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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS
NEATLAIDŽIAI 

IŠSTUMTI 
KALBĄ

L AURIN 
SIEKIA 
ANGLŲ 
Kultūrinio Vystymosi Ml- 

nlsterts Camille Laurin sa
kosi, kad PQ planuoja stip
resnį vyriausybės spaudimą 
palaikyti prancūziškąją kul
tūrą, reguliuojant viešąją 
komunikaciją. Dabar ji yra 
ne prancūziška Ir neatlaiko 
lygsvaros t tai reiškia, kad 
bus kontroliuojama Ir fono 
muz Ika, 
1 izuota 
paliestų 
tarnas/.

Mlnlsterls, atrodo, ties log 
fanatiškai nori panaikinti 
anglų kalbą, net ir Iš gelto
nųjų telefono puslapių, ,ku
rtuose skelbiasi įvairios įs
taigos, įmonės, krautuvės, 
dirbtuvės,specialistai Ir 1.1.

Mlnlsterls net palygino 
kontroliuojančius Quebec’o 
ekonominį gyvenimą su "la - 
pėmis vištidėje". Jie ne 
frankofonal, jų apie 80%.

Labai gerai tačiau žinoma, 
kad ekonomine laisve patys 
prancūzai nesinaudojo Ir ne
sidomėjo. Kodėl? Ne tik dėl 
socialinių priežasčių, bet , 
svarbiausia ,dėl pačio jų 
temperamento: prancūzai
nenori sukti galvos,dėti nuo
latinių pastangų ar patvariai 
dirbti,kad ką nors įsigytų, į- 
skaltant Ir pinigus...

raukas/kalp vėliau tvirtino/. 
Sutinkąs už vyriausybės pa- 
re tkalavlmų nepaisymo ettl 
į kalėjimą, jei reikia.

Eina gandai, kad Cossltt 
blefavo, vykdydamas politinį 
žaidimą, Ir jokių dokumentų 
Iš viso neturėjęs... Skamba 
tikrai nesubrendusiai Ir vai
kiškai visa ta istorija

kur l yra monopo - 
amerikonų. Tat 
ir televizijų prog-

ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJA WASHINGTONE
lams George West bei Valst. 
sekr. pavaduotoja Žmogaus 
Teisėms Patricia De r la n ir 
kt. Buvo Ir atskiri sekcijų 
posėdžiai. Kaip bendruose 
posėdžiuose, taip Ir atskl- , 
ruošė, buvo plačiau paliesti 
Europos reikalai, Žmogaus 
Teisių klaus Imal, o taip pat 
Ir Baltijos valstybių padėtis. 
Buvo pažymėta,kad Lietuva 
kenčia priespaudą vergijoje 
Ir buvo priminti Lietuvos 
dls Idental.

Suvažiavime dalyvavusi p. 
Alekslejeva priminė, kad Iš 
30 asmenų Sov. Sąjungoje 
įs įjungus lų į komis Ijas rem
ti Helsinkio nutarimų vykdy
mą, jau net 14 yra areštuoti. 
Ji skelbė,kad Lietuvoje ypač 
sunkiai persekiojami katali
kai.

Konferencijoje buvo pažy
mėta, kad yra pasiekta kai 
kokių laimėjimų rytų Euro
poje, laukiama dar daugiau.

Konferencija vyko Valsty
bės departamento rūmuose . 
Visi galėjo laisvai diskutuo
ti JAV politinę liniją ir Žmo
gaus Te is lų re įkalus. Pla - 
čtau šiuo reikalu bus vėliau 
painformuota.

ALT informacija

Washingtone vasario 27- 
28 d. d. buvo sušaukta JAV 
užsienio politikos Žmogaus 
Teisių klausimais konferen
cija, kurioje dalyvavo apie 
500 žmonių, jų tarpe Ir ke
liolika lietuvių. Amerikos 
Lietuvių Tarybai atstovavo 
tš Chlcagos nuvykę Teodo
ras Bllnstrubas, dr. Kazys 
Šidlauskas Ir Bendram Pa
balį Iečių Komitetui dr.Jonas 
Ge nys.

Konferencijoje bendruose 
posėdžiuose pranešimus pa
darė daugelis Valstybės sek
retoriaus pavaduotojų, jų 
tarpe Valstybės departa
mento pasekretorlus Warce n 
Christopher, Valst. sekr. pa
vaduotojas Europos re Ika-

JOStP BROZ TITO

Muzikas KuSiūnas ir solistė Stankaitytė išpildo programą muziko Jokubėno 
mirties metinėse, Chicagoje. Nuotr. M. Naglo.

jeigu 
tai pa-

RYAN PRISIMINĖ
R. BOURASSA
Claude Ryan sako, 

laimėtų rinkimus,
, naudotų buv.premjero Bou

rassa talentus .kurie provin
cijai būtų labai naudingi.

Ryan pabrėžė, kad Bou - 
rassa turi pergyventi nega
tyvius visuomenės jausmus , 
kol bus pilnai įvertintas dėl 
savo sugebėjimų.

JUGOSLAVIJOS TITO 
LANKOSI AMERIKOJE 
Jugoslavijos prezidentas

Tito atvyko į JAV keturių
dienų vizitui. Jis bus plrma- 
s Is Rytų bloko vadas aplan
kęs Carter’į.

Maršalas Tito neišvengs 
emigrantų protestų. Grupės. 
renkasi prie Baltųjų Rūmų . 
Vieni, vyresniojo amžiaus , 
prisimena savo šūkiuose, kad 
Tito esąs žudikas. Jaunes
niųjų grupė savo plakatuose 
skelbia,kad "prakeikta Ser - 
bų diktatūra gožia Jugosla
vijoje kroatus".

T tto Ir Carter’ lo pas tkal - 
bėjlmal koncentruosis apie 
Rytų-Vakarų santykius Ir ki
tus pasaulinius reikalus.

vo laikomi "kaltais", nes bu
vo duodami skundai prieš 
viršininkus darbe, o ne dėl 
mediciniškų priežasčių.

PRANEŠIMAS DAINŲ 
ŠVENTĖS DALYVIAMS
Muz. Alfonsas Mikulskis 

prašo tuoj registruotis visus 
kanklininkus, skudučių,blr - 
bynlų Ir kitų liaudies muzi
kos Instrumentų griežikus 
žemiau duodamu adresu :

Muz. Alfonsas Mikui ski s
10400 Brighton Drive

Cleveland,OH 44 108,USA

COSSITT IŠSIGINA
Konservatorių MP Tom 

Cossltt, paskelbęs neseniai 
triuškinančią žinią Parla
mente, kad turi slaptus RC

- *MP dokume ntus, dabar, pa - 
reikalavus juos atiduoti, Iš
sigina. Sako, jis jų neturįs , 
nepasakysiąs Ir kaip gavo 
tas Informacijas, ar jų Išt-

JAV PREZIDENTAS ĮSAKO 
ANGLIAKASIAMS 
NUTRAUKTI 
STREIKĄ c

Streikuojantys angį laka - 
s lai JAV-se jau buvo susita
rę grįžti į darbus,bet pas
kutiniu momentu vėl atsisa
kė. Prezidentas Carter’is 

nes nuo pereitų metų rugs ė-1 buvo priverstas,kad Ir labai 
jo mėnesio, po to,kai tokia 
praktika buvo pasmerkta 
Pasaulinės Psichiatrų Są
jungos .

Amnesty International,pa
gal pasirašytus dokumentus 
skelbia,kad patalpintieji bu

SOVIETŲ DISIDENTAI DAR

Iš Londono, Reuterlo ži
niomis Amnesty Internatio
nal sako,kad bent 14 sovietų 
politinių disidentų buvo nu
siųsti į psichiatrines llgonl-

nenoriai, įsakyti nutraukti 
streiką.

Modernioje technologijoje 
dažnai pamirštama, kad pag
rindinė, svarbiausia Ir ge
riausia mašina dar vis

ižmogus
yra -

Kvietimas liečia paski
rus, o taip pat Ir chorų sąs
tatuose esančius liaudies 
Instrumentų vįenetus.

Jaunimo chorai prašo
mi irgi pranešti savo adre
sus Ir dalyvių skaičių muz . 
FaustulStrollal šiuo adresu:

Muz.Faustas Strolia 
15325 Sequoia Drive 
Oak Forestall 60452,USA

Choral Ir 
netal, kurie 
ra patiekę aprašymų bei 
nuotraukų V-los Kanados Ir 
JAV Lietuvių Dainų Šventės 
leidiniui,prašomi nedelsiant

muzikiniai vie- 
tkt šiol dar nė -

tai padaryti. Primenama, 
kad medžiaga turi būti aiš
kiai Ir Išskaitomai paruošta, 
ypač aiškiai Ir lengvai skai
tomos choristų bei kitų mu
zikinių vienetų dalyvių pa
vardės. Medžiagą siųsti 
šluc adresu:

Red.ČesI ovas Senkevičius 
40 Burrows Arvnue
I si i ngton,Ont., Canada 
M9B 4W7

Iškilusiais Dainų 
reikalais kreiptis į

Visais
Šventės
V-los Kanados Ir JAV Lie
tuvių Dainų Šventės muziki
nės komisijos pirm. muz. V . 
Ve r įkaltį:

80 Dorvol Road
Toronto,Ont., Canada 
;46P 2B8 tel. 1-4 16-534-3120

/ .Chorų atstovai visais nak
vynių reikalais kreipiasi į 
nakvynių komisijos plrm-ką:

Kęstutis BudreviČius 
519 Dovercourt Road 
T oronto,Ont.,Canada 
M6H 2W3 tel. 1416-535-9755

m.
v.

KANADOS IR JAV LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖS 
INFORMACIJA

Dainų Šventė įvyks 1978 
liepos 2 d., sekmadienį, 3 
p.p. Toronte, Kanadoje:

t Maple Leaf Gardens spor
to stadljone, 60 Carlton St. 
/tąsa College St. į rytus nuo 
Yonge St./. Stad(jonas ran
das I Carlton Ir Church gat
vių šiauriniame-vakarinia
me kampe- apie 
rytus nuo Yonge 
Yonge- College 
stoties/.

Dainų Šventės
elnio komiteto pirm. J.R.Si
manavičius/ KLB pirm./ , 
614 Tedwyn Dr. Mlsstssau-

2 blokus į 
gatvės / Ir 

požemln lo

Organlza-

ga, Ont. L5A 1K2 tel:l-416- 
275-3134.

Dainų Šventės muzikinės 
komisijos pirm, muzikas soL 
Vacį. Verlkaltls, tel: 1-416- 
534 - 3120.

Dainų Šventės Organizaci
nio k-to vlceplrm. L.Skrlp- 
kutė, sekr. J. Andrulis, Ižd . 
V.Blreta; koordinatoriai: J. 
Karas tėjus, rež.E .Kudabie
nė, A. Jucienė, I. Kryževi
čiūtė, dr. V. Kvedaras, K. Mi
leris, St. Prakapaš, A.Sen
kus, L.Skrtpkutė.T.fJtanults, 
kun. Aug. Simanavičius , 
OFM, J. Taseckas, G.Tar
vydienė, M. Vas lllausklenė, 
muz. Vacį. Verlkaltls, J. Vln- 
gellenė G. Zenkevlčlūtė.

Dainų Šventės leidinio re
daktorius: Č. Senkevičius.

Šiuo metu jau yra užsire
gistravę Dainų Šventėje da
lyvauti 37 chorai, jų tarpe po 
vieną Iš Australijos Ir Ško
tijos. Chorų skaičius gali 
kilti net Iki 40, obendras- 
chorlstų virš 1OOO.Dainų 
Šventės programa sustatyta, 
chorai stipriai ruošiasi Ir 
repetuoja parinktąsias, dai
nas. Dainų Šventės paruoši
me dalyvauja žinomieji lie
tuviai muz tkal,kompozitoriai 
Ir dirigentai.Visa programa 
neturėtų tęstis Ilgiau kaip 2 
valandas.

Stadljonas talpina 16.OOO 
žiūrovų, 
kiekvieno 
dalyvauti.
kviestų garbingų svečių,kl- 
tataučlų. Vėliau bus paruoš - 
tas žemėlapis Ir tiksliai nu
rodys Dainų Šventės bei ap- 
lamalPasaullo LletuvlųDle- 
nų adresus Irkalp lengvai Ir 
be klaidžiojimų juos pasiek
ti.

Dainų 
1 letuvlo 
Bus

Šventėje 
pare iga 

nemažai

PLD Informacija

r vt at amt v aparto IKTAJA. °. Genuffio nuotraukoje iš kairės: publikos dalis, išsirikiavę Sauliai, vėliavos pakilimas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto skaitymą atliekaCICERO LIETUVIAI ŠVĘSDAMI VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJA. Zumaras. asistuojant Kristinai Griniūtei ir Kristinai Tauginaitei. Minėjimas ivyko vasario mėn. 12 dien^. ’
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie 1 Loyaute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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....susvgrąžvnti sau 
vyriausias žmogaus
teises...

( Lietuvos D iplomatijos -

Vasario 16- oslos diena, 
kuria prieš 60 metų buvo 

-paskelbtas Vilniuje Lietuvos 
-nepriklausomybės atstaty

mas, sukelia kiekvieno lie
tuvio širdyje gyvą atgarsį. 
Sovietų okupacijos Lietuvoje 

{.faktas neprivalo užtemdyti 
mums šios šventės reikšmės 
atsiminimo apie laisvą pra - 
e.ltį Ir pasitikėjimo ateitimi.

Lietuvos valstybės atsta - 
tymas 1918 metais nebuvo 
vlenttk susidariusių tuo me
tu Išorinių aplinkybių pada
rinys,bet mūsų tautos valios 
Išraiška. Būtent, mūsų va
lios sugrąžinti Lietuvai -tai 
Lietuvai,kur toje buvo visada 
gyvas Mindaugo, Gedimino, 
Vytauto laikų valstybingumo 
palikimas - tą padėtį, kuri 
jai priklausė Istoriniai Ir 
kuri viena tegalėjo užtikrin
ti mūsų tautai jos kultūros 
plėtojimąsi, socialinę pažan - 
gą,tautos ateitį civilizuotame 
pasaulyje. Mūsų tauta sėk
mingai panaudojo savo ne
priklausomybę pas akytiem 
tikslam pasiekti. Nepriklau
somybės laikais visose vals
tybinio Ir visuomenės gyve - 
ritmo srityse padarytoji pa
žanga buvo užtikrinusi mums 
priklausomą vietą clvlllzuo - 
tų, laisvų tautų tarpe. Tuo 
lietuvių tauta patvirtino savo 
.teisę bei valią būti laisvai Ir 
nepriklausomai. Sovietų už
puolimas Ir smurtu primesta 

'Lietuvai okupacija nutraukė 
šią laimingą dalykų eigą.

Tačiau, kad Ir kaip Ilgai 
trunka sovietų priespauda 
Lietuvoje, ji negali sunaikin
ti lietuvių tautos sąmonėje 
jos didžiųjų Istorinių tradi
cijų, valstybingumo Idėjos , 
Vakarų krikščioniškosios

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

MINT YS, PE RSKA [ČIUS 
L.P. LAIŠKĄ

Torontletls L.P. QNL'’ 45 
nr.1977 m.lapkričio 1O d. 
laidoj " Įspūdžiai Iš Chlca- 
gos" laiške aprašė liūdnus 
Chlcagos lietuvių tarpe pa
sireiškimus,kur, esą, JAV 
^Lietuvių B-ės ve Ik ėjai, f ron- 

. ^Ąlnlnkal Ir šiaip reikšmingos 
f lietuvių veikloje Institucijos 
įpuola mos, ste ng la mas l jas 
kompromituoti, Lietuvos 
okupantų be ndradarblate, ko- 
laborantate, ALT o griovėjais 
ir pan. vadinant. Laiško au
toriui neatrodę taip balsu , 
nes netikėjęs, kad*Naujlenų* 
puolimai darą žmonėms di
desnės Įtakos, nes tik jos 

Stasio Lozoraičio žodis) 

civilizacijos pradų.Ypač,kad 
toms politinėms ir dvasi
nėms vertybėms sovietai 
Lietuvoje tegali prlešpasta - 
tytl vien smurtą, kuris,ta
čiau Ir pačioje Sovietų Są
jungoje dešimtmečių bėgyje 
neįstengė nuslopinti paverg
tų žmonių dvasios Ir sukelia 
jų tarpe balsų prieš Žmo - 
gaus Teisių pažeidimus.

