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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Liberalu partijos sužeistai atstovei Trudeau pasirašo autografu,
(The Montreal star)

LIBERALU PARTIJOS 
KONVENCIJA

Premjeras Trudeau nese - 
n lai sakė prtešrmkiminę 
kalbą apie 3.000 susirin
kusiems liberalų partijos 
nariams. Jis,kritikuodamas 
Rene Levesque politiką se
paratizmo klaus Ime, pasakė: 
"P.Q. nacionalistinė Ideolo
giją yra reakcinės dešinės 
pobūdžio". T lems,kurie da- 
kaltlno Trudeau,kad jo po - 
litinė kova nukreipta prieš 
Levesque yra perdaug asme
ninė, jis atsakė,kad kiekvie
nam kanadiečiui ji yra as
meninė Ir kiekvienas turi tai 
pajusti, klek ta politika yra 
pavojinga visai šaliai.

Pirmojoj savo kalbos da
ly,trukusioj apie pusvalandį, 
jis peržvelgė Kanados eko
nomines problemas-bedar - 

, ,blų Ir Investacljų reikalus.
Trudeau teigė, kad kana

diečiai pasidarė pusiantro , 
karto turtingesni, negu jie 
buvo 1965 m. .pabrėždamas , 
kad Kanada turėjo daugiau 
darbų, negu kitos,labiau In
dustrializuotos valstybės 
per 1O paskutinių metų.Cha- 
akterlngal su trudlšku są - 

moju m jis pasakė: "Mūsų 
šalis nėra serganti sveika t 
me pasaulyje,bet yra sveika 
sunkiame pasauly".

Jo kalbos publika klausėsi 
dydžiai ir dažnai buvo gir - 
almi aplodismentai, bet ne
buvo labai entuziastingi, kol 
Trudeau les įmetė į neįpras
tai aštrius Išpuolius prieš 
savo politinius oponentus.

Jo pasIryžtmas Ir tikslas 
Išlaikyti vieningą Kanadą- 
nepas tke Itęs.

AR NE PERLIBERALOS ?

Šiomis dienomis jaunes
niųjų liberalų grupė iškėlė 
siūlymą legalizuoti marljuar- 
nos vartojimą, argumentuo - 
jant.kad vis daugiau Ir dau - 
g tau verslininkų Ir profesio
nalų ją rūko, Ir kad pati sa - 
yyje ji yra nekenks m Inga. A r 
vien tik toks argumentas tu
rėtų nusverti naujo įstatymo 
Išle Id Imą š luo atve ju ?

Siūlantieji turėtų gerai 
apgalvoti,kokią tai įtaką ga
lės padaryti jaunimui Ir net 
valkams’./Juk Ir ne visi su - 
augę sugeba Ir nori laikytis 
saiko.. ./.Tad ką gero pada
rytų marljuanos legal Izavl - 
mas? Siūlantieji įstatymą 
turbūt neturi savo prieauglio, 
ar bent nesirūpina prlaugan-t 
člos kartos auklėjimu. Dar 
neseniai buvo įrodyta, kad 
marijuana dažnai veda į 
stipresnių haliucinogenų 
vartojimą ir atsiliepia į at
minties sumenkėjimą bei 
pakeičia chromozomų sudėtį 
žmogaus organizme. Taip 
pat buvo skelbiama,kad ypač 
jaunoms moterims nepatar
tina ją rūkyti, nes dar neaiš
ki įtaka į būsimas kartas.

SUIMTI 45
KRIMINALISTAI

RCMP Ir MUC policija 
suėmė45 asmenis,kurie bu
vo apsigyvenę Motociklinin
kų Gaujos The Outlaws dve
juose tšnuomuotuose namuo
se.

Buvo konfiskuoti ginklų 
arsenalas Ir narkotikai.Dau
giau kaip pusė suimtųjų bu
vo atvykę Iš JAV svečiuotis, 
Ir į vieno gaujos nario lai
dotuves. Jie bus deportuoti . 
Bent 4 jų paieškomi už 
žmogžudystes Amerikoje Ir 
Ontario.

Laidotuvėse dalyvavo apie 
1OO kriminalistų motocikli
ninkų.

Klausimas- argi negalima 
aps (ginti nuo tokių "turistų"? 
Važinėja su "bizniais" ma - 
flozal ir i pa našūs. Tačiau, 
apsiginti nuo tokių, nekal-* 
bant apie vietinius, i trūksta 
griežtesnių įstatymų. Tokių 
atsirastų, jeigu visuomenė 
keltų reikalavimus. Tad ko
dėl to nereikalaujama?

ALBERTA UŽ PRANCŪZŲ 
KALBĄ.
Albertos’provincijos vy

riausybė paskyrė 2. 5 mil. 
dole r lų 5 - tų metų progra ma t,

BENDRUOMENYBĖS Hi
Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės Seimas yra vie
nas Pasaulio Lietuvių Dienų 
renginių Ir prasideda š. m. 
birželio 30 d., penktadienį, 
Toronte, Kanadoje, Royal 
York viešbutyje /1OO Front 
St. West/.

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENES SEIMAS
Lietuvių Bendruomenės V- 
bos nariai, LB kraštų V- bų, 
Garbės Teismo Ir Kontrolės 
Komisijų pirmininkai Ir Š . 
Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Ir Sporto Sąjun
gos ŠALFASS atstovas.

Dabartinė PLB Valdyba , 
vad. Inž. Br.Nainio, randas l 
JAV, Chicagoje. Seimui pra
matyta plati darbų eiga Ir 
Seimas, prasidėjęs birželio 
30, gali tęstis Iki liepos 4 
d. Imtinai. Tarp kitų darbų 
numatytas Ir PLB Valdybos 
r Ink Imas.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Se Ime Kanados LB 
atstovaus šie Išrinkti atsto
vai: P. Kuras,J.Danys,dr. 
P. Lukoševičius, Inž.E. Čup
llnskas, Ir.Šernaltė-Me Ikle- 

pdnatelslai j°hn,&.Rlnkūnas, J.R.Sima
navičius / KLB pirm./,L . 
Glrlūnas, dr. S. Čepas, M.

Tal penktasis PLB Sei
mas. Kiekvienam kraštui 
nustatytas sekantis atstovų 
skaičius: Argentlna-5,Aust
ralija- 6,Austlja- 1, Belglja-
1, Brazillja-6, D.Brltanlja-
4, Danija- 1, ltallja-1, JAV- 
45, Kanada-16, Kolumbija- 2 
N. Zelandlja-1, Prancūzija -
2, Švedija -1, Švelcarlja-1 , 
Uragvajus- 3, V. Vokietija -
5, Venecuela- 2. Tat visų 
kraštų atstovų skale lūs-103 . 
Taip pat kaip j. 
atstovai seime dalyvaus Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Są-

Pasaullo Chatnauskas, E. Kudabienė,jungos nariai-12,

k.padidinti prancūzų___ w . Inst
rukcijas Albertoje. Šis nu
tarimas priimtas po nese
niai įvykusios pre m tetų 
konferencijos Montreulyje.

Progresyvių
MP Tom

SOVIETAI' IŠSIGINA
Sovietai bando Išsiteisinti

Ir paneigti 
Konservatorių 
Cossttt viešą pareiškimą , 
kad sovietų agentai bandė , 
užverbuoti Ir du Kanados 
Mlnlsterlų Kabineto narius . 
Jie apkaltino per Tass’ą , 
kad Cossltt esąs "demago
giškas" Ir turįs ryšius su 
Amerikos ČIA.

Kodėl Mtnlsterts negalėtų 
turėti ryštų-gal Ir su Inter
pol, ar kitomis saugumo įs-
taigomis? Kaip neseniai pa
rodė paalškėjęs pernelyg 
neproporcingas sovietų šni
pų procentas Ambasadoje- 
tokle ryšiai visai ne pro šalį.

SAULUTĖ ŠILDYS '
ILGAI

Kylant dabar-Ir be abejo
nės tas pat mūsų laukia atei
tyje- kurui, gaunamam Iš 
žemės gilumos, vis labiau 
domimasi saulės energijos 
vartojimu namų apšildymui.
/ Nesentai įvykusiame dvie

jų dienų suvažiavime Ener
gijos Tvarkymo Konsultan
tas Ottavio darė pranešimus 
statybos kontr akt ortams, In
žinieriams Ir vyriausybės 
atstovams apie padarytą 
technikinę pažangą saulės 
energijos panaudojime. Jlę 
pranašavo, kad jau 1982 m. 
13% Kanados pastatų apšll' Metu vos Gen. Konsulo ir VLIKo suruoštam. Vasario 16-stos priėmime Simas Kudirka sveikinasi su Kinijos Gen. Konsulu 
dys saulutė motutė. . . K.C. Dumi, kairėje Gen. Kons. A. Simutis su žmona ir dešinėje VLIKo pirm. dr. J.K. Valiūnas su Žmona. (Foto Blnkins).

Alg. Kllčlus, Inž.G.Šernas, 
U. Deksnys, V. Blreta, L . 
Skrlpkutė, V.Skrlnskas.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimo leidinio re
daktorius Stasys Barzdukas, 
PLD vadovo- Informacinio 
leidinio redaktorius Antanas 
Rlnkūnas.

Toronto sudarytas PLB 
seimo ruošos komitetas, į 
kurį įeina buvę PLB Ir KLB 
pirmininkai: dr. J. Sungalla, 
/pirm./, A. Rlnkūnas / Inf . 
narys/, dr. S. Čepas, Inž.E . 
Čupllnskas Ir K.Mangllcas .

PLD Informacija

2YRUS VANCE GERBIA 
LIETUVIUS

JAV Sekretorius Cyrus 
Vance vasario 9 d.pasiuntė 
dr. S. A.Bačklul, Lietuvos 
pasiuntinybės atsovul Wa - 
shlngtone, tokio turinio 
s ve tkln Imą Vasario 16 proga:

Gerbiamas Pone Charge 
d’Affatres:

Suėjus 60 metų nuo Jūsų 
‘nepriklausomybės paskelbl- 

mo, man yra malonu palinkė
ti Jums ir visiems lietu
viams viso geriausio JAV 
vyriausybės Ir visų ameri
kiečių vardu.

Daug mūsų piliečių,kilu
sių iš Lietuvos, Iš arti mums 
parodė lietuvių tautos kil
nias tradicijas Ir stiprų tau
tinį susipratimą. Lietuvių 
drąsa ir ištvermė, jų nepa
žabota laisvės meilė Ir jų 
gili pagarba Žmogaus Tei
sėms, užtarnauja įvertinimo 
Ir paramos laisvųjų žmonių 
visam pasauly.

Su pagarba 
Cyrus Vance

ELTOS INFORMACIJA
HELSINKIO LIETUVIŲ 
GRUPĖS ŽMONĖS
TARDOMI

Tik ką gautomis žiniomis 
Iš Vilniaus, į Šiaulius , pas 
Oną Lukaiskaitę- Poškienę 
buvo atvykęs Lietuvos TSR 
vyriausio prokuroro pava
duotojas ir ją tardė sąryšyje 
su jos pasirašytu protestu 
dėl Viktoro Petrausko suė
mimo, Kaip žinoma.Ona Lu
ka įskaitė-Pošidenė priklau
so Lietuvių Helsinkio grupei, 
kuri seka teisių pažeidimus 
Lietuvoje. į

JAV-blų Europos Saugu
mo ir Kooperavimo Komisi
ja nominavo 43 narius, pri
klausančius Žmogaus Teisių 
stebėjimo grupėms, Nobelio 
Taikos premijai. Jų tarpe ir 
Lietuvių Helsinkio grupės 
narius: Eitaną Finkelstelną, 
Karolį Garucką, suimtąjį 
Viktorą Petkų, į JAV atvyku
sį Tomą Venclovą ir dabar 
tardomą Oną Lukauskaitę- 
Pošldenę.

Lietuviai prašomi . rašyti 
padėkos lai Situs šiems JAV 
Helsinkio Teisių pažeidimo 
stebėjimo nariams, kongres- 
manams :D. Fascell, J. Bing
ham, P. Simon, S. Yates, J . 
Buchanan, Mrs. M. Fenwick ; 
senatoriams :R. Dole, C. Pell, 
R. Clark, R. Stone ir C. Case . 
Helsinkio komisijos adre
sas :Room 3281, House Office 
Building, Annex 2, Washing
ton, D. C. 20515.

ALTO INFORMACIJA 
t

ALT Visuomeninių Ryšių 
Komisijos pirm. dr. Leonas 
Kriaučellūnas sausio 29 d. 
su LB pirm. inž. Algimantu 
Gėčių, aptarė [ galimybes, 
kaip geriau koordinuoti Al
tos ir Liet. Bendruomenės 
darbus Lietuvos labui.
o ALTa posėdžiavo savo 
būstinėje Chicagoje vasario 
10 d. Pirmininkavo dr. K. 
Bobelis, painformavo apie 
Belgrado konferencijos eigą 
r didelį JAV delegacijos uo

lumą kelti Žmogaus Teises 
ir tautų laisvo apsisprendl - - 
mo teisę.

Kun. J. Prunskls Informa
vo apie plečiamus ryšius su 
radlo stotimis, laikraščiais 
ir televizija. Nutarta su
šaukti specialų ALTos posė
dį , kur bus svarstoma Altos 
ir Liet. Bendruomenės san
tykių raida, dirbant lietuvių 
tautos gerovei.
• Šiemet Chlcagos lietuviai 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
vadovaujamiems Lietuvos 
laisvinimo darbams suauko
jo apie 2. 000 dol. daugiau, 
negu pernai.

ĮSIPAREIGOJO SENATORIUS 
Atvykęs į ALTos suruoš - 

tą Lietuvos neprlklausomy - 
bės atstatymo 60 m. sukak
ties minėjimą, sen. Robert 
Dole pabrėžė, kad jis įsipa - 
reigoja daryti viską, kas tik 
yra jo galioje, kad niekada 
nebūtų pakeistas JAV nusis
tatymas nepripažinti Lietu
vos įjungimą į Sov. Sąjungą.' 
Senatorius pabrėžė, kad Eu
ropos Saugumo konferenci
jos susitarimas Helsinkyje 
joldu būdu nereiškia pripa
žinimo Lietuvos. Latvijos, 
Estijos įjungimo Į Sov. Są - 
jungą.

ASTRONAUTAS MŪSŲ 
MINĖJIME

Pirmas astronautas, aps- 
kridęs žemę, John Glenn, da
bar senatorius .vasario 19 d. 
dalyvaus Lietuvos nepri
klausomybės minėjime 
Clevelande-Minėjimą ‘ruo
šė ALTa.

< Lictuvos\ 
uacionalthc \ 
M.Mažvydo J 
v biblioteka / /
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Profesionalizmas ir 
tautinės pareigos 

supratimas
Klysta, kurie galvoja,kad 

lietuviškosios spaudos talki
ninko kasdienybė yra žaviai 
spalvinga, gal net Išdidumo 
jausmo lydima. Ką jau be
kalbėti apie kokį ten autori
tetą, kai net, te gana dažno
kai, gauni per nosį, ar, žiū
rėk,koks įtarlngesnls ar ki
taip tiesą įžvelgiąs skaityto
jas bando tave ožio ragan 
suriesti, te baigta. Panašiai 
atsitiko Ir su šiuo rašeiva. 
Rodos, deramu rimtumu te 
nešališkumu buvo ruoštas 
tas^ 1. OOO. OOO Baby’ra - 
šlnys. Tačiau, radosi “skai
tytojų, skirtingai vertinusių 
te kitaip supratusių to 
straipsnelio vedamąją mintį. 
Ką gi,prieš tokius,bet tikrai 
nuoširdžius kritikus, jau ten
ka bent klek parausti, nors 
dar klek te per anksti pra
dėti gilesnius atsiprašinėji
mus. Kiekvienų atveju,tenka 
Išdrįsti sutikti suta mintimi 
kad visos tos kritinės pas
tabos, nevienu atveju turėjo 
esmėje te neginčijamos tie
sos ženklų.

