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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS—
TORONTO DIENRAŠTIS 
TEISME

Į '’Toronto Star? vienas žy
miausių dienraščių Kanadoje, 
pirmą kartą krašto istorijo
je yra patrauktas atsakomy-* 
bėn Teisingumo Ministerlo 
parėdymu. Dienraštis š. m . 
kovo 7 d.paskelbė medžia
gą, kuri kenkia krašto sau
gumui, pagal specialų įsta
tymą.

Skelbtosios informacijos 
panašios į Konservatorių 
'atstovo Cossitt paskelb
tąsias neseniai Parlamente, 
liečia kitų kraštų, ypač, So
vietų šnipų veiklą Kanadoje. 
Be abejo, bus tyrinėjama,kas 
praleido tokias konfidencia
lias žinias į viešumą. Jos 
liečia ne tik šnipinėjimą, bet 
ir ginklų bei pinigų siuntas 
Kanados teroristams.

Du ’Toronto Star* leidėjai 
yra atsakingi ir gali būti nu
bausti iki 15 m. kalėjimo. Jie 
patvirtino, kad žinias gavę 
ne iš atstovo Cossitt.

Viena’s leidėjų, p. Wor
thington manąs, kad paskel - 
bimas kai kurių žinių kraš
tui nekenksiąs, nes skelbtos 
po to, kai buvo neseniai atl - 
dengta sovietų šnipų grupė ir 
išprašyta iš Ottawos.

Leidėjas buvęs paskatin
tas tokiam veiksmui Prem
jero Trudeau pareiškimo, 
kad "KGB gali .būti mūsų 
priešas, bet Sovietų valdžia- 
ne ". 1 Leidėjo nuomone , 
skelbtasis dokumentas pa
tvirtinęs kaip tik priešingai 
Trudeau pasakymui, ir tokiu 
atveju visuomenei kaip tik 
esą verta tokią Informaciją 
gauti.

IZRAELIS VIS DAR 
i kariauja
Izraelis, keršydamas už 

palestiniečių teroro veiks - 
mus, pareikalavusius arti 40 
žmonių aukų, Įsiveržė su 
tankais į Lebanoną,sakyda - 
mi, kad galų gale atėjo lai
kas išnaikinti palestiniečių 
teroristų lizdus. Nors skel
bė, kad valymo zona sieks 
1O mylių į krašto gilumą, ją 
seniai peržengė , naikindami 
*astatus ir žmones.

Skubiame Jungtinių .Tautui 
posėdyje nuspręsta siųsti 
4.000 vyrų Taikos Dalinį. 
Begin atvyko Į New Yorką. ir 
Washintoną susitikti su 
prez. Carter Tu ir diskutuoti • 
esamą situaciją.

Tokiu šimteriopų atsiker
šijimu Izraelis prarado daug 
simpatijų. Taikos balandis 
dar aukštai ir nepasiekiamai 
skraido, nors gera valia bu
vo parodyta ir iš arabų.ir iš 
Izraelio pusės dar taip ne - 
seniai.

PRANCŪZIJOJE KAIRIEJI 
NELAIMĖJO
Su dideliu dėmesiu sekami 

rinkimai Prancūzijoje išsis
prendė ne,kaip buvo rūpin - 
Itasi, kairiųjų naudai. Pas
kutiniu momentu prancūzų 

praktiškas^ protas atsisakė 
nuo koalicijos su komunis
tais ir laimėjo \ buvusi iki 
dabar, nuo centro į dešinę , 
gaulistų partija, kad ir ne - 
didele persvara.

HITLERININKŲ PRAŠYMAS 
ATMESTAS
Hitlerio "burtai" pradėjo 

veikti Chicagos mieste, nes 
grupė nacių prašė leidimo 
marširuoti daugiausia žydų 
apgyventoje vietovėje Skokie, 
Iii., Adolfo Hitlerio gimimo 
dieną, balandžio 20. Prašy
mas buvo atmestas ir atl - 
dėtas svarstymui gegužės 
mėnesį.

NESURANDA PAGROBTOJO
Tūkstančiai kariuomenės 

ir policijos tarnautojų ieško 
miestų gerilų Raudonosios 
Brigados ( marksistų ) pag
robto Italijos vyraujančios 
Krikščionių Demokratų Par
tijos iyderio Gianfranco Mo
reno. Grobikai nušovė 5Mo
reno saugus(body guards) ir 
nusivežė Moro, 61 m. am
žiaus, penkis kartus buvusį 
Italijos premjerą.

Grobikai, tarptautinės,da
bar vis labiau plintančios 
organizacijos nariai, varto
jo Sovietų ir Čekoslovakijoj 
gamintus ginklus bei Italijos 
kulkas, gaminamas tik eks
portui.

UFO EKSPERTAS 
MONTREALYJE 
Žinomiausias pasaulyje 

UFO autoritetas dr. J. Allen 
Hynek yra US National UFO 
Center direktorius. Šiomis 
dienomis jis lankėsi Mont- 
realyje ir kalbėjo Tarptau
tinių Integralių Mokslų Ins - 
tituto nariams.

Paskutinių 1O m. laikotar
pyje ypač padažnėjo prane
šimai apie UFO skraidymus 
ne tik P. Amerikoje, kaip 
ankščiau, bet ir Europoj bei 
Kanadoj.

Dr. Allen Hynek yra para
šęs keletą knygų šiuo klau - 
simu. Paskaitoje jis parodė 
eilę skaidrių ir radaro už - 
registruotų davinių. Jo nuo
mone , UFO vis dažnėjan- 
tys pasirodymai sukels re
voliucinį galvojimą žmogaus 
apie patį save, jo vietą pa
saulyje ir jo ateitį.

Dr. Hynek pagarsėjo ir 
būdamas direktorium JAV 
Air Force projekto, vadina
mo Blue Book, tirti UFO fe
nomeną. Paskutiniu metu jis 
konsultavo, statant išgarsė - 
jusią filmą Close Encounter 
of a Third Kind.

MEKXIKO PRALENKĖ 
TOKYO
Tirščiausiai apgyventas 

miestas pasaulyje paskuti
nėmis žiniomis yra nebe ja
ponų Tokyo, kaip iki šiol. 
Mexico miestas su apylin
kėmis dabar turi 8. 628. 024 
gyventojus, pralenkdamas 
Tokyo apie 200 tūkstančių .

VELYKINIAI MARGUČIAI

Velykų šventės - atminti — 
nos visiems, o ypač mažie
siems. Vyresnieji eina 
anksti į bažnyčią,o mes, ku
rie dar šalčio bijom ir ne
turim stiprių kojyčių, liekam 
namuose. Mamytės privirta 
pilna lėkštė kiaušinių. Mums 
rūpi, kada ateis visi iš baž
nyčios, ir kada pradėsim ri
denti ir mušti margučius.