Lygtu būdu sovietų okupa - 
clja negali panaikinti mūsų 
tautos aps Is pre nd Imo te Is ės, 
kuri buvo įvykdyta 1918 me
tais ir palieka gailoje ne tik 
mums, bet taip pat Ir tarp
tautinei bendruomenei: dau
gelis jos narių, su Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis 
priešakyje, Iki šiai dienai 
nepripažįsta sovietų padary
to L tetuva l, ka Ip lygiai Esti
jai ir Latvijai, smurto,bū
tent, jų įjungimo į Sovietų 
Sąjungą.

Ši tarptautinė laikysena 
yra- mums dar vienas aksti
nas pasitikėti ateitimi.Ta
čiau, svarbiausias nepri
klausomybės atstatymo lai - 
das yra pati mūsų tauta, jos 
laisvės troškimas, jos prisi
riš Imas prie savo kalbos , 
kultūros, Istorijos, jos Išti
kimybė tikėjimui ir bend
riems civilizuotos žmonijos 
Idealams. Visa tai yra 
veiksniai prieš sovietų pas
tangas sunaikinti mūsų tau
tos pasiryžimą išsivaduoti 
Iš okupacijos Ir susIgrąžlntl 
sau vyriausias Žmogaus 
Teises,būtent į tautinę lais
vę Ir nepriklausomybę.

Tat sakydamas, aš nuo — 
širdžiai sveikinu tautą kraš - 
te ir užslenlo lietuvius Va
sario 16-los šventės proga .

vienos tuo teužstlmančlos . 
Bet, būvėdamas Chlcagoj, 
įs lt Iklnęs, kad *Nauj te n os' vls- 
tlk įtaką žmonėms darančios, 
nekurle turi net’Naujlenų*Iš
karpų aplankus,kurių minti
mis pasiremia.

Čia tektų stabtelėti prie 
sakinio:"... nes tik jos vle - 
nos Iš visų Išeivijoj leidžia
mų laikraščių tuo teužsįme
na", atsieit “Naujienos*. Sa- 
kyklm.kad šiame sakiny yra 
tiesos. Bet kam tada "Naujie
nas’,kaip "šmelžlklšką"latk- 
raštį, naudoja patys bend- 
ruomenlnlnkal? Va, prieš 
keletą metų,kai vienos Apy
linkės bendruomenlnlnkal 
Įsigeidė apšmeižti vilnietį 
lietuvį, tai per ’Naujienai

’•i

snuim nions f'oGlobojo L.Š.S.T. Kanodoc Šauliu, Rinktina - 1500 De Save Ava.. Montreal, P. 0. X—Z

ŠAULIU SĄJUNGA IR VLADAS PUTVYS-(1873- 1 929) - Ražo Prany s Al ienas
(<.m. kovo mžn. 5 d. suėjo 49 metai nuo jo mirties)

Rašant ta tema- gal tektų 
naudotis įprastinėmis minti
mis apie šią organizaciją, 
tik Lietuvių Enciklopedijos 
daviniais arba leidinėliu 
"Kas yra Lietuvos Šaulių Są
junga?". Todėl, vietoj to, 
nutariau parašyti apžvalginę 
recenziją apie monografinį 
leidinį " Vladas Putvinskis - 
Putvls, Gyvenimas Ir Pa - 
rinktieji Raštai", kurio ant 
antros laidos vyr. redakto
rium Ir redakcinės komisi
jos sekretoriumi-Vaidevutis 
Andrius Mantautas, redakci
jos bendradarbis-Sofija Put- 
vytė-Mantautlenė Ir Emilija 
Putvytė, Šaulių Sąjungos 
Įgaliotinis Putvlo biografijos 
Ir raštų Išleidimui- Vladas 
Išgana lt te, knygos administ
racija - Petras PadvaIskas 
Ir Stasė Cecevlčlenė,knygos 
korektūros taisytojas- Alfas 
Valatka lt te, le Idėjas - L letu- 
vos Šaulių Sąjunga Tremty
je, Išleista Chlcagoje 1973 m. 
-1OO metų nuo Putvlo gimi
mo sukakties proga.

1919 m. pavasarį Vladas 
Putvte, atvykęs į Kauną Ir 
pradėjęs eiti Tiekimo De
partamento direktoriaus pa
re Igas jau nut ėję L lėtu vos 
valstybėje. Kurį laiką jis 
gyvenęs viename kambarė
lyje su savo švogerlu dali. 
Antanu Žmuldzlnavlčlum.Sa
vo prisiminimuose Žmuid
zinavičius ryškiai atvaiz
duoja pirmąsias konkrečias 
Putvlo pastangas, tą pavasa
rį siekiant sukurti Šaulių S- 
gą, dar prieš partizaninio 
būrio Kaunui ginti suorgani
zavimą.

" 1919 m. pavasaris buvo 
gana gražus. Saulė greit nu
galėjo žiemos ūpą Ir galingai 
šildė. Žemė, šilumos paim
ta, garavo ir kvepėjo.Paukš- 
člal triukšmingai skubėjo 
kurti šeimyninį gyvenimą. 
Žmonės,kupini vilčių,links
mai susirūpinę zujo gatvė
mis.

"Medinis namelis, nese
niai pakrikštyto j Kęstučio 
garvėj, kur gyvenau, dieno
mis taip pat garavo Ir vienu 
galu lyg dar labiau klimpo 
mlnkšton žemėn. Mano kam
bary, kad Ir langą atidarius , 
buvo jaučiamas stiprus, šal
tas grybo kvapas.

Vieną dieną atsikraustė 
pas mane Vladas Putvinskis. 
Jis užėmė priešais mano lo
vą kyšančiomis spyruoklė- 
mis otomaną/sofą/. Be to, 

paskelbė,kad vieno vilniečių 
skyriaus pirmininkas esąs 
komunistas Ir kenkiąs lietu
viškai veiklai. Apšmeižta - 
jam buvo atimta te te ė gintis 
^Jaujlenose'lr visuose kituo
se laikraščiuose. Nė vienas 
laikraštis net Ir nepaminėjo, 
kad šmeižiamasis jam me
tamų kaltinimų neprisiima .

Jau minėtas apšmeižtas 
vilniečių skyriaus p-kas, ap
sigynimui spaudoje neradęs 
vietos, padavė skundą Pasau
lio Lietuvių B-ės Garbės 
Teismui. Teismo p-kas at - 
sakė, kad tokius skundus 
spręsti neleldžląs statutas. 
Skaitant laikraščiuose B-ės 
suvažiavimų aprašymus , 
Garbės Teismo pranešimas 

jis dar valdė taburetę, o aš- 
kre Ivą kėdę. Stalo kol kas 
nebuvo, Kaip aiškino šeimi
ninkė, jį Išjojo vokiečiai. 
Teisybę sakant, ne taip jau 
tas stalas ir buvo mums 
reikalingas. Dienomis Vla
das dirbo Tiekimo Ministe
rijoj, aš-Dallės Departamen
te. Valgydavom Dievas žino 
ką Ir kur, o miegant-kam gi 
reikalingas stalas?

Gaila tik, kad išėjus iš 
spaudos šiam monumenta
liam, mlšlollnlo pobūdžio 
leldlnlul/trys tomai vienoje 
knygoje/, bevelk niekas apie 
tat neparašė-nerecenzavo , 
gal tik Išskyrus adv. Algirdą 
Budrecką.Jls klek platesnes 
Ištraukas davė ‘^Tremties 
Trumlte /prie "Karlo"/, o 
šiaip- bevelk visiška tyla. 
Dėl tos tad priežasties nuta
riau patiekti Iš knygos ap
žvalginių minčių, liečiančių 
Šaulių S-gos įkūrėją, didelį, 
amžino atminimo lletuvį- 
Vladą Putvlnskį-Putvį.

Biografijos autorius yra 
Aleksandras Martautas, Put- 
vlo žentas/vedęs Sofiją Put- 
vytę /. Knyga parašyta 
sklandžiai, įtikinamai.

Emilija Putvlenė- Sibiro 
kankinė, tenai Ir mirusl-lel- 
dlnlo įvadiniame žodyje 
" Šauliams Ir Visuomenei", 
Vįadul Putvlul mirus, šitaip 
skundžiasi Ir dėsto:

" Sunkus likimo kirtis 
skaudžiai sužeidė mano sie
lą, atimdamas išmanęs ma
no gyvenimo draugą šaulį 
Vladą Putvlnskį.
...Jis labai mylėjo savo 
tautą, visomis savo sielos 
jėgomis jautė, kad lietuvių 
Tauta yra Dievo rinkta tauta. 
Visą savo gyvenimą jis Ieš
kojo to žmogaus,kuriam yra 
skirta prikelti Iš miego Lie
tuvos sūnus"...

Vladas Putvinskis-Putvte, 
pirmasis Ir aštuntasis Lie
tuvių Šaulių S-gos pirminin
kas, didžiai patriot Iškas Lie
tuvos bajoras, pats buvo Si - 
biro tremtinio sūnus.

Pagal jo biografą A. Man- 
tautą, Vladas Putvte buvęs 
vidutinio ūgio, nestalglų ba
lansuotų judesių, trumpais 
plaukais, kuriuos kartais 

skamba, kad skundų nebuvę. 
Būtų labai įdomu patirti Iš 
kur B-’oė gavo tokį statutą Ir 
Ir kokia g t tada Garbės 
Teismo paskirtis? Panašių 
pavyzdžių galima parinkti 
š Imtus.

Kada viena kalbama, o kl - 
ta daroma,tai apvilta visuo
menė Iš tokios organlzacl - 
jos Ir jos ve įklos pas Itrau - 
kla.Pavyzdvs ig B-ės su j-

žlavlmo.kur numatytų atsto
vų dalyvavo t Ik trečdalis. Di
dės nė dalis apylinkių jau ne
begali Išrinkti valdybų - 
Į valdybas niekas nebeina, 
tai tenkinasi aklamacijomis. 
Yra vietovių,kuriose Ir ak
lamacijoms nebepas įduoda. 
O aprašant B-ės dvldešlmt- 
penkmetį džiaugiamasi, kad 
po trumpos audros Ilga gied
ra. Taip vienos srovės min
čiai gal ir giedra, bet tauti - 
net- didelės ūkanos, Ir jos 
vis tamsėja.

Taip yra Kanadoje dietų - 
vlal Iš veiklos išstumti, ar 
priversti patys pasitraukti . 
Ta pati Bendruomenė ir A- 
merlkoje, bet įvyko kitaip, 
atsirado kita- reorganlzuo- 

skuste nuskusdavęs, Vėllau- 
nupllkęs ir tada sakydavęs: 
" Esu kaip kazokas". Jis tu
rėjęs labai didelius ūsus,jo 
akys buvusios mėlynos Ir gi
lios. Bet įpatlngą Įspūdį da
ręs jo veidas,pilnas minčių, 
Įtampos, nors Iš pirmo 
žvilgsnio- atrodęs visiškai 
ramus.

Vladas Putvls,buvęs auk
lėtas aukštos Inteligencijos , 
ypatingai religingos Ir 
krikščionišką gyvenimą ve
dusios motinos, nuo pat jau
nystės tiesos Ieškojęs filo
sofijoje. Tik Į senatvę jis 
pradėjęs rašyti šventraščio 
temomis. Prie Dievo sąvo
kos IrDlevo santykių su tau
ta aplpavldallnlmo-jte priė
jęs per filosofiją.

Filosofija buvo užvaldžiu
si visą jo galvojimą. Vienok, 
ji neklludžlusl gerai admi
nistruoti savo dvarus,didin
ti pajamas, įvesti naujas ar
ba atgaivinti karo paliestas, 
ūkio šakas, organizuoti Ir 
plėsti Škulių Sąjungą, jai va
dovauti fronto kovų metu. Jis 
buvęs ne s lauras-teoretinis, 
bet viso gyvenimo filosofas..

Vladas Putvls labai verti
nęs visuomenės kūrybinius 
darbus: chorus, orkestrus , 
knygynus,paskaitas,kursus , 
o ateityje- galvojo Ir apie 
Šaulių universiteto steigimą. 
Juk tautos atgimimas vykęs 
su daina, teatru, knygne
šių darbais. Tie darbai,esą, 
plėstini ne tik šaulių organi
zacijos .rėmuose, bet Ir vi - 
soje tautoje.Norėčiau,sakęs 
Putvls,kad šauliai pasidary
tų naujais knygnešiais, kad 
knygą Ir laikraštį neštų Iš 
kaimo Į kaimą, Iš trlobos Į 
trlobą.

Viena pagalblnė-technlška 
arba materialinė priemonė 
šaulių tikslams siekti- Šau
lių Namų statyba. Nemažiau 
svarbios priemonės - sava
noriška, kieta drasumėbel 
broliškas susiklausymas, 
Iniciatyvos gerbimas Ir ug
dymas, Ir tokia organizacinė 
tvarka, kurt atattktų naujo
sios pedagogikos reikalavi
mus.

ta Bendruomenė. Vieniem 
kitus kaltinant Ir kol lojant, 
padėtis ne pas įtaisys . Paga
liau, ar viskas šmeižtas,ką 
'Naujienos*rašo?Jei būtų su
gebama šaltu protu pagalvo - 
tl, talbotų randama Ir giliai 
nagrlnėtlmį reiškinių. Pa
vyzdžiui, jaunimo atlletuvė- 
jlmul siuntimas į rusų or
ganizuojamus kursus Vilniu
je. Kelius pasiseks įtikinti , 
kad rusiškam okupantui rū
pi, kad išeivijos lietuviai ne- 
nutautėtų? Tokius kursus 
organizuodami, jie turi kitus 
tikslus. Kitas klausimas , 
ar jiems pavyks savo tikslų 
pas tekt t.

Turėdami minty tokius 
kursus, sus įdurtam Ir dar su 
viena problema. Mes savo 
gyvenamų kraštų vyriausy
bes bandome Įtikinti,kad o- 
kupantas vykdo ge noc Idą-1 le- 
tuvlų tautos naikinimą. Vyks
ta tarptautiniai suslttklmal- 
kalp priimta vadinti,konfe
rencijos; buvo Helsinkyje, 
šiais metate Belgrade, jų 
gali būti Ir daugiau. Jei lie
tuviams pavyktų prikalbėti 
Ameriką ar Kanadą, kad

Vladas Putvinskis-Putvys,
Lietuvos šaulių Sąjungos įkūrėjas.

VELYKOS - tikėjimo, vil
ties Ir didžiojo Prisikėlimo < 
šventė, teprimena kiekvie
nam laisvame pasaulyje 
esančiam šauliui, šaulei li
gų metų svetimųjų primes
tą jungą mūsų tėvynei Lietu
vai. Tesutelkia ši šventė ti
kėjimo ir vilties didžiajai 
prisikėlimo valandai tr te- 
užgrūdlna kiekvieną lietuvį 
Didžiajai Laisvės Kovai už 
teisingumo Ir Lietuvos suve
reninių teisių atstatymą.

•
KANADOS Šaulių Rinktinės 

Valdyba posėdžiavo vasa - 
rlo 9 d. Buvo aptarti svai • 
būs K.Š. Rinktinės einamieji 
reikalai.

Sudaryta Rinktinės Revi
zijos Komis Ija Iš D.L.K.Al
girdo Šaulių Kuopos šaulių: 
Alfonso Patams to-plrmlnln- 
kas, narių- Andriaus Petke
vičiaus Ir Stasio P įlipa v I- 
č lauš.

Kanados Šaulių Rinktinės 
lO-čto minėjimas bei Antra- 
s te Kanados Šaut lų Sąskry- 
d te, kur te buvo numatytas š. 
m. balandžio 22 d.Tororte- 
neįvyks dėl Vlado Putvlo 
Šaulių Kuopos netesėjimo jai 
patikėto Įsipareigojimo. Mi
nėjimas nukeltas į vėlesnį 
laiką. Vieta Ir laikas dali
niams bus pranešti atskiru 
aplinkraščiu.

Visi daliniai prašomi ne
delsiant atsakyti ĮK. Š. Rink
tinės pas lųs tų Anketų prašo
mas žinias.

Rinktinės Vėliavos Fondui 
paaukojo Maironio Š. Kuopa- 
25dol., Neringos Jūrų Š. 
Kuopa- 25 dol. Ir Povilo 
Lukšto Š.Kuopa- 71 dol.

V 1st daliniai maloniai pra
šomi ŠAULIŲ AIDUI siųsti 
savo veiklos aprašymus tr 
nuotraukas bei paremti 
spaudą, kuri puoselėja šau- 
1 Išką ve Odą. J. Š lauč lul Is a

K. Š. R.pirmininkas '

jie tokiame susitikime pri
mestų rusams lietuvių nai
kinimo kaltę,tai ką rusai at
sakytų? Tokie kursai jiems 
ir būtų didelis kozerls atsi
kirsti, kad ne rusai vykdo 
genocidą,bet Amerika Ir Ka
nada, nes Iš ten pas juos at
važiuoja lietuvių kilmės jau
nimas Iš moki; l lietuvių kal
bos Ir kitų lituanistinių ži
nių pasisemti. Nejaugi nie
kam neateina į galvą tokie 
labai galimi atsįtikimai?Sa
kysim, kad ALTas Ir reor
ganizuota Bendruomenė to
kią mintį turi. Tai ar 
yra pras įkalt Imas, kad lietu
viai, o per juos Ir galimi 
lietuvių užtarėjai,nes įleidžia 
būti rusiškojo okupanto su
kompromituoti?

Jei jau taip rūpi lietuviš
kas te jaunimas,tai kodėl ne- 
naudojąmos vietinės progos 
jį Išlaikyti lietuvišku? v

Vietoj kad praplėtus Ir par
get inus savas mokyklas, jos 
leidžiamos virsti viešbu
čiais arba taip trumpas šeš
tadieninių mokyklų laikas, 
naudojamas anglų kalboje

(Nukelta 13 psl.)
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‘DIDŽIOJI ILIUZIJA
Jonas Karka Valstybė-vlsuomenė netu

ri pavergti žmogų, > paver
čiant jį kokios nors Utopijos 
Įrankiu. Žmonės negali likti 
avių kai mene/kalp SSSR/"-

diktatūros santvar- 
psl./. V. J-ka pa - 
prieš socializmo 
planavimą- Įmonių,

(Tąsa is praeito numerio)
Socializmo problematikos 

skyriuje /343-656 psl./ Dl - 
dž tos los Iliuzijos ąutorlus 
Išnagrinėja Europos socia
lizmo teorijas .palygindamas 
jas suK.M.soclallzmu-kp- 
munlzmu. Socialistai
priėmę K. M.tezę,kad kapi
talizmas turĮs žlugti/65O 
psl./. Tačiau praktikoje, 
Švedijos, Vak. Vokietijos, 
Anglijos socialistai yra de
mokratai, remiasi žmonių 
patyrimu, nepripažįsta pro
letariato 
kos /656 

• s įsako 
centrinį
kalnų nustatymą,panaikinimą 
laisvų varžybų Ir kt. Kapi
talistinis laisvas ūkis esąs 
pranašiausias. Jis ugdo ūki
nę pažangą,privačią Irilcla- 
tyvą /667 psl./. " Varžybos 
tepa pažangos ratus" / 673 
psl./. Komunizme,soda - 

1 Hz me darbininkas tampa 
mažu valstybinio ūkio rate - 
llu" /676 psl./.

MARKSIZMAS TEORIJOJE 
IR TIKROVĖJE

BENORI METMENYS APIE 
SPORTĄ VYRESNIEMS
(Šio straipsnio autorius yra buvęs ž’mus lengvosios atletikos sportininkas — bėgikas ir ėjikas, atstovavęs Lietuvę 
pabaltijos valstybių varžybose, o organizacinėj veikloj — vadovavęs Lietuvos Atletikos sąjungoje. Visa laikę ak
tyvus bendradarbis sportinėje ir visoje lletuvlžkoje spaudoje).

Vyresnio amžiaus grupės
yra skirstomos:
1 klasė- 35- 45 m., 2- 45-55
m., 3- 55-65 m. Ir 4- 65 Ir
vyresnieji.Pabaigoje dr. V. Juodeika 

daro Iš vadą: "T lėk revoliuci
nio marksizmo teorija,tiek 

yra_ (r evoliucinio socializmo 
teorija nėra teoretiškai pa
gristos, jos turi savyje dau
gybę prieštaraujančių tezių" 
/71O psl./. Nei marksistai , 
net socialistai, sugriovę ka- 
pltallzmą, neturi naujo,tin - 
kamo ūkinio plano. Jie yra 
pas įmetę, dėl to kenčia /kaip 
SSSR/milijoną t darbininkų" .

"Didžioji Iliuzija", f tomas, 
dr.V. Juodeikos parašyta la
bai kruopščiai, Įdomiai,po- 
pullarla kalba, pasiremiant 
autoriaus praktiniu patyrimu 
(r daugelio žymių ekonomis
tų, mokslininkų veikalais , 
Autorius patiekia sąrašą 
veikalų su moksliniame pa
saulyje žinomomis pavardė
mis- autoritetais apie K. 
Mar*’o- Engels’o soclallz - 
mą-komunizmą, socializmo

"Nuosavybė teorijos švle - problematiką ir kitus palies- 
soje" /68O-692 psl./ skyrių- tus knygoje klausimus.Jų 
je dr.V. Juodeika Įrodo, kad nurodyta knygos gale kelios 
privatinės nuosavybės jaus - dešimtys.
mas yra prigimtas. Jau ma- Asmeniškai pažinojęs Ir 
žas, 2 m. kūdikis šaukia : jam dirbęs /kalpkalnųkont- 
mano, mano’."/žaisliukas ar rollertus/galiu tvirtinti,kad 
daiktas/. Privatinė nuosavy- Didžiosios Iliuzijos autorius, 
bė sukūrė pažangą ir civili
zaciją. /68O/psl./. "Todėl 
socialistai - komunistai,pa
naikinę nuosavybę, veikla 
prieš žmogaus prigimtį" 
/684psl. /.

K.Marz’as reikalauja pa
naikinti ne tik privatinę nuo
savybę, bet Ir valstybę, įve
dant lyg anarchiją. Marks te
tai nuosavybę skaito Išnau
dojimo Įrankiu, o valstybę 
jos gynėju "/688 psl./.

prof. dr. V. Juodeika yra 
kompetentingas, turĮs prak
tinio patyrimo, teoretinio par- 
slruošlmp nagrinėti Ir da
ryti vertingas Išvadas apie 
K. Mary ’o socializmą-komu
nizmą Ir kitas socialistines, 
ekonomines doktrinas.

Šiuo kartu dr. V. Juodeika , 
abejais savo veikalo tomals- 
Soclallzmas Šiandien, [[ t . 
spaustuvėje-pas įrodo, kaip 
rimtas mokslininkas.

Dr. Vladas Juodeika, 
veikalo Didžioji iliuzija autorius.
Karl Mar x’o "rojun” jau 

pateko ne tik rusų tauta, bet 
ir su lietuviais, visos kitos 
tautos už Geležinės Uždan
gos. K. M.komunizmas pa
vergė žmogų, tautas. Ta la
va liejasi į Vakarus. Apie 
marksizmą kaip lietuviai, 
taip Ir kitos tautos mažai ką 
žinojo iki 1940 m. Markslz- 
mąs yra krikščionybės prie
šas. Tačiau, nei lietuvių 
krikščionių vada t, nei Italijos, 
Ispanijos, ar Prancūzijos 
apie savoprlešą-komunlzmą 
mažai ką žinojo Ir žino . 
Aukštose mokyklose, kunigų 
seminarijose Ir kitose mo
kyklose tik paviršutiniškai 
iki šiol praeidavo pro K. M . 
mokslą. Dr. V. Juodeika su
prato, kad reikta savo prie
šą pažinti Iš pagrindų.Tą jis 
gerai atliko. Todėl visi raš
tingi lietuviai: kunigai, mo
kytojai, šviesuoliai, seni Ir 
jauni turi Įsigyti dr. V. Juo
de Ikos*DIdžtąją iliuziją*, abu 
jos tomus, Išstudijuoti ją 
kaip bibliją. Nereikėtų bijo
ti Ir per laikraščius panag
rinėti socializmo- komuniz
mo. Šiais klausimais mūsų 
jaunimas/kaip ir visų ame - 
rlkonų/mažal ką žino. Todėl 
visi lietuviai skaitykite’‘Did
žiąją Iliuziją'

Daugelis mokslo šakų, 
kaip pedagogika, psichologi
ja ir sociologija pradėjo di
desniu mastu nagrinėti vy
resnio amžiaus žmonių pa
jėgumo ir sveikatos ypatu
mus. Dabar medicina, o ypa
tingai sportinė, jau daug atl- 
dengėpaslapčlų,kurios Ilgus 
metus niekam nerūpėjo, nes 
atrodė lyg ir bevertės. Pas
tangos senstančio amžiaus 
žmonėms prailginti kūrybin
gos nį Ir vert Inges nį gyveni
mą, kuris socialinėj eigoj 
turi daug prasmingų užmojų, 
senstančią kartą giedriai 
nuteikia.

ko j, Įrodo žmonių vitališku - 
mą, jei tik protingai veda gy
venimą.

Aktyviuoju poilsiu ar flz . 
lavinimu pagrįsta senesnių
jų, pensininkų amžiaus Ir 
maždaug dar 35-60 m.klasė 
/ kurios armijos mllljonl- 
nės/klekvIenoj tautoj sudaro 
rimtas problemas palaikyti 
jos gerbūviui Ir sveikatingu
mui, sutelkiant , klek Įmano-- 
ma, prieinamesnes veiklos 
sąlygas Įvairioj socialinėj 
judėjimo aplinkoj.Sportinin
kams, buvusiems aktyviame 
varžyblnlame gyvenime, ku
rių dabar nemažai yra atsa
kingose vietose medicinos 

(ar pedagoginėse srityse tų* 
opių klausimų nuodugni ana
lizė davė valslų.Tarptautl - 
nlų kongresų simpoziumuose 
suderinus darbus , paremtus 
praktine Ir moksline patirti
mi buvo sukauptos žinios.

Sportlnėse varžybose, ku
rias jau keletas kraštų vykdo 
yra senjorų pirmenybės, Ir 
kelinti metai net Ir pasauli
nės senjorų pirmenybės yra 
praktikuojamos. Minėtos 4 
grupės smulkinamos net Ilgi 
6-7 klastų,bet pradinis sen
jorų amžius 35 metai-lieka 
tas pat.Mediciniškai Ir ana
tomiškai yra nustatyta, kad 
nuo 35 m. amžiaus organlz - 
ims jau pradeda pamažu 
"llesėtl" Ir slinkti žemyn.

Mums, lietuviams, dau
giausia rūpi ne pačios vir
šūnės, bet klek galint dides
nį skaičių žmonių Įtraukti Į 
sportinį ar rekreacinį judė
jimą. Jeigu statistinius duo
menis reikėtų nors apytik
riai surinkti, skaudūs skai
čiai akis graužtų. Būkime 
tikri,kad iš Australijos,Ka
nados, didžiosios daugumos 
gyvenančių JAV lietuvių, virš 
40.000 išeivių,dalyvaujan
čių sporte, nerasite n e t 1% 
t. y. 400 as menų, kurie, sa
kys Im nuolat, 3-4 kart Į sa
vaitę, praktiniai sportuotų.

HuiuiiiuiuiumuiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiilHii

Monique Begin, Minister Monique Begin, Ministre
1978. HI. 8

Santė et Bien-ėtre social 
Canada

Health and Welfare 
Canada

Nors tarptautinės litera
tūros šiais klaus Ima fe yra 
labai mažai, dažniausiai net 
Ir didieji kraštai-JAV, V. 
Vokietija, Anglija, Prancūz l- 
ja Ir kt. mažai ką turi./Ko - 
monistinių kraštų literatūra 
nežymima, nes jie visokios 
veiklos vaisius panaudoja 
partijos Ir rėžimo garsini
mui/.P taktikoj, jau bent ge
ras IO-metis, kai plačiai 
rieda pirmyn gauslngesnl 
skaičiai žmonių, nors savait
galių dienomis "pastepor- 
tuotl", o tikri senjorai- 60 
m. Ir virš, turi parinktą Ir 
programą.

Pagrindinis reikalas yra 
susklrstymas/pagal amžlų/į 
grupes Ir toms grupėms nu
matytus fizinio lavinimo Ir 
sporto darbo punktus , atsi
eit, tikrą programą.

35 - 45 m.amžiaus grupė
Praktine patirtimi Ir duo

menimis remiantis,yra gau
su pavyzdžių, kai vyresnieji 
per 25 m. amžiaus Ištvermės 
varžybose yra pas lėkę net 
pasaulinės klasės lygio. Tas 
ryškiai matyti Ilgųjų nuoto - 
llų bėgimuose /Marathono 
42,195 klm. Ir 1C>O klm. nuo - 
toliuose/. Antai Prancūzijoj 
pr akt tkuo ja mas trad ic m te 
ė j l ims Stras sbur gas - P ar y- 
žlus,berods, apie 530 klm., 
Šią rungtį 1978 m.Įtraukė JA 
AF-Tarpt. Lengvos los Atle
tikos S-ga Į tarptautinį Ka
lendorių. Laimėtojas daž
niausiai žymimas Iš vyres
niųjų, nors norma, rodos, y- 
ra 70 vai.

Pagal savijautą ir ne per 
didelį krūvį-įtampą,pasiim
tos programos vykdymą, or
ganizmas palaipsniui Įsįsa
vina ekonominį principą,t.y. 
kuo mažesnėm jėgom, kuc 
daugiau atlikti. Šis amžius 
kaip tik laiduoja turimų 
energijos kiekių Išlygintą 
panaudojimą,kas reiškia, jog 
užsimotas praktinis krūvis 
turi būti nesunkiai Išlaiky
tas. Sporto medicinos Ir 
fiziologinių Institutų tyrimai 
pakrtotlnal Įrodo, kad 30 - 
50 mt. amžius yra ekono
miškiausiai Išnaudojami.

igu esi virš 65m
atsiųsk savo 

GIS. formas
Kasmet privalote paduoti prašymą dėl 

GUARANTEED INCOME SUPPLE'ME NT nors 
dabar jį ir gaunate.

Užpildykite prašymą, kurį gaunate paštu. 
Grąžinkite jį adresuotame voke kaip galima 
greičiau.

Mes negalime toliau mokėti Supplement - 
papildą po 1978 m. kovo m ė n. 3 1 d., jei neat
siusite savo formos. •

Jeigu turite klausimu, dėl informacijų skambinkit 
i artimiausią Old Age Security įstaigą.

Sunkiausias uždavinys 
šiems žmonėms yra dėl di
delės stokos pažinimo flz. 
lavinimo paskirties, Ir sunku 
nustatyti,kokios apimties Ir 
kokios sporto rūšys pagal 
amžių yra geriausios.

Kas kita jau specialiose 
mėtymų rungtynėse /diskas , 
Ietis,kūjis ar rutulio stūmi
mas/, kur vyrlauja Išmeti
mo greitis Ir jėgos stalgus 
panaudojimas. Bet va, Ir čia, 
asmens Inteligencija ir vi - 
dujinis Impulsas, su gera 
moksline šios rungties stu
dija,kalba vyresniųjų naudai. 
Gražiausias, ir Ilgi šiol vle - 
n Intel Is pasaulyje pavyzdys 
yra amerikietis Al Derter- 
keturlų olimpiadų disko mė
tyme laureatas. Šiais metate 
jam sueina 42 m.amžiaus , 
bet savo pasekme 62, 52 mtr. 
1977 m. pralenkia mūsų 
Išeivijos stipriausią rekor
dininką Henriką Barkauską 
/jo 1977 m. rugsėjo 4 d.at- 
s fekta pasekmė 51, 26 mtr . 
disko mėtyme, 2-oji ' vieta 
Kanados lengvus los atletikos 
pirmenybėse, net per 11 mtr. 
yra žemesnė/.

Č la pat pab r ėž la me, kad A1 
Derter deda pastangas 1980 
m. pakliūti Į JAVollmptnės 
rinktinės dalyvius.

