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SAVAITINIU IVYKIU

Ruymond Gameau, kandidatas i liberalų partijos lyderius prie# Claude Ryan, 
apsuptas gerbėjų partijos susirinkime Quebec mieste, praėjusį sekmadienį.

mases prieš palestiniečių 
Išlaisvinimo organizaciją.

Y. Sibal buvo labai popu
liarus ne tik leidėjas ir žur
nalistas. Jis rašė noveles , 
scenos ir filmų veikalus 
Buvo vienas iš artimiausių 
Sadat*o draugų.

BENDRUOMENYBĖS

RODEZIJA SUKA į
TAIKĄ
Rodezijos premjeras Ian 

Smith ir nuosaikieji juodųjų 
vadai galų gale rado bendrą 
sprendimą ir principinį 
konstitucinį susitarimą, ku
ris sutelktų galimybę taikin
gam keliui, privedančiam 
prie juodųjų daugumos vy
riausybės- Baltieji turėtų 28 
vietas iš 100 Zimbabwe per - 
lamente.

Priešinasi tam planui juo
dųjų gerilų vadai, ir nesuta - 
rimai bei gerilų intriguoja
mos žudynės vis dar vyksta .

Lietuviu Fronto Bičiulių simpoziume dr. Br. Nemicko mintys 
ii “Išeivijos misija, žvelgiant iš okupuotos Lietuvos".

Gerbiamieji .
.. . Lietuva yra mūsų tė- 

. vynė, mūsų tautos
Ten gyvena mūsų 
čiai, mūsų broliai,
( su mažomis išimtimis) 
trokšta lietuvių tautai lais
vės ir Lietuvai valstybinės 
nepriklausomybės. Jie, kiek 
Jų jėgos leidžia, stengia - 
si puoselėti lietuviškąją kul
tūra,. Todėl Ir mes turime ,

žemė.
tautie- 

kurie

RYAN PAKEISTU.
KALBU. [STATYMĄ
Claude Ryan,jei būtų libe

ralų ir vyriausybės lyderis, 
sakosi, pakeistų Bill 101, nes 
koks- Jis dabar yra- sukėlė 
priešiškumą tarp etninių 
grupių. " Žmonėms visa tai 
labai nusibodo ir nepatinka, 
ir tūkstančiai apleidžia šią 
provinciją".

Ryan ma.o, kad PQ parti
ja dėl to gal ir laiminga . 
" Šiandien jie sako, kad iš
vyksta, nes ne ta pačia kalba 
kalba... rytoj sakys, kad jie 
išvyksta, nes ne taip galvo
ja".

Ryan nuomone. Bill 101 yri 
neteisingas ir Kanados isto
rijoje vienas iš labiausiai 
atsilikusių įstatymų. Būda
mas liberalų lyderiu, užtik
rintų, jog kanadiečiai ir 
imigrantai jaustųsi lygūs ir 

' laisvi Quebec’e".
Šitokią kainą (Bill 101) , jo 

nuomone, premjeras Leves - 
ęjue turėjo užmokėti savo 
partijos fanatikams, kad būtų 
laimingi... kituose rinki
muose - jo nuomone - jis tu
rėsiąs dvigubai užmokėti...

tikslų svarstymams, bet nuo. 
visų kitų svarstymų Que - 
bec’o provincija Išsijungia .

Lapkričio mėnesį visų 
provincijų premjerai vėl su
sirinks tokiai konferene 
Levesque pažadėjo taip pat 
atvykti,
Quebec’o pažiūras

INDIANOS LAIKRAŠTYJE 
APIE LIETUVIUS

Our Sunday Vlsitor-India 
nos laikraštis-rašo sklltvl 
What! in the World rašo,What! in the World rašo, kad 
Lenkijos Vyskupai pritaria 
Vatikano detaitės^ politikai
su komunistų

vien kad patiektų Rytų Europoje, 
kad tai yra reikalinga. Ta - 
čiau pogrindinė Katalikų 
grupė Lietuvoje tvirtina, kad 
Vatikano diplomatija tik dar 
labiau palaiko persekiojimus 
ir kišimąsi į Katakombų 
Bažnyčią.

Didelis skirtumas žinoma, 
rašo laikraštis yra tame 
kad Lenkijoje Bažnyčia yra 
pakankamai stipri atsilaiky
ti prieš komunistų valdžią , 
tuo tarpu Lietuvoje Bažnyčia 
yra visiškai užgniaužlama...

Kitame to laikraščio sky - 
riuje People in the News yra 
Sadūnaitės nuotrauka, ir pa - 
minėta jos istorija. Taip pat 
praneša, kad po trijų metų 
darbo lageryje-kalėjime, yra 
ištremta į Krasnojarsko

kadangi mana

VIENAS IŠ DEŠIMTS

Kanados premjeras Tru
deau Ir lO-ies provincijų 
premjerai sus Ir Inko Ottawon 

k ^rljų dienų pasitarimams, 
s_ x Ieškodami būdų Išjudinti

stagnuojančlą krašto ekono
miją, sumažinti bedarbių 
skaičių, stabilizuoti kalnas 
Ir sumažinti vyriausybės Iš
laidas.

Renė Levesque porą va - 
landų prieš konferencijos 
pabaigą demonstratyviai ap
leido salę,pare Iškęs,kad vi
si pasitarimai yra tik 
"priešrinkiminė ekstrava
gancija".

P re mje ras T rude au, ats a - 
kydamas į tai, buvo,kaip pap
rastai, greitas :to esą Ir bu
vo galima tikėtis Iš vyriau
sybės, kuri stengiasi įrody
ti, kad vieninga Kanada ne- 
fūnkclonuoja.

Levesųues prisipažino,kad 
pritaria pagrindinių minėtų

SUN LIFE NENORI 
SEPARATIZMO
Thomas Galt, Sun Life 

korporacijos prezidentas 107 
šėrininkų posėdyje pirmą 
kartą oficialiai pareiškė, kad 
pagrindinė priežastis šios 
kompanijos išsikėlimo iš 
Montrealio yra ne kalbos 
įstatymai bet separatizmo 
galimybė. Nors finansiniai 
1977 m. buvo korporacijai 
geri, tačiau, kad išlaikytų 
pasauliniu mastu ja pasiti
kėjimą, ji turi būti Kana
dos kompanija. Apie 600 šė
rininkų pritarė prezidento 
mintims, bet apie 50 nesu
tinkančių argumentavo, kad 
kompanijos iškėlimas būtų 
vienas iš smūgių Kanados 
vienybei.

Balandžio 25 d. Toronte 
kompanija sušauks specialų 
susirinkimą balsuoti dėl iš 
sikėlimo iš Montrealio.

ŽADA APTVARKYTI 
SATELITUS
Sovietų Sąjunga paskelbė, 

kad ir toliau naudos bran
duolinę medžiagą erdvių sa-i 
telituose, bet planuojanti, 
kaip sunaikinti satelitą iš 
žemės ir neleisti jam nu - 
kristi ant žemės, kad ne - 
pasikartotų prieš mėnesį 
įvykęs incidentas- radioak - 
tyvių dalių kritimas į Kana
dą (ar kur kitur).

Rusai nesiginčija dėl nuos
tolių atlyginimo ir išlaidų , 
valant radioaktyvias medžla- 
gas^Kanadai.

PALESTINIEČIAI
KOMPRIMITUOJ ASI
Du palestiniečiai teroris - 

tai nušovė žymų arabų lel - 
deją Kipro saloje, Youssef 
Sibai ir sukėlė egyptiečių

/C ;-'ertivos\ 
l*?wna,'ne i 
\2*/

Nijolė sadūnaitė slaugiusi ilgametį 
Sibiro kankini kan. Petrą Raudą.

(Nuotr.iS “šaltinio”)

sritį, dirba mokykloje prižiū
rėtoja.

Mūsų paskutinėmis žinio
mis, ji dirba dabar ligoninė
je.

kyčlau, nerealūs-romantikai. 
Trečiajai kategorijai pri
klausytų tikrovlninkal, arba 
realistai. Tikrovtninkals, 
jei' man leista, norėčiau lai
kyti Venclovą, Jurašus,Ja- 
kubyną, kurie be prisitaiky
mo bei susilaikymo eina tie
siog į Lietuvos reikalus....

Būtų galima užsiminti dar 
ir ketvirtąją kategoriją, kuri 
manau čia nebeįeina į mūsų 
svarstybas, tai yra tuos, sa
kyčiau "vilkus avies kailyje". 
Jei tik mes esame pakanka 
mai akyli ir ausyli, tai po 
dienos kitos juos galime iš
aiškinti ir užuosti jų užma - 
člas, nežiūrint kuriuo titu
lų ( disidento ar lankvtojo) 
jie buvo atsiradę šiame 
krašte.

Po šių kelių pastabėlių... 
noriu eiti prie šiokių to - 
klų išvadų.

Pirma, vertindami viso
kius disidentų pasiūlymus , 
pirmoje eilėje turime pasi
kliauti tlkrovlnlnkais realis
tais.

Antra,nereikia paneigti ir 
romantikų. Turime naudotis 
jų okupuotos Lietuvos gyveni
mo pažinimo patirtimi. Ta - 
čiau išvadas darant, kaip Jau 
saldau, reikia tam tikro at
sargumo, kad jos i neišeitų 
nerealios, pei' optimistiškos, 
tam filtrais atvejais neprak
tiškos, o kartais 
čiuką paskatinti 
painiavą.

Trečia, 
noma, iš 
jie mūsų
do, į mūsų tautos pažinimą 
liečiantį samprotį neįheša 
beveik nieko naujo, prisitai
ko prie mūsiškės sampratos. 
Todėl ir nauda iš jų yra re
liatyvi .

Ketvirta, reikia

kiek tik mūsų jėgos tęsi, 
jiems padėti. Kad galėtume 
jiems padėti, turime pažinti 
dabartinio jų gyvenimo są
lygas. ..

Paskutiniai įvykiai suda - 
rė sąlygas geriau pažinti 
pavergtą Lietuvą.Mes susi
laukė visos eilės vadinamų 
disidentų. Tomą Venclovą 
labai atsiprašau, už tą žodį 
"vadlnh mų"... Man atrodo , 
kad tokius vyrus, kaip Venc
lova, yra per maža vadin
ti disidentais... Jie yra ats
kilę ne tik nuo sovietinio 
komunizmo, bet aiškiai pasi
sakę ir už lietuvių tautos 
kultūros savitumą ir už Lie- 
tuvos nepriklausomybę. To - 
dėl jiems yra maža disiden
to vardo. Disidento . var
das tinka tokia m Solženici- 
nui, kuris padarė didelį dar
bą, bet pirmoje eilėje,žino
ma rusų tautai. Be abejo, 
šiek tiek ir mūsų bylai. Lie
tuvių tautos reikalai, Lietu- 
vos valstybinė nepriklauso
mybė-tai nėra jo pa grindi - 
nis siekimas, bet rusų kultū
ros laisvė ir rusų tautos 
laimė. Tuo tarpu mūsų 
Venclovos, Jurašų,Jokuby - 
no ir kitų misija yra lietuvių 
tautos kultūros laisvė ir 
Lietuvos valstybinė nepri
klausomybė- lietuvių tautos 
laimė.

Vadinamus disidentus mė
ginčiau suskirstyti į kelias 
rūšis, nes jie nėra visi vie - 
nodl( čia turiu gaivoje tiktai 
mūsiškius).

Jų tarpe yra labai geros 
valios lietuvių, kurie vis dėl Ketvirta, reikia saugotis 
to yra laikytini šiokiais to- "vilkų avies kailyje", nes jie 
klais prisitaikėliais. Tai yra siekia mus klaidinti ir mė- 
viena rūšis. Antrajai katego- gina prijaukinti prie dabar- 
rijai priklausytų labai šau - tinio okupuotosios Lietuvos 
nūs vyrai, bet truputį, sa - status <|uo... ELTA

guli trupu- 
gal ir kitą

maža 
prisitaikėlių, nes 
žinojimo nepapll-

naudos, ži

ST. PETERSBURG, FLORIDOJE DAINUOJA LIETUVIU CHORAS, VADOVAUJAMAS MUZIKO P.ARMONO. Nuotrauka J. Aušroto.
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Fiziško lavinimo 
paskirtis kasMe- 
nuliam gyvenime

PANORAMA

.h Dabart1 nė grėsmė sveika
tingumui yra opiausia žymė 
industrinia n pasaulyj. Gar va
ilokai skubus siekimas pel
no žmogų, kaip kūrybinės 
ir produkclnės srities akty
vų dalyvi dažnai nubloškia į 

• š<q mechanizmo sūkurius , 
išsemlant geroką dalį pajė
gų. Būdingas kartojimas , 
jog fizinis lavinimas Ir rek
reacija skubiai turi Įeiti Į 
dabartinę gyvenimo prog
ramą, turi teisingus pagrin
dus. Daugelis kultūringes
nių kraštų labai artimai 
bendradarbiauja tarpvalsty
biniu mastu, kad kuoger įau
stai pas (dalintų patirtimi Ir 
moksliniais- pedagoginiais 
metodais. Jau net Ir fizinis 
auklėjimas daugiau remiasi 
judesio elementų gilesniu 
nagrinėjimu, nes mechani
zuotas darbas Ir visa dienos 
programa daugumoje siejasi 
su įvairiausiais aparatais: 
televizija, radio, skalbiamos 
Ir auto mašinos, Įskaįįant 
pilnas 8 vai.darbo, kur Irgi 
gausybė motorų naudojama , 
žmogų įlieja Į gamybinį ir 
techninį pasaulį. Jame nus
tojame ryšio Ir fiziologinio 
pajautimo, kai dalis mūsų 
prigimtų Ir būtinų judesių 
nejučiomis nyksta. Tollnda- 
mlest nuo prigimties dėsnių 
ir atokiau nustumiant artimą 
sąlytį su žmogiškąją prigim
tim riedam že myn. Ne už mi rė
kime- jau (r mums lietu
viams nemažai ąts įtikimų 
yra buvę, kad gretimai 
žingsniuoja ir dvasinis nuos 
muki s, kaip religijos, kūri- 
ningumo pradų, tautinių ap
raiškų ir palaido gyvenimo 
pomėgių. Jei fizišką sumen
kėjimą ir ligas galima medi
cinos ir sporto aktyvumu grei
čiau nustatyti ir išlyginti , 
tai dvasinis pasaulis, nei 
elektrokardiogramomis, nei 
kompiuteriais neišmatuoja
mas Ir ne atstatomas. T Ik su 
derintas Ir sustiprintas auk
lėjimas Ir sveikos linkmės 
fizinis lavinimas daug pasi
tarnaus bręstančiam prie
augliui ar vidutinio amžiaus 
žmonėms, kad būtų naudin
gesni savo artimųjų tarpe , 
visuomenėj Ir kūrybinėj 
plotmėj,kurios sėkmingumu 
grindžiame Ir Lietuvos (š - 
laisvinimą.

Žmogaus prigimtis (r vi
sas gyvybinis pas IrelškImas, 
pagal Kūrėjo ir gamtos dės
nius, priklauso nuo viso or
ganizmo darnaus veikimo. 
Geniali dieviška ranka dar 
sutelkė minties (r kūrybin
gumo galias,kuriomis žmo
gus išsiskiria Iš visų kitų 
gyvūnų pasaulyje.
" Iš mus supančios aplinkos 

Imame sau maistą ir visa, 
kas būtina gyvastingumui .

2 psl.