- Stasiuk, kodėl tavo kiau
šiniai kitokie, negu mano ?- 
klausia sesutė Alytė. Ji išs - 
kaptavo savo įvairiais raš
tais, o Stasiuko tik rudi ir 
žali.

- Matai, Alyte, aš juos 
pats dažiau. Įdėjau į puodą 
svogūnų žievių, x sudėjau 
kiaušinius ir jie tapo rudi. 
Paėmiau kitą puodelį, įdėjau 
berželio, sudžiuvusių lapų, 
dar vasarą suskintų- kiauši
niai tapo žali.

- Bet pažiūrėk į mano r 
sako Alytė, -štai koks gražus 
Vyties Kryžius, o čia Gedi
mino Kalnas, o dar ant kito 
rūtelės šakelė, lelijos žiedas 
Ar tai negražu?- džiaugėsi 
Alytė.

- Tai kas, ar tų jų nesu
daužysi, tiek darbo Įdėta? 
Man savo negaila, aš po pie
tų eisiu į ateitininkų kuopos 
rengiamį kiaušinių ridinėji- 
mo konkursą. Pamatysi , 
kaip jie lėks ant pakeltos 
lentelės žemyn ir kitus su - 
muš. Aš išviriau kietus, sa
ko jie geriau atsilaiko. Nori 
eiti kartu?

- Aš negailu, juk matai, 
kokie gražūs mano margu - 
čiai, ir man gaila, kad jie 
suduš. Parduok man savo 
nors porą? Dar du gausiu 
iš mamytės, tada bėgsiu 
kartu...

Mokyklos salėje klegėjo 
jau didelis būrys vaikučių . 
Kiekvienas su savo pintinė
lę, ypač mergaitės. Berniu
kai buvo jų prisidėję ir Į ki- 
šenius.

- Ištrauk savo kanapinį- 
šaukia Petras Stasiuku!.

- Aš nęturiu tokio, einam 
riedinėti. Žiūrėk, kaip man 
jie gražiai bėgs.

- Gerai, stok Į eilę « ir 
leisk savo- sutiko Petriukas.

Kiaušiniai vartėsi lovely
je, paskui,pasiekę grindinį, 
keliavo galvotrūkčiais kiek
vienas į kitą pusę, kol sus
tojo. Stasiuko kiaušiniai tik
rai riedėjo skirtingai, per
daug nevirto, sukosi apie sa
vo apskritumą, sustojo prie 
kitų, visiškai mažai palies - 
darni. Teisėjai žiūrėjo ir 
rašė, kurios jie palietė. Žai
dimas tęsėsi porą valandų. 
Stasiukas, gavo pirmą pre
miją- visiems metams Eg
lutės prenumeratą, Petriu - 
kas antrą- vieną paišymui 
knygutę, Alytė trečią, gražų 
pieštuką.

Konkursas ilgai liko Aly
tės atminty. Ji džiaugėsi 
nors maža dovanėle. Nutarė 
mokintis kitais metais ge
riau ridinėti. Stasiukas iš
didžiai vaikštinėjo ir gyrėsi 
premijos laimėjimu, net jo 
nuotrauka pateko į laikraštį. 
Alytės veidelis ten irgi buvo, 
bet ji sugalvojo kitaip pa
garsėti. Ji savo margučius 
nunešė Į biblioteką ir ten po 
stiklu, gražioj -pintinėlėj pa
dėjo. Vaikai labai domėjosi 
ir klausinėjo, kaip ji taip 
gražiai juos numargino.

Bal. Brazdžionis

IŠ ELTOS 
INFORMACIJOS

AUŠRA NR. 8 RAŠO: 
Estijos- Latvijos- Lietuvos 
Nacionalinio Judėjimo Vyr. 
Komiteto Nutarimas

Estijos,Latvijos, Lietuvos 
Nacionalinio Judėjimo Ko
rn Itetas nutaria:

1. Išrinkti tris pirmininkus 
puspenktų metų laikotarpiui 
Iš Estijos, Latvijos Ir Lie
tuvos Nacionalinio Judėjimo 
Komitetų. Jei, pasibaigus 
Įgaliojimo laikui, nebūtų ga
limybės juos perrinkti, tai 
jie Įgaliojami vykdyti savo 
funkcijas iki atsiras galimy
bė juos perrinkti.

2. Jei Estijos - Latvijos- 
Lietuvos Nacionalin io judė
jimo V^r. Komitetui nebūtų 
sąlygų dirbti arba ,jo nariai 
būtų persekiojami, tai bet 
kuriomis sąlygomis šį dar
bą atliks jau sukurtas PA
KOMITETIS. Tokiu atveju 
Estijos - Latvijos- Lietuvos 
Nacionalinio Judėjimo Vyr. 
Komiteto visos viešojo dar
bo funkcijos pereina trims 
organizacijoms: ESTŲ PA
SAULINEI TARYBAI, LAIS
VŲJŲ^ LATVIŲ PASAULINEI 
SĄJUNGAI IR VYR. LIETU - 
VOS IŠLAISVINIMO KOMI
TETUI ( būtinai Įjungiant Į jį 
TOMĄ VENCLOVĄ).

3. Išrinkti Estijos-Latvijos 
-Lietuvęs Nacionalinio judė
jimo Vyr. Komiteto garbėš 
narius: Edgarsą Andersonsą 
( JAV ), Jurgį Baltrušaitį 
( Prancūzija ), Piotr Grego- 
renko (TSRS), Andre IKiung 
( Švedija ), Česlovą Milošą 
(JAV), Ernestą Jopiką (Angr 
11 ja), Arnoldą Lūšį (JAV) , 
Jurijų Orlov, ą (TSRS), Ulo- 
fą Palmę (Švedija), Andriejų 
Sacharov, ą (TSRS).

VI- me Baltiį vakare Parlamento Rūmuose Ottawoje prie vitrinos su lietuviško
mis juostomis išaustomis montreališkių - tautodaile's kurėjų Gene*s Montvilienės 

_ir Danutės Staskevičienės. Be Juostų buvo ir keletas lietuviškų leliųD. Staške - 
vi&ene’s pagamintų iš dali. A. Tamošaitienės originaliQ audinių. IŠ kaires; Paria- 
nento narys Harold T.Herbert. Dana Danienfe. -TŽ’red.kun.dr.PnGaldaima 
Sturmienfe iŠ Toronto. Nuotrauka bado Girlūno.

4. Estijos- Latvijos-Lietu
vos Nacionalinio Judėjimo 
Vyr. Komitetas reguliariai 
leis estų, latvių, lietuvių, ru- - 
sų ir anglų kalbomis savo 
dokumentų rinkinį ESLALI, 
arba kitus leidinius.