Vieniems nebuvo prie šir
dies toks, lyg Ir užsipuoli
mas vienos, sporto pasaulyje 
garsėjančios asmenybės.Ki
tam-- nelabai buvo miela to
kia lyg te pašalpa, ne visai 
laki ironija. Trečias balsas 
porino apie drąsos stoką,bi
jant aiškiai vardinti te konk
retizuoti nelietuviškajame 
pasauly besireiškiančią gar
senybę. Iš viso to aišku,kad 
atskiri individai turi savas 
nuomones bei įsitikinimus . 
Tai tik rodo,kad mūsų skai
tytojai yra platūs te gal ve
jantieji. Vien tik šis faktas 
turėtų džiuginti net te skep
tiškai nusistačiusius.

delė.Gerai dar,kad,tarkime, 
Į garsaus lietuvio sportinin
ko rungtynes ateina pora de
šimčių žiūrovų/ bet ką tas 
reiškia dešimttūkstantinėje 
minioje ?/, ar į solistės 
spektaklį vėl kokia pora tu
zinų tautiečių. Šimtai mūsų 
geriau sėdime namuose-neį
domu, nepatrauklu, nesu
prantu, nepažįstu, než nau, 
kas man Iš to, gal kitą kar
tą, kodėl aš turėčiau eiti ?

Tačiau, kai tik lietuviška 
pavardė pasiekia sporto ar 
pramogų puslapių antraštes, 
staiga pakyla lietuviškas 
patriot temas, tautinis Išdl - 
durnas Ir tuoj pat laukiame 
Iš laurus pasiekusių nepap
rasto ats įdavimo, supratimo 
Ir savos tautinės kilmės pri
siminimo vlsals.be išimties 
atvejais. Kaip gi kitaip,sa
kome, juk jis,ar jl-lletuvlall 1

Gyvenant ir bręstant ma - 
te r tai izmu persunkto j civili
zacijoj, jaunesnėj kartoj,kai 
kuriais atvejais,lyg Ir blėsta 
sentlmentlnlopobūdžlo įsiti
kinimai Ir Idealizmu sklidi
nos vertybės. Tas gal dau
giau pastebima profesiona
lizmu grindžiamose profesi
jose, kur kompetlclja yra 
Itin stipri, nuolat Ir visur 
jaučiama. Tas pakankamai 
ryšku sporte Ir įvairiose 
menų šakose. Siekiant aukš
tumų pas telktoje srityje , 
Išties nebelieka laiko bet ku
riems pašaliniams dalykams. 
Mūsų atveju, greičiausia,tie 
"pašaliniai" reikalai ar tik 
nereikštų silpnėjančios pa
reigos jausmo savajai tautai.

Al. Gimantas

Grįžtant prie to "mUtoni
nio" rašinio, vis dėlto tenka 
su kai kuriomis gautomis 
pastabomis pilnai sutikti, 
bent jau ta prasme, kad dau
gumoje visos tos mūsų Iški
lusios svetlmųjųpasauly as
menybės ne taip jau daug 
skolingos lietuviškajai bend
rijai. Tos garsenybės iškiltą 
ar Išskirtiną padėtį pasiekė 
grynai savo darbu,triūsu te 
talentu. Kaip te neteko gir - 
dėti, kad mūsų visuomenė 
būtų sudėjusi lėšų, tarkime , 
tokio ar kitokio sportininko 
gausioms treniruotėms, Iš
vykoms, būtinai aprangai, 
spOrto priemonėms. Neteko1 
girdėti, kad tokiam ar kito
kiam aktorlul-aktorel visuo
menė rinko pinigus, nusiųsti 
geron mokyklon,konservato - 
r Ijon, baleto studljon te pan . 
Visi tie iškilūs talentai 
"prasimušė" patys vieni ar 
savo šeimų remiami, išleid
žiant ne šimtus,bet tūkstan
čius. Net te moralinė para
ma niekados nebuvo per dl-

VILNIAUS RADIO 
NUTYLI FAKTUS

Vilniaus Radio krečia juo
kus Vasario 16 proga’. Pris
tatytas vienas profesorius 
aiškina:

1918 metais gruodžio 17 d. 
Sovietų Sąjunga paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybę, 
tik 1920 m. pripažino jau te 
buržuazinę vyriausybę te 
Lietuvos sienas. Jokio Va
sario 16 d.paskelbimo nebu
vo. Aiškino jis te kitas ne
sąmones, bet kas gilaslva - 
me pasaulyje gali tikėti to
kiais Istorijos faktų kraipy
mais?! Kodėl tas profeso
rius priverstas kalbėjo už
sienio lietuviams,-tuo jis 
gali tik bandyti įtikinti sa - 
vo darželyje, o ne laisvuo
sius lietuvius šiapus Geleži
nės Uždangos...

2 psl.

PANORAMA
LIETUVOS PAJŪRIO PRISIMINIMAS 

lenkiškumui, nes sulenkėjo 
Ištisos sritys.

te ne kur kitur, bet Mažo- 

Sausio 15 d.yra mums pri
simintina dėl lai to, kad dalis 
Mažosios Lietuvos, kuri po 
PlrmojoPasaullnloKaro bu
vo atskirta nuo Vokietijos , 
susijungė su visa Lietuva te 
tuo buvo atidarytas Išėjimas 
į jūrą.

Randantis čia, nedidelei 
Lietuvių Bendruomenei sve
timšalių "lydInlmo katile ", 
atrodo, neįmanoma išlikti 
nepraradus savos kalbos te 
tautybės. Net ir rusai Lie
tuvoje, gyvendami Ilgesnį 
laiką lietuviškoje aplinkoje , 
kai kurie nutautėja. Sunku 
yra grumtis su aplinka.

ta pirmoji lietuviška knyga 
prašvito AUŠRA ir suskam-< 
bėjo VARPAS. Jei ten nebū
tų buvę lietuviškų židinių ( 
kažin ar tautinis atgimimas 
nebūtų pavėlavęs.

Turime mes čia nemaža 
lietuviškai kalbančio jauni
mo, bet dvasioje jis- ma
žai lietuviškas. Čia jauni
mas stengiasi būti standar
tizuotas: vienodai rengtis, 
valgyti standartinį maistą , 
laikytis vienodų papročių, 
viešai vartoti vietinę kalbą 
te net panašiai galvoti, iš- 
slsktetl iš kitų- tai reiškia £ 
neprltaptt prie didžiumos 
Todėl reikia tik stebėtis 
kaip mažlletuvlal per 7<_. 
metų išlaikė savo kalbą!

Klaipėdos te jos sričių 
prisijungimo prie Lietuvos 
sukaktis buvo paminėta sau- 

* slo mėn.15 d. Toronto Jūrų 
1 Skautų-člų te Jūrų Šaulių dė

ka.
Minėjimą atidarius V.Ke

turakių l, E.Punkrls nupasa
kojo M. Lietuvos Istoriją. 
Laivų statybos Inž.L.Balsys 
vaizdingai nupiešė gyvenimą 
Klaipėdoje. Pasakojo, kaip 
augo uostas, kūrėsi laivy
nas , organ tea vos I Jūrų Skau
tai, buriuotojai te Jūrų Šau - 
llal. Vedžiojo jis klausy- 

i senosios 
Klaipėdos gatvėmis, dažnai 
nuklysdamas į uostą, SmUty- i oaei retKia lik sieumis , J T J

kaip mažltetuvtal per 700 Ir užmtesčtus.Supaztndt- 
metų tšlatkė savo kalbą'. no su e lie jūrininkų tr bu - 

rluotojų, papasakojo apie ten
Perkelis šimtus metų vb- gyvenančio jaunimo s lėkimus 

kiečiai sugebėjo suvokietinti svajones mokytis jūrinių 
prūsų kraštą. Vėlesniais specialybių, ugdyti uosta- 
latkals jiems daug padėjo mlesti lr * stiprinti pajūry- 
maro epidemija, nušlavusi ie’bel * tolimas jūras, . 
pusę gyventojų te paskuti- vandenynus.
n lūs prūsų likučius.T lesa , Po to sekė Jūrininkų Šokis, 
nors daug mažlletuvlų Išlat- kurįparuošė E. Namlktenė te 
kė savo kalbą,bet nemažas tautiniai šokiai, vadovaujant ; 
jų skaičius jautė,kad tėvyriė'N’ C iž įkaitei. Daug kam pa
yra Vokietija. Gal dalinai tdUt&o duetas apfe jūrą, kurį 
dėl, kad Lietuva carų prles-_Pa<^alnavo E.Punkrls'lr N .

.. paudoje, ypač uždraudus Pa takaus kalt ė. Po minėjimo, 
spaudą,labai atsiliko kultu - Jūrų šaulės visus Vaišinę 
rlnlal Ir buvo " te tamsi te ^ava Ir pyragais.
juoda". Bendrai Imant, špiliai B. Stundžia
dos draudimas pasltarnaVo'

n n) b

IR GERAI, IR BLOGAI.. 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

Šnipas Alseika, gyvenęs 
čia Chicago je,kur į daugumas 
pažinojome,-pasįrodė su 
savo knyga, kurioje nupasa
koja VLIKo Irkltų organiza
cijų ve tklą.

Mums jos nėra ko gėdytis, 
o kad Alseikai gėda-tal ką 
padarysi...

APIE ŽURNALISTUS
Žurnalistų vakaras jau se

nai praūžė su dideliu pasise
kimu. Centro Valdyba atsis
veikino, naujoji dar nepas - 
kelbė kaip pasiskirstys pa
reigomis. Chicago pasidarė 
tylu, nes skyrius užmigo ant 
"laiptų" te per metus nesu
šaukė net susirinkimo.

Dabar pas įdarė gyvas rei
kalas visiems sueiti Ir Iš
rinkti naują valdybą sustip
rinti veiklai. Jau yra jauni

Klaipėdos pajūrio uostas PRANEŠIMAS
Tyliai ir netikėtai vasario

9 d. nuo širdies smūgio mi-
rė Konstantinas Petra uskas. 
Vos kelias dienas prieš mir
tį atvyko į "Lietuvos Aidų" 
studiją, įrašiau Vasario 16 d, 
jo paskaitą. Kaip savanoris -

mo, kuris gali mus senius 
pavaduoti. Kodėl jiems ne
duoti progos padirbėti? Už
teks mums vis vadovauti, te
gul jaunieji pavaduoja. Mes 
jiems padėkosIm te stipen
dijas skirs Im. Labai opus 
reikalas žurnalistams orga
nizuotai laikytis, nes mes 
jau vienas po kito iškeliau
janti nesugrįžtamai, o spauda 
radio, televizija turi gyvuoti. 
Tad- prie veiklos*.

Bal.Braždžlonls

kūrėjas jis labai vertino ra - 
dijo programą. Daugelį kartų 
buvau įrašęs jo kalbą kariuo
menės šventės proga. Šį pa
skutinį kartą jam jausmingai 
įkalbant bariau, kad perilgai, 
bet netikėjau kad tai bus jo 
paskutiniS'čia daug veikusio 
ir kovojusio už Lietuvos lais
vę, likusia žodis. Pasižadė
jęs buvo, kad mielai paruoš 
radijo programai jumoristi
nio turinio paskaitėlių ir 1.1.

Labai nustebau, kad apie 
jo mirtį ir laidotuves tesuži-

Klaipėdos krašto sukilėlių vyriausias Stabas 1923 metais. Sėdų q 
iŠ kairės: M. Bajoras - K almantas, P. Klimaitis, J. Budrys, Tomkus; 
stovi: Barauskas, Pridotkas ir Lacytis. ,

Kanados piliečių politinio /’**' 
švietimo vienetas.

Jei tokia parama būtų . 
gauta,tai PavergtųTautų or- . 
ganlzaclja išeitų Iš siauros r*-*, 
veiklos ribos į plačią veiklą,1, 
kur jos politinius t debatus 
galėtų sekti pavergtųjų tau
tų žmonių didesnis skaičius . ■ 
Tai būtų dar vienas, ypatIn- . 
gal stiprus, kovojančių už j 
laisvę tautų laimėjimas. 1 ;

KOVALIOVAS UŽ 
LIETUVIUS

Lietuvių užtarėjo Sergė- 
jaus Kovaliovo byla yra Ka
nados vyriausybės rankose . 
Tėviškės Žiburiams pasiū
lius padėti S. Kovaliovui, nu
baustam sovietinio teismo 7 
metams kalėjimo už pagalbą 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikai, Pavergtų Tautų 
debatuose,įvykusiuose vasa
rio 12 dieną- Federacinio 
Parlamento narys Gilbert 
PARENT viešai pasiėmė į 
savo rankas S.Kovaliovo by
lą. Artimiausiu laiku jis pa
žadėjo šį reikalą pristatyti 
Kanados premjerui Trudeau 
bei Užsienių Reikalų mlnls- 
terlul Jamesson.

Nėra jokios abejonės,kad lyčioj ir vasario 14 d. laido- l 
šis reikalas bus pajudintas 
Iš pagrindų, te mes tikime , 
kad Kovaliovas bus Išlais
vintas/ Reikia tik žinių apie 
jį. Kas jų turi, prašomi jas 
siųsti: S. Šetkus, 162 James 
St., St.Catharines, Ont., 
I2Q 5C5.

Kor. ą
-• I

nojau jau po laidotuvių. Jo
kio pranešimo nebuvo spau 
doje ar radijo, težinojo tik 
Šaulių Rinktinės dalis, kad t 
bus atsisveikinimas pirma- ■f 
dlenio vakare Mažeikos kop-

jamas Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. 1

Velionis čia neturėjo jo - 
klų giminių ir laidotuves 1 
tvarkė žmonės pagal testa - 
mentą. O kodėl taip slaptai, 
kai velionis buvo visuome - 
nlninkas, žurnalistas, Balza
ko Muziejaus Klt.koratorius 
ir 1.1. Daugelis nepasakėmePavergtų Tautų organiza- 

cljabflna'nslnė parama?' Mb ' paskutinį sudiev ir nesutei6frr 
nląterls Parent pasižadėjo kėme prideramai kataliklš^- 
tarpInInkautl, kad ši svarbi 
pavergtų tautų organizacija 
gautų finansinę paramą,kaip

ką pareigą. ' - b
’Tad mielas Lietuvos Blb- 

žų laikų sūnau, ilsėkis ra
mybėje. Tavo rūpesčiai bei 
vargai čia pasibaigė ..kur pa*- 
skutlnėmis valandomis buvai 
net sukūręs nuosavą gūžtėlę.

B. Brazdžionis 
Chicago, USA_

PASKUTINYSIS LAIŠKAS
NL REDAKCIJAI

Šiandieną mane pasiekė NL 
numeris su mano straipsniu. 
Džiaugiuos, kad taip puikiai, 
meistriškai panaudotas mano 
rašinėlis su Jūsų antgalviu. 
Puiku įr sveikinu !

Su šiuo siunčiu ilgesnį ra-t 
sinėlį.kurį jei ryšitės savaiį 
sutvarkyti turėsite daugiaupa 
dirbėti, Mano išmanymu (mat 
irgi nors ne Ilgai esu re - 
dagavęs "Laisvąją Lietuvą") 
— tai atrodo jog NL nieko ne -
trūksta ir nieko neperdaug. 
Tačiau— Įsas galva tai ir pro
tas—priklauso nuo redakto
riaus ir dar nuo šio ir to. . . 
Kaip bebūtų, bet neišmeskite 
šio rašinėlio red. krepšin. 
Jis vertas išvysti dienos švie
są NL puslapiuose, Neperil-r 
gas, tiktai pradžioje taip at-: 
do. N

Su geriausiais linkėjimais 
ir tikra pagarba.