Įsidėmėtina, jog šiame am
žiuje dauguma jau yra šei
mos tėvai Ir su nemaža dar
bų krūva gyve narnoj aplln-

Šiame laikotarpyje galima 
praktikuoti visas fizinio la
vinimosi formas, net Ir var- 
žyblnes.jel asmens prieš tat 
tamtlkrą metų skaičių rung
tyniavo. Tinka Ir dviračiu 
Ilgesnių nuotolių važiavi 
mai, bet turi būti pa
laipsniui prieita, ypač 
tų,kurte jokioj sporto šakoj, 
jaunystėje nesportavo. Nuo
toliai, laikas, pulso kontrolė 
ir kt. bus aptarti Ir gerb . 
skaitytojams paskelbti vė
lesniuose straipsneliuose .

A išku, paruoš lamoj prog
ramoj tam tikrą vietą užima 
Ir atatinkamų pratimų glm - 
įjasttka, kuri lengvai prie t - 
narna namuose visiems. Tas 
stiprinimo laikotarpis trun
ka apytikriai pilnus 3 mėn. , 
tada jau klasėms numatyta 
prqgrama,pagal asmeniškus 
sugebėjimus, nesunkiai duo
dasi atlikti. Asmeniškas 
pergyvenimas su dideliu 
nuotaikos praskaldrlnlmu , 
ž ad Ina v Ital Iškęs n Į ž mogaus 
Įsijungimą visų darbų plot - 
mėn. Kas prieš metus nebu
vo Įmanoma ar net neįtikėti
na, šiandien virsta kasdle - 
nine Ir būt Ina darbo elga,le - 
mlančlal veikianti į I; asmens 
tobulesnĮ gyvenimą.

/bus daugiau/
IR GERAI IR BLOGAI. . u

(Atkelta iŠ 2psl.)
poterius Išmokti... Kad Ir 
toks Įvykis, kaip vilniečių 
parengimai Niagaros pusia
salyje sutraukdavo publikos, 
kurios du trečdaliu sudary- „
davo jaunimas su dideliu, PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIU LEIDINIUI 
lietuvišku entuziazmu.Nėra- REIKALINGA MEDŽIAGA APIE: . *
gintas buvo atgaivinęs šokus °- 
su dainomis-Lietuvoj vadin
tus rateliais,kitur darželiais. 
Atsirado jaunimo dalyvau
jančio Ir lietuviškų rašinių 
konkurse. TokĮ lietuviško 
jaunimo entuziazmą reikėjo 
tik daugiau skatinti, bet ne- 
nalklntl. Tačiau pasielgta 
atvirkščiai- jį sunaikino , 
o rengėjai net po puskapio 
metų prisimenami , vienokiu 
ar kitokiu būdu patertlojaml.

Ž. V. Is mantas 
Niagara Falls, Ont.

prieškarinę lietuvių spartiną veiklų Vilniaus krašte, 
Latvijoje, P. Amerikoje ir Anglijoje,

b. Pirmųjų Tautinę Olimpiadų Kaune,
c. pokario sportinę veiklų Anglijoje ir P. Amerikc
d. nebeveikiančius sporto vienetus 5. Amerikoje.

Turintieji betkokių žinių, nuotraukų, atsiminim 
prašomi atsiliepti leidinio redakcijai šiuo adresu: 
SALFASS
410 Davenport Rd., 
Toronto, Ont. 
M4V 1B5, 
Canada 
PLSŽ Or g. |K - tas.
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KULTŪRINIS

Parodos atidaryme-mūsų B-ės V-bos pirm. A.KllčIus , 
Kultūros reikalų vadovė [r.Lukoševičienė, Imigracijos M 
Mlnlst. J. Couture, audėja G. Montvilienė dali. A. Ir A.Ta
mošaičiai, Miesto atstovas p.Parent prie kilimo Eglė , 
Žalčių Karalienė. nuotr. R. Lukoše v lėlutės

LIETUVIU.TAUTODAILĖS PARODA,trukusI mėnesi 
laiko Ir surengta mlnlnttrIgubą sukakti - buvo uždaryta 
vasario mėn.12 d.

Tą parodą, Montreallo Meno Centre, ant Mont Royal kaP 
no, nežiūrint šaltų dienų -aplankė tūkstančiai žmonių Ir 
svečių knygoje Įrašė Įdomių pastabų.

Šios parodos Iškilmingą atidarymą rodė lO-ta TV 
stotis, o sausio 28 d. ją komentavo žurnalistė Pe t It-Mar
tine au. Buvo taip pat įdėtos nuotraukos prancūzų spaudo
je.

Šis neeilinis Įvykis plačiai pristatė lietuvių koloniją 
Montrealtul. Reikia džiaugtis,kad Įdėtas rūpestis, dar - 
bas, pastangos Ir n uošlrdžlų lietuvių talka atnešė tokius 
gražius vaisius.

Asmeniškai susitikus parodos kitataučius lankytojus 
teko Ir žodžiu Išgirsti,kaip jie stebėjosi ne tik mūsų pa
veldėta Ir toliau perduodama tautodaile. Jie visi stebė - 
jos l ir tuo,kad nepergaust grupė sugeba susiburti 1 kū - 
ryblngą vienetą Ir dirbdama nekomerciniais motyvais , 
parodė tiek užsimojimo.

Gal tas - kitų -pasakytas žodis patalkys 1 skeptikų, 
apatiškų, o kartais net ciniškai nuskambančių lietuvių 
sąmones. Juk lengva kritikuoti Ir telkiamas lėšrs / kai 
pats nė cento neprldedl/, lengva sakyti,kad čia nesvar - 
būs dalykai -nes nepolttlškt- kai pats dažnai,kur benuė
ję®, tik bumbėti pasiryžti...
.p Po šios parodos savaime ateina mintys,kad labai 

trūksta mūsų tautodailės darbams- vyriškų rankų. Tik
rai turime Ir gaįalų jaunų vaikinų’. Jiems su i malonumu 
būtų suorganizuoti kursai tautodailės stiliaus drožiniams: 
koplytėlėms, rankšluostinėms, Įvairių rakandų maketams, 
kryželiams,keramikai Ir 1.1.

PUSLAPIS *
Kas tuos jaunuolius sulaiko? Kodėl jie Iki dabar ne

parodė noro pasireikšti rimčiau šioje srityje? Juk nevi
si sportuoja, jau Ir repeticijose mažai kas dalyvauja. .. 
Stovyklos vyksta tik vasarą arba apie Kalėdas. Tad kur 
nubėga tas laikas? Juk atsigauti po studijavimo valandų 
galima tr tokiu būdu.

Montreallo Miestui Įteikta graži atmintinė dovana - 
taip pat pirmas toks neeilinis įvykis.

Mūsų paroda, kaip Ir gera mintis įteikti Montrealtul 
dovanų kilimą- pačios save pateisina. Štai

Š. m. Vasario 16 Šventės minėjime turėjome visą ei
lę garbingų svečių, atvykus lų mus pasveikinti Ir palinkė
ti šviesios ateities. Įdomu buvo Išgirsti ta proga Monte- 
alto Miesto burmistro J.Drapeau Įgallotlnlo/pro-mero/ 
Claude PROVOST nuoširdų žod}. Jo santrauką patiekia - 
me NL skaitytojams:

"Man yra didelė garbė atstovauti Montreallo Miesto 
burmlstą Jean Drapeau lietuvių metinėje šventėje. Jūs 
švenčiate tris sukaktis Ir mes džiaugiamės Jūsų pat va - 
rumu Ir linkime Jums Ir toliau Išlikti viena Iš svarbiau
sių etninių grupių Montrealyje. Aš esu tikras,kad bur - 
mlstras pats daug geriau Išreikštų savo džiaugsmą Ir lin
kėjimus visos Montreallo Miesto visuomenės vardu.

Jūs buvote Ir esate didelis kultūrinis Įnašas tr pra
turtinimas Montreallo gero tarpusavio sugyvenimo.

Priimkite Montreallo Administracijos vardu nuošir
džiausią padėką už dovanotą nepaprasto grožio kilimą.

Aš Jums linkiu Jūsų didžiausių norų Išsipildymo už 
Jūsų tautos aukas Ir skausmus.

Ačiū už Jūsų nuoširdumą. "
Tikėkimės, kad sugebėsime dar daug gerų parodų 

surengti. ■ b-

Liudas Da mulls

Liepkalnio sodyba
/ pagal p. Žemdirbio rašyto j Iškas pastabas /

Pedagogas, rašytojas Ir literatūros Istorikas Pranas 
Naujokaitis čia Išeivijoje davė mums plačią, populiaria 
forma tr, reikia pripažinti, gana objektyvią 4 tomų LIE
TUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJĄ. Reikia su juo pilnai 
sutikti,kad literatūros kritikams privalomas dėsnis yra: 
Kūrybos suklestėjimui konstruktyvi kriti
ka yra būtina.

Savaitraštis Tėviškės Žiburiai stengiasi recenzuoti 
turbūt, visas mūsų naujas knygas. Belieka tik i pasid
žiaugti tuo. Tačiau š.m. TŽ 5-ame numeryje p.Žem - 
dlrbys savo rašytojlškose pastabose apie agronomų už - 
sakytą tr naujausią Vytauto A 1 aun t o romaną-Ltepkalrtlc 
Sodyba, štai kaip atsiliepia: "Meninių,stilistinių laimėji
mų nėra ko Ieškoti. Akvarellnlame romane Liepkalnio 
Sodyba apstu nelogiškumų, vulgarizmų,perkrovimų dla - 
loguose, prįtempimų, norint sukurti situacijas..." Taip 
pat p. Žemdirbys teigia, "kaip V, Alantul pas Isekė, gal

bandys kiti aptarti, o jo paties nuomone -" Alanto ryžtą 
prtlmklmkalp pastangas pakilti aukščiau savo jėgų"..*, 
/sic’./.

Bet pažiūrėkim, ką kiti bando tarti. Amerikos lietu
vių laikraštis Dirva taip pat duoda mūsų literatūrinių 
recenzijų. Čia pasisako žlnoma-talenttnga rašytoja Alė' 
Rūta- Elena A r b l e n ė, kuri po savo pirmo romand!4 
Trumpa Diena, davė puikią 5-lų romanų seriją Didžioji 
Meilė, Ir kitų brandžių kūrinių išeiviams. Ji taipogi pūt*! 
klal Išvertė lietuvių kalbon prancūzų romanisto G, Flau-' 
bert Ponta Bovary. T a (gi, atrodo, A. Rūta’ turi 
pripažintą kūrybini talentą^ JI apie V. Alanto Liepkalnio 
Sodybą kalba gana palankiai. Romanas, girdi, parodo 
pr as įmoki nūs lų žemdirbių Ir ūkininkų laipsnišką k 11 Imą , 
Romane vaizduojamoji apl I nk a ir žmonės prls - 
tatoml natūralistiniu, tikroviniu žvilgsniu 
. . ."Liepkalnio Sodyba- patraukli knyga apie Lietuvos ū- 
klnlnką, kuria, esu tikra, ne nūs Ivylė užprašytojal 
agronomai, nenusivils lp skaityto jas . "

Tačiau, TŽlburluose p. Žemdirbys, atrodo, nūs (vylė.. 
Jam ten apstu nelogiškumų. Bet nelogiškumo, ar net sau 
pačiam prfeštaravlmų gali užtikti,kad Ir neilgame Žem-^-' 
dirbto straipsnyje. Paskaitykim:

"Žemdlrbys-ūklnlnkas nepriklausomoj Lietuvoj ne - 
buvo to meto naujai iškeptas pagal agronomų, jaunųjų ū- 
ktnlnkų Išrastus receptus"...

T Ik po kelių skirsnių p. Žemdirbys jau teigia: AS
"Lietuvos žemdirbio gyvenime agronomas.su Išim

timis, vedė ūk įninką, kaip už rankos, suprato jo vargus, 
džiaugsmus kaip niekas kitas..."

Atrodo, kad mūsų agronomai gali apslvlltl p. Žem
dirbiu. ..Pagal jį - "agronomai vedė,gerai suprato jį,bet 
ūkininkas liko Iškeptas ne pagal agronomo receptus..." 
Ar tai neatrodo 1 agronomų veiklos paneigimą?... Gal 
geriau būtų buvę, jei Liepkalnio Sodybą p. Žemdirbys Im
tų vertinti Iš kūrybinio- literatūrinio taško. Tada gal ne
reikėtų agronomus apibūdinti ar minėti,kad mūsų ūkinio- 
kas nebuvo sudygsnluotas gaminys pagal krikščionius de
mokratus, tautininkus ar-valstiečius liaudininkus . Kai į 
literatūrinę recenziją bandoma daug ko pašalinto įmaišy
ti, susidaro lyg {spūdis, jog į rašytoją V.Alantą kritikas 
p. Žemdirbys žiūrėtų pre politinius ar Ideologinius aki- * ’ 
alus. Tokia jau gyvenimo ironija,kad dažnai lietuvis,ki
taip manantį tautietį norėtų lyg.. .sumenkinti...

Tiesa, puolimų prieš V. Alanto literatūrinę kūrybą 
yra buvę Ir senlauGyvą polemiką juk buvo sukėlęs jo pir
masis Išeivijai skirtas romanas Pragaro Pašvaistės. Ir 
gal tatai buvę dėl to, kad Alantas Iškėlė senovės lietuvių 
tikėjimą Ir tuo pačiu lyg įžvelgė į mūsų gyvenimą atėju - 
sius šešėlius.. .per krikščionybę. Tada daug kam tokia 
įžvalga buvus I t Heras nelogiškumas. Bet, sako,buvę (r to
kių, kurie manė,kad tai literatūrinis kūrinys,kad Ir te - 
zlnls romanas, atėjęs per rašytojo kūrybinę priėmę Ir - 
laisvę...

Kitais savo ro Planais V.Alantas triūsųkultūrai* 'Ir1 
raštijai padarė didelį įną&ą, Jo; didžiulis -Is tor Inta* roma
nas Šventaragis jį iškėlė į mūsų išeivijos pirmųjų rašy
tojų gretas. Jo Liepkalnio Sodyba yra graži dovana lie - 
tuviui Iše (vlul. Ž Inoma, dabartiniam Lietuvos okupantui 
Ir šis V.Alanto kūrinys bus nepriimtinas, kai tėvynėje 
dabar lietuvis-žemdirbys neša sunkią - atnaujintą baud - 
-alavą.

PAŽINKIME PRAEITI l
VIKTORAS LIBERT IS

tfEVgftK, MASKVA ATAROM WTIKA l

LIETUVIAI RUSIJOS/RSFSR/ KODEKSO PARAŠTĖJE

Retai gruodis būdavo Klaipėdoje toks švelnus Ir sau
lėtas, koks jis buvo 1960 metais. Paskutiniai nukritę lie - 
pų ir klevų lapai M. Gorkio gatvėje lyg gyvi- prislėgti tr 
nuliūdę, mindomi praeivių bataIs,tyllal šnabždėjo klaipė
dietei Elzei Pietaris :"Neverk,Maskva ašarom netiki"... 
Šaltoka migla, slenkanti nuo jūros pusės, pusiau sidab
rinė ir pusiau pilka, sunkia ra ika bandė paglostyti auksi
nius Elzės plaukus,kai jos skruostai, Išbalę,pavargę po 
bevelk visos nemigo nakties, grįžta it traukiniu Iš VU - 
niaus į Klaipėdą,staiga užsidegė pykčio raudonumu. Aud
ra, Elzės vfeilntėlė duktė, prisiglaudusi prie savo ma
mos šono, nuliūdusios ir be verkiančios, kartojo tuos pa
čius žodžius rusiškai: "Nle plač, Maskva sllozam nle 
vterit".Š( carinėje Rusijoje bujojusi frazė, šalta kitu,pa
našių į ja^raupt rusams, dar labiau kitom nerusų tautom^ 
labiau Išpopuliarėjusi Stalino "Rojuje" SSSR, buvo žino. - 
ma visur: Maskvoje Ir Urale, Kaukaze ir Vidurinėje Azi
joje, net Prahoje Ir Budapešte. Audra Pietaris, dešimta - 
metė lietuvaitė, atmtatl lai Išmoko ją Iš savo širdingos 
draugės rusaitės Olgos, kurios tėvelis, buvęs Raudonos los 
Armijos le(tenantas, tarnavęs okupaciniame daliny Rytų 
Vokietijoje, SSSR interesų zonoje, Berlyne, už bandymą 
"išduoti Tėvynę " buvo apkaltintas Ir nuteistas Karo 
Tribunolo Potsdame 25 metams katorgos 1949 metais. 
Buvęs frontininkas Serglejus Solovjov *as .leningradietis, 
apdovanotas trimis medaliais už drąsumą, sužeistas prie 
Kdnlgsberg’o/Ksrallaučtaus/ Ir per didįjį Berlyno puo - 
llmą 1945 m pavasari, po keturių sąžiningų tarnybos me
tų pateko į pulko vado N. Šteino nemalonę už pe rd įdėlį 
"sentimentallzmą"Vakarų sąjungininkams, amerikiečiams 
Įtjarlngojo majoro nuomone, S.Solovjov’o nesveikos nuo - 
tilkos, jau pastebėtos ankščiau, jam bes tbrollaujant su pa- 
vbjlngals jankiais prtę, Elbės krantų, gali turėti dar llūd- 
tasnes pasekmes. N.Šteinas, žinomas pulke kaip kietas 
s;allnlstas, nusprendė apsidrausti save: majoras,pamatęs 
dažnus leitenanto apsilankymus pas amerikiečių lakūnus , 
parašė slaptą "donosą", pranešimą pulko žvalgybos vir
šininkui apie S.Solovjovo politinį netikrumą".

Gyvenimo Ironija šaltomis,ledinėmis akimis, netikė
tai ir nelauktai, neužtarnautai Ir beprotiškai vieną vakarą 
pažvelgė į vyresnįjį leitenantą Solovjov’ą , kuris buvo 
ekstra pašauktas į Armijos Stabo specialų 'skyrių pas 
kontražvalgybos pulkininką N.lntermlrov’ą.

Draugiškas Iš paviršiaus, net lipšnus,bet esmėje, rea
lybėje , suktas , rafinuotas pulkininkas nejuokais Iš
gąsdino . S.Solovjovą .Tariamojo specialios dalies vir
šininko akys atrodė panteriškai pavojingos, o žvalgybinin
ko durtuvlnis žvilgsnis Ir trumpi, tikslūs (r (š kojų ver - 
čtą klausimai , suglumino drąsųjį leitenantą. Pulkininkas, 
tiesa, šį kaitą jo Ilgai nevargino lr,dlrbtlna( švelniai at- 
sįprašęs Solovjovo už sutrukdymą, karišku tonu liepė eiti 
1 kanceliariją, kur Serglejus dirbo,tik antra savaitė,kaip 
specialios dalies cenzorius.

S.Solovjovas,po šio trumpo pasikalbėjimo su pulk. 
Intermlrov’u,Ilgai neužmigo, o sekančios dienos pietų 
metu, su grandinėmis ant rankų/dar pikčiau, ne s a - 
vom, ne rusiškom, o JAV gamybos/ du sargybiniai Aš 
lauko žandarmerljos/nuvedė jį į juodai -žalią ’’ varne
lį"- džipą. Taigi , už penkiolikos minučių jau be ran - 
kų "papuošalų" - amerikoniškų grandinių-buvo priverstas 
jam skirtoje "gauptvachtoje"/kariškam kalėjime lauko 
sąlygose, rūsy/ Išklausyti armijos prokuroro apkaltini - 
mo. Serglejus Solovjovas, vos pradėjus skaityti pirmą sar- 
klnĮ, ne savu balsu suriko: "Za što?" ,Užką?. Bet jo 
niekas neklausė Ir jam neaiškino, o tik skaitė tollau:"Pa - 
gal RSFSR Baudžiamojo Kodekso stralpsnĮ 58-B,leitenan
tas S. Solovjovas yra kaltinamas už bandymą Išduoti T ė - 
vynę, ruošiantis pabėgti 1 Vakarus,už buržuazinės Armi
jos technikos tšgyrlmą, už JAV džetų pervertinimą šmel- 
žlant savo,tėvyninės gamybos.,naikintuvus Ir bombone
šius".Štai tr viskas! Serglejus Solovjovas, užkeltų mė
tės tų jau degraduotas Ir nuteistas 25 metams katorgos . 
O 1950 metų žiemą, buvęs Raudonosios Armijos vyr.lei
tenantas Serglej Aleksandrovlč Solovjov, rusas, nepartl - 
ils, z./k. kalinys pateko į Rusijos Federacijos Arktiką, 
Komi ASSR, Vorkutos anglių kasyklą ŠU-2. Sekančių me- 

tų pa vasari-nebe S. Solovjov’as, o No 146 8940 tragiškai 
žuvo. ..

Elzė Pietaris su savo dukterimi Audra, grįždamos 
rytą Iš gelžkello stoties, pavargus los Ir prislėgtos, pana
šios į du rddenniūs liepų šešėlius,belapius Ir migla ap
trauktus , sunkių debesų slegiamos, svetimų valdomam 
Lietuvos uoste, nuslinko prfe Dangės upės.

Tą pat} rytą Elzės vyras Algimantas Pietaris,pasl - 
nėręs minčių rate,lyg spygliuotoje statinėje,prasėdėjo vi
są naktį ant geležinių narų Vilniaus Lūšiškio kalėjime , 
beslmeldžląs Ir bekeikiąs savo irVisos tautos likimą, tau- ' 
tos su gražia Istorija,garbinga praeitimi,tautos tvarkiu- W 
gos Ir geraširdės, bet vis skriaudžiamos, stumdomos ir 
Išniekintos. O paskutiniu laiku- parduotos, sumuštos, ap- 
splaudytos Ir kalinamos...

Pavargęs Ir išsekęs, mieguistas Ir piktas Algimantas 
atsistojo visu aukštu ūgiu, pritraukė pilna krūtine oro Ir, 
splovęs į uždažytą langą,pasistiepė ant pirštų,kad pro
siaurus plyšius lors kartą pamatytų virš savo tėvynės 
saulę, laisvą, bet ar laimingą, žiūrinčią į jį per grotus '. 
Pietaris, nenuleisdamas aklų nuo kameros lango, galvojo 
apie Dievą (r Rusiją, - šal},kur net žvaigždės 1 žmogų 
žvelgia pro spygliuotų vielų plyšius. Pagaliau, akimirkai 
pamato saulę, bet nuliūsta, nes perdažnal ją dengia pilki 
debesėliai, bėgdami Iš vakarų 1 rytus. Rodosi kaip tyčia, 
nori jie priminti apie jo busimąją kelionę 1 Sibirą. 1960 
metų gruodžio mėn. jis laukė antro etapo į Rusijos gilumą. 
Pavargęs nuo pus metinio tardymo (r nuo vienučių rūsių 
drėgmės, Alglmaitas, šveltus (r lyriškas, ties log 
laukė etapo į tas pačias pažįstamas Rusijos Sibiro taigas. 
Keista, bet po teismo visi skuba lageriu, nes jame geriau, 
ten vis dėl to yra šioks toks gyvenimas, jame randi savus 
žmones, įvairiausių tautų politinius kaiInluą,taip pat ko
vojančius Ir karštai tikinčius į laisvės Dievą. KGB vie
nutėje ar Lūklšklo purvinose kamerose,kur politinių tais 
laikais mlzerna mažuma, tūnojo sunki, lyg mirties šešė
lių, atmosfera. Tokiame kalėjime, kur grynai vyrauja ; 
kriminalistinis elementas, nors jis (r nemaišomas su po- ■ 
Utiniais, darosl niūru Ir skausminga. Lukišky Algiman - 
tas jautės I kaip kokioje tamsioje duobėje, kur viskas iš jo > 
buvo atimta- teisė į laisvę, gyvenimą ir meilę savo Tė
vynei. Jame bevelk kaip Dantės pragare-ten, patekusi ' 
siela, palikdavo viltį už durų, o čia užkištas kūnas už t&» < 
vyninių grotų,saugojamų savų ir svetimų MVD kareivių jf ’ 
negali nei pabėgti, nei Išsiprašyti greičiau į etapa,konvo- « 
jų lydimą kelionę į, ta (p vadinamos, plačiosios, tėvynės 
šiaurę. /bus daugiau/
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1978 -Vasaros Atostogos stovyklas Ir šiaip pramogas. 
Vasaros metu pagrindiniame 
pastate laikomos pamaldos . 
Vos penkios minutės Iki pa-

Paprastal kiekviena lietu
viška šeima arpavlenlal as
menys gerą pusmeti 1 priekį 
planuoja, kur važiuoti, kaip 
praleisti vasaros atostogas . 
Kaip žinia, 1978 m.birželio 
28-ilepos 3 d.d.Toronte,Ka
nadoje vyksta Pasaulio Lie
tuvių Dienos. Tai trys ren - 
glnlal: Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas,V-ojl 
Kanados Ir JAV Lietuvių 
Dainų Šventė Ir Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynės . 
Kadangi visa tai vyks vidur
vasari, rengėjai Ir kviečia 
tuomet Imti atostogas Ir at- 
s (lankyti, pasisvečiuoti To
ronte. O po PLD ar prieš , 
galima Ir pavasaroti, pa
atostogauti šiaurinėje Onta
rio provincijos dalyje,kuri 
tikrai žinoma,kaip atostogų 
šalis.

Grįžkime prie Pasaulio 
Lietuvių Dienų renginių. 
PLB Seimas, l kurį suva
žiuos atstovai iš visų laisvo
jo pasaulio kraštų,kur veikla 
lietuvių bendruomenės apy
linkės, kalbės, diskutuos Ir 
balsuos visais svarbiaisiais 
lietuvybės klaus ima Is .Svar
biausia, tai bus lletuvlš-

tas, kad prie ribotu darbo ir 
Išteklių šaltinių neįmanoma 
surasti Ir pakviesti nuslpel- 
nuslus nepriklausomos Lie
tuvos sportininkus. Tačiau, 
žinantieji apie juos prašomi 
Informuot IPLSŽ organizaci
ni komitetą: Pasaulio Lietu
vių Sporto Žaidynės, 32 Rl- 
vercrest Rd. .Toronto, Ont., 
Canada M6S 4H3 tel: 1 -416- 
763 -4429 . Gavįs Informaci
ją, tuojau bus išsiųsti pak
vietimai. Pagrindinis pasta
tas- Etobicoke Olymplum, 
kur vyks plaukimo,krepšin Iq 
tinklinio, stalo teniso Ir 
šachmatų varžybos. Yra vė
sinimas, Ir neteks patirti 
karščio nuovargio. Pastatas 
specialiai pastatytas sporto 
reikalams, turi kavinę Ir 
restoraną. Pažintims atnau
jinti vietos tikrai pakaks . 
Vienu metu visas sporto 
varžybas gali stebėti apie 
3000 žiūrovų. Tat, visi į 
sporto varžybas’.

Suprantama, didžiausias 
telkinys bus V-ojl Kanados 
Ir JAV Lietuvių Dainų Šven
tė. Maple Leaf Gardens ne
turėtų būti per mažas kelio
likos tūkstančių lietuviškai

nas. Lietuvių* Evangelikų 
Liuteronų Išganytojo parapi
ja, Varpo choras,kelios. Mu
zikos Studijos, Stepo Kairio 
muzikinis vienetas, Gintaro 
tr Atžalyno Tautinių Šoklų 
grupės, Dainos grupės, apie 
80 lietuviškų organizacijų, 
krautuvių, lietuviškų profe - 
slonalų ir kitokių lietuvišku
mo židinių. Yra netgi val
gykla ir baras Lokys Lietu
vių Namuose.

Toronte yra leidžiamas ir 
spausdinamas žurnalas Mo
teris, Prisikėlimo parapijos 
ir Toronto Lietuvių Namų 
biuleteniai, taip pat išleld - 
žlama nemažai lietuviškų 
leidinių,knygų Ir kt. Gyvena 
muztkal-Gallevlčlus, Verl- 
kaltls, Govėdas.

Kitos Toronto Įžymybės
Toronto mieste gyvena 

2.3 ip 11.gyventojų. Miestas 
yra tapęs etniniu Kanados 
centru. Verta pamatytuCa- 
nadlan National Tower- 
bokštas aukščiausias pasau
lyje (virš loOO pėdų? .Rotu
šė, Casa Loma pills, Royal 
Ontario Museum, Provmci- 
nal Parlamento Rūmai, On-

plūdymlo. Pusantros valan - 
dos kelio nuo Toronto ran - 
daslNiagara Falls krioklys , 
Irgi verta pamatyti.

Jeigu atsirastų lietuvių 
šeimų, norinčių po Pasaulio 
Lietuvių D lenų Ilgiau paatos
togauti, būtų galima suruoš
ti stovyklą. Visais reikalais 
kreiptis J PLD Informaclją , 
1O11 College St. .Toronto, Ont. 
Canada M6H 1A8.

J. Karka, plrm.
PLD Spaudos-Informacijos

Komis Ija

DIDELIO MASTO VASARIO 16
ŠVENTĖ

Į Vasario 16 šventę, šalia 
atsilankiusių apie 300 žmo
nių, buvo Ir apie 20 kltatau- 
člų-svarblus postus užiman
čių kanadiečių-bei visų pa - 
vergtų tautų atstovai.

Vasario 16 iškilmių Akto, 
metu pagerbti savanoriai, 
kur lų č la buvo trys :A. Šukys, 
MacIkūnas,S.Jankauskas bet 
O.Šukienė,Iškentėjusl Sibire 
18 metų.

PO SKELBIMUS PASIŽVALGIUS. .

Prancūzijoje, viename moterų žur 
nale tilpo skelbimas:

" išauklėta, labai jausminga, rim - 
ta ii' linksma dama (70 metų amžiaus ) 
susituoks su 70-80 metų amžiaus džen
telmenu. Avantiūristai - nerimtos, as
menybės nepageidaujamos."

Vedybiniame skelbime " Boston 
Herald " skelbiamas! taip: " Geros iš
vaizdos 32 metų vyriškis, puikiai nusi
manąs kulinarijoje, mokąs siūti ir vi
sus kitus namų apyvokos darbus jieško 
gyvenimo draugės neturinčios šių suge
bėjimų. "

New Yorko dienraštyje New York 
Times skelbiama tokia darbo pasiūla:

" Galimumas amerikiečiui, kuris 
interesuojasi politika. Turi būti nejau- 
nesnis kaip 35 metų amžiaus, malonios 
išvaizdos i r galįs investuoti 2o milijonų 
dolerių. "

New Jėrsey City dienraštyje, dar 
bo pasiūlos skelbimų skyriuje skelbia
ma darbo pasiūla:

" Reikalinga namų šeimininkė be 
rūbų."

koji demokratija akcijoje, publikai.Kiekviena lietuvis - 
nes Pasaulio Lietuvių Bend- ka šeima turėtųDalnų Šventę 
ruomenė yra vlenlntėlė įtraukti į savo 1978 m.atos - 
bendrinė organizacija, ren- togų programą. Gali likti 
kantl, apjungianti visus lie- brangus prisiminimas 11- 
tuvlus, Ir dar demokratiniu gam laikui’. Panašius prtsl- 
būdu’. Netenka nė abejoti, minimus lydi Ir Iki šiol įvy- 
kad pasireikš skirtingų nuo- kuslos Dainų Ir Tautinių Šo- 
monlų, pasiūlymų ar net klų Šventės. Ypač, atslvež- 
kontroversljų. Tačiau viską tl valkus ir jaunimą svarbu, 
spręs demokratinis procesas, Įspūdingos Iškilmės gali 
prie kurio, gaila, mums rel- juos paskatinti likti mažos, 
kla dar gerokai priaugti. bet garbingos tautos nariais. 
Todėl stebėti Lietuviškojo Tai būtų didžiausias lalmė- 
Selmo eigą bus nepaprastai j imas Ir, sakytume, pratęs l- 
įdomu ir prasminga. Reikėtų mas lietuviškosios kultūrl-

tarlo Place- virš vandens 
ant stulpų pastatytas įvairių

Programoje pasirodė Ro
che ste r lo Lietuvių Choras

Ir lietuviškąjį jaunimą atsi
vesti ir tegu pamato lietu
viškąją demokratiją. Ir Sei
mo atstovams bus smagiau 
svarstyti klausimus pilnoje 
lietuviškos publikos audito
rijoje. Tat nepamirškime 
Seimo’.