Estijos, Latvijos, Lietuvos 
Nacionalinio Judėjimo 

Komitetai
Vilnius, 1977.VHI.2O

PAMINKLAS 
RE HABILITUOTAM 
LIETUVIUI...

Literatūra ir Menas nr.7- 
1978 rašoma,kad vasario 23 
buvo švenčiama Tarybinės 
Armijos 6O-tls. Žymiam 
tarybiniam karvedžiui dlv. 
gen. Vytautui Putnal Lenino 
premijos laureatas,skulpto
rius Gediminas Jakubonis Iš 
granito iškalė .natūralaus 
dydžio modelį būsimam pa
minklui. Paminklas bus pas
tatytas Molėtų centre. Mo
lėtuose gimęs Sovietų dlv-. 
gen.V.Putna drauge su mai
šalu Tuchačevsktu buvo ap
kaltintas ruošęs sukilimą 
prieš Staliną, buvo Maskvoje 
sušaudytas, 1958 m.rehabl- 
lltuotas...

Vasario 16 Gimnazijos 
Reikalu u

Skatinti ir remti Kanados 
lietuvių Jaunimą mokytis sa
voje Vasario 16 Gimnazijoje 
prie KLB Švietimo Komisi
jos sudaryta speciali komi - 
sija, kurią sudaro :pirm-kas 
L. Tamošauskas, vlcep. V. 
Bireta, sekretorius V. Dau - 
ginis, Iždininkė Ir. Žemai
tienė ir narys V. Aušrota.

Informacijas galima gauti 
pas L. Tamošauską, 236 Do- 
vercourt Rd. , Toronto, Ont . 
M6d 3E1, tel: 531-4469 (area 
416).
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Pasaulio Lietuvių
Dienos

Visų mūsų dėmesį patrau
kta Ir nejuokais susirūpinti 
priverčia jau atskubančios 
Pasaulio Lietuvių Dienos , 
įvykstanč los Kanadoje To
ronto mieste. Kai kam tik 
dabar paaiškėja jų tikroji 
apimtis ir reikšmė,palygi
nus su kasmet čia rengla- 
nomls Kanados Lietuvių 
Dienomis. Išryškėja žymiai 
gilesnė, platesnė jų mintis 
bei sąvoka.

Be abejo,tai didelės svar
bos turintis renginys, orga
nizuoto mūsų gyvenimo pa
demonstravimas, visapusiš
kai naudingas mums čia , 
laisvajame pasaulyje gyve
nantiems, betgi dar svarbes
nis Tėvynėje pavergimo naš
tą nešantiems mūsų bro
liams* belaukiantiems nors 
šiokių tokių prošvaisčių.

Kaip žinia, Į Toronto su
važiuos ne vienos kurios 
valstybės, bet visame lais
vajame pasaulyje pasklidę 
mūsų šaunieji tautos valkai, 
laisvės šaukliai,lietuviškųjų 
reikalų neatlaidūs gynėjai, 
veikėjai, sportininkai,daini
ninkai, mūsų lietuviškojo 
gyvenimo pagrindiniai gai
vintojai, šulai. 4'

Visi Iki šiol buvę mūsų 
renginiai, toli gražu negali 
sayo apimtimi nei turiniu 
prilygtl šiam sąskrydžlul- 
Pasaullo Lietuvių Dienoms.

Tai nepaprastas įvykis 
mums v įsiems .Šitokio masto 
renginiai labai reti,gal tik 
kartą žmogaus gyvenime be
pas Ita ikantys. T am reikalin
ga daug darbo, energijos .pa
siaukojimo, drąšos, Ištver
mės. Žodžiu-didelių, neei
linių pastangų...

Pagrindinis šio renginio 
tikslas- parądytl pasauliui 
kas mes esame, ko mes 
trokštame tr kuomi s teloja- 

_ mės; lygiagrečiai-kad išsl- 
lalkytumėm ir toliau lietu
viais, sutelktumėm daugiau 
v 11 č lų pa ve rgt les le ms, ve tks - 
mlnglau perduotumėm lietu
vybės Išlaikymo naštą mūsų 
jaunlaus laja l karta l.

Ta proga pos ėdž lauš PLB- 
ės Seimas, įvyks V-ojl Ka
nados- Amerikos Lietuvių 
Dainų Šventė, bus praveda
mos PL Sporto Žaidynės , 
įvairiais reikalais tarsis 
šaunusis mūsų jaunimas,su
sibūręs PLJ Sąjungon, bus 
visa eilė Ir kitokių pasitari
mu- posėdžių.

Viso laisvojo pasaulio lie
tuvybės išlaikymu beslsle- 
loją tautiečiai tam sparčiai 
ruoš last, betgi mums, kana
diečiams, kaipo šeiminin
kams, reikia daugiausia pa
sistengti-pasitempti. Mes 
negalime leisti, kad į čia su-
2 psl. 

važiavę nusiviltų, rastų mus 
nepas iruošus lūs.

Jeigu mes sielojamės sa
vo tautos likimu,trokštame , 
kad Ir mūsų jaunimas Išliktų 
lietuviškas, domėtusl savo 
tėvų Ir senelių kalba, mums 
brangiomis savomis tradi
cijomis- visi Ir Iš visur, 
kaip beįmanydami, privalo
me prie šio milžiniško ren
ginio prisidėti. Jei ne savo 
darbu, auka, tai nors visos 
šeimos atsilankymu mes pa
darysime šias PLD pras
mingas Ir savo užsibrėžto 
tikslo atsiekiančias.

Suvažiuos įvairios mūsų 
tautiečių grupės, kai kurios 
net Iš labai toli. Jų visų 
mintyse Ir širdyse bus giliai 
įstrigęs tas vlenlntėlls Ir 
brangiausias šventas žodis 
Lietuva. Daug vargelio Ir 
nemigo naktųj te kantriai pa
kels, nedejuos Ir niekam ne- 
s įskųs...

Be abejonės, su dideliu 
įdomumu jie visi stebės čio
nykštį mūsų gyvenimą.T Ik - 
r taus lai, kad ne vienas Iš jų 
nustebs, Išvydę šio krašto 
gyvenimo būdą Ir mūsų čia 
turimą prabangą, aukštą kas
dieninio gyvenimo standartą.

Tikime,kad jie nepyks,ne
pavydės mums savo bro
liams, tik gal būt,tyliu, ne - 
lemtu žodžiu minės juos kl - 
tur nuviliojusį, nepalankųjį 
likimą.