K. Petrauskas

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Seit. 8:00 - 10:00 v. v.. - 10$.3 FM
Veda K. BRAZD2I0NYTE

2646 W. 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374 Konstantinas Petrauskas, miręs 

š.m. vasario 9 d. Ct'icagoje.
NEPRIKLAUSOMA L IETUVA
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DIDŽIOJI 
ILIUZIJA'

MARKSIZMAS TEORIJOJE 
IR TIKROVĖJE

Dėmesio vertas renginys

Jonas Karka
(Tąsa iš' praeito numerio)

Marksistinė dialektika 
skyrėsi nuo Hėgelio filoso
fijos. Hėgelis tikėjo Į dievy
bę, Mar' ’as - ne. Jo tikėji
mas buvo mate r lai 1st mis. K. 
M. idėjos neturi • tikrovės 
jis pasmerkė kapitalizmą be 
te temo, todėl jis nepriklauso 
prie objektyvių mokslininkų 
/319psl./. Marksizmas rė
mėsi klasikine fizika Ir che- 

>nl ja, nepakėlė lama kūnų ma
se ir tarpusavio prležastln - 
gumo dėsniu. Visa tai dabar 
pasikeitė. Kūno masė tapo 

,-or įklausoma nuo judesio 
greičio /32O psl./.

" Marksistinė dialektika 
nepateikta komunizmui jo
kios teoretiškai pagrįstos 
pažangos teorijos ir jokio 
pate te Inlmo. K. M. dialektika 
yra klaidinga dogma pažan
gai užtlkrlntI"/328 psl./. F. 
Engels’as prisipažino F . 
^fehrlng’ul, kad dialektinis

sės /387 pel./.
Marksistinė Ekonomika 

skyriuje / 413-473 psl./sky
riuje nagrinėjama K. M. pa
žiūros į vertę,algas, virš - 
vertės teoriją /pelną/,kapi
talo telkimą, klasių kovą, 
ūkto krizę,didėjančio skur
do teoriją,kapitalo koncent
raciją, kapitalą Ir skurdą.

Čia dr. V.Juodeika, pa
sirėmęs autoritetais, įrodo 
virš paminėtų K. M. 'teorijų 
atsilikimą nuo šių laikų gal
vojimo ir ekonomijos bei 
gyvenimo faktų. Pirmiausia, 
K. Marc’as nepripažįstamas 
moksliniu ekonomistu. Jo 
vertės teorija remtasi tik 
darbu, tačiau normali vertė 
yra ’’ pasėka Ir paklausų ir 
pasiūlų" /42O psl./.

Virš vertės arba pelno teo
rija yra pagrindinė K. M-s o 
ekonominėje s Is te moję .K. M. 
išveda, kad kapitalistas neiš
moka darbininkui prtklau-

Achllle Loria, prof. Werner 
Sombart Ir mūsų prof. vysk. 
K. Paltarokas savo knygoje 
Social te K1 ausi irias, tr dau
gybė kitų, neprlpažįstaK.M. 
vlršvertės irkt.teorijų, ver
tindami jas kaip nepraktlš - 
kas, nepagrįstas utopijas. 
" K.M. teorijos pačios su - 
griūna". /473 psl./.

Pagal marksistus-kapita
listinė valstybė išnaudojan
ti proletariato klasę. Gal tąsi 
tmkadabartinei SSSR valsty
bei. . .kur nėra laisvų unijų ? 
/ 480-84 psl./.Pagal dr. V . 
J. Ir kitus, valstybė- orgar- 
nlzaclja veda žmones į gėrį, 
pažangą. Kur nėra jokio au
toriteto - ten viešpatauja 
anarchija.

Revoliucijos Teorlja/482- 
483 psl./ skyriuje apta
riamas K. M. Komunistų Ma
nifeste tvirtinimas, kad ka
pitalistinis pasaulis turįs 
žūti per pasaulinę revoliu
ciją. Proletariatas turįs už-

L.E Imantas
LondontšklalLietuvos Ne

priklausomybės atkūrimo 60 
metų sukaktį paminėjo iš
skirtinai reikšmingai.

Minėjimą pradėjo Ir pra
vedė Apylinkės Valdybos 

= sekret. A.Švilpa. Klebono 
kun. S.Staškaus gilių minčių 
Invokacija visus dalyvius 
nute Ik ė pakiliai.

Įžanginiame žodyje Apyl . 
V-bos pirm. M. Chalnaus- 

_kas pažymėjo,kad gyvenda
mi Kanadoje, nebūdami nei 
anglai, nei prancūzai Iš Ka
nados privilegijų nerelkalau- 
jam, bet turime drąsiai su
šukti / kad kam relkla-Iš- 
g Irs tų/:

Nors 20 amžius slenka į 
pabaigą, bet vte dar pasauly
je yra pavergtų žmonių, tau
tų tr valstybių,o reikia,kad 
visame pasaulyje gy
vuotų nedallnė, bet 
visuotinė laisvė,tal
ka Ir gerovė. T Ik tai 
gali užtikrinti žmonijai atei
tį. Savo mintis pirmininkas 
pakartojo Ir angliškai.

Pirmutinis kalbėtojas - 
svečias buvo Kanados fede-

materializmas buvęs triukas, gančlo atlyginimo,kurį dar-“ viešpatauti, būsianti viena ralInte parlamentaras Larry 
nerealus ir nemoksliškas.

Marks teta l ne gal l moks - 
llškal paremti savo tezių .Jie 
)avodoktrinos įgyvendinimui 
ragina persekioti, žudyti ki
taip galvojančius.

Skyriuje Krikščionybė ir 
Dialektinis Materializmas 
autorius įrodo,kad ateistinis 
komunizmas tr krikščionybė 
yra nesutalkoml/367 psl./.
K. M. nuomonę,kad su nuosa
vybės atsiradimu prasidėjęs 
darbo klasės išnaudojimas', 
dr. V. Juode Ika sugriauna.Ne 
nuosavybė atnešė išnaudoji
mą, • ! '.,■■■

K. Mar/ ’as pripažįsta tik 
dvi klases- kapitalistų Ir 
proletariatų. Dr. V. Juode ika 
Išveda,kad yra ir vidurinioji 
klasė, kuri neišnyks lantl. 
Aristotelis vidurinių ją kla
sę laikęs visuomenės nugar
kauliu.

K.M. Ir F.Engels’as tvir
tina, kad nuverstą kapitalis
tus ir panaikinsią visas kla

bįninkąs uždirba. Tą atlygi
nimą ) vlršvertės, pasteavl - 
na kapitalistas.

Tačiau vlršvertė pas Iš
kirsto tarp daugelio veiksnių 
nevtead eina Į samdytojo ki
šenę / reikia mokėti % už 
įdėtą kapitalą, gerinti maši
nas, darbo sąlygas Irkt./. 
Dabar komunistiniuose kraš
tuose apie virš vertę jau ne
kalbama. Jie tikrai neišmo
ka pilnų algų darbininkams.

K, Marx’as pranašavo, kad 
gręsla pavojus, jog darbinin
kai virs skurdžiais, visas 
kap italas pere te ląs į kapita
listu rankas. JAV,Kanados, 
Vak. Europos, Japonijos Ir 
kt. Šias K.M. teorijas su
griovė.

Marx’as IrEngels’astvir
tino, kad kapitalistai sukelta 
karus dėl rinkų, žaliavų. Tai 
Irgi nepasitvirtino-yra Ide - 
ologtrtlų karų Irgi ’.

Žymūs mokslininkai,kaip 
prof. E.von Btthm- Rawer,

idas ė /483 psl./. Valdžią 
perimti turi proletariato 
diktatūra,komunistų partija, 
panaikinant privatinę nuosa
vybę, nacionalizuojant turtus. 
Pirmoji fazė būsianti socla- 
1 iz mas, vėlląu-koroun izmas .

Per 1OO metų marksistai 
nesukūrė nė vieno socialis
tinio principo kapitalui, ga
mybai, prękybal ugdyti. Vis
kas paimta Iš kapitalistinės 
sistemos. ,lš kur socialistai 
-komunistai gaus kapitalą? 
Iš vlršvertės, ar paskolų Iš 
kap Itąl Is t In lų q kr aš tų ?... 
/510 psl./. . . , .........

K. Marx’as,ą pranašavo, 
kad po socializmo seksiąs 
komunizmas. Tada nebūsią 
nei valstybės, valdžios, nei 
pinigų- visi laisvai gyvensią, 
Pilni sandėliai, krautuvės, 
būsią prekių. Žmogus nuei
siąs Ir pas lims ląs, ką norė
siąs. Tačiau,apie talK.M . 
parašė tlk-16 psl.knygutę.. * 
Tai yra utopija, Iliuzija,kuo

CONDON. Jo pirmasis 
jnums žodis- lietuviškas - 
LABAS* Iššaukė karštas ka
tutes. Lietuvius jis sveikino 
ne tik savo, bet Ir Kanados 
Federalinio Viešųjų Darbų 
Mlnteterlo BUCHANAN ir 
Dauglakultūr Inlų Re įkalu 
Mlnteterlo N.CAFIK vardu.

Malonu, kad kalbėtojas ži
no mūsų valstybinę praeitį 
net nuo Mindaugo laikų. Tik 
j te apgailestavo dabartinę 
Lietuvos padėtį, bet pakeltu 

l. __________________ i______

ją menininkų šeimos skatl - 
narna .tapo žymia smuiki
ninke. Ji Ištekėjo už J. Ma - 
zurkevlčlauš, ukrainiečio, ir
gi smuikininko. Dabar abu 
gyvena Kanadoje, Londone , 
kur lektorlauja Universiteto 
Aukštojoj Muzikos Mokykloj.

jums

1978. II. 22

Kanada -
tiek daug Įdomybių

■ Canadian Government Office de Uhuisiiu.- 
’■ Office of Tourism du Canada

Jūs priklausote Kanadai

o Kanada priklauso

Kanada yra jūsų šalis. Kiekviena 
provincija, kiekvienas miestas, kiekvienas 

miestelis. Atlanto provincijos rytuose, žavingą 
valstybinės sostinės sritis, didingieji 

Rockie kalnai vakaruose ir už jų. 
Tai nuostabaus natūralaus grožio šalis; 

didelio sudėtingumo ir paprasto nuoširdumo; su 
plačiausiom atostogų galimybėm, kurių 

neturi jokia kita šalis. 
Ryžkitės šiais metais pažinti 

naują Kanados dalį!

I- -
Ii J < ■ Jr-'i ■ ■: r.

nel K.Marx’as, nei LenInas 
netikėjo. Tai mitas dar
bo žmonėms apgaudinėti. 
"Jokia vlsuomenė-kapltalls- 
tlnė ar komunistinė, negali 
egzistuoti, jeigu nėra subor
dinacijos vienų kitiems",dr. 
V.J./529 psl./.

Rusų filosofas Solovjovas 
sako,kad valstybė egzistuoja 
visai ne tam, kad nuvestų Į 
rojų žmones, bet tik kad 
prievarta sulaikytų nuo per- 
ankstyvo grlmzdimo į praga
rą" /543 psl./.

balsu tarė: "Lietuviuose
laisvės alkte niekada ne- 

1 mirs’." Tatai įtikina Vakarų 
laisvąsias tautas,kad būtinai 
reikia kelti pavergtųjų viltis 
LAISVĖS atgavimui. Lietu - 
vai turi ateiti saulėtos lais
vės dienosi "Ačtū"-vėl lie -
tuvlškal tarė mūsų bičiulis Jiedu yra koncertavę daug 
Larry Condon. ,

A ntruoju kalbėtoju buvo 
mūsų akademikas Andrius 
ČERŠKUS, Jis pastebėjo,kad 
kasdieninė rutina alina mūsų 
viltis. Atrodė, kad po Hel
sinkio Akto mumyse lyg Ir 
negalėjo likti .jokio realais . to Klovos ^Preliudą; pilną 
pamato ląte v ės rf, .atgavimui, virtuozinių polėkių. Malonu b 

Klovos 
kompozicija turi tiek daug 
lyriškumo, nuosaikios har
monijos, atremtos į mūsų 
liaudies dainų tonacijas Ir 
lietuvišką charakterį. Kaip 
žinoma, V.Klova Išgarsėjo, 
parašęs net tris lietuviškas 
operas- Pilėnai; Vaiva Ir 
Žalgiris. Reikia tik pasi
džiaugti, kad smuikininkė pa
sirinko Iškilaus lietuvio kū
rinį tr puikiai jį pagroja Ji 
užimponavo Ir savo didinga 
laikysena scenoje.

Antrasis Pomerancaltės 
puikiai pagrotas kūrinys buvo 
Balio Dvarlonoz/Prle Ežerė
lio',' sukėlęs publikoje di
delį pasigėrėjimą. /Dvario
nas yra sukūręs ne tik gerų 
kūrinių smuikui,bet Ir pagal 
B. Sruogą, operą^Dalla/.

Trečiajame pasirodyme 
smuikininkė pagrojo J. 
Brahms’o kūrinį- Šokįkurls 
buvo virtuoziškai atliktas.

Koncertą puikiai vystė Ir 
publiką kerėj J abu Mazurke- 
vlčlat savo duetais. Išpildė 
vokiečių kompozitoriaus L . 
Spohr Imtinių. Autorius bu
vo Ir puikus 19 a. smuiki
ninkas, jo kūriniai populiarūs 
ir dabar davė mums rnalo - 
nlų pasigėrėjimo valandėlių.

Užbaigai abu smuikininkai 
pasirinko Ispanų kompozito
rių Pablo Sarasate. Būdinga 
vėl, kad ir jis buvo smuiki
ninkas, grojęs net Stradlva- 
rlaus pagamintu smulku. Jo 
Vlavarra? pilna vidinės šilu
mos ir švarumo,bei ispanų 
šoklų pynė , jo sukurta.

Salė skendo katutėse.Už- 
girtlna.kad smuikininkai la
bai sumaniai pasirinko kon
certinę medžiagą. Jiems 
meistriškai akomponavo 
Cornelius Rodert.

Visi skirstėsi pakilioje 
nuotaikoje. Minėjimas buvo 
ne Ištęstas, kalbos giliai kon
densuotos,© muztka-dlevlš - 
kai graži.

kur Europoje , Amerikoje ir 
Kanadoje. z

Vasario 16-los minėjimo 
koncertui smuikininkai pasi
rinko žymius kūrinius.

Pradžioje Dana Pomeran-* 
ča lt ė pagrojo kompoz. Vytau-

įJCLlllČlLO lcll£> V jilvgayAAAHA L

Bet dabąr vėl laisvas pą -> pažymėtl, kad V, 
saul te ryšk lau Ima kelt l ko
munistinio pavergimo pavo
jų. Todėl mums reikia vi
siems, visur ir, visada pri 
siminti visų pavergtų tautų 
likimą. MINĖKIME NE TIK 
SAVO NEDALIĄ, BET KALr 
BĖKIME APIE VERGIJOS IR 
PRIESPAUDOS PANAIKINI
MĄ VISAME PASAULYJE 1

Kova už laisvę- kiekvieno 
žmogaus pareigai A.Čerš
kus savo mintis Imponuojan
čiai pakartojo Ir angliškai. 
SusUaukė daug katučių.

Latvių B-ės atstovas I. 
Epnerls savo sveikinimo žo
dį baigė lietuviškai "Dieve, 
laimink Lietuvą*." Sveikinti 
atėjo ir kiti. Ontario prov. 
parlamentaras Ron Van 
Horne, o taip pat Ir Ontario 
parlamento D. Petersono - 
minėjime dalyvavuslo-vardu 
pažymėjo, kad jiems visada 
miela pabuvoti su lietuviais , 
juos užjausti ir pasldlžluo - 
tl... Ontario Liberalų Par
tijos pirmininkas Palmer, 
nors prancūziškos kilmės , 
visada yra linkęs suprasti Ir 
kitų tautų polėkius Ir troški
mus. Jis perdavė Ir Fed . 
parlamentaro Charles TUR
NER sveikinimus Ir linkėji
mus.

i

Po trumputės pertraukos, 
buvo Išskirtinis smuikininkų 
Danos POMERANCAITĖS Ir 
jos vyro Jurijaus MAZUR- 
KEVIČIAUS koncertas.

Šis koncertas pažymėtinas 
ne tik kaip Iškiliųjų smuiki
ninkų rečitalis,bet gal ypač 
dėl D. Pome ranča lt ės 1 I k l- 
mlnlo ryšio su lietu
viais. Kaip žinoma, 1941 m. 
kūdikį Daną Iš geto Išnešė Ir 
užaugino solisto Kipro Pet - 
rausko šeima, ypač jo žmona 
A. Žaltnkevlčattė- dramos 
aktorė. Dana Pomerancaltė

K. Marx’as paskelbė,kad 
"religija yra žmonių opiu
mas". Dr.V.Juodeika sako, 
kad religija yra žmogaus 
sielos gelmių Išgyvenimas . 
Religija negali priklausyti 
nuo ūkinės sistemos. Šian
dien religija Vakarų kraš
tuose yra atskirta nuo vals - 
tybės "/564 psl./.

Per amžius berellglnės 
kultūros niekad neegzistavo. 
Visos senos kultūros turėjo 
ką nors "švento ". Dosto - 
jevskls sakė,kad nužudyda - 
ml žmoguje Dievą, nužudome 
Ir žmogų"/577 psl./.

" Joks, kad Ir didžiausias 
Išminčius Ir jokia socialinė 
teorija negali numatyti bū
simų įvykių elgos"/585 psl./. 
" K. Marx’as yra labiau pa
našus į S. Testamento žydų 
pranašą, negu į modernišką 
ekonominės sistemos kūrė - 
ją" /586 psl./.

K.MarX’o moralės supra
timas yra dvejopas.Viskas 
leistina: žudymai, kankini
mai, vogimas, melas Irkt., 
jeigu tarnauja komunizmui . 
"Žodžiai yra vienas daly - 
kas, veiksmai kitas"- toks 
buvo ir Stalino posakis.

'Tuo tarpu visas kitas par- 
saulte nuo amžių remiasi 
moraliniu pagrindu. Be to -
vte,nlkltusbūtų lšžudę"/596- - jos tėvas buvo žinomas 
61O/psl./. smuikininkas Kaune- nešto -

/ bus daugiau / kojo talento Ir auginančios
3 p si.
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Graži žiemą, linksma diena 
Miške linksma Ir Įdomu. 
Žmonės juokiasi linksmai 
ir džiugu visiems valkams

Jis mėgsta medžioti 
Ir po balas braidyti. 
Bet kai pagauna varlę 
Nežino,ką daryti.

LORDAS / KAI? SNIEGAS 
Į KRENTA

OBUOLIUKAS ŽIEMAŽIEMOS MALONUMAI

JUOKAI

Aš mažiukas obuoliukas, 
Nei raudonas, nei gražus. 
Nieks manęs nenori valgyt, 
Olkas bus,kas bus,kas bus?

Carla Gruodytė 
8-to skyriaus

Jeigu būčiau tai žinojęs, 
Kada pamokas dariau, 
Būčiau nieko nepadaręs. 
Nežinot yra daug geriau.

Jonas Dainius 
8-to skyriaus

Ten,kur vaikučiai linksmai bėgioja 
‘ Kur girdisi giedą paukščiai.

Kur žmonės visi dainuoja,
Ten kur gimė mano tėvai.

Štai atėjo klrmlnukas , 
Ir norėjo apsistot.
Kad nebūtų man taip liūdna 
Pakviečiau jį pabuvot.

Šiandien sninga. Kaip smagu’.
Slidinėti bus gerai.
Ir mokyklos gal nebus...
Ot kaip taisos reikalai.

Vakar pamokas dariau, 
Nes dar sniego nesimatė. 
O dabar aps Ida iriau... 
OI, klek daug čia Jo pr įkratė,

,Tal ant medžio aš kabėjau, 
Nusiminęs Ir graudus.
Kai būrys valkų nuskynė 
Visus mano kaimynus.

Vėjas žarsto sniegą baltą, 
Šaltis glosto norį šaltą. 
Bet valkams vlstlek smagu 
Tempiasi roges kartu

LIETUVA
Lietuva yra ten,kur marguoja pievos
Kur saulės šilti spinduliai,
Kur kvepia gražios lelijos, 
Kur girdisi skambėdami varpai

Tėvas: Sūnau, ar tu nesigaili trejus metus sėdėdamas to
je pačioje klasėje?
Sūnus: Trejus metus.. .dlelel sčla daiktas’, Mano moky - 
tojas toje pačioje klasėje jau dvylika metų dirba, ir visi jį 
laiko labai protingu.

Ten kur žmonės sunkiai dirba 
Kur neturi jie laisvės, 
Bet jie vlstlek dainuoja, 
Nes jie gyvena Lietuvoje.

Karutė Člčlnskaltė
9-to skyriaus

Mcvicar

TELEVIZIJA
Aš žiūriu televiziją kas vakarą, 
Bet ne aš vienas- Ir tėvas, sesutė ir mama 
Mums patinka Happy Days ir Police story. 
Bet ir Charleys Angels mėgstame žiūrėti.

urazlą ir prasmingą 
tradiciją, jau apie 1O metų 
tęsia Montreallo Šeštadieni
nės Mokyklos mokiniai:Va - 
sarto 16-jai išleidžia savo' 
aprašymėl lų, e llėrašč lų, pie
šinukų, juokų, mįslių ir net 
gyvenimo filosofijos rinkinį. 
Tas laikraštukas vadinasi 
Liepsna Ir prie įėjimo į ml-

n ėjimą visi gali įsigyti. Ver
ta jį būtų pasiūlyti Ir kioske, 
kad pamatytų ar įs įgytų tie , 
kurte į Plateau Hall negalė
jo atvykti.

Ypač š la te meta te 
Liepsna sumirguliavo įvai
riomis spalvomis. Mokinių 
gausus dalyvavimas pas Ižy - 
ml temų įvairumu,sąmoju Ir

originaliais,atvirais pasisa
kymais. O ir piešinukai ge - 
rokai prašmatnesni.

Redaktorė- Jaugelytė 
Daiva, talk In lnkal:Člčlns kal
tė Karutė, Dalnlūtė Loreta , 
Kibirkštis Algis, Plečattls 
Aras, Staškevičius Romas , 
Valinskas Tadas, Valiulis 
Jonas.

Žiūrint televiziją man patinka valgyti.
Ką aš valgau,nesvarbu.
Man ir visokius daiktus patinka daryti 
Bet vien tiktai žiūrėti teleslziją- netikiu’.

Mano tėveliai sako: televiziją žiūrėti negerai 
Praleisti daug programų- nesvarbu 
Ką nors naudingo nedarall 
Žinot,ką aš darysiu?

Vlstlek žiūrėsiu ’.
Jonas Valiulis

9-to skyriaus

Audra Lapinaitė
7 sk

Mano Lordukas, 
Gražus šuniukas, 
Jo akys blizga, 
O uodega vlzga.

: „J
Marytė Adamonytė 

7-tas skyrius

Čiuožia sukasi ratu 
Ir po vieną Ir po du 
Žiūri kiškiai baltaauslal 
Ko valkai taip dūksta smarkiai.

MANO NAMAS
GRAŽUS. TEN

GYVENA, MANO

Pare mg Lamo skyr
Vilute

Išganaitjrte

PAŽINKIME PRAEITI I

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

PABAIGA

Kai Mindaugo Draugovės draugininkas buvo paimtas 
JAV kar’uomenę, mes jam padarėme kuklias išleistuves 
o kai Birutės Draugovės draugia ink ė buvo paskirta tuntl- 
ilnkės pareigoms, mes praleidome tūlomis. Skaučių va

dovės pare įkalą vo, kad mergaičių tėvai Cicero sudarytų 
atskirą Tėvų Komitetą. Kas tr buvo įvykdyta.

Deja, reikia pasakyti,kad buvo ir kitokių nesklandumą 
skautybe besirūpinant.

Cicero skautų Mindaugo Draugovei švenčiant 15 met- 
sukaktį,kal kas iš skautininkų, o tr šiaip skautybe besi - 
rūpinančių ve'kėjų, pasigedo pačlp svrblauslo punktotnau- 
jųjų skautų- Vyč;ų Įžodžio, apie ką buvo kalbėta Ir net 
spaudoje rašyta.

1964 m.pradžioje Cicero Mindaugo Draugovės visa 
skiltis- 9 skautai peraugo skautiškuosius metus. Tėvų rū- 
pesč'u skautas Vytis a.a.paskautįninkąs dr. Zenonas 
Ašoklis aplsėmė juos pauoštl į skautus Vyčius. Kad dar - 
bas būtų sėkmingesnis, 1964 m. vasarą du kartu buvo su-, 
kviesti Cicero gyvenantieji skautininkai pasitarimui. Apie 
tai iš anksto būdavo pranešama Skautybės kelyje.

Šiuose pasitarimuose buvo nutarta skautų Vyčių prog
ramą išvystyti lO-ial lektorių 52 savaitėm. lektoriais 
buvo pakviesti ir ėmėsi darbo skautininkai Kazys Pal 
č’auskas, Bronius Kltorė, A.Gešventas, R.Mlšiauskas , 
A.Čeplėnas, J.Prapuolenis ir kiti.

Paskelbus lektorius tr kursų pradžią Skautybės Kely, 
manėme,kad įsiregistruos kursantų ir iš kitų vietovių,bet 
vietoje to, iš kitur gavome nepagrįstos'kritikos, o šven
čiant Lituanikos tuntui 15 metų sukaktį -ir pajuokos.

. Dar buvo bėda,kad antrame skautininkų pasitarime, 
šių kursų iniciatorius dr.Ašeklls, dėl Įsipareigojimų Ci
cero Aukštesnėj Lituanistikos mokykloj atsisakė šiems 
kursams vadovauti. Šį darbą pasiėmė J.Prapuolenis.Kur- 

4 psl.

&ai buvo pradėti vienkart su mokslo metais.Higieną ir 
pirmą pagalbą dėstė dr.Alg. Grinius, o religiniams pašne
kesiams buvo pakviestas kun. Alg.Kezys.S. J.

iškart kursantų buvo 11: 9 skautai ir 2 studentai,k buvę 
skautai. Bet vienas studentas ir ;1 skautas greitai nuby - 
rėjo. Likę 9 normaliai lankė šluos kursus. Po poros mė
nesių darbo,būrelio vadovas ėmė šluos kursus stabdyti . 
Vis dažniau kartojos(,kad suėję kursantai ' nesulaukdavo 
net lektoriaus/nes jis vadovo nebūdavo pakviestas/, nei 
paties būrelio vadovo.

Šių kursų Iniciatoriai, pa matę, kad mokslas juose nei
na kaip reikiant, 1964 m.lapkričio 2 d.kvietė lektorius, , 
vadovą, lt Tėvų Komitetą pasitarti. Būrelio vadovas pra - 
nešė, kad tokiame pas’tarime nedalyvaus. Norėdamas Iš
gelbėti kursus,kreipėsi į vieną prletellų,skautą Vytį, 
skautininką dar Iš Lietuvos. Išaiškinus padėtį, šis sutiko 
padirbėti sava’tgalials ir kursantus paruošti Į l patyrimo 
lalspnį, palikus būrelio vadovo klausimą spręsti aukštesne 
nei skautų vadovybei. Kursantai taip pat sutiko padirbėti 
savaitgaliais. Šiame pasitarime tunt įninku i pare Iškus, kad 
su šiais kursais jokio "strloko” nėra ir jie galės būti pra
tęsti ne Ibotam laiku t, buvo aišku, kad tai yra pradžia kur
sų galo, ir aš atsisakiau toliau šiais kursais rūpintis. 
Kursai vis retėjo, kol iš viso pasibaigė.

Būtų dar ne tokia didelė bėda, jei šio būrelio tšny 
k’mas būtų pakenkęs tik skautybe l, bet jis turėjo gilesniu 
pasekmių. Velk visi šie kursantai šoko tautinių šoklų gru
pėje Žilvitis. Kai išnyko vyresnieji skautal,pasIbaIgė Ir 
Žilvitis. 1965 m.Vasario 16 proga buvo paskutinis Žilvi - 
člo pasirodymas.

Bronės Jamelklenės įkurta ir taip gražiai virš 1O m. 
verkusį Žilvitį vyresnieji Cicero skautai nusinešė su sa

vimi į kapus.
Kai būdavo kas savaitė susirenka Žilvitis repeticijai, 

o skautai sueigai, jaunimas susitardavo ir gražia bendra- 
vo. Iki 1965 m.Cicero velk tr nebūdavo mišrių vedybų.

Yra organizacijose ir labai gražlų-darnlų darbų. Nuo 
pat atvykimo į JAV esu Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
301 Kuopos valdyboje ir niekada nesame turėję jokio ne - 
susipratimo’. Čia dirba daugiausiai senieji Amerikos lie
tuviai. Tris metus buvau JAV Kultūros Fondo valdyboje, 
kuriai pirmininkavo pulk. Jonas Švedas. Taip pat nė kar
to neturėjome jokių nesutarimų. „ ' '■

Šiuo metu esu valdybose Chikagos liaudininkų, SLA V. 
301 kuopos, Cicero lietuvių respublikonų, ALTos skyriaus 
skyriaus ir Jūrų Šaulių Kuopos Klaipėda, Priklausau dar 
kitoms penkioms organizacijoms.

Pradėjau nuo tėvų, norisi baigti valkais. Turiu du sū
nus: Stasys, gimęs 1941 m.Telšiuose Ir Kęstutis,; gimęs 
1946 Dilllngen, am Donau, Vokietijoje. Abu yra baigę Ci
cero Aukštesnę Lituanistikos Mokyklą Ir Illinois univer
sitetą Chlcagoje. Abu garbingai atitarnavo JAV kariuo
menėje ir iš Vietnamo Kęstutis grįžo su penkiais, o Stasys 
su šeštais pasižymėjimo ženklais. Kęstutis yra baigęs 
Tautinių Šokių Mokytojų kursus, o Stasys -skautas Vytis.

Pranas Vaičaiti 
/1876-19O1/

YRA ŠALIS

Yra šalis., kur upės teka
Linksmai tarp girių ūžiančių j
[r meiliai tarpu savęs šneka
Prie giesmininkų vieversių.
Ten prakaltas aplieja žmones
Prie vasaros sunkių darbų,
Ir prastas parėdas marškonis
Apdengia sąnarius visų.
Bet tave meiliai pavaišina,
Kai tik nueisi į svečius, -
Ten tave myli, valgydina,
Klek tik daleIdžla Išteklius.
Ir grakščios tos šalies merginos
Ten žydi vis konopulklau...
Šalis ta L i e t u v a vadinas,
Bet aš - neilgai ten buvau...