Sporto Žaidynės gali tęs
tis net šešias dienas. Žiūro
vams sutelks daug smagių 
valandų. O bus daug įtampos’. 
Aukso medalis yra ne vieno 
sportininko gyvenimo svajo
nė. Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių geriausi sportinin
kai Ir sportininkės bei ko
mandos gaus aukso,sidabro 
Ir bronzos medalius bei ki
tus žymenis. Suvažiuos stip
riausi Ir geriausi laisvaja
me pasaulyje gyvenantys lie- 
tuviai sport įninka l.Varžybos 
vyks Ir apims sekančias 
sporto šakas: lengvąją atle- 
ttką,plauk Imą, krepšinį, tink
linį, stalo tenisą,lauko teni
są, futbolą, golfą, šachmatus, 
šaudymą. Slidinėjimo pir
menybės bus pravestos žie
mos metu ir įeis į PLS Žai
dynių programą. Sportas tu
ri dominti Ir jaunus Ir senus, 
ypač nepriklausomos Lietu
vos sportininkus, kurie iš

garsino Lietuvos valstybės 
vardą sporto pasaulyje.To
dėl labai mielai kvfečlaml Ir 
laukiami. Apgailėtinas fak

nės veiklos laisvajame pa
saulyje Ir ypač šiame konti
nente keliasdešimčiai metų . 
Todėl savo dalyvavimu Dai
nų Šventėje kurtame Ir lie
tuviškosios Išeivijos Istori
ją. Žiūrėkime, kad ateinan
čios kartos skaitytų ją su 
lietuvišku pasididžiavimui

Atostogos gali turėti dve
jopą pobūdį: poilsio Ir Išsl - 
blaškymas. Išs Iblaškymas 
pasiekiamas kelionėmis , 
naujų vietų aplankymu Ir įs
pūdžių sukūrimu. Nepaslap- 
tls, kad Torontas šalia Chl- 
cagos tampa savotiška lietu
viška Meka-Med Ina. Čia vei
kla Lietuvos konsulatas Ka
nadai su gen,konsulu dr. J . 
Žmuldzlnu, Lietuvių Kanki
nių parapija Anapilyje,Pri
sikėlimo parapija ir TT 
Pranciškonų vienuolynas, 
Toronto Lietuvių Namai.Tai 
trys didieji lietuviškumo 
centrai Toronte. Taip pat 
Paramos ir Prlsįkėlimo pa
rapijos bankai, TŽ savait
raštis, Lietuvių Gydytojų 
pastatas .lietuviškų verslo Ir 
profes tonalų bendrovių įstai
gos, lietuviškos kapinės,ke
lios lietuviškos spaustuvės , 
Kanados Lietuvių Fondas , 
Maironio Šeštadieninė Mo
kykla, Aukštesnieji Lituanis
tikos Kursai, Seselių lietuvių 
Valkų Darželis Ir vlenuoly-

pavllljonų (r įdomybių cent
ras,kainavęs 23 mil, dolerių, 
Science Centre, Eaton apsi
pirkimo Centras miesto vi
dury, Zoologijos sodas, High 
Park ir visa eilė kitų gražių 
parkų, senoji miesto Rotu
šė, bankų centrai Ir eilė kitų 
architektūrinių pastatų . 
Šiaurinę miesto dalį kerta 
Hwy 4O1-Macdonald-Cartler ' 
12 linijų Freeway. Labai ge
rai Išplanuotas plentų komp
leksas. Prie jo suplanavimo 
dirbo Ir lietuviai Inžinieriai. 
Kaip ' 'vyksta*-* judėjimas, iš 
helikopteriui stebi atvykę<iln- 
žInferlal-ke,lJų planuotojai Iš 
Europos, Sov. Sąjungos Ir net 
JAV. Pasaulio Lietuvių Die
nų metu Toronte vyks Įvai
rių tautybių Karavanas:įren
giami tautinių grupių pavlll- 
jonal su tautinėmis parodo-

bel solistai, Nemuno Tauti
nių Šoklų Ansamblis.

Šventės proga vyko Iškil
mės prie kanadiečių Karo 
Paminklo- Cenotaph, kur da
lyvavo 11 vėliavų, 15 plakatų , 
miesto burmistras, parla
mentaras Jim Bradley, Re
gional Councelor Robert Bell 
bei visų Pavergtų Tautų ats
tovai: vengrų,čekų,slovakų , 
lenkų, ukrainiečių,latvių bei 
estų.
i Debatuose,Midtown resto
rane, dalyvavo Fed. Parla- 
-unento narus Gilbert Pareht, 
dabar jau Ir Parlamentarinis 
sekretorius bei Ginklavimo 
Komisijos narys, J Im Brad
ley provincijos Parlamento 
narys, dr. Victor F te, Brock 
universiteto profesorlus,po- 
Utinių moks lų kate droš ve - 
dėjas, žymus ukrainiečių

advokatas Ben Dollczny, visų 
Pavergtų Tautų atstovai, pil
na sallukė įvairių tautybių 
žmonių.

Debatų metu į klaus (mus 
atsakinėjo G.Parent.KlausI- 
mal buvo sunkūs Ir ne visad 
malonūs Kanados vyriaus y - 
b ės politikai. Užsitęsė a- 
ple 3 valandas. G. Parent 
Kanados Vyriausybės vardu 
įteikė Pavergtų Tautų pirmi
ninkui S.Šetkul aukso raidė
mis Išrašytą Kanados Teisių 
Deklaraciją.

Po debatų G.Parent paža
dėjo P.T. organizacijai fl- 
nanstnę paramą už piliečių 
politinį švietimą.

Kanadiečių spauda Vasario 
16 šventei skyrė ypatingai 
daug vietos, plačiai aprašy
dama Iškilmes bei debatuose

mis, muzika, valgiais Ir gė
rimais. Lietuvių Pavllljo- 
nas Vilnius bus Prisikėlimo 
parapijos patalpose.
Sunku viską suminėti, tačiau 
atostogos, praleistos To
ronte, turėtų palikti smagių 
prisiminimų. Visi lietuviai 
Iš arti Ir toli kvfečlaml at- 
s (lankyti’.

Lietuviškos vasarfrletės
Apie 85 m. nuo Toronto 

randasi vad. Georgian Bay 
įlanka. Tai ilgiausias gra
žaus smėlio paplūdimys pa
saulyje. Springhurst Beach 
randasi daug lietuviškų va
sarviečių, kun. P. Ažubalio 
patangomls pastatyta baž
nyčia, sporto aikštė Ir pa
talpos stovyklavimui. Ne v 
Wassaga Beach TT Pranciš
konai turi didžiules s to vyk- 
lavlmo patalpas, vienu metu 
talpinančias apie 200 sto
vyklautojų. Nepaprastai ge
rai suplanuota Ir labai sma
gi atostogų vietovė. Sporti
ninkai, skautai, ateitininkai 
irkltos organizacijos ruošia

LIETUVIŠKOS TAUTINES VĖLIAVOS PAKĖLIMAS PRIE ST. 
CATHARINES MIESTO ROTUŠĖS, VASARIO 16-sios PROGA, 
iš kairės: Adv. Ben Doliczny - ukrainietis. Rytų-Vidurio Eu
ropos Pavergtų Tautų org. pirm.S. šetkus it miesto burmistras 
Roy Adams.

iškeltus priekaištus Kanados 
valdžiai už ne Iškėlimą Bal
tijos pavergimo klausimo 
Jungtinėse Tautose, už taip 
vadinamą ” pufet diplomacy" 
Baltijos tautų laisvės šauks
mo sąskalton.už šėlplmąSo- 
vletų Rusijos pramonės ma
šinom, kurios gabena sovietų 
kolonistus į Baltijos kraštus, 
Išstumdamos vietos gyven
tojus. Taip pat kaltino už ty
lą dėl lenkų karininkų Išžu
dymo Katyne, nors visi žino, 
kad žudynės buvo atliktos ne 
vokiečių,bet sovietinių rusų.

Kitame stambiame rašiny 
"Freedom for Lithuanians" , 
Išspausdintame Vasario 16 
proga, nusakyta visa Lietu — 
vos pavergimo eiga,lietuvių 
kovos už lalsvę.krfeplmąsIs 
į kanadiečius padėti Lietuvai. 
Buvo įdėta ypač pulki nuot
rauka, padaryta prie Ceno - 
taph. Didelės raidės skelbė: 
Lithuanians mark nation’s 
birth date", apačioje,stam
besnėmis: " Concern for 
Eastern Europe expressed 
by speakers."

Rašinys baigiamas šitaip: 
" Delegates to yesterday’s 
anniversary luncheon urged 
the Trudeau government to 
confront Soviet autorltles oa 
all documented Incidents a - 
gainst their people; to take 
a stronger stand at the Bel
grade Conference wlch Is 
expected reconvene In April.

Thursday, which Is the 
actual date of the Anniversa
ry of Lithuanian Indepen
dence Day, members of the 
Lithuanian community here 
will meet again on the steps 
of City Hall to hoist their 
flag as a salute to their 
fellow countrymen who con - 
tlnue to fight for self-deter
mination within the other 
oppressedEastern European 
states". Kor.

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

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

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. StonkeviEius, 10S3 Alkūnei Cr.. D jvernoy, P.O. 1EL. 669.*834 T EL. S25- 8971.

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 

portretai - veoy&os krikštynos 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. Laurinaitis

uaio

ĮVAIRIOS °RC30S

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama Ijętu-- 
JtįlkoL Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Ate j f s posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366*2548(namu) arba 489*5391 (darbo tai.). 
Juosvi S.631-6834, Henrikui N. 277-7868.

PRENUMERATA $10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

PUBIJSIIIXG COM PAX Y
TEL 268-3071

pui’.: r . <o:s ui inf LiuiŪamian iv St: E i9os 
636 EAST B R O A D W A Y e SO U T H BOSTON. MASS 0 2 12 7

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG'D. 

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

darbai atliekamas sjiinlngal Ir prieinamomis kainomis.
a Enginering & designing patarnavimas.
a IN -GROUND. Swimming Pool statybai 10 year guaranty), 

TEL- (613) 225- 400 1

1978.111.8 5 psi.
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
(4 16) 54-4 - 7 125

L8M 1L6

Darbo valandos: pirmod-emois - Ketvirtodic* 
moii nuo 10 iki 5 vai , penktadieniais nuo 
10 iki 7 vėl , šeštadieniais nuo 9 12 vol.
Liepos - ruępjūč'o men ir prieš ilgus savait
galius še<*odien-ais uždaryto.
Nemokoma gyvybės ir a«m. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — viri $ 10,000.000

6%
7 %

MOKAME UŽ:

depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
term, depozitus 1 m. B1'* %
pensijų fondų....» 9%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 1 1 % 

nefciln. turto pask. 93/4 %

PR ANEŠIMAS 
HAMILTONO LIETUVIU NAMŲ ŠĖRININKAI, kas pernai 
nasate guvg pakvietimo metiniam lėrininkų susirinkimui ir 
kuriadresai yra pakeisti — prašome skubiai pranešti sa
vo naujus adresus. Taip gi ir visais kitais reikalais prašo
me kreiptis: LITHUANIAN HOME IN HAMILTON,

122 Clifton Downs Rd., Hamilton, Ont.
L9C 2P3 Sekretorius

toronto
A. LUKOŠIUS

rinčių žygių. Tarytum ve Id - 
rodyje, atsispindi begalinė 
meilė savo gimtajai žemei, , 
Ir visos tos pastangos ją 
saugoti ir ginti. ' ' .

Nuostabūs tai buvo žmo
nės, ypatinga tauta. Kitų jie 
neskriaudė, niekam blogo 
nedarė. Jų humanjškumas Ir 
žmoniškumas buvo pats ga-

Netgl

tarnaujantis šio krašto lai
vyne, padovanojo pora šios 
knygos savo aukštiesiems 
viršininkams. Jie aprūpino 
ja visas kariškas bibliotekas’.

Ne tik mes,bet Ir svetim
taučiai dabar turi progos par
ke! laut l v Is a is mūsų pr o- 
tėvlų Išvaikščiotais keliais , 
kurie šioje praeities tyrinė
tojo knygoje tartum veldro - 
dyje atsispindi...

LN Jaunimas šią žiemą 
dalyvavo dvejose slidinėjimo 
Iškylose,kurias suorganiza
vo LN Vyrai. Dalyvavo ne 
tik Iš Toronto,bet Ir Iš Ha
miltono Irkltų apylinkių lie
tuvių jaunimas.

Vasario 7 Ir 1O d. d. sus Iš
rinkę jaunimo atstovai nuta
rė sudaryti LN Jaunimo 
laikiną Organizacinį Komi
tetą, Į kurį sutiko įeiti šie 
asmenys: Kristina Damba- 
raltė, Linas Čepas,Ramona 
Grlgallūna lt ė, Rimas Kali
nauskas, Antanas Stauskas, 
Snieguolė U nde ryt ė Ir Mar 
tynas Yčas.

Planuojama surengti dar 
vieną Alpių slidinėjimo Iš - 
vyką jaunimui nuol6m.am - 
žlaus kovo 11 d. šeštadienį, 
Moonstone.Kaina 4 dol.įs - 
kaitant Ir "ski lift"Išlaidas .

Užsiregistruoti galima te
lefonais: Martynas -766-7300 
Rimas-533-7506 IrSnleguo- 
lė - 766-1718.

LN Moterų Būrelis antra
me pasitarime nutarė su- 
rengtlVelykų stalą balandžio 
2 d. ,1 v.p.p.su atatinkama 
programa.

Ta proga bus suorganizuo
ta tr J.Dagio darbų paroda , 
Gedimino Menėje.

LN šachmatininkai daro , 
Informacinius susirinkimus 
kiekvieno mėnesio pirmą, 
sekmadienį, 1 v. p. p. Vytauto 
Didžiojo Menės balkone.

P. Usvaltas tr V. Genčlus 
paaukojo Klubui po 5 dol.,už 
kuriuos buvo nupirkta šach
matų figūrų Ir žaidimo len
telių.

Išvykus į Montrealį V . 
Laugallul, svetainės Lokys 
vedėju L N V-ba priėmė Ir 
patvirtino Aleksą Grybą. Jis, 
lanko baro vedėjų kursus.

L N Vyrų Choras maloniai 
kviečia vyrus Ir ypač Jauni
mą, turinčius gerus balsus tr 
klausą,. įsijungti į naujai su
organizuotą Vyrų Chorą. Va
dovauja muz. V.Verįkaltis, 
repeticijos vyksta ketvirta - 
dieniais 7:30 v. v.Prisiveli- 
mo Parapijos Muzikos kam
baryje.

Dėl Informacijų skambinti 
J.Karaslejul-279-9O79 Ir T. 
Stanullul- 533-6074.

Pirmutiniame ir didžiausiame ji jb M a 
TORONTO LIETUVIŲ HAKAMA
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

1 m. term. dep.
8’/z % už pensijų ir namų planų
7 •% už taupymo s-ta
1 Vi°7c “i spec, taupymo s-ta 
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9!/2% už asm. paskolas

9’/4% už mortgičius

AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių
J i ■ .

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki X 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 Į
2405 Loke Shore Blvcf. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6 Į

* Namą — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ATSTATYMO 6O-člo 
PAMINĖJIMAS TORONTE

Lietuvos valstybės nepri
klausomybės deklaravimo 
diena, 16 Vasario 1918 m.ta- 
po lietuvių tautos didžiausia 
švente. Tą dieną pas įrašytas 
dvidešimties žymiųjų patri
otų/dr. J. Basanavičius, A. 
Smetona, A.Stulginskis,J . 
Vileišis, M.Biržiška,P.Do
vydaitis, vysk. J. Staugaitis , 
K.Bizauskas, S.Banaitis,St? 
Kairys, P. Klimas,D.Mali-V* 
nauskas, V. Mironas, St. Na
rutavičius, A.Petruils,dr. J .. 
Šaulys, K.Šaulys, J.Šernas , 
J.SmtlgevlčIus, J.Vailokai - 
tls/ Aktas mažame, nekū
rentame dr. J. Basanavičiaus 
kambar luke .Vilniuje, pata Ik ė

msuMHce
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V Bačėnas AH Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W Visais kelionių reikalais 

TORONTO. ONTARIO
! ... tel. 533-3531

STIPRYBĖS SEMKIMĖS IŠ 
PRAEITIES

Prie Informacinio stalo 
šiandien bevelk spūstis. 
Daugelis domisi tik ką ne
sentai į čia atkeliavusia nau
ja knyga, amerikiečio Istori
jos tyrinėtojo Charles Plchel 
angliškai parašyta apie se - 
novės žemaičius.

Knyga vadinasi Samogltla,tingiausias ginklas, 
nes taip žiloje senovėje va- Romos Imperija dėl to dau- 
dlnost Žemaitijos šalis. L

Ši gana rimtos Išvaizdos', prato, kad su tokiu elgesiu 
puikiai a trodantl knyga be-jie lengvai gali Įsigalėti vl- 
matant buvo Išgraibstyta. 
Vienas-t Ikr lauš lai žemaltls- 
spėjo pasigriebti net tris 
egzempliorius, nežiūrint,kad 
ši knyga nėra Iš tų pigiųjų, 
nes kamputyje aiškiai pažy - 
mėta 8. 50 dol.

Pritrukusiems, buvo čia 
pat pažydėta.kad skubos ke
liu užsakoma dar pusšimtis 
egzempliorių šio veikalo.

Belaukiant naujos siuntos, 
tie, kurte tūrėjo laimės klek 
ankščiau susipažinti su šiuo 
leidiniu, mums štai ką sako: 
tai nepaprastos reikšmės Ir 
svarbos Istorinis veikalas , 
liečiąs garbingą, šimtme
čius užsitęsusią mūsų seno
lių praeitį. Šis veikalas 
skaitytoją patraukia, pririša 
Ir žavi.

Knyga yra darbo vaistus 
kruopštaus tyrinėtojo,susi
domėjusio mūsų senove.

Iš viso pasaulio archyvų 
bei kronikininkų, įvairių tau
tų Istorinių šaltinių surinkta, 
gražiai paeiliui sudėta tai,ko vykusiai dengė jo pasltrau- 
pasaulls dar nematė, negir
dėjo, Ir Iš vis mažai bežino . 
O nežino todėl, kad anuo lai
ku, nesant rašytinio žodžio , 
visi tie atsitikimai, nuosta
būs žygiai taip Ir liko mažai 
kur paminėti. Be to,pago
niška žemaičių religija ne
leido to daryti. Tik žymiai 
vėliau, ats Iradus raštui, pra- 
s įdėjo Ir mums žinomoji Is
torija. Vist buvusieji tos 
garsiosios Žemaičių-Lietu
vių tautos priešai, jai nusti
pus, sąmoningai visą tai nu
tylėjo, arba nukreipė tik 
jiems palankia linkme. Šioje 
knygoje, tartum kokiame ek
rane* vienas po kito pro mus . _ . .
prabėga nesuskaitoma galybė neįkainuojamos vertės vėl- mastu už Žmogaus Teises . 
garsiųjų sau pavyzdžio netu— kalas. Lietuvis karininkas , * tr amerikonai, Ir kanadiečiai 
6 p si.

glausta baiminosi, nes su-

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • V ALT E RIS DREŠE RIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tcl. 233-4446 •

• 3828 Bloor St. W. iPrie Kipling ir Six Point Plaza) •

same pasaulyje. Užtai Ir ėjo 
Ištisais šimtmečiais Įvairūs 
anų laikų riteriai, ugnimi Ir- į lietuvių tautos širdį. Visa 
kardu be atvangos jų naikinti, lietuvių tauta stojo į kovą Ir 

laimėjo Nepriklausomybę ,Dievo Ir krikščionybės 
skraiste pr ls Ide ngę, k tek be - išstumdama visus priešus , 
Įmanydami, juos žudė.
' Didvyriškai Ir narsiai sa
vo sodybas Ir šalį tais lai - blmas 
kals apgindavo žemaičiai . 
Nekartą Iš mirtino pavojaus 
jie Išgelbėjo ir savo kaimy
nus prūsus, latvius, lenkus. 
Apgynė jie Ir visą tuometinę 
Europą nuo mongolųDžIngis 
Chano antplūdžių , daugelį 
kartų juos sutriuškindami.

Sulaikydavę jie Ir švedų 
veržimąsi, net toli nuo savų 
namų juos pasitikdami Ir Iš
klodami. Žalgirio mūšio lai
mėjimas-tai Irgi daugumoje 
Žemaičių Kavalerijos dali - 
nlų dėka.

Kad Napoleonas visgi dar 
gyvas grįžo Iš to nelemto 
žygio Rusijon, taipogi dėka 
Žemaičių kavaleristų, kurie

suprato,pamatė,kas tie ” tal
kos balandėliai", kurie sie
kta užkariauti pasaulį.

Štai, šių metų Vasa
rio 16 sukaktis Toronte jau 
buvopamlnėta kitoje dvasio
je. Svetimieji už mūsų lals - 
vę kalbėjo, o mes šypsoda
miesi, širdyse džiaugėmės . 
Mūsų kovoje mes jau nebe- 
vlenl, paniekinti "dypukal". 
Amerika, Kanadą nuo diplo
mato iki prezidento jau žino 
Iš esmės, kas yra priešas 
Žjnogaus Teisių, kas kės tear
si į amerikonišką, anglosak
sišką demokratiją.

. B. Krašto V-bos p- 
tnl -
para-
17 d.

ĮVAIRŪS
SIUNTINIAI

klmą.
O, kaip jie nustebino 

ano meto visą Vakarų pa
saulį Konstantinopolio Sei
man pasiųsdami net 60 savo 
šaunių bernužėlių, teisėtų 
savo šalies princų, kuriais 
žavėjosi Ir gėrėjosi Vakarų 
valstybių galvos. Pas save 
juos kvietė, vaišino Ir tik ta
da suprato- pamatė, kas tai 
per tauta Ir žmonės tie že
maičiai.

Susipažinusiam su šia, 
mūsų garsiąją praeitį lie
čiančia knyga, nejučiomis | 
skverbiasi mintis, kažin ku
ris Iš mūsiškių nepanorėtų I kiti politika t- gina pavergtų- 
su ja susipažinti? Mums-tat I jų te įsės, kovoja tarptautiniu

užmokėdama kraujo auką.
Lietuvos Tarybos paskel- 

nepr Iklaus omybės 
mus stebina dar Ir dabar. 
Kaip jie Išdrįso? Keliolika 
šautuvų, vienas kitas šimtas 
kareivių, keliolika karininkų 
Lietuva, tačiau, pilna gerai 
ginkluotų priešų Ir vokiečių 
Ir rusų- bolševikų tr ber
montininkų, Ir lenkų.. .Mūsų 
savanoriai kariai bevelk ba
si,pus nuogiai su senais šau
tuvais Išvaikė priešus,pasl-Z 
naudojo sąmyšiu Ir atkūrė 
LIETUVĄ.

Per 20 metų laisvo gyve
nimo lietuvių tauta prls įvijo 
Vakarų pasaulio kultūringą
sias tautas. t

Antro Pasaulinio Karo 
metu Lietuva vėl prarado 
laisvę; bet vilties- ne kovos energingasis Ir geras ne
dvasios- ne tik tęn, Ir čia.

Po karo, po visą pasaulį 
Išsisklaidę lietuviai švenčia 
kas met Vasario 16.

Prieš 20-30 metų lietu
viai vis dar turėjo aiškinti , 
kas yra tie bolševikai, kas 
tie naclal-httlerlnlrikal. Mū - 
sų 16 Vasario minėjimuose 
atsilankę vietos politikai, 
aukšti valdžios pareigūnai 
tik paviršutiniškai žinojo, 
suprato savo "sąjunglnln - 

I kus" - rusus-komunistus.
Dabar laikai pasikeitė.Jie 

per Vasario 16 minėjimus - 
burmistrai, ministerial Ir

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siuntinius iki 193z$ svarų 
gryno svorio. Turtine ► u.davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patorr juiame.

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

IŠTAIGA I C IE. X P O I i Fl 3, Ontario (

Telefonas LE 1-3U98 Savininkai S. ir F. Janavičiai I 
---------- j--------------------------- ,-----------------------------------------------— -------— —1 - ,-u ■ -U

• K
ko J. R. Simanavlčlauš 
clatyva Prisikėlimo 
p įjos salėje vasario
buvo suruoštas Vasario 16 
paminėjimas su vaišėmis 
Toronto diplomatiniam kor
pusui, konsulams, etninių 
grupių vadovams,politikams, 
laikraštininkams, liet, orga
nizacijų vadovybėms tr ki
tiems lietuvių draugams.

Diplomatus globojo mūsų

tuvos valstybės reprezen
tantas Lietuvos gen.Konsu
las dr. J. Žmuidzinavičius su 
Ponia.

Iškilmėse dalyvavo: JAV 
Toronte gen.Konsulas J.R. 
Dlgglns, jr. su Ponia, Is
landijos Konsulas R. Johnson 
\su Ponia, Ispanijos Vtce- 
Konsulas H. Flshlelgh su 
Ponia, Lebanono Konsulas 
J. Abraham su Ponia, Vene - 
zuelos gen. Konsulė Rita de 
Arlsmendl tr kt. Čia suml - 
nėtus diplomatus sukvietė 
mūsų gen.Konsulas.

K. L. B. V-bos kvietimu, 
dalyvavo Latvijos Konsulas 
dr. Eduard Upe n leks su Po
nia, Estijos gen.Konsulas I . 
Helnsoo su Ponia.

Raštu sveikino Lietuvos 
gen. Konsulą Ontario prov . 
mlnlsterls p-kas, El Salva
doro, Guyanos, Olandijos Ir 
V. Vokietijos konsulai.

Sekmadienį, Prisikėlimo 
parapijos bažnyčioje, daly
vaujant organizacijoms su 
vėliavom^, vyko Iškilmingos 
pamaldos su pritaikytu pa- 
mokslu/kun. B.Pacevlčlus/. 
Specialiai pagerbti žuvusieji 
eisena prie paminklinės len
tos.

Iškilmingos papnaldos vy
ko ir Kankinių parapijos 
bažnyčioje, dalyvaujant or
ganizacijoms su vėliavomis, 
kur kun. A. Žilinskas pasakė 
pritaikytą šiai progai pa
mokslą.

Iškilminga Akademija įvy
ko Anapilio salėje, kurion 
susirinko artllOOO lietuvių, 
pritrūko net vietų sėdėti.

Įžangos žodį tarė Algis 
Juzukonts, K. L. B. Toronto 
A-kės p-kas. Invokaclją su
kalbėjo Tėv. Augustinas Si
manavičius O. F. M.

Ištrauką Iš pogrindinio 
laikraščio'Aušrai perskai
tė 3 mokiniai Iš Maironio 
Lituanistinės Mokyklos.

Pagrindinę kalbą pasakė

Istorikas S.Sužiedėlis,trum
pai papasakojęs,kaip kūrės l 
1918 m. Lietuva Ir kokias 
kliūtis buvo sutikę.

Angliškąją dalį pradėjo 
K. L. B.p-kas J. R. Simanavi
čius, perskaltydamas ang
liškai turiningą žodį apie 
Lietuvos kūrimosi Ir šių 
dienų problemas.

Sveikinimo žodį tarė Lie
tuvos gen. Konsulas dr. J. 
Žmuldzlnas, kviesdamas vh 
sus nenustoti vilties Lietu- . 
vos laisvinimo Ir Žmogaus 
Teisių gynimo darbuose.

Amerikos gen.Kopsulas J. 
R. Diggins jr. pabrėžė, kad 
JAV nepr Ipažįsta 
Lietuvos okupacijos,Ir kovbs 
už Žmogaus Teises.

Žodžiu sveikino Ontario 
prov. 1 Ibe ralų part įjos p-kas, 
opozicijos lyderis dr. S . 
Smith, pabrėždamas, kad jo 
seneliai yra kilę kažkur Iš 
pasienio tarp L lėtu vos, Le n - 
ktjos Ir Gudijos. Jis palai - 
kąs Žmogaus Laisves Ir 
smerkiąs SSSR valstybėje 
žmonių Ir tautų persekioji
mą. Sveikino žodžiu Ir Miss
issauga burmistras.

Pagrindiniu anglų kalba
(Nukelta į 7 psl.)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6

v.p.p.su


KRONIKA' Montreat

NE AT LAIDŽIA I EIKIME 
PR [E TIKSLO

BALTIJOS stovyklavietės 
žemės nuosavybės įsigijimui 
matavimo darbai yra baigti. 
Stovyklavietei yra iškirstas , 
Ir kaip atskiras sklypas nr. 
180 Canton de Lussier už
registruotas Quebec’o Miškų 
Departamente Ir St. Donat 
savivaldybėje. Norint pirkti 
žemę Iš Miškų Departamento 
matavimus reikia apsimokė
ti patiems. Matavimus atli
ko matininkų firma Poulln,

'“TORONTO - VASARIO 16-ji...
( Atkelta iš 6 psl.) 

minėjimo dalies kalbėtoju 
buvo Kanados federalinės 
vyriausybės dauglakultūros 
mlnlsterls Hon. Norman A .

; Caflk MP. Jį pristatė ang
liškai ir lietuviškai adv. 
Naumanas.

Prelegentas pas įrodė esąs 
labai geras kalbėtojas Ir ko
votojas už etninės kilmės 
kanadiečių teises. Jis pas
merkė SSSR valstybės tautų 
persekiojimo politiką Ir 
Žmogaus Teisių panaikinimą 

. ypač ne rusų tautos pilie
čiams. Jis pažadėjo nuvykęs 

, į Belgradą įrodyti,kad Žmo
gaus Teisių laužymas nėra 
vien tik SSSR valstybės vi
daus reikalas Ir kad < visas 
pasaulis turi kovoti, kad 
žmogus būtų laisvas.

MP Caflk buvo sutiktas 
gausingais plojimais Ir ova
cijomis.

Tarp daugelio sveikinimų 
raštu buvo gautas Ir Ontario 
prov. ministerlop-ko B.Da - 
vis.

Buvo priimta rezoliucija 
dėl Žmogaus Laisvių panei
gimo okupuotoje Lietuvoje.

Sklandžiai praėjo koncer
tinė dalis su Tautinių Šoklų 
grupe Gintaru,kuri smagiai 
pašoko 1O šoklų.

Varpo Choras, diriguoja
mas J.Govėdo, sudainavo 
4 dainas. Chore matėsi jau
nų ve Idų, akomponavo muz . 
St. Gallevlčlus.

Programą pranešinėjo B. 
Paliulytė. Gale padėkos žodį 
tarė lletujvlškal Ir angliškai 
K. L. B.Toronto A-kės p-kas 
A.Juzukonls. J . Karka

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

| • Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodehuoju
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)1*

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

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Suiinskas <£ San te/. 389 - 057 I.

GUY 
RICHARD 
ROOFER------ COUVREUR

7725 George LaSalle
Goriouslos patarėjos ir darbo atlikėjas jums gall būti stogdengys G uy

Su iH B u

1978.III.8 

Barbe & Corbell Iš St. 
Agathe.Que. Matavimo dar-'- 
bal užtruko dalinai ir dėl 
biurokratizmo,Ir dėl Miškų 
Departamento retkalavlmų- 
talsymų.

Apart nuomuojamų dviejų 
sklypų prie Sylvere ežero , 
kuriuos esame įsipareigoję 
pirkti, apmatuotas sklypas 
stovyklavietei sudaro 29 ak
rus. Sklypo apmatavlme ge
rai derinasi jau esantieji 
pastatai. Žinoma,lieka daug 
erdvės plėtimui: ne tik gi
lyn į mišką,bet,svarbiausia, 
Ir pagal kelią.

Notaras Juozas Bernotas 
yra prašytas padėti tvarkyti 
pirkimo reikalus.

Per paskutinius 2 metu 
mažai buvo girdėti apie Bal
tiją. Nebent apie lėšų telki
mą Ir gautas aukas. Dalis 
aukotojų Ir sumos buvo pas
kelbtos spaudoje, o didesnė 
dalis dar ne. Dabar Iš naujo 
pajudėjus Baltijos reikalams, 
teks žiūrėti, kaip pirkimo 
reikalą bus galima galutinai 
Išspręsti. Todėl- Išgirsi
te dažniau apie Baltiją.

Įsigyti 29 akrų plotą prie 
gražaus ežero Laurynljos 
kalnuose jaunimo stovykla
vietei/ o gal Ir senimo poil
siui/ nėra mažas reikalas. 
Bet tikimasi, kad su visų 
Montreallo lietuvių parama 
bus galima tai padaryti.Nuo 
to laiko,kai lietuviai atsira
do prie Sylvere ežero suėjo 
15 metų. Per šį laiką aplin
ka pasikeitė neatpažįstamai. 
Išvesti keliai aplink ežerą, 
pastatyta gražių vasarvie
čių. Senasis 18 kelias,pro 
Rawdon nuo pat 'Montrea- 
llo naujas, ar net dviejų 
krypčių. Liko tik 1O mylių 
seno kelio, kurte šiuo metu 
platinamas. Taigi iki Oua- 
reau ežero kelias daug kur

□

stovyklavietės pirkimui. Su
rinktos sumos Ir aukotojai 
bus skelbiami sekančiuose 
šio laikraščio numeriuose.

P. Adamonte

• Lietuvių Namų metinis na
rių susirinkimas yra šaukia
mas kovo 19 d., sekmadienį, 
3 vai. p. p. LN Karai lauš Min
daugo menėje. LN Valdyba 
kviečia visus narius susirin
kime dalyvauti.

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 1978
SEPTYNIOS DIENOS VILNIUJE

Gegužės -May I8 ir 25 dienomis 
išvykimo Birie**5’J Ul?e 15 dien<Į 

Liepos-July-6 diena_ 
datos: Rugpjūčio-August 3dieną

Rugsėjo-September 7 Ir 14 dienomis.1 4 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- V I L N I A U S, - MI N S K O - M A S K V O S -

Kaina: nuo S 1.199.00 
(laukiama patvirtinimo)

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS / Š( 
KRAŠTĄ - KANADĄ.

NUSKRISTI [ MIAMI SU SUGRĮŽIMU - tiktai $109.00
Rašyti angį i ikai:

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

f Vladim ir U rbanc)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

(Quebec Licence)

“BALTIJOS” STOVYKLAVIETES SUMAŽINTAS PLANAS

panašus Į greitkelį Ir juo bus 
galima pasiekti stovyklą per 
Įsu puse valandos.

Baltijos vadovybė reiškia 
nuoširdžią padėką už aukas

• Balandžio mėn. 15 d.Auš
ros Vartų parapijos salėje 
įvyks koncertas-bailus, ku
riame programą išpildys 
Toronto choras VARPAS.

Koncertą organizuoja M. 
L. B. Baltijos Stovyklos Ko
mitetas. DALYVAUKIME’.
• Š. m.kovo 4 d., 4v.p. p. , 
A V parapijos salėje Montre- 
allo skautės Ir skautai Iš
kilmingai atidarė Kaziuko 
Mugę.Kitą dieną po pamaldų 
salė mirgėte mirgėjo nuo 
lankytojų. Visi buvo linksmai 
nūs Ite tkę Ir dž įaugės l mūsų 
jaunimo darbkls Ir organI- 
zac Ija.

Iškilmėse dalyvavo Iš Chl- 
cagos atvykusi vyr. sktn.Ir. 
Kereilenė. Šiemet Montrea- 
llo skautai švenčia 15 m. nuc 
įsikūrimo.Gerbiamoji vieš
nia ta' proga pasakė gražų 
žodį. Tuntlnlnkas Gintaras 
Nagys gavo žalią skautišką 
kaklaralšįį ir paskautlnlnko 
laipsnį.

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

Plumbing &'Heating kontraktorius.

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Ltėe
140-2e AVENUE - 366-0330

DĖMESIO 1 D.L.K. Vytauto klubo valdyba betęsdama klubo 
organizacijos veiki g, į posėdį kviečia ir Šėrininkus pasitarimui.

Pasitarimas įvyks kovo 19 d., sekmadienį 3 vai. po pietų ML 
redakcijos patalpų žemutinėje dalyje. 7722 George St. LaSalle, 
P.Q. Suinteresuotus klubo veiklos tęstinumu,kviečiami 
dalyvauti.

ir atsiimant
M PHILIPPE IZZI ____

SKAMBINKIT - 365-7146 
NETTOYEURS CLEANERS 

cOl„,COn.f5..v.7661 CENTRALE

495-90e AVĖ
coin / corner Bayne 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard

7 6 6-2667.

P/AUŠ

Mechanizuotos rotų ir kitų dalių regul i avima s. Uorės (Body) taisymas ir 
■šafymos nau| ame garaže ir moderniom i s priemonėmis. Kreipkitės — 
De Lo Verendrye , pr e Lopierreir vandens kanalo. Tol. 365- 3364.

7 psL

REKOLEKCIJOS
Aušros Vartų Parapijos^ 

Rekolekcijas pravesti at
vyksta tėvas Antanas Sau- 
laltls, S. J., Ir Seselė Onutė 
Mlkallaltė- sus (kaupimą.

Kovo 20, 21 Ir 22 d. vaka
rais 7 vai. parapijos salėje 
jaunimui Ir šeimoms, o D. 
Ket v irtad le n Į, D. Pe nktad le nį 
ir D. Šeštadienį vakarais 7 
vai. bažnyčioje vis tems. Ve
lykų rytą 6,30 mln.Prisikė
limas ir Rekolekcijų užbai
gimas.
e Aušros Vartų Parapijoje 
Didžiąją Savaitę pamokslai, 
išpažintys Ir pamaldos vyks
ta 7 vai. vakarais. Seselė O. 
M-kallaltė aiškins D.Savai
tės įvykių prasmę, o kun. A. 
Saulaltls šakys pamokslus 
Ir klausys Išpažinčių. Vely- 
kų rytą 6, 30 m (n. Prls įkėli
mas Ir pc salėje atsisveiki
nimas su rekolekcijų vedė - 
ials.
REKOLEKCIJOS 
ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

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

Penktadienio vakaras bus 
taikomas daugiau jaunimui,' 
o po rekolekcijų pamokslo 
jaunimas /ir Visi/ yrakvle- 
člaml įparapljos salę pokal
biui. x
• Kazlmlerlnlų proga, Sv. 
Kazimiero parapijos salėje 
buvo surengta linksma va - 
karlenė, kurion atsilankė 
labai daug tautiečių.
• Juozas Vizgirda iš Auro
ra, UI.buvo atvykęs slidi - 
nėtl į kalnus Ir apie savaitę 
viešėjo P. ir A. Styrų šei
moje.

Tuo pačiu laiku pas Styrus 
svečiavosi Valda Rlckaltė Iš 
Hamiltono. Ji studentų Žie
mos atostogas Irgi praleido 
beslldlnėdama kalnuose.

Išvyko į Floridą: M.S. 
Meškauskai,S. A. Ališauskai, 
Vanda Ketursienė,Teod. Čip- 
klenė, Kazė Žlžlūnlenė,Pr . 
E. Bernotai, o not.J.Berno
tas su žmona Išvykę į Hava - 
jus, ne į Floridą,kaip praei
tame numeryje minėjome . 
Taip pat išvyko į Floridą 
A. Rudytė, Valerija Balčiū
naitė Ir klek ankščiau Moni
ka Gaputytė.

Pataisa: Praeitame numeryje Elvyros 
ir vaikiu Krasowski padėkoje praleis
ta L.K.Mindaugo Saulių kuopos var - 
das. Atsiprašome. NL.

R
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NL REIKALAI
LOTERIJA

Neperseniai buvome skel
bę apie vertingų daiktų lote
rijų, kurios pagalba Valdyba 
yra numačiusi pakelti Bend
rovės pajamas šių metų 
laikraščio leidimo biudžete . 
Bilietai jau Išsiuntinėti laik
raščio skaitytojams, kurių 
šakneles su padengta suma 
Į pridėtą voką, prašome ne
dels lant grąž Int l.

Tikime, kad skaitytojus ne 
perdaug apsunkiname pinigi
ne verte pagal šių dienų gy

venimo standartus, kurtą ga
vus įgalins tolimesnius laik
raščio leidėjų planus, o jums 
prie to dar bus vilties tapti 
loterijos laimėtoji!.

Loterijoje yra spalvota te
levizija, tautinis kostiumas, 
R. Bukausko tapytas pave tks 
las, P. Baltuonlo skulptūra, 
Ir J. Šlaučlullo medžio pa
veikslas. Dovanų paskirsty
mas Įvyks Spaudos Bailaus 
metu, balandžio mėn. 29 d., 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Tad laukiame nuošir
džios talkos . NL.

i “NEPRIKLAUSOMALIETUVA’ naujam skaitytojui i 

j tik už $ 7.00 metams! j

į Prašome iškirpti ir prisiųsti

I

“LITO” VALDYBA IR KOMISIJOS 1977 metais. I? kairės sėdi: kredito kom. narys J. Adomonis, valdybos sekr. A. Kli
šius, valdybos pirm. J. Bernotas, a-a. vedėjas pr. Rudinskas, buhalterė R. PieCaitienė, valdybos vicepirm. D. Jurkus, 
stovi: revizijos kom. narys B. Niedvaras, valdybos narys v. PieSaitis, revizijos kom. narys j. šiauSiulis, revizijos kom.

'--------------------------------------------------------------- .-------------------------------- -----—.——i Pirm. j. Maskoliūnas, valdybos narys V.

karna Ir mokslas atidedamas 
kitam šeštadieniui. Tačiau , 
yra pasiryžusių studentų Ir 
vedėjas H.Nagys žada Išvež
ti programą Iki mokslo me
tų pabaigos.

Šioje vietoje Montreallo 
lietuviams siūloma rimtai 
susimąstyti, ar mes norime, 
kad Lituanistinę Mokyklą 
baigę, galėtų Ir turėtų pro - 
gos dar toliau siekti žinių 
lituanistikoje, ar jau many
tume, kad jau gana’. Turim 
gražaus paaugusio jaunimo . 
Kur jis? Turime Ir tėvų,ku
rių ne vienas stipriai kalba 
apie meilę Lietuvai ir lietu
viškumo išlaikymui. Turime 
eilę organizacijų su įvairiais 
užsimojimais,planais Ir as
menų dirbančių įvalrlosą 
lietuviško darbo srityse. Be 
kaip nukreipei daugiau jėgų 
ir supratimo į pagrindinį

prenumeratos
Į mokesčiu. /Tikslus adresas) ■
I ____________________________- 1

<__________________________ ________________________________■'

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA ’LITAS’
METINIS LITO SUSIRINKIMAS

Lito Valdyba kviečia metinį narių susirinkimų balandžio men. 
8d., Šeštadienį, 4 vai. po pietų šv. Kazimiero parapijos salėje, 
3426 Parthenais Street, Montreal, P.Q. Registracija prasidės pu
sę valandos ankščiau. Po susirinkimo - vakarienė.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJOS ‘LITAS’ 
valdyba yra sudariusi komisiją, 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
mininką Juozų Bernotų iki š.m. kovo mėn. 1 5 dienos.

Vai d y b a,

"LITAS" 1977 metais:
1977 1976

Balansas: $ 7,336,732 $ $ 7,086,922
Narių, santaupos: 7,132,871 6,420,225
Paskolos: -6,382,718 6,492,781
Atsargos kapitalai: 23 1,245 195,933
Metų pelnas: 35,312 19,394
Narių skaičius: 1732 171 1

Šiais metais Lito valdybo - Jo kadencijos užbaigimui vte- 
je savo kadenciją užbatgėDo- n lems metams bus renkamas 
mas Jurkus ir Romas Išga - antras revizijos komisijos 
naltts; kredito komis įjoję Jus- narys.

Kudžma, kredito kom. narys J. Adomai
tis, kredito kom. pirm. J. Kibirkštis, val
dybos narys R. išganaitis. Trūksta val
dybos nario A. Vaupshos.

Nuotrauka Tony’s Photo studio

LITUANISTINIS SEMINARAS 
Šiuo metu Montreallo Li

tuanistinio Seminaro dalyvių 
skaičius nesiekia nė 1O.Pa
sitaiko dienų,kad nesuslren-

reikalą- L letuvlšką 
Mokyklą, kuri yra vle- 
nlntėlė bendruome
n ė s ateitis?

P. Adamonls

NAMAI - APARTMENTAI- 
ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS
FOTO M.L.S. 

sistfma Sylko Realties Ine.

445 Jean Talon W, Suite 305,Mtl.
Tel: 273-9181-2-3, Rus.737-084^

tas Kibirkštis ir revizijos kO' 
misijoje Bronius Niedvaras. 
Pagal statutą jie gali būti Iš' 
statyti kandidatais perrinki
mui. Revizijos komisijoje , 
nebaigęs savo kadencijos pa
sitraukė Jonas Maskeliūnas.

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas 

— • —
1440 rue Ste-Catherine Quest 

Suite 600
Tel: 866-8235. namų 488 - 8528

Kandidatų paslųlymal į val
dybą Ir komisijas turi būti 
padaryti raštu, bent dviejų 
pllnate tslų unijos narių. Ir į- 
telktl valdybos sekretoriui Iki 
sus trinkimo atidarymo. Prie 
pas tųlymo turi būti pridėtas 
kandidato sutikimas būti ren
kamu. Kandidatams Išstatyti 
formos gaunamos abiejuose 
Lito skyriuose. Susirinkimo 
dienotvarkė Išsiunčiama vi
siems nariams kartu su me
tine apyskaita.

DR. V. GIR1ŪN1ENĖ 
Dantų gydytoja

5330 L’AMoxeTioN Buvo. 
Montreal,

Trc. 255-3536

'--------------------------------------
DR. A. O. JAUGELIENt

Dantų gydytoja
— • —

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P-Q-
Tel. 932- 6662; namų 732-968 I.

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

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

■ J
ADAMONIS Insurance Agency Inc.

PRANEŠA, KAD

ĮSTAIGOJE PRADĖJO DARBĄ DAUGELIUI 
MONTREALIEČIŲ PAŽĮSTAMAS

VYTAS PTAŠINSKAS

Jo darbas yra tiesioginis klijentų 
draudimo reikalų tvarkymas.

Jo žinioje bus gyvybės draudimas, 
■i
I Pri skaitant mūsų ilgametes darbininkes —

3. Malai škienę — sekretorę ir
J. Adomonienę — draudimo ir sąskaitybos 
reikalams —

J mes visi keturi užtikriname gerų patarnavimų
I ir galimybę apsidrausti.

- P. Adomonis, 
Chartered Insurance Broker. 
Tel: 722-3545

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. -■« ■ COO O/fAA 
M6H 1A8  • ■ ei.

AKTYVAI — viri 13 milijonų
KASOS VALANIDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10.3 E term, indėlius 1 metų 8!4%

Antradieniais
0 3 = pensijų ir namų s-taš 

= taupomąsias s-tas
9%
7%

Trečiadieniais uždaryta x depozitų-čekių s-tas
Ketvirtadieniais 10-8 =

.. .. . . o = DUODA PASKOLAS:Penktadieniais 10-8 =— asmenines

6%

914%
Sežtadienia'is 9-1 = nekiln. turto 9’4%
Sekmadieniais

Skyrius
9.30 - 1 E investacines 

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

10%

Nemokama visų narių gyvybė, drauda pagal lanHupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais —— iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas —— ne 

PELNAS, bet sųžiningo, PATARNAVIMAS lietuviams.

LEONAS GURECXAS 
Sale, Manager 

(Lietuvi> atttovao)

WEST
PofttUc ★ Buick ėr Astru

NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

GM

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
pasinaudokite i

PASIKALBĖKITE SU
-ManagarSu

_______ LEO GUHĖKAS__________

LEFEBVRE & ROBERT
INC

PHARMACIENS PHARMACISTS

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. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nekainuojanti s pristatymas 

7626, rue Central St. 4Ville LaSalle

ADVOKATAS

8 psl.

366-9742

365-0505

R. J. iSganaitis, b*, bcl
216 St. Paul W., Montreal, P-0- 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bju, B.C.U
168 Notre Dame Street E. .Suite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

mu montreal watt automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
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AUKŠTUS

PARDAVIMAS

MMUeUMtNT - HISNiruM

KRAUTUVES

• Užeikite ir Įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelio pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

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

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

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

7635CEMTRALE r 4e AVENUE lasau, 363-3887 
{~7»43 CRNTRALM 360-1282 (DECORATION)

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

MOKA Už:

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.25%
U i pensijų planą 8,5 %
Termin. ind. Imetams 8,75%
Termlu. ind. 2 metams 9%
"Temtin, ind. 3 metams 9,25%
D,uodą nemokamą gyvybės apdrau
dė iki $2,000 ui taup. s-tož sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 10.5%
Nekilo. turto 10,0%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 10.5%

Nemok, gyvybės Spdr. iki $10.000 
už paskolos šamą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SL, pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Ud 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 g. Ud spalio 15 d. ir' per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniai* nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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