Tad— pasistenkime būti 
jiems draugiški,paslaugūs , 
vaišingi Ir nuoširdūs, visur 
ir visuose reikaluose jiems 
brollškal padėkime*.1 K Ita Ip 
elgdamiesi- nusikal
sime gyvybiniams 
mūsų tautos Intere
sams, Ir tuo pade
monstruosime savo 
me nkystę -sumateria
lėjimą.

Šių PLD proga prisiminki
me Ir pagyvenkime tomis 
gražiomis, kadaise mūsų 
laisvoje šalyje buvusiomis , 
atlaidų tradicijomis. Tada 
tenai Išvien liedavosi toks 
sveikas, sąmojaus pilnas , 
nenutrūkstantis jaunųjų kle
gesys, žirgai žvengdavo, vos 
besuvaldoml, įvairiaspalviais 
žiedais pasidabinę Išvien 
mirguliuodavo Tėvynės lau
kai, vaiskiai švytėdavo jos 
padangė.

Šitokie susibūrimai mus 
jungia, telkia naujo,gaivaus 
ryžto, parodo mums ateities 
gaires, Išlaiko mūsų gražią
sias tradicijas,uždega nauja 
viltimi.

Tai šventa mūsų pareiga , 
Ir mes negalime viso to ne
matyti, negirdėti, pasilikti 
pakelėj... To iš mūsų pra - 
šo Ir pavergta Tėvynė-ten 
kenčlantleil broliai.

P. L. D. Spaudos K - tas.

PANORAMA
AR TIKRAI NUMATOMA 
GINTI ŽMOGAUS TEISES 

Tuojau, velk iš, pirmųjų 
prezidentavimo dienų, JAV 
prezidentas Carter’is iškėlė 
Žmogaus Teisių/ Human 
Rights/ šūkį su savo pagar
sėjusiu laišku Sovietų disi
dentui Sacharov’ul. Vėliau, 
Ir nekartą, jis savo kalbose 
pabrėžė didžiulę,pagrindinę 
Ž mogaus Te is lų vertę Ir sa
kėsi tų teistų gynėju. Bet, 
laikui slenkant, nutilo tas 
pirmykštis tos problemos 
Iškeltas triukšmas, anot 
patarlės- "pakilo, kaip ere
lis, o nutūpė, kaip vabalas.

Didelė proga buvo reika
lauti atstatyti pamintas 
Žmogaus Teises Belgrado 
Konferencijoje .kurioje turė
ta akystata su didžlaus lu tų 
Teisių laužytoju— Sovietų 
Sąjunga. Buvo daug kalbų, 
gal būt Ir triukšmingų,bet 
pasekmės lygios- nuliui...

Tiesa, dr. K. Bobelis, Al
tos plrm-kas, per senatorių 
Dole velkė pagal galimybes 
ir net padėjo jam sustatyti 
atatinkamą kalbą, bet juk 
pats sen.Dole savo laiku yra 
pasakęs lietuviams, kad Iš
silaisvinimo pastangos vien 
nuo pavergtųjų tautų priklau
so. Reiškia, bruzdėklt,

SENATORIUS H.H. HUMPHREY KALBA SLEKD AM AS NOMIN ACIJOS 
Į JAV PREZIDENTUS.

IR GERAI fi BLOGAI- 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

NEPATEISINAMAS 
ŽINGSNIS. . . 

Lietuviai, atvykę į šįkraš- 
tą,gražiai įsikūrę praslgy - 
ve no, bet dalis jų jau pamir
šo išgyventus baisumus ir 
lietuvių tautos kančias. Pra
dėjo jie Ieškoti Ir draugystės 
su lietuvių tautos išgamomis 
-jiems talkininkauti, ruošti 
koncertus, organizuoti lietu
višką atžalyną į pionierių 
stovyklas...

Bendradarbtabtmas, tai 
reiškia, kad dalyvaujantieji 
yra laikomi lygiais; respek
tuojami vienų ir kitų pagei
davimai. Su pavergtos Lie
tuvos-Mask vos pat Ik ėt In la Is- 
tai nėra "bendradarbiavimai', 
o besąlyginis komunistams 
talkininkavimas. Parodykite 
nors vieną atvejį, kur būtų 
respektuojami mūsų pa
geidavimai*.

Lietuviai komunistai,par
sidavę Maskvai, aiškiai Ir 
nedviprasmiškai yra pasakę, 
kad jie pripažįsta tik jų są - 
lygomis bendradarbiavimą. 
Reiškia, nori bendradarbiau
ti, eik Ir dirbk kartu su ko
munistais.

Solistė Šukytė prašė leidi
mo nuvažiuoti Lietuvon- jo 
negavo. Sol. Juodytė buvo 
Lietuvoje,leido jai padalnuo-

triukšmauk lt / nes, anot dr . 
Štromo, Sovtetų Sąjunga jau 
bevelk "griūvanti"/, o JAV 
aišku, nė piršto nepajudins 
pagelbėti pa vergtiesiems. P o 
to netrukus,demonstruojan
tis jaunimas Lietuvoje ap
šaukiamas chuliganais Ir 
atatinkamai malšinamas 
bei žiauriai nubaudžiamas .

Neseniai palaidojo JAV 
senatorių H.Humphrey. Į jo 
laidotuves lankėsi daugelis 
senatorių, kongresmanų , 
Aukščiausio Teismo narių, 
viceprezidentas Ir net pats 
prez. Carter’ls. Visi jie ten 
sėdėjo nepavargdami Ir sakė 
atatinkamas pagerbimo kal
bas. Taipgi kalbėjo įvairių 
tikybų dvas tšklal:evangellkų, 
-jų tarpe net garsusis evan
gelistas "Hour of Power "ve
dėjas Iš Kalifornijos-.kata
likų, žydų. Žodžiu, visa JAV 
"smetonėlė".

Neturėdamas patirties as
meniškai, aš atverčlau laik
raščio " Laisvoji Lietuva " 
nr. 21 Iš 1964 m. spalio 22 d., 
kurtame yra atspausdintas 
straipsnis: "Kas tie kraštu- 
tlntejl kairieji". H. Humph
rey tuo laiku kandidatavo su 
Johnsonu į viceprezidentus . 
Jis buvęs vienas Iš steigėjų 
Ir kurį laiką viceprezidentu

tl mažiukėje konservatorijos krypties gatve? .Mums į de- 
salėje,prie uždarų durų.Dar mokratlnlus kraštus slun- 
vIena solistė buvo nuvykusi- čiama visokia komunistinė

• bet jai ten dainuoti neleido .:kultūra, literatūra Ir 1.1., o = Kelyje iš raudonojo pra-j
Iš Amerikos buvo nuvyku

si krepšininkų komanda- ją 
laikė vis slaptai. Buvo pa
siteirauta Lietuvoje pas žy
mius sporto darbuotojus , 
kaip sužaidė mūsų krepši
ninkai? Deja,labai nustebau, 
kad jie net nežinojo apie to
kias rungtynes, Ir parašė, 
kad į tokias rungtynes ateina 
tik tie, "kurte turi ateiti" . 
Deja, nepasįgarsino grįžę Ir 
Amerikos krepšin Inkai bei jų 
vadovai, o tylėjo,kaip musę 
kandę.