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Tautos Fondo 
reikalingumas

J. Vačeliūnas

Tautos Fondas veikia jau 
daugelį metų, bet yra lietuvių, 
kurie nežino, kas jis yra. Kai- 
kas jį lygina su kitais fondais 
ar institucijomis; Lietuvių Fon
du, Lietuvių Skautų Fondu, 
Šalpos Fondu, ALTa, BALFu ir 
pan. (“TŽ” 1978. I. 26, “NL” 
1978. I. 18). Lietuvių Fondų 
yra keli: JAV, Kanados, Aust
ralijos. Tautos Fondas yra vie
nas laisvajame pasaulyje. Jo su
telktomis lėšomis per VLIKą 
vedama kova už mūsų tautos 
laisvę.

Sakoma, kad palikimai svar
biau Lietuvių Fondui, negu 
Tautos Fondui, nes jo surinkti 
pinigai atiteks nepriklausomai 
Lietuvai. Labai gražu. O kas gi’ 
duos nepriklausomą Lietuvą, 
jei lietuviai už jos laisvę ne
bekovos? Esą Tautos Fondui 
kasmet renkamos aukos. Kas
met jas renka Tautos Fondas, 
Lietuvių Fondas ir kiti fondai 
bei institucijos. Visur tas au
kas sudeda daugiausia senieji 
lietuviai, atvykę į šį kraštą po 
II D. karo. Jie kartais ir pali
kimus užrašo lietuviškiems rei
kalams. Kas aukos tiems fon
dams, kai senųjų lietuvių ne
bebus, nes dauguma jaunųjų 
lietuvių savo tautos reikalams 
neaukoja? Net universitetus čia 
baigusieji sako, kad jie yra ka
nadiečiai ir kad jiems Lietu
vos reikalai nesvarbūs.

Tiesa, yra ir tautiškai susipra- 
tusio lietuviško jaunimo, bet jo 
yra labai mažai. Kanadoje per

sumos kasmet būtų galima gau
ti $160.000 palūkanų. Jau yra 
mirusių tautiečių, kurie savo 
palikimą buvo paskirstę į 3-5 
dalis, ir visi savo dalis gavo.

Pavergtos Lietuvos tautiečiai 
kreipiasi į laisvojo pasaulio lie
tuvius, kad jie kovotų už tėvy
nės likimą, už pavergtų lietu
vių teises. O čia kaikas aiškina, 
kad Tautos Fondui nereikia 
stipresnės paramos, tiktai Lie
tuvių Fondui, kurio pinigai ati
teks laisvai Lietuvai. Kai suser
ga šeimos narys, visi skuba jam 
padėti, o nesako, kad vaistus 
jam suleis tada, kai jis jau bus 
miręs. Dirbkime ir aukokimės 
savo tėvynei dabar, o nežadėki
me jai daug pinigų po dauge
lio metų, nes tada gal ir už 
$300.000 nupirksime tik vieną 
namelį.

J. A. sako, esą geriau auko
ti šalpos Fondui, negu Tautos 
Fondui. Jis užmiršta, kad pa
vergtos Lietuvos lietuviai la
biau yra reikalingi paramos, 
negu laisvojo pasaulio lietuviai. 
Pavergtos Lietuvos lietuviai 
yra vargšai fizine ir dvasine 

' prasme, ir jie labiau prašo po
litinės - moralinės paramos, ne
gu ekonominės. Ekonominės pa
ramos jie gauna iš laisvajame 
"pasaulyje esančių artimųjų, o 
politinės ir moralinės — iš VLI- 
Ko, remiant Tautos Fondui. Vi-

VAIZDUOTE PRABYLA

sos pavergtos tautos laisvaja
me pasaulyje turi savo institu
cijas, kurios kovoja už jų tautų 
likimą. Turi ir savo fondus, ku
rie tas institucijas remia. Nie
kas iš jų neišeina prieš tas in
stitucijas bei fondus. Neišeiki
me prieš Tautos Fondą ir mes.

Kaikas aiškina, esą, kai da
bartinis jaunimas bus 50-60 
metų amžiaus ir nebeaukos 
Tautos Fondui, tada VLIKo fi
nansavimą perims Lietuvių 
Fondas. Tai tik pasakymas. Po 
20 metų Lietuvių Fondą valdys 
dabartinis jaunimas. Jeigu jie 
vis tvirtins, kad yra kanadie
čiai, tai ir Lietuvių Fondas ga
li patekti į kanadiečių rankas. 
Žinome atsitikimą, kad lietuvių 
klubas Phoenixe, Arizonoje, 
likvidavosi, ir visas jo turtas 
— per 100.000 dolerių — buvo 
atiduotas amerikiečiams. BAL- 
Fui paskyrė tik $100.

Nesitikėkime, kad Lietuva 
taps laisva be kovos. Nekalbant 
apie nepriklausomybės kovas 
1918-20 m., ir Klaipėdos kraš
tas Lietuvai neatiteko be kovos: 
reikėjo sunkiai kovoti diploma
tija ir ginklu. Kiekviena kova 
reikalauja aukų. Kovoti reikia 
dabar, o ne žadėti nepriklauso
mai Lietuvai pinigų. Pirmiau 
reikia išsikovoti kam duoti, o 
tik tada kalbėti apie davimą. 
Tada ir pinigų atsiras. Jau da
bar kaikurie lietuviai sako: 
“Duokite man nepriklausomą 
Lietuvą, aš Tautos Fondui ati
duosiu pusę savo turto.” Taigi, 
pirmoje eilėje kovokime už sa
vo tėvynę ir savo tautos laisvę. 
Remkime Tautos Fondą!/

MEDŽIO ŠAKNIMIS
( Skulptoriaus Pr. Baltuonio parodą prisiminus)

KReA/1 
VE/DRoDž/AI

NOSIS -
Laukiniams žmonėms nosis reikalinga,kad žinotų ką 
valgo, civilizuoti ką perka tą valgo, nosis prie valgio 
neturi darbo, dėl to pasauly supuvimas siaučia, kad 
žmogus pats savo smarves nejaučia.Jei vienas savo 
nosį aukštyn kelia, tai kitam iš pavydo širdis gelia. Pa
gal savo nosį žmonės madas varinė ja, pagal nosį sa
vo charakterį sudarinėja.Kojos pirmyn veda, akys ke
lią Šviečia, pas lėkęs savo tikslą žmogus nosį riečia, o 
kad žmogus girtuoklis sužinos im stebėdami jo veidą 
su mėlyna nosim.
Patarimas: jei nori pasiekti turto tr garbes,tai įsigyk 
kiaulės akis, auks m į liežuvį tr akmeninę širdį.

***************** *************** *************************
Baltuonio - PROMETĖJUS 

savo reportažą mūsų nepa
ilstantis spaudos darbuotojas 
kun.dr. J.Prunskls Lietuvių 
Dienų žurnale, 1977 m. rug - 
sėjo numeryje.

Amerikietiškoj spaudoj 
prieš Pr. Baltuonio parodą 
The Sunday Republics, Wa - 
terbury’je jau rašė,pabrėž
damas apie "Unlųue Art E - 
hlbltlon", York I County 
Coast Star deda didelę foto
grafinę reprodukciją Iš Pr. 
Baltuonio darbų, labai pa
lankiai rašydamas apie jo

MANIAKAS IEŠKO NAUJOS AUKOS

********************************************  ****** ****** ii

(London Mystery Magazine) 
( Tąsa i6 praeito numerio)

Lukė trumpa valandėlė ty
los., lyg kalbantysis norėtų 
duot I Harper’lul laiko apsis
pręsti. O vėliau:

-Na,tai kalppone,Harper?
-Tu kiaule, apgavike’.- 

Harper net drebėjo. Jis 
vaizdavosi sau,kokias pasė
kas galėtų tokia Istorija pa-

- Jei tamsta galvotum 
pranešti policijai,tai geriau 
patapčiau to nedaryti. Jei 
mane areštuotų, tai mano, 
draugas pasistengs, kad ta 
Istorija apie tamstą ir tą 
jauną merginą būtų paskelbta 
rytdienos rytiniame laikraš
tyje.

Po dviejų valandų Harper 
savo privačiu automobiliu 
atvažiavo į High Street lf

25 metus per lietuvių šeštadie- 
, nines mokyklas perėjo per 10,- 
I 000 lietuviukų, kurie dabar yra 
t 20-40 metų amžiaus vyrai ir 

moterys. Dauguma jų yra bai
gę augštuosius mokslus ir gau
na gerus atlyginimus, bet aukų 
Tautos Fondui arba visai ne
duoda, arba labai mažai. Kas 
kovos už mūsų pavergtą kraš
tą po 10-15 metų, kai senųjų 
lietuvių beveik nebeliks, o jau
nieji lietuviai bus 40-60 metų 
amžiaus? Kovai už mūsų tėvy
nės likimą reikia pinigų. Iš kur 
juos gausime po 10-20 rųetų? 
Jei Tautos Fondui bus paliki
mų, susidarys atsargos kapita
las, iš kurio nuošimčių bus ga
lima vesti tą kovą, pasiremiant 

- dar7 kiek ir aukomis.
Jurgis sako, kad Lietuvių 

Fondas būtų susilaukęs gražių 
rezultatų, bet dabar šioje srity
je atsiradęs varžovas — Tau
tos Fondas. Kodėl dabar Tautos 
Fondas yra Lietuvių Fondui 
varžovas, jei Tautos Fondas 
įsteigtas 1944 m., o Tautos Fon
dui palikimo reikalai jau buvo 
iškelti 1973 m. VLIKo seime? 
J. A. sako, kad lietuvių paliki
mų klausimas yra visuotinis, 
tad negali viena kuri organiza
cija, parapija ar institucija 
reikšti norą monopolizuoti pali
kimus. Visai teisingai. Bet ko
dėl J. A. pasisako prieš pali- 

; kimus Tautos Fondui? Juk čia 
‘ ir yra visuotinis mūsų tautos 

-reikalas, o ne kurios parapijos 
ar organizacijos.

Palikimai užrašomi fondams, 
organizacijoms, 1 a i k raščiams, 
parapijoms, vienuolynams ir t. 
t. Negalima įsakyti, kad tautie
tis savo palikimą užrašytų tam 
ar kitam, galima tik patarti. 
Sakoma, bus blogai, kai paliki
mo reikalu pas tautietį kreip
sis Tautos Fondo atstovai. Bet- 

• gi tautietis galės pasielgti taip, 
kaip jis norės, nes tai jo turtas 
ir čia — laisvas kraštas. Svar
bu laiku sudaryti testamentą, 
kad palikimas neatitektų sve
timtaučiams. Jau 1949-69 m.

kurie nesudarė testamentų, 
krašto valdžiai atidavė per du 
milijonus dolerių. Nuo tokios

Toronto Prisikėlimo pa
rapijos Katalikėms Moterim 
globoja-nt, 1977 m.gruodžio 3 
ir 4 d. d. tos parapijos Pa
rodų salėje įvyko origina
laus menininko Prano Bal
tuonio paroda.

Atidaromąjį žodį tarė sky
riaus pirm. Birutė Blretlenė. 
Po to, žiūrovams pasigėrė
jus
/ prie nemažo jų skaičiaus 
atsirado raudonos žvaigždu
tės, vad. "parduoti"/, pa.ro- 
dos lankytojai buvo pavai
šinti kava ir pyragaičiais.

Parodoje matėme vėl lau- 
slat sukurtus Baltuonio dar
bus. ..i

Po prabėgusio dešimtme
čio, nuo to laiko, kada Pr . 
Baltuonls pradėjo plačiai 
rodytis su savo menu ne tik 
Kanados,bet Ir daugelio kitų 
kraštų salėse Ir meno gale
rijose, Toronte ši paroda 
buvo,bene,ketvirtoji Ir to- 
ront Iečių žlūrovų- 
net rūkdavo.

Kaip kitose, taip 
parodoje Išstatytųjų 
natų eilėse buvo itin 
klngų ir būdingų meno dar
bų. Jų tarpe:Vytauto Didžio
jo Iš kalėjimo pabėgimo 
paslaptis; Juokas- ypatingai 
Imponuojanti skulptūra, Al
torius-ši skulptūra gana di
delė, kuri savo Iškilusiais į 
viršų kuorais,tarytumei Il
gais pirštais, šaunanti dan- 
gop.Toliau: ant sienos kabo 
skulptūra 'Švilpimas*. Tai 
ypatingai ekspresyviai su
dėstytos švilpėjo lūpos.Be - 
žiūrėdamas, aš pats netgi 
Išsitariau: "Tai bent švilpi
mas’."

Žiūrime toliau. Štai, ang
liškai tariant, "horor" vardo

skulptūra, kuri mūsų meni
ninko pavadinta "Po atomi
nio karo". Tai žmogus,be
galiniai sudarkytu veldu.Nu- 
nešta dalis žiaunos, Išsįkišę 
oda nepadengtl dantys.

Dar toliau-ryškus, ramus 
Birutės kalnas, visiškai įž
valgiai atrodančios žuvėdros, 
labai ekspresyvus Žirgas , 

išstatytais eksponatais, pusiau abstraktiniai ilgako
jai gandriukai, pelėdos, ping
vinai- tikrai kaip gyvl.tary-; 
turn Išeiginiais drabužiais 
pasIpuošę,baltomis krūtinė
mis.

[r vėl-tollau-Egyptletės, 
Pasaulio Ašis,Kurapkos,vėl 
pingvinai, tik kitokioj pozoj. 
Pulkus meniškas staliukas - 
salonams. Motina su Valku, 
Pirmasis Bučkis, "Hitchhi
ker"- noris' ant piršto" pa
važiuoti. ir dar-Šelma, Pe - 
lėdukė- taip jail tikrai atro
danti, kad, rodos, Ims Ir su
nkaus Parodų salėje. Ir 1.1.

Baltuonio skulptūrinių 
darbų kainos siekia nuo 45 
dol. Iki 750 dol.

Pr. Baltuonls su savo ori
ginaliais Iš medžio šaknų 
sukurtais darbais pagauna 
žiūrovų ypatingą dėmesį. Ir 
ne tik lietuvių, bet Ir kita
taučių. Jo parodos visur ki
tur- ne tik Kanadoj- mums , 
lietuviams, yra ypatingai 
naudingos dar tuo, kad jos 
garsina ne tik lietuvių,bet Ir 
Lietuvos vardą. P ris įstaty
damas kitataučiams-Pr.Bal
tuonls visuomet pabrėžia 
esąs lietuvis,tik dėl paverg
tos tėvynės-daugiau kaip 25 
metai gyvenąs Ir kuriąs Ka
nados Montrealyje.

Štai vienas kitas atsiliepi
mas spaudoj apie Pr. Baltuo
nio savitą meną: "Kūrybinga 
vaizduotė prabilo medžio 
šaknimis" - taip užvardina

niekad

Ir šioje 
ekspo
nuota l-

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

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
(Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama Iigfy.. 
Iiikąu Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366*2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S.631, 6834. Hennkui N. 277-7868.
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savo

kūrybinius darbus Ir darbų 
techniką, pabrėždamas, jog 
tai yra ” unusual sculpture 
exhibit". Tai reportažas Iš 
parodos, Įvykus los pas lietu
vius pranciškonus Kenne
bunkport , Maine*

Savaitraštis G r lt
skiltyse deda didelęPr.Bal
tuonio nuotrauką su kūriniu 
Slidininkas, Ir kitoje nuot- 

"rankoje-suŠokanti Moteris . 
^Talp pat Įdėtas pulkus repor
tažas "At the Root of Th Ings" 
The Sun Press, leidžiamas 
Clevėland’e, meno kolumnoj, 
pažymėjo, jog galerijoj Eu
ropa, kur dažnai vyksta pa
rodos menlnlkų "from old 
countries", būsią Išstatyti 
"unioue" Pr. Baltuonio dar - 
bal. Šis dailininkas esą gi
męs ir augęs Lletujoj.o da
bar guvenąs Montrealyje.

Brockton Enterprise and 
Brockton Times- taip pat 
rašė apie Pr. Baltuonio pa
rodą su šitokia sensacinga 
antrašte:"E Itlng New Artist 
Makes Debut On South Shore 
at Cape Cod Show".

Press Herald, Portland, 
Me., Is įdėdamas reportažą Ir 
rašydamas dar apie parodą 
Kennebunk Beach, ' įsidėjo 
rašinį, pailiustruotą didele 
pelėdos skulptūra.

Š.Amerikoje Pr.Baltuonls 
yra turėjęs 74 parodas. O 
sukūręs- netoli 2000 skulp
tūrų. Jo darbų galima rasti 
Paryžiuje, Londone, V. Ber
lyne, Ganoje, JAV, ir 
glausta- Kanadoje.

Torontiškė.paroda buvo jo 
75-ojl. Ji dar tuo buvo me - 
nlnlnkul relkšmlngą-kad su
kako 1O metų nuo to la tko , 
kada jo skulptūros pradėtos 
rodyti kitiems ne tik Kana
doj, bet Ir kituose kraštuose.

Pranys Alšėnas

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. S»onk««,Eiu». 1053 Albun.l C,.. DiVfmoy. P. Cl. TEL. 669-**83<

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS

dau-

PU B LI S III \ G COMPANY
TEL. 268-3071

PUl’-LIt .T.HS OI THf UIHUAMIAN Wttl LY SINCE 1905
6 3 6 EAST BROADWAY* SOUTH BOSTON, MASS 02127

daryti jo karjerai,net jel jo- paliko ji už keletos metrų 
je nebūtų nė cento tlesos’.Šis nuo vanko. Aplinkui buvo ty- 
nlekšas gali blefuoti. Bet lu Ir nieko nesimatė. Jis 
jam nevalia buvo rizikuoti, praėjo pro banką Ir už kam- 
ypatlngal dabar,kada jo pa- po Jsuko l mažą gatvelę,© 
vardė jau kai ką reiškia... perėjęs ją, gale rado Ikru - 
Z Inojo,kad už tylėjimą turės mus vedanti taką. Ten iš 
užmokėti. ;Ikro viešpatavo gili tamsa .

-Klek tamsta nori?-paga- Paėjėjęs, stengėsi kai ką 
llau užklausė Harper. įžiūrėti,bet nieko nesimatė,

Jis išgirdo nusfkvątojlmą. o tuo tarpu pasigirdo balsas:
- Nesu gobšas, pone Har- -Tai tamsta, pone Harper?

per. Sakykim, duš Imtus, ge- Stalgiai užkluptas Harper 
ral? Pradžiai... pažvelgė ta kryptim, iš ku-

-Du š Imtųsi- Karpę r buvo rios pasigirdo balsas: t 
.B» ^1aš...

- Taip,pone Harpęr, ir tai - Turi, tamsta pinigus ?
tik su sąlygą, kad pirmas , ,7 Taip. »-
įmokėjlmas būtų dar šlan - - Tad paduok juos man L
die n atliktas» - Harper pajudėjo balso link.

_Tlek neturiu...- pradėjo Prieš save pamatė neaukšto 
Hajrper. ūgio povyza. Jis sustojo, o

- Tamsta neturi tiek pini- nepažįstamasis pasakė:
SU? ” prašniokštė nepažįs
tamasis. - Na, tai tamsta 
juos įsigyk. Man visai nes
varbu, ar tamsta juos- suel- 
getauš l, pas Iskcįlnsl ar; pa
vogsi.; Aš juos privalau tu
rėti dar šiandien. _ Duodu 
tamstai dvi valandas laIko . 
Be to, kas yra visai supran - 
tama, nenoriu, kad tamsta 
mane matytum. Susitikimui 
parinkau vietą, kuri tai ga
rantuotų. Atvyk tamsta į 
High Street. Gatvelė trumpa, 
vos vlenobloko. Vidury blo
ko yra trumpa, s laura gatve
lė, kuri už banko sukasi į 
kairę. Jos pabaigoje, už 
krautuvių yra trumpas takas 
Taigi, kaip tik tenai nėra 
šviešų,pone Harper Ir aš ten 
lauksiu.

- Gerai- atsakė rezignuo
damas Harper- Manau, kad 
aš kaip nors sudarysiu pi
nigų sumą.

-Pasistenk tat padaryti, 
tamsta.Patariu, -atsakė bal
sas telefono ragelyje. -Bet 
prieš tamstai padedant tele
foną, aš dar turiu pasakyti 
porą žodžių.

-Taip?

-Tvarkoj. Duok man j uos , 
pone Harper.

Nepažįstamasis Ištiesė 
ranką. Tuo momentu Harper 
žaibiškai perėjo akcijon.Ste
binančiu greičiu jis sugriebė 
nepažįstamąjį už alkūnės 
įlinkio, truktelėjo jį pirmyn 
Ir kamščiu smogė stipriai į 
pilvą. Tasai aiktelėjo, giliai 
atsikvėpė ir parpuolė ant 
kelių. Harper griebė jį už 
plaukų ir stipriai juos tarp 
pirštų spausdamas, užvertė 
galvą atgal.

- Tu galvijau. - sušniokš
tė Harper. - Galvojai, kad 
aš tai taip ir paliksiu? Gal
vojai, kad nebūsiu tau pajė
gus partneris? Suklydai, la
bai suklydai. Na, bet pasi
džiauki Tu ne pirmas fran
tas, kuris mėgino mane šan
tažuoti. -Jo akys tamsoj su
žibo. - Buvo ir kiti,brolau, 
tu esi dešimtas. ..

Nepažįstamasis atsikvėp
damas dusliai aiktelėjo, lyg 
būtų maldavęs pasigailėjimo. 
Bet pasigailėjimo nebuvo: 
maniakas-žmogžudys smei
gė ilgą, blizgantį peilį de
šimtosios aukos gerklėm

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.Q.

T EL. 525- 8971.
T. L aurinaitis
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A. LUKOŠIUS

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

L8M 1L6

Darbo valandos: ptrmad’pntois - ketvirtodic- 
n«at» r.uo 10 iki 5 vol, penktadieniais nuo 
10 iki 7 ycl , Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
L-epos - rugpjuč-o men ir prieš ilgus savait
galius še**adien-ais uždaryta.
Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda.

Kapi'a'as---- viri $ 10,000.000

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”__ _ _ _
(4 16) 544 - 7 125

MOKAME UŽ: 

depozitus (P.C.A.) 
santaupos 
term, depozitus 1 m 
pens! |ų fondų ...

IMAME UŽ: 
asmenines paskolos 11 % 

nekiln. turto pask. 9J/4 ’o

6%
7%

8'/< %
. 9 %

Kontrolės K-jos pirm. Ž it- 
kus pranešė, kad kasoj yra 
482 dol., knyga gerai veda
ma, sąskaitos liudija apy
varta ir turtas gerame ir 
tvarkingame stovyje. Kasi
ninkas Gabrėnas asmeniškai 
aplankė skyriaus nartus ir

DARBINGAS RAMOVĖS 
SUSIRINKIMAS

Metinis Chlcagos Ramo
vės Karlų Veteranų S-gos 
susirinkimas praėjo labai 
nuoširdžioje ir rimtoje nuo
taikoje. Lyg juoda katė pra - 
šliaužę pere (tais metais šio
kie tokie nesutikimai .tikime, išrinko iš jų nario mokes- 
nepas (kartosi Mes Chlcagos 
rarpovėnal turime džiaugtis, 
kad yra gerai vadovaujančių 
žmonių, kurte suvokia,kaip 
elgtis, kaip kažkieno pakars-

kaviekas Ir V. Navickas . 
Kontrolės komis ja ta pati: 
P. Ž itkus, A. Be nlulls, J. LIt- 
vlnas. j . <■'

Susirinkime, buvo ragina
ma skirti aukų ir karo> inva-

čtus. Susirinkimas jam už 
tat karštai paplojo.

Į naują valdybą išrinkti: 
Ed. Venglanskas, A. Juškevi
čius, A.Repšys, A.Mišelis, 

tytą nesantaikos ugnelę tuoj j. Bagdž lūs. Kandldata i-Vol- 
užpūsti. Nartų susirinkimai 
paskutiniu metu vyko tvar
kingai, nes jiems kelius kar
tus pirmininkavo E d. Ven
glanskas. Jam susirinkimas 
pare tškė nuoš trdž ią pądėką.  _   _________ ________

Senoji Valdyba patiekė ndų šalpai, tapti mecenatais 
veiklos pranešimus.

Išvyka į gamtą,Michigan 
Intern.Gardens-kur auga 3 
Lietuvos prezidentų eglai
tės, pasisekė labai gerai. 
Dalyvavo šauliai, btrutietės , 
kariai-savanoriai. Buvo iš
kili programėlė ir pagerbi
mas.

Buvo paminėta Kariuome
nės Šventė koplyčioj Ir prie 
paminklo., vakare su LK 
rutės D-jos surengtu banke
tu.

Įvyko trys visuotiniai su
sirinkimai, 6 valdybos, su
organizuotas "Karlo" pobū
vis, kuriam vadovavo Ed. 
Venglanskas. Padaryta virš 
tūkstančio dol.pelno.

11 nartų mirė, naujų Įsto
jo 4. Dabar yra 98 nariai, Iš 
kurių 67 sumokėjoptlnal na
rto mokestį.

Pranešime buvo Iškelta 
mintis, kad reikia kaįbinti 
buvusius karius Korėjoj ar 
Vietname,partizanus,kad jie 
įstotų į natrius, daugiau pa
bendrauti su Amerikos ve
teranais.

Ramovėnat talkininkavo 
studentams rengiamose de
monstracijose miesto vidu
ryje, padarydami ir Išnešio
dami plakatus. Talkininkavo 
Balfo ir Alto veikloje.

Nepriklausomybės Kovų II 
dalies leidimui,kuri gali pa
sirodyti liepos mėn., remti 
Laisvės Kovų archyvą. Jo 
vedėju yra p. Dlmlnskas; 
daug lėšų ir pastangų archy
vui skyrė plk.Dabulevičius .

Cleveland’© Vyrų Choras , 
ramovėaal, išleido plokštelę. 
Chicagoje ją galima įsigyti 
2646 West 71 str.

Ramovės skyrius visada 
stengiasi prisiminti Ir pa
gerbti savo mirusius narius. 
Todėl V-ba prašo, kad še i - 
mos praneštų apie mirus lūs 
pirmininkui ar sekretoriui , 
kad organizacija galėtų lai
dotuvėse pagerbti velionį.

Neseniai mirusio ramo- 
vėnoSkripskūno artimieji pa
dėkojo skyriui- už dalyvavi
mą laidotuvėse Ir paskyrė 
skyriaus veiklai 150 dol.au
ką. Susirinkimas jiems pa
dėkojo.

Buvo prašyta ramovė- 
nų paremti jiems talkinin
kaujančią radio programą 
Lietuvos Aldai? Programa 
plačiai girdima penktadienio 
ir šeštadienio vakarais.T i - 
klme,kad lietuviai galės iš
laikyti šią programą Ir pa
remti joje dirbantį jaunimą J

Bal. Brazdž ion te

Ramovenai su Šauliais pagerbdami mirusius padeda vainiką Jaunimo Centro < 
sodelyje, Lietuvos kariuomenės šventės proga. Nuotr. M. N agio
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POKALBIS SU SPEAK UP 
REDAKTORIUM-LE IDĖJŲ 

(Tąsa iš praeito numerio) 
Taigi, turint omenyje‘visus 
taip vadinamus "ant(komu
nistus", tokią sumą surinkti 
neturėtų būti problema, bet, 
deja,kol kas ji yra.

-Ar turite tam tinkamas 
patalpas, (r ar yra kas šiame

GiliardasUrbonas(kaireje) su L. Jociene 
ir W. Dairiu prie vaišiu stalo NL laikraš
čio spaudos baliuje.

CAMBRIDGE, MASS.
VASARIO 16 d. MINĖJIMAS
Šįmet vasario 19 dieną bu

vo minima mūsų Nepriklau
somybės šventė Cambridge , 
Mass. Minėjimas buvo pra
dėtas specialiomis pamaldo
mis, kurias atnašavo Nekal
to Prasidėjimo Lietuvių Pa
rapijos klebonas kunigas Si
meonas Saulėnas. Pamaldų 
metu smuikininkas Iz.Vasy- 
liūnas grojo smulku, o Vy
tenis Vasyliūnas užbaigė pa
maldas Bacho trumpu pre
liudu. Po pamaldų žmonės v 
susirinko į bažnyčios sve- >■ 
tatnę, kur įvyko oficialioji 
dalis. i

reikale Jums padeda?
*• Iki šiol visas laikraščio 

redagavimas buvo mano bu
te. Dirbti buvo begalo nepa
togu. Dabar, nuo saus Io 7 d. 
dėka dviejų asmenų,“Speak 
Up*turi savo erdvias patai - 
pas. Ta t duoda galimybę su
pažindinti ir Įjungti daugiau 
žmonių Į savanorišką spau
dos darbą.

Redagavimą kolkas atlie
ku aš vienas,straipsnių per
rašinėjimą pagaliau pasto
viai atlieka vienas asmuo, o 
išsiuntinėjimui nuo pat prad
žios- 2 ir 1/2 metų- ištiki
mai talkininkauja ir kitaip 
remia 3 tautiečiai.

-Kas tai per žmonės, ku
rie rašo šiame laikraštyje, 
ir kaip Jūs juos surandate?

-Bendradarbius suranda - 
me prašydami padėti kiek
vieno,kuo jis tik gall.Talp ir 
eina žinia per žmones,per 
plačiąją Kanadą ir kitus kon
tinentus.

- Ar mokate kam nors ho
norarus, ar vfen iš past - 
šventimo žmonės jame bend
radarbiauja?

- Honorarų nemoku, nes 
nėra iš ko.

-Kaip su šio krašto val
diškomis Įstaigomis, Įstaty
mais? Ar jie Jums nedaro 
trukdymų?

'Speak Up* Publishing Co. 
yra užregistruota valdžios 
įstaigoje.

- Ar gaunate iš kur nors 
filnanslnę parama?

-Speak Upf dalinai išsllal- 
dalįT. * JJ ko fctk tš skattytojn* [š j°kn* 

Tradiciniai Įnešus vėlia- .politinių organ izac i jų, grup lų 
vas, atgiedojus himnus,kle- draugijų ir pan.piniginės ir 
bpnas kuilgas S. Simeonas 'kitokios paramos negaunam. 
Saulėnas atkalbėjo invokaci-l Speak Up yra nepriklauso- , 
ją ir E. Vasyltūnienė skaitė,- ^3 laikraštis ir remtasi 
paskaitą. Ji pabrėžė lletu-M-Pavl®nlals asmenlmis.Kfek- 
vlų pi it imą pasaulyje, kaip ir vienas daugiau ar mažiau 
jų kapų augimą, ieškodama pritariantis Speak Up linijai 
prasmės toje misijoje, iš
nagrinėjusi Istorinius faktus 
prelegentė pabrėžė religi
jos reikšmę kovoje už tau- 
t inę nepr iklaus omybę, be I 
tautinės sąmonės egzisten
ciją ir išsilaikymą.

Kun igas Jonas K1 imas Ine - 
šė Įdomių minčių savo kai- tuviškų laikraščių leidėjų be t 
boję: jis priminė kitus ats- skaitytojų?
kirus Į vykius, kurie atsitiko ~ kat kurių lietuviškos 

yra mūsų draugas, jei jis 
neperša savo politinės orga
nizacijos ir pan. Ideologijos. 
Susižinojimas Ir bendradar
biavimas yra viena Iš pag- 
rIndlnlų*Speak Up* Idėjų.

-Ko pageidautumėte iš lie
tuviškos bendruomenės, 1 fe -

' , - Iš kai kurių lietuviškos
vasario 16d.', pa v. vysk. Ba- bendruomenės organizacijų 

aš page Idauč lau d įdės n io 
bendradarbiavimo, t. y. remti 
fe peak Up* visais būdais, ne - 
žiūrint, jog tai nėra jų gami
nys. Svarbu, kad "Speak Up 
anglų kalba supažindins ke
lius tūkstančius žmonių apie 
Lietuvos bylą, apie kurią jie

ranauskas gimė vasario 16 . 
Jo kalba buvo originali.

Kunigas Valkavičlus ragi
no čia iš seniau gyvenančius 
lietuvius rinkti seniau 
spausdintas knygas, rašytus 
laiškus ir bendrai medžiagą, 
kuri vis labiau darosi mums 
brangesnė,kada keičiasi gy- prieš tai bevelk nieko nežl- 
ve n tmo sąlygos ir mūsų bu - no jo. 
vę gyvenimo reikalai darosi 
istorija. Meninėje dalyje 
kunigas Vincas Valkavičlus 
atliko trijų kunigų sukurtas 
dainas, Vyteniui Vasyitunui 
akomponuojant: kun. Alekna
vičiaus " Prašom, prašom 
paklausyti", prel. Maironio vietų Sąjungos nusikaltimus 
"Kue bėga Šešupė"-melodija 
Sasnausko- ir vysk. Bara
nausko "Giedu dainelę". Su- 1 
s trinkus te ji šiltai priėmė šią 
programą, kadangi ji plaukė 
iš gilumos širdies. Pasku
tinis kalbėjo klebonas S.Sau
lėnas apie savo įspūdžius P° medžiagą esukuo geriau

sios nuomonės. Visa trage
dija yra ta, kad mūsų vado
vaujantieji veiksniai nesuge
ba patiekti jaunimui tautines 
-politines problemas dabar
tinio laikotarpio dvasioje .Jie

Mes turime išeiti į pasau
lį, o ne būti užs įdarę savo 
salėse. To prašo ir mūsų 
tautiečiai okupuotoje L lėtu - 
vpje: ” Šaukite kuo garsiau
siai Būkite mūsų burno
mis’.’.’.Kelkite į viešumą So

ir užmačias”, ir pan.
- Kokios esate nuomonės 

apie tremtyje gimusį mūsų 
jaunimą, ypač tuos, kurie 
mažiau domisi lietuviškuoju 
veikimu?

-Apie mūsų jaunimą,kal-

Lietuvoje.
Susirinkę atgiedojo Mari

ja, Marija, vėliavos buvo Iš
neštos ir prasidėjo neofici
alioji dalis- susirinkusieji 
šnekučiavosi Ir vaišinosi.

Minėjimas praėjo nuo - nėra pirmose kovos linijose 
šlrdžloje, šiltoje nuotaikoje. 
Susirinkę pasijuto esą bro
liai ir seserys, visi lygūs 
tos pačios motinos valkai, 
kurios vardas yra Lietuva .

Iš viso surinkta 315 dol. , 
kurie, vienbalsiai nutarus , 
buvo nusiųsti Altui. E.V.

ir dėl to stokoja informacijų 
bet išradingumo.

-Ar tikite į netolimą Lie
tuvos prisikėlimą Irkas da
rytina, kad visa tai pagreiti
nus?

- Į L tetuvos Respubl tkos 
atstatymą tikiu, nes tai nėra

Tau pyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame Jk jk JA 
TORONTO LIETUVIŲ HAKAMA 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------

MOKA:

8"14%už 1 m. term. dep.
8 Vi % už pensijų ir namų planą
7 % už taupymo s-tų
7 i/į% už spec, taupymo s-tą 
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’/į % už aim. paskolas

9’/i% už mortgičius

AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $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 sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolai: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VAI.ANDOS: 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, Ontar'io

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

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

* Namu — Gyvybės 
į E) A M * Automobilių
< Vfc * Komerciniai

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

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W Visais kelionių reikalais
TORONTO, ONTARIO bc"‘“r
... ... tel. 533-3531

utopija 
jokie antžmogiai, 
lygiai tokie patys žmonės, 
kaip (r mes. Jei jie galt at
siekti pergalės, tai kodėl 
mes neturėtumėm pajėgti?

Išvada-mes aptlngstam ir 
iš politinių Išeivių daromės 
ekonominiais pabėgėliais . 
Tampame linksmybių ir pra
mogų bendruomene, kaip Ir 
visos kitos tautinės grupės..

-Kokias pramatote atei
ties perspektyvas Jūsų leid
žiamam laikraščiui? Ar tu
rite kokių konkrečių planų ?

- Jei Iki šiol, po 2 ir 1/2 
metų, be galo sunktose sąly
gose laikraštis išsilaikė ir 
pamažu auga- tai perspekty
vos yra tikrai geros. Tai 
tikras įrodymas, jog tokios 
rūšies laikraštis yra būtlny-| 
bė.

Mano giltu įsitikinimu, 
**Speak Up’ leidimu turėtų 
daugiau susidomėti Baltų 
Federacija, kurt netik dau
giau pateisintų savo būvimą, 
bet ir atliktų didelį istorinį 
darbą.

Baigiant, prašau paremti 
mūsų bendros kovos ginklą 

fe peak Up*lr nelaukti atskiro 
pakvietimo, prašymo, bet 
pasielgti pagal savo sąžinės 
balsą -baigė šį įdomų pokal
bį šio vis tvirtėjančio, drą
sesniais žingsniais žengian
čio laikraščio leidėjas- re
daktorius Glllaras Urbonas.

Prenumerata metams 
$ 7,50, 2 metams $13. Ats
kiro numerio kaina 75 centaL

Su’fepeak Up*sus tpažintl ar 
jį užs isakyt prašome kre ip- 
tls šiuo adresu: /Speak Up* 
P.O.Box 272, Station "B" 
Toronto, Ont., M5T 2W2 
Canada

Mūsų priedai nėra 
yra

ICSM LIETUVIU NAMAI

Vasario 16 d., pirmadienį* 
LN auto aikštės budėtojas M. 
Rakštys buvo užpultas gink
luoto jaunuolio, kuris įsiver
žęs į.kioską, pareikalavo ati
duoti pinigus. Tačiau, mūsų

narsas budėtojas neišsigan
do ir savo vienu stipriu ko- , 
jos spyriu išmušė iš jo lai
komą ginklą. Išsigandęs 
banditas, pasigriebęs šautu
vą. pabėgo. Atvykus policija 
po apklausinėjimo tikrino 
apylinkę, bet plėšiko nepaga- 
vo.

Toronto dienraščių kores
pondentai labai susidomėjo 
šiuo įvykiu, plačiai aprašė 
savo laikraščiuose su M. 
Račlo nuotraukomis kaip 
sensaciją, nes tokiais atve
jais užpultieji nesigina ir be 
pasipriešinimo atiduoda pi - 
nlgus.

LN vadovybė širdingai dė
koja už pareigingumą ir lin
ki jam sėkmės.

Nuo Lietuvių Namų į 60 m.
Lietuvos nepriklausomybės / : 
atstatymo šventės minėjimą 
Anapilyje buvo suorganizuo
tas specialus autobusas.

LN Moterų Dainos Viene
tas gražiai atliko programą 
M. Lietuvos Moterų D-jos 
surengtame šiupinyje ir Til- 
Isonburgo bei Delhi Vasario 
16 šventės proga.

Nauji LN nariai įmokėjo 
po $100: V. Bielskis ir R. 
Chrolavičius.

• Prisikėlimo Parapijos 25 
m. jubiliejaus proga atva
žiuoja Chlcagos Dainavos 
ansamblis su veikalu Kūl - 
grinda,balandžio 15 d., Cent
ral Techn. Mokyklos audito
rijoj (Harbour-Bathurst).

Jubliejinis Banketas bus 
Royal York viešbutyje, Ca - 
nadian salėje,balandžio 16 d. 
5:30 v. v. Jo metu programą 
išpildys Toronto septyni so
listai ir par.choras.
• Lietuvių Filatelistų D-ja 
Toronte ruošia parodą ba
landžio 2 d. Parodų salėje.
• Bankelio Metinis Narių 
susirinkimas įvyko kovo 5 , 
Prisikėlimo Parapijos salė - 
Je.
• Pensininkų pobūviai vyks
ta trečiadieniais, 2 v. p. p. jų 
patalpose.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Ottawa
VASARIO 1,6-s los 
MINĖJIMAS

Ottawos lietuvių kolonija 
nėra didelė, nes miestas ne 
Industrinis Ir naujų Imi
grantų nedaug atvyko. Lie
tuvių Iš p Irmos uos Imigraci
jos buvo nedaug.Visa lietu - 
vtų veikla prasidėjo tik su 
atvykusiais po II-jo Pas.Ka
ro. Šiuo laiku Ottawoje lie
tuvių vis daugėja, nes baigu
sieji mokslus vis dažniau 
gauna darbus centrinėse 
valdžios įstaigose.

Ottawos lietuviai yra žy
mūs ne kiekybe,bet kokybe 
Ir jų veikla daugelį atvejų 
atkreipia į save dėmesį ne 
menkesnį negu didžiosios 
kolonijos.

PRAEITU METŲ BALTIEČILį VAKARAS PARLAMENTO RŪMUOSE, iš kairės Eugen 'Whelan , žemės ūkio ministeris 
ir pagrindinis vakaro kalbėtojas, Estijos konsulo žmona p. Hensoo, J. R. Simanavičius, KLB Krašto valdybos ir Baltų 
Federacijos pirmininkas,!r Kanados Senato pirmininkė Renaude Lapointe. Nuotrauka L. Giriūno.

PADĖKA
Š. m- sausio mėn. 18 dienų staiga mirus mūsų 

mylimam vyrui ir tėvui i

KONSTANTINUI KRASOWSKI,

nuoširdžiai dėkojame:
Aušros Vartų Parapijos klebonui Tėv. J. Kubiliui, 

S.J.,; Tėv. J. Aranauskui, S. J. už iškilmingas Šv. Mi
šias ir palydėjimo į amžino poilsio vietų —kapines; 
Montrealio “Neringa" ir Toronto “Baltija* Jūros Šau
lių Kuopoms, Montrealio Žvejų ir Medžiotojų klubui 
“Nida*, visiems giminėms,draugams ir pažįstamiems 
UŽ užprašytas šv. mišias, gėles, gausų lankymų kop
lyčioje ir palydėjimų ^kapines.

Taip pat dėkojame visoms Seimininkėms su B. 
BendŽiene ir G. Kazlauskiene priešaky uŽ paruo
šimų pusryčių.

AČid visiems už užuojautas ir parodytų didelį 
nuoširdumų mūsų liūdesio valandose.

Nuliude: žmona Elvyra ir vaikai

Vasario 16-ąją ottawleclat 
mini kas met, Ir atrodo, jų 

< veiklos jėgos vis stiprėja .
Šių metų paminėjimas įvyko 
vasario 18 d., vakare, gra
žioje Latvių Bendruomenei 
priklausančioje salėje. Čia 
vyko pamaldos, kurias pra
vedė Ir pamokslą pasakė 
kun dr. V. Skllandžlūnas. Po 
to sekė Iškilmingas Aktas 
bei meninė dalis .Viskam var-

- dovąvoKLB Ottawos Apylin
kės Valdyba. Jos plrm-kas 
Inž. Ladas Glrlūnas labai 
sklandžiu žodžiu apibudino 
minėjimo reikšmę, pristatė 
kitataučius s vėčius. Progra
mos tolimesnį vedimą per
davė sekr. Aldona l Š lulyte l. 
Ji buvusi Hamiltono Mergai
čių Choro Aldas auklėtinė, 
programą pravedė be prie
kaišto. Uždarymo žodis te - 
ko vėl pirm.L.Glrlūnul,

Meninę dalį atliko Mont
real lo A V Choro Vyrų Okte
tas su dirigente Ir akompo 
ntatore M me Roch. Oktetu 
visi žavėjosi, o ypač kai ku- 
rld’mte dainomis,kur Ir žo- 
džiai buvo parinkti Ir pri
taikinti šio minėjimo progai.

Giliai Išmąstytą paskaitą 
skaitė Inž. J. V. Danys. Jis 
vis dar yra ottawlečlų velk-

KRONIKA
JAUNIMO EKSKURSIJA

Jaunimo ekskursiją į Lie
tuvą planuoja Ir šiemet Liu
das Stankevičius. Išvyka,Tė-

los rato sukėjas Ir padėjė
jas veikiantiems jaunesnie
siems.

Po minėjimo,kitoje salėje 
buvo patraukliai paruoštas 
visiems dalyviams užkandis 
su vynu Ir kava. Ir taip visi 
užkandžiaudami, kartu su 
latvių, estų, ukrainiečių ir 
kitų tautų atstovais nejučio
mis sulaukė vidurnakčio Ir 
dar vėlesnio laiko

Ottawlšklų susitikimas šia 
ar kitokių švenčių proga yra 
kartu Ir jų draugiška solida
rumo švente. prp.
• Šį trečiadienįOttawoje į-> 
vyksta Baltų Federacijos Va-* 
karas Parlamento Rūmuose. 
Jame meninę dalį Išpildo mū
sų solistai Gina Čapkauskle - 
nė Ir Rimas Strimaitis.

Montreal
vlškės D-jos kvietimu,truktų 
3 savaites. Pramatoma iš
vykti liepos mėn. 6 d. Ir 
grįžti liepos 27 d. Asmeniui 
ekskursija kalnu otų apie 700 
dol. Amžius 17-25 m.Eks- 
kursįjoję gali dalyvauti ne 
tik Montreallo, bet Ir kitų 
Kanados lietuvių kolonijų 
jaunimas.

T ĖVŲ SUSIRINKIMAS
Lituanistinės Montreal lo 

Mokyklos tėvų sus trinkimas 
šaukiamas kovo mėn. 12 d. , 
po 1O vai. mišių Seselių Na
mų patalpose. Visi tėvai 
būtinai kviečiami dalyvauti. 
Kviečiami visi pasidomėti 
Mokyklos džiaugsmais [p 
rūpesčiais. Šis susirinki
mas yra metinis. Jame bus 
Mokyklos reikalų praneši
mai: mokslo, finansų, atei
ties planai Ir 1.1.

A f A
ROMUI MAZILIAUSKUI mirus, gili a užuojautų 
jo žmonai prof. Ilonai Maziliauskienei - Gražytei 
reiškia lituanistikos kursų studentai ir PLJS 
Ryšių. Centras, i

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJOS 'LITAS* 
valdyba yra sudariusi komisijų, kuri rūpinasi vedėjo su
radimu ir paskyrimu. Ši komisija sudaryta iš pirmininko 
J. Bernoto, sekretoriaus A. KliČiaus ir valdybos nario A. 
Vaupshos. Kvalifikuoti asmenys, susidomėję.eiti “Lito* 
vedėjo pareigas yra prašomi kreiptis raštu į* “Lito” pir
mininkų Juozų Bernotų iki š.m. kovo mėn. 1 5 dienos.

Valdyba.

ĮSIDĖMĖTI N AS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj Ir Europoj "JIB Hoar^ieQe-Lotion" preparatas suklik 
plaukti slinkime, naikina pleiskanas, pašalina niaiijlma, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var

todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. jrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti musų atstovybei:

2498 Dongai) Rd., Windsor 12, Ontaric, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, U. S. A.

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 1978
SEPTYNIOS DIENOS VILNIUJE

Gegužės -May I8 Ir 25 dienomis 
išvykimo Birželio-June 15 diena

Liepos-July 6 diena^
i Datos: Rugpjūčio-August 3diena

Rugsėjo-September 7 Ir 14 dienomis.14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
.i VILNIAUS, - MINSK O-MASKVOS -
..... T «l>: r——;—-i   —-------------- -r

... . Kaina: nuo S |. i 99.00
(laukiama patvirtinimo)

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES iŠ LIETUVOS Į
KRAŠTĄ - KANADĄ.

NUSKRISTI I MIAMI SU SUGRĮŽIMU - tiktai 5109.00
Rašyti angliškai:

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

f Vladimir U rb one)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662 

(Quebec L icence)

MŪSŲ MOKYKLA 
MINĖJO VASARIO 16.

Gražiai Ir įdomiai pami
nėjo Vasario 16-ąją r mū
sų Šeštadieninė Mokykla.

Vasario 18 d. Mokyk
los vedėja Monika Jonynle - 
n ė,pasveikinusį visus, atida
rė minėjimą. Buvo pagerbti 
žuvusieji. Kun. J. Ara- 
nauskas tarė gražų žodį, pa- 
g Irdamas Ir pasidžiaugda
mas lankančiais Mokyklą.

Pagrindinį žodį paruošė , 
gražiai jį perdavė 9 sk. mo
kinys J. Vai luite.

Kiekvieno skyriaus mo
kiniai gražiai pasirodė ata
tinkamomis dainelėmis, dek

lamacijomis. Julija Adamo- 
nytė rūpestingai paruošė, pa
rodė ir paaiškino skaidres 
Iš Lietuvos.

Tautinius šoklus smagiai 
sušoko Mokyklos grupė, ku - 
rial vadovauja energinga 
jaunos los kartos mokytoja 
Rasa Lukoševielutė.

Visi atsilankę buvo paten- 
|kinti minėjimu. Už gerą jo 
paruošimą, svečių atsilanky
mą padėkojo Tėvų Komiteto 
pirmininkas S. Baršauskas.

b.

o Montrealio lietuviai ramo- 
vėnal kariai tufrėjo savo meti
nį susirinkimą praėjusį sek
madienį. Taipgi ir gražias 
vaišes Aušros Vartų parapl -

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage^

STEBĖTINA KNYGA

Mono 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.

jos salėje, dalyvaujant nema
žai svečių montre ai Iečių.

NAMAI - AP ARTMENT Al - !gg ŽEMI: - PASKOLOS I

. .... D.N. BALTRUKONIS
FOTO M.L.Ss 

sistema Sylka Realties Ine.

445 Jean Talon W, Suite 30 5,Mtl. 
Tel: 273-9181-2-3. Rtts.7^7-084^

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

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

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

(Lietuviams duodame specialių nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

( Savininkai V. Šulinskas <S Son tel. 389 - 057 1.

GUY 
RICHARD 
ROOFER------ COU VREUR

7725 George LaSalle
Garinusias patarėja* ir darbo atlikėja* jums gali būti stogdengy* Guy 

'Richard!, kuri * jau seniai lietuviam* patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas bloga* ar kol statote..

1977. III. 1

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

kelnėms-
pristatant 

ir atsiimant
M. PHILIPPE IZZI ____ _ _

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

com, corner 5. ev.7661 A CJJ|TRALJ 
495-90e AVĖ 

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

766-2667.

flirtO S

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS 

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

Plumbing &’Heating k onf rok toriu s.

14Q-2e AVENUE - 366-0330

Mechanizuotos ratų ir kitų dalių reguliavimas. Korės (Body) taisymas ir 
do f y mos nouį ame garaže ir modem i am i s priemonėm! s. Kreipkitės — 
De LaVertndryt, Pr < Lopierreit vandens kanalo. Tol. 365- 3364.

7 psL

7

7



NL REIKALAI
LOTERIJA

Tokias knygutes gavusieji 
prašomi talkininkauti ir Iš-

Nepersenlal buvome skel
bę apie vertingų daiktų lote
riją, kurios pagalba Valdyba 
yra numačiusi pakelti Bend
rovės pajamas šių metų 
laikraščio leidimo biudžete . 
Bilietai jau paruošti ir tuč
tuojau bus išsluntlnėtl laik
raščio skaitytojams Ir ki
tiems lietuviams.

NL Bendrovės Valdyba dė
jo pastangų,kad loterija ne
būtų menkavertė. Tad vl-

platlntl pažįstamų tarpe ir 
knygelių šakneles su pavar
dėmis Ir pinigais sugrąžinti 
kaip galima greičiau, ne už
de Islant. Kartu pridėtas ir 
vokas su adresu grąžinimui.

Loterija- laimėjimų pas
kirstymas- įvyks š. m. ba
landžio 29 d., Spaudos Ba
ilaus vakare, Šv.Kazimiero 
parapijos salėje, Montrealy- 
je-

Šios jūsų nuoširdžios tai

FEDERALINĖ VALDŽIA 
REMIA MŪSŲ MOKYKLĄ*.

Montreallo lietuvių Šešta
dieninė Mokykla 1977- 1978 
mokslo metams gavo iš Ka
nados Federalinės valdžios 
2.200 dolerių paramos.Ši 
parama nebus vienkartinė , 
nes Federalinė valdžia savo 

multlkultūrallzmo programo
je yra pramačlusl pastovią 
etninių grupių Šeštadieni
nėms Mokykloms paramą . 
Paramos dydis,tačiau,prl - 
klauso nuo mok l n lų skai
čiaus ir skyrių -kla - 
s lų ška Ič lauš .

■ Mmttigf of State Miniave d'Etat
■J H Multiculturalism Multiculturalisme

December 9, 1977

gi laimikiai yra vertingi. 
Pažymėtini ypač Montrea- 
llo Lietuvių Kredito Unijos 
Litas dovana- spalvota tele
vizija ir dali.A.Tamošaitie
nės tautinis rūbas.

Knygutė 5-lų bilietų kai - 
nuo ja tik 4 dol., atskiro bi
lieto kaina- 1 dol.

kos ir šiuo būdu paramos 
laukiame iš visų laikraščio 
skaitytojų ir visų lletuvlij. 
Tikime, kad ji Įgalins mus 
atsiekti redakcijos pastato 
Išbaigiamąjį remontą Ir su
stiprins f Inans Inį pajėgumą 
Išlaikyti reikalingą skaičių 
dirbančiųjų. NL

’ -NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’ 
I

I Praiome Hkirpti ir prisiųsti 
su viri nurodytu 
prenumeratos

j mokesčiu.

I
<____________
REKOLEKCIJOS

Aušros Vartų Parapijos 
Rekolekcijas pravesti at
vyksta tėvas Antanas Sau- 
laltls, S. J., ir Seselė Onutė 
Mlkallaltė- susikaupimą.

Kovo 20, 21 ir 22 d. vaka
rais 7 vai. parapijos salėje 
jaunimui ir šeimoms, o D. 
Ketvirtadienį, D.Penktadienį 
Ir D. Šeštadienį vakarais 7 
vai. bažnyčioje vis lems. Ve
lykų rytą 6, 30 mln.Prisikė
limas ir Rekolekcijų užbai
gimas.
• Aušros Vartų Parapijoje 
Didžiąją Savaitę pamokslai 
Išpažintys Ir pa maldos vyks
ta 7 vai. vakarais. Seselė O. 
Mikallaltė aiškins D.Savai-

naujom skaitytojoj. i 
tik ui $7.00 metams )

1 Pavardė ir vardas) I

'Tikslus adresas)

Federallnė parama duoda
ma 3 atvejais: a/ bendrai, 
mokyklos Išlaikymui, b/kur- 
sams, kurte būtų rengiami 
mokytojams paruošti ar pa
sitobulinti, c/Mokyklos va - 
dovėllų paruošimui Ir Išlei
dimui.

Multlkultūrallzmo Minis
ters Norman Caflk kartu su 
ček lu yra ats luntęs L letuv tų 
Šeštadieninei Mokyklai Ir 
laišką, paminėdamas, kad se
kantiems mokslo metams 
parama pramatoma.

Mūsų Mokykla reiškia Fe- 
derallnel valdžiai Ir minis — 
terlul rfuošVrdžlą padėką ir

Mr. Petras Adamonio
MONTREAL LITHUANIAN SATURDAY SCHOOL 
4797 Groavenor Street 
Montreal, Quebec

Dear Mr. Adamonio,

I <uu plea.rsd tu inloxru you that a grant ot $2,200.00 
cheque enclosed, has been awarded to your organization 
under the Cultural Enrichment Support Program.

This assistance, which is an integral part of the 
Multicultural Program, serves to encourage Canadians 
whose cultural backgrounds include ties to languages 
other than English and French to preserve the rich 
diversity which is so vital a part of the Canadian 
society. It is my hope that the opportunities provided 
under this Program will underscore that "unity in 
diversity" in Canada is not merely a slogan but a true 
guideline to an understanding of Canada's pluralistic 
society.

To assist us in evaluating the effectiveness of our 
support to voluntary organizations, it would be appreciated 
if you would submit a financial report in June, along with 
your application form for next year, to the Multicultural 
Program at 1080 Beaver Hall Hill Room 2101, Montreal, 
Quebec, H2Z 1S8.

I congratulate you and the members of your organization 
for your initiatives in promoting multiculturalism and 
I extend my best wishes for continued success in your 
endeavours.

Yours sincerely.

ian

Encl.

Multikultffralizmo mlnlsterio Norm an Caflk laiškas sumažintoje formoje.

šiuo metu jau konkrečiai 
svarsto galimybę ruošti kur-

Dr. J MaliŽka
Dantų gydytojas

1440 rue Stę-Cathernie Outit 
Suite 600

Tel: 866 - 8235. nunių 488 - 8528

DR. V. GIRIOnIENC 
Dantų gydytoja

— • —

5330 L'A»iom*’io»< Blvd. 

Montreal.

Tel. 265-3536

tės įvykių prasmę, o kun. A. 
Saul a It Ls sakys pamokslus 
tr klausys Išpažinčių. Vely
kų rytą 6, 30 mln.Prisikėli
mas Ir pc salėje atsisveiki
nimas su rekolekcijų vedė - 
jais.
• J. Petrulis, NL Spaudos 
B-vės pirmininkas sugrįžo 
Iš Ilgesnių atostogų Florido
je. Jo žmona Kazė buvosu-
grįžusi anksčiau.
• Notaras J. Bernotas su 
žmona atostogauja Floridoje.

Taipgi Išvykę Florldon A . 
ir B.Augalčlal.o paskutiniu 
laiku nuvyko Ir sūnus su
marčta tš Ottavos.
• Sol. Agnė Paškevlčtenė 
buvo Išvykusi į Europą.

*PA RDUOD AMAS 
bongalow 6 kambarių, labai 
ramioj vietoj ir visais 
patogumais.

219 Senecal Street, 
La Salle,P.C. 
Tel. 366- 5286.

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q-
Tel. 932 -6662. nomų 73? - 968 I.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Sc.. L.M.C.C^ E.R.C.S.fC'

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

PHARMACIENS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-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 nek ainuoj anti s pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

PHARMACISTS

366-9742

365-0505

8 psi.

ADVOKATAS

R. J. ISganaitis, BA, BCL

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Plata Villa Marie, 

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bju B.c.u
168 Notre Dama Street E.JSuite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

ADAMONIS Insurance Agency Inc,
PRANEŠA, KAD 

ĮSTAIGOJE PRADĖJO DARBĄ 
MONTREALIEČIŲ PAŽĮSTAMAS 

t .j, c
VYTAS PT A § I N S K AS

Jo darbas yra tiesioginis klijentų 
draudimo reikalų tvarkymas.

Jo žinioje bus gyvybės dr audinio s.

Pri skaitant musų ilgametes darbininkes —
3. Matai škienę — sekretorę ir
J. Adomonienę - draudimo ir sąskaitybos 
reikalams — ,n ’ 
mes visi keturi užtikriname gėrę p atom o vi mę 
ir galimybę apsidrausti.

P, Adomonis, 
Chartered Insurance Broker. . 
Tel: 72^-3545

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

LEONAS GURECKAS

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKČTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI I.SIGYTI I

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

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j 
PASINAUDOKITE I _

PASIKALBĖKITE SU
Managar**

_______ lEO OUItEKAS__________muu Montreal west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

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

DANPAR REALTIES CORP.
| 310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 

MONTREAL. QUEBEC. CANADA
I H3Z ?M9

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenua, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3711

nuo 1945m.

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

tojai, bet Ir vadovai mūsų 
meno vienetams. Vertėtų su
sirūpinti visiems*.

\ P. Ada monte
REKOLEKCIJOS 
Š V. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

Rekolekcijas ves kun.A.
Saulaltls kovo mėn.17 d. 

Penktadienio vakaras bus 
taikomas daugiau jaunimui, 
o po rekolekcijų pamokslo 
jaunimas /tr visi/ yrakvte- 
člaml į parapijos salę pokal
biui. Jaunimas,kurte turėjo 
progos su kui. Ant.Saulaičių 
susitikti ir jį pažtntl-jo lau- 

|kia. O visi kltl-turės progos 
jį pažlnd ir Išgirsti jo jau
natvišką žodį.

Po pokalbio bus kava. 
Skautai, ateitininkai, Jaunimo,—' 
Klubo narlal-paragtnktte at
vykti visus kitus.Kviečiamas 
vteo Montreallo jaunimasi

sus/ o tai būtų po $15 į 
dieną kiekvienam kursantui/ 
Tokiuose kursuose galėtų 
būti paruošiami netik moky-

DĖMESIO ŠAULIAMS
Š. m. kovo 12 d. .sek

madienį 12 vai. įvyks L. K. 
Mindaugo Šaulių Kuopos me
tinis susirinkimas.

Kviečiu visus šaulius ir 
šaules uniformose dalyvauti . 
11 vai. Mišiose A V šventovė
je Ir susirinkime salėje. 
L. K.Mindaugo Šaulių Kuopos 

Pirmininkas

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas

S> ' Tor<,nto' Ont • Tel. 532-3400

Skyrius

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais iO- 3
Trečiadieniais u ždaryta
Ketvirtadieniais 10 - 8
Penktadieniais 10-8
Seitadieniais 9- 1
Sekmadieniais 9.30 - 1

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

DUODA PASKOLAS: 
asmenines 
nekiln. turto 
fnvestacines

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

8’/4% 
9% 
7% 
6%

914%
9*4%

10%

Nemokomo vizų norių gyvybės draudė pagal tente ūpų dydi 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 —— ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
AAUuauMfwr - nunuum ■—wy— i

PAR DAVIMAS

ĮVAIRIU.

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

e Užeikite ir įsitikinsite, kad į/nonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

o Dideli* pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE uhu, 363-3887 
r~7a43 CBMTRALB SOB-ĮIBI (DECORATION) Į

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

MOKA Už:

8.25% 
8.5% 
8,75% 
9% 
9,25%

Termin. ind. 1 metams 
Terrain, ind. 2 metams 
Temti n, ind. 3 metams 
puodą nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. stos sumas.

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 10.5%

10.0% 
12.0% 
W.5%

Nekilo, turto 
čekių kredito 
Inveatacinea nuo

Nemok, gyvjbes ąpdr. iki 81C.0M 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SL, pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo t iU 3 ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1> iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Koaemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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