.

Antanas Maceina vis kūry
bingas, liudijantis dalį nepri
klausomos L letuvos, š vies los, 
pilnos entuziazmo Ir kūry - 
b Ingos Lietuvos.

Iše Iv įjoję, praradęs Tėvy
nę, nenorėjęs prarasti Ir 
Europoą, tebegyvena V.Vo
kietijoje. bn

Varteliai girgžteli - lyg atdaryti. 
Kažkas lyg takeliu paslydo 
Ir tylomis dūzgena Ir lyg šydo

Kraštelis auksu ore švyti.
Ak - tai bitė
Pavakariop į avilį paklydo.

PAKE LE IV IS

Už lango ūžia vėjas. Gal paklydęs. 
O aš lyg pakeleivis, žiburį Išvydęs, 
Po tavo stogu užėjau truputį - 
Ne pailsėti Ir neprašyti, tiktai pabūti. 
Tik valandėlę. O paskui,kai varpo 

, dūžis
Nuo seno bokšto paskutinis leisis , 
Aš tavo kilimais tyliaisiais
Išslinksiu vėl, rausvoj lemputėj 

susigūžęs , 
/ Šešėliu vėl Išsllnkslu pro duris į vėją,

Į šaltą vėją tars bpaukštls,kurs nes - 
pėja 

Sugrįžt į savo šiltą gūžtą,

Iš Antano Jas manto poezijos rinkinio Gruodis )

JURBARKO MONOGRAFIJA 
LAUKIA LEIDĖJU ’.

Antano Giedraičio yra pa
ruošta Jurbarko monografija 
MUSŲ JURBARKAS. Ji api
ma seniausias istorines ži
nias, geografinę padėtį, ar
cheologines Iškasenas Ir vi
są gyvenimą nuo seniausių 
laikų iki dabarties skausmų.

A.Gledraltls/nesenlal mi
ręs/ją rengė daugiau dešimt 
metų. Daba^r reikia tik iš
leisti, kad ne tik jurbarkie
čiai, Jurbarke gyvenę ar 
mokęsi, bet Ir kitų vietovių 
gyventojui galėtų sus Ipažlntl 
su šia labai įdomia vienos 
Istorinės vietovės monogra
fija.

Yra sudarytas komitetas 
monografijos leidimo lėšoms 
sutelkti. Pirmiausiai kvie
čiami jurbarkiečiai, bet 
kviečiami taip pat irkltl pri
sidėti kaip rėmėjai ar pre
numeratoriai.

Komitetą sudaro: S.Tamo- 
‘šaltytė-Endrljonlenė /73O5 
So. Fairfield Ave., Chicago , 
QI, 60629/^A.Gallnaltls 6937 
So. Rockwell St., Chicago, Hl. 
60629/ Ir Cecilija Biliūnai -

tė- Mltklenė/7211 So.’ Whip
ple Ave., Chicago, Hl, 60629/.

Jų adresais galima slųstl 
čekius, kurie bus įkasuotl 
specialiame Jurbarko Memo
rial Fond’e ir laikomi tik 
monografijos leidimui. Nu
tarta kreiptis į visus, no
rinčius prisidėti prie mono- v 
grafljos leidimo. Sudarytos 
keturios grupės, galinčios 
paaukoti pagal savo Išgales .

Paaukoję 1OO dol.būtų lel- « 
dėjai/ jie galėtų įamžinti U 
savo mirusį artimą žmogų/ . 
Paaukoję 50 dol.ar dauglau- 
būtų mecenatai. Paaukoję 25 
dol.ar daugiau būtų rėmėjai. 
Prenumeratoriai būtų,kurie 
uš anksto užs įsakytų mono- 
monograf Iją, įmokėję 12 dol . 
Vis l jie būtų pagal kategori
jas įrašyti pačioje monogra
fijoje.

Taigi, Mūsų Jurbarkas lau
kia leidėjų, mecenatų, rėmė- 
jų ir prenumeratorių, nes to 
nepadarys pavergtieji - tai 
gali atlikti tik laisvieji jur
barkiečiai ar tos apylinkės 
buvę gyventojai, o taip pat 
vis l besldomį Lietuvos Isto
rija, gyvenimu Ir savo kilme.

PAŽINKIME PRAEITI /

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

Vykstant mums iš Vokietijos į Belgiją, JAV majoras 
R. E„ Neiman patikrino: " Sutartį reikės pasirašyti ir pil
dyti dviejų metų laikotarpyje. Po dviejų metų darbininkas

• galės palikti dirbti toliau, galės ieškoti darbo, galės ir 
grįžti atgal į Vokietiją, jei jo tautiečiai dar bus globoja - 
mi, arba galės Išvykti į kitas valstybes, jei bus tokių, ku
rios įsileis. "

Tačiau, atlikus dviejų metų sutartį;paalškėjo visai ki
tas sutarties tekstas, kurio mes nebuvome pasirašę -kad 
mes esame pastoviai Belgijoje įkurdinti. Rašėme į vai - 
rius raštus ir aiškinomės su BALFo įgaliotine Vokietijai 
Rovaite, DP emigracijos įstatymo į JAV vykdytoja Hugo 
Karusi. Šis patikino , kad Belgijos lietuviai, kaip ir kl - 
tų tautybių kasyklose dirbą DP, įeina į bendrąjį planą ir, 
atlikę pasirašytą dviejų metų sutartį, galės pagal DP įs - 
tatymą emigruoti į JAV.

IRO Centras Genevoje užklaustas atsakė, kad pasibai
gus sutarčiai DP Belgijoje yra laisvi pasirinkti darbą, o 
Richford asmeniškai patikino, kad visi tremtiniai,! kurie 

- neras Belgijoje pastovaus darbo, tinkamų sąlygų, turi tei
sę emigruoti į užjūrius Ir gauti medžiaginę IRO paramą . 
Bet Belgijos valdžios atstovai kalbėjo visai priešingai. ..

Su kun. dr. Prano Gaidos pagalba, parašėme memo - 
randamą IRO generaliniam direktoriui W. Hallam Tuck ir 
gavome atsakymą". Jūs galite su pasididžiavimu per - 
žvelgti dvejus prabėgusius metus, per kuriuos savo darbu 
Jūs padėjote pamatą naujam gyvenimui"... Kadangi Bei - 

; gijos darbo ministerija kltokiam darbui mums leidimo ne~
• davė, reiškia naujas gyvenimas turėjo likti nuolatos pože- 
! minėse anglių kasyklose Ir belaisviams statytuose bara - 
; kuose.

Dirbti toliau , baigus sutartis požeminėse anglių ka
syklose, daugeliui DP atrodė beprasmiška ir pavojinga 
sveikatai. Todėl, baigę sutartis DP sunkvežimiais su vi- 
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sals daiktais, pasileido Briuselin ieškoti IRO globos, ku - 
rl ir buvo "parūpinta". Vyrai buvo patalpinti į Petit Cha
teau kalėjimą Briuselyje, o moterys ir valkai su daiktais 
į Schearbuck stovyklą ir apstatytos stipria policijos sar
gyba. Nuvažiavęs Briuselin, bandžiau pasimatyti,bet ne 
vien prie vyrų, bet ir prie moterų su valkais neprileidžia. 
Nepadėjo pažymėjimas, kaip lietuvių bendruomenės pir - 
mininko, nei laikraščių korespondento. Nuogi belgų žan
darmerijos durtuvai neprileido pamatyti Ir pasikalbėti su 
savais tautiečiais, sąžiningai atlikusiais dviejų metų įsi
pareigojimus.1

Belgų spauda daugumoje mus užtarė, pažymėdama fak
tą, kad 1947 m. belgai turėjo paleisti iš kasyklų vokiečius 
karo belaisvius ir kviesdami DP, davė pažadus, kurių da
bar nesilaiko. Bet Belgijos valdžia buvo užsispyrusi ir 
vykdė anglių kasyklų savininkų norus.

Kai virš 400 DP, baigusių sutartis, buvo uždaryta ka
lėjimai!, belgų valdžia išleido oficialų pareiškimą, ragin
dama baigusius sutartis DP nebe mesti požemines anglių 
kasyklas, o dirbti jose Ir toliau, nes "vyriausybė sten - 
giasi Išgauti DP dirbantiems Belgijoje požeminėse anglių 
kasyklose, tas pačias teises į emigraciją, kurias turi li
kusieji Vokietijoje". Toliau buvo aiškinama, kad " šios 
galimybės bus išimtinai rezervuotos tiems DP, kurie ne
atsisakydami noro emigruoti, bus likę dirbti laikinai ang
lių kasyklose ir toliau".

Belgijos valdžia grąsė.kad ir toliau dirbtume anglių 
kasyklose. Vienkart, kad atbaidžius tolimesnį, I baigusių 
sutartis DPplūdimą Briuselin, pagriežtlnto kalėjimo rėži - 
mą. Taip pat buvo pablogintas maistas ir uždrausta gauti, 
bet kokių savo tautinėm kalbom spausdinlų. Nežiūrint to , 
balandžio mėn. gale, Petit Chateau kalėjime jau buvo virš 
700, baigusių sutartis, DP. Tada belgų valdžia DP nebe
priėmė ir į kalėjimą. Liepos 4 d. 1949 m. sunkvežimiais I 

iš Limburgo provincijos į Briuselį atvyko IRO "globon"77 
atlikę sutartis angliakasiai, 40 moterų ir 28 valkai.

Pirmą naktį jie praleido trečiojoje policijos nuovado
je, ryte, iš jos išvaryti, antrą naktį pralei do Nord gele - 
žinkeių stotyje. Iš čia išvaryti, trečią naktį St. Gudulo pa
rapijos salėje, bet ketvirtai nakčiai belgų žandarmeri
ja ir iš čia juos išvarė ir liepė nakvoti po gražiu žvaigž
dėtu Briusleio dangumi... Atsirado geraširdžių belgų, ku
rie suteikė pastogę daliai moterų su mažais valkais,bet - 
dauguma liko atvirame ore, Briuselio šaligatviuose mo - 
terys plovė vaikų vystyklus ir juo čia pat džiovino. Po 
keletosdienų tokio gyvenimo, jie buvo įsileisti į prieglauda 
o jau sergantieji, į ligoninę. Paskui buvo perkelti į DP in
ternuotų stovyklą Monse- majoro Sabbe kareivines.

Tuo pasinaudojo komunistai. Sovietų ambasados tar
nautojai lakstė ir iš visų pusių fotografavo gatvėje gyve - 
nančlus DP. Tuo pat metu po angliakasius ėmė važinėti ir 
raudonieji politrukai, rodyti nuotraukas, kaip belgų valdžia 
bei IRO, baigus sutartis, juos "aprūpina". Pasakojo bū - 
tas ir nebūtas požeminėse anglių kasyklose katastrofas , 
kelti aikštėn belgų valdžios ir IRO daromas mums skriau
das ir raginti mus grįžti į sovietų okupuotus gimtuosius 
kraštus. Bet DP verčiau gyveno belgų "pragare",’ bet ; į 

sovietų rojų nė vienas vykti nesutiko. Kai kur susibūręDP 
išvartė raudonųjų automobilius, o nuo didesnio apmuš! 
mo juos išgelbėdavo belgų žandarmerija. Tada politrukai^ 
bandė laimę pas internuotus, bet “rus Idai “buvo sutikti j imis 
tinkamais vardais Ir nerado, nė vieno, kuris sutiktų vykti 
į sovietinės okupacijos kraštus. Tada politrukai bandė lai
mę pas moteris ir vaikus.. Čia jie apspiaudytl, dvokiančiais 
daiktais apmėtyti, turėjo greitai neštis lauk,nes moterys 
ėmė rlkuotls su nešvariais skudurais Ir šluotomis-,.

Po kelių mėnesių kalinimo ir nuolatinio administra - 
cljos raginimo grįžti atgal dirbti požeminėse anglių ka - 
syklose. daug kas paklausė ir grįžo. Kiti DP laikėsi kie
tai, reikalaudami belgų valdžios ir IRO pildyti pažadus , 
nes jie savuosius buvo išpildę.

Žinios,kad baigus DP sutartis belgai laiko kalėjime, 
pasiekė ne vieną sovietų,bet Ir Vakarų spaudą. Tada visi 
buvo perkelti į buvusias majoro Sabbo kareivines Mons’e, 
bet savosios spaudos Ir ten DP negavo.

Į Mons Internuotų stovyklą, baigusiems sutartis DP 
vtsttek nebuvo lengvą patekti.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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THE DEFECTION OF SIMAS KUDIRKA'
Simo Kudirkos šuolis į galba. Gal niekas nedavė su- • rė remontą/reztdenclją.ku- 

laisvę tapo paverstas į Isto- gestljos, o gal Ir nenorėjo, 
rlnę Aramą televizijos fll- kad koks lietuvis vaidintų 
mui. Sausio 18 d. 1978 m. ši Kudirką. Manau, kad galėjo 
dviejų valandų filmą buvo pasitelkti, ypatingai dabar , 
rodoma spaudos kviestiems rež. Jurašą bent patarimams 
žmonėms 
publikos tiek lietuvių tiek a- gorius, vaidinęs Simą Kudlr- 
mertklečlų prisirinko nema- ką- Alan Arkin -savo vald- 
žas skaičius. Simo 1970 m. mens nesuprato. Sakyčtau- 
padarytas šuolis įlalsvę dė- labai gerai atliko, bet vis dėl 
ka neregėtos drąsos, didvy
riškumo apvainikuotas per
galės vainiku, buvo rodomas 
televizijos CBS studijos 2 
kanale. Taip pat jau dabar 
mokyklų studentai supažin
dinami su turinio tekstu Ir Iš 
jo užduodami rašto darbai. 
Taigi, tą neįkainuojamą lie
tuviams Ir lietuvių tautai 
propagandą nėra įmanoma 
skaičiais nustatyti nė įver
tinti. Galima drąsiai teigti , 
kad Iki šiolei, dar joks lie
tuvis Ir jokia organlzacja 
nėra tiek lietuvybei Ir jos 
Išpopuliarinimui pasltarna - 
vus t.

Esu žiūrėjęs per porą de- 
š Imtmeč lų į va Ir taus lų Holly
wood© gamybos filmų. Tad, 
sakyčiau, nesu naujokas,gal 
kartais net priekabus.Taigi, 
Ir į "Defection of Simas Ku- 
dlrka kritiškai pažiūrėjau.

Visų pirma, nenorėta, ar 
nesugebėta jo tragediją Iš- 

' ryškinti Iki 
laipsnio, kuris 
krėstų Ir duotų pažinti dau
giau komunistinio žiaurumo, 
kuris vadinamas teroru.Da
bar filmoje nematėme nei 
žiauraus tardymo, nei nuogo 
kalėjimo gyvenimo. Žinoma, 
amerikietis žiūrovas ir gal 
net filmų kritikas, nepažin
damas to balsaus rėžimo Ir 
jo suskurto teroro, gal 1 bus 
Ir nekritiškas. Bet mums, 
kurie tiek daug matėme , 
pergyvenome Ir savo kailiu 
patyrėme-trūksta pilnumos.

Prikibau tuojau ir prie pa
grindinio aktoriaus, kuris 
gerai vaidino Simą. Ar ne
būtų geriau, kad įls visą lai
ką būtų arba gerai mokėjęs 
angliškai, arba su dideliu 
akcentu visą laiką vienodas 
buvęs. Dabar gi, pirmame 
akte, "perfekt"kalbėjęs ang
liškai, jau antrame kada nuc 
laivo ruošėsi šoktl-vlsal ne
bemoka Ir tik paskirais žo
džiais graballojasl rankų pa-

rl švyti kalne. Čia svečius 
pasitinka su gera doze pati 
Rūta Ir tuojau užkrečia tuo 
pačiu Ir svečius. Jų šį va
karą nėra daug: konsulas V . 

Sakyčiau, kad duoti. Nesakau, kad tas ak- Čekanauskas, p. Adomėnas , 
kuris IrKudlrkus atvežė,po
ra Iš studijos Ir J. Kaributas. 
Už baro- Rūtos vyras Web
ster Lowe,kuris aptarnauja 
įvairiais gėrimais svečius .

Jis gražios Išvaizdos,lėto 
temperamento ir mandagią! 
korektiškas. Kaip atrodo, 
jau spėjęs su lietuviais ne 
tik apsiprasti,bet juos Irpa- 
mlltl.Kadangl svečių nedaug, 
tat Ir Išsikalbėjimas nuosai
kesnis. Iš p. Kudirkienės te
ko daug ką naujo nugirsti Ir 
sužinoti.Kaip atrodo,tai dar 
Ir dabar ji neišsiaiškinusi, 
kaip atsirado prie jos durų 
pundas, kuriame buvo Ame
rikos lietuvių laikraščiai: 
*Draugas,**NaujIenos,*Sleprl - 
klausoma Lietuva* Ir J. 
Gllaudos knyga "Simas".Bi
jojusi provokacijos Ir nežl - 
nojusl, ką daryti:Imti ar ne. 
Pagaliau apsisprendusi pa
imti. Gavus l leidimą aplan
kyti Simą, Iškarpas jam slap
tai nuvežusi. Baimė ėmusi, 
bet vežusi tik tam,kad Simą 
įtikintų, jog tikrai lietuviai 
čia, Amerikoje juo rūpinasi .

Iš baro Rūta kviečia į val
gomąjį, prie žvakldėmls Ir 
ramunių puokšte papuošto 
stalo. Čia daugiau tenka pa
sikalbėti su Kudirka, kuris 
noriai šnekasi Ir klek jauai -

dramatiško 
žiūrovą su-

Aktorius Alan Arkin, filmoje 
vaidinęs Simq Kudirkq.

to, galima kai kur las scenas 
Irkltatp pravesti,kad pilniau 
Išryškėtų nuoskaudos.

Taigi, nežiūrint,kad mūsų 
eilinis žiūrovas .pagautas Iš
gyventos nuotaikos bus at
laidus, aš keliu ranką už sa
vo nuomonę, pripažindamas 
visų teigimų,kad nežiūrint to, 
filmas yra neįkainuojamos 
reklamos.