Bandė Ir mūsų rašytojai 
prakišti vieną kitą savo kū - 
rlnį pavergton Lietuvon.Bet 
deja, tokia kūryba turi būti 
palanki komun 1stInėms Idė
joms. Na, Ir rašytojas turi 
būti "priimtinas" maždaug 
tinkantis gyventi jų sukur
tame "rojuje", arba priklau
syti "pažangiųjų" grupei. Bet 
šiaip "sūnų paklydėl^"kūry
bos komunistai nepageidau
ja. Tiesa, yra Išleidę ke- 
letos autorių knygų okupuo - 
toje Lietuvoje: M.Katiliškio, 
K. Almeno. Bet tai tik lašas 
jūroje. Ar tai galima vadinti 
kultūrintais ryšiais,kada vi
sa kultūra eina tik vienos

kraštutinių kairiųjų organi
zacijos "Americans for De
mocratic Action", sutrum
pintai ADA. Ta organizacija
darė daug pastangų pagelbėti 
komunistams: 1/ reikalavo 
skubiai pradėti derybas dėl 
komunistinės Kinijos pripa
žinimą Ir įleidimo į Jungti
nių Tautų organizaciją, 2/ 
norėjo,kad Amerikos žemės 
ūkio produktų perteklius bū
tų siunčiamas Kinijos komu
nistams, 3/ skelbi, kad JAV 
veiksmai prieš komunistinę 
Kubą esą "moraliai netei
singi", 4/ siūlė atitraukti 
NATO karines pajėgas Iš V. 
Berlyno , 5/ siūlė priimti 
"susltatkymo"su Sov. Sąjun - 
ga politiką, 6/ siekė panai
kinti Kongreso komis l jas, ty
rinėjančias komunistinę 
veiklą,ir 1.1.,daina be galo.

Mūsų laikraščio Darbinin
kas nr. 69 Iš 1964 m. buvo 
parašytaf'PačlamH. Humph
rey, atrodo, nei dabar, nei 
praeity Išlaisvinimas /su
prask, wpavergtų tautų/tlek 
ne rūpėjo, kaip geri santykiai 
su Sovietais". Žodžiu, ge
resnių advokatų .kaip ADA 
Sovietų Sąjunga negalėjo nė

■pageidauti. Dabar štai to
kios, tiesiog karališkos, to 
komunistų slmpattko laido
tuvių Iškilmės’.Argi tat ne
užtenkamai parodo, kad ir 
pats JAV prezidentas Car
ter’ts simpatizuoja tokiom 
pastangoms ADA,kurioje H .

umphrey buvo juk šulas? 
okla po to gali būti rimta 
alba, o juo labiau veiksmai, 

apsaugoti pagrindines Žmo
gaus Teises komunistų val
domuose kraštuose? Nekar- 
ą nurodoma apie tokį Žmo

gaus Teisių pažeidimą Pietų 
©rėjoje/tik ne Šiaurės Ko-
ėjoje,' Brazilijoje, Čilėje, 

Irane-o apie Sovietų Sąjungą 
vis nedrįstama dažniau 

Ir aiškiau prasitarti ar nors 
tuos d Is Ide ntus, ku - 

le talpinami net į pslchlat- 
llgonlnesl Taigi, pa - 

Iršklme tą klausimą, nes 
Išttkrųjų- JAV-ės nenumato 
Intl pagrindinių Žmogaus 

Islų ypač te n, kur jos la-
lauslal pažeidžiamos—.k o- 
unlstlnėse šaly-

J. Valiūnas

mes negalime nusiųsti net 
knygos giminėms.

K fekv te nas. Iš mūs ų tur Ime 
palikę giminių Lietuvoje, Ir 
jų lankymas yra kiekvieno 
privatus reikalas Ir niekas 
negali to drausti ar smerkti. 
Visa blogybė, kad Lietuvos 
pavergėjai tokius turistus 
įsileidžia apiplėšimo 
tikslais. Ten nuvykusius 
užjūrio lietuvius apstato
sekliais. Giminės,atvežti į išaugusios kitos organikacli , 
Vilnių, bijo ką nors viešai jos),-reikalinga vienos gal - 
kalbėti. Taigi, ryšių palaiky- vos. Viena tauta-viena vado - 
mas su musų broliais lietu - vybė- o kitaip yra absoliuti 
vlals yra labai varganas . nesąmonė ne tik kalbėti, bet 
Išeivijos lietuvių jaunimui ir galvoti apie vienybę... 
pamatyti savo artėvų gimtą- Šia proga turėtų būti išsi-i 
jį kraštą, aplankyti gimines , aiškintas tarpusavio sąryšio 
yra malonu Ir naudinga,bet reikalas, kad atstovaujantis 
svarbu, kad toks lankymas visas sroves laikraštis pa
būtų toks, kaip lankome de- siektų skaitytoją laiku ir re-, 
mokratlškus kraštus, ne se- guliariai; esant reikalui | 
kimo priežiūroje, kaip tai vertėtų organizuoti parašų! 
būna dabar. Malonu būtų pa- rinkimą ir Išnaudoti valdžios 
justi, kad esi savo tėvynėje , kultūrinę paramą...
ne svečioje šalyje. Jaunimui Be abejo,yra milijonai vl-| 
lankymasis būtų naudingas šokių reikalų, bet taip vadi H 
ir ta prasme,kad vyresniems namas protaujantis gyvulys- 
pavargus s ar net į amžinybę kultūringas žmogus reikalus 
iškeliaujant, jų valkai būtų pradeda iš tikrojo galo, 
susipažinę ir įsitikinę, kad B. Bačlūnas!
Lietuva vis dar nėra demo- Simcoe, Ont.'

kratinė, nepriklausoma vals
tybė ir pati savo krašto šei
mininkė, bet viešpataujama 
okupantų Sovietų Rusijos 
valdovų. Kad ten vykstant te 
jaunuolis visa tat matytų Ir 
pa justų, jau č la Išeivijoje jis 
turi būti sąmoningas lietuvis. 
Grupinis mūsų jaunimo s tun- 
tlmas į okupuotą Lietuvą yra, 
mano nuomone, nepateisina
mas žlngs nls .Argi Išeivijos 
1 letuvlal t tek nūs Igyve no, kad 
savo valkus paveda kokiam 
asmeniui nuvežti okup.Lfe - 
tuvon ir pavesti "Tėviškės, - 
Rodinos" globon? Koks nai
vumas galvoti, kad Maskva 
t Ikrą l sus irūp Inus l atl letu- 
vlntl užsienio lietuvių jautjl- 

zmąl Blelarusįjoję yra lietu
vių apie 5O.OOO, tačiau jie 
neturi nei lietuviško latkraz“'') 
člo, nei lietuviškos mokyklos 
Prieš II-ąjį Pasaulinį Karą 
Minske lietuvių gyveno tik 
apie 500, o turėjo lietuvišką 
mokyklą Ir lietuvišką la8<<**' 
raštį "Raudonas Artojas", . 
Kiek Latvijoje lietuvių gy
vena? (r ten lietuviai neturi 
nei laikraščio, nel klubų. O 
kur Sibiras... Ir kocfėl 
Maskva susirūpino užsienio 
lietuviais, gal tik vienas or- 
ganlztorlus tų ekskursijų, 
težino... v

Tad reikia būti dideli 
lengvatikiu, kad patikėtum, 
jog Maskvai parūpo užjūrio 
lietuviškojo jaunimo lietu
viškumas. Kas nežino, ka.^ x 
ten viskas, kas n e r u 
s l š k a, yra apšaukiama - 
antikomunizmu. Ten naikina
ma tautinė sąmonė per mo
kyklų vadovėlius, per jauni
mo organizacijas, nes viskas 
pajungta propagandai. Net Ir 
tokie nekalti mokyklų vado
vėliai, kaip Lietuvių Kalbos 
Žodynas, Lietuvių Kalbos 
Gramatika. Pav., Lietuvių 
Kalbos Žodyne duotas žodis 
varžytinės.’ Po to seka 
paaiškinamasis pavyzdį: 
" buržuazinėje Lietuvoje iiž 
skolas parduodavo ūkininkų, 
gyvulius Iš varžytinių". Ar - 
ba kitas pavyzdys: "mūsų tė-. 
vynėje nėra vargo Ir skurdo, 
.. .tarybiniai kariai mus Iš
gelbėjo nuo fašistų jungo... 
mūsų tėvynė-Maskva"lr 1.1.

K. Lukas 
Vancouver, B. C.

DĖL PASAULIO
LIETUVIU
DIENU

Skubiai artėja PLD, sąryšy 
su tuo, jau kuris laikas, gir^- 
dime apie tėvynės meilę ge
gutę kukuojant ir^be abejo 
išgirsim lakštutę suokiant.

garo, būdami Dievo Paukš
teliais, išmokom maitintis 
įvairiais trupinėliais ir ko
šėmis. Kad sportas vyktų 
sklandžiau ir daina skambė
tų geriau, pasiruoškime re - 
alistlšklau , negu bet kada.

Kitas reikalas yra suPLB 
Seimu. Ši proga turėtų būti 
panaudota išsiaiškinimui, 
kadPLB yra mūsų tautos kū
nas išeivijoj( ir iš to kūno

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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slim

/ Korespondentas. Ar ga
lėtumėt duoti interviu^ tuoj 
1 pat, ekspromtu, nes labai 

ėkubu, o taip norėčiau atvež- 
* tl šviežios medžiagos savo 

laikraščio redaktoriui.
Julius Stripaltis: Visada, 

‘mielai, tik nežinau ar suge
bėsiu.

Kor: Kalbėsim angliškai 
ar lietuviškai? Manau, lie
tuviškai kalbate gerai?

J. S. : Taip, nes namuose 
kalbėjau tik lietuviškai, be 
^d, dar pagilinau lietuvių kal
bos žinias lietuviškoje Mai
ronio Šeštadieninėje Mokyk
loje.

71’, Kor. :
Toronto

J. S.:

NL KORESPONDENTO INTERVIEW SU TORONTO UNIVERSITETO STUDENTU 
JULIUM STRIPA1ČIU 

kovingi, o labiausia, ko aš 
iki šiol negaliu suprasti, 
kaip jie myli savo tėvynę 
Lietuvą, nors ji yra paverg
ta: neturi savo demokrati
nės vyriausybės, ir yra val
doma rusų.

Ką Jūs studijuojate 
Universitete ? 
Psichologiją, biolo-

tuo geriau, nes ir taip

resavausi menu, bet tai 
ankščiau.

Kor. : Jūs gimėte Kana
doje ir laikote save tos ša- 

j lies piliečiu, patriotu?
. J. S. : Apie patriotizmą, 
tai man sunku kalbėti, nes 
mūsų bevelk niekas nemokė 
būti tokiais, Mes tik mokė- 
jnės Kanados istorijos ir 
geografijos ir, gal būt, per 
,tas disciplinas privedė prie 
tokios sąvokos, jūsiškai- 

. vadinamos, patriotizmu.
'Bendrai, save aš vadinu 
lietuviu, kalbant angliškai, 
that’ s all.

Kor.: Juliau,tai labai ge
trai. Ar leisite mane vadinu 
,,Jus vardu?

J. S. : Žinoma, pas mus 
labai priimta, kuo papras
čiau
labai jaudinosi, toks inter
viu lietuvių kalba man yra 
pirmas.
B3^op. : O kaip dėl Lietu- 
:v.ps ? Kokie jūsų jausmai , tai 
stėyų žemei ? Gal lankėtės 
joje ?

J. S.: Taip, praeitais me
tais ir, turiu pasakyti, kad 
jai turiu dvigubus jausmus: 
pirmiausia, prieš apsilan
kymą pavergtoje .Lietuvoje, 

.aš galvojau apie ją kaip apie 
rabstrakciją, bet ir ji buvo 
labai niūri ar perdėtai iši
dealizuota. Antra, aš Iš ten 
atsivežiau daug gražių pri
siminimų, nes pamačiau, kad 
joje ' gyvenanti mano karta, 
mano giminaičiai ir kiti jau
nuoliai ir merginos^ yra ne- 
paprastai drąsūs, veržlūs ir

CANADA PENSION PLAN

Kai kurie pagerinimai

Monique Begin, Minister Monique Begin, Ministre

rusų ". 
ar nu-

Kor. : Negaliu įsi vaizduo
ti, gal užmiršote? Kaip va
dinote tą nedidelį žemės 
lopą su Nemunu- Ir Nerim 
prie Baltijos jūros ? Kaip ?

J.S.: Russia.
Kor:: Keista, gal USSR ?
J. S. : Pasitaikydavo ir 

tokių mokytojų, kurie saky
davo ir USSR, bet labai retai.

Kor. : O Jūs ar matote 
skirtumą tarp "Russia" ir 
"USSR"?

J. S. : Dabar taip, o ankš
čiau ne.

Kor. : Ką girdėjote, bū
damas sovietinėje Lietuvoje, 
apie bažnyčios persekioji
mą? Tiesa, ar esate tikin - 
tis ? Koks dabartinis Lietu
vos jaunimas, dar tikintis ar 
visiškai bedieviškas ?

J. S. Lietuvių jaunimas 
vengia kalbėti apie religiją, 
jie tai nelaiko labai svar
biu reikalu, bet daug tikinčių 
suthkau, ypatingai kaimo jau
nimo tarpe.

Kor. : Kaip suprasti, kad 
Jus sovietinė administracija 
leido išvykti į provinciją, 

. kaip tai atsitiko? Būkite at
viras, nes mūsų laikraštis , 
stovėdamas objektyvumo ir 
demokratijos pozicijose, no
ri žinoti tiesą.

J. S. : Žinoma, ne, bet aš 
sutikau daug jaunimo iš kai
mų ir su jais kalbėjausi. Jie 
sakė, kad jiems uždrausta 
lankyti bažnyčias, jei jie yra 
komjaunuoliai ar užima at- 
sakingesnes pareigas.

Kor. : Ar pastebėjote pat
riotinių nuotaikų Vilniuje ?

J. S. : Labai daug, beveik 
visi lietuviai yra patriotai ir 
iš jų mes turėtume pasimo
kyti, kaip mylėti savo Tėvy-

mano

Kor.: Atleiskite, Juliau, 
bet norėčiau šį Jūsų atsaky
mą papildyti. Paaiškinkit,tą 
Jūsų išsireiškimą "Lietuva 
pavergta, valdoma 
Tai Jūsų nuomonė, 
girsta iš šalies ?

J. S. : Tokia yra 
nuomonė, nes aš pats ma
čiau, kad ten, Vilniuje, vaikš
čioja rusų kareiviai ir "ofi - 
cieriai", atleiskite už tokį 
išsireiškimą, nes neprisi
menu lietuviškai. Gatvėse 
labai dažnai girdima rusų 
kalba, Įstaigose ir krautuvė
se neretai negali susikalbėti 
lietuviškai, o lietuviai, kad 
ir jaunimas, Į mano politi
nius klausimus bijojo atsa
kyti. Jie aiškino, kad čia ne
galima, kad rusai draudžia, 
kad tai nelegalu, uždrausta 
Ir taip toliau.

Kor. : Kokia Jūsų nuo • 
monė apie važiavimą Į tą 
pavergtą Lietuvą, gal geriau 
sakyti okupuotą, sovietinę? 
Koks žodis jai labiau tinka
mas ?

J. S. : Aš manau visi:oku 
kapuota, pavergta, sovietinė, 
tik, žinoma ne ta Lietuva, 
kaip mano tėveliai kalba, nes 
tos seniai paliktos Lietuvos, 
sakyčiau, nepriklausomos 
valstybės, dabar nėra.

Kai dėl važiavimo, tai 
verta apsilankyti ten, net 
galima lankyti lituanistinius 
kursus, tačiau prieš tai mes 
turime būti pasiruošę poli- nę. Prisipažinsiu, kad grį - 

i,_j i-----------------------------«ęs jg pavergtos Lietuvos,
aš labiau pradėjau Įvertinti 
ir savo Kanadą, ir, gal būt, 
tapsiu didesniu jos, patriotu.

Kor. : Esu sužavėtas Jū
sų atsakymais, bet nuliūstu, 
kai pagalvoju, kad ne visi to
kie Kanados studentai.

J. S. : Jūs mane labai iš - 
gyrėte, sakydamas "suža
vėtas". Aš ir labai menkas 
politikas, tik gal, kaip giliai 
tikintis ir intūltyvus, leng
viau suvokiu, negu kiti. To
kių iš lietuviškai-kanadiško 
jaunimo daug, sakyčiau, lie
tuviškai mąstančių studentų,

tiškai, kad komunistinė pro
paganda mus, apolitiškus 
studentus, neklaidintų.

Kor. : Gerbiamas Juliau, 
ką girdėjote apie Lietuvos 
tragediją 1940 m. .besimoki
nant kanadiškame universi
tete? Gal tiksliau gimnazi
joje, jūsiškai "High School", 
kai mokė jus pasaulinę isto
riją ir geografiją ?

J. S. : Labai gaila , bet 
nieko: ne tik apie Lietuvos 
valstybės tragediją, bet ir 
bendrai apie šį puikų kraštą 
kurį, nesigailiu, pažinau 
praeitą vasarą.

Skyrybos arba Anuliavimas.
CPP pensijų kreditai, uždirbti vyro ir 
žmonos vedybinio gyvenimo laike, gali 
būti lygiai padalinti tarp jų, jeigu 
vedybos.anuliuojamos arba skyrybų 
atveju, nuo 1978 m. sausio 1 dienos. 
•Garantuojama, kad abiejų pastangomis 
uždirbtos pajamos bus abiejų vienodai 
panaudotos vedyboms iširus.

Susirinkusios Pensijų naudos 
išmokėjimai.
Pensijų ^mokėjimai gali būti išmokami 
už iki 12* mėnesių atgal tiems, kurie 
yra tarp 65 - 70 metų amžiaus, ir 
nebedirba.

Pomirtiniai Mokėjimai
Pareiškimai už p raeitą I aikųm okėjim am s 
(iki 12 mėnesių) gali būti paduodami 
mirusio asmens vardu, jei mokantysis 
to nepadarė prieš mirtį, šeimos arba 
turto globėjai tokiais atvejais turi 
teisę gauti tuos išmokėjimus.

Ponaikinami sumažinimai išmokėjimams 
už vaikus
Mokėjimai našlaičiams ir invalidams 
vaikams, nors tai butiį penktas ar 
sekantis vaikas, bent kokio didumo 
šeimoje, turi teisę gauti po lygiai 
mokėjimus vaikams.

Sfe svarbus pabrėžimai Kanados Pensijų Plane 
galioja nuo 1978 metu sausio 1 d.
Del informacijų kreiptis i artimiausia Kanados 
Pensijų Plano Įstaiga. f

Health and Welfare Santė et Bien-ėtre social
Canada Canada
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bet, bendrai paėmus, mes to
li nuo europiečių jaunimo.

Kor. : Ką Jūs turite gal
voje, sakydami ’'europie
čių"?

J. S. : Prieš du metus aš 
buvau Vakarų Vokietijoje ir 
Liaudies Lenkijoje ir ten 
pastebėjau, kad jie daug di
desni patriotai, negu mes, 
kanadiečiai, o ypač lenkai. 
Atleiskite, negiriu, bet lietu
viai pralenkia visus... Ži
noma, tie lietuviai, kurie gy
vena ten.

Kor. : Kokias Jūs kalbas 
mokate be anglų ir lietuvių ?

J. S. : Prancūzų, kurią čia 
mes visi studijuojame, kaip 
antrą valstybės kalbą, moku 
truputį lenkiškai ir žinau ke
lis žodžius rusiškai.

Kor. : Įdomu, iš kur iš
mokote tuos kelis žodžius 
lenkiškai ir rusiškai?

J. S. : Lenkiškai iš mo
čiutės, o rusiškai iš.lietu
vių, būdamas Vilniuje, pa
vyzdžiui: Dajte chleba. My 
chotim svobody. Ruskije, u- 
biraites damoj,ir kitus.

Kor. : Ar prisimenate jų 
vertimus ?

J. S. : Labai gerai. Štai 
jie: " Duokite duonos. Mes 
norime laisvės. Rusai, neš- 
Ginkitės namo".

Kor. : Ar ir Jūs neken
čiate rusų ?

J. S. : Ne, aš tik nemėgstu 
bet, gal būt ne rusų, o tąs 
valdžios, pačių sovietų.

Kor.: Taigi,jei teisingai 
supratau, Jūs skiriate tautą 
nuo valdžios.

J. S.: Taip, visai teisin - 
gal.

Kor. : Ar Jūs priklausote 
kokiai nors lietuviškai or
ganizacijai ?

J. S. : Ne, tik sporto sek - 
ei jai, plius skautams.

Kor. : Kokia HątUvių 
spaudą Jus labiausiai do
mina? Krikščioniška, libe- 
rąli ar ta tendencinga, pro
sovietinė ?

Apmąstymą i Vasario 
16-sios proga
A. RINKU NO KALBOS. 
PASAKYTOS VASARIO 16 
PROGA MONTREALYJE, 

SANTRAUKA
Prelegentas A.Rinkūnas, 

žinomas pedagogas ir vi
suomenininkas, savo kalboje 
60 m. jubiliejaus nuo Lietu-

alglmanto skiltis
SUBRAŠKAK A I

Jau kurte laikas Lietuvių 
Bendruomenės jaunesniųjų 
veikėjų Iniciatyva, darbu Ir 
trtusu,Bostone yra leidžia - 
mas mėnraštis "BRIDGES* 
t lesiu,papras tu Ir Informuo
jančiu anglišku žodžiu kai - 
bąs lietuviškais late reikalais 
tiems, kuriems anglų kalba 
yra artimesnė ir geriau su
prantama už lietuvių. Tat 
gyvenimo realybės Iššauktas 
reiškinys, gal šiek tiek ly
gintinas su kalno artėjimu 
pas Mahometą. Tačiau,pats 
tokio leidinio pasirodymas

J. S. : Sakyčiau, krikščio - 
niška, gal ir liberali.

Kor. : Ar skaitote mūsų 
laikraštį ?

J. S.: Ankščiau ne, bet 
dabar pradėjau gauti.

Kor. : Kokius dar skaitote 
laikraščius bei žurnalus ?

J. S. : Paskutiniu laiku 
skaičiau The Patriot, ir jis 
man labai patiko. O Jūs ?

Kor. : Taip, aš esu gerai 
su juo susipažinęs. Ar Jūs 
pritariate Lietuvos Patriotų 
Sąjungos programai?

J. S. : Taip, ir aktyviai 
juos, tos kategorijos patrio
tus, remiu.

Kor. : Ar dar kas nors 
skaitė jį iš jūsų studentų?

abejonės, ir ne 
sambūriui pri- 

Jūs norėtumėte

J. S. : Be 
vienas tam 
klafaso.

Kor. : Ar
dalyvauti jaunimo sekcijoje 
mūsų laikrašty?

J. S. Taip, tai būtų 
gerai.

Kor. : Ačiū, Juliau, 
pasakyti, iki kito pasimaty
mo?

J. S. : Of course,yes.Taip , 
būtinai.

labai

galiu

tuvos Nepriklausomybės at
kūrimo proga, prisiminė ir 
75 m. sukaktį nuo pirmųjų 
lietuvių atvykimo Kanadon iš 
anglių kasyklų Škotijoje.

"Žiūrėdami atgal/'kalbė - 
jo prelegentas, " matome 
nuostabiai vingiuotą lietuvių

, tautos kelią. Nežinomais ke
liais atsiradusi Baltijos pa
jūryje, mūsų arijų kilmės 
tauta, vėliau susiformavusių 
didesnių tautų apsupta, per 
tūkstančius metų išlaikė sa
vo senąją kalbą, kultūrą Ir 
subtilią religiją, išreikštą 
kiekvienos šeimos namuose 
nuolat degančia šventąja ug
nele. Krikščionybė tos ug
nelės vietoje pastatė kryžių, 
bet ir tas medinis kryžius . 
mūsų kaimo dievdirbio ran
komis darytas, pasilaikė tą 
patį senosios gabi jos ugne
lės charakterį-klasiškai ra
mų. švelnų ir nuliūdusį, gra
žiausias savo formas atra- 
dusį palaukėse parymusiam 
smuikelyje. Sunku tokiai hu
maniškai tautai gyventi tarp 
plėšrių kaimynų. "

Suminėjęs kryžuočių dar
bus, griaunančią lenkų įtaką 
ir net didžiųjų vokiečių 
mokslininkų įsitikinimą, kad 
lietuvių tauta jau mirties 
patale ir dėl to šokosi užra- 
šihėti mūsų tautosaką, tyri
nėti kalbą ir net išleido pir
mą mūąų kalbos gr mat i ką. 
(Daniells Klelnii, Gramatica 
Lituanica at Compendium 
Lituanico-Germanicum, 1633 
m.).

"Bet lietuvių tauta nemirė, nlas 
kaip vokiečiai mokslininkai rėtų rūpėti Ir vteal mūsų

periodinei spaudai?
3 psl.

kad kai kam mūstš-

laikytinas pozityviu Ir, drįs
kime teigti, būtinu faktoriu
mi. Nepatinka mums,kad ne
mažo skaičiaus lietuviškojo 
jaunimo jau nepasiekiame 
spausdlntulletuvlšku žodžiu, 
tad Ir nuolalda/ar kompro
misas?/ tegalėjo būti logiš
ka Ir vlenlntėlė:turlme pra
kalbinti jaunuosius jiems 
suprantamu Ir prieinamu 
keliu. Tokiu būdu Ir gimėt 
tas "Bridges* vardu periodinis 
leidinys.

Reikia pasakyti,kad Ir be 
lietuvių skaitytojų, yra tan 
tikras Skaičius kitataučių, 
besldomlnčlųlