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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Užsienio reikalu min. Don Jemieson 
sutartinai veike, pateikdami Parlamentui 
i Svarym q i S K an ado s.

SOVIETU ŠNIPAI 
GRĄŽINAMI NAMO

Trylika sovietų š lipų, dar
bavęs I iš diplomatinės būs
tinės Ottawoje, šiomis dieno
mis, Kanadai mandagiai pa 
siūlius, grįžta namo. Du Iš 
jų turėjo grįžti tuč tuojau, 
kitiems duota,pora savaičių 
laiko. Jie buvo sekami 9 
mėnesius RCMP.

Premjeras“ “i’rūdeaū pa
neigė užmetimą, kad šnipai 
paskelbti, norint pagerinti 
RCMP reputaciją. Trudeau 
atsakymas smulkiems spe- 
kullatdrlams buvo ne dvi- 
prasmIškas:"GaIla, jeigu jūs 
manote,kad šis įvykis pake - 
lla RCMP reputacija. Ką pa- 
darysi,kad jis sutampa Ir su 
rinkimų metais... Gal būt , 
sovietai bando padėti mūsų 
vyriausybei".

Premjeras taip pat pasa
kė, kad geri santykiai su SSS 
R bus bandomi Ir toliau pa
laikyti.

Sovietų laikraštis Tass 
šiuo įvykiu buvo nepatenkin
tas Ir paneigė kaltlnlmus/ne- 

l'n uos tabu/.
Tass tvirtina, kad "antl- 

detartės elemental Kanadoje, 
remiami RCMP, yra jų tar
nautojų išprašymo prležas - 
tls / negali duoti Va >kat per 
galvą, -duoda Stankal/’.

Išsiųsti kaladlečlūs diplo
matus Iš Maskvos protesto 
ženklai rusai negalės, nes 
Kanados Užsienio Reikalų 
Mlitsterls Don Jamieson įs
pėjo, kad tokiu atveju dar 
daugiau sovietų iš Ottawos 
bus Išprašyti.

TIKISI PELNO IŠ 
P OLIMPIADOS }

Kol kas tik vienintelis 
miestas-Los A ngeles-pasi
siūlė pravesti .Olimpines 
Žaidynes 1984 metais. Skel
biama, kad tai jiems kalnuotų 
183. 6 mil. dolerių, numato 
Ir sau pel to.

Praeitą savaitę garsusis 
mūsų meras Drapeau išgąs
dino* visus, sakydamas, kad 
jeigu Los Algeles atsisakytų 
savo siūlymo, tai Montrealls 
sutiktų pravesti Olimpiadą,!] 
davė suprasti, kad "tai lie
kai įuotų nė ce 'to" j anot jau 
pagarsėjusio Ir nepamiršta
mo mero posakio...

Kol kas vyksta gi'čal.kalp 
užbaigti Olimpinio pastato 

ir m in. p i rm. P. E. T rudeau 
13-kas SSSR šnipų.

stogą. Jeigu būtų paprastas , 
kad Ir 'e toks prašmatnūs 5 
kaip Prancūzijos architekto 
lumatytas-kalnuotų 40-50 
milijonų dolerių, laikantis 
orlgl alo- 70 mil, dolerių, Ir 
dar nėra pakankamai ištirta, 
ar stogas atlaikytų mūsų 
žiemas Ir neužklluvlnėtų jį 
bedar Inėjat.

SIŪLOMA PASIDUOTI
AR D, .- ŽŪTI
Ogade'i dykuma kelia dide

lį nesutikimą Ir karo grės
mę tarp Etiopijos Ir Somai I- 
jos. Sovietų Ir Kubos remia
mos Etiopijos trupės grąsl- 
r>a ginklais Ir yra įslveržu - 
s los į dykumą. Somai Ija 
prašo Amerikos ginklų puo
limams atremti ir paskelbė 
visuotiną mobilizaciją. . .

Amerika laikosi neutraliai 
Valst. Sekretorius Vance pa- 
slūlė, kad Somaiija atitrauk
tų savo pajėgas Iš dykumos 
Ir tokiu būdu priverstų Etio 
piją atsisakyti karo veiksmų

Iktl974 m.Etiopija gauda
vo ginklų Iš Amerikos,bet 
marksistams nuvertus Im
peratorių Selassie, s Ituaclja 
pasikeitė. Rytų- Vakarų 
įtampa šioje Afrikos Rago 
srityje žymiai padidėtų, jei
gu šių dviejų kraštų nepasi
sektų sutaikinti. Etfpplja Iš
metė Iš lėktuvų tūksta ičlus 
lapelių virš Somai įjos, siū
lydama pasiduoti arba-žūtl .

KUBA TVARKYS 
NUSIKALTĖLIUS

Kubos vyriausybė pranešė, 
kad pareikalaus griežtesnių 
bausmių už kriminalinius 
nūs įkaitimus. Apiplėšimai 
su ginklu Ir žmonių aukomis, 
apiplėšimai gyvenamuosiuose 
namuose, viešuose susisieki
mo priemonėse galės būti 
baudžiami mirties bausme; . 
Sukčiavę įvairiuose lošimuo
se- gaus Iki 8 m.kalėjimo , 
ir pan .

Griežtos bausmės bus ski
riamos narkotikų pardavinė
tojams ir prostitučių išnau
dotojams.

Griežtesnės bausmės bus 
įvestos kylant susirūpinimui 
dėl vis didėjančio nusikalti - 
mų skale lauš. Baus m ės, pa - 
gal mūsų atsįnešimą, nors Ir 
"nemoderniškos",bet gaspa- 
dorlškos-praktiškos Ir gal 
efektingesnės. Čia- įstaty - 
mal yra taip susukti, kad

Lietuvos valstybės atstatymo
16 Vasario šventė

pirmoj eilėj gelbsti nusikal
tėlį, o le auką.. .

SOVIETAI PAGERBĖ
AMERIKIETĮ
Sovietų Mokslo Akademija 

už 1977 m. Lomosovo Aukso 
Medalį paskyrė amerikiečiui 
mokslininkui Linus Pauling 
už jo atslėkimus chemijoje 
Ir biochemijoje. Pauling yra 
Ir Bobelio premijos laimė
tojas.

Šios rūšies medalį Sovietų 
MoksloAkademlja duoda kas 
metal vie įam sovietų moks - 
llalnkul Ir vienam užsleale - 
člul.

' Jė vienam nesovletul ne - 
buvo jo gimtojo krašto už
drausta premiją astllmtl.

S ADATAS NENUSIMENA
Sadat’as tikėdamas savo 

talkos misijos prasmingumu 
Ir pasisekimu, paskyrė 12 
dienų kelionei po Europos 
kraštus, aiškindamas savo 
siūlymus Vld. Rytų talkai . 
Rumunija įeina taip pat į jo 
dienotvarkę.

LIETUVOS TARYBA, 1918 M. VASARIO 16 D. VILNIUJE PASIRAŠIUSI NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTĄ.
Iš kairės j dešinę: J. Vileišis, dr. J. šaulys, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Sme

tona, kan. K. šaulys, Stp. Kairys ir J. Smilgevičius; stovi : K. Bizauskas, J. Vailokaitis, D. Malinauskas, kun. VI. 
Mironas, M. Biržiška, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. šernas Ir Pr. Dovydaitis.

BENDRUOMENYBĖS ■■
PASAULIO 
LIETUVIU 
DIENOS

V-oji Kanados ir JAV Lie
tuvių Dainų šventė įvyks 1978 
m. liepos 2 d» Maple Leaf 
Gardens sporto stadijone .

Dainų Šventė- dalis Pa
saulio Lietuvių Dienų prog
ramos.

Dainų Šventės muzikinės 
komisijos pirmininkas-muz. 
Vaclovas Verikaitis, komi
sijos nariai? muzikai- St . 
Gailevičius, D. Viskontienė , 
J. Govėdas ir Eug. Krikščiū
nas.

Dainų Šventės komitetas 
1978 m. sausio 7 d. posėdyje 
nustatė programą ir tvarką 
V-jai Dainų Šventei pagal 
muz. Vaclovo Verikalčio 
projektą.

V-joje Dainų Šventėje cho
rams diriguos šie muzikai - 
St. Gailevičius (garbės dirl- 
gentas), Br. Budriūnas. Alf . 
Mikulskis, Vacį.Verikaitis , 
Faustas Strolia ( jaunimo 
chorams), A. Jurgutis, J . 
Govėdas ir kt»

Dainų Šventės akomponia- 
toriai: (Raimonda Apelkytė 

VILNIEČIU SVEIKINIMAS
Lietuvos valstybės nepri

klausomybės atstatymo 60- 
metų sukakties proga, Va
sario 16-ja, sveikiname visus 
pasaulio lietuvius, linkėdami 
esantiems okupuotoje Lietu
voje, Sibiro tremtyje ir ka
lėjimuose ištvermės ir ne
palaužiamos vilties sulaukti 
mūsų visų trokštamos lais
vės. Skausmuose jėgos iš
auga, -sako Maironis.

Laisvajame pasaulyje iš
blaškytiems lietuviams lin - 
kime daugiau dėmesio, ener
gijos, pasišventimo ir mei
lės skirti kenčiančiai vergi
joje Lietuvai ir lietuviams. 
Ištvermingai ieškoti būdų, 
kaip padėti Tėvynei iškovoti 
1918 metais atgautą laisvę ir 
nepriklausomybe su sena 
mūsų sostine Vilniumi. Te
gul meilė Lietuvos dega mū
sų širdyse.

Stepas Varanka 
Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Kanados Krašto 

Valdybos Pirm-kas

(Los Angeles), Jonas Govėdas 
(Toronto),Eugenijus Krikš - 
čiūnas (Toronto).

Dainų šventės solistė -Gi - 
na Čapkausklenė (Montreal) .

Dainų Šventėje pasižadėjo 
dalyvauti apie 40 chorų iš 
Kanados, JAV. Australijos ir 
Škotijos.. Programoje numa
tyta dainuoti 25 lietuviškas 
dainas. Dainuos mišrūs 
chorai, moterų chorai, vyrų 
chorai ir jaunimo mišrūs 
chorai. Taip pat gros jung - 
tinis kanklių orkestras. Dai - 
nų Šventės programoje daly
vaus ir Mississauga Simfo
ninis Orkestras.

V-ji Kanados ir JAV Lie
tuvių Dainų Šventė bus pra
dėta Lietuvos Himnu, Kana
dos Himnu ir baigta Lietu
viais Esame Mes Gimę,pri
tariant Simfoniniam Or
kestrui ir diriguojant kom
pozitoriui Broniui Budriūnul.

Toronto lietuviai ruošiasi 
į choristus ir visus Dainų- 
Šventės dalyvius priimti su 
tikru lietuvišku svetingumu.

PLD Informacija

PASAULIO LIETUVIU. 
SPORTO ŽAIDYNĖS
• 1977 m. ŠALFASS- gos 
sporto atstovų suvažiavime 
buvo svarstyti Žaidynių rei
kalai. Nustatyta programa, 
registracijos mokestis ir 
svarstyti drausmės reikalai 
Drausmės mokestis husta- 
tytas kiekvienai komandai 
$ 50.
• Baigiama ruošti visų spor 
to šakų Žaidynių programa 
ir greitu laiku bus išsiunti
nėta sporto klubams, Žaidy
nių (dalyviams ir suintere-Mįl 
suotiesiems. Pravedąs 1978 
apygardines varžybas ir ži
nant tikslų dalyvaujančių ko
mandų Žaidynėse skaičių, 
bus sudarkyta ir Žaidynių vi
sose šakose lentelė, nuro
danti komandų vardus, laiką, 
vietį ir kltį reikalingą in - 
formaciją.

• PLSŽ Organizacinio Ko
miteto posėdžiai vyksta 
kiekvieną sekmadienį* 1 vai. 
p. p. Toronto Lietuvių Na
muose. Komitetui talkinin
kauja finansų, informacijos 
ir nakvynių komisijos.

o Kaip jau jiąskelbta, PLSŽ 
biudžetas siekia $70. 000 . 
Todėl lėšų telkimas šalia 
paruošiamųjų darbų užima 
pagrindinę vietą. Tam tiks
lui gautas leidimas pravesti 
loteriją. Bus išleista 10. 0OO 
bilietų po $ 1.

Loterijos laimikiai;
1978 m. Chevette Standard 

automobilis ir spalvotos te
levizijos aparatas. Automo
bilis gautas V. Ignalčlo dėka 
už savikainą iš Fordham 
Motors Lt d. , Rodney , Ont. 
vieno didžiausio General 
Motors atstovybės savininko 
Ontario provincijoje. Jonas 
Aukštaitis, Mohavk Furni
ture savininkas Toronte, 
mums irgi parodė didelį 
prielankumą. Finansų komij^ 
sija loterijos mecenatams 
yra didžiai dėkinga.

• Informacijos komisijoje 
sportininkų atstovai yra Jo
nas Gustainis ir Stasys P ni
ky s.

• Aukų vajus Kanadoje yra 
prasidėjęs ir sėkmingai 
vykdomas. JAV vajus PLD 
pravedimul prasidės kovo 
mėnesį. Vis prašomi talki - 
ninkauti. Taip pat ir sporto

• Klubai raginami ruošti pa
rengimus, vakarienes ar ki
tus parengimus lėšoms s^> 
kelti.

Gražios talkos sulaukta Iš 
visuomenljinko ir versli
ninko Stasio Kuzmos.. Jo 
talka tiesiog nepamainoma .

• Balys Savickas, VI. Putvio 
Šaulių Kuopos šaudymo va
dovas, pakviestas pravesti 
PLSŽ šaudymo varžybas Ir 
davė sutikimą būti tų rvaržy- 
bų vadovu. Tam jis turi La - 
bai geras kvalifikacijas :ži- 
nomas ne tik lietuvių tarpe , 
bet Ir kanadiečių, kaip geras 
šios srities žinovas. 1976 m. 
Montrealyje olimpiniuose 
žaidimuose dalyvavo kaip 
šaudymo specialistes.
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L'ž Lietuvos išlaisvinimą ! Už ištikimybę Kanadai ! 
P our la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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SESI ASDESIMTAJ A VASARIO 16-taja
ŠVENČIANT. . .

Pries SO metą VASARIO 16 ręstai , kalėjimai, tremtis ar 
Vilniuje, Gedimino kalno pa- net ir mirties bausmės, todėl 
papėdėje, Lietuvių Tautos Ta-mūsų, laisvų,lietuvių, kaip vie- 
ryba drąsiai paskelbė pašau- nintelių tautos valios reiškė- 
liui, kad atstatanti laisvą ir jų, svarbiausias uždavinys 
nepriklausomą , demokratini kiekviena proga šaukti, kadne- 
nlais pagrindais tvarkomą, delsiant Lietuvai būtų grąžinta 
Lietuvos valstybų su sostinę iaisvė ir nepriklausomybė. 
Vilniuje,Tas nutarimas -ak- Mums rūpi, kad Lietuvos 
tas tapo istoriniu dokumentu, kančios gaiimai greičiau pa - 
moraliniu-poUtinlu pagrindu sibaigtų>kad mūsų tauta iš._ 

^^nepriklausomai Lietuvos v-almd;ųney£sa|Sunajk£nįa f|Zjš~
Y^^’kai, kad tūkstančių tūkstan

čiai jos tremtinių išliktų gy
vi ir sveiki sugrįžtų į savo 
Tėvynę. Lietuvių tautai svar
bu nepalūžti. Vyresniajai kar
tai nykstant, ruošiame jauną
ją, kad ji būtų lietuviška, kad 
suprastų Lietuvos reikalus

stybel atgimti . ' 
RIO 16-toji yra istorinė die 
na ir kiekvienam Lietuviui 
brangi atmintina ir minėtina. 
Vasario 16-tosios Aktu iš
reikšta lietuviu tautos valia 
kurti laisvą Ir nepriklauso
mą valstybinį gyvenimą, kas 
buvo mūsų tautos puoselėtų ^V^Jy jtejiūos'gintųTvTsT- 
troškimų ir vilčių -patiems mis išgalėmis ir priemonė - 
būti savo krašto šeiminiu - mis turime siekti, kad visas 
kais, išdava. Šiam Aktui tap- mūsų jaunimas būtų giliai 
tl istoriniu tautai dar reikė- tautiniai susipratęs-patri o - 
jo sudėti daug brangių aukų tinis. 
kurias di džiu idealizmu ir 
pasiaukojimu ant tautos lals-darni Vasario 16-tąją, mum 
vės aukuro sudėjo pirmieji 
mūsų kariai-savanoriai, ku
rių brangus atminimas mū
sų sąmonėj nušvinta didžių
jų tautos-valstybės švenčių, 
ypač Vasario 16-tosios metu.