Žodžiu,esame lyg Ir Įjungti 
Į gamtą, kuri mus supa . 
Grynos prigimties keliu ne - 
atspėjamai esame surišti su 
tauta Ir jos būdingomis ypa
tybėmis bei siekiais. Šitą 
visumą Išlaikyti, o priaugan
tiems Įskiepyti žmoniškumo 
vertę, kurios pagrinde yra 
asmens visapusiškas Išsis
kleidimas, turi visiems rū
pėti.

Gyvenime reikia ne vege
tuoti, bet pilnumoj Išugdyti 
visas galias, kurios gelbsti 
žmoniškumui tarpti. Juk pe
dagogikos elementarinis 
dėsnis yra,kad gautas dova
nas savą prigimtis kuo pil
niausiai Išvystytų. Kuo di
desnis pasipriešinimas ar 
sunkumai, tuo daugiau dėti 
pastangų visoms kliūtims 
pašalinti. Šis kelias gyvai 
kalba už lietuvių gyvybinę 
kovą pavergtoj Lietuvoj Ir 
tolimuose 1 Ištrėmimuose. 
Nūdieniai mūsų sūnų ir- duk
rų darbai Ir siekimai Tėvy - 
nėję Įsakmiai judina Ir mūsų 
vidaus balsą. Atsiliepti rei
kia visu pilnumu.

Kai po II-jo Pasaulinio 
Karo vokiečių tauta buvo 
žiauriai sunaikinta Ir Iš
blyškę žmonės rodė lyg Ir 
fizinį nykimą- jų tarpe Ir 
mes gyvenome- tai tikreny
bėje visas kraštas buvo daug 
sveikesnis, negu po 15-20 
metų, kai gerovė pakilo Ir 
(r didžiulis auto mašinų 
skaičius patogumams atėmė 
Iš jų judės lo praktikavimą . 
Antai, net 28% širdies ilgų Ir 
kraujo negalavimai jau 1958 
m. Ištraukė 28 b 11.DM gydy
mui.

Prieš keliolika metų su
sigriebta, ir dabar, šalia var- 
žybmto elemento net 8 mil. 
jau vykdo Vokietijoje prog
ramą L aufe n Ohne Schnaufen* 
/Bėgti nešnlokščlant/, o 
amerikonų ar ne arti 11 mil. 
vykdo "jogging" / bėgimą 
ristele/. Tai visokio am
žiaus žmonėms patikimiau
sia ir sveikiausia priemonė 
sveikatai palaikyti. Mūsų 
sporto vadovybė,klek tenka 
nugirsti, palengva svarsto 
šią problemą Ir gal po did
žiųjų planų /1978 šventės/, 
bus pajudintas platus laukas 
fizinio lavinimo darbų, kad 
daugumai bus ypatingai nau
dinga. Čia būtų reikalinga Ir 
visų organizacijų sumanus 
kooperavlmas, kviečiant Ir 
dvaslškljos atstovus pokal
biams.

Besiartinantis PLB- ės 
Seimas Toronte turi Irgi sa
vo nuostatuose Įvestl-Įrašytl, 
kaip ši aukštoji Institucija 
supranta, vertina Ir kokių 
konkrečių sugestijų sporto 
v-bel IrsavoB-nės nariams

DEŠIMTAS LAIŠKAS iŠ 
AMERIKOS

1. Vieno lietuvio odisėja 
Vilniuje

Worcester’yje, Mass., iš- 1 
einantis dienraštis Worces
ter Telegram neseniai davė 
platų pas įkalbėjimą su 1 fe - 
tuviu jaunuoliu Andrew Aks
tinu, kuris praeitų metų ru
denį su ekskursija Iš Bosto
no lankėsi okupuotoje Lietu
voje. Laikraštis rašo, kad 
tas lietuvis, trečios kartos 
jaunuolis, nors pats nemokė
damas lietuvių kalbos, pano
ro pamatyti savo tėvų Ir se
nelių gimtąjį kraštą Ir pats 
savo akimis pamatyti, kaip 
jie ten gyvena. Jis, esą, 
daug girdėjęs pasakojant,kad 
okupantas rusas ten lietu
viams jokios laisvės ne
duoda, visaip juos varžo Ir 
persekioja. Jo paties pus
brolis, kuris po [IPasaullnlo 
Karo buvo part izanas Ir ko
vojo su okupantu, sovietų 
buvo pagautas, uždarytas Į 
kalėjimą Ir po to sušaudytas.

Laikraštis rašo: "Lietuva, 
nedidelis trijų milijonų gy
ventojų kraštas, nuo seno 
pergyveno gotų, lenkų, vokie
čių ir rusų okupacijas, nacių 
užėmimą Ir dabar sovietų 
prisijungimą nuo 1944 m., Iš 
praktikos geriausiai patyrė, 
kad ten kalbos laisvė yra 
"keep your mouth shut",ką 
dabar Ir Akstinas pats ant 
savo katilo patyrė.

Akstinas, vykdamas Į Lie
tuvą, čia nusipirko apatinius 
marškinius, vadinamus T- 
shlrt, Išrašytus lietuviško
mis spalvpmls, ir dar nuo 
savęs pridėjo užrašus,klek 
bemokėdamas lietuviškai: 
"Atsimenate Kalantą Ir Lie
tuviškas Laisvė".

Atvykus Į Vilnių, pats bū
damas futbolininkas,tuoj su
sipažino su keliais jaunuo
liais Ir net aikštėje paspar- 
dė futbolą. Su keliais stu
dentais, kurie mokėjo ang
liškai, Išsikalbėjęs. Jis pa
tyręs, kad žmonės gyvena 
didžiausioje priespaudoje Ir 
bijo net burną atverti,kad ko 
nelelstlnlo nepasakytų. "Nors 
aš esu amerikietis, betsu 
tais žmonėmis aš pasijutau, 
kaip brolis su broliu".

Galop, cituoja laikraštis , 
Akstinas pajutęs momentą, 
kad dabar metas'veikti. Rug
sėjo 23 d. jis nuėjęs Į Vil
niaus universiteto kiemą , 
kur radęs apie 45 lietuvius 
studentus, su kuriate tuoj 
pradėjęs pasikalbėjimą, ko
kios čia laisvės Lietuvoje 
viešpatauja. Padalinęs jiems

IR GERAI IR BLOGAI... 
nuomones laiškai, atgarsiai

KĄ RODĖ SIMO KUDIRKOS 
VARDU FILMOJE ?

Dauguma komentuoja į tą 
filmąrvieniems ji atrodė ge
ra, kitiems nepakankamai 
stipri. Man atrodo, kad:

1. S. K-os šokimas iš ru
sų laivo neapgalvotas ir ne- 
laiku.

2. Amerikos laivo kapi
tonas atsiklausia Krantų 
Sargybos viršininką admi
rolą; 2 kartus jį parodė ek - 

duoda, kad žymiai ska lit Pi
gesnis nuošimtis mūsų prl - 
aidėtų — Įsitrauktų į fizinio 
lavinimo judėjimą. Tai būtų 
p ig taus la ir pat Iklmlaus la 
priemonė sveikatos palaiky
mui ir pilnutinio kūrybingu
mo ilgesniam Išlaikymui.

Br. Keturakis 

agltaclnlų lapelių, Išs Iv tikęs 
Ir parodęs jiems savo"lietu- 
vlškus marškinius" ir pa
reiškęs, kad "Amerikos lie
tuviai nori, kad rusai Išsl 
nešdlntų Iš Lietuvos" l 
" kad lietuviai privalo turėti 
savo laisvą tėvynę".

Netlgtrukus prie jo atsi
radę du sovietų slaptosios 
policijos KGB agentai,kurie 
jį nusigabenę pas universi
teto dekaną. Jis mėginęs 
prieš jo areštą protestuoti, 
bet veltui. Tučtuojau atvykę 
du sovietų Inturlsto atstovai, 
kurie jį nugabenę Į jo vteš- 
butĮ Ir paliepę tuos jo marš
kinius nūs įvilkti. Jis atsisa
kęs tai padaryti. Porą dienų 
Išlaikius namų arešte Ir pa
reiškus, kad jis yra."nacha- 
las Ir kaipo toks Sovietų Są
jungoje nepageidaujamas ", 
buvo Išvežtas Į Vakaru Vo
kietiją Ir Išsodintas Frank
furte, Iš kur Ir galėjo grįžti 
namo.

Pabaigai, laikraščio ko
respondentui Akstinas pasa
kė: " Aš darysiu viską,kad 
priespaudą Lietuvoje galė
čiau parodyti viso pasaulio 
žmonių sąžinei. Tegul pa
saulis būna teisėjas, ne ru - 
gal".

2. Argi taip?
Neseniai "pažanglųjų"or- 

ganas "Laisvė" su džiaugs
mu Įs įdėjo Ištraukas Iš okup, 
Lietuvoje leidžiamo laikraš
čio "Komunistas". Jame , 
ankščiau buvęs **T lesos* re
daktorius G. Zimanas raše 
naujos sovietinės konstitu
cijos reikalu. G. Zimanas 
tvirtina, kad "Praktlškal,tur 
būt, tikrai nėra galimumo 
kokioje nors respublikoje 
sukelti žmones, kad j fe bal
suotų už Išėjimą/ Iš Sovietų 
/Sąjungos/. Anot Zimano, 
žmonės Iš savo, asmeniško 
patyrimo žiną, kad nėra ge-
resnlo gyvenimo Ir darbo, 
kaip gyvenimas su kitomis 
"sovietinėmis , respubliko
mis kartu".O "Laisvės" re
daktorius nuo savęs dar Ir 
"patūravoja": " Tarybų Są
jungos šiomis dienomis pri
imtoje konstitucijoje respub
likoms garantuojama teisė 
Iš Sąjungos Išeiti. Lietuva 
yra viena Iš jų. Ji turi teisę 
Iš Sąjungos IšeltI.Priklauso 
nuo Lietuvos žmonių daugu
mos noro Ir valios". Mes 
nuo savęs dar prldėtume:ttk 
pamėginkite nors v fe nu žod- 
dellu sovietams priminti 
apie tą jų konstitucijos 
"laisvę" Ir tuoj Įs įtikins tte , 
kur atsidūrėte.

1 A. Beržinis

rane su chalatu, be reikia
mos tarnybinės uniformos. 
Tokia nuotrauka Į filmą ne
galėjo būti talpinama.

Tas vaizdas pilnai Įrodo, 
kad buvo tikslas Išjuokti A- 
merikos armijos admirolą . 
Jeigu kalbama ir rodoma fil
moje apie admirolą, turėjo 
jis būtinai būti savo* unifor
moje.

3. Filmoje parodo, kaip 
rusai pagriebę Kudirkąuž 
rankų laikė, o trečias pri - 
mušęs ir išsinešęs Į savo 
laivą užkimšo ir užrišo bur
ną. Ta tikrovė parodė, kaip

' Rusijos kalėjimų sistemos 
rojuje visiems žmonėms už
rišamos Ir užkemšamos 
burnos.

4. Atvežę Į Klaipėdos 
uostą, S. Kudirką nuvežė Į 
galėjimą ir uždarė.' Kalėjl.- 
mo sargas atveda jo žmoną

4*^

Lietuvos raiteliai Vilniuje, žygiuoja pro Katedrą.

ŠIA^IASDEŠIMTĄJĄ VASARIO 1 6-įq ATŠVENTUS
Senovės graikai sakydavo, 

kad tauta iš istorijos gali 
mokytis gyventi, net tvirtin
davo, jog tautos, kurios isto
rijos nesimoko visada lieka, 
kaip valkai, nesubrenduslos.

Tad didžiosios mūsų tau
tos šventės Vasario 16-to
sios-išvakarėse padarykime 
mažą ekskursijėlę į mūsų 
tautos istoriją. Mokytis iš 
savo tautos praeities-istori
jos ir Iš jos stiprybės sem
tis, be kita ko. mus skatina 
ir Lietuvos himnas,sukurtas 
tautinio atgimimo /rietu. Il
gos savo istorijos raidoje, 
šimtmečiais už savo laisvę 
kovodama mūsų tauta yra tu 
rėjusl ir gražių savo galy
bės pakilimo laikotarpių ir 
nemažai rūpeščių ir sukrė
timų,tačiau Lietuvos valsty
bė lietuviuose niekuomet ne
buvo nustojusi egzistuoti.

Daugiau šimto metų tėvy
nė Lietuva, kęsdama rusų ca
rų prispaudą buvo nualinta. 
Viskas-ne tik mokslo ir me
no vertybės - iš krašto bu
vo plėšiamos ir išgabena
mos; buvo persekiojama mū 
sų gimtoji kalba, kėsintas! 
prieš religija ir net spauda 
mums buvo už draus ta. Lie tū
viai buvo rusinami, nutau
tinami. Tuo metu atsillkome 
nuo kultūros ir pažangos.Mū 
sų šalelė buvo apleista, net 
Lietuvos vardas tapo panai
kintas-Lietuva tada vadinosi 
Šiaurės-Vakarų Kraštas, ta
čiau dvasiniai lietuvių tauta 
išsilaikė nepalaužta. Lietu
vos vardas lietuvio širdyje 
išliko gyvas. Lietuvis visad 
ilgėjosi, troško ir visokiais 
būdais siekė laisvės ir ne
priklausomybės.

1919 metų paradžloje besi 
bra.inant bolševikams Lie
tuvon, tikslu nudaigoti at
gimstančią mūsų tautos 
laisvę ir nepriklausomybę 
o Lietuvai savo karinome - 
nės dar neturint, jaunosios 

ir įleidžia pas jį be jokių 
sargų priežiūros. Parodė 
neteisingai, kaip didelė lais
vė Rusijos . kalėjimų siste
moje. Taip ten nėra. Jeigu 
reikia, tai tik kalinamasis 
vedamas pas lankytoją ar 
tardytoją ir tik kalėjimo 
sargų kontrolėje. Visiems 
žinoma, kad komunistų kalė
jimų sistemoje kas trečias 
žmogus yra užverbuotas 
vienas kitą sekti. Šioje fil
moje norėjo nuo visuomenės 
paslėpti Įkyrėjusią visiems 
persekiojimo sistemą.

5. Vilniuje teismo scena: 
Amerikos teismų stiliaus 
tribūna, vienas teisėjas ir 
sekretorius, S. Kudirka ir jo 
žmona, be jokių sargų-poll- 
cijos. S. Kudirka be kalinio 
drabužių, aprengtas “L. Brež
nevo* kostiumu su kaklaraiš
čiu. Visur ir visuose ’ ka- 

mūsų vyriausybės II-jo ka - 
bineto pirmininkas ,adV. M. 
Sleževičius, paskubinant pir 
mojo ministro pirmininko 
prof. A. Vol de may o pradėtą
jį kariuomenės dalių orga
nizavimą, atsišaukimu krei
pėsi į Lietuvos piliečius, 
ragindamas visus, kas pa
jėgia valdyti ginklą, nedel
siant nei valandos stoti į 
Lietuvos krašto apsaugą, 
Tėvynei ginti. Jautrūs ir 
gražūs vyriausybės žo
džiai giliai įsmigo ■ į žmo
nių širdis, na, ir tuojau iš 
visų Lietuvos kampų, į ka
riuomenės telkimosi vie
tas,pasruvo savanoriai pa
siryžę savo krūtinėmis už
tverti priešui Tėvynėn kelią 

Savanoriams žygiuojant 
frontan skambėjo lietuviš - 
kos dainos ir visų širdžių 
vieningas troškimas pynėsi 
vienon sutartinėn -nepaisant 
jokių aukų-’ -iškovoti laisvę 
mylimai šaliai...

Mūsų tautos istorijoj tar
tum pasikartojo jaunojo Do
vydo pavyzdys,kai jis su ma 
žu akmenėliu rankoje stojo 
kovon su milžinu Galijotu. 
Kariniai neapmokytl.be tin
kamų ginklų, klumpėti, sermi
gėti .tiktai motinų palaiminti 
ir šeimos narių palydimi, 
sveikos tautos sąmonės,ryž
to ir heroizmo vedami mū
sų jaunuoliai drąsiai stojo 
kovon prieš gerai ginkluotas 
bei kare užgrūdintas žlau-

(NUkelta i 7 psl.)

Įėjimuose iš kalinių atimami 
diržai, kaklaraiščiai, kad jų 
nepanaudotų savižudybėms. 
Rusijoje žmonės daugumoje 
dėvi atlapuotais kalnierlais 
marškinius.

6. Kalinamąjį iš kalėjimo ę 
nuvežė Į mišką, atrakino 
rankas ir paleidžia laisvėn.

Tuojau su limuzinu atva - 
žiuoja jo žmona. Filmoje S. 
Kudirka prie žmonos atsi
klaupęs atsiprašo ir prisi
pažįsta, kad buvo praradęs 
lygavarą ir bėgęs nuo rėži - 
mo, nuo žmonos ir vaikų. 
Tokia filmą neparodo tikro 
rėžimo žiaurumo.

7. Pagrindinis fllmos 
tikslas«,man atrodė,buvo pa
rodyti Amerikai ir lais- f 
viems kraštams, kad iš Ru - v 
sijos komunistų imperiaistų 
kalėjimų sistemos bėga tik 
nenormalūs ar laikinai pasi
metę žmonės.

8. Būtų gerai, nors pa
viršutiniškai apskaičiuoti ir 
Į spaudą patalpinti dėl aiš
kumo, kiek galėjo kainuoti: 
ta S. Kudirkos'vardu sumon
tuota filmą, per visus laik
raščius reklaminiai straips
niai, per 40 TV stočių trans
liavimas 2 valandas tą pa
čią dieną ir valandą?

Negaliu suprasti, kaip ga
lėjo sutikti tokią filmą leisti 
S. Kudirka. Siūlau, kad ALTa 
pareikalautų tą filmą vie
šam rodymui sustabdyti.

J. Breivė 
Cicero, Rl. JAV
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"DIDŽIOJI 
ILIUZIJA “

Jonas Karka
(T%sa iŠ praeito numerio)

Karl Marx /Mona
chal/gimė 1818 m.gegužės 5 
Trler’e, Vokietijoje. Jis yra 
kilęs Iš garsios žydų rabinų 
gimt1 ės. Jo tėvas 1817 m. 
perėjo J liuteronų tikėjimų , 
buvo advokatas. Motina irgi 
buvo kilusi Iš garsios Olan
dijos žydų rabinų giminės . 
K;Marx’o žmona buvo vokle 
kiečių barono von Westpha- 
len duktė Jenny. Juodu ap - 

' slvedė 1843 m. , MarM’uI bai
gus Jenos u įtvers Itetą dak
taro laipsniu.

Abu buvo netaupūs Ir ne- 
•—suprato pinigo vertės.-K.M.

per visą gyvenimą niekur 
pastoviai nedirbo. Jis ret
karčiais redaguodavo tų lai
kų socialistų laikraščius Iki 
jie, dėl skaitytojų stokos ar 
valdžios draudimo užsidary
davo. K. M. šelpė visą am
žių tėvai, giminės Ir Frld- 
rlch E įgels’as / tekstilės

Galimybė gyventi, mokintis ir dalintis 
sava paveldėta kultūra, tai vienas 
būdas padėti Kanadai būti stipresnei
Nepraraskite to !

JŪSŲ GALIMYBĖS
Daugiakultūriškumas yra pastovi vyriausybės politika, 
kuri paliečia kiekvieną kanadiško gyvenimo aspektą. 
Per daugiakultūrines programas, jūsų Kanados vyriau- 

4 sybė skatina įvaikių kultūrų žmones įgyvendinti savo 
idėjas, -sugebėjimus bei talentus, savo pačių naudai, 
savo visuomenei, bei visiems kanadiečiams,Pasinau
dokite šiomis galimybėmis, praturtinkime savo gyveni
mą ir kartu padėsime Kanadai būti stipresnei.
DAUGIAKULTŪRIZMO REALYBĖ
Daugiakulturizmo politika yra pltitesnė, negu vien tik 
pagelbeti etno - kulti rinėms grupėms. Tai yra plačia- 
mastė dimensinė politika, kuri liečia visus federalinės 
vyriausybės veiksmus užtikrinant, <kad būtų tederalinės 
vyriausybės koordinacija jos politikoj, kur atspindėtų 
tikra Kanados daugiakultūrizmo realybė ir etno - kultū
rinės visuomenės poreikiai.
Daugi akultūri zmo direktori at a s skatina spaudą, kad 
joje būtų teisingai ir realiai aprašomas kultūrinis 
gyvenimas.
Vienas iš Daugiakultūrizmo ministerio tikslų yra užtik
rinti galimybių lygybes visiems kanadiečiams, nežiū
rint kokios jis kultūrines kilmės bebūtu nes visi esame 
lygiateisiai Kanadoje. ;

NAUJA SUSIPRATIMO DVASIA

Klausimas v aistybės vieningumo, reikalingas Kanados 
kultūrinių grupių dėmesio. ;Bent kurios kultūrinės grupės 
izoliacija padarytu Kanadą silpnesne. Ieškant naujesnio 
susipratimo, yra būtina visoms kultūrinėms grupėms iš
studijuoti einamus reikalus ir pasisakyti apie tai, nes 
visi dalinsimės Kanados ateitimi.

DAUGIAKULTŪRIZMO KVIETIMAS

Dažnai yra gana sunku įtikinti žmones, kad dirbant išvien 
yra tik vienintelis būdas išspręsti bendras problemas. 
Jungkitės prie vyriausybės. Jungkitės prie visų kanadie
čių. Atlik savo dalį ir padaryk Kanadą visam pasauliui 
pavyzdžiu; daugiakultūre, daugiakalbe valstybe, kur visi 
jos piliečiai gali gyventi harmonijoje ir klestėtėjime.
Gyvenk, mokinkis ir dalinkis sava p aveldeta kultūra 
p adedamas padaryti K an adą. stipresne.

Pareikšti savo nuomonę ar 
gauti platesnių informacijų, 
rašykite į:

Multiculturalism 
16th Floor 
66 Slater Street 
Ottawa, Ontario 
K1A0M5

Multiculturalism
SKIRTUMŲ VIENYBĖ ■ x ■ L' honorable Norman Cafik Honourable Norman Cafik

■ MV1 ■ Ministre d'Ėtat Minister of State
I ” Hl Multiculturalisme Multiculturalism

t
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fabrikų A ugi įjoję savininkas/ 
Daugiausia Engelsas finan
savo K. M. Kapitalo išleidi - 
mą. t-as tomas Išėjo 1867 m. 
du kiti tomai buvo išleisti 
po K. M. mirties.

Marx ’o gyvenimas buvo 
labai skurdus. Jis negalėjo 
Išlaikyti 6 asmenų šeimos: _ 
juodu su žmona, 3 valkai Ir 
tarnaitė Elenutė, kuri I buvo 
taip pat ir M. meilužė, pa - 
gimdė jam sūnų.

Karl Mar.< ’as pradėjo stu
dijuoti Bonos Ir Berlyno 
universitetuose. Pradžioje 
jis nesidomėjo studijomis : 
girtuokliavo, kėlė naktinius 
triukšmus, trankėsi' po nak
tinius klubus. Kiek tėvai at
siųsdavo pinigų, tiek praš
vilpdavo. Tačiau, buvo labai 
gabus, mokėjo daug kalbų, 
galėjo gerai ir stilingai ra
šyti. Gimnazijoje Marx’as 
buvo religingas. Tačiau,tuo 
laiku Europoje pradėjo įsi - 
galėti ateizmas studentijos

MARKSIZMAS TEORIJOJE 
IR TIKROVĖJE

tarpe,kilo revoliucijos prieš 
monarchijas /Prancūzijoje , 
Italijoje, Austrijoje irkt./.

Prūsijos archyvuose buvo 
ras tas doku me ntas, paraš y- 
tas vieno detektyvo, kuris 
sekė K. Marx’o veiklą, Iš
spausdintas tik 1921 m.

Ten apie K. Mt rašoma:
" Pirmą įspūdį, kurį jūs 

gaunate yra,kad jis genijus 
ir didelės energijos vyras, 
Intelektualiniai pranašus.

Privačiame gyvenime K. 
M. yra be galo netvarkingas, 
etniškas žmogus. Jis retai 
prausiasi Ir šukuojasi,kei
čia baltinius, dažnai būna 
girtas. Jis dažnai dirba Iš
tisą naktį Ir rytą atsigula 
nenusirengęs ant sofos Ir 
miega Ilgi vakaro”.
’.’..Visame K.M. bute rtėra 
nė vieno švaraus Ir sveiko 
baldo. Viskas sulaužyta , 
skarmaluota. Viskas taip 
nešvaru bute, pilna dulkių,

Nuo.tr. M. N agio.
J. Indreikos knygos “Didžioj i Iliuzij a” sutiktuvėse Chlcagoje.

kad jaučiatės patekęs į urvą".
"Jis yra nepaprastai gud

rus, klastingas, užsidaręs Ir 
su dideliu sunkumu prieina
mas" /38, 39 psl. /.

"Svarbiausias K. M. būdo 
bruožas yra neribotas gar
bės troškimas Ir aistrin
gas noras valdyti".

Rusas anarchistas revo
liucionierius M. Bakuninas 
gerai pažinojo K. M. Štai ką 
jis rašo:

"K. M. pagal kilmę yra žy

das. Jis yra be galo piktas, 
tuščias, priekabus, netole
rantiškas ir autokratiškas , 
kaip Jehova, jo tėvų Dievas 
ir kaipo toks, beprotiškai 
kenksmingas /4O psl./.

K. M.savo širdies gelmė - 
s e turėjo neribotą panieką 
visai žmonijai, ypač,prole
tariatui, "klasės mėšlui" , 
kuriuo jis rėmėsl"/48 psl./.

K. M. geriausio draugo F . 
Engelso raštai,parašyti ge - 
ru stiliumi, lygiai svarbūs

šalia K. M./74 psl./.
K. Marx mirė 1883 m.ko

vo 14 d.Anglijoje, ištrėmime 
išgyvenęs 40 metų.

Vienas svarbiausių K. M . 
darbų buvo Kapitalo 3 tomų 
parašymas Ir Komunistų 
Manifesto suredagavlmas 
/kartu su F.Engels/1848 m. 
vasario mėn. "Jis parašytas 
ryškiai dramatiniu stiliumi. 
Proletariatas sukyla Ir nuš
luoja buržuaziją nuo žemės
pav Iršlaus".

Komunistų Manifestas bu
vo Išleistas atskira knygele, 
bet tuo laiku mažai kas do
mėjos l ja, buvo bevelk už
miršta... Gi dabar ji i iš
versta į virš 1OO kalbų, s.

Mar< *o Neapykanta 
Žydams Ir Rusams

Karl Marx’as nekentė Ir 
savęs, ir visų žydų.Pasak 
jį: " pinigas Ir pavydas yra 
Izraelio Dievas. To "Dievo" 
garbintojai yra kasdieniai 
žydai, ne Sabato žydai. Žydų 
tikėjimas yra krautuvė,Die
vas-pinigas, tikėjimo pag
rindas- egoizmas..."

"Mes randame, kad kiek
vieno tirono užnugaryje sto
vi žydas", K. M. rašė N. Y.D. 
Tribūnoje /247 psl./.

K.Mar* ’ui ir krikščiony
bė esanti nešvariai žydiška. 
" ŽydIja,kaip juodas šešėlis 
persekiojo K. M. per visą 
gyvenimą /248 psl./.

K.MJabal nekentė ir rusų 
tautos, ypač cačų; 1866.IV. 8 
jis rašė apie Rusijos Impe
rializmą: "Ši rūsti, ats 11 tku- 
sl azlatlnė Imperija galėtų 
būti sudrausta, atstatant Lie
tuvos-Lenkijos valstybę de
mokratiniais pagrindais.... 
arba maskolių azlatlnė bar- 
barlja kris ant Europos’." 

"Hėgelio įtaka Mar<’ui" 
skyriuje /262-294 psl./ dr. 
V. Juodeika nagrinėja Hege- 
llofllosof tją Ir jo visų pase
kėjų: K. Marx’o, Strauss, 
Feuerbach, Hess, Bauer, Ru- 
ge.Stlrner.Krlege,Engels Ir 
kt. filosofines pažiūras.Jie 
visl buvo ateistal, ^religijos 
kritikai. "Jiems žmogus bu
vo vienintelė dievybė.Hėge
lio valstybė yra absoliučiai 
Išminties principas, kuris 
sutvarko visuomenės egoiz
mą".

K. Mar< ’ui visuomenė yra < 
s va rb taus las s oc lai In is or - 
ganlzmas, kuriame valstybė 
atl leka ta m t Ikras organ iza- 
clnes funkcijas" /266 psl./.

K. Mar? ’ui rūpėjo, kad 
proletariatas įgyvendintų jo 
teorijas /267 psl.,/bet dar
bininkus vadino "mėšlu".

Didžiosios Iliuzijos auto - 
rlus nagrinėja dialektinį ma
terializmą: 1/ Hėgelio dla - 
lekttką, 2/ marksistinę dla- 
lekttką, 3/ dialektinį mate
rializmą, 4/ materialistinės 
istorijos sampratą, 5/mark- 
slstlnę pažinimo teoriją, 6/ 
socialinę diktatūrą, 7/prole - 
tariate misiją, 8/ susvetl - 
mėjlmo problemą.

/ bus daugiau /
3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS s
I

Šis romanas buvo pirmasis estų veikalas Išverstas į pė viena lietuviška dainelė. Tomas Nipernadis susilaukė 
lietuvių kalbą. Estų literatūroje Jis užima vieną žymiausių ne tik daugelio vertimų į svetimas kalbas dar prieš II Pa
vietu- saulinį karą, bet buvo visuotinai pripažintas Vakarų Eu-

Autorius sakėsi, kad parašyti Tomą Nipernadį jį įkvė ropoję žymiųjų vokiečių, anglų ir olandų kritikų.

Auaust GATT.TT

Tačiau kelioms dienoms praslinkus, pasirodė dar vie
nas sielis. Ant jo tebebuvo vienui vienas vyras, Ir Loki 
jau Iš tolo pastebėjo, kad jis yra nerangus Ir nesugeba iwr 
laikyti sielio tėkmės viduryje. Sielis plaukė švytuoda 
mas tarp vieno ir antro kranto, užkliūdamas, sustodamas 
ir vėl srovės nešamas, nevairuojamas jokios rankos. Pluk
domų rąstų galai kartas nuo Įtarto pasinerdavo vandenin , 
sielis sukėsi ratu, o vyras sėdėjo ant jo, tartum ant įnir
šusio laukinio žirgo.

Prie Habahaneso kiemo, kur Juodupė daro stalgų vin
gį, srovė išbloškė sielį į krantą, bet vyras liko ir toliau 
ramiai besėdįs.,

Loki valandėlę į jį žiūrėjo be galo nustebusi. Ar jis 
serga ?

Ir Loki nuliuoksėjo pas tėvą.

Užpakalyje namo stovi Loki ir Iškėlusi aukštyn nosį, 
lyg medžioklinis šuo, atidžiai žiūri į pušies viršūnę, apie 
kurią girdėti plasnojimas ir čiauškėjimas. Vieną akimir
ką stovi ji nuščiuvusi, pusiau pravira burna, paskui puo
la pro duris į pirkią ir šaukia:

- Tėve, varnėnai jau čia!
Iš tamsios pirkios kertės Išnyra miško sargas Kudi- 

simas, apsiblausęs ir šalčio krečiamas, jis kosti, žiovau
ja, rąžosi, paskui sako susimąstęs:

- Jau jie čia? Tai šį kartą bus didelis potvynis.Miš
kai pilni sniego.