Necituos (u f Urnos teksto, 
nes jau visi filmą bus matę , 
tik pažymėsiu neefektingą 
finalą, kuriame Simas Išve
žamas į mišką Ir paliekamas. 
Neįtikėtina,kad čia pat žmo
na, lyg būtų amerikietė, at
vyksta juodame limuzine Ir 
čia jie susitinka. Kaip vėliau 
teko patirti Iš p.Kudirkienės, 
jis buvo atvežtas į Klaipėdą 
Išleisti į laisvę, bet apie tai 
jam nė žodžiu nebuvo užsl- 
mlnta Ir jis buvo t Ikras, kad 
jį veža sušaudyti. Žinoma, 
kaip vėliau paaiškėjo, to ne
įvyko, bet Klalpėdon jį at
vežę, įvežė į patalpų* kurioje 
keletas kareivių valė šautu - 
vus.Simas buvęs tikras,kad 
Iš ten jį ves sušaudyti. O čia 
Ir pranešė, kad jls-lalsvas . 
Neradau jokios Informacijos 
apie režlsorlų, bet jam buvo 
kurkas lengviau surežisuoti 
laivo jūrininkų scenas. Ma
tomai, turėjo patarėjus.

Pasibaigus filmai,trumpą 
žodįtarė Simas Kudirka, pa
brėžtinai primindamas, kad 
amerikiečiai turi būti labai 
atsargūs, darydami bet ko
kius susitarimus su Maskvos 
tironais. Jis juos pavadino 
Imperialistais Ir barbarais. 
Nežiūrint akcento, i Kudirka 
kalbėjo labai gerai, o ameri
kiečiai mėgsta autentiškus, 
Iš paties asmens Išgirstus 
žodžius. Jam baigus, visi 
žiūrovai buvo pakviesti už- 
kandžlams Ir pasikalbėji
mams. Su pačiu Kudirka te
ka persimesti tik porą žod
žių. Mačiau, jis daugiausia 
laiko skyrė, kaip Ir reikėjo, 
amerikiečiams.

naši, kad amerikiečiai labai 
mažai tepažįsta rusiškąjį 
Imperializmą. Netoli sėdi 
pora amerikiečių. Jis jiems 
kalba ir kalba, o pastarieji 
žiūri klek abejingai. Man 
pasakojo, kokį balsų vaizdą 
jam teko matyti, sutikus Vla- 
sovo armijos karius. Jie bu - W 
vo Išbadėję, nepepanašūs į £ 
žmones. Be dantų, veidai 
raukšlėti, lyg kepta bulvė. O g 
jau keikė amerikiečius, ku - J 
rle juos tiems barbarams W 
komunistams Išdavė! "Klal- 0 
kus vaizdas", sako jis man, A 
" o Amerika apie tai visai 
pamiršo". Simas, užklaustas, ™ 
kodėl jam toks mažas hono- CB 
ratas už filmą, numojęs ran
ka tvirtino, kad ne tas jam 
svarbu. Jam esą svarbu,kad 
tik daugiau žmonių sužinotų, 
kad amerikiečius supažin
dintų,’kokioje vergijoje gy
vena žmonės,kuriems skel
biama tik konstitucijos la
puose-laisvė, pilna laisvė. . 
Jis džiaugėsi, kad prancū
zai filmą jau užpirkę. Gal 
po to paseks ir kitos tautos. 
( Tada ir jam tas honorarai 
gal padidėtų ?).

Daug išsikalbėta ir pa
bendrauta, nes laikas leido, 
o ir aplinkybės buvo labai 
palankios. Mačiau, kad Si
mas nepalūžęs, tvirtas ir 
nuoširdus, siekiąs savo tiks
lo užsispyrusiai. Linkiu Tau, 
Simai ir išlikti tokiu, ir te
gul Dievas laimina 
Tavo žygius Ir 
Manau, kad to 
si geros valios

visus 
užmanymus '. 
linki ir vi - 

lietuviai.
J. Ramonas

MONTE CA R LO R U LETEI

PAS AKTORĘ RŪTĄ LEE 
KILMONYTg

Nors Kudlrita buvo, saky
čiau, studijos rankose ir prie 
jo nevisi galėjo prisiprašyti, 
bet Rūta Lee, kuri ką r Ik grį
žo Iš gastrolių, vaidinusi 
daugiau kaip mėnesį laiko, 
susisiekė su CBS studija Ir 
rytojaus dieną, sausio 19, ji 
surengė gražų Kudlrkams Ir 
mielai vertėjai Kezlenel 
priėmimą.

Po visų didelių lietų Ir 
audrų, kokių čia retai pasl- 
tatko, vakaras tarytumei prie 
rojaus vartų. Vis į kalną Ir 
į kalną, pagaliau pas lekiu Ir 
Rūtos Išdabintą/neseniai da-

Pasalinio garso Monte 
Carlo kazinui sukako virš’ 
šimtas metų.; Per tą laiko
tarpį ten įvyko įvairiausių,©, 
kartais net ir nuostabiai ne- 
nepatikėtinų nuotykių, kurių 
didžiuma buvo aprašyta — 
paminėta pasaulinėje span - 
doje, bet nemaža įvykių liko 
niekur nepaminėti ir neap
rašyti.

Neperseniai Prancūzijoje 
pasirodė knyga, kurioje au
toriaus surinkti ir aprašomi 
įvykiai ir r nuotykiai, įvykę 
šimtmečio bėgyje prie kazi
no žaliųjų stalų, o jų būta 
daug , įdomių, sėkmingų ir 
nesėkmingų - liūdnų.

Štai, kad ir įvykis su gar - 
šia ja italų artiste Eleonora 
Duse. Kada ji gastroliavo 
Monte Carlo teatre, pasibai
gus spektakliui ji užeidavo į 
lošimų kazino ir prisėsdavo 
prie žaliojo stalo. Ji lošda
vo neišpasakytai didelėmis
sumomis, bet, deja, nelairainr- rumu ir jos savižudybės žy- 
gai.nes niekad neišlošė didės gis padarė didžią įtaką į ka- 
nės sumos. Vieną vakarą už 
jos nugaros atsisėdo jauna, 
niekam nežinoma mergina.
Ji taip pat lošė didelėmis su
momis ir vis pralošdavo. Po 
kelerių valandų tokio lošipio 
Duče pastebėjo, kad jos kaimj

1 100 METŲ
buvo negyva.

Šios merginos mirtis 
kėlė spaudos akciją ka J.no 
nena idai ir kazino pradėjo 
justi šios akcijos pasekmes 
apyvarta pasibaisėtinai ma
žėjo.

Ši krizė dar padidėjo pa
sėkoje su prancūzų artiste 
Sarah Bernhardt. Ji sukėlė 
gana didelę pinigų sumą—• 
telktąnet 100. 000 frankų ir 
žengė viltim aplošt kazino, 
bet jos ataka tetruko vos 
tris valandas. Per tą lai
kotarpį ji pralošė visus pi
nigas. Grįžusi viešbutin, ji 
išgėrė didesnį kiekį migdo- 
domųjų miltelių ir po kelių 
valandų ją besąmonės rado 
jos geras draugas grafas 
Rohan. Pakviestas gydyto - 
jas konstatavo ją esant la
bai pavojingame ir beviltiš
kame stovyje.
Sarah Bernhardt anuo metu 
naudojosi didžiuliu populia-

su-
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JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT), TAV(į IR TAVO ARTJMUJU 

GYVENIMĄ IR NORI nustoti GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.
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laimę Monte Carlo kazine.
Juoda skraistė apgaubė Mon
te Carlo kazino. Laimė ke - 
liavo S3 juo. Išlošdavo, kaip 
buvo teigiama su monoto - 
nišku reguliarumu. Pagalia i 
Wells rizikavo banką irūš - 
lošė. Išlošė 100. 000 frankų- 
geležinį kazino kapitalą. Ža
liasis stalas buvo apdengtas 
juodu apklotu. Tai reiškė ru
letės sumušimą ir ruletė ne
galėjo funkcijonuoti kol iš 
vyriausio kasininko nebuvo 
naujai pristatyta 100. 000 
franku.

Tuo nesibaigė ir toliau vy
ko nepatikėtini įvykiai-Wells 
vėl antru kartu išlošė banką. 
Jį apspito būrys lošėjų, ku - 
rie stengdamiesi išnaudoti 
jo laimę jungėsi prie lošimo 
rizikavo tuos pačius nume
rius, kariuos pasirinkdavo 
Wells , o jis pasirinkdavo 
skaitlines nuo vieno iki de
šimt ir, dažniausiai, išlošęs 
vėl kartą kartodavo tą pačią 
skaitlinę net padvigubinda
mas statomą pinigų sumą ir 
buvo spręsti ar jis turi kokią 
nors išstudijuotą lošimo sis- 
mą.

Sekančią dieną anglas pra
dėjo lošti 3 valandą po pietų- 
ir neilgtrukus vėl, trečiu 
kartu, laimėjo banką.

Šis įvykis pasidarė ano 
meto sensacija. Wells pasi
traukęs nuo ruletės pamė
gino lošti baracatą ir čia 
per pusvalandį išlošė 150.- 
000 frankų.

Pasiautėjęs tris dienas 
Monte Carlo kazine Wells 
grįžo atgal prie Temzės. 
Skaičiuota , kad iš Monte 
Carlo jis išvežė virš milijo
no frankų.

Nors Wells gerokai išva
lė kazino kasą, bet šis įvy
kis pagyvino Monte Carlo 
gyvenimą . Krizė pasibaigė. 
Žmonės vis komentuodami 
Wells sėkmę vėl bandė lai
mę prie žaliųjų kazino loši
mo stalų.

žino veiklą-ko pasėkoje ke - 
lioliką savaičių ties kazino 
lošimų stalais viešpatavo 
mirtina tuštuma, kas iššau
kė didžiulį susirūpinimą M c 
naco kunigaikštijoje. Tačiau 
Monaco kunigaikštis turėjo 

nė staigiu -judesiu įcfejoikažkę laimę.
1891 metais iš Londono į 

Monte Carlo atvyko jaunas 
anglas Charles Wells, ku - 
ris ryžosi išbandyti savo

burnon. Tai buvo stiprus 
nuodai. Jaunos merginos gal
va staiga nusviro ant žalios 
lošimų stalo gelumbės. Ji

Praslinkus keletai mėne
sių 1891 m. lapkričio mėne
syje Wells vėl pasirodė Mon 
te Carlo kazine.

Šį kartą jis pradėjo lošti 
statydamas ant penktojo nu
merio ir vėl.. .jam pasise
kė. Jo pasirinktasis penkta
sis numeris laimėjo iš eilės 
penkis kartus. Ši operacija 
davė jam 98. 000 frankų.

Dabar casino direktorius 
Blanc rlm*ai susirūpino. 
Wells sekimui Įjuvo paskirta 
dešimt geriausių detektyvų. 
Taip pat lošimus* pravedan
tieji casino tarnautojai buvo 
įtarti ir jų veiklai sekti taip 
pat buvo paskirti prityrę de
tektyvai. Po atydaus sekimo 
tačiau, ekspertai ir detekty
vai kategoriškai patvirtino, 
kad negali būti kalbos apie 
kokį Wells sukčiavimą. Tri
jų dienų bėgyje anglas vėl 
išlošė apie milijoną frankų , 
ir vėl sugrįžo Anglljon.

1893 m. žiemą Wells at
plaukė į Monte Carlo su sa
vo nuosava jachta Palais 
Royal. Šiuo kartu casino di
rektorius Blanc tikrai susi
rūpino ir pats atsisėdo prie 
lošimo stalo vadovauti loši - 
mui. Wells'ui ėmė nesisekti, 
Pradėjo pralošti, ir jau po 
kelerių dienų turėjo telegra
fuoti Londonan, kad jam pri- 
s lustu pinigų ir... per labai 
trumpą laiką pralošė visa 
ankščiau laimėtą kapitalą. 
Kad išgelbėjus savo poziciją 
ir atgavus prarastus pinigus 
Wells griebėsi suktybės . 
Naudodamasis didžiu popu
liarumu, jis pardavė keliems 
naiviems finansininkams 
nieko nevertą,jo paties pa
ruoštą Išradimą, kurio pa - 
galba neva tai turėjo būti 
sutaupoma nepaprastai daug 
kuro laivuose. Gavęs iš fi
nansininkų i pinigus neva tai 
už nuostabų išradimąWells 
tuč tuojau iš Monte Carlo 
pabėgo, tačiau neilgai trukus 
pavyko jį areštuoti, konfis
kuoti jo jachtą ir teismo'jis 
buvo nubaustas aštuoneriais 
metais kalėjimo.

Atlikęs bausmę, Wells dar 
kartą norėjo negarbingu bū
du pagerinti savo finansinį 
stovį ir paskelbė, kad turi 
pardavimui neklaidingą ru
letės lošimo sistemą,pagal 
kurią jau tris kartus yra iš - 
lošęs casino banką. Į šį 
Wells pasiskelbimą momen
taliai atsiliepė Monte Carlo 
casino direkcija, paskelbda
ma, kad Išmokės du milijo
nus frankų, patiekdamas ne
klaidingą išlošimo sistemą. 
Šis casino direkcijos pas
kelbtasis atlyginimas dar iki 
šiai dienai nėra laimėtas .

(Bus daugiau)

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO ]1»3C ■’<' 12 v0* '"“^'es 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stonkev,?,u». 1053 Albanai Cr.. P.O. TEL. 669-‘■83a

PRENUMERATA $ 10.00 mėtoms ir $6.00 pusei metu.

keleivis
636

PU BU S III M; COMPANY
TEL 268-3071

PUl’.ir. .IRUS OI THE LIIHIIANIAN VVELUY's;ri‘ t 1905
BROAD w A Y e S O U T H BOSTON. MASS. 02127

T EL. 575- 8971.

'ont^ 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P/Q.
PORTRETAI - VEDYBOS KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS °ROGOS

udio

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

79 Woodfield Dri ve, Ottawa, Onr.
PRIVATI INDUSTRINE IR KOMERCINE STATYBA, 
dorbojt atliekamai aęilnlngal Ir prieinamomis kai

IN — GROUND Swimming Peal *«atybo(10y 
_______________ TEL-(613) 225- 400 1_______

5 psl.
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Hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

a.lukoSius

namuoseįsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

_________“TALKA”
830 Main Street Eo»t, telefonas (416) 544*7125 

L8M 1L6

Darbo valandos: pirmod'eniais - ketvirtodie- 
n>ai, nuo 10 iki 5 vol, penktadieniais nuo 
10 iki 7 vcl , Ještodiemais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpiūi o men ir prieš ilgus savait
galius še'’adicniois uždaryto.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokomas pilnas čekių patarnavimas.
Kopi-alos ----  virš $ 10,000.000 '

Taupyk ir skolinkis

KLUBO GIEDRAITIS
BALIUS

Jau kelinti metai, kai tik 
naikių balius - užgriūva ir 
sniego pūgos. Taip ir šįmet. 
Jei nė sniego kalnai-zuikių 
baliuj būtų buvę kur kas dau
giau žmonių. Tačiau, kad ir 
ne visai pilnoj salėj, svečiai 
turėjo progos pasiklausyti 
Toronto VOLUNGĖS daini
ninkių gražių balselių ir ma
žiau girdėtų lietuviškų dainų.

Nors pagrindinės vadovės 
nebuvo, tačiau volungietės 
nepasimetė ir sklandžiai at
liko dainų pynę. Pianinu pa - 
lydėjo S. Freimanienė. Jei
gu būtų galima kaltinti-tai 
tik išklerusį pianiną...

Baliaus pranešėju buvo R. 
Rustulis,kuris sugebėjo ori
entuotis ir kebliose padėty
se. Klubo V-ba yra dėkinga 
rėmė jams,kurie paaukojo po 
turtingą staliuką. Ačiū jiems; 
P. Armonui, Conssesion Ga
rage, A. Buiniui, Heating Ltd 
Ltd., P. Bosui, L. Bučinskui,
Inaugural Investment Ltd.. namus. J. Kr.

N du j a lietuvi ška šeima — Kęstuti s ir Onute B ark ausk aite - P oderi ai 
Kestutis išaugo Sudbury, Ont., Onute - Seinuose, Suvaikę trikam-

Dv:_ ' Nuotrauka Justo Stankaus.

IR GERAI IR BLOGAI . . . i
(Atkelta iš 2p si.)

S- 274 pareiškimus,kad ne
norime jokių unijų steigimo 
karinėse pajėgosel Rašyki
me savo senatoriams ir Ko
mitetui, kad jokių unijų 
nereikia kariuomenėje.T ai 
būtų mūsų pačių 
pas {laidojimas. Ir 
rinktos valdžios tada nieko 
nereikštų, nes kas valdys 
kariuomenę, to Ir valdžia 
klausys; jei ne- būtų per
versmas. Toks chaosas mū
sų lauktų. Jau ir dabar nėra 
privalomos karinės tarnybos 
Ir tai ateityje gali sukel
ti daug rūpesčių, nes jaunuo
liai, neparengti kariniams 
veiksmams, net nemoka 
ginklų valdyti. Tai kaip ga
lima būtų juos skubiai siųsti 
į frontą? Nėra ir atsarginių 
įvairiuose kariuomenės da - 
1 Intuose. Savanoriai, atlikę 
sutartą laiką- juk negalima 
juos vėl šaukti. Jei karas Iš
kiltų, tai būtų daug kaltinin
kų kodėl Amerika nuslopino 
6 p si.

MOKAME UŽ: •
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 7.%
term, depozitus 1 m. 8,/j< % 
pens1|ų fondų .. .. • 9 %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 11 % 
nekiln. turto pask. 9J/4 %

A. Gudeliui, ABC Auto Body, 
V. P. Vi kuokams ir A. Ži 
linskui, Eterpreise Ltd.

Valdyba yra dėkinga taip 
pat Danutei ir Petrui Bobi- 
nams, kurie vėl atsisakė bet 
kokioatlyglnimo ir buvo vy - 
kokio atlyginimo Ir buv© vy
riausi šio baliaus virėjai.

Valdyba

sudbury
• Petras Rūkas staiga mi
rė General ligoninėje. Bu - 
vo 54 metų, kilęs iš Utenos 
apskr.į Kanadą atvykęs 1948 
m. Gyveno vienišas, nes 
žmona buvo jį palikusi. Jo 
dukra gyvena Toronte. Ve
lionio palaikai sudeginti 
Park Lawn krematoriume^

Tebūnie tau,Petrai, ramy
bėj amžinybėje. J. Kr.*

o E Iena Tolvaišlenė, gražiai 
praleidusi atostogas Meksi
koje- Accapulco vasarvietė
je, saule nudegusi, grįžo į 

karinį pasiruošimą.
Tad, mieli karų veteraną; 

visi lietuviai, parašykite 
laiškus. Parodykime Sena
tui ir joKomltetui.kad mums 
rūpi Amerikos karinė jėga , 
prašykime, kad priimtų sen . 
Thurmondo Bill S-274,arba, 
sutikę juos .pakalbėkime šiuo 
reikalu. Reikia veikti prieš 
klastingiesiems uždedant 
žabangas karinei mūsų jėgai. 
Nušluoklme jų užgaidas1.

Bal. Brazdžlonte 
Chicago, Ill.

PRANEŠIMAS 
1978 m. sausio mėn. 1 1 dieną, 

St. Catharines, Ont. mieste mirė 
Antanina RįBINSKIENE- JARU- 
ŠAUSKAITĖ. ^Palaidota sausio 
16 d. Svjono Krikštytojo kapinė
se, Port Credit, prie Toronto.

Velionės giminės, testamento 
vykdytojai ar daugiau kas Žinan
tieji apie viri išminėtą mirusio
jo, prašomi kaip galint skubiau 
atsiliepti su pranešimais šiuo 
adresu: Adolfas Šetikas,

10 Clark St.,|
St. Catharines,Ont.
L 2R 5G£ Canada.

PAJUDĖKIME
IR PAMATYKIME

Daugelis Iš mūsų esame 
nemažai keliavę, kadangi to 
reikalavo neramūs laikai, o 
nevienam ir Iš viso taip bu
vo paties likimo padiktuota.

Bekeliaudami, mes daug 
ko matėme,patyrėme, Išgy
venome. Dar Ir dabar, ats I- 
radus tinkamesnei progai, 
mes dažnai kur nors pakyla
me, kartais net tollman pa
saulio pakraštln nukeliauda
mi. Tomis kelionėmis mes 
labai praturtiname savąjį 
gyvenimą. Laimingi visi tie, 
kurie nlekeno neverčlaml- 
savanorlškal- turi progos 
kartas nuo karto po šį mar
gąjį pasaulį pakeliauti,pla
čiau su juo susipažinti,pa
tirti, pamatyti, pajausti, dva
siškai atsigaivinti. Tai bene 
pats didžiausias žemiškasis 
turtas, neprarandamas ir ne
panaikinamas. ..

Šį kartą norisi pakalbėti 
apie mums visiems lietu
viams, gyvenantiems lais
vajame pasaulyje labai di
dingą, retą, tik kartą gyve
nime bepasitaikančią progą .

TAI PASAULIO LIETUVIŲ 
DIENOS Kanadoje, Toronto 
mieste, birželio pabalgoje- 
llepos pradžioje, 1978 m., 
gražiausiame metų laikotar
pyje.

Šitokio masto parengimo , 
į kurį mes vlsl turlme gali
mybės nukeliauti, dargi ne
turėjome. Daugeliui mūsų 
tai pirmas toks, Ir gal būt, 
kad vtenlntėlls visame gyve
nime. , , ...i.Leiskime daugiau kalbėti 
faktams, pasitikėkime šios 
šventės rengėjais Ir mūsų 
ten laukiančiais netikėtu
mais.

Pirmiausia, junkime ke
lionę į PLD Toronte su sa
vo šeimos atostogomis, Ir 
padarykime jas vienas Iš 
pač lų įdomlaus lų mūs ų gyve - 
nlme. Pamatys Ime, kaip at
rodo Ir tvarkosi patys didie
ji šios dinamiškos lietuviš
kos kolonijos kultūros židi
niai, apie kuriuos plačiai 
kalbama visame pasaulyje . 
Tai tik viena dalelė čia mū
sų laukiančių įdomybių.

Štai grynai lietuviška, e- 
.lerglnga, veikli Pris įkėlimo 
šventovė. Kaip pasaka gra
ži, romantiška, lietuvių liu
teronų Išganytojo parapija. 
O štai Ir naujas, didingas, 
dar dažais tebekvepiantis , 
didysis Ąnapllls,su lietuviš
komis kapinėmis, nauja 
šve ntove, lietuviška s lela Ir 
širdimi.

Tarytum Istorinė Merki
nės p Uis, plačiai garsiai po 
pasaulį nuskambėję Toronto 
Lietuvių Namai. Tikra Ir 
gal Inga lietuviškoji tvirtovė, 
šios kolonijos pažiba.

Wassagos vasarviečių ra
jonai- tai antroji lietuviško
ji Palanga. Klek tolėliau į 
šiaurę, net 30 tūkstančių 
s alų turint te Muskoka ežery
nas- tat tikrasis šios žemės 
rojus.

Čia pat Ir Park Lithuania, 
taipogi Aukštasis Parkas 
/High Park/, kurio vis di
dieji pasaulio didmiesčiai 
tik pavydėti begali.

Toronte randasi Ir nau - 
jaustas Ir moderniškiausias 
zoologijos sodas. Ontario 
ežere Išdygusi, taip vadina
ma, Ontario Place. Ežere 
vis tebeaugančios naujos sa
los. Čia' pat aukščiausias 
pasaulyje pastatas, visame 
pasaulyje pagarsėjęs Sci
ence Centre, net 16 linijų au- 
tostrada, einanti pro šį 
miestą. Niekur dar nematy

ta šio miesto moderni rotu
šė.

Lietuvių Dienų laiku To
ronte bus, taip vadinamas , 
visų čia gyvenančių tautybių 
Karavanas, kuriame Ir lie
tuviai gana sėkmingai kas
met dalyvauja.

Neįmanoma vteko žodžiais 
apibūdinti, reikia patiems 
asmeniškai pamatyti. Tai 
milžiniško masto Ir nepap
rasto įdomumo visų čia gy
venančių tautybių renginys , 
kurio nė vienas kitas pasau
lio didmiestis deja dar netu
ri. Jo sumanytojai- ateiviai 
Iš Europos, jauna ukrainie
čių pora,taipogi gyvena šia
me mieste.

Viso pasaulio tautų kultū
rą, meną, viską, ką jie turi 
gražaus Ir, įdomaus, visai 
nesunkiai gali pamatyti, su
sipažinti, pačiupinėti, netgi 
paragauti.

Šių jnetų atostogas derin
kime Ir junkime su šiomis 
PLDlenomls .Padarykime jas 
įdomiausiomis savo gyveni
me. Garbingai atlikime Ir 
savo kaipo lietuvių pareigą .

Nep rale tek Ime šios, tik 
kartą gyvenime bepasitai
kančios progos.

UESU LIETUVIU NAMAI

SIMPOZIUMAS LIETUVIU 
NAMUOSE

Sausio 22 d.,sekmadienis 
buvo "sunki” diena Lietuvių 
Namams, nes buvo sprėnd- 
žlama jų tautinė ateitis,sim
poziumo rėmuose./Finansi
niai reikalai šį kartą nebuvo 
pallestl-talLN V-bos prob
lema/. Duota svarstymui 
tema-LN-Lletuvybės ateitis.

Visi jauni amžiumi sim
poziumo nariai: G. Beresne
vičius, G. Juozapavičiūtė, G. 
Vlsockyte Ir Al. Senkus .ko
ordinuojant dr. A.PacevlčIul, 
Išreiškė savo mintis ne tik 
dėl LN stokos Iniciatyvos 
lietuviškumo puoselėjime. 
Čia gvildenamos problemos 
palietė visą Išeivių bendruo
menę, kuri, jaunimo suprati
mu, neperdaug rūpinasi pa
traukti savo tautiečius, ypač 
priaugančiųjų kartą, prie sa
vo kamieno.

Daugelis senesnės kar
tos tėvų kaltina vienas kitą, 
dėl jaunimo nutautėjimo Ir 
klaus la, kodėl?

Šiame Simpoziume jauno
sios kartos atstovai visi pri
pažino, kad jaunimas nemato 
nieko patrauklaus mūsų lie
tuviškuose "lizduose" - nei 
Lietuvių Namuose, nei para
pijų veikloje.

Jų nuomone, mūsų i pasta
tai Ir jose veikiančios val
gyklos bei parengimai nėra 
užtektinai patrauklūs jauni - 
mul, o ypač svečiams kita - 
taučlams atsivesti, jei tokių 
turi- nėra kuo pasididžiuoti. 
Gi šis kraštas- jų gimtinė, 
jie jaučiasi laisvi pšstrinkti 
vietoves, patrauklias savo 
skoniui, laisvalaikiams bei 
pas Illnks minimams. Tač lau , 
viena Iš simpoziumo kalbė
tojų /G.J./ pripažino, kad 
jaunimas, vis dėl to ateitų 
ir bendrautų, jei jiems būtų 
paruošta kas nors įvairaus, 
nors Ir be prabangos, įdo
maus, tautiškais motyvais 
atmiešta, kad jie čia, savų 
tautiečių tarpe rastų tą,ko 
kitur neranda. Kas tie per 
"deimančiukai" turėtų būti , 
kurie savo žibėjimu patrauk
tų mūsų jaunimą Ir įkvėptų 
jiems nors trupučiuką tauti
nės, dvasios-taip Ir liko ne
aišku.

Šis Simpoziumas parodė,

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

8% ui 1 m. term. dep.
B Va% ui pensijų ir namu planų 
61*4% u* taupymo s-tas 
63'a% už čekių s-tas (dep.)

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 sgskaitų 
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 penkiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro: šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

•r 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

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

* Namų .— Gyvybės 
į XA A AA ★ Automobilių
< "ft V * Komerciniai

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

X. Bačėnas AU Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREE r W , Visais kelionių reikalais

TORONTO, ONTARIO 
m«* ix*

betkur pasaulyje skambinti

tsL.533-3531

Dresher-Barauskas insurance agency ltd

Visų rūšių drauda • VALTERIS DRESERIS
• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19^4 svarų 
gryno svorio. Turime .■□.davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sgžiningai ir greitai patam.>uįame. 

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v ryto iki 7 v. 
vakaro, teltadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

btaiga Baltic Exporting Co. Ar*”JliAluA ■ ° Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininko! S. ir F. Janavičiai--------------------------------------------------------- - -- ------ ■ — J- 

kad jaunoji karta, kurie dar ar ateityje įsijungs į lietu- 
laikosi prie mūsų tautinės vlšką ve Odą, kaip Iš slmpo - 
bendruomenės, yra sąmonln- zlumo Išplaukė, tai tik dėl tą
gi Ir atviri žmonės. Jie pa
žėrė glėbį naujų žinių tė
vams Ir visuomenininkams , 
labai atvirai, nieko nevynlo- 
daml į vatą, kaip kad mėgsta 
senieji daryti.

Toliau,publikai įsijungus į 
Simpoziumo diskusijas, Iš
ryškėjo, kad LN neturi nieko 
paruošę jaunimui patraukti: 
jokio sporto/neskaltant taut. 
šoklų repeticijas/, jokios ka
vinės ar pan. ,kur jaunimas 
galėtų kas savaitgalį susi
burti. Net Ir salės Išslnuo- 
muotl kokiems parengimams 
yra per brangios.

Vyresnioji karta mėgino 
apsiginti, kad yra davę savo 
valkams daugiau, negu reikia 
Ir laukia, kada jaunieji pra
dėtų dirbti lietuvybės Išlai
kymo darbą Ir patys jį finan
suoti. Į tokį klausimą jauni
mas neranda- atsakymo, nes 
jo nėra.

Vyresnioji karta taip pat 
turi prisiminti,kad jaunimas 
neturi dvigubos pilietybės , 
kaip mes patys; jų gimtinė 
čia, nežiūrint, ką mes jiems 
sakytume. Jei jie jungiasi.

PARAMA
IMA:

9’/g % už asm. paskolas

9 % % už mortgičius

kad Iš mažens įpratę Ir ne
sąmoningai tebetęsia jau 
įprasta, arba tada, kai jie su
pranta, kad tarp lietuvių jie 
atranda naują pasaulį, naują 
aplinką savo dvasios tušty
bei papildyti/ kada nusivilia 
Ir nepritampa prie kitų tau
tų/.

Galutinėj Išvadoj, buvo 
pripažinta,kadLNamal netu-> 
rl šviesesnių ateities pers - 
pektyvų be jaunimo,taip,kaip 
Ir visos kitos mūsų Institu
cijos. Nebuvo surasta for
mulė, kaip jaunimą patrauk - 
tl. Kad ją surastume, gal 
reikėtų suruošti tokius Sim
poziumus dažniau Ir kituose 
lietuviškuose centruose.

Jei mes nepapetkslme jau 
jaunųjų dėl jų atviro pas įsa
kymo Ir dėl kaltinimų mums 
mestų, gal jie Išdrįs Ir to-i 
1 lau savo nuomonę reikšti. 
Vykstant dialogui tarp senų
jų ir jaunųjų, gali netikėtai 
atsirasti Ir atsakymas į rū
pimą klausimą-kodėl mūsų 
jaunimas nepakankamai da - 
lyvauja lietuviškoj veikloj?

Žiežula A.
NEP-8IKLAUS0MA LIETUVA
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KANADOS LIETUyiU JAUNIMO 
SĄJUNGA

mercinius mokslus, dirba 
Toronte buhalterijos bend
rovėje. Nauja mūsų ryši
ninkė- Zita Bersėnaltė. Ji 
studijuoja Toronto universi
tete, ten yra studentų klubo 
TULSK pirmininke. Naujas 
politinių reikalų vedėjas- 
Marius Gudlnskas. Ateiti
ninkas, Gyvataro šokėjas , 
jis dabar studijuoja mokyto
jų seminarijoj.

Suvažiavimo Simpoziumas
Vyskupas Deksnys visus 

sveikino ir įsijungė į temą: 
Kritiškas Žvilgsnis Į Lietu
vių Jaunimo Įsijungimą Į Ka
nados Visuomenę. Pirmi
ninkavo Rasa Luko še vlč lutė.

Jurgis Valaitis Ir Rimas 
Petrauskas kalbėjo, kaip lie
tuvis gali pasireikšti pro
fesiniame gyvenime. Vienas 
sakė, kad lietuvių organiza
cijos paruošia jaunuolį vi
suomeninei veiklai. Kitas 
sakė, kad vistiek turi pasi
ruošti profesiniam darbui, 
mokyklose- anglų visuome - 
nėj. Klausimas liko: klek 
gali reikalauti iš jaunuolio 
lietuviškam darbui? Kiek
vienas. atsirasdamas šioje 
pozicijoje, darys savo spren
dimą. Vyskupas Deksnys dar 
pakartojo, neužmlršklm savo 
svarbaus lietuviško identi
teto. \

Su šiomis svarbiomis 
mintimis baigėsi Simpoziu
mas ir kartu, KLJS suvažia
vimas .

Naujas Valdybos adresas: 
KLJS ,37 Lambton Ave..apt. 
9, Toronto, Ont. , M6N 2S2 , 
tel: (416) 767-6304. R. V.

Iš įvairių vietovių jauni
mas pradėjo rinktis į Lon
doną spalio 7 d. ,1977 m. , į 
Jaunimo Šoklus, Sekančią 
dieną, Jau susipažinę, rinkosi 
į Sąjungos Suvažiavimą. Bu
vo atvykusių iš toli: Edmon- 
tono ir Winnipeg©, taip pat 
iš Toronto, Hamiltono, St. 
Catharines, Montrealio ir 
Ottavos. Dienotvarkė pilna. 
Jurgis Valaitis (pereitų me
tų KLJS pirm. )atldarė Su
važiavimą, pranešė apie 
ruošiama keliaujančių užei
gas, ir apie kitus atliktus 
darbus.

Sekė pranešimas apie Va- 
’karų stovyklą, kuri vyko lie
pos 1-8 d. d. Ten atgijo lie - 
tuviška dvasia Vakarų jauni
mo Širdyse. Regina Stočkutė 

>- Knox, PLJS V-bos paren
gimų vadovė, pasveikino Su- 
važiavimį savo V-bos vardu 
du. , Gabija Juozapavičiūtė , 
PLJS pirm. , pranešė apie 
pradėtus darbus Jaunimo 
Kongresui, kuris įvyks 1979 
liepos mėnesį.

Pertvarkyta Valdyba
Jurgis Valaitis, dėl darbo 

reikalų išsikėlė į Wlnnlpe- 
gą ir perdavė pirmininko 
darbus Pauliui Kurui. Pau
lius yra ateitininkas ir da
bar studijuoja Toronto u-te. 
Vice pirm A liko Kęstutis VI- 
lis. sekretorė-Nijolė Gverz- 
dytė; informacijos skyr. ve
dėja- Rita Villenė;narys 
Kanados Vakrų reikalams,- 
Jurgis Valaitis. Naujas Tary
bos narys, iždininkas- Vytas 
Valaitis. Jis baigė prancū
zų ir vokiečių kalbas ir ko

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba: Iš kaires: J. Valai
tis, N. Gvr.rzdytė, Z. B<-rsen aite, K. V ii i s, M. Gudin sk as, P .K uras, 
V. Valaitis ir R. Vilienė.

JUOZAS GRAŽYS 
.Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodel i uo j u

įĮĮĘjy --- • Vasaros laiko saugojimas
(Storage)'

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

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

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU l50RĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO,BEt KITUS MECHANINIUS DARBUS

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

į Savininkai V. Šulinskas <5 Soti te/. 389 • 057 7.

[GUYRICHARD
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
C.rlauslas patarėjas Ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Cuy 

*Rlchordl, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgilnlngal
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kol namo stogas blogas ar kai statote..

1978.11.8

PREMIJOS JAUNIEMS 
BENDRADARBIAMS

Lietuvos Žurnalistų Są
jungos Centro V-bos 1978 m. 
sausio mėn. 11 d. posėdyje, 
persvarsčius lietuvių išeivi
jos spaudos, radio bei tele - 
vizijos redaktorių siūlymus , 
nutarta Daučvardžio Fondo 
premijas skirti šiems jau
niems bendradarbiams:

Po $ 100:
Eugenijui Butėnui- fchicaga, 
Mykolui Drungal- Boston, 
Eglei Juodvalkytei- Muen- 
chen, Vokietija, Sauliui Kup
riui- Cicero, Vaciui Kęstu
čiui Slotkui- Villavicencio, 
Kolumbija.

Po $ 75:
Ofelijai Barškėtytei-Chicaga, 
Kazei Brazdžlonytei-Chica - 
ga, Lilei Burbaitel- Buenos 
Aires, Nelldai Burbaltei-Bu- 
enos Aires, Marytei Damb- 
rlūnaitel iš Huettenfeld, V . 
Vokietija, Rimai Janulevi - 
člūtel- Chicaga, Petrui Ki
sieliui- Cicero, Jonui Kup
riui- Cicero, Vidai Kupry - 
tei- Cicero, Rasai Lukoše - 
vlčlutei — Montreal, Canada, 
Vikto rui Nakui-Washington, 
Raimundui Striku!-Chicago, 
Birutei Šaulytei-Melbourne, 
Australija, Rūtai Šiulytel- 
Hamllton, Kanada.

Po $ 50:
Tomui Baltučiui-Melbourne,

Australija, Rasai Bobelytel- 
New York, Aušrai Gečytel - 
Philadelphia, Rltonel Ivaš- 
kaltei- Connecticut, Astai 
Motušytei- Chicaga. Jonui 
Rukšėnui- Melbourne, Aust
ralija, Kristinai Veselkaltei 
-Detroite.

Baigiantis šios valdybos 
kadencijai, jaunimo žurnalis
tikos veikla bei puoselėjimu 
rūpinsis naujai išrinkta 
Daužvardžio Fondo valdyba , 
kurią sudaro šie asmenys: 
Petras Indreika, Antanas 
Juodvalkis, Algirdas Pu
žauskas, Jonas Puzinas , 
Emilija Sakadolsklenė, An
tanas Saulaitis, S. J. ir Da
nutė Vakarė.

Emilija Sakadolskienė 
Vicep. Jaunimo Reikalams

LIETUVIU TAUTINIU.
ŠOKIU INSTITUTAS
Pranešama, kad tautinių 

šokių mokyto jų-vadovų su
važiavimas įvyks š. m. ba - 
landžio 8 d. 10 vai. ryto Chl- 
cagoje 6422 So. Kedzle Avė. 
Suvažiavimo svarbiausias 
tikslas-išrinkti naują Insti
tuto vadovybę.

Dėl smulkesnių informa
cijų rašyti: J. Matulaitienė , 
188 Logan str. , Brooklyn, N. 
Y. 11208.

KRONIKA
ir Baltimore. Su tokia entu- 

LIETUVIŲ STUDENTŲ ziastiška grupe ir su tokiu 
ŽIEMOS STOVYKLA puikiu oru mažai žmonių 
Gyvenant Montrealyje žie- matėsi viešbutyje dienos 

mą, galima pasitikėti keletu metu. Gerai pasisekė įvai- 
dalykų: kad bus šalta, kad rios varžybos. Slidinėjau - 
bus daug sniego ir kad įvyks tieji buvo padalinti į tris 
Lietuvių Studentų Žiemos grupes: meisterių, tarpinė ir 
Stovykla. pradedančiųjų. Vyrų sky-

Šios žiemos Stovykla įvy- riuje meisterių klasėj lai
ko nuo 1977 m. gruodžio 27 d. mėtojas buvo Raimondas 
iki sausio 1 d. 1978, Lau - Sungaila iš Toronto; tarpi - 
rentian kalnuose. St. Donat nėję- Paulius Mališka iš 
miestelyje. Montrealio ir pradedančiųjų

Stovykla pasižymėjo tuc , klasėje- Gundis Vaitkus iš 
kad buvo jau penkioliktoji, Baltimorės.
suorganizuota Montrealio Moterų meisterių klasėj 
Lietuvių Studentų Sąjungos laimėtoja tapo Asta Danasy- 
pastangomis. Galima sakyti tė- Norvaišienė iš Bostono, 
kad ji yra tikrai pasidariu- tarpinėje-Nijolė Ivaškaitė iš 
si tradicija ^daugeliui jaunų- Bostono ir Ilona Paškauskai- 
jų iš įvairių vietovių, ne tik 
iš Montrealio, -kai tik pra - 
deda šalti ir artėja gruodžio 
pabaiga.

Šioje stovykloje dalyvavo 
90 žmonių savaitės bėgyje ir 
120 tradiciniame Naujų Me
tų sutikime. Atvykusių dau
giausiai buvo iš Detroito, 
keliolika iš Chicagos, nema
žai iš Toronto, Cleveland, 6 
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PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

STEBĖTINA KNYGA

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

K reipkitės:
Juozas Ratkus, 

30 1 Ocean Drive, 
Miami Beach, A pl 504 
Florida, 33139 USA.

Kaina $4.00.

Jette & Freren
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS 

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
[rengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir [ren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų. Veltui [kainavimas. 
Jettė & Frėre Ltėe 

Plumbing &'Heating Icon trak toriu a.

14Q-2e AVENUE - U0-O33O

Sausio mėn. 15 diena mirus vyrui ir tėvui 

MYKOLUI RUTKAUSKUI, 
nuoširdžiausiai dėkojome Aušros Vartų parapijos 

klebono einančias pareigas Tėv. J. Aranauskui uŽ ve
lioni es lankymų I aidotu vių koplyčioje i r laidojimo die
na^ bažnyčioje. Taip gi dar jam sergant aplankymo 
I igoninėje ir namuose.

Dėkojame visiems jo draugams i r mūsų pažįsta
miems aplankiusiems velionį laidotuvių namuose ir 
pareiškusiems mums užuojautas asmeniškai ir 
spaudoje, kurios mus stiprino didžio 
liūdesio valandose. Žmono Genė Rutkauskienė 

su vaikais

tė iš Toronto, Karina Nor- 
kaitytė iŠ Toronto laimėjo 
pradedančiųjų klasėj.

" Broomball" varžybose 
dalyvavo šešios komandos ir 
Montrealis laimėjo prieš 
Detroitą paskutiniame žal - 
dime.

Be varžybų buvo suorga
nizuotos Iškilos Į įvairias 
slidinėjimo vietoves, Vyno- 
Sūrio susipažinimo Vakaras, 
grojo muzika šokiams kiek
vieną vakarą Ir kt.

Bendrai galima pasakyti , 
kad gerai, linksmai ir Įdo
miai praėjo Žiemos Stovykla

Šia proga visas LSS Ko - 
mitetas, kuris organizavo 
šią XV-ąją Žiemos Stovyklą: 
Algis Krlščiokaitls, Regina 
Kudžmaitė, Tomas Muraus
kas, Gintaras Nagys ir Gal- 
lė Norkeliūnaitė norėtų pa
dėkoti visiems, kurie atva
žiavo iš arti Ir iš toli Ir vėl 
kviečia pasimatyti kitoje to
kioje Stovykloje •

Montrealio Lietuvių 
Studentų Sąjungos Komitetas

ŽVEJŲ -ME DŽIOTOJŲ 
BALIUS

Balium ar sezono uždary
mu bevadintume, bet buvo 
skaitlingai gražus, su gera 
vakariene, muzika ir links - 
mals šokiais vakaras. Meni
nę progra mą išpildė torontiš
kės volungėm pasivadinusios 
lietuvaitės. Vakarą pravedė 
pats "Nidos" klubo pirminin
kas Augustinas Mylė. Prieš

volungiečlų koncertą jis pri
statė publikai geria usius 1.977 
metų žvejus apdovanojimui .
— B. Vaicekauską už pagautą 
didžiausią lydeką; Kazį Mar
tinė ną - už jūrų ešerį; Stasį 
Pocauską - už - baltą žuvį 
(White Fish) Ir A. Žiūką, A. 
Kačinską, P. Ražaną už men
kesnes žvejyboje ir medžiok
lėje laimes.

Vakaras buvo linksmas vi
siems o ypač, sukinėjautiems 
apie barą Iki buvo Išgerti vi
sokiausi gėrimai, prp.

IŠVYKUS Į LIETUVĄ
Montrealyje organizuoja

mos dvi išvykos šį pavasarį. 
Pirmąją organizuoja Janina 
Vilkelienė "Sūnų ir Duld-erų" 
draugijos vardu 10-čial die
nų Lietuvoje. Antrąją orga
nizuoja Liudas Stankevičius 
Jaunimo vardu, kuri išvyks Į 
Lietuvą birželio 29 d.

• šių metų Vasario 16-3 los 
minėjimas įvyks vasario 19 
d., 3 vai. p. p. Plateau Hali.

Pagrindinis kalbėtojas bus 
p.Rtnkūnas Iš Toronto.Sve
čių tarpe bus Claude Ryan 
buvęs Le Devoir redaktorius, 
dabar kandidatas įQuebec’o 
liberalų partijos vadovybę.

NAMAI - APARTMENT Al- 
ŽEMĖ-PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon W, Suite 305,Mtl. 
Tel: 273-9181-2-3. Rt:S.737-0842

pristatant

į PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONŲ KNYGA 

'LE BOTTIN TČLĖPHONIOUE DE VOTRE QUARTIER INC 

YOUR DISTRICT TELEPHONE DIRECTORY INC.

i 3036. SOUL. L'ASSOMPTtON, MONTRtAL. Out H1N 2H2 Į Ttl 364-6302

kelnėms

ir atsiimant
M. PHILIPPE IZZI

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

co,n °.7661-A CENTRALE
495-90e AVĖ 

coin / corner Beyne 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

Mechanizuotas ratų ir kitų dalių regul i avima s. Uorės (Body) taisymas ir 
dažymas nauj ame garaže ir modern i am i s prie manėm i s. Kreipkitės — 
D e L a V erendrye , pre L. apt err e ir vandens kanalo. Tel. 365 • 3364. .

7 psl.
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NL REIKALAI
NL Spaudos Balius Montr- ronto Lietuvių Namai 50akci- 

ealyje Įvyks balandžio mėu. jU» J* Kynas iš Edmonton 40 
29 d., šeštadienį Šv. Kazimie-akcijų (turi viso 50akc. ),Ele- 
ro parapijos salėje. Baliaus na Bersenlenė 10 akcijų (turi 
geresniam pasisekimui Vai - viso 15 ako.), J.Strazdas 9ak- 
dyba organizuoja didelę lote- ei jas (turi viso 30 akc^),Z.Fu
riją (spalvota televizija, tau- lianauskas 2 akcijas (turi vi- 
tinis kostiumas, R. Bukausko so 17 akc.), V. Lukauskas 2 
paveikslas,P. Baltuonio skulp-akcljas (turi viso 16 akc.), H. 
tūra, J. Šiaučiulio medžio pa-Adomonls 2 akcijas (turi viso 
veikslas), kurios laimėjimų 9 akc.), J. Skardis 1 akc. (tu- 
pasklrstymas į vyles baliaus ri viso 12 akc.), V. Kulnys ir 
metu. J. Urbonas po vieną akciją.

NL Bendrovės akcijų Įsi.gi- Bendrovės Valdyba yra dė
jo ar turimas papildė šie as - kinga pirkusiems akcijas Ir 
menys ar organizacijos: To-laukia daugiau atsiliepiant.

•' NL.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’ noujam skaitytojui 
tik ui $ 7.00 metams I

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

I
I

Pavardė ir vardas)

'Tikslus adresas)
I

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AM TRIKOJE

Skelbiamas NAUJAS , 
SPECIALUS VAJUS nariams 
įrašyti.
Duodama didelė 50 % muo- 
laida nuo pirmųjų metų mo
kesčių visiems apdraudos 
skyriams:

Viso amžiaus apdraudai,
20 metų mokamai- Viso 
Amžiaus.
20 metų Taupomąja! ap - 
drauda! ir

10 metų Taupomąja! ap- - 
drauda i,
Apllkantal iki 60 metų am

žiaus galt apsidrausti netik - 
riti darni sveikatos iki $5. 000 
apdraudos sumos, o aplikan- 
tai nuo 61 iki 70- iki $2. 000 .

Susivienijimas kviečia vi
sus geros valios lietuvius 
pasinaudoti šia nepaprasta 
proga.

Dr. J Mališka 
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Cathevhie Ouest 
Suite 600

Tel: 866 * 8235. namų 488* 8528
I M..I "i Į

DR. V. GJRIŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

Į
5330 L’Aiiomption Buvo.

Montreal.

Tet. 255-3536

Smulkesnių informacijų 
galima gauti Susivienijimo 
Centre: Lithuanian Alliance 
of America, 30y W.. 30th str. 
Nev York , N,!Y, 10001. Tel: 
(212) 563- 2210.

• Montrealio Auksinio Am
žiaus klubas"Rūta" vasario 
15 d. 3 vai. p. p. , klubo patal
pose rengia savo nariams Va
sario 16-osios minėjimą, su 
šia programa: l) Kalbėtojas — 
Romas Otto, 2) Žuvusiųjų už 
laisvę pagerbimas ir 3) Vai
šės visiems dalyviams.
• Montrealio lietuvių stovyk
los "Baltija" komitetas ruo
šia koncertą - balių, kuris
į vyles balandžio 15 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje. Daly
vaus garsusis mišrus choras 
— Toronto "Varpas".
• Mirė Vera Verbylienė 69 
m. amžiaus. Ji buvo gimusi 
Anglijoje ir mažametė būda- 
dama su tėvais atvyko į Ka - 
nadą.
• Kazys Martinėnas išvyko 
Floridą ilgesniam žiemos 
laikui. Ankščiau išvykę yra 
P. M. Petrauskai, V. J. Kie- 
lai, A. O. Kreiviai ir dauge
lis kitų montrealiečlų.

DR. A. O. JAUGELIENė 
Dantų gydytoja

— • — 
1410 GUY STREET 

SUITE 11-12 
MONTREAL. P Q.

Tel. 932- 6662; nomų 73?- 968 I.

B.A., M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C-,E.R.C.S.(C'

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

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

ADVOKATAS

[ PHARMACIENS PHARMACISTS
Į M. CUSSON - R. GENPRON 

PHARMACIENS
Ouvert 9.a. m. d-to 10 p. m. Open ■ 
Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.

j Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nek ainuojanti s pristatymas

7626,. ru e Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

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

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

DANPAR REALTIES CORP.

R.J. iSganaitis, BA, BCL

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

Montrealyje
I n vestaci jos J,A.V. ir kt. Kanados provinci jose

z NOTARAS

. J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suita 627, 3 Place Villa Maria, 

Montraal, Quabac H 3B 2E3
Tai.(514)871-1430

-ADVOKATAS

J.P. MILLER.bju B.C.L
168 Natra Dama Street E. .Suita 265.

Tai: 866-2063; 866-2064

—:------
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO ŠVENTES

MINĖJIMAS
VASARIO mėn. 19 dienų 11 valandą IŠKILMINGOS PAMALDOS AUŠROS VARTU BAŽNYČIOJE (,

(Prašomos visos organizacijos dalyvauti su vėliavomis)
MINĖJIMO AKTAS - 3 vai. p.p. Plateau salėje, 3700 Cal i xa - Laval lee, Montreal, P.Q. ;

Paskaitas skaitys: CLAUDE RY AN ir A. RINKŪNAS.
MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS: Aušros Vartų parapųos choras, Dainos trijulė, ir 'Gintaro” tautinių 

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

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

T oronte buv. NL Spaudos B ai i au sorgani zato rė J. Skobutėniene.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HCiA89e Sf" Toron'°' °"’ • Tel. 532-3400

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

AKTYVAI — viri 13 milijonu
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ: V *•

Pirmadieniais 10-3 = *erm- indėlius 1 metų 814%
...... _ = pensijų ir namų s-taš
Antradieniais i0-3 = 9%

= taupomąsias s-tas 7%
Trečiadieniais uždaryta = depozittj-čekiij s-tas
Ketvirtadieniais 10-8 =
D . „ -. . . a = DUODA PASKOLAS:Penktadieniais 10-8 =

6%i

E asmeninei 9’/s%
Šeštadieniais 9 - 1 = nekiln. turto 9V4%
Sekmadieniais 9.30-1 = investacines .................. 10%

Nemokamo vilų norių gyvybės drauda pagal sonteupų dydj iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • ' Mūsų tikslas — ne 

. PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviam*.

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 1978
SEPTYNIOS DIENOS VILNIUJE 

Gegužės -May 18 ir 25 dienomis
i Įvykimo Birželio -June 15 diena 

Liepos-July 6 diena^ 
DATOS: Rugpjūčio-August 3dieną

Rugsėjo-September 7 Ir 14 dienomis.

f 4 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU >
- VILNIAUS,.-MINSKO- MASKVOS -

Kaino: nuo S i. 199.00 
(laukiama patvirtinimo)

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
AT6IKVIESTI VIZITUI JŪSU GIMINES IŠ LIETUVOS Į ŠĮ 
KRAŠTA - KANADĄ.

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

ADRIA TRAVEL SERVICE 
4159 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, P.Q. H2 W 1Y7 

f TladimirUrbanc)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662 

(Quebec Licence)

LEONAS GUREOCAS

GM

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Poirtiac ★ Buick 'Ar Astru
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKČTINAI CEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manager*,

MMMMaRMMReRNeMMBHMBa

GM

muu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenua, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3701

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMON1S
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYB®

310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Ž 2M9

VINCAS PIEČAITIS
ekilnojamo Turto Patarnavimas

8

8
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