LAISVĖ -aukščiausias žmo
gaus idealas. Laisvė idenfl - 
kuojama s u pačia gyvybe. Tik 
lais va ir ne priklaus omą tauta 
yra pilna prasme tauta, nes 
tik laisvai ir nepriklausomai 
gyvendama tauta gali reikš
tis kultūriniai, gali būti pil - 
nu savo krašto viešpačiu — 
kurti savo yaldymosi insti - 
tucijas, lygiomis teisėmis 
bendrauti su kitomis tauto
mis, kitomis valstybėmis 
visose kultūrinio, sscialinio 
ir politinio gyvenimo apraiš
kose. Tai reiškia iš karto pa
veldėti ilgai žmonijos kove
is ir iškovotas žmogaus tei
ses: žmogaus individualinę 
laisvę, sąžinės laisvę, poli - 
tines partijas ar kitokio po - 
būdžio laisvas bendruomenės 
organizacijas.

Deja, neilgai mūsų tautai 
teko naudotis taip brangiai iš
kovotą laisve. Prieš 38-rius 
metus, gražiai klėstėjusios 
mūsų valstybės laisvės rūmai 
nuožmaus priešo staiga už
pulti nuniokoti, tauta apiplėšta

Šešiasdešimtąjį kartą švęs- 

skaudu, kad jau 38-tąjį kartą 
girdime Tėvynę nelaisvės 
retežiais žvangant, bet būki
me tikri, kad nebetoli tas lai
kas, kad būsi man laisvės ko
vų žygin ateis nauji Dovydai, 
kurių širdis puoš ištvermės 
ir laimėjimo deimantai, o 
rankose iškelti ir kietai sus
pausti Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės kovom pa
ruošti nauji ginklai^ kurių 
Laisvės kovotojai-savano - 
riai neturėjo 1918 - 1920 
metais.

Tad nenustokime vilties, - 
mūsų Tėvynė Lietuva vėl pri
sikels laisvam .ir neprild.au- 
somam gyvenimui.
VIENYBĖJE MŪSU 

GALYBĖ!
Kalpas Uogintus

išblaškyta ir daug jos vaikų 
ištremta, nukankinta, išžudy
ta, nes sovietinė okupacija,ly
ginant ją sucaristine, žymiai 

^tauresnė. Ji pasižymi geno
cidu, brutaliu imperialistiniu 
neokolonlalizmu, ’negirdėtu
žmogaus išnaudejimu ir smur
tu. Dauguma tos šalies gyven
tojų tapo sovietiniais baudžiau
ninkais. Šiandien lietuvis savo 
tėvynėje yra nelaisvas ir ne 
saugus. Ten šeimininkauja Ir 
lietuvių tautos vardu kalba 
"maskolius",kuris nežmoniš
kai lietuvius ir visą Lietuvą 
Išnaudoja.

Nepaslaptis, kad mūsų bro
liai okupuotoje Lietuvoje ne - 
gali reikšti jokio,politinio pro
testo ( nekalbant apie tautos ) 
švenčių minėjimus), nes jiem 
ten už tai gręsia tardymai, a- 

2psl.

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

SVETIMI DŪMAI AKIS 
GRAUŽIA !

Šios lietuviškos patarlės 
teisingumą daugeliui mont- 
reallečlų teko patirti jau ne 
pirmą kartą.

Paskutinis tautiečių ir 
svečiųparūklnlmas buvo š . 
š. m.sausio 28 d., per Mont
real lo Žvejų Ir Medžiotojų 
Klubo //NEDA*sur engtą balių.

Galbūt, rūkantiems, jų par
ėtų dūmai aklų Ir negraužta, 
bet kuo kalti tįle tautiečiai Ir

PANORAMA
AR JAV SUINTERESUOTOS 
SANTVARKA ?

Jeigu mes kalbame ir sle- 
Iame Išlaisvinti Lietuvą Ir 
atstatyti joje Sov. Sąjungos 
brutaliai panaikintą nepri
klausomybę, tai reikia prisi
minti, kad tai būtų įmanoma 
tik pasikeltus Sov.Sąjungos 
komunistinei santvarkai. 
Apie tokį pasikeitimą rašė 
savo knygoje disidentas 
Amalrikas. Tąja pat tema 
dr. Štromas skaitė paskaitą 
1977 m.gruodžio 17 d. Bosto
no LB Kultūros Klube. Pa
gal ’Keleivio*! Ir 2 nr. IŠ š. 
m. sausio mėn. patiektą tos 
paskaitos santrauką:” tiktai 
laiko problema, kada šis 
/suprask, Sov.S-gos/ rėži
mas sugrius" ir " Tai gali 
atsitikti labai greitai, ar po 
12 ar 20 metų". Anot jo, "tu
ri būti /tautos/ pareikštas 
protesto bals as Ir veiksmas".

Įdomu pažvelgti, ar JAV 
Irgi pramato "tokį" Sov. Są- ; 
jungos rėžimo pas įkeitimą ir 
arSov.Sąjunga Iš tikrųjų ei
na silpnyn. O gal,priešingai 
- ji eina stipryn,plečia savo 
įtakos sferą Ir JAV-ės nė 
nemano daryti bet kurių žy
gių sustabdyti tą jos plėti
mus I arba bet kuriuo būdu 
silpninti jos rėžimą.

Tenka prisiminti faktus . 
Antram Pasauliniam Karui 
pasibaigus, garsus Amerikos 
tankų generolas Patton’as 
siūlė atstumti Sov.Sąjungos 
kariuomenę ; jos prieškari
nes ribas, jei jam būtų duo
ta tam tikras benzino kiekis 
vairuoti talkams. Jam ne tik 
buvo neigiamai atsakyta,bet 
Ir jis pats greit po to žuvo 
auto avarijoje neaiškiomis 
aplinkybėmis. Štai kltas- 
gen. Walker’Is, vadovavęs 
Amerikos okupacine Ika r Tuo
metei V. Vokietijoje buvo 
staiga atsšauktas į JAV po 
to, kai jis pasipriešino ko
munistinio žurnalo skleidi
mui tarp kareivių.Neužilgo 
po to jis buvo uždarytas į 
psichiatrinę ligoninę, Iš ku
rios jis tik vargais negalais 
buvo draugų Išvaduotas! Su 
gen. Mc Arthuru Irgi pana
šiai atsitiko,kai jis,be civi
lių Valstybės Departamento 
vadovų leidimo užėmė Šiau
rės Korėjos plotą: j am ne tik 
neleido bombarduoti karinių 
taikinių/įsiveržiančių Į Ko
rėją kiniečių armijos aprū - 
plnlmo bazių/ už Jala upės 
Mandžūrįjoję, bet Ir jis pats 
buvo stalgiai pašalintas iš 
vadovybės Ir atšauktas vien 
dėl jo neigiamo spaudoj,e.at
siliepimo apie numatytą JAV 
kariuomenės atšaukimą Iš 
P« Korėjos. Ar bereikia to
liau priminti Sovietų satell- 
tų:Rytų Vokietijos .Vengrijos 
bei Lenkijos sukilimus, Če
koslovakijos okupavimą ir 
Lietuvos partizanų visą de
šimtmetį užsitęsusią despe-

PAKEISTI SOV. SĄJUNGOS

ratlšką kovą? JAV nė piršto 
nepajudino pagelbėti kovoju
siems už Išsilaisvinimą.

Kas daryta, įsigalint ko
munistams Angoloje, Mo - 
zambtke Ir kitur Afrikoje ? 
Etiopijoje Sov. Sąjunga ma - 
slnlu ginklų siuntimu Ir pa
tarėjais bei Kubos kareiviais 
remta komunistų Etiopijoje 
rėžimą, o kovojančiai prieš 
komunistus Somalljal JAV 
atsisako telkti bet kokią ka
rinę ar finansinę paramą . 
Argi nenuosekliai JAV neno- 
rėjolalmėtl karo Azljoje:nel 
Korėjoje, nei ypač Vietname, 
Ir net vIsąKlnlją atidavė ko
munistams, nutraukdama bet 
kurią pagalbą kovojusiam 
Č la ng-Ka I-Šeku I.

Kokių dar daugiau reikia 
faktų- įrodymų? Ką reiškė 
privilegijuotas pirmasis di
desnio kiekio grūdų parda- 

i v imas Sov. Sąjungai,kuri da
lį tų grūdų pelningai vėl per- 
pardavė kitiems? Arba vėl- 
kredltų telkimas Sov.Sąjun
gai. Arba š. m.sausio mėn. 
200 milijonų kredito paža- 
žadas komunistinei Lehkl- 
jal?Ką reiškia žydų masinis 
Išleidimas emigruoti Iš Sov. 
Sąjungos,kuomet jų apie pu
sę neva emigruojančių Į Iz
raelį, atsiduria JAV-se? Ar 
jų tarpe nėra komunistinio 
elemento? Ne be reikalo 
header’s Digest*š. m. saus lo 
mėnesio nr. straipsnyje 
Espionage/'The Dark Side of 
Detente" - aliarmuoja dėl 
gausybės įsileidžiamų Į JAV 
šalpų. Ar bereikia paminėti, 
kad pagrindinis prez. Car
ter’lo Valstybės Saugumo 
patarėjas Z, Brzezlnsky yra 

T marksistinių pažiūrų, sie
kiąs komunistų pasaulinės 
'Valdžioj? / Zlūr.NL nr. 2C 
iš 1977, V.18/.

Mes čia, JAV-se džiaugia
mės neperseniai atkeliavu
siais iš okupuotos Lietuvos , 
ten aukštas pareigas turėju
siais Inteligentais/d alls Ir 
nelietuviškos kilmės/, juos 
išskėstom rankom kviečiame 
į savo centrinių organizaci
jų posėdžius. O jie kalba apie 
kažkokią skubią veiklą (be - 
laukiant "greito" Sovietų — 
Sąjungos žlugimo/ čia Ir ten 
Lietuvoje, nes, anot jų,"... 
jeigu to tautos balso tr 
veiksmo nebus"... tai bus 
praleistas tas vlenlntėlls 
momentas Istorijoje, kada 
buvo galima atnaujinti Ir 
atstatyti nepriklausomybę".. 
Įdomu, ar tai nėra noras Iš
šifruoti tuos slaptus rezis
tentus Lietuvoje, kurto net 
nesusektą pogrindžio spaudą 
leidžia? Nes toliau jie sako: 
"... mes turime būti ta jun
giamąja grandimi, kuri galė
tų signalizuoti tautai,kad da
bar atėjo tas laikas,kada jau 
galima pradėti aktyviai veik
ti".

svečiai, kurte nerūko ir turi 
iškentėti ne tik aklų grauži
mą, bet leisti save Išrūkyti 
kaip kokį skilandį kamine?

Prašau labai nesijuokti, 
bet toks stiprus gyvų kumpių 
Ir galvųparūklnlmas mums, 
montreallečlams, garbės ne
daro. Čia kyla klausimas , 
argi mes, Montreallo lietu
vis! Iš tiesų esame tokie 
blednl ir skurdžiai, kad ne
galėtume turėti bent nedide
lę, padorią sallukę.kalp kad 
daugelis mažesnių už mus 
kolonijų kad turi?

Imkime pavyzdį Iš paly
ginti nedidelės Worcester’lo 
Mass., kolonijos. Jų sodyba 
per metus surenka apie 350. 
OOOdol.pajamų, turi vietos 
įvairiems parengimams Ir 
dar lieka gera sumelė gryno 
pelno. Tai tikrai gražus, 
sektinas pavyzdys mums vi
siems montreallečlams.

Dabar, kuomet Montrea - 
lyje nuosavybių kainos yra 
gerokai kritusios, galbūt , 
reikėtų visai rimtai pas
varstyti, Namų įsigijimo

JAV-ės labai susirūpinu
sios dėl Rodezljos Ir P. Af
rikos visuotino, lygaus Ir 
laisvo balsavimo teisės vi
siems gyventojams, taigi Ir 
juodukams. Arba vėl /Drau
go" m?. 5, š.m. sausio 7 d,/ 
pastaboje Iš Washington’o 
pažymėta, kad "Valstybės 
departamentas apkaltino Či- 
1 ės vyriaus ybę, kad s aus lo 4 
plebiscitas neatitiko visiems 
laisvo balsavimo reikalavi
mams, kad opozicija neturė
jo progos spaudoje pareikšti 
savo nuomonės",- nes ten 
komunistai balsuojant pra
laimėjo. O apie Sov. S-je Ir 
jos satelituose rlriklmųlats- 
vę - nė žodelio ’.

klausimą Ir, radus tinkamą 
vietą, nebrangiai nuplrktu- 
mėm.

Mūsų tautiečiai, kurto dir
ba nuosavybių pardavime, ga
lėtų daugiau apie tai pasaky
ti. Esu tikras,kad šiuo me
tu Įvairių progų netrūksta Ir 
todėl siūlyčiau labai gerai 
apsidairyti Ir įsigyti savo 
Namus,kad nereikėtų daugiau 
rūkti dūmuose, nes s v e t l - 
ml dūmai-griaužla 
akis!

Pr. Juodkojls, 
La Salle, P. Q .

BE GERU VADOVU NĖRA 
GERU IR ANSAMBLIU
Gan dažnokai tenka nu

girsti tokius pasisakymus: 
" Išsibarstė tie lietuviai po 
platų pasaulį,lyg tos bitės" . 
Ir Iš tikrųjų,kur nekeliausi, 
vis sutiksi tai vieną, tai kitą 
savo tautietį kokioje pasvle- 
tėje. Imkime kad Ir Atlanto 
rytinius pakraščius: čia 
kiekvienoje didesnėje gyven
vietėje net per 200 mylių, 
vis rasine ąąujelę lietuvių.

Bet yra Ir dides nių lietu
viškų telkinių. Pavyzdžiui, 
kad Ir toks Miami,kur lietu
viai jau šimtais skaičiuoja
mi. Čia jie yra susibūrę į 
įvairias organizacijas bei 
klubus, rengia įvairius mi
nėjimus, pasikviečia so
listus koncertams Ir net di
desnius meninius vlenetus- 
ansambllus. Tai tr Naujų 
1978 Metų Išvakarėse čia 
apsilankė jaunimo ansamblis 

“Atžalynas1! virš 40 asmenų 
net Iš Toronto-Kanados.Tal

Floridos lietuviai su i J kitur atvyk u si pi s svečiais užpraeitą metu 
Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių^ proga. Nuotr. IJ. Ądomonio. , n

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Galima, būtų užtęsti tą JAV 
Ieškojimą draugingumo su 
Sov. S-ga /pav. ,kad ir*Sah- 
daros’nr. 2,1977m. vasario 
m.: "Rusai skolina mllzlntš- 
ką magnetą Iš Amerikos”/^ 
tr įrodinėti absurdiškumą 
tvirtinimo, kad Sov. S-ga 
žlugs lantl. Ji gal Ir būtų 
žlugusi, jei ne JAV Vyriau
sybė, kuri ne tik nesuintere
suota pakeisti komunistinę 
s ant varką Sov. Sąjungoje, bet 
ją dar visokeriopai •; pare - 
mla. Ir nenoromis prašosi 
mintis, kad komunizmo įsi- ’ 
galėjimas visame pasaulyje 
nėra vlentlk tuščia Iliuzija.

J. Valiūnas

buvo labai maloni staigmena 
šios apylinkės lietuviškai 
kolonijai. Kaip tik čia yra 
nemažai savo saulėleidį 
leidžiančių senųjų ateivių, 
kurto niekad anksčiau netu
rėjo progos pamatyti tokio 
didelio būrio gražaus lietu
viško jaunimo , Ir dar taip 
gražiai šokančių Ir dainuo
jančių! Taip pat labai miela 
buvo klausytis ir trijų mer
ginų gražaus dainavimo. O 
tie ansamblio akordeonistai,^ 
tai tur būt vieni geriausių. 
Jie ne tik palydėjo šokan
čius, bet ir publiką kėlė Iš 
sėdynių. Pilnutėlė salė nuo - 
latlnėmls katutėmis lydėjo 
ansamblio gražius šoklus Ir įs 
dainas.

Vienai kitai senutei net 
sūri ašarėlė skruostu nurie
dėjo, žvelgiant Į taip gražų 
lietuvišką jaunimą...

Ansamblį 'Atžalyną* šioje 
kelionėje lydėjo jo vadovė S. 
Leparsklenė. Tai labai ele
gantiška moteris Ir atrodo, 
kad ji yra su didele patirtim, 
nes tokį vienetą jaunų "dū-_ 
šių" apvaldyti £ėra jolts juo*' 
kas. Taip pat matėsi Ir daū-’ 
glau ansamblio admlnlstra*-’ 
elnio personalo. Didelė pa
garba Ir padėka priklauso 
tam gražiam lietuviškam at
žalynui, kuris puoselėja gra
žius lietuviškus itautlilus 
šoklus Ir taip mielas dai
nas. Bet be gerų, pasišven
tėlių vadovų, turbūt, nes įgau
tų tų gražių ansamblių.

V. J.
Florida, USA

2

2

Zl%25c5%25abr.NL


DIDŽIOJI 
ILIUZIJA' MARKSIZMAS TEORIJOJE

IR TIKROVĖJE

dukrą/ktirle yra sukūrę savo

algimanto skiltis
VADINASI, I $ Ė

Jonas Karka

Didžios tos Iliuzijos auto
rius dr. Vladas Juode Ik a , 
/ 1900. VIII. 2- 1977. [ .17/, 
savanoris kūrėjas, 1919 m. 
baigęs Lietuvos Karo Mo
kyklą leitenanto laipsniu,da
lyvavęs Nepriklausomybės 
kovose, 1927 m.baigė politi
nius Ir ekonominius mokslus 
£razo universitete, Austri
joje. Ilgesnį laiką/iki 1940/, 
dirbo Lietuvos Finansų Mi
nisterijoje Kalnų Tvarkyto
ju, buvo Prekybos Ir Pramo
nės D-to direktorius. Vokle - 
člų okupacijos- 1941-44 m. 
laikotarpyje dr. V. Juodeikai 
buvo vyr.asistentas Vilniaus 
universitete ir dėstė ekono-i 
mintus Ir politinius mokslus.!

Ilgesnį laiką dr. V. J. buvo 
Tautos Ūkio, ekonominio Ir 
politinio žurnalo vyr.rekad- 
torlus. Šiame žurnale buvo 
nagrinėjamos Lietuvos ūkio 
problęmos. Bendradarbiavo 

Įžymesni ekonomistai, profe
soriai, agronomai.

Dr. V. Juodeika buvo vie - 
as iš stipriausių ekonomls - 
tų, Finansų mlnlsterlų pata
rėju, kuris paruošdavo taik
lius potvarkius kalnų regu
liavime, pramonės tvarkyme 
ir pan.

Tai prisidėjo prie Lietu
vos ūkio gerbūvio išsilaiky
mo, buvo išvengta ir Inflia
cijos, Ir depresijos Ir mais
to kortelių, ypač jau karui 
/l 939 m. / pras įdėjus.

Po karo, Iš Vokietijos at
vykęs 1946 m. į JAV,dr.V. 
Juodeika dirbo mokslinį dar
bą įvairiuose universitetu© - 
se: St. Benedicts College 
/Atchison, Kansas/, Briar 
Cliff College/Slou , Iowa/ , 
Portland u-te, Oregon ir kt. 
Išėjęs pensijon, apsigyveno 
Los Angeles, Cal.

Dr. V. Juodeika buvo vedęs 
Gražiną Pautlenytę / med. 
dr.Pautle niaus dukrą IšMa- 
•rlampolės/,kuri yra baigusi 
Paryžiuje ankštuosius moks
lus. Juodu užaugino sūnų ir

Šeimas.
Dr. V. Juodeika- moteto 

žmogus, asketas, blaivinin
kas, tvarkingas, darbštus, 
geras viršininkas pavaldi
niams. Tą aš patyriau, dirb- 
dąmas Kalnų Kontrolierium 
/nuo 1938 m. / jotvarkomoje 
įstaigoje. Artimiau teko pa
žinti dr. V. J. gabumus tvar
kant ūkį Vilniuje Ir ten dir
bant kontrolieriaus pareigo
se.

Dr. V. Juodeika kas savai
tę /1940 m./atvažiuodavo Iš 
Kauno į Vilnių vietoje spręs
ti ūkines problemas Finansų 
mtnlsterlo vardu.

Kaip lenkai, taip ir žydai 
stebėjosi lietuvių mokėjimu 
ūkį tvarkyti, nekalbant apie 
vietinius lietuvius, kurie bu
vo laimingiausi.

Tad nenuostabu,kad prof . 
dr. Vladas Juodeika parašė 
didelės mokslinės vertės 
veikalą Didžioji Iliuzija - 
Marksizmas Teorijoje Ir 
Tikrovėje /Itomas/ Ir So
cializmas Šiandien /II- as

Žiemos pūga buvo sukaus
čiusi mūsų apylinkę maž
daug ketvertą dienų. Tiek 
pat laiko 'leturėjome Ir paš
to, nes kelių nespėjo nuvaly-

tomas/, kuris š. m. vasarą 
pasirodys rtikoje.

Didžioji Iliuzija 720 psl. 
knyga Išleista Liet.Enciklo
pedijos leidyklos, rinkoje jau 
pardavinėjama, platinama.

Lietuvių kalboje apie Karo
lio Markso socializmą-ko
munizmą iki dabar nebuvo Iš
samesnio veikalo,j išskyrus 
kelias brošiūras/kun.Vens- 
kaus Irkt./.Vytauto Didžio
jo Universitete Ekonomines 
doktrinas dėstė prof. P. Šal
čius. To vardo Ir knygą bu
vo Išle Idęs. Iš rusų kalbos 
buvo išverstas socialisto 
prof. Tugan - Baranowsky 
veikalas. Gal motei išklau
stai tuo metu K. Markso 
mokslas buvo išdėstytas 
prof. vysk.K.Paltaroko vei
kale „ Social is Klaus Imas ’ Iš-

( N uk elta Į 6 p si.)

JAI, ROMAI !
tl Irpadrusklntl. Sustojo vi
sas judėjimas, Iš darbovie
čių gavome neprašytas/ta- 
člau apmokėtas/ sniego 
atostogas. Ir kai po 4 dienų 
pertraukos sulaukėme pir
mųjų pašto s tuntų, laikraščių 
dar lebuvo, tik pirmos kla
sės laiškų krūvelė.Pirmuti
nis buvo redaktoriaus P. 
Paukštalčlo laiškas, savotu- 
rlniu nelauktas, sukrečiantis 
liūdnas- netekome Romo 
Maziliausko ’.

Joplunksnos draugus tokia 
skaudi žinia gerokai nuliūdi
no. Kaip ir visada tokiais 
atvejais,bandai žmogus neti
kėti gauto laiško turiniu Ir 
tiek. Skaitai antrą, kartoji tą 
patį trečią kartą, bet žodžių 
reikšmė nesikeičia. Kol ne
lemtoji žinia pavėluotai pa
siekė, duslūs Reguiem varpų 
dūžiai jau palydėjo Romą ne
sugrįžtamai.

Savo metu su Romu palai
kėme pusėtinai gyvą kores
pondenciją. Aiškinomės , 
gvildename lietuviškosios 
veiklos Ir mūsų lalkraštybos 
klausimus. Žavėjo tuo metu

Romas Maziliauskas

tos pas

D1S8DINTAI-EEJMW5IR VAIDMUO 
tie-tuviškais Požiūriais

j

Dar nedrįsčiau tiksliai charakterizuoti lietuvių tautinio pasipriešinimo 
veiksnius ii' asmenis, kaip tik šiom paviršutinėm pastabom.

Prieš tris dešimtmečius turėjom gausius partizanų būrius, ginklu ko
vojusius už laisvės susigrąžinimą. Buvo dešimtys tūkstančių pabėgėlių, dau
giausia politiniais ir ideologiniais motyvais ( juos buvom pradėję vadin
ti tremtiniais, bet vargu pakankamai tiksliai). Šalia to, plati tautinė rezis
tencija - aktyvi ir pasyvi, dvasinė, ūkinė, politinėj religinė. Jei neminėti 
Izraelin išleidžiamų žydų bei mišrių šeimų, labai negausūs emigracijos at
veją! į Vakarus. Nesėkmingi ar daugmaž sėkmingesni bėgimai iš Lietuvos 
(Bražinskai, Simokaičiai, S.Kudirka, komp. A. Jurgutis, trys žvejai, šiaip 
keli mažiau pažymėtini atvejai). Vieno kito jūrininko pasišalinimas iš laivų, 
dainininko po gastrolių pasilikimas užsieny. Susideginimas protesto ženklan 
(Kalanta ir kiti)... Įvairios demonstracijos ( švenčiant Vasario 16, vėlines, 
sportinių rungtynių metu ) ...

Šių tautinės rezistencijos formų įvairybėje disidencijos sąvokai arčiau
siai tiktų Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjai ir bendradarbiai, 
apskritai Lietuvos katalikų dvasininkų dauguma ir tūkstančiai tikinčiųjų bend
ruomenės, kurie suskato aktyviai reikalauti tikėjimo, sąžinės bei apskritai 
žmogaus teisių veikiančios konstitucijos ir įstatymų garantijų rėmuose. Ši 
aplinkybė dar kartą puikiai išryškino sovietinės santvarkos hipokritiškumą 
bei dvasinės priespaudos biaurumą, rado nemažo dėmesio užsienyje ir suda
ro stambių nemalonumų visai sovietinei imperijai. Bet kadangi savilaidinė 
"Kronika" įvairiais požiūriais gausiai patarnauja ir įvairiems politiniams 
reikalavimams iškelti, kurių patenkinimas neįmanomas okupanto primestų 
įstatymų rėmuose, tai religinis disidentizmas pereina į bendrai nacionalinį 
ir politinį, jos dalyvius paversdama nebe disidentais, o ir politiniais rezis
tentais.

ką daug galima aprašyti, kai tie apsilankymai ir susitikimai su tauta daž
niausiai prilygsta sąlygom, kuriom laisvas žmogus lanko savo gimines ar 
draugus kalėjime. Svarbiausia gi, kad vos kelias dienas pabuvojęs viename 
mieste ar kurioje vasarvietėje, nespėjęs nė ramiau pasisvečiuoti, turistas 
iš tikrųjų ne tik negali nieko ištirti, bet net ir geriau pamatyti iš pavir
šiaus. Todėl grįžusių iš apsilankymo aprašymai ar pasakojimai dažniausiai 
yra labai blankūs ir paviršutiniški: kelios pastabos apie išviršinį gyvenimą , 
apie muitų kontrolę, fizinio judėjimo nuotykėliai ir daugiau nieko. Pagaliau 
ne dažnas turistas turi kompetencijos įžvelgti, suvokti ir įvertinti dvasinio 
ir politinio pobūdžio problemas, kuriomis jam nematomai gyvena pavergta 
tauta.

* * *

Visai kito pobūdžio ir vertės informacijas ir patirtį gauname tuomet,, 
kai tatai ateina užsienin disidentų ir ypač rezistentų pobūdžio keliais.

Vis dar sunku mums užsieny susitarti ir susiprasti dėl terminų ir ką 
jais kas nori pasakyti. Mano žodyne disidentinis ir rezistencinis santykiavi
mo su tauta būdas reiškia - bendradarbiavimą su tauta, tiltų tėvynėn staty
mą, mainymąsi kultūrinėmis vertybėmis viešai ir neviešai, su leidimais ir 
be leidimų, visur ir visokiais būdais, kas ir kur tik gali būti naudinga lie
tuvių tautos Išsilaikymui ir laisvės viltims (anot E. Finkelšteino) "naujų 
Lietuvos gyvenimo dvelkimų" nūdienėje plotmėje.

Šių informacijų ir idėjų mes daugiau randame Lietuvos katalikų "Kro
nikoje", kitoje pogrindžio savilaidinėje spaudoje, tai vėl neseniai Draugo 
dienraštyje spausdintame epistoliarinės formos romane apie vienos mergai
tės likimą "nūdienėje Lietuvoje", arba, pavyzdžiui, anksčiau Akiračiuose T. 
Ženklio slapyvardžiu pasirodžiusiuose rašiniuose iš Lietuvos apie A'. Snieč
kaus vaidmenį ir apie tai, ko pavergta lietuvių tauta iš tikrųjų laukia iš sa
vo išeivijos.

Informacija apie Lietuvą padažnėjo ir kokybiškai pagerėjo, kai šioje 
uždangos pusėje vėliau atsirado daugiau išskirtino pajėgumo ir pasiruošimo 
žmonių, turinčių ir sugebančių ką tikrai naujo ir svarbaus pašaly ei. avai 
pirmiausia V. Jungėnas Metmenyse ir Sėjoje (kur ir man buvo didelis ma
lonumas įsileisti su šiuo kolega į dialogą kai ■kuriais klausimais apie lietu
vių santykius su kaimynais). Po to, režisierius Jonas Jurašas ir rašytoja-

Kol kas visiškai tikrą disidentų vaidmenį mėgino atlikti Lietuvoje susi
formavusi nedidelė grupė žmogaus teisėm ginti pagal Helsinkio susitarimo 
nuostatus. Iš to komiteto sudėties viešai buvo paskelbtos tik kelios pavardės 
■kai kurie jau policijos buvo suimti, tardyti, įspėti), rodančios pasigėrėtiną 
70s dalyvių dvasią ir ryžtingumą, lig tol neįprastą tarybinėje Lietuvoje. To 
komiteto, nariu buvo ir Tomas Venclova, 1977 m. pradžioj gavęs teisę išvyk
ti užsienin mokslo reikalais, ir pareiškęs, kad jis ir toliau save laikysiąs 
to komi/eto nariu ir įvairiais įmanomais būdais talkinsiąs žmogaus teisių 
gynimo bylai Lietuvos ir Tarybų Sąjungos gyventojams.

Kiek ilgai jo šitokia intencija galės trukti (taip sakant, "disidento sta
tuse"), parodys netolima ateitis.

* * * 
t

Tačiau fizikos mokslų daktaras Eitanas Finkelšteinas, veikiąs, kaip 
tautinių mažumų atstovas Lietuvos giupėje Helsinkio susitarimų vykdymui 
remti, tebėra Lietuvoje (vis negaunantis leidimo išvykti Izraelin). Į jo nar
sią ir drąsią laikyseną (dalyvaujant demonstracijose, artimai bendradarbiau
jant su akademiku Sacharovu ir 1.1.) užsienio lietuviai ypač atkreipė dėmesį, 
kai Akiračiuose (1977 m. birželio nr. 6) buvo paskelbtas jo ilgokas rašinys 
apie, "senas viltis ir naujus dvelkimus nūdienėj Lietuvoj".

E, Finkelšteino pranešimas yra ne eilinės svarbos ir Įdomumo. Glau
stai dalyvaudamas Lietuvos disidentų sąjūdyje, sugebąs brandžiai analizuoti 
70s dabartinį gyvenimą, lietuvių tautos nuotaikas ir tarybinės visuomenės 
struktūrą, jis pateikia nedažnai užsienį pasiekiančių informacijų apie tai, 
kaip jaučia ir galvoja patriotinė lietuvių visuomenę kokios dedamos pastan
gos išlaikyti lietuvių kalbai ir kultūrai, kas iš tikrųjų laimėta ir kas tik at
rodo (netikri) laimėjimai ir 1.1. Pranešime tiek daug konkrečių informacijų 
apie sovietinės visuomenės ir jos elito ideologinį išsigimimą, apie jaunimo 
nuotaikas, apie lietuyių tautos viltis atgauti politinę nepriklausomybę, apie 
Kremliaus didėjantį spaudimą suvirškinti užgrobtus kraštus ir apie realaus 
gyvenimo ir eventualios politinės veiklos sąlygas, kad tam aptarti reikėtų 
ne vieno naujo rašinio. Bet tai vertinga medžiaga suvokti daugeliui lietuvių 
tautos disidencijos ir rezistencijos problemų.

Ta proga minutei nukrypkim į šalį. Trys "sibiriokės" moterys, ypač 
mokytoja Juciūtė, knygose apie sibirinę tremtį yra parašiusios savo skau
džius patyrimus ir pateikusios informacijų apie pokarinio lietuvių tautos gy
venimą sąlygas. Tačiau gilesnių tyrinėjimų vis stokojame, ir jau daug kas 
kaltindavo pastarojo dešimtmečio mūsų turistus, nuvykstančius aplankyti tė- 
vynėSį o sugrįžus "nieko naujo" nepapasakojančius ir dažnai tik visiškai 
užsičiaupiančius. Girdi, iš baimės ar ir dėl to, kad "okupantas jiems išplo
vė smegenis".

Čia rašantis taip pat pasigenda išsamesnių ir prasmingesnių aprašymų 
ar papasakojimų apie tikrąjį naująjį Lietuvos gyvenimą. Bet, antra vertus,

kritikė Aušra M.Jurašienė, kurie pirmieji mums giliau atskleidė Lietuvos 
kultūrininkų tragediją, sąlygas ir galimybes jiems reikštis ir kurti nuolati
nio sąžinės konflikto situacijoje: su tauta ir jos laisvėjimo aspiracijom, ar 
su kompartija ir kremliniu pyragu?..

Rašant šias pastabas, buvo neįmanoma plačiau paminėti dvi paskaitas 
praėjusią vasarą lietuviškų studijų savaitėjė Londone, kurių tik santraukos 
buvo paskelbtos Europos Lietuvyje (Nr. 32, 1977. VHI.23). Tai dr. A. Štro
mo referatas apie "politinę sąmonę Lietuvoje" ir Tomo Venclovos papildy
mai bei komentarai. Jose tiek daug aktualiausių problemų, informacijų ir 
sugestijų, medžiagos kritikai, tolimesniems nagrinėjimams ir planavimams, 
kad tektų pageidauti abu referatus išvysti vėliau ištisai mūsų periodikoje.

Beje, šiame skirsnyje suminėtos pavardės (jų būtų ir daugiau, kaip 
Sevruko, Kudirkos, Jokubyno, dail. V.Žiliauš) tai jau tik buvusių disidentų, 
kurie tačiau troško žengti toliau ir siekė politinių emigrantų bei atvirų re
zistentų likimo (dail. Žilius pats prisipažino ir disidentu nebuvęs Lietuvoje, 
tik iš karto norėjęs išvykti užsienin, idant susidarytų laisvas kūrybines są
lygas).

* * *

Disidentų ir vėliau rezistentų rašiniuose, paskaitose ar pranešimuose 
pastebėtume daug bendrų idėjų (apie padėties vertinimą faktiškai, dėl išeivi
jos santykių su tėvynės broliais ir 1.1.), bet rastume ir Įvairių skirtumų, 
netgi priešybių, nesutarimo, ypač dėl "išlaisvinimo kovos" taktikos, ryšių 
su tauta metodologijos, neįgalėjimo susikalbėti dėl kalbančiųjų intelektualinio 
pajėgumo prarajos...

Be abejo, čia ne visa yra nauja, ne kiekvienas teigimas bus "amerikos 
atradimas". Daug tų temų ir problemų jau buvo liestos ir keltos prieš pust
rečio dešimtmečio (pvz. Londone leistame lietuviškos rezistencijos interesų 
žurnale "Santarvėje" ir šiaip periodikoje). Bet mes daugelis buvom pernelyg 
gabūs visa tai, kas nepatiko, praleisti negirdom, užmiršti, nesuprasti ar 
tik pikčiausiai pasikeiksnoti. Ir tie "gabumai" vis kone stiprėja...

Dabar dėmesio fokusan grįžta ne viena iš tų senųjų problemų. Įvykių 
raida Lietuvoje, Sovietų Sąjungoje ir pasaulyje kuria naujas situacijas ir 
kelia "nūdienines" problemas, reikalauja atsakymų, ragina ryžtis. Daug se
nųjų jau pasitraukė Į dausas. Užaugo ir auga naujos generacijos. Jos spręs 
savu stiliumi, pergyvens savu temperamentu, Įneš pataisų ir skirtybių. Ti
kėkim, kad visokiu atveju išliks ir augs tai, kas pastoviai svarbu, gyva ir 
kūrybiška. *

Pats laikas Vilkui ir Lietuvių Bendruomenei sudaryti gyvybingus ir 
protingus organus šiom globinėm problemom ištirti ir pateikti dabarties są
lygom realią nepriklausomybinės veiklos programą. Atviresnės ausys jau 
galėtų išgirsti nerimo kupinus Lietuvos disidentų ir rezistentų šaukimus.
Los Angeles, 1977.IX. 10
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R.E. M. /taip laiškuose teko 
jį vadinti/ jo realus, be ga
lo platus Ir kartu labai ra
ntus žvilgsnis Ir tonas. | 
Lengvas jumoras lydėjo vie
kus ir kitus jo teigimus ar 
bendrybes. Jo istralpsrlal 
spaudoje buvo taiklūs, Įžval
gūs Ir atviri. Nebandė par- 
talkautl miniai, nebijojo ats
kirais atvejais ! "pabraukti 
prieš plauką"tikėdamas,kad 
generalinės linijos prisilai
kymo privilegija paliktina 
anapus likusiems. Visada Ir 
visur gynė laisvos demokra
tinės spaudos principą ne tik 
tuščiais žodžiais, bet Ir 
ko .krečia veikla, redaguoda
mas šį savaitraštį. Beje, 
kaip visi, ypač moitrealle- 
člai žino irprisimėna,, R.E. 
M. pradiniai ir baigiamieji 
žingsniai nebuvo lengvi, gal 
net pusiau audringi.

Laikraščio NL aplinkoje 
vykę tam tikri žemės drebė
jimai, gerokai suvirpino 
laikraščio egzistencinius 
pagrindus. Gana išsamiai 
visą padėtį ryškino Ir dėstė 
Romas tuo metu savo laiš
kuose. Nes tevaldė piktais 
žodžiais, nebadė pirštais ne
abejotinų sąmyšio kėlėjų, tik '■ 
bijojo, kad dirbtinai' sukel
ta betvarkė dar daugiau su
painios susidariusią situaci
ją, kuri, savo ruožtu, galinti 
būti neigiamai lemtinga sa
vaitraščio gyvybei.

Tegul Ir neperllgas buvo 
R. E. M. kaip laikraščio 
tvarkytojo laikotarpis, tačiau 
jis neabejotinai atnešė švie
žio oro sriautą rusistovėju- 
slon ir šiek tiek akllgatvtn 
įstrlguslon leidinio rutlnon . 
Romas, ribotų sąlygų Ir kuk
lių išteklių ribose stengėsi 
laikraščio lygį kelti, tobulin
ti techninį veidą, gauti žy
miai daugiau pajamų Iš skel- 
bimų;jų Ieškodamas, naudojo 
gal Ir ne visiems supranta
mus būdus. Nemaža dalimi 
jam tas pavyko, o kai kas 
laikraščio formoje likosi Ir 
Iki šių die nų.

Viename laiške, kvlęsda- 
mas bendradarbiauti rašė , " 
kad negalįs žadėti, bent tuo 
metu, jokio honoraro, nebent 
minimalaus atsilyginimo už 
pašto patarnavimą. Tačiau, 
pirmai progai pasitaikius, 
atidarys tikrai gero vyno 
bonką. GaUa5labaI gaila,bet 
taip Ir neteko pasmaguriauti 
žadėto gero vyno gurkšniais. 
Ne tame, pagallau, es mė... 
Liūdna Ir pikta, kad neteko
me Įžvalgaus, suprantančio 
Ir platesnius akiračius tu
rinčio, tik vld. amžiaus su
laukusio, laikraštininko. Jo 
įgimtas pastabumas, turėtas £ 
talentas, tolerantiškumas, 
erudicija, darė jį pirmos ei
lės spaudos veikėju, kuris 
lygiai vienodai Ir užtikrintai 
galėjo jaustis tiek eilinio 
bendradarbio, tiek Ir redak
toriaus kėdėje. Romo laiki
nas sustojimas šiame 1 1 pa
saulyje, savo tautoj Ir savoj 
lalkraštyboj tebuvo toks 
trumpas, bet liko svarbus jo 
veiklos hntspaudas šiai Ir 
ryt dienai. Vadinasi,liko žy
mės , kad žmogaus gy
venta ir dirbta, ramiai ir 
Išeita.

Tegu Ramybė Ir Talka gau
bia Tavo, Romai, amžiną po - 
tįsį.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS s
Iš ELENOS JUCIUTĖS

REDOS MIRTIES ZONOJE

ALYVOS ŽYDINTI ŠAKELĖ

Buvo jau gegužės pabaiga. Vieną rytą prižiūrėtoja, jau
na rusė, vedė raus į išvietę, prausyklą. Bliuzės kišenai
tėje ji turėjo gražiai pražydusią alyvos šakelę. Mes vi - 
sos alkanom akim spoksojom į tą alyvos šakelę. Kai grį
žome į kamerą, ji ištraukė iš kišenaitės tą šakelę ir ati
davė mums, įspėjus niekam nesakyti, niekam nerodyti . 
Ta diena mums buvo tikra šventė. Pasiprašėme šalto van
denio puoduką, įstatė me šakelę į vandenį, uostėme, bučia
vome, džiaugėmės visą dieną. Iš tolo žiūrėjome,pasta - 
čiusios puodelį kertėje ant "kipiatoko", kad nebūtų maty
ti per akutę. Prieš patikrinimą paslėpėme už čiužinių , 
kad nepamatytų korpusinis, kad nepaklaustų iš kar gavo
me, Jeigu koks didelis formalistas korpusinis pamatytų, 
budinti galėtų nukentėti už geraširdiškumą kaliniams. Ar
gi tai mažas nusikaltimas duoti gėlę užrakintiems "liau - 
dies priešams"?

Laimei, niekas nepamatė, bet šakelė per naktį nuvy
to, sekančią dieną nebebuvo tokia graži. Bet vistlek pasi
džiaugėme nors tą vieną dieną. Ir ta prižiūrėtoja i mums 
atrodė labai gera, geresnė už visas kitas; mes buvome 
papirktos visam laikui.

Pažymėtina, kad rusės prižiūrėtojos būdavo geres
nės už lietuves. Mes ne kartą sprendėme šį klausimą ir, 

’maždaug atspėjome priežastį.
Viena priežastis buvo ta, kad lietuvės buvo mažiau 

patikimos, labiau sekamos viršininkų rusų, kai tuo tarpu 
rusės buvo "savos", patikimos, mažai kontroliuojamos. 
Varnas varnui aides nekerta. O u£ lietuvio egzeku - 
tariaus nugaros visada stovi rusas su rimbu.

Kita priežastis galėjo būti ta, kad lietuvės į tą darbą 
nenorėjo eiti. Kurios eidavo, tai turėjo būti jau kritusios 
moralės žmonės, o tokie visada būna žiauresni. Tuo tar
pu rusės važiavo į čia visokios, joms tai buvo tokia pat 
tarnyba, kaip ir kitos. Greičiausiai jas mobilizuodavo nė 
neklausdami, ar jos nori čia važiuoti ar ne.

Prižiūrėtojos vilkėdavo taip pat karine uniforma, kaip 
Ir vyrai. Sijonas būdavo tamsiai mėlynos spalvos, bliuze 
žalia, su kišenaitėmis viršutinėje dalyje, sujuosta odiniu , 
plačiu di ržu. Ant galvos tamsiai mėlyna beretė s a įseg - 
ta raudona žvaigžde. Ne viena dar turėjo prie bliuzės pri
segtų metalinių ženklelių su Lenino ir Stalino galvomis , 
žvaigždėmis ir kitokiais inicialais. Tai buvo organizacijų 
ženkleliai arba atsižymėjlmo ženklai. Lietuvės jų netu - 
rėdavo, tik rusės, jų daugelis buvo tarnavusios karino - 
menėje, buvusios frontuose ir gavusios ženklus.

ŽVIRBLIAI IR DARBAI

Mūsų kameros sąstatas dažnai keitėsi. Išėjo toji ilga
metė "viršininkė", "motinėlę" išvedė į ligoninę ir daugiau 
jos nebeteko matyti.

Labai nusibodo tos vienodos dienos uždaruose mūruo
se. Buvo pati vasara, bet mes jos nematėme. Atrodė, kad 
nė paukščių nėra. Tik žvirbliai atlėkdavo prie lango. Ne 
sykį jie mums, kaip kokie burtininkai, išpranašaudavo na
miškių apsilankymus.

Vienį kartą žvirblis bent kelis kartus puolė į langąjna, 
ir ne be reikalo - vienai iš mūsų netrukus atnešė siuntinį. 
Būdavo tokių sutapimų ir daugiau, užtat mes norėdavome, 
kad žvirbliai atlėktų.

Kartais vesdavo mus į darbą, i virtuvę bulvių ar žu
vų skusti. Kai kada paimdavo koridorių plauti. Mielai ei
davome padirbėti, nesvarbu koks darbas, kad tik vestų.

Kartą nuėjome į virtuvę bulvių skusti. Mums davė 
skusti mažas žuveles. Jų buvo baisiausia krūva. Skutome 
per naktį, skrodėme jas. Tarane pačiame kambaryje buvo 
suklota keletas milžiniško dydžio lydekų. Niekada gyveni
me nebuvau mačiusi tokių milžiniškų žuvų. Jų ilgis ga - 
Įėjo siekti dviejų metrų ar daugiau. Visą vakarą tik ir kal
bėjome apie tas lydekas. Kažkas sakė, kad jos atvežtos iš 
Žaliųjų ežerų. Žinančios tvirtino, kad tokios didelės žu
vys esančios nebe gardžios valgyti, gal dėl to jas ir atvežė' 
kaliniam^, geresnes suvalgo. laisvi.

Mėginome spręsti, kiek kalinių gali būti šiame kalė
jime. Pagal žuvų krūvą spėjome, kad gali būti daugiau po
ros tūkstančių, bet, žinoma, paklaida galėjo būti labai di
delė, nes nežinojome daugelio aplinkybių. Gal ir virtuvė- 
ne ta viena, gal irmaistas ne visiems tas pats - žodžiu , 
daug klaustukų, bet laiko turint, spėlioti visada ima noras, 
ypač tokiems atitrūksusiems nuo pasaulio, kurie ir kai - 
boras temų pritrūksta.

•

Būdavo įtartais ir nuobodu kameroje, ypač kai pri
trūkdavo geresnių Įmygu. Grlebdavausi tų mezglnėlių su 
degtukais.. Jie padėdavo nuobodulį nuvaryti ir visokiam 
nervinimuisi nuraminti, nes reikėdavo skaičiuoti akutes 
- vieną akutę sudarė du užnėrlmai. Taigi dėmesys būda - 
vo visą laiką įtemptas. Siūlai būdavo trumpi, iš skarelės 
išpešti, mazgais sujungiami. Mazgelius reikėdavo kruopš
čiai paslėpti, kad nebūtų matyti. Tai sudarydavo daug var
go Ir įtempimo. Mezgant, nebuvo galima kalbėtis. Daug 
kantrybės reikėjo, daug galvojimo, nes neturėjau pavyzdė
lių. Vos vieną kitą atsiminiau, iš tų kombinavau naujus - 
kitokius..

Prižiūrėtojos įtardavo, gaudydavo, kad dirbu su ada
ta, netikėdavo, kad dirbu degtuku, įsakydavo atnešti ir pa 
rodyti kaip dirbu degtuku, 
; Kai parodydavau, leisdavo dirbti. Pasikeičia pri - 
žiūrėtoja - ir vėl neši parodyti.

Vieną vakarą vėlai mus išvedė koridorių plauti. Rel - 
kėjo šlapiais skudurais perplauti didelius grubius cemen - 
tlnius koridorius. Plovėme tik grindis. Radome čia jau i 
bedirbančias keletą nematytų kalinių. Matyt, jos buvo kri
minalinės, bet jų tarpe buvo viena čigonė. Norėjome su 
jomis pasikalbėti, bet bijojome pričlūrėtojų, ne drįs ome . 
Tik ta čigonėlė buvo drąsesnė. Ji prisigretino prie mūsų 
dviejų, neva parodyti kaip lengviau, kaip geriau plauti. Iš 
tikrųjų ji jau, matyt, buvo prityrusi šioje srityje. Ji pa - 
rodė paimti skudurą vienai už vienos kertės, kitai už kitos 
ir vilkti ištiestą per koridorių. O mes, sumuturiavusios 
skudurą,voliojome kone vienoje vietoje. Bemokydama mus 
čigonėlė išklausinėjo, kokio "plauko" esame. Kai paslsa - 
kėme politinės, ji mus ėmė guosti, girdi,nebijokite, ilgai* 
nevargslte, Dievas duos, išeisite į laisvę,tokių ilgai kalin
ti negalima, pamatysite, atsiminsite, ką sakau, -kaip visada 
čigonės, užbaigė.

Kai gerai sako, ir čigonei noriai tikėti. Mums buvo 
smagu jos klausytis. Yra sakoma: viltis žmoguje gyvena 
menkiausiu maistu. Ir mes guodėmės čigonėlės žodžiais, 
nors žinojome, kad čigonėlė visada buvo laikoma melage.

LIETUVIU KALINIU SUKURTA DAINELĖ MUMS, 
VAKARUOSE

Bet jau niekas, taip niekas nemoka 
Traukti pradalgeles lankoj ir dainos,
Kaip kad tu, šviesiaplauki bernioke, 
Kai buvai dar tėtušio namuos.

Ir armonika čia nebe takia 
Gražiame s abatas vakare, 
Nebemoka taip šelmiškai juoktis, 
Kaip kad juokės ankščiau pas tave.

Jau visi čia tavęs pasiilgo,
Tavo vardą čia mena dažnai, 
Aš manau, kad tai liepos ir smilgos 
Kalba tau sutemos va’cara'sH

Bet negrįžk, šviesiaplauki bernioke, 
Dar ne grįžki dabar pas mane;
Mėlynąsias padanges dar juosia 
Klaikios šmėklos pilkam debesy.

Aš manau, šviesiaplauki bernioke, 
Dar suspėsim dainuot vakarais 
Ir armonika maršą užgrosim, 
Nežinau, ar mane supratai...

PAŽINKIME PRAEITI l

PALANGA... LIE POJA. .. KLAIPĖ DA... KAUNAS 
IR DP GYVENIMAS BELGIJOJE

1949 m. rugsėjo 27 d.keli sunkvežimiai su 137 DP sus - 
tojo prie stovyklos, bet sargyba jų neįsileido, o Iškvietė 
žandarmeriją. Jai vadovavo kpt. Remy, kuris įsakė atvy
kusioms pasitraukti nuo stovyklos. Šiems nepaklausius , 
Inter motieji buvo suvaryti į kareivinių vidų, < uždarinėti 
lagal, o aujai atvykusieji, fizine jėga ir gumlilų lazdų, 
pagalba, verkia .t moterims Ir valkams, nuvaryti šalin nuo 
kareivinių. Kai uždaryti kareivinėse ėmė reikšti užuo - 
jautą išvaromiesiems, tada atvyko didesni ža/ylarmerljos 
daliniai majoro Gillieaų* vadovaujami Ir internuotieji taip 
pat buvo ’’nuraminti”. Kadangi nuvarytieji nuo kareivinių 
nebesutiko daugiau leistis į Belgijos požemines anglių ka
syklas, tai po kelių dienų jie pačios belgų valdžios buvo 
atvežti į Mois ir patalpinti Internuoto jų stovyklom Bet
daugiau į Mons’o stovyklą DP, baigę sutartis,nebuvo įsi
leisti, o visi te-1 esantieji gavo Iš IRO pasirašyti blankas, 
^ad atsisako DP teisių.

Iš Briuselio Petit Chateau kalėjimo į Mons’o kareivi
nes baigusieji sutartis DP buvo perkelti-tik po 5 dienų ba
do streiko. Laikui bėgant ir nieko negirdint apie perkėli
mą Vokietijon, vėl buvo imta tartis dėl bado streiko pas - 
kelblmo.

Stovyklos administracija, tai patyrusi, 1949 m.spalio 
mėn.2O d. paskelbė Internuotiesiems,’kad dalis jų, kurie 
visą laiką ramiai laikėsi, bus Išvežti į Vokietiją. O apie 
kitus pasisakė nieko nežinanti. Stovykloje kilo sujudi - 
mas Ir nuotaikos įsitempė. Tie,kurie nesitikėjo išvežl - 
mals Vokietijon, grąžino administracijai maisto korteles, 
Iškėlė juodas vėliavas Ir paskelbė bado streiką. Apie jį 
1949 m.lapkri. lo mė- .11 d.’’Lietuvis” rašė: ’’Paskutiniai 
Monso DP stovyklos įvykiai išsivystė į tikrą dramą. Nors 
užplūdusi ^uja DP banga į Monso stovyklą buvo policijos 
atstumta ir Išsklaidyta, tačiau neužilgo Darbo Ministerija 
sutiko juos priimti. Atvažiavo Ir daugiau. Po kelių dienų 
apie 370 vyrų gavo užpildyti anketas Ir pasirašyti, kad at
sisako DP teisių ir turėjo būti Išvežti į Vokietiją. Stovyk- 
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loję lyg būtų saulė nušvitusi: visi nekantriai laukė savo 
eilės. Vienam kitam atsisakius, bevelk visi mielai Išsl - 
žadėjo visko, tik kad būtų Išvežti.

Bet koks apsivylimas: pasirodė, kad daugelis, ypač iš 
tų, kurie jau šeštus mėnesius laukė eilės, buvo išskirti Ir 
turėjo pasilikti be jokios vilties,kad kada nors juos Išveš. 
Visi Išskirtieji tuojaus paskelbė bado streiką ., grąžino 
maisto korteles Ir Iškabino juodas vėliavas languose. Vis
kas vyko tvarkingai ir ramiai. Tik spalio 24 d. pietų Iš
dalinimo metu, badaujančių grupė Išvertė gavusių davinį 
ir sustabdė tolimesnį maisto išdalinimą. Stovyklos vado
vybė iššaukė policiją, Ir valgis galėjo būti dalinamas tik 
policijai prižiūrint. Visą badavimo laiką saugumas buvo 
sustiprintas.

Pradžioje niekas Iš stovyklos vadovybės negalvojo , 
kad tas'įvjkls būtų galėjęs vesti net prie dramatiškų įvy - 
klų. Priešingai - manė,kad streikuoja tieji greitai nusl - 
leis: dieną badaus, o raktį valgys’. To ypač buvo laukta , 
kai ketvirtą badavimo dieną penki buvo nugabenti į miesto 
ligoninę. Bet įvyko tai, kas iki šiol dar buvo neglrdėtajtte 
patys, kurie jau Briuselyje buvo paskelbę bado streiką ir 
Išbadavę tris dienas, dabar buvo nusistatę badauti Iki mir
ties. Vienas Iš badaujančių lietuvių rašo: "Mes nusistatę, 
jeigu mūsų reikalai nebus sutirarkytl,badausime Iki mlr - 
ties”. Net ligoniai,nuvežti į ligoninę, išvertė paduotą val
gį ir buvo tik vandeniu ir serumu maitinami.

Atėjo aštuntoji badavimo diena- spalio 20. Visuome
nė, spauda ir pati stovyklos vadovybė buvo sujaudinti. Pen
ki gulėjo miesto ligoninėje, 17 stovyklos ambulatorijoje , 
likusieji sutelkti dviejuose dideliuose kambariuose. Viso 
52. Padėtis buvo beviltiška, jei ta diena nebūtų buvusi pas
kutinė. Stovyklos kunigai,kapelionai buvo iššaukti Išklau
syti ligonių Išpažinčių.

Tuojau po pietų į vyko vyriausybės pasitarimai, tarpi - 
nlnkaujant belgų vyskupui J.B.Himmer. Vyriausybė pa - 

tenkino streikuojančių reikalavimus. 4 vai. 50 mln. P. p. 
atvažiavo į stovyklą ir pats vyskupas. Vos spėjo įeiti į 
kiemą, tuojau susirinko visi stovyklos gyventojai. Ukrai
niečių kapelionas pasveikino aukštą svečią, o gyventojai 
Išreiškė jam savo pagarbą, džiaugsmą ir ašaras. ( Įvyko 
jaudinančių scenų. Apstojusios moterys verkė, vaikučiai 
glaudėsi prie vyskupo, ėmė už jo skrybėlės, nieko ne nu - 
jausdami, kad jų tėvai tiek daug kenčia. Vyskupas,kaip ir 
vist kiti, buvo to vaizdo giliai paveiktas. Jis pažadėjo vis
ką padaryti, kad tik laimingai baigtųsi tokia situacija. Po 
to ėjo aplankyti ligonių. Jam belankant, stovyklos dlrek-g 
torius atnešė belgų vyriausybės Ir IRO sutikimą, kaip bu
vo badaujančių reikalaujama,kad visi bus greitu laiku Iš
vežti. Kai kurie dar nenorėjo tikėti vyriausybe, kuri juos 
jau kartą apvylė, bet vuskupo tarpininkavimas vertė šį 
kartą pasitikėti. Vyskupas aplankė visus ligonius, padavė 
kiekvienam ranką./Badaujantieji nuėmė juodas vėliavas , 
atsiėmė maisto korteles Ir pasidavė stovyklos gydytojų 
priežiūrai. Vyskupui Išeinant, gyventojai, ypač badaujančių 
žmonos, padėkojo jam už atsilankymą Ir tarpininkavimą. 
Ukrainiečiai dar pagiedojo keletą giesmių. Atsisveikinda
mas vyskupas suklaupusius palaimino.

Nors Ir buvo dėta pastangų, bet pagal pirmą emigracinį 
įstatymą, iš Belgijos į JAV,kad Ir patys apsimokėję ke - 
llonę, DP begalėjo emigruoti.

Kitose Belgijos kolonijose lietuviai taip pat buvo susi
organizavę. Prancūzijos pasienyje daugiausia darbavosi 
Jonas Zaleckis,kunigo Juozo Aranausko S. J.padedamas .| 
Prie Olandijos Adolfas Burba ir kunigas Kornelijus Gaiga
las O. F. M., Lleže- kun. dr. Pranas Galda-Gaidamavlčlus . 
Briuselyje- kun. Julius Danauskas, A ntverpene-Juozas Paą
žuolis

Bėgo laikas, bet Mons’o stovykloje nebuvo nieko nau
ja. Daugelis vyrų splovė į belgų valdžios Ir IRO pažadus, 
paliko belgams žmonas, valkus ir visą mantą, slapta per 
žalią sieną grįžo- Išbėgo Vokietijon. Belgų valdžios ats-? 
tavai aiškino, kad ne jie kalti, bet JAV okupacinės ka-r 
rluomenės vadai ir IRO nesutinka atlikusius sutartis Bel
gijos anglių kasyklose priimti atgal Į DP stovyklas. Taip 
aiškinosi užklaustas Ir belgų vyskupas,kurls tarpininka
vo bado streikui baigti.

Po šešių mėnesių Internavimo Mon'e iš 900 beliko 
400. Kiti slapta Iš stovyklos Išvyko. Administracija , 
aišku, tai žinojo, bet išbėgančiųjų netrukdė irhė i vieno 
.nesulaikė.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4

4



IŠLAIKYKIME DIDŽIAUSIĄ
MUSU KOLONIJĄ
Mūsų Chtcagos lietuvių 

kolonijos pradeda pamažu 
mykti’. Dingo jau be ženklo Parkas taps lušnynu Ir :ne- 

j aštuonioliktoji kolonija, ku- ’ -
rloje vos beliko keletas įs- :iel baž nyčia, bei ligoninė , 
taigų. Roselamdo, Westside , iel MHS, nes pasikeltus gy- 
Brldgeporte mažai gyvumo ’ . .
bėra, Town of Lake.

tau, neparodydami 
oklo agresyvumo sa

vo namus? Taip toliau 
besielgiant Ir Maręuette

Išgelbės nei Lithuania Plaza,

vemto jų rasei, kaip nekartą 
Tos įsitikinome, viskas nueis į 

kolonijos buvo, kai čia atvy- šiukšlyną, laužyną! Sudėti 
kome 1948-52 m. -gyvlaus los: mlllonal į nejudomą turtą 
bažnyčios pilnos savųjų, mo- 

^^kyklose etllpo jaunimėlis , 
^FLletuvių Auditorija švytėjo 

parengimais ir svečiais. Kas 
Iš jų beliko po 25 ar daugiau 
metų? Vos tik kelios žymės , 
kad čia lietuvių gyve nta... 
Gerai dar, kad prof. Bulota 
pradėjo tas likusias žymes 
filmuoti.

Dabar pažiūrėkime, kas 
darosi Maręuette Parke lie
tuvių kolonijoj. Jau kelinti 
metai, kaip negrai Intensy
viai veržiasi į Parką. Iš šį 
rudelį jie apvainikavo savo 
pergalę- atžygiavo prie Da - 
rlaus Ir Girėno paml nklu su 

^m8OO policijos apsauga’. Mo
kesčių mokėtojai tyli ir ne - 

s Urna griežtų žygių prieš jų 
pačių sudėtų pinigų eikvoji - 
mo, visokiems gaivalams 
skverbiantis į ramią, dau - 
g lauš la apgy ve ntą He tu v lų, 
koloniją. Matomi Iš vienos 
pusės garsūs reikalavimai, 
o Iš kitos- nė balso. Baltieji 
prie Bogan HS klek pamalš- 
tavo dėl mok Irių ne įsileidi
mo, taip Ir nugalėjo, nors vi
siškai nereikalingas užgel- 
dls maišyti mokinius. Žmo
nės nedori, kelia balsą, o 
institucijos iš Washingtoao 
negirdi. Jei valdžia tenkina 
kitų užgaidas, kodėl neatsi
žvelgia į baltųjų piliečių 
reikalavimus? Juk laisvė- 
demokratija, valdžia neturi SąVO -> amuose A del ė Šankus , 
teisės primesti kitiems vi
sokių negerovių lizdų, iš ku
rių Išvirsta 
gyvenimas tiek as me Nškal , 
tiek kultūriniai visuomeniš
kai. Faktas, kad juodieji su
griaunu blatųjų išlaikytus 
namus, Išdaužo mokyklas , 
mokinių moralė Ir mokslas 
krenta žemiau nulio.

O kaip su namų savi nu
kals? Ką jų lietuvių draugi
ja daro, kad baltieji neturi 
teisės pirkti namų Iš Fede
ralinės valdžios už 200 dol. 
įnešus pirmus mokėjimus , 
kaip kad juodukai? Kodėl 
anapus Wester n taip greitai 

^atiteko į juodųjų rankas ? 
^Rkodėl baltieji savanoriš

kai narduoda ir to-

sunyks iki nulio. Miestas tu
rės griūti, nes mokesčių pa
jamų Iš gerų namų s avint i - 
kų nebeplausk į jo kasą.

Lietuviai, namų savininkai 
nedelsklme- g l n k I m e ne 
tik savo, bet Ir lietuvybės 
centrą. Splesklmės visi į 
savo draugiją Ir rinkime 
valdybon geriausius narius ’. 
Nors praeitos valdybos daug 
dirbo, bet ateinančios turi su 
visais dar stipriau dirbti, 

r kad kolonija būtų apsaugota 
nuo įsiveržėlių, civilizuoto 
gyve limo nemėgstančių gy
ve įtojų. To reikalauja mūsų 
moralė, teisė Ir laisvė gy
venti savoj apylinkėj Ir ap
linkoj. Niekas neturi truk
dyti, kaip kad netrukdo China 
Town ir kur neįsileidžia pa
šalinių. Ginkime savo turtą 
kurį taip sunkiai įsigijome’.

Balys Svalla

IK
Iš-

SU VEIKLIA LIETUVE 
ATSISVEIKINIMAS
Mūsų se .oslos kartos 

tuviai taip dažnai pradėjo 
keliauti į amžinybę, kartais
net po du- tris dienoje. Ma
žėja jų organizacijai eilėse 
Plačiau velkę klubai kai ku
rie pradeda užsidaryti. O jie 
padarė daug gero lietuvybei, 
Ir lietuviškam judėjimui.

Sausio mėn. 13 d. Mar- 
.. v Ątą įgą anlr ė

nepakeliamas

sulaukusi 7 2 metus, Ameri
koje Išgyvenusi 55 metus. Il
giausiai gyve 'usl Brighton 
Parke, todėl ir ten priklau
sė Ilgus metus įvairioms 
organizacijoms Ir klubams: 
Dariaus Ir Girėno Amerikos 
Legiono Moterų Vienetui, 
Zagarlečlų - Joilšklečlų , 
Blrgton Parko Liet. Moterų, 
Žemaičių, ZarasIšklų, Su
valkiečių ir Upytės klubams. 
Juose ėjo įvairias pareigas . 
Todėl atsisveikinti atvyko 
daug tų klubų atstovų, o ypa- 
tligal gražiai palydėjo 
Brighton Park Moterų Klubo 
narės su gėlių puokštėmis . 
Velionė buvo palaidota sau
sio 17 d. Iš Mažętka-Evans 
koplyčios. Nors šaltoka, vė

jas nešė sniegą į pusnį,bet 
susirinko netoli šimto arti - 
mųjų draugų, glml n lų. Ją pa
lydėjo į Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje gedulingas 
pamaldas atlaikė kam. Zaka
rauskas Ir solo giedojo sol. 
Al. Brazis, palydint p.Kal
vaičiui su vargonais. JTuly - 
dėjus į Lietuvių šv.Kazlmle- 
ro kapUes, prie duobės vėl 
pasimelsta Ir visiems su
diev pasakius, A^elė Šankus 
pasiliko ten amžinajam mie
gui.

Ilsėkis amžinoje ramybėje 
Adele, čia tiek daug išgyve
nai sunktų Ir darbščių dienų 
klubuose, kurie Tavo vardą 
ir darbus ilgai prisimins

Mes giliai atjaučiame liū
desio dienose dukterį Irene 
Saikus,kuri yra veikli Vyčių 
organizacijoje.

Šankų šie mos tėvas, karo 
veteranas ' atsiskyrė su šiuo 
pasauliu klek ankščiau, ve - 
liovės brolis Lietuvoje mirė 
pernai. Taip pamažu mūsų 
tautiečiai palieka gyvuosius..

Bal. Brazdžionis

MONTE CARLO RULETEI

100 METŲ
toliau šios srities tyrinėji
mams ir liko Maltos detek
tyvų mokyklos Ir jos moks - 
llnlmo programos steigėju. 
Praktiškiausia Ir svarbiau
sia treniravimo priemonė, 
šalia paskaitų ir praktiškų 
pratimų šioje mokykloje yra 
filmą. Visi triukai ir apgau
lės, kuriomis naudojasi kor
tų sukčiai mokykloje,yra su- 

- - šio
katalogo tikslus sudarymas 
užtruko apie du metus.Mo
kyki oje yra rinkinys Iš viso 
pasaulio įvalrlaus lai suklas
totų kortų, kuriomis naudoja
si sukčiai. Būs Imle j i detek
tyvai čia praktiškai Išmoks
ta įvairiausių metodų. Moks
las tęs tas i ap fe 3 metus, re i- 
kalaujakantryb ės, treniravi
mo aklų pastabumo ir mik
lumo. Iš mokyklos kronikos 
paalškl, kad, susidūrus su 
pasaulinio masto sukčiais, 
mokyklos auklėtiniams tik 
vieną kartą nepavyko juos 
Išaiškinti.
Dešros metodas

Prieš keletą metų T rawe- 
muende / Vak. Vokietijoje / 
cas Ino kreipės l mokyklon. 

Crane, pasiūla sutiko, tačiau t prašydamas Ištirti vienos 
vedusių poros Ir jų trijų bl-, 
člullų ve Ūdą. Esą, klek 
ankščiau jie Išžvejojo Deau
ville, Cannes Ir Venecijos 
casino. Nors jie buvo stebi
mi, bet nieko išaiškinti ne
pavyko, o jie "išlošdavo su 
neišpasakytu pasisekimu". 
Atvykę prof.Ramsay auklė- 
tlnlal-detektyval kelių minu
čių laikotarpyje Išaiškino, 
kad šios gaujos vetklon yra 
įveltas casino tarnautojas , 
pravedąs lošimą. Pasirodė, 
kad jis maišė kortas pagal 
taip vadinamą "dešros"me
todą. Iš anksto sudėtos kor
tos pagal pageidaujamą tvar
ką, garantavo neabejotiną 
"laimėjimą".

Tie patys detektyvai Išaiš
kino klek sunkesnį triuką

(Tįisa iš praeito numerio)

Netoli Maltos salos sosti
nės La Valetta, ant vienos 
uolos riogso kukli vila. Jo
je yra speciali detektyvų 
mokyki a,kur loję paruošiami 
sekliai lošimų namams.Šią 
mokyklą Išlaiko tarptautiniai 
lošimų casino savininkai su
sijungę į specialią tarptauti
nę organizaciją.

Įsteigti tokią mokyklą su- kataloguoti. Pilnutinis 
manymas kilo pas anglų ma
tematikos profesorių R. 
Ramsay, kuris atsitiktinai 
susidomėjo tūlo cirko meis
terio Jack Crane žongllra- 
vlmo technika lošiamomis 
kortomis.

Jack Crane buvo pagarsė
jęs Išpildomais žongllravl- 
mo triukais. Cirke jo triukai 
su kortomis paprasta akimi 
buvo nepagaunami. New 
Yorko lošiamųjų klubų savi
ninkai siūlė jam tapti jų 
dalininku,bet Crane atsisakė. 
Tačiau jis pasiūlė jiems su
ruošti specialų uždarą de
monstravimo seansą, parei
kalaudamas už vieną de
monstravimo valandą po ■ 
$ 1OOO.Kortų sukčiai su šia

laike kel lol ik os de moristra-nd 
vlmo valandų jiems nieko t 
konkretaus nepavyko Išsiaiš
kinti. Tačiau profesorius 
Ramsay sugalvojo nufilmuo
ti tokį seansą Ir jam pavyko 
atidengti paslaptis.

Esą gerai Informuoti,o gal ■ 
dalinai kandūs žmonės tvir
tina, kad visa tai buvo įvyk
dyta Scotland Yard Iniciaty
va Ir už labai stambią pini
gų sumą. Vienaip ar kitaip , 
Crane atliekami triukai su , 
lošiamomis kortomis nusto- 1 
jo toliau būti jo asmeniška 1 
paslaptim. 1 ,
Kortų triukų katalogas i

Atydžlal Išstudijavęs fH - 
mą Ir susipažinęs su kortų 
žongliravimo paslaptimis, 
orof. Ramsav pasišventė Ir i

KReVI 
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LAIMĖTOJA —Ontario swine P erfortn ancep ro gramoje

Baden cas Ino,kur nekurį 
laiką "laime" naudojosi du 
vokiečiai broliai Hauser Ir 
jie ten siautė ne pirmą kar
tą, bet jau trečią sezoną iš 
eilės.

Atvykę detektyvai pradžio
je nieko ypatingo nepastebė
jo, bet po keletos dienų seki
mo, jų dėmesį atkreipė tū
las pastorius, kuris vakarus 
praleisdavo lošimo casino. 
Kai kas aiškino,kad jis lan
kosi kaip dvasininkas vien 
tik norėdamas pagelbėti 
tiems žmonėms, kurie nesl- 
valdydaml įpuola azartan, 
visiškai prasilošta Ir dėlto 
’ažnal papildo savižudybę. 
Pastorius visiškai nesido
mėjo lošimu, o sukinėjosi 
tarp staliukų su atskleista 
biblija. Pasekus, buvo nus
tatyta, kad sklaidydamas 
biblijos puslapius, pagal iš 
anksto susitartą metodą, In
formavo brolius Hauser apie 
jų prleęlnlnkų. kertąs. .
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jo 
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Kada tūlas Brazilijos 
llonferlus savo jachtoje 
rengė savo draugams 
kruopšč lai atr Inktie ms 
pažįstamiems svečiams
Ilslo Iškylą,tai vos prasidė
jus kortų lošimams, jo pri
vatūs detektyvai jį pa Infor
mavo,kad du svečiai,kuriuos 
jis buvo susipažinęs Monte 
Carlo, kelia įtarimą. Milijo
nierius, nedelsdamas krei
pėsi į La Valetta Maltoje 
detektyvų mokyklą, prašyda
mas tuojau prisiųsti jam ga
bų detektyvą. Iš mokyklos 
jam buvo pasiųstas Willie 
Black, kuris stebėjo pokerio 
Ir visto partijų lošėjus.

Per pirmus du vakarus 
laimė skirstėsi tarp lošėjų

Šiluvos atlaidų procesija chicagoje

-visi tai Išlošė,tai pralo-. 
šė. Nebuvo pagrindo ma
žiausiam įtarimui. Bet jau 
trečią vakarą "lalmė"alšk lai 
aps įstojo ties minėtu dvejetu, 
kuriuos šeimininkas buvo 
susipažinęs Monte Carlo, o 
jo privatūs detektyvai įtarė.

Sekė diena paskui dieną Ir I 
"laimė" vis jų neapleido.

Atvykęs Maltos detektyvas 
neturėjo mažiausios abejo
nės, kad tai sukčiai, bet, deja 
visos jo žinios ir praktiškos 
patirtys nieko nepadėjo. Abu 
lošikai laikėsi be priekaišto. 
Laike lošimo tylėjo, sėdėjo 
ramūs, nedarė jokių nerei
kalingų judesių rankomis , 
net nežvelgdavo vienas į ki
tą. Žodžiu, laikės l kaip pri
dera džentelmenams lošė
jams. Tačiau Maltos detek
tyvas nepaliko jų dviejų ra
mybėje. Jis stebėjo juodu 
toliau ir galop nustatė,kad 
kai vienas Iš jų turi gerą 
kortą, ..pasigirsta kažkoks 
keistas, labai tylus šnarėji
mas. Detektyvas įtempė au
sis Ir po poros dienų neabe
jojo, kad šnarėjimas turi ry
šio su sukčiavimu. Bet Iš 
kur jis kyla? Negi vienas Iš 
jų būtų pilvakalbis? Šioje 
srityje LaValetta mokykloje 
jis buvo gerai išmokslintas ; 
tai nebuvo pilvakalbio bals as.

Willie Black šiuo atveju 
nutarė Ieškoti paslapties 
sprendimo kitu keliu. Jis 
įsivogė vieno Iš jųkabtnon Ir 
patikrino batus. Vienos batų 
poros kulnyje buvo kažkoks 
paslaptingas įrengimas Ir 
spyruoklė. Kai jis paspaudė 
šią spyruoklę, pasigirdo tas 
pats garsas, kurį jis glrdė-ij 
davo lošimų metu. T ai Išalš-^ 
kinus, jachta išplaukė į arti
miausią uostą Ir abu . suk
čiai buvo perduoti policijai, 
o apgaulės keliu Išlošti pini
gai iš jų buvo atimti.

Bet kaip ankščiau buvo 
minėta, pati La Valetta de
tektyvų mokykla s ako, kad šį 
kartą jos detektyvai pralal- 
mėjo. Kaip tai įvyko?

Netrukus po atidarymo ca
sino Be Irute, kuriame nu ola - 
tlnlals klljentals buvo šetkal, 
"naftos karaliai", Ir palik
davo tenai dideles, nors Ir 
lengvai uždirbtų pinigų su-M 
mas, buvo pastebėta, kad

nuotrauka c.g enužio. "laimė" velkė viena kryptI-
( N uk el ta į 6 p si.)

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;

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

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ
_____ _______ (Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama liętu-/ 
jUkcmJie atviri visiems, ieškantiems pageltos. Atėjęs pas mūs 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
Juoxui s.631, 6834, Henrikui N. 277-7868.____________________
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C F M B LIETUVIŠKA RADIJO, 
PROGRAMA

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

programos VEDĖJAS
L • $• onk e v t us, 1053 Aibinei Cf.. Djvtmoy, P. Q. TEL. 669-^834

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metų.

publisiiim; company
TEL. 268-3071

PUI’.ir.. oi IHt ItJlįlUANlAN WELl ir SINCE 1905
636 EAST BROADWAY .SOUTH BOSTON, MASS. 0 2 12 7

T. Laurinaitis

680 FRONTENAC ST MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

79 Woodfield Drive, Ottawa, Onr.
• PRIVATI INDUSTRINĖ IR KOMERCINE STATYBA,

darbo;' atll.kama* .ęiinlngal Ir p rl •! n am am I • kainom!*.
• fnglnerlng & doalgnlng patarnavimo*.
• IN -GROUND Swimming Pool »»aty b a( 10 y a ar g v oran ty h

_______ TEL. (613) 225- 400 1
5 psl.

5
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose' —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
8 30 Main Street East, tel<

L8M 1L6

Darbo valandos: pirmod’emais - ketvirtodie- 
f mo», nuo 10 iki 5 vai , penktodiehiois nuo 

10 iki 7 vol , Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos • rugpjūč'o men ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

MONTE CARLO. . .
( Atk elta i S 5 p si.) 

ml. Galop buvo Iškviesti 
Maltos detektyvai. Jie atvy
ko lėktuvais Ir tą patį vaka
rą pastebėjo,kad vienam lo
šėjui, kuris cašlno detektyvo 
jau buvo įtartas, prieš pra
dedant lošti, Iš rankovės Iš
krito balta kortelė. Maltos 
detektyvas tuojau jį sulaikė 
ir padarė smulkią kratą. T ar
čiau, be paminėtos kortelės 
nieko daugiau įtartino nera
do.

Iškratytasis svečias pasi
juto įžeistas Ir cas Ino direk
cijai Iškėlė bylą, kurią lai
mėjo. Kortelė buvo visiškai 
švari. Joje nebuvo jokių įra
šų nei įspaudlmų. Teisme 
jis aiškino, kad ant kortelių, 
reikalui esant, užrašo savo 
pavardę ur adresą, nes esą 
nemėgstąs spausdintos vizi
tinės kortelės. Niekas nesu- 

j^bėjo įrodyti,kad talką jis 
wRkė- netiesa. Jeigu casino 
lošėjui padaroma krata, tai 
detektyvalturl būti tikri, kad 
ras sukčiavimo įrodymų. 
Balta kortelė nors Ir Iškrito 
Iš rankovės- negalėjo būti 
tokiu įrodymu. Gal įtartasis, 
jausdamasis sekamas, tyčia 
Išmetė šią kortelę,kad su
klaidintų Ir už įžeidimą Iš 
casino teismo keliu laimėtų 
nemažą pinigų sumą. Bet Ir 
to nebuvo galima įrodyti.

Kaip tvirtina Lą Valette 
detektyvų mokyklos vadovy
bė ir jos auklėtiniai - tai 

^aąs vienintelis jų pralal- 
^Rejlmas prieš lošimų casi
no sukčius.

DIDŽIOJI ILIUZIJA. . .
(Atkelta i? 3 p si.) 

leistas Petronio knygyno 
Kauie 1921 m. Šioje k 'ygoje 
sukritikuojama ir Hėgelio yiuos jie kovojo, 
filosofija ir K. Markso so- Didžiosios Iliuzijos vetka- 
clalIzmas- komunizmas, be f las padalintas Į 8 skyrius: 
"vlršvertės teorija" ir kt. 
Tiesa, V. D. Universitete 
bibliotekoje buvo Markso 
Kapltalas/3 tomai/ vokiečių 
kalba, bet jų neįkando nei 
profesoriai, nei studentai. 
Mes studentai ekonomistai 
apsieidavome su stropiųjų 
studentų užrašais ir P.Šal - 
6p si.

(4 16) 544 - 7 125

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupos .............. 7,%
term, depozitus 1 m. 8’/« % 
pensijų fondų .. . • < 9 %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 11 %

Hamiltono mergaičių choras "Aidas”, vadovaujant sol. v. V erik aičiui, 
išvykoje į P. Ameriką koncertavo viename milijonierių, klube 
Venezueloje. N uotrauka st. Rašytinio.

člauš veikalu ’'E. P. " Gali
ma tvirtinti, kad iki dr. V. 
Juodeikos veikalo ''Didžioji 
Iliuzija* nuo 191« m. nebuvo 
rimto, gero veikalo lietuvių 
kalba apie K. Markso mokslą.

Perskaitęs Didžiąją Iliu
ziją, apsidžiaugiau. Mūsų šio 
koitfriento akademinė karta 
labai mažą supratimą turi 
apie marksizmą, taip, kaip ir 
JAV Ir Kanados universitetų 
profesoriai Ir studental/dau- 
gumoje/. Visi,kaip papūgos 
kartoja, kad social izmas-ko - 
muilzmas yra blogai, rusal- 
blogl Ir visomis keturiomis 
reikia jais kratytis, jų vengti, 

Jei dauguma jaunosios Ir 
senesnės kartos pripažįsta , 
kad didžiausias žmonijos ir 
krikščionybės priešas yra K. 
Marks o-Lenlno socializmas- 
komu?izmas, tai kodėl prie - 
šu niekas nesidomi? Gi prie
šą reikia gerai pažinti. Ar 
mes einame tuo keliu, ypač 
dypukal profesoriai,kunigai 
Ir krikščionybės išpažinto
jai? Nors yra akademinio, 
aukšto lygio lietuvių žurna
lų, tačiau Markso ir kt. so
cializmo-komunizmo niekas 
rimtai, giliai nepaiagrlnėjo, 
išskyrus A. Maceiną.

Dr. V. Juodeika pralaužė 
ledus. Savo knygoje D. I. jis 
objektyviai, moksliškai Karo
lio Markso mokslą nuvaini
kuoja. Jis įrodo, kad komu
nizmo doktrina yra Iš pag
rindų klaidinga Ir žmoniją 
veda prie diktatūrinės ver
gijos, kokios Istorijoje dar 
nėra buvę. Proletariato dik
tatūra SSSR valstybėje per 
60 metų Išvirto į valstybinį 
kapitalizmą. Kremliaus val
dovai rusų ir pavergtų tautų 
liaudį labiau spaudžia Ir pa
vergta, negu carai, prieš ku-

I — Is Markso gyvenimo ir Veik
los,

II— Markso ideologinis form avi
ni asi s,

III— Dialektinis materializmas,
IV— Marksistinė ekonomika,
V —M arksistinė politika,
VI- Religija ir moralė marksizmo 

Šviesoje,
VII- Vertybiu hierarchijos suvul- 

garinim as ir
VIII- Socializmo problematik a.(B.d.)

Ji liečia gilią Že-

MUSŲ DIDEIJI REIKALAI
Visko nugirsti, atsilankęs 

į šias Popietes: Įvairiausių 
naujfe nų, pas įsakymų, dlsku- 
sljų bei kitų, pačių aktualiau
sių, mūsų dabarties gyveni
mą liečiančių nutikimų.

Neseniai čia gana plačiai 
nuskambėjo anglų kalba ame
rikiečio Istoriko knyga Sa
mogitla 
maltljos Ir bendrai Lietuvos 
istoriją, kada dar mūsų pro
tėviai buvo pagonių ttkėjl - 
mo tr garbino Perkūną, Ugnį, 
Saulę.

Štai vėl- tarytum žaibas , 
sutvisko nauja žinia apie ką 
tik pasirodžiusią čia Ir JAV 
televizijoje įdomią filmą 
apie šaunųjį mūsų tautietį 
Simą Kudirką.

Šios fllmos pasirodymu, 
kaip niekados Iki šiolei, vi
same Vakarų pasaulyje Ir 
vėliai buvo Išgarsintas mū
sų tautos likimas Ir ten gy
venančių žmonių kančios.

Lietuvos vardą plačiai pa
saulyje Iškėlusių Ir Iki da
bar tebenešančlų, tėvo Ir sū
naus Bražinskų odisėja, jų 
dar vis nesibaigiančios 
grumtynės su juos Ištikusiu 
skaudžtuoju likimu, taipogi 
pasiekta šių Namų lankytojų 
širdis.

Šie du drąsūs mūsų žemės 
sūnūs kreipiasi į viso par1 
šaulio lietuvių sąžinę prašy
dami jiems pagelbėt ,padėti 
jų vedamoje gyventi ar mirti 
kovoje.

Nevienas Iš čia besilan
kančių nustemba, matydamas, 
kad neva patriotinėje mūsų 
Kanadoje, kartas nuo karto , 
šiems drąsiems vyrams pa
sirodo gan nepalankių atsi
liepimų. Vis bandoma jiems 
vienaip ar kitaip Įgnybti,pri
menant, kad jie nėra jokie 
didvyriai nė herojai, visiškai 
pamirštant, kad jie visai nė 
neprašo, kad mes juos tokiais 
ar panašiais vardais vadin
tume. .. Bražinskai taip, kaip 
Ir mes,pas trinko laisvę,tik
tai nepalyginamai daugiau 
Iškentėję, negu mes. Tie,ku
rie šiems vyrams nepritaria 
visai lengvai galėtų pagalvo
ti, kad Ir jie patys net visai 
be kovos Ir kentėjimų, dar 
tiems pavojams vos beats - 
lenkant,galvotrūkčiais Išbė
go nuo gręslančlos mirties , 
laisvesnio gyvenimo Ir duo
nos Ieškodami. Jeigu ne jie, 
tai jų tėvai,tikrai taip pasi
elgė.

Ten, Tėvynėje, nuo pat 
okupacijos pradžios, vieno
kia ar kitokia forma tebe
vyksta kova, pas Ipr lešlnlmas 
pavergėjui.

Įdomu, ar Bražinskus 
smerkiantieji kada nors pa
galvojo Ir Iš viso žino, klek 
tūkstančių pačių tauriausių 
mūsų tautos sūnų ir. dukrų 
visiškai be. gailesčio, netgi 
su azlatlšku šypsniu veiduo
se, Išžudė mūsų žemės pa - 
vergėjai?

Ar jiems žinoma Rainių 
miškelio žudynės, Pravie
niškės, Panevėžys, Červenė 
bei kitos skerdynių vietos ? ?

Kokie lietuviai Ir keno ten 
buvo barbarlšklauslua būdu 
Išskersti? Ar žino jie, kas 
nužudė mūsų garsųjį, visame 
pasaulyje žinomą valstybi
ninką prof. Voldemarą, gen. 
Inž, Gustaitį, na Ir Ilgiausią 
eilę į juos panašių,buvusių 
gabių mūsų valstybės vyrų 
patriotų, mokslininkų, Inžl- 
nlerlų, gydytojų, profesorių, 
kariškių, dvasiškių, netgi 
savo žemelę taip mylėjusių 
Ir sunkiai dirbusių 
ūkln Inkų?

Bražinskai ne didvyriai, 
jie į juos nepretenduoja.Bet-

A. LUKOŠIUS

jie lletuvla l,kalp ir 
mes .mylintys lais
vę. Ir akli gali matyti, kad 
šiuo metu jie yra mūsų tau
tos kankiniai,ten siaučiančio 
teroro liudininkai. Gal pats 
likimas mums juos padova
nojo, viską taip suklostę,kad 
jie reikalingi, naudingi čia 
mums, grumtynėse su paver
gėjų užmačiomis.

Galima tiktai džiaugtis , 
gėrėtis, kad Iš mūsų tautos 
vis atsiranda vyrų,kurie sa
vo gyvybėmis rizikuoja, savo 
gyvenimą ir laimę paaukoja 
tėvų žemės skaudžiąją padė
tį garsindami Ir gindami.

Kalifornijoje yra susior
ganizavusi grupė Iš įvairių 
tautybių žmonių šiems mūsų 
vyrams padėti. Jiems vado
vauja kongres manas Joshua 
Ellzberg. Komitetas krei
piasi ir prašo visų mūsų pa
ramos. Šalia materialinės , 
laiškai JAV prez. Carter* lul, 
valst. sekr. Cyrus Vance Ir 
tam pačiam kongresm.Etlz- 
berg, prašant neišduoti jų 
mūsų priešams, daug gali 
pagelbėti jų bylos palankes
niam Išsprendimui.

Bražinskų reikalu rašyti: 
Mr. Jimmy Carter, 
Prezldent of the U.S.A. 
The White House 
Washington,D. C. 20500

Mr. Cyrus Vance
State Sekretary St. Depart
Washington, D. C., 20500

Mr. Joshua Ellzberg 
Congress of the U.S.A.
House of Representatives
Washlngton’D. C., 20500

Mr. Cast Ill lo
Chief of INS, Immigration 
Naturalization, Washington ' 
D.C. 20500 
arba -
West Los Angeles YAF 
814 12th str., suite IO 
Santa Monica, Calif., 90403

ICSM LIETUVIU NAMAI

Svečių knygoje pasimašė 
A. Smilga, iš Chicagos,C. Rzr- 
kuiža iš Berwyn, JAV, D . 
Čiečiūraitė iš Detroito, A. 
Šimkienė iš Australijos.

Š. m. sausio 28 d. Kara
liaus Mindaugo Menėje įvyko 
Paramos Kredito Unijos Ko
operatyvo 25 m. sukakties 
minėjimas. Jį pravedė Irena 
Miklejohn- Šernaitė.

Šiuo metu Paramos akty
vai jau peršoko 19 mil. dol« 
ir turi 4500 narių.

Sausio 29 d., sekmadienį , 
Karaliaus Mindaugo Menėje, 
įvyko Išganytojo liuteronų 
dvikalbės parapijos lO-asis 
mėtinis susirinkimas, kuria
me dalyvavo sinodo prezi
dentas kun. dr. Otto Reble ir 
per 160 parapijiečių.

’ Vasario 4-5 dienomis LN 
Gedimino Menėje įvyko jau
nųjų dailininkų kūrinių parb- 
da, Akademikų Skautų Są
jūdžio vardu draugininkė 
Gaida Visockytė pasveikino 
susirinkusius ir pakvietė 
dali. J. Dagį oficialiai atida
ryti meno parodą.

Vasario 5 d.' Toronto 
skaučių Šatrijos ir skautų 
Rambyno tuntai iškilmingai 
paminėjo Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo 60 
metų sukaktį Lietuvių Na
muose, Karaliaus Mindaugo 
Menėje ■.

Vasario 4 d, gražiai pavy
ko Užgavėnių balius. Prog
ramą Išpildė LN Moterų 
Dainos Vienetas, gražiomis 
dainomis žavėjęs svečius.

Toju p y k ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
M0KA:

8% už 1 m. term. dep.
8 y-z % už pensijų ir namų planų 
63/4% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos 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 penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA

Tel. 251-4864 arba 251-4025 -----  Namų tel. 277-0814
2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6apaaiAaaa

M A * Namų — Gyvybėa
Į Afęįį AA ★ Automobilių 
< * Komerciniai

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

V Bačėnas AU Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W , Visais kelionių reikalais
TORONTO, ONTARIO bctkur

tel. 533-3531
W. G. Dresher Real Estate 

įstaiga visuomeninei ir kul
tūrinei veiklai paremti iš 
savo pelno paskyrė pašalpą 
$ 1.000 LNamams.

LN Valdyba širdingai dė
koja šiai lietuviškai įstaigai 
už reikšmingą ir stambią 
auką.

LN Vyrai jau gavo naują 
siuntą Samogitla, kurias ga - 
Įima įsigyti LN sekmadienio 
popietėse.

Tai sensacinė knyga, ku
ria susidomėjo net ir kana
diečiai, nes joje yra pas
kelbti nauji,nežinomi istori
niai įvykiai. Štai pavyzdys : nų akyse 
lietuvis karininkas, tarnau
jantis Kanados laivyno dali
niuose,padovanojo pora šios 
knygos egzempliorių savo 
aukštiesiems viršininkams. 
Šie perskaitę ir susipažinę 
su Samogitia istorija, labai 
susidomėjo, nes iš jos suži - jaunas, 
nojo, kad pir masis patran- Augustinas 
kas mūšiuose panaudojo Že - Parapijos Komiteto plrlai
maičių kunigaikštis. Dėl šio 
istorinio fakto, kariuomenės 
vadovybė, užsakė 1500 i eg - 
zempliorių šios knygos ir 
įsakė aprūpinti visas i ka
riuomenės bibliotekas.

Nario įnašus sumokėjo: 
Vladas Kazlauskas $75,pa
pildė Iki $100, Gražina Pau- 
Lionytė$50. Marcellus Meš
kauskas $100 ir Tomas Trin
kūnas $25.

PRISIKĖLIMO PARAPIJAI
25 METAI

Toronto Prisikėlimo pa
rapijos 25 metų 
sukaktuvės bus 
labai Iškilmingai 
15 - 16 dienomis.

Šeštadlenį-15 bal.- vakare tarpe matėsi gen. konsulas 
Centrallnės Technikos Mo
kyklos salėje/ kur ankščiau 
buvo minima Vasario 16 
šventės/ įvyks Dainavos an
samblio Iš Chlcagos spek
taklis. Pamatysime Kūlgrin
da, kurios tekstą parašė 
raš. Nijolė Jankutė, o muzl - 
ką sukūrė A. Jurgutis. Tai 
yra 2-jų veiksmų muzikinis 
veikalas- laumių pasaka.

gyvavimo 
paminėtos 
balandžio

IMA:
9’/a% už asm. paskolas

9’/į % už mortgičius

20 METŲ PATIRTIS

Vaidinime dalyvauja so
listai, choras(mlšklnlal, lau
mės, kaimo jaunimas Ir se
nimas.). Viso dalyvių bus 1' 
apie 80.

Kūlgrinda- tai slaptas,ak
menimis grįstas senovinis 
povandeninis takas. Senovės 
lietuviai balose, raistuose, 
pasidarydavo slaptus takus- 
kelius. Kai lietuvių prlešal- 
ypač kryžiuočiai, i užpulda- 
vę, tai lietuviai su savo tur
teliu pabėgdavo į miškus Ir 
raistus. Gi kryžiuočiai tų 
kelių nežinojo. Riteriai,ku
rie vydavos l-nuskęsdavo llū-

Sekmadlenį, 16 bal., Royal 
York viešbutyje įvyks sukak
ties minėjimas Ir ballūs.Pa
rapijos 25 m. gyvavimo lel - 
dlnys jau suredaguotas žur
nalisto V. Matulaičio.

Parapijos klebonas yra 
energingas Tėvas 

Simanavičius.

nlnkas- Al. Kuolas j. v

PAMINĖTOS ŽURNALISTO 
PRANO BASČIO MIRTIES

METINĖS
Giminės, vadovaujant Pu- 

terlų šeimai, suruošė a. a. 
Prano Basčio (mirusio sau
sio 22 d., 1977 m.) 1 metų 
mirties sukaktuvių paminė
jimą š.m.sausio 28 d.

Iškilmingos pamaldos vy
ko Prisikėlimo parapijos 
šventovėje. Mišias laikė kun. 
Tėv. Barnabas Mikalauskas 
Ir kun. P.Ažubalis. Vargo-' 
navo ir solo giesmes giedojo 
sol. V. Vertkaltls. Bažnyčion 
susirinko arti 150 svečių.Jų 

dr. J. Žmuldzinas su Ponia , 
dr. A. Pacevlčlus /Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų S-gos pir
mininkas/, Kanados LB plr - 
mlnlnkas J. Simanavičius ir 
kt.

Po pamaldų svečiai Paro
dų Salėje buvo pavaišinti 
pietumis.

Giminių vardu padėkos žo
dį tarė adv. A. Puterts. K,

N E P-RJK L A U SO M A LIETUVA
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JKrt'uji nariai ir įnašai:

750. Dumčiui. Komas ir Marija.
VVindšoras S 200

751. Valaitis. Juze. Mt. BrydRes 500
752. Dulkus. Jonas, jn.. London 100
753. Butkus. Paulina. London 100
754. Lekas. J. Joseph. Č ikaga 100
755. Kehuris. Elena. Strathroy 100
756. Barauskas. Frank. Torontas 100
757. Vankouvcrio taut, šokių

grupes "Atžalynas" vardu 300
758. M. E. Y. — J. J. atmin., 150 

įnašų papildymai:
22. N'aikauskas, Stasys, inž.

iki S 550

mu, jrašytl penki nauji na
riai, ir dvigubai tiek tariu 
padidino esamus savo Įna
šus. V įsiems nuoširdus ačiū. 
Taip pat malonu buvo su
laukti tariu tarpan Ir jau- 
tesnioslos kartos winds or Iš- 
klus p. p. Dumčius. Fondas 
sveikina jus Ir visus kitus 
jaunuosius narius.

Nuoširdi Ir neslreklamuo-
289. šulma. V. dr.
291. Valiaus. Telesforo atmin. 110
217. Poderio. Kazimiero atm. 120
388. Butkus. Jonas 500

^£<2. Jonynas. Antanas, 200
7. Kaveckas, Antanas dr. 1700

407. Vaitiekūnas. Povilas 485
408. Uždvaris. Zigmas 300
215. Ber»ėniene. Elena 300

3. Bergenas, Juozas 500
718. Agurkiai, Vitoldas ir

i Genovaitė 400
G08. I.atauskas. Petras 500

77. "Talka”, kredito koop.
Hamiltone 1300

49. Gulbinskas. Petras 300
354. Vilkimas, Juozas 1500

23. KLB Otavos apylinkė 3300
326. Stankus. Kazys ir Vanda 150
114. Pacevičius, Stasys dr. 1200

900 jantl Toronto visu o me n lain -

Kaip žinome, truko 1O me
tų, kol sugebėjome surltktl 
pirmą 100.000 dolerių. 
A Atras Is š Imto tūkstanč lų 
jjolertų telkimas,kuris yra 
P-omos Kalantos didvyriškos 
aukos ir kančios pagerbimui 
skirtas, reikia tikėtis, už
truks tik pusę to laiko. Tai 
mūsų visų pareiga prišimi f- 
tl Ir pagerbti, nors su ta ma
žyte šlmtOe , karžygišką Ir 
pirmą mūsų Istorijoje to - 
klą Ir tokiomis skaudžiomis 
apl l nkyb ė mis, auką.

Tarybos nario Ir Londono 
Apylinkės Įgaliotinio J. Ber- 
sė o Ir gerų lietuvių dos iu -

kė gražiai išsireiškė,pada
rydama Įnašą savo gyveni - 
mo kelionės draugo 1O m. 
mirties sukakties proga : 
" Man geriau pasidarė ant 
širdies, kad atlikau prievolę 
Tėvynei per K. L. Fondą" . 
Koks tai gražus pareiškimas.

Jaunimas suaugo Ir Van
couver’lo šokių grupė Atža
lynas likvidavosi. Jo pag- 
rlndlils jo rėmėjas J. Maci
jauskas, pas įtaręs su grupės 
vadove A.Šmltle ie, pardavė 
grupės Įgrojlmo aparatą Ir 
gautus už jĮ 300 dol. Įvešė Į 
mūsų Fondą. Gaila, kad ne
bėra Atžalyno. Bet gyveni
mas rieda savo keltu.. .Gal, 
reikia tikėtis, priaugs Ir vėl 
šokančio jau'itmo?Dar kar - 
tą- ačiū jo vadovams!

Fondo vadovybė džiaugia
si visais naujais nariais Ir 
Įnašus papildžiusiais. 1977 
metai buvo labai geri Įna
šais- ačiū visiems prisidė
jus lems.

Kas apie Lietuvos laisvę 
negalvoja- tas Ir Į Lietuvių 
Fondą nestoja*. Ar tai ne 
sarmata? K. L. F. Valdyba

KRONIKA'
ATSISVEIKINIMAS

( I n J. I z. M al I iko s Žodis)

Dienos meto pačiame dar
bymetyje atėjo angelas ir 
iškvietė Tave, Pranai,Į Ana
pus..

Tikime, kad be Dievo ži
nios plaukas nenukris nao 
žmogaus galvos, vienok, ar
timųjų ir mūsų visų liūdesys 
yra gilus, Tavęs netekus, 
taip ne perspėtai skaudus.

Susirinkome prie Tavo 
karsto pasiguosti bendrame 
liūdesyje ir maldoje.

Žinome, kad Tavo noras 
buvo, valandai išmušus, pa
sitraukti iš šio gyvenimo ty
liai, nežymiai, padarant ma
žiausiai skausmo pasilie
kantiems.

Bet tai Įvykti negalėjo,nes 
Tavo gyvenimas buvo tur
tingas, išsišakojęs ir įaugęs 
į visą mūsų lietuviškos 
bendruomenės gyvenimą.

Aplinkybėms susi dėjus,iki 
mirties likai Lietuvių Bend
ruomenės ' tarnyboje^ Jei 
spauda, K. L. Bendruomenės 
organizacija sieja Tavo dar
bus su-visa lietuvių išeivija ,

si dar šiais metais atvažiuo

Montreal

P r • Ru din sk as

tai Kredito Unija Litas,Bal
tijos Stovylda, lietuviškos 
parapijos, organizacijos, Li
tuanistinė Mokykla liudija, 
kad Tu sa /o talentus ir dar
bą atidavei pirmiausia 
Montrealio Lietuvių Bend
ruomenei.

Savo kelyje sutikai daug 
žmonių ir gyvenai jų atmin
tyje. Jie gerbė Tavo nuomo-

lyvaujant apelguose 7 kuni-

Mūsų mylimas vyras ir tėvas a.a. PRANAS 
RUDIN5KAS mirė 1978 metų sausio I I dienų.

Nuoširdžiai dėkojame: Aušros Vartų Parapijos kleb. tėv.
J. Kubilių i, S. J. j r tėv. S. Kol bi u i, S. J. ui i škilmingas šv. Mi
šias, gilų pamokslą ir palydėjimų į amžino poilsio vieta — 
Notre Dame dės Neiges kapines;
solistams G. Čapkauskienei ir A. Kebliai uŽ giesmes 
bažnyčioje;
inž. Iz. MaliŠkai už gražų atsisveikinimo Žodį ir P. Adomo
niui už sukalbėjimą.rožančiaus laidotuvių namuose;
visiems draugams ir pažįstamiems aukojusiems Šv. Mišias, 
'‘Baltijos” Stovyklos Fondui, Kanados Lietu vių Fondui, ui 
gėliųvainikus, pareiŠkusiems užuojautą žodžiu, laiškais ir 
spaudoje, ir taip gausiai lankiusiems laidotuvių namuosei r 
paly dėjusiems į kapines.

Dėkojame taip pat mūsų mieloms šeimininkėms p.p. A. 
Ūsienei ir Kušleikienei ir visam būriui talkininkių už paruo - 
Šimų pusryčių — N.P r. Seselėms 0 Ii vėtai ir Jonei, M. G rinkie 
nei ir A. Riškienei, N. Bagdžiūn ienei ir talkininkams -F.Kuš- 
ietkai, M. Grinkui ir V. Ptašinskui. |AČiū ponioms kepusioms 
pyragus. , _ .

Jūsų didelio nuoširdumo, parodyto musų liūdesio 
valandose, niekuomet neužmiršime.

Nuliūdę - Žmona Goda, dukra Rūta, 
sūnūs Algis, Rimas ir giminės

nę, 'pamėgo Tavo darbštų dovana. Tą liudija Tave pa- 
paslaugumą, pamilo dėl Tavo žinoję ir kitų tautybių žmo - 
gero, retai pasitaikančio, nės. Dievo duota ir atšaukta 
Vaižganto aprašyto, augštai- dovanai Teesie Jo valia! 
tiško būdo, jo giedraus Ilsėkis, Pranai, Viešpatyje! 
linksmumo.

Tau nepritrūko žmogui e Solistė Gina Čapkauskle- 
tinkamo žodžio, aiškaus, pa- su sol. Rimu Strimaičiu 
sltlkėjimą keliančio, rami- koncertuos Toronte vasario

VOKIETIJA
Lietuvių evangelikų- liuteronų kunigų suvažiavim 

Bonn-Bad Godesberge, Annabergo rūmuose.

Nuo 1978 sausio.mėn. 5d, 
l.vyJy? trečią® iš įlietu r 

vos kilusių evangelikų kuni
gų ir bažnyčios darbuotojų 
gyvenančių Vakarų Vokieti
joje, suvažiavimas Bonn - 
Bad Godesberge, Annabergo 
rūmuose, Pabaltiečių Krikš
čionių Studentų Sąjungos na 
muose, kur dalyvavo 7 evan- 
gelikai-kunigaijgarbės sen
joras kunigas Urdzė Juozas 
su žmona, kunigas Martynas 
Klumbys su žmona iš Bens- 
heime, kunigas Mikas Klum

bys iš Barntnupo, reformatų 
kųiųgas.Fridrikas. Barnelis 
su žmona iš Hofheimo-Tau- 
nus, kunigas Rudolfas Vyme- 
ris iš Bergkirchen ir kuni
gas Skėrys iš Manheimo.

Dėl susidarusių kitų prie
žasčių kai kurie kviesti ku
nigai šiame suvažiavime - 
dalyvauti negalėjo.Numaty
tas aukštas svečias iš Tau
ragės, vyskupas Jonas Kai- 
vanas negavo laiku vizos ir 
negalėjo at vykti, tačiau tiki-

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)' ✓

ti į Vokietiją. Jis suvažiavi
mo dalyvius sveikino tele
grama. Raštu sveikino Lie - 
tuvių Evangelikų Liuteronų 
Vyriausios Bažnyčios Tary
bos pirmininkas senjoras 
kunigas Adolfas Keleris iš 
Bremeno senjoras kunigas 
Ansas Trakis Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų Tėviškės 
vardu Čikagoj,dekanas Jur
gis Gungaiš Lippstadt, kuni
gas Karolis Felgendreheris 
iš Hamburgo metodistų ku
nigas Ričardas Luisas iš 
Ostfrlesland kunigas dr . 
Gustavas Vagneris iš Wien- 
ze ir kunigas Gustav Butke- 
v/itsch iš Bochumo. ......

Ketvirtadienį visi suvažįa 
vo ir vakarines pamaldas 
laikė pats suvažiavimo or
ganizatorius kunigas J. Ur- 
dzė.

Penktadienį kunigas Urdzė 
darė platų pranešimą "Mūsų 
ryšiai su tėvyne ir rodė 
skaidres iš savo ir kunigo 
dr. Ernst Ebenhardo apsi - 
lankymo Vilniuje, Trakuose, 
Kaune, Tauragėje ir Rygoje; 
Ypatingai tie, kurie pirmą 
kartą matė tas skaidres,bu
vo sužavėti konfirmacijos 
švente Tauragėje 1977 me
tais rugpiūčlo mėn . 28 d .. 
kur buvo konfirmuojami 66 
jaunuoliai ir jaunuolės, da -

gaps.
Šeštadienį po pietų pas

kaitą laikė vokiečių kalba 
vyriausias bažnyčios tarė
jas dr. Gottfried Klapper 
iš Hannoverio tema .-"Mato
mosios ir nematomosios 
Bažnyčios sąryšis su rea- 
lybe".

Paskaita buvo pagrįsta 
Biblija ir filosofais Feuerba 
chu, Hegeliu,Marksu ir Lea- 
singu.

Vakare įvyko? aukšto ly
gio koncertas, kuriame daly
vavo daug žmonių iš Bonnos 
ir apylinkių. Muzikologė pia
nistė dr. Raminta Lampsa- 
tytė iš Vakarų Berlyno skam
bino Bandelio "Su< te G-Dur ' 
ir Felikso Bajoro " Raudą

Sekmadienį įvyko visiems 
pamaldos su Šventa Vakarie
ne, kurias laikė dviem kai - 
bom mūsų garbės senjoras 
"kunigas A. Gelžinlus. Var
gonais grojo muzikas Vai - 
tevis Banaitis.

Reikia tikėti,,kad toks pui- 
-kus suvažiavimas bus ir 
.1979 metais organizuotas , 
nes jis pritraukė virš pen- 
ikiasdešlmt žmonių. Tad^vi
siems iki sekančio malo
naus pasimatymo Pabaltie
čių Krikščionių Studentų Są
jungos namuose, Annaberge

— kunigas Fr. Skėrys

nančio.
Ar parašyti, ar girdėti 

Tavo žodžiai K. L. Bendruo
menės suvažiavimuose ar 
LITO narių metiniuose susi
rinkimuose, ar posėdžiuose , 
pasitarimuose ar parengimų 
ir minėjimų metu, , visuomet 
skambėjo šviesiame fone, 
žodžiai šviesaus žmogaus.

Mes, tos pačios žemės 
vaikai ir to pačio likimo 
broliai tariame:

Tą buvai mums ir mūsų 
Bendruomenei tikra Dievo

26 d, Rengia Lietuvių Namų! 
Vyrai. Solistams akompo- 
nuos muz. St. Gailevičius.

Kovo 1 d. solistai damuos
1 Ottawoje, Parlamento Rū
muose, ako mponuoj ant muz- 
J. Govėdal. Rengia Baltų 
Federacija.

^PARDUODAM AS
n amas (6 kambariu) vienos 
šeimos su pilnu gražiu įren
gimu ir visais patogumais— 
219 Senecal Street, 
La Salle,P.Q.
Tel. 366-5286. ■

LIETUVIŠKOS LEIDIMU PLOKŠTĖS
Quebec'o provincijos vyriausybė reikalauja tik vienos plokštės Šių m eti^ 
automašinų leidimams, priekyje galima dėti kokiq norint. U/sisakyklte 
lietuviJkp plokštę su Vytimi. K 
persiuntimui pašto išlaidom.

UŠsisakyk tuojau šiuo adresi

c/o George Jungmeisteris
,11950 Pierrefonds Blvd., Suite 305, 

Pierrefonds, Quebec.

uina tik $ 5.00 su t ak sq moke selu i r

cpiayplaque
plokŠtę( s)

6396 Bannantyne Ave. Verdun, M o n t r e a L. Tel. 767-6183

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

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

fGUY 
RICHARD 

ROOFER- COU VREUR

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO 8. BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H7N 1C9 • Tel. 255-4076

Jette & Frėres 
VISKAS MODERNIEMS .......................

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 

■fcs------Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų, Veltui įkainavimas.

Jettė & Frėre Ltėe
Plumbing &-Heating kontraktorius.

l40-2e AVENUE ■ 366-0330

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas Ir darbo atllkdjaa jums gali būti stogdengys Guy 

Richard, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote

364-1470 R

1978. II. 15

r, d i c
—»’f • ■ * .M1

______ L

NAMAMS

P s. Raudonas vyties Ženklas ir 
plokštės rėmai gaunami 2-jų 
savaičių laikotarpyje. ;

Prašau prisiųsti 

sumoje $••••••« 

Vi so: $•>••••«

7 psi.

7
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NL REIKALAI
“ NL" SPAUDOS BALIUS

Kartojame ir vėl, kad laikraščio spaudos balius įvyks š.m. 
balandŽio mėn. 29 d.,; šeštadienio vakare Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

Primindami šį laikę mieliems montrealiečiams, prašome 
neplanuoti kitus renginius Šia data, bet iš anksto rezervuotis 
I aikq. daly va vimui I aikrašČio tradiciniame — kasmet ruošia
mame baliuje. NL.

1 "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui i 

tik už $ 7.00 me t a m s I į

Į Prašome iškirpti ir prisiųsti i
i su virš nurodytu---------------------------------------- ---------------- '

prenumeratos ' Pavardė ir vardas) /
| mokesčiu. -------- —-------------- ---- ■ ----------— .

'Tikslus adresas)
1-------------------------------------------- ----- I

'----------------------------------------------------J

MOTERŲ VEIKLA
KLK Moterų D-jos N ont- 

realio s k. visuotinis narių 
susirinkimas praėjo labai 
sėkmingai. Dalyvavo daug 
narių, kurioms visada rūpi 
D-jos ateitis. Tuo labiau, 
kad šio susirinkimo metu 
buvo svarstomas labai opus 
klausimas: ar tęsti Velykų 

u stalo rengimo tradiciją, ar 
savo darbo gaires daugiau 
pakreipti į kitokio masto 
kultūrinius parengimus. 
Veiklei D-jos narei J. Bal - 
tuonienei sutikus koordinuoti 
velykinio stalo paruošiamuo
sius darbus, nutarta ir šį
met jį surengti.

Tuo būdu Montrealis vėl 
susilauks velykinio stalo, 
kuris pernai dėl "Grandinėlė^ 
gastrolių Montrealyje nebu
vo ruošiamos., Visos narės 
yra kviečiamos aktyviai pri
sidėti prie šio vieno iš di - 
džiausio D-jos ir visoMont- 
realio parengimo, pasiūlant 
savo pagalbą ir patarimus , 
ir skambinant J.Baltuonienei 
366-6740 arba bet kuriai V- 
bos narei. Kadangi laiko ne-

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rtie Ste-Catherine Onest 
Suite 600

Tel; 866'8235, namų 488- 8528

bedaug liko, todėl reikalin
gas ypatingai greitas susi- 
organizavlmas ir visų bend
ras ir vieningas darbas.

Šio susirinkimo metu pas
kaitą skaitė Seselė Oliveta , 
kuri pradžioje paskaitos 
perspėjo, kad ji nėra pas
kaitininke, bet atėjusi čia 
pasidalinti tik mintimis, pri
taikytomis gavėnios rimčiai. 
Tačiau,jos nuoseklios kalbos 
jai galėjo pavydėti ir prity
ręs paskaitininkas. Ji buvo 
labai šiltai sutikta susirin
kusiųjų. Be to, turėjome 
svečią iš Pietų Amerikos , 
kun. Savicką, kuris, kiek api
būdinęs Urugvajaus lietuvių 
visuomeninę veiklą, perda vė 
mums sveikinimus iš ten 
veikiančios Katalikių Moterų 
organizacijos.. N. B.

ARTĖJA KAZIUKO
MUGĖ
Sukrutę,sujudę jaunieji ir 

vyresnieji skautai ir skau - 
tės , audžia, piausto, margi
na, mezga, riša ir visaip ki - 
taip rūpinasi, kad su artė- 
jaučiu pavasariu linksmoji 
lietuvių tradicinė Mugė su
trauktų pulkis svečių. Prie 
jų žada prisidėti ir visa ei - 
lė rankų darbus mėgstančių, 
kad ir ne skautų.

Mugė vyks kovo 4-5 d-, d,. 
Aušros Vartų parapijos sa - 
Įėję. e.

DR. V. G1R1DNIENĖ 
Dantų gydytoja

• —
5330 L*Assomryioh Blvd, 

Montreal,

Tel. 255-3536

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET 

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q.

Tel. 932- 6662; namų 73’- 968 1.

Dr. A.S. Popieraitis
R.A., M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C^ E.R C.S.fc'

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

ADVOKATAS

Į PHARMACIENS PHARMACISTS
| M. CUSSON - R. GENPRON 

PHARMACIENS
į Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 

Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Į Dimonche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 

Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nek ainuojanti s pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

R. J. Išganaitis, BA, BCL

216 St. Paul W., Montreal, P-0- 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Placa Villa Mari*, 

Montraal, Quebec H 3B 2E3 
Tal.(514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJL, B.C.L.
168 Noire Dame Street E.juita 205.

Tai: 866 2063; 866-2064

8 psi.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO ŠVENTĖS

MINĖJIMAS
VASARIO mėn. 19 dienų 11 vaiandą IŠKILMINGOS PAMALDOS AUŠROSVARTU BAŽNYČIOJE 

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

Paskaitas skaitys: CLAUDE RY AN ir A. RINKŪNAS.
MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS: Aušros Vartų parapi|os choras, Dainos trijulė, ir "Gintaro” tautiniu, 

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

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

VELYKŲ STALO PUOŠMENA - SKANUMYNAI ( G ri geli enė s)

• A V klebonas kun. J. Kubi - 
liūs išvyko žiemą praleisti į 
Arizoną.

• Martinas Kringelis jau ku
ris laikas yra išvykęs į Kali
forniją pas gimines, žiemos 
laikui praleisti.

• Vytas Kudžma persikėlė 
į Ottavą. Dirba kompiuterių 
specialybėje...

' • Floridos gražia saule pa
sidžiaugti išvyko Šlmonėliai 
Leo ir Kristina, Kukenienė , 
J. Kalika įskas su žmona.

EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 1978
SEPTYNIOS DIENOS VILNIUJE

Gegužės -May 18 ir 25 dienomis 
išvykimo Birželio-June 15 diena

Liepos-July 6 diena^
DATOS; Rugpjūčio-August Jdiena

Rugsėjo-September 7 Ir 14 dienomis.

14 dienų su visu išlaikymu ir aprodymu
- VILNIAUS, - MINSKO - MASKVOS -

---------------------- - ■ T y- ,. - --- ,
Kaina: nuo S I. i 99.00 
(laukiama patvirtinimo)

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į Šį
KRAŠTĄ^ - KANADA.

NUSKRISTI [ MIAMI SU SUGRĮŽIMU - tiktai $ 1 09.00
Rašyti angliškai:

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

( i ladimir U rbone)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662 

(Quebec Licence)

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBB

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z ŽM9

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
>1 n vestaci jos J.A.V.ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL. 727-312Q Namų 376-3781

Agentūra veikta nuo 1945 m-

Albertas NORKĘL.IO N AS,BA. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

4 08952s

Prisikėlimo Parapijos L
Kredito Kooperatyvas

M6HCiOA89e St" To,°nf°' °nt • Tel. 532-3400

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 

Antradieniais
Trečiadieniais 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

Skyrius

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

10-3
50- 3

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

uždaryta
10 - 8
10-8
9-1

9.30-1
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

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

9kz%
914%

10%

814%
9%

. 7%
6%

Nemokoma vilu narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

.PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviam*.

MONTREAL WEST

LEONAS GUREOCAS

AUTOMOBILE
Poittta ★ Buick -k Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

Sales Manager 
(Lietuvis atstovas)

PASIKALBĖKITE SU
'Manager*.

IEO OUKĖKAS___________

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

muu montreal west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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