Tačiau Loki galvoja:
- Jei varnėnai atskrido, tai netrukus atplauks ir sie

lininkai.
Miškai. Ligi pat jūros tęsiasi niaurus ir gūdus jų ban

gavimas.
Retai, labai retai atklysta čionai koks svetimas žmo

gus. Tik pavasarį atplaukia Juodupe. Atskrenda pirmoji 
plaštakė ir Ilgai daužosi bejėgiais sparnais į lango stiklą. 
Viršum upės įlinkio plasnoja laukinės antys. Žemė, prisi
gėrusi vaisingų sulčių, veriasi iruekantriai stumia iš sa - 
vęs liaunus medelius, krūmokšnius ir žiedus, kurie per
sunkia orą svaiginančiu kvepėjimu. Naktys šiltos ir vė
juotos. Garuodami ir burbsėdaml atbunda klampūs liek
nai. Toli aplinkui girdėti kaip dusliai gaudžia kirvis.

v
Šį kartą sielininkai ilgai užtrunka. Jie atplaukia iš to

li ir keliauja toliau į jurą. Prie vieno aštraus Juodupės 
vingio, netoli turtingo Habahaneso kiemo, jie sustoja, su
kuria ant kranto laužą ir laukia kitų, paskui juos atplau - 
kiančių sielininkų.

Jie nepasuka į varganą Loki lūšną, o eina į Habaha - 
neso kiemą nusipirkti duonos ir pieno , ir praleisti ten 
laisvą laiką. Vakare suskamba armonikos garsai, jie ten 
šoka, ir jų vienintelė mergina yra Habahaneso Mali.

Sielininkams atplaukus, senas Kudislmas pasidaro 
neramus ir neatsitraukia nuo Loki.

- Liaukis galvojus apie sielininkus, - sako jis,- jie 
blogi jaunikiai. Jie pasiims tave drauge ant savo sielių , 
pasidžiaugs tavimi, kol jiems tai patiks, o paskui numes 
tave, lyg perdegusį degtuką. Kur gi tu ruošiesi eiti?

Ne, Loki neis pas sielininkus,
Mali išsipuošė ir neramiai vaikšto pakrante ten ir at

gal. Ji sėda į valtį ir iriasi prieš srovę. Vakare ji viena 
grįžta atgal.

Ir štai, vieną rytą jie atplaukė. Seni, barzdoti vyrai , 

giliai ant akių užsmauktomis veltinėmis kepurėmis, su 
rūkstančiomis pypkėmis dantyse. Ant sielių kiurksojo ir 
moterys. Jos padėjo vyrams upės vingiuose laikyti sie
lius pagal tėkmę. Jie nesustojo. Apie pietus pasirodė 
sekantieji sielininkai, bet ir šie taip pat praplaukė pro 
toliau.

Habahanesas stovėjo ant kranto ir šaukė:
- Dieve, padėk l
- Dėkui l - nuaidėjo atsakymas.
- Ar šiais metais visai nesustosite ? - klausė jis.
" To mes nežinome . - atsakė sielininkai ir nuplaukė 

šalį.
- Jie išdidūs - pratarė Molli ir įsižeidusi piktai 

šyptelėjo.
Naktį ir kitą rytą prašliuožė dar keli sieliai pro šalį.
- Dešinėn '. Pastūmėk į kairę! Užpakalį pagal srov^ 

-skambėjo sumlšdami sielininkų balsai, bet tik vienį aki- 
mlrsknį - srovės nešami jie švilpte švilpė pro šalį.

Šį pavasarį jie nei žaidė, nei dainavo, o tik traukė, lyg 
raiteliai, vis pro šalį. Jie buvo rimti ir atrodė, jos sus
tojimu prie Habahanesl kiemo jie nekvarkšino sa i galvos.

Loki girdėjo sielininkų šūkavimus, bet jų tarpe ne - 
suskambėdavo nė vienas pažįstamas balsas. Tai buvo 
žmonės, kurie ankščiau neplaukė pro čia.

- Tėve ’. - susšuko Loki, - jie skuba, jie labai skuba 1
- Taip, Loki, taip, - atsakė Kudislmas juokdamasis, 

vos'įstengdamas paslėpti nuo dukters savo džiaugsmą.
- Kodėl jie taip skuba ?- teiravosi Loki. .
- Kas juos žino, - kalbėjo Kudislmas, - gal būt jiems 

taip įsakyta, gal būt jie patys taip nori- ką aš galiu žinoti!

Loki buvo įžeista. Jau ir vėl netrukus nuseks Juodu
pė. Medžiai liepsnos saulėje, lyg žvakės, ir aplinkui laš- 
nos auksinės sakų ašaros. Samanos išdžius Ir paruduos , 
gležna žolė suvys. Šen ten nulinks pavargusios šakos , 
paukščiai liausis giedoję ir kiurksos ant šakučių, it nulip
dyti iš molio. Vėlai vakare sukniubs dar palei medį pa - 
vargusi miško dvasia, o nakčiai atėjus, praskris į namus 
pavėlavęs aitvaras su degančiomis akimis; jo uodega žė - 
rėš, kaip ugnies pėdas! Tada sielininkai bus jau seniai , 
nebesugrįžtamai praplaukę. Loki savo gyvenime matė tik 
pro šalį praplaukiančius sielininkus. Nė vienas jų atel - 
nančiais metais nebesugrįždavo. Ant kranto belikdavo tik 
ugniakuro pėdsakais ir suanglėję nuodėguliai. Vėl užei
davo vėtros, ledinuotos pūgos, ir belikdavo juodas miš
ko šnarėjimas.

Senis Kudislmas įtariamai kostelėjo. Bet Loki, lyg 
varnalėšo dyglė, prikibo ir tempte ištempė jį laukan. Vy
ras tebesėdėjo taip pat ramiai, kaip ir pirma, ir spoksojo 
į vandenį. Atrodė, kad be to jis dar ir švilpiniavo.

- Ar jus Ištiko nelaimė? - praburbleno senis Silve
ras Kudisimas.

Nepasigirdo jokio atsakymo, m,
- Gal padėti jums nustumti sielį ?
- Ne, - atsakė vyras, aš turiu laiko, - iš žvilgterė

jęs į Lola, nusišypsojo.
Senis Kudislmas niurnėdamas pasisuko grįžti. Jam iš 

paskos delsdama sekė Loki. Paskui juos ėjo vyras.
- Skurdžiai gyvenate,-pratarė jis , dairydamasis pir

kioje.
- Taigi, - visiškai ramiai atsakė Kudisimas, - jūs 

geriau eikite pas Habahanesą, jis tai turtingas, Sielinin
kai visada eina pas jį.

- Iš ko gi jis susikrovė čia tuos turtus ? - linksmai 
pasiteiravo nepažįstamasis.

- Ne visada ir jis buvo turtingas, - paaiškino Kudisi - 
mas, - jaunystėje jis buvo žinomas vagis. Paskui jis čia 
atsikėlė; ūkininkavimas jam ne kažin kaip sekėsi, javai/**"? 
augo kaip smilgos ,

Bet paskui jis Rygos turguje nusipirko aitvarą už dvi
dešimt rublių. Ir tuojau jam laukai ėmė duoti gerą derlių, 
o aruodai pildėsi ir augo, lyg sniego pusnys. Dabar ]■ jam 
nieko netrūksta, jis pasidarė išdidus ir šykštus, sėdi ant 
sviesto statinių ir važiuoja sau į miestą.

- Ar jūs esate matę tą jo aitvarą ? - paklausė šie - 
llninl<as, pasivadinęs Tomu Nipernadžiu.

- Kas gi rodo svetimiems savo aitvarą, - niūriai 
bumbtelėjo Kudisimas.

- O aš jį mačiau . - staiga gyvai sušuko Loki, o vie
ną audringą naktį įskrido jis lyg ugnies pėdas į Habahane
so kaminą. Tiesa, Mali sakė, kad tai čaibvas blykste
lėjęs, bet aš jau žinau, ko vertos tos Mali šnekos.

- O kodėl jūs neįsigijote aitvaro? Gal būt jį turėti 
nuodėmė? - teiravosi tl toliau Nipernadis.

- Kokia čia gali būti nuodėmė ? Gyvulys gyvuliu ir 
lieka, -p«iniekinančiai atsakė Kudisimas ir iškiūtino pro 
duris.

Seniui nepasisekę nusipirkti aitvaro. Dar nė kiti.tur- 
turtingojo Habahaneso kieme , bet pasiliko pas Kudisimą, 
gaudė jam žuvis ir padėjo apsidirbti namų apyvokoje. 
Nuostabus žmogus- jau tretįjį vakarą Kudislmas jam pa
sipasakojo savo istoriją apie aitvarą.

pažinkime praeiti l 
/

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

Likę dirbti kasyklose DP taip pat pamažu ėmė nykti. 
Dauguma jų taip pat per žalią sieną Išbėgo-grįžo Vokieti
jon. Kiti legaliai ėmė emigruoti į Kanadą, Australiją Ir 
kitus kraštus. Pamažu Iš Mo is'o _ internuotųjų stovyklos 
’’slapta" mažėjo Ir moterys Ir valkai, ’es jų vyrai - tėvąl 
Vokietijoje jau buvo apsirūpinę darbu Ir IRO globa.

Ryšių karininkams Jopul Augustl lavlčlul Ir Juozui 
Ve skui tarpininkaujant, daug lietuvių angliakasių Iš Bel
gijos buvo Vokietijoje priimti į JAV darbo kuopas.

1950 m. vasarą imigravo 'Kanadon Gimtosios Šalies 
redaktorius, Belgijos lietuvių angliakasių užtarėjas Ir la
bai daug darbavęs Is, kad mes Iš Belgijos kasyklų galėtu
me emigruoti kitur, kun. dr. Pranas Galda-Galdamavlčlusi

Tie FP, kurie Iškentė Mons’o stovykloje, 1950 m, ga
le Ir 1951 m. pradžioje, belgų valdžiai tarpininkauja it, IRO 
lėšomis Sabe 'a bendrovės lėktuvais buvo Išgabenti į Ka
nadą. 56 asmenų dėl nesveikatos, Ka rados imigracinės įs
taigos nepriėmė. Jie buvo perkelti į Brluselį-Schaerbeek 
stovyklą, o į Moas’o maj. Sabbo kareivines vėl sugrįžo 
belgų kareiviai.

Kurie liko dirbti toliau kasyklose, pavieniui apleldl- 
nėjo Belgiją. Keliasdešimt lietuvių DP iš Belgijos,pagal 
gImlnlų sudarytus afldevltus, nepriklausomos Lietuvos 
kvota Išemigravo į JAV.

Tačiau emigracija ne visiems, Ir turint dokumentus, 
laimingai vyko. Belgų valdžia, nenorėdama nustoti anglia
kasių,kasyklų savininkų spaudžiama, darė visokius truk - 
dymus, ypač tiems DP, kurie vadovavo tautinėms gru
pėms. Kai aš^kun’ dr. Prano Gaidos aprūpintas dokumen
tais ir kelionės išlaidoms apsimokėti pinigais nuvykau J 
Kanados konsulatą, man buvo pareikšta, kad aš Kanadoje 
ėesu pageidaujamas. Buvo primintas mano memoranda - 
mas, rašytas IRO ger.direktoriui Tuck ir parodytas kaž 
kokio belgų agento skundas, kad aš kurstęs DP į baigus 
sutartis, nebedirbti kasyklose. Tik asmeniški kun. Pr, 
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Gaidos vizitai Kanados imigracijos Ministerijoje Ottawo- 
je ir pasiaiškinimaijkad DP sąžl I ngai atliko savo dviejų 
metų įsipareigojimus, o dabar Belgijos valdžia nesilaiko 
sutarties ir kasuklų savi Inkų verčiama, nenori mūsų Iš 
Belgijos Išleisti, atkėlė ma •> Ir šeimai vartus Kanadon... 
Vlstlek turėjau spaudoje parašyti,kad mūsų Belgijos lie
tuvių pirmi l ’kas nei valdybos rarys -nesu Ir tą Iškarpą 
pristatyti Kanados konsulatui.

Kai 1947 m. atvykau į Belgiją anglių kasti, dirbau 
700 metrų gylyje, o kai 1951 metų gale Išvykau į Kana - 
dą- dirbau 960 metrų gylyje.

Po manęs Belg. jos Lietuvių Bendruomenės Centro 
Valdybos pirmininku buvo Išrinktas Pranas Sek mokas, ku
rte tas pareigas ėjo ik' išvykimo į JAV. Jam norint Iše - 
migruoti Kanadon, konsulatas taip pat atsisakė duoti vizą, 
nes belgų valdžios agentai taip pat jį buvo skundę. Tuo 
metu buvo priimtas naujas DP emigracijai į JAV įstaty - 
mas, kuris Iš karto Belgijos DP nebuvo taikomas, bet 
paskui buvo Išsiaiškinta "belgams" palankia prasme. Juo 
ėmė naudotis Ir į Belgijos anglių kasyklas dviems me
tams, pagal sutartis, atvykę DP lryne dėl jų kaltės }ten pa
silikę ilgiau. Tuo pasinaudojo 200 lietuvių Ir iš Belgijos 
atvyko į JAV. Bet prieš Sekmoką, kaip Belgijos Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdybos pirmininką buvo Ir JAV 
konsulate skundas. Tač'au, gyvendamas virš 9 metų vle - 
noje vietoje, Sekmokas belgų policijai buvo gerai pažįsta
mas, taip pat už jį garantavo lietuvių, lenkų Ir belgų ku - 
nlgal Ir po kelių mėnesių delsimo, jam viza buvo Išduota. 
1956 m. jis atvyko į JAV- Chlcagą.kur Ir gyvena.

Išvykus Pranui Sekmokul į Belgijos Lietuvių Bend - 
ruorrranės Centro Valdybą buvo Išrinkti: plrm-kė Stasė 
Domlnattė-Baltus, sekretorluml-re įkalu vedėju kun.Jo - 
nas Dėdinas, nar'als Jonas Pakarkite Ir Povilas Juknevl- 
č’us.

Dabar Belgijoje dar yra apie 200 lietuvių. D augiau - 
s ai angį (ų kasyklose praradę sveikatą Ir niekur nebega
lėję emigruoti. Jie Iš Belgijos gauna pensijas.

b
Lietuviams angliakasiams Išvažiuoti Iš Belgijos daug 

padėjo savaltrašč'o Nepriklausoma Lietuva redaktorius 
Jonas Kardelis, Onutė ir Juozas Ražauskal, Stasė Ir Ka
zys Grlclal, Pašiliai, o vėliau kun. dr. Pranas Gaida.

Man Ir še Imat emigruoti Kanadon dokumentus suda
rė kun. dr. Pranas Gaida, o laikinai priglaudė Ir ! darbą 
parūpino Stasė (r Kazys Grlclal. Dėkui jiems’. Atvykus 
Kanadon, pas te lūlė pagelbėti NL redaktorius Jonas Karde
lis, su kuriuo, kaip Ir su Grlclals,pažintis Ir bendras 
darbas tęsėsi Iš nepriklausomos Lietuvos laikų.

Kanadoje tuojaus buvau įtrauktas į visuomeninį ir or- 
gan;zac(n{ darbą. Buvau Išrinktas liaudininkų pirmininku 
Ir SLA 123 Kuopos sekretoriumi, o Seimelio Prezidiume 
atstovavau varpininkus. Kun. Raibužiui, mž.Bulotai Ir kt. 
padėjau dirbti su skautais. Buvau Tautos Fondo įgalioti - 
n tu.

1955 m. gegužės mėn. netikėtai paskambino Iš JAV 
konsulato ir pas tūlė, pagal mano Belgijoje užvestą bylą , 
emigruoti į JAV.

Apsisprendimui daug laiko nebuvo. Nors valkams 
Belgijoje Ir Kanadoje dėstomoji kalba mokyklose buvo 
prancūzų, bet jie anglų kalbos nebijojo.

Ctcero gyveno geri prletellal Juozas> Vincas, Onutė lių 
visa plati Bigellų giminė, pas kurių tėvus aš Lietuvoje 
vlr^ trljų^metų išgyvenau. Tad laikina pastogė buvo J ga
rantuota, o pragyventi atrodė nebus blogiau, negu Kana - 
doje.

Atsivežiau čia du skautus Ir pirmame tėvų susirinki
me buvau Išrinktas į Skautų Tėvų Komitetą. Penktus me
tus ėjau kas Inlnko, o paskui kitus penktus metus pirmi
ninko pareigas. Tėvų Komitete labai darniai djrbome su 
Anele ir Klemensu Žukauskais, Stefute Daukšiene, Elena 
Ir Juozu Rudzinskals’ ir kitais.

1O metų sukakties proga Berniukų Mindaugo ir mer
gaičių Birutės draugovėms nupirkome vėliavas.

Tėvų Komiteto pagrindinis rūpestis buvo,kad vykstan - , 
t'ems į vasaros stovyklas skautams būtų galima apmokė
ti visas Išlaidas. Kai ėmėme mokėti pusę Išlaidų, nepa 
t'ko kitų draugovių vadovams tr tuntlnInkas ėmė reikalau
ti, kad visos pajamos,kurios susidarydavo velk išimtinai 
iš parengimų, būtų įnešamos į tunto kasą. Bet Iš mūsų ko
miteto norinčių dirbti kitų vietovių skautams neatsirado? 
Mes mokėjome tuntams lygiai,kaip tr kitoms draugovėms
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chicagos dangum 
IŠKILMINGAI PRISIMINTA • Alto diskusijos apie Belg- 
LiETUVA rado konferenciją vasario 5 d.

Kai vaaario 5 d. Chicago Lietuvių Tautiniuose Namuo- 
supo gili žiema, ausis splr- se praėjo su susidomėjimu . 
gino šaltis, virš 500 lietuvių Susirinkę patyrė daig neži - 
susirinko atšvęsti "Lietuvos nomų faktų suprasdami, kad 
Prisiminimų1’ banketan, ku dr. K. Bobelis Alto vardu, gi- 
surengė III-Indianos Lietu - nant Žmogaus teises pagal 
vos Vyčių Apskrities Komi-Helsinkio susitarimų, tikrai 
tetas. Su maršo garsais daiag padarė Lietuvos labui, 
įžygiavo garbės stalo sve- • Vasario 4 d. . Jaunimo 
čiai, kuriuos Vytės ir Vy- Centre vyko Anglijos- Bri- 
čial atlydėjo. Apskrities tanijos Klubo metinė vaka - 
pirm. F. Zapolis tarė žodį ir rienė- Užgavėnių Vakaras, o 
pakvietė Balfo pirm.M.Ru - didžiojoje salėje- Kristijono 
dienę vesti šio vakaro prog- Donelaičio Mokyklos jauni- 
ramą. mo pasiUnksminiunas. Abe-

Nuaidėjo kartu su soils- juose parengimuose buvo 
tėmls Zapoliene ir Giedrai- pilna žmonių, nors oras bu- 
tiene Amerikos ir Lietuvos vo laba' biaurus.
Himnai. Invokaciją sukalbė- Tą patį vakarą Lietuvos 
jo vysk. V. Brizgys. Iš Eu-Aidų radio programa prave- 
ropos buvo atvykęs vysk, dė pirmą da'į pasikalbėjimo 
Deksnys ir dalyvavo šiose Ekumeninis Ratelis, ved. kun. 
iškilmėse. dr. K. Trimako. J te svarstė

Meninėje dalyje pirmiai- šios veiklos tikslą irtolimes-
sia trys didieji mūsų solis
tai: D. Stanka'tytė, St. Ba - 
ras ir J. Vaznelis padainavo 
iš Verdi ir Mozarto operų 
arijas. Jų balsai sklido gra - 
žūs ir stiprūs,publikai labai 

■^patiko. Programa buvo taip 
sutvarkyta, kad keitėsi dalis 
meninės su trumpa kalba.

Pirmoji prabilo Lietuvos 
gen. kons. Juzė Daužvardienė 
Vyčių narė. Ji pasidžiaugė, 
kad jai jau 15 metų tenka to
kius iškilmingus Lietuvos 
Prisiminimus ? sveikinti. 
Ypač jai miela prisiminti, 
lead sials metais Vyčiai pa
gerbia iškilųjį operos solis
tą Al. Brazį. Pirmyn cho
ro nariai Giedraitienė, Za- 
polienė ir Alb.Snarskis pa
dainavo iš Šikšnosparnio ir 
ir Grafo Liuksemburgo da’nų. 
15 Apylinkės aldermanas B . 
Jakšy pasveikino Al. Brazį 
ir visus svečius savo ir sen. 
Frank Savicko vardu, dr.K . 
BobelisAltovardu. M.Ru - 
die nė paskaitė atsiųstus
sveikinimus raštu iš mero 
Balandic ir kt. Ji aplbūdi - 
no ir sol. Al. Brazio veik
lą lietuviškoj dainoj.

Apskr. pirm. E. Zapolis 
įteikė Vyčių vardu solistui 
atžymėjimą, nes jis labai 
daug prisidėjo jų veikloje. 
Keturios jo dukros,akomp. 
p. Brazienei, uždainavo 
linksmą dainą ir su svečiais 
gimtadienių linkėjimus. 
Cook apskr. šerifas Elrodo 
tarė žodį ir įteikė solistui 
žymenį. Vyčių vardu dar 
sveikino Laurinaitis, Pirmyn 
choro vardu Z. Pocienė, De
mokratų Lygos-St. Balzekas.

A. Brazis labai džiaugėsi 
tokiu Iškilmingu pagerbimu 
ir visiems padėkojo.

Pabaigai sol. Kučėnlenė ir 
sol. St. Wicik sudainavo 
ariją iš Traviatos.

I. Stankutė padėkojo Komi
teto nariams, muz. A.Vasai- 
čiuTakomponuojant, visi su
giedojo Laimingų Metų.

Didelis džiaugsmas, kad 
išeivijoj yra tokių darbščių 

/Lietuvos Vyčių, kurie mo - 
—■ ka visais būdais irkeliais 

vargstantiems broliams 
priespaudoj pagelbėti.

nį veiklos būdą įvairioms re
ligijoms kartu bendrauti.

Programoje kalbėjo ir dr. 
K.Bobells Vasario 16 d. pro
ga Ir atsakinėjo į paklausi - 
mus. Bal. Brazdžionis

St. Petersburg, Fla.

LIETUVIŲ. KLUBO VEIKLA
Metiniame Klubo narių 

susirinkime, įvykusiame 
sausio 14 d. , dalyvavo 166 
nariai. Į naują valdybą iš
rinkti : K. Jurgėla -pirminin - 
kas, J. Jasinskas-vicepir
mininkas, K. Urbšaitis-sek - 
retorius, K. Sabalis- kasi
ninkas, I. Račinskienė-finan
sų sekretorė. Direktoriai:
K. Dima, G. Jezukaitienė, P. 
Juška, P.Kraujalis, S.Sta- 
ponkienė, K. Vaičaitis ir S . 
VeIbasis. Revizijos komisija:
L. Kačinskas, A. Plepys ir 
J. Žostautas; kandidatas- A. 
Mačlonis.

Klubo Valdyba visų narių 
vardu dėkoja praeitų metų 
valdybai už kruopštų ir są
žiningą darbą, atliktą jų ka - 
dencijos metu. Tikimasi bu
vusios V-bos patarimų ir 
visų narių paramos, sprend
žiant įvairias klubo proble
mas. Nauja V-ba iš savo 
pusės pažada ja pasitikėjimo 
neapvilti.

Metiniame susirinkime p- 
kas A. Karnius padarė platų 
pranešimą iš klubo metinės 
veiklos:

"Lietuvių Klube koncent
ruojasi socialinis, visuome
ninis, kultūrinis ir tautinis 
gyvenimas. Klube sutelpa 
kolonijos lietuvių troškimai, 
polėkiai ir visokeriopa pa
veikia.

Tautinėje srityje-atšvęs - 
ta 1977 m. Vasario 16-oji. 
Williams parke klubo meni
niai vienetai davė gausiai 
miniai viešą koncertą. Tarp
tautiniame Festivalyje Bay- 
front Centre buvo atliktos 
dvi meno programos,įruoš
tas Meno Paviljonas ir da - 
lyvauta su lietuviškos vįr - 
tuvės gailiniais. Kartu su 
LB Apylinke paminėtas dr. 
J. Basanavičius. Paminėtos

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

bet jeigu geri ir matai, kad gėrimas ima 
NAIKINTI TAVE PATp TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ 
(Lithuonian A.A. Group)

'Susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Geortie Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbumo lietu-., 
aRgi:. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs pas mus 

nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink:
Leonui G. 366*2548(namu) arta 489-5391 (darbo tel.), 
Juoxui s.631,6834, Henrikui N. 277-7868.
1978.11. 22

Vasario 1A-sios proga “Lietuvos Aidtf programoje Alto pirm.dr.K. 
Bobelis su kun. A. ŠtaSiu ir apačioje — Ekumeninio ratelio nariai:— kun. 
dr. Bagdonavi čius(priokvje), Kaiiytė, kun. Grauslys, kun. Dilys ir E. Ge
rulis. Nuotrauka B. Brazdžionio.

tragiškos Birželio dienos. 
Nurengtas Dariaus ir Girėno 
paminėjimas. Atšvęsta Rug
sėjo 8-ios dienos Tautos 
Šventė ir Pasaulio Lietuvių 
Solidarumo Diena, Prisidėta 
prie VLIKo Seimo paruoši - 
mo ir priėmimo. Seimo 
proga suruoštas banketas Ir 
sol. P. Bičkienės koncertas . 
Suruošta Kūčių Vakarienė . 
Klube koncertavo Toronto 
jaunimo grupė Atžalynas.

Kultūrinė Klubo veikla 
puoselėjama meninių viene- 
tų:choro, okteto, tautinių šo
kių grupės, dramos sambū - 
rio, vaidybos ratelio. Pami
nėtas poetas O.Milašius su 
rašytojo A. Vaičiulaičio pas 
kaita. Atšvęsta Motinos 
Diena, kurios programą at
liko Lietuviškų Studijų mo 
kiniai. Tautinių šoklų grupė 
koncertavo Miami Beach 
Lietuvių Klube. Klubo okte
tas koncertavo Juno Beach 
ir Miami Beach lietuvių ko
lonijose.

Pramoginėje srityje- su
ruoštas Užgavėnių Balius , 
Vitalio Žukausko rečitalis', 
Klubo Karaliaus ir Karalie
nės "vainikavimas". Dra
mos sambūris suvaidino Si
dabrinė Diena, o vaidybos 
ratelis- Apdraudos Pinigai.

Ūkinėje srityje- daug 
darbo pareikalavo Klubo 
pastato priežiūra, kiemo 
tvarkymas, virtuvė ir jos 
patarnavimai. Neturint 
pastovios šeimininkės, ats - 
kirų narių, ypač moterų 
grupės bei atskiros organ! - 
zacijos savanoriška talka 
gamino pietus, kas sutelkė 
Klubui žymias pajamas. Di
deles pajamas taip pa* davė 
baras. Dėka specialios ko
misijos ir aukotojų, įsigytas 
naujas fortepijonas. Atskiru 
laidiniu atspausdinta Klubo 
charta ir įstatai. Klubo kny
gynas papildytas naujais lei
diniais ir inventorium. Gau
siai papildytas Klubo inven
torius. Padovanota, gražiai 
iš medžio išdrožta Vytis 
puošia salę.

Klube veikia knygynas ir 
naujų Įmygu par davimo sta
las".

Buvusios Klubo V-bos at
sisveikinimas Ir naujos va - 
dovybės pristatymas įvyko 
sausio 22 d. Pirmininkas A. 
Karnius gražiu žodžiu iš
reiškė padėką visai senai 
Klubo V-bai bei Revizijos 
Komisijai,atžymėdamas ats
kirai kiekvieno veiklą. Ta 
proga Klubo karalienė Mari
ja Boza kiekvienam prisegė 
po gėlę, kurias padovano I . 
Račinskienė. Gėlės taip pat 
buvo prisegtos buvusio ir 
naujo pirmininkų ponioms . 
Visų Klubo narių mintį pui
kiai išreiškė savo trumpam 
žody K. Kleiva, padėkodamas 
A. Karniui už tokį puikų va
dovavimą Klubui ir A. Kar- 
nienei už didelę pagalbąir 
plačią veiklą Klube.

Naujas pirm. K. Jurgėla 
pristatė visą naują Valdybą 
ir Revizijos Komisiją. Me
ninėje dalyje gražiai pasiro
dė Klubo oktetas, vadovau
jamas E. Rūkštellenės. Po 
to visus linksmai nuteikė 
" Našllukės su senu, kur
čiu našliu pasikalbėjimas " , 
parašytas dr. Zelbienės . 
Linksmą "našliukę" nuotai - 
kingai vaidino M.Juodlenė, 
o "našlio" rolę vykusiai atli
ko I. Račinskienė. Iš Orlan
do atvykusi jauna pianistė V. 
Grabnickaitė su įsijautimu 
pagrojo. Pabaigai P. Ar mono 
va do vau jams Klubo choras 
susilaukė audringų plojimų 
už gerai parinktas ir ypatin
gai gerai išpildytas dainas . 
Iškilmėse dalyvavo apie 400 
žmonių.

Valdybos posėdyje sausio 
,25 d= .Klubo direktoriai dar- 
ba’.s pasiskirstė taip: G. Je - 
zukaitlenė-parengimų vado - 
vė, P. Juška-pastato ir kie
mo priežiūra ir loterija, K. 
Vaičaitis- inventorizacija , 
S. Velbasis- salių nuomavi
mas. Buv. direktorius P. 
Zelba,valdybos kviečiamas, 
ir toliau sutiko eiti Klubo 
baro vedėjo pareigas,

C F MB LIETUVIŠKA RAQIJO, 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENį NUO 1 1,30 iki 12 vai 'nakties 

PROGRAMOS vedėjas
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636 EAST BROADWAY .SOUTH BOSTON. MASS 02127

VE/DfloDž/A/
KAIP ATSIRADO MOTERIS

Atsimenu - Lietuvoje, dar tik mažas pjautas vaikas 
būdamas, tada dar pampliuku vadi namas, esu girdė
jęs visokiausias pasaltas: apie moteris vieni sakyda - 
vo.kad Adomas esąs išlaužęs sau vieną šonkaulį ir 
pasidaręs sau moterį-Evą. Kiti aiškina, kad būk tai 
DievaS)išlaužęs Adomui šonka įlį (ir z s atvėręs jam mo 
terį E vą.

O dabar Kanadoje, jau pasenęs ir nuobodulį ramin
damas, skaitau vieno lietuvio, barzdoto dvasiškio kny
goje, kad "Indijos padavimai pasakoja, Jog vieną dieną 
Parameswava (dievaitis Slva ),norėdamas pasauliui 
duoti naują kūrinį, sušaukęs visas savo dvasias įsa
kęs atnešti lotoso žiedo lapelių, minkštutėliu ir švel
nių, vylingosios rasos, kuri šypsodamosi pakanda gy
vybę, saulės spinduliuose kintančių spalvų balandžio 
kaklo plunksnų,savo mažyčius taip rūpestingai sau
gojančio ir peninčio tyrią pelikano širdį, tigro letenos 
nagų, kurie, nors ir minkštučiais plaukais apaugę, bet 
atveria nepagydomas žaizdas, visa kam gyvybę tefldan 
tį bei be atvangos dvelkiantį vėjelį ir, pagaliau, galin
gąją ugnį, kuri, vėjui pūstelėjus, linksi a, bet nepažysta 
kliūčių ir visą ką naikina. Paramesvava, visus tuos 
dalykus akimis apmetęs,paėmė kiekvieno po truputį 
ir, Ištaręs galingąjį burtų žodį, sutvėrė moterį"

Parinko Kazys Beniušis. (

MANIAKAS IEŠKO NAUJOS AUKOS

Išgalvota Istorija, mėgina 
mane šantažuoti". - Harper

(London Mystery Magazine)
Tokios antraštės matėsi

vakar'nės laidos laikraščių 
p'rmuose puslapiuose. "Dar 
viena auka krito nuo apsėsto 
žmogžudžio peilio,kuris vis 
dar nepagaunamas", - rašė 
laikraščiai. "Iki šios dienos 
aukų skaičius jau pasiekė 9. 
Šįryt buvo rastas Middletown 
ant kanalo kranto, nužudytas 
28 m.amžlaus Robert Downs. 
Jo galva buvo bevelk nuplau
ta nuo kūno"... skelbė la ik - 
rašč'al tollmensėse eilutė
se.

Taigi, kaip John Harper 
skaitė šią naujieną, ant ra
šomojo stalo suskambėjo te
lefonas. John padėjo laik
raštį ant keltų, ats tduso Ir 
pakėlė telefono ragelį.

- Halo’. - pasakė pavargu
siu balsu- Middletown 247.

- Ar ponas Harper? - už
klausė gilus gerklinis vyriš
kas balsas.

- Taip.
- Tamsta John Harper? 

Dramaturgas ?
- Taip, taip.. .kas kalba ?
- Bičiulis, pone Harper , 

Labai geras tamstos bičiulis 
Kalbančiojo balse jautėsi, 
pykčio atspalvis. Harper su
stingo Ir aštriai pasakė:

-Klausyk,pone...
- Minutėle, pone Harper, 

pertraukė jį balsas ragely
je- tamsta nes įnervink, nes 
kaip tamsta sus įnervinsi, tai 
aš gailu įpyktl Ir papasakoti 
kam.. .kai kam apie tamstą 
mažytę Istorljėlę.. .Apie kai 
ką,ką tamsta darei prieš ke
letą metų Bradford’e. O tai 
neišeitų tamstos reputacijai 
į sveikatą. Galėtų net su
griauti tamstos karjerą.

-Apie ką tamsta po velnių, 
kalbi?Kokia ta maža istorl- 
jėlė?-Harper suraukė anta - 
klus. "Tai kažkoks kelstuo-

sus (kūprino, balsas ragelyje 
tarė:

-Prašau paklausyk, ponas 
Harper. Tamsta nevaidink 
nekaltybę. Aš žinau visą Is
toriją su ta jauna mergina. 
Tamsta atsimeni? Ta, apie 
kurią tamsta pasakei, kad jau 
turi mažiausiai aštuoniolika 
metų. Jeigu tai pasieks ata
tinkamą įstaigą...

- Nežinau, apie ką tamsta 
kalbi- įsiterpė Harper.Kal
bantys Is nūs (kvatojo.

-Tvarkoj, pone Harper. 
Tegu būs (r taip. Tamsta 
nieko nežinai, apie ką aš kal
bu. Tamsta nieko nežinai 
apie tą merginą. Tai mano 
Išgalvota. Tiesa? Taigi,sa
kykim, kad aš sugalvojau vi
są šią istoriją, norėdamas 
šantažo. Bet tamsta nes įlei
si šantažuojamas Ir laiky
sies savo tvirtinimų. Bet 
tiesa Ir taip Iškils aikštėn. 
Matai,pone,tamsta esi žino
ma asmenybė, sėkmingos 
karjeros viršūnėje, o kaip 
žinia, pasisekimas sukuria 
ir priešų, nes visuomet atsi
randa nemaža žmonių,kurie 
žmogui pavydi pasisekimo. 
Taigi, jei tik atsiranda nors 
mažiausias galimumas pa
daryti skandalą, kuris tokį 
frantą sunaikintų, tai pavy
dūs žinonės nepaliks ne Iš4 
naudoję progos.Tamsta apie 
tai turėtum žinoti,pone Har
per, Ir todėl pagalvok,kokius 
nuostolius galėtų padaryti 
manoji Istor lja tamstos kar
jerai. Tuo labiau, kad aš tu
riu draugą laikraštininką su 
kuriuo visai neseniai tamsta 
pasielgei labai nemandagląl. 
Tąsyk jam buvo labai reika
lingas pasikalbėjimas su 
tamsta. Tamsta atsimeni? 
O dabar jis tik ir svajoja ,

Ils- pagalvojo-tal aišku.Ar
ba kaž kas, naudodamasis

T EL. 575- 8971.

on^ 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. L aitri n a i t i s

kad tamstai atsirevanšavus
(pabaiga sekančiame numeryje)

IO

ĮVAIRIOS °RCGOS

W. LA PEN AT
GENERAL CONSTRUCTION REGO. 

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

darboft atliekamos sęilnlngal Ir prieinamomis kainomis.
• Fnglnering & designing patarnavimas.
• IN - GROUND Swimming Pool statyk o( 10 y e ar gu oran ty ).

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

5

5

pirm.M.Ru
M.Ru


Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

Taupyk ir skolinkis

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

L8M 1L6

Darbo valandos: pirrnoderiais . ketv»rtadie- 
n«Qiį t uo 10 »ki 5 vol , per.ktodiomois nuo 
10 iki 7 *»cl , šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
X-»cpps - rugpjūči o men ir prieš ilgus savait
galius Še1’♦adien.Qis uždaryta. 
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomoj pilnas čekių patarnavimas.
Kapi«ofos---- viri $ 10,000.000

MOKAME UŽ:

depozitus (P.C.A.) 6%
santaupos .... 7.%
term, depozitus 1 mi. 8'/. %
pensl |ų fondq . • . ..9%

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 11%

nekiln. turto pask. 9J4 %

KLB Hamiltono Apylinkės Š ai
,$25.00 Dr. O. Valaitiene, 

Dr. V. Kvedaras, B. Kronas,
$20. 00 A. Jankus Moose 

Head Hotel, A. Pilipaltls, H. 
Švažas, K.Milei'is, E. Apana
vičius, J. Vilimas, L. Butkus, 
V. Užballa-, O. Ščiukienė, G, 
Martišius, G. Skaistys The 
Ritz Hotel, Mr. X.

$15.60. A. Joniką, P. Ma- 
sys, D. Kochanka.

$10.06. V.E. Kairys, P. La- 
tauskas, A. Obcarskis. J. Ma- 
žulaitis.J. Astas,Z. Pulta
naus kas, A. Juodgalvis-Judd, 
R. Kronas, J. Svitas, V. Mači- 
kūnas, J. Jaslmas, J. Kažemė- 
kas, V. Kybartas, A. Šilinskas, 
A. Balnys, O. Adomaasklenė 
V. Bernotas, J. Stelblys,J. 
Krištolaitis, L. Kūkalis, Dr. 
A. Gailius, V. Sates, A.Min

jos Fondui 1977 m. aukojo: 
liškls, A. Sešelgis, P. Luko - 
šius, A. Šopys, J. Romikaitis, 
A. Rįmkevičius, J. Kairys, V. 
Miškinis, E. Dambrauskienė, 
Z.Stanaitis, P. Vaitiekūnas, 
M. Biekša, J. Gimžauskas, O. 
Savickienė, J. Seniūnas, R. 
Bagdonas, V. Sasnauskas, S. 
Senkus, E. Bogus lauš kas, P. 
Juškevičius, Z. Gedminas, A. 
Parestis, V. Kazlauskas, A. 
Grajauskas, B. Pakalniškis, 
V. Ramanauskas, Panavienė, 
A. Astrauskienė, Z. Ancevi- 
čius, R.Rožanskas, O. Eršti- 
kaitienė, V. Venskevičius,V< 
Bilevičius, V. Morkūnas, P. 
Sakalas, D. Slavinskas, J. 
Tarvydas, B. Orvidas, F.Ur- 
baitis, L. Borusas, J. Žemai
tis, P. Volungė, A. Kelečius, 
D. Balsienė, J. Stanius, A.

POKALBIS SU SPEAK UP 
RE DAKT ORfUM-LE iD ĖJŲ

Šioje Popietėje akis į akĮ 
susidūriau su dideliu džen
telmenu, mažai kur hemato
ma, įdomiu asmeniu, anglų 
kalba leidžiamo laikraščio 
Speak Up leidėju- redakto- 
rlumGlliaru Urbonu. Užkal
bintas, mielai sutiko atsaky
ti į visą eilę jam patiektų 
klaus imu.

- Sakykite, kaip Ir kada 
Jums kilo sumanymas leisti 
laikraštį anglų kalba? Ko
kios priežastys paskatino tai 
daryti?

- Mintis leisti laikraštį 
anglų kalba, kuris Informuo
tų pol It Ikus Ir plates nes ma
ses žmonlųkllo iš to, jog per 
dešimtis metų naudojamos 
priemonės Lietuvos nepri
klausomos valstybės atsta - 
tymui, mažai ką tepadėjo. Be 
to,kiekviena kovojanti tauti
nė bendruomenė jaučia mo
ralinę paramą Ir turi naudos, 
kuomet jos problemos nėra 
svetimos ir kitoms tautl - 
nėms bendruomenėms.

- Kokio specifinio pobūd
žio, minties Ir krypties yra 
šis Jūsų leidžiamas,kartą į 
mėnesį išeinantis laikraštis?

- Speak Up yra nepriklau
somas mėnraštis. Informuo
jantis ir perspėjantis skaity
tojus apie tuos pavojus, kui^Ie 
kyla kraštui patekus į politi
nę-ekonominę diktatūrą.

Ypatingai noriu atkreipti 
dėmesį į Sovietų Sąjungos 
imperialistinius tikslus bei 
priemones.

-Artai tiesa,kad jis yra 
griežtai antikomunistinis, Ir 
tuo pačiu turi ryškų politinį

- 70% visų skaitytojų yra 
anglo-saksų kilmės Iš Kana
dos ir JAV, 30% įvairiausių 
tautybių bei rasių. Vyrauja 
lietuviai, latviai Ir čekoslo - 
vakal.

- Kaip sekasi su platini - 
mu? Kaip surandate kelią 
pas tuos, kur lems jis taiko
mas ?

- Platinimas yra įaatl di
džiausia problema, nes 
trūksta darbo jėgos. Skaity
tojus surandam žiniai sklin
dant Iš lūpų į lūpas, daly va u- 
jant įvairiuose sus trinki
muose, parduodant pavienius 
numerius krautuvėse Ir pan.

-Ar tikite,kad jo leidimas 
užsibrėžto tikslo atslekia Ir 
visas tam re (kalingas pas
tangas pateisina?

- Taip, tokios rūšies laik
raštis Kanadoje yra reika
lingas ir savo t Ikrai pas lekia. 
Jei mes nebūtumėm ant tik
ro kelio, tal rezultatal būtų 
visai kitokie. Dabar-. "Gera 
prekė pati save giria". Tik, 
kaip minėjau, labai trūksta 
darbo jėgos Išnaudoti visom 
galimybėm.

- Kaip susitvarkote su vi
somis le Idlmo-spausdlnlmo 
Išlaidomis, Ir kaip tą visą 
subalansuojate?

- Laikraštis dar vlsulOO% 
iš savęs ne išsilaiko. Reikia 
pridėti Iš savo kišenės Ir 
Ieškoti rėmėjų. Su pašto Iš
laidom vieno numerio Išlei
dimas kainuoja apie 450 dol.

( Bus daugiau)

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
I 

8!4%už 1 m. term. dep. 
8’/2% ui pensijų ir namų planų 
7 % už taupymo s-tq
7 ’/i% UŽ spec, taupymo «-tą 
6% už čekių s-to$ (dep.)

PARAMA
IMA: 

91/2% už asm. paskolas

9 Vi % už mortgičius

AKTYVAI virš 19 milijonu doleriu
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visu narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki H vai. vakaro; šeštadieniais — nuo !) 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 • 20 METŲ PATIRTIS

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

A * Namų — Gyvybės
jf A/A » * Automobilių
< <r VC * Komerciniai

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

V Bačėnas AU Seasons Travel, b.d.
UESSU LIETUVIU NAMAI

MANO NAMAI-MANO 
TVIRTOVĖ

2224 DUNDAS STREET W , 
TORONTO, ONTARIO 
M«« IX*

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

gėla, J. Kšlvickis.A. Didžba 
Ils, J. Bubnys, L. Baltakys, Z. 
DldžbaUs, P. Vaitonis, D.Ston-Rimkus 
kus, J. Vaičius, A. Kra kaltis, kablius, A 
A. Prlalga tskas, A. Mahiteitis Galinis, P. Giedraitis, A 
V. Žukas, A. Kerutytė, A. Že
maitis, L. Gutauskas, M. Pi
ke, Mr.X, A. Kybartas, S. Ma
tulionis, L. Bacevičius V. Le- 
parskas, P. Grybas, K. Gudins- 
kas, A. Gedrimas, B. Venslo - 
vas.L. Plijūra.

$8.00. J. Zurklys.K. Bun- 
garda, A. Pauliukas.

$7.00. V. Agurkis.
$6. 00. J. Valevičius, S. Da

lius, J. Bajoraitis.
$5.00. J.Stanaitis, J. Jo- 

kubynas, W. Tauškėla, A. Jan
kauskas, M. Jonikas, A. Lukas 
E. Navickienė, A. Verbickas, 
H.Kairienė, P. Lukošius, P. 
Siūlys, B. Grajauskas, A. Po- 
viliaustes, A. Jankūnas,B.Ven. 
grys, P. Varanovas, D.Mačys, 
V.Simanavičius, K. Nasvytis, 
S. Verbickas, E . Mačienė, A. Trumpi okas, F. Ciparis, E. 
Aisbergas, V. Gelžinis, A. Kudaba, J. Remesat, L. Gu- 
Kaivaitis, A. Prunskus, K. dinskienė, P.Šeirys,K. Žu- 
Stankus, A. Kuras, J. Didžoa- kaustes, J. Stonkus, K. Če- 
lis, B. Lukošius, S. Bikinas, J. liauskas, S. Kačinskas _A. Bu-

Dūdoę^is^V. Merkevičius, J.
ĮVjėrkevlčius, E. Norkus, P.

P. Skvireckas, P.
Kontrimas, E.

antspalvį?
-Speak Up yra politinis-*» 

ekonominis laikraštis, su 
ryškia linija padedančia b? 
mūsų bylai.

- Teko girdėti, kad Jūs 
pradėjote taip sakant, iš 
nieko, betgi kasdieną vis to-

Visai tinkamai šį anglų 
kalbos posaįų galime pri- 

— taikyti Lietuvių Namams 
Toronte: Lietuvių Namai-

Kybartas, B. Vidugiriais, J. 
Brelchmanas, F. Enskaitls, 
A. Garkūnas,J, Januškevi
čius, J. Kareckas, B.Juodelė. bulėjate, plečlatės, suranda-

$4. 00. V. Stabingis, A. Auš
rotas, J. Stungevičius, L.
Pa r kus, P.Girnius, M .Repeč - 
ka, J. Jurgutis, P.Blekaltis, 
Kvedaras, V. Llškauskas,J. 
Visockis, J. Petkū/ias, V. Su - 
batninkaitė.

$3.00. M. Pelkevičienė, S.
Šešelgis, J. Kamaitis, J. Bajo- 
riūnas, R.Gie draltis.A.Cibas,

’ V.Usevičius, M.Trumpickas, pastoviai rašo
V. Vegis, A. Vinerskls, P. Ar- 
monas, F. Rimkus, J. Dervai- 
tis, K.Meškauskas P. Kareo- 
kas, A. Kalmantavičlus, S. Ur-

‘ bonavičlus, A. Tumaitis, A.

te vis daugiau pritarimo šia
me kontinente angliškai kal
bančiuose sluogsnluose. Ar 
tai tiesa?

•/Teisingai.Laikraštį pra
dėjau Iš nieko: be didesnio 
patyrimo spaudos darbe.su 
pora bendradarblu.be lėšų . 
Laikraštis, pagal sąlygas, 
gražiai tobulėja. Šiuo metu 

apie 10-12 
bendradarbių Iš trijų konti
nentų.

- Ką galėtumėte pasakyti 
apie šio leidinio skaldytojus? 
Kokie žmonės juo daugiausia 
domis t?

Lietuvių Tvirtovė. Trum
pai pažvelkime į juos. Ne- 
paslaptls ir tiesa, kad To - 
ronto Lietuvių Namai šiuo 
metu pasidarė-lietuvių su
sibūrimo centru ne tik gy
venančių Toronte, bet ir už 
jo ribų. O 1978 metų bir 
želyje jie taps pagrindine 
baze visiems lietuviams, 
svečiams, atvykstantiems iš 
visų penkių kontinentų. Taigi, 
šiuo metu kalbant apie juos, 
mes galėtume pridėti, kad 
net skeptikai ir priešiškai 

‘į juos žiūrėję praeity mūsų 
tautiečiai, džiaugiasi visa 
širdimi jais, nes jie auga , 
stiprėja ir buria vis daugiau 
lietuvių. Seni te i ginia.', ku
riuos jau užmiršo blaiviai 
galvojantieji lietuviai apie 
taip vadinamą skaldymas!, 
yra laiko nuneigti. Lietuvių 
Namai nieko n e s k a 1 -

Drcshcr-Barnuskas insurance agency ltd. .. . . . .. . . . . . . 
Visų rūšių drauda * V ALTE RIS DRESE RIS

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

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI 

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir aparaustus (vairius Siuntinius iki 193/£ svarų 
gryno svorio. Turime Ku.davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarr Auįame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v ryto iki 7 v. 
vakaro, Šeštadieniais — nuo 9 v. ryto ikr 5 v. vakaro.

“"7* Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janaviiiai

____________  _________________—---------------------------- - ——<—~—‘-V- ——

Dabartiniu metu pravartu 
visiems priminti, kad To
ronto Lietuvių Namai gyvena 
naujo ekonomlnio-morallnlo 
atgimimo periodą. Naujas 
LN vedėjas J, Varanavičius ,

priklausys visi lietuviai, gy 
venantieji Toronte.

Vienintėlis reikalingas 
momentas, kaip galvoja kai 
kurie lietuviai dabartiniu 
momentu ,yra beveik išleis -

Lukavičius, A. Vindašius, F.
Pačepavičius, A. Bilda, K. gaillškis, J. Sadauskas, K. Ru- Stankus, V. Bagdonas, V. Nor- 
Norkas, V. Benūušls, V.Matu- lys, J. Deksnys. kevičius,V.Vitkevičius,S.Ka-
kaiiis, P. Ročys, K. Simaitis, $2.50. Z. Čečkauskas, P. ralėnas, A.Pintulis, F. Ankus. 
P. Bulkė, J. Kažemėkas.J. Čečkauskas. $1.00. Petrauskienė, B.Mi-
Naijokas, J. Stonkus, O. Šarū- $2. 00. A. Lukas, F. Pajars- lašins, S.Elvlklenė, A.' Jurai- 
nienė, E. Dirsienė, F. Krlvins- kas, V. Grikietis, P. Bosas, R. tis, V. Triponas, O. Kutienė. 
kas, J. Leščius, V. Adomonis, Petrauskas, Dziemionas,J.Ru- K. L. B. Hamiltono Šalpos 
A. Petraitienė, K. Kvedaras daitis’ Ę. Antanavičienė, P. Fondo Komitetas nuoširdžiai 
V. Narkevičius, B. Paulius, Vizbaras, J. Deveikis, T. Mu- dėkoja visiem aukotojam už 
L. Skripkutė, J. Mikšys, A. Tė-rauskienė, A. Petkevičius, B. aukas ir rūbus suaukotus He- 
vells, L. Ulbinas, V. Mikuckas. Daugilis, J. Banevičius, V. Ja- tuvių šelpimui Lenkijoje.
P. Labuckas, S. Antanaitis, J. rušauskas, P. Kovelis, A. Mu- Didelė padėka aukų rinkė- 
Jogminas, Z. Stonkus, J. Bud- liolis.P. Žulys, A.Maksimavi- Jams> kurie aukodami savo 
nlkas, P. Lesevičius, V. Keži-čius, A. Mačikūnas, V. Apana- laiką daug pasidarbavo ir 
naitis, J. Štaras, L. Klevas, S. vičius.V. Stanaitienė, P. Re - tik jų dėka Šalpos fondo Ko- 
Dramantas,A. Juozapavičius,mezaitienė, Z. Vainiauskienė, mitetas gali pasiusti daug 
S. B urdinavlčius, S. Samus, S. J- Šlekaitis, A. Žilinskienė, V. ^^4 i Suvalkų Trikampį ir 
Mureika, J. Stankus, G. Jase - Bartininkas, S. Rukšėnas, K. sušelpti reikalingus parama. 
vičius.S. Žvirblys, G.Melni - Giliauskas, A. Ruginis, V. Ga- F°nd° skYrius
kas, A. Šukaitls, J. Kaminskas leckas, T.Vitienė, V.Vasiliaus
P, Plelnys, K. Urbonavičius, kas, J. Šimaitis, A. Renkys, P. • Priešvelykinį LAIMĖS 
K. Skrebutėnas, A. Stasevl- Babinas, A. Ruzgys, V. Lukoše- RATĄ ruošia Žūklautojų ir 
čius, S. Pilipavičius, M. Šnuo - vičienė, V.Benaitis, R.Tirilis, Medžiotojų Klubas Giedrai- 
lię, A. Būdininkas, V. Perkaus A. Rzevuckas, V. Blauzdys, J. tis kovo 11d., šeštadienį , 
kas, G. Vindašienė, J. Povi -Mačiulaitis, J. Kazickas, P. lietuvių parapijos salėje, 
liauskas, L. Meškauskas, K. Stosius, V.Linčiauskas, L.Na- Pradžia-19 vai. Įvairūs 
Milaševičius, M. Juodis, P. mavičius, A. Žilvytis .Vembrė, laimėjimai. Kavutė ir kiti 
Kanopa, J. Lekutls, S. Būgai- P. Daugėla, J. Konteuienė, P. gėrimai.

dė, o tik būrė ir, galima 
drąsiai pridėti, kad susibū - 
rimo idėja, iškelta J. Straz
do, V. Delkaus. Skrebutėnų.i

palyginant per neligą laiką, 
savo kukliu darbu ir kant - 
rybe praskaidrino darbo 
nuotaiką. Sumažėjo trintis ir

tas: tai patriotizmo ugdymas 
savo lietuvių tarpe.Kaip se - 
nosios.talp ir jaunosios kar
tos, gal būt, daugiau jauno-

6 p si.

brolių Jackų . ,J. Kuzmos, T Intrygos viduje. Darbo 
Stanulio, visų kitų veikėjų, drausmė padidėjo, auga ir 
patriotų lietuvių, nežuvo ir narių skaičius, nors be abe- 
niekuomet nežus. Visiems jonės , narių skaičius galėtų 
gerai žinomas lotynų kalbos būti žymiai didesnis. Turė- 
posakis: kur sutarimas ir kime viltį, kad netolimoje 
vienybė, ten pergalė. ateityje Lietuvių Namams

Lietuvių Namuose vieno NL spaudos vakaro metu P.MeSkauskas su A. 
Pundžium bare su gėrimais patarnauja to vakaro svečiams.Nuotr.V.Bubelio.

k

sios kartos, organizuojant 
reguliarias diskusines pas
kaitas -simpoziumus lietuvių 
ar net anglų kalboje apie 
Lietuvos istoriją, praeities 
klaidas ir sunkią dabartinę 
padėtį, dėl kurios- t.y. dėl 
laisvės atgavimo- negali 
likti nuošaly nė vienas lie
tuvis, nesvarbu jaunas jis ar 
senas, katalikas ar protes - 
tantas, laisvų pažiūrų ar vi
sai netikintis..

Šiuo metu Lietuvių Namai 
mus turi jungti su vienu šū
kiu: tolerancija ir konsoll - * 
dacija visų lietuvių laisvoje | 
šaly Kanadoj, skelbianti 
griežtą kovą tiems,kurie no
ri vesti griaunamąjį darbą l 
Tokiems mes galime pasa
kyti n e, Ir tada mūsų sįr 
jungai, suburtai apie Toronto * 
Lietuvių Namus .nebus lygios.

Viktoras Libertis
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6

darbe.su
bendradarblu.be


...VASARIO 16-ją ATSVENTUS 
(Atkelta is 2psl.)

rlas bolševikų divizijas, ku
rias po eilės žūtbūtinių ko
vų jie išstūmė jas iš Lietu - 
vos. Tas pats likimas ištiko 
ir kitus tada Lietuvą puolu
sius: bermontininkus ir klas
tingus lenkus. Ryžtu, drąsa 
bei vieningomis visos tautos 
pastangomis ir savanorių 
krauju Lietuvai buvo iškovoti 
laisvė ir nepriklausomybė.

Iškovoję laisvę kurėmės 
bevelk Iš nieko tarytum pa
čioje pasaulio pradžioje. Vie 
.nok pabudusi lietuvių tauta 
darė stebuldus: kad ir su dl- 
didelėmis kliūtimis ir visko 
stingant,vis dėlto energingai 
organlzavomės. mokėmės ir 
ginklavomės, savąją šalelę 
tvarkėme ir grąžinome ją. 
Per 22-jus laisvo gyvenimo 
metus, mūsų tauta buvo pa -

VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ!

Tėvynės gynėjas-kareivis pirmiausia
Jis stato gyvybę pavojui mirties: 
"Tėvynė, laisva, "-tai mintis jo švenčiausia, 
Jis visas aukoja save dėl šalies.

Tėvynės gynėjas ir šaulys artojas, 
Jis talp-gi ją gina sunkioj valandoj, 
Pagelbon broleliams-kareiviams jis stoja, 
Kaip tle-sunklai vargsta žiauriojoj kovoj.

Tėvynės gynėjai-kur žiūri ligonius, 
Ramina žaizdų jų ugninius skausmus 
Kur klauso per naktį skaudžiųjų dejonių 
Privargina sielą skaudžiai ir jausmus.

Tėvynės gynėjai-pagelbon kas eina 
Kareiviams —broleliams, kur vargst apkasuos, 
Visi, kur Tėvynės darbų neapeina, 
Kamuojasi, dirba.kankinas skausmuos.

Visi, kurie neša Tėvynei ant aukuro 
Kilniausias svajones ar darbo jėgas- 
Tėvynės gynėjų vardus gražius turi, 
Jų vargus ateinančios kartos supras.

Tėvynės gynėjas-tas vardas gražiausias 
Sutraukia žmonių daug kovot lig mirties 
Sužadina jausmus, širdis kuo giliausiai 
Ir įkvepia noro atsiekt ateities.

Tėvynės sūnal-artojėliai jaunieji 
Su šautuvais eina laisvės Iškovot, 
O likę-šaullal visi lieka narsieji 
Ir rengiasi kelią Tėvynei pastot.

(Tėvynės Gynėjai—parašyta 1918 metais) Arėjas Vitkauskas

Winnipeg
NETEKOME GERO 
LIETUVIO

Šių metų sausio 20 d. 

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuo|u
, Vasaros laika saugojimas

(Storage)'

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

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 366-7281

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

• 0571.

1978. II. 22

dariusi milžlnlš’kądvaslnės 
Ir materialinės kultūros pa- 
žangą.Tuo atžvilgiu nei vie
na Europos tauta nebuvo mū
sų pralenkusi.

Žino mūsų tauta ir supran
ta kokia didelė dovana buvo 
toji savanorių Iškovota laisvė 
ir nepriklausomybė. Už tą 
brangią dovaną tauta yra dė
kinga laisvės kovų dalyviams, 
kuriems, žuvusiems ir gy
viems, buvusioje laikinoje 
sostinėje,Kaune,Karo muzie
jaus frontone, juodo marmu
ro lentoje aukso raidėmis 
buvo įrašiusi :"PER AMŽIUS 
BUBĖJĘ LAISVE,. LAIMĖJOM 
PER AUKAS IR PASIŠVENTI
MĄ. Kitoje vietoje, muzieju- 
juje.tuo pat būdu skaitėme į- 
rašyta:"ŽUVOME, KAD LAIS 
VI GYVENTUMĖTE”

Kalpas Uoglnius

staiga mirė ilgametis Win- 
nipego gyventojas Mamer
tas Zavadskas, gimęs Lie
tuvoje, Tytuvėnų apylinkėje. 
Atvykęs į Kanadą, kaip ir 

daugelis senesniųjų emi
grantų, patyrė depresijos 
sunkumus, bedarbio dalią. 
Šiek tiek įsikūręs, grįžo į 
Lietuvą, vedė žmoną Verutę 
ir čia abu atvykę, pradėjo 
sunkų svečios šalies imi
grantų gyvenimą. Nelengva 
buvo tuo laiku, nemokant 
kalbos, neturint jokių gimi
nių. Bet abu dirbdami, su
sitaupė ir neblogai įsikūrė. 
Užaugino vieną dukrą Gra
žiną, kuri ištekėjo už nau
jo imigranto inž.E. Varne - 
llo sūnaus. Gyvena JAV. 
augina tris dukras.

Velionis Mamertas visą 
savo ilgą amžių,iki išeida
mas į pensiją prieš dešim - 
tį metų, dirbo gyvulių sker
dykloje Canada Pakers sun
kiausius darbus. Visi jo 
bendradarbiai ir kam tik 
teko su juo bendrauti, prisi
mena jį kaip nuolankų, ma
lonų žmogų, kuris niekam 
neužgavo širdies, nieko ne
pažemino, nieko neįžeidė , 
nenuskriaudė. Jam visi bu
vo dygūs, geri, ir s a visais 
jis] rasdavo malonų žodį.rasdavo malonų žodį. 

rlau pats nukęsdavo ašt- 
rei ynį pasakymą ar pašalpą, 
bets^tuo pačiu kitam neatsl- 
lyg/ndavo. Daug turėjo 
.įrangų lietuvių ir kitataučių 
tarpe. Buvo geras žyejys , 
grybautojas, mėgdavo su
lošti proferansluką, bet 
ypatingai savo numylėtą

EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ 1978
SEPTYNIOS DIENOS VILNIUJE

Gegužės -May I8 Ir 25 dienomis
i Įvykimo B i r žel i o • J u ne 15 diena 

Liepos-July 6 dieną^
DATOSi Rugpjūčio-August 3dieną

Rugsėjo-September 7 Ir 14 dienomis.

| 4 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNIAUS, - MINSKO - MASKVOS -

Kaina: nuo S 1.199.00 
(laukiama patvirtinimo)

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSlĮ GIMINES IŠ LIETUVOS l Šį 
KRAŠTĄ - KANADĄ.

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

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

( VladimirU rbanc) 
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

(Quebec Licence)

PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONU KNYGA 

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

3036. BOUL L ASSOMPTION, MONTRĖAL. OUĖ H1N 2H2 Į Ttl26«-63O2

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Jette & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS 

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

Plumbing &’Heating kontrakterius.
14Q-2, AVINUI - 366-0330

kelnėms- 
prista tani 

ir atsiimant
M. PHILIPPE IZZI -_ _____ _______________________________

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

con ...7661-A CENTRALE
495-90e AVĖ 

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

766-2667.

"plnaklį".
Liko liūdėti žmona Veru

tė, dukra Gražina, žentas 
E dmundas ir trys anūkės . 
Lietuvoje yra dar gyvi du 
broliai ir trys seserys. M . 
Zavadskas visada buvo ge
ras lietuvis patriotas, labai 
pergyveno dėl Lietuvos 
okupacijos ir niekad neuž
miršo ten gyvenančių savo 
giminių. Padėjo > giminėms 
įsikurti grįžusioms iš Sibi - 
rotremties .padėjo ir ' da
bar iki savo netikėtos mir - 
ties.

Prieš šešerius metus su 
žmona buvo nuvažiavę į 
Lietuvą. Matė ten viską sa
vo akimis, nebijojo pasakyti 

.tiesos apie sen vykstančias 
negeroves ir matytą vargą . 
Svajojo dar kartą pamatyti 
savo gimtųjų Tytuvėnų pu
šynus, kalnelius, bet negai - 
lestinga mirtis užgniaužė tą 
svajonę.

Žmonių prisirinko pilna 
laidojimo koplyčia atsisvei
kinimo pamaldose. Į kapus 
lydėjo iš Šv. Kazimiero lie - 
tuvių bažnyčios ilga mašinų 
eilė. Nors buvo labai šaltas 
oras, bet visi norėjo su Juo 
paskutinį kartą atsisveikin
ti. Po laidotuvių šeima 
pakvietė pusryčiams į Lie
tuvių Klubo patalpas, ku
riuose dalyvavo virš 150 
žmonių.

Šeimai pageidaujant,vie
toje gėlių daugelis, aukojo

A f A STASEI GIRDŽIENEI mirus, 
jos vyrui Pranui, sūnums Davidui ir Klaudijui 
bei artimiesiems nuoširdžią^ užuojautą reiškia: 

Viktorija, Aloyzas, 
Valė ir Liudas 
Stankevičiai

Kanados Lietuvių Fondui.
Buvo surinkta 360 dol. 
Amerikos valiutos skirtu
mas 5 dol. Viso 365 dol. 
pasiųsta Tautos Fondui.

E.Šarauskas
STEBĖTINA KNYGA

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

Kreipkitės: 
Juozas R atkus, 

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

Kaina $4.00.

LIETUVIŠKOS LEIDIMU PLOKŠTĖS
Quebec’s provincijos vyriausybė reikalauja tik vienos plokštės lig mėty 
automating leidimams, priekyje galima dėti koki g norint. Užsisakykite 
lietuvi Ik p plakit; su Vytimi. Kaina tik $5.00 su taksiu mokesčiu Ir 
persiuntimu! palto i II aidam. (JOI

Užsisakyk tuojau liuo adresu: J. JLcl LzJlCi-lJ UCŠ 
e/o George Jungmeisteris

.11950 Pierrefonds Blvd., Suite 305, 
Plerrefonds, Quebec.

P s. Raudonas vyties Ženklas ir 
plokštes rėmai gaunami 2-jų 
savaičių laiko tarpyje.

7 psi.

PARDUODAMAS 
bongalow 6 kambariu, labai 
ramioj vietoj ir visais 
patogumais.

219 Senecal Street, ■ 
La Salle,P.Q. 
Tel. 366-5286. !

NAMAI-APARTMENT Al- 
ŽEMČ-PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS 
siswma SylNo Realties Ine.

445 J eon Talon W, Suite 30S,Mtl. 
Teh 273-9181-2-3. Rus.737-0842

PraŽau prlslgsti 

sumoje $....... 

Viso: $................

. plokltg(s)

7

7



NL REIKALAI
NL SPAUDOS BALIUS — 
įvyks balandžio 29 d. . šeš
tadienį Šv. Kazimiero para
pijos salėje.

Aukojo: L. K. Mindaugo Šau
lių Kuopa Montrealyje $50.00, 
VI. Putvio Šaulių Kuopa To
ronte $30. 00, KLB Hamilto
ne Šalpos Fondas $25. 00, R. 
Galinienė išSault Ste-Marle, 
Ont. $20. 00, V. Zavarfkienė 
iš Winnipeg $10. 00, V. Tamu
levičius, J. Oseila, K. Daunys 
po $6. 00, L. Bernotienė, B. 
Vaičaitis, A. Bajoras, Z. Ba
rysas, J. Yčas, V. Bakūnas, 

, Pr. 
Mickus, A. Ališauskas, Sof. 
Januškevičiūtė, J. Plkšilin - 
gienė, T. Bartkus, J.Vizgir
da po $3. 00. Nuoširdžiai vi
siems dėkojame. NL.

RĖMĖJAI,
Rėmėjo prenumeratą (ne

mažiau $20) apsimokėjo šie 
prenumeratoriai: A.Rudo - 
■kas iš Tillsonburg, Ont., dr. 
E. Malkus iš Seaford, Ont. J. 
Mališauskas iš Winnipeg, Man j“ Daunys, J. Laimikis, 
J. Žemaitaitis iš Calgary, J. 
Naruševičius, A. Daugelavi- 

"> iŠMontreal, A.Čepulis, 
izlauskas iš La Salle, ir 

•vičius iš Boston, Ma.

(ĮKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytoju 
tik už $ 7.00 metams ?

■ne iikirpti ir prisiųsti 
rš nurodytu

j m e rato s
;esčiu.

Pavardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

VASARIO 16 MINĖJIMAS MONTREALYJE

1978, vasario I9,Montrea- 
įlyje.po iškilmipgų pamaldų 
Aušros Vartų bažnyčioj,tri
jų kartų lietuviai rinkosi 
Plateau salėn, kad paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
60-tąslas paskelbimo meti
nes.

; Prieš 15 vai. salė pilnėja, 
Plateau rūmų vestibiuly iš
sidabinę stovi šauliai, Lietu
vos D. K. Mindaugo Kuopos 
vyrai ir moterys, o taip pat 
Montrealio skautai. Trys sta 
lai, prie kurių sėdi merginos, 
studentės, Tautos Fondo ir 
Montrealio Bendruomenės Į- 
galiotiniai - aukų rinkėjai 
laukia ateinančių svečių 
Tarpdury,minioje, šventiš
kai ir rimta.’, nusiteikusius 
dalyvius,sutinka dvi liėtuvai- 
tės, skautės, kurios kiekvie
nam atėjusiam prisega tail- 
tautines trispalves vėliavė

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, nunių 488- 8528

les brangiai tautos atgimi
mo dienai prisiminti. Salės 
avanscena papuošta^ vytimi 
ir trimis sidabrinės spalvos 
datomis : 1251-1918-1978. Šį 
darbą atliko vietos šauliai, tojas dar pridėjo, kad nega - 
vaduovaujant Montrealio Ben nma sunaikinti negausios mū 
druomenės vice-pirmininkui sų tautos fiziškai, nes ne tie 
ir Kanados Šaulių Rinktinės laikai ir paslėpt! tokius 
pirmininkui J. Šiaučiuliui ,lr nusikaltimus jokia imperia - 
D. L. K.Mindaugo kuopęs plr- Ratinė valstybė prie šių die - 
mlninkui V. Sušinskui, pade - 
dant šauliams M. Grlnkui ir 
kitiems.

15.15val. prasideda oficia
lioji programos dalis: šau
liai įneša Kanados, Kvebeko čių 
ir Lietuvos Respublikos vė
liavas. Visa salė stovi, Kve
beko provincijos oficialūs 
asmenys pirmose gretose 
tarp tautiškai pasipuošusių 
lietuvaičių, kalbančių pran- 
prancfižtškat bei angliškai,© 
šaulių garbės sargybai, sto - 
vlnt prie vėliavų scenoje,įsi 
vyrauja mirtina tyla-pager
biami žuvusieji už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Jaunimo Ansamblio "Gin
taras" tautinių šoklų grupės 
šokėja Ina Lu koševičiūtė,

Dales Blaudžlūnaitės su Rimvydu sonda sutuoktuvių dienos, tik išėjus iš Aušros vartų bažnyčios po sutuoktuvių. Kairėje jaunojo svečiai
V. ir J. vaslukevišiai iŠ Chicagos su montrealiečiu P. Brikiu; dešinėje torontiečial E. Miežlaiškls ir p. Murauskas ir kt. Nuotr. pr.Paukštaičiu

subtiliai ir artistiškai, veda 
programą.Ji lietuviškai ,pran 
cūzlškai ir angliškai pasvei
kina susirinkusiuosius,kvies
dama visus sugieduoti Vals
tybinį Kanados Himną.

Po to seka paskaita, kurią 
skaito, atvykęs iš Toronto, 
žinomas pedagogas ir veikė
jas, Antanas Rlnkūnas. Savo 
įdomioje, nuoširdžioje ir 
patriotiškoje paskaitoje, jis* 
palietęs trumpai Lietuvos 
kančių kelią, siekiant politi
nės laisvės, pabrėžė, kad 
nėra tokios jėgos, kuri galė
tų užslopinti šiandipninės 
lietuvių tautos laisvės Vignį, 
'airi nesilpnėja, o vis stlprė 
ją ir plečiasi. Be to , kalbė-

nų komunikacijos jau negali.
Draugiškas Ir pilnas sim

patijos kalbas,skirtas pa - 
vergtai lietuvių tautai, paša 
kė latvių, estų ir ukrainle - 

atstovai ir du Kvebeko

provincijos oflcialai, kurie 
pasveikino lietuvius jų tauti
nės šventės proga.

Po trumpos pertraukos se 
kė meninės programos dalis, 
kurią pradėjo deklamatorių 
trlorRasa Lukoševičlutė.Pau 
liūs Mališka ir Kristina Kli 
člatė. Poemą apie K. Donelai
tį jie atliko be priekaištų: iš 
jų lūpų liejosi graži mėlio - 
dingą lietuvių Icalba,nuspal
vinta geru, artistiniu skaity
mu. Šios scenos paruošimui 
vadovavo D. Gruodienė, o mu 
alkai Z. Lapinas.

.Vokalinis trio, sudarytas 
iš , dviejų Lukoševičiūčių 
Ir Ryčio Suloto, atliko tris 
lietuvių dainas, kuriose iš 
ryškėjo visų artistų talentai. 
Nepaprastai lyrišitai savo 
partiją atliko Rytis Bulota, 
prancūziškai lietuviškos kil 
mės jaunuolis..
Vykusiai pasirodė ir Mont- 
realio Jaunimo Ansamblio 
'Gintaras "tautinių šoklų gru
pė, kuriai vadovavo Rasa Lu« 
koševičiūtė ir akordeonistas 
Linas Staškevičius.

Gana gerai savu partijas

atliko liaudies instrumenta- 
listaij ski utal.-R. Ališauskas 
abu A. A. lapinai, G. Nagys, 
ir P. Vaupšas.

Pagaliau paskutinis prog 
ra.mos numeris, nemažiau į- 
domus už ankstesnius, tai 
mišrus A. V. parapijos cho 
ras, vadovaujamas lietuvių 
tautos simpatikės, muzikės, 
prancūzės,Mme Madeleine 
D. Roch, kuriai, akomponavo 
Aleksandras Stankevičius

Po Lietuvos himno sugie - 
dojimo,kuriame aktyviai da
lyvavo visa salė,Vasario JI6 
minėjimas, jaudinantis ir 
rimtas, perpildytas liūdesio 
ir vilties jausmais.pasibaigė

Į M U G Į.
Geležinio Vilko ir Nerin

gos skautų-čių Tuntai mielai 
kviečia visus į tradicinę 
Kaziuko Mugę kovo 
4-5 d. d.

Atidarymas įvyks šešta
dienį* kovo 4, 4 vai. p. p. A V 
parapijos salėje. Bus vieša 
Tuntų sueiga, rodomos 
skaidrės.

Sekmadienį* kovo 5, Mugė 
veiks po 10 vai. mišių.
• Šv. Kazimiero parapijos 
tradicinė Kazimiero vardo 
diena bus paminėta kovo 4 d. 
vakare bažnyčioje pamaldo
mis ir vakariene salėje.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. ■ ro« OAAA
M6H 1A8 • I el. D3Z-J4UU

DR. V. GIRIOnIENC 
Dantų gydytoja

5330 L*AaaOM^vioN Buvo. 

Montreal,

T»l. 255*3536

DR. A. O. JAUGELIENė 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q-
Tel. 932- 6662, namų 737- 968 I.

Dr.A.S. Popieraitis
B.A.. M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C«,E.R.C.S.(O

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24 
Suite 215, Montreal 109, Que.

PHARMACIENS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nok ainuoj anti * pristatymas

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

PHARMACISTS

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

R. J. Išganantis, b*, bcl
216 St. Paul W., Montreal, P.Q. 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, BA, B.c.L.
Svlr. 627, 3 Plot. VIII- M./., 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel.(514)871-1430

ADVOKATAS

168 Notre Dome Street E.Juite 205. 
Tel: 866-2063; 866-2064

8 p s l.

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

PėMae dr Baiefc dr Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I 
NESltlKŽTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI. 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE ) 
PASINAUDOKITE I ' —

PASIKALBĖKITE SU Eli

LEONAS GUREOCAS 
Sale* Monog*' 

(Lietuvi t otttovos)

LEO GUSEKASmuu montreel west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545 

Res.: 256-5355

PETRAS A D A M O N I S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE 

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

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

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 3 5 th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Namų 376-3791

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

ĄSOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais iO- 3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10 - 8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9- 1
Sekmadieniais 9.30 - 1

Skyrius

AKTYVAI — viri 13 milijonu
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 8 Vi % 
pensijų ir namų s-ta* 9%
taupomąsias s-tas 7%
depozitų-čekių s-tas 6%

DUODA PASKOLAS: 
asmenine* ................... 9V4%
nekiln. turto 9V4%
investacines 10%

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

Nemokamo visų 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. 
Nemokomas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — na 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
INCmmmimumt - nunirusi

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU.

BALDU

PER 

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS |

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

o Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRAUE r 4e AVENUE LASAU! 363-3887
. t 7043 CONTRALB 300-1208 (DKCORATtONj Į

l

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Už pensijų planą
Termin. ind. 1 metams 
Terra tu. ind. 2 metams 
Tetwiin. ind. 3 metams 
D,uodą nemokamą gyvybės apdrau
dė iki $2,000 už taup. s-to* sumas.

«.0% 
8.25% 
8.5% 
8.75% 
9% .
9.25%

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 
Nekiln. turto 
Čekių kredito 
Investacines nuo

io.5%- 
10.0% 
12.0% 
10.8%

Nemok. gyvybė* Rpdr. iki 810.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1485 De Seve SU. pirmadieniais, antradieniais ir'treėla- 
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1> Ud 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužė* 15 A iki spalio 15 d. ir' per visus ilguosius aa- 
valtgaliua.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniai* ir ketvirtadieniais nuo 9 
Iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 Ud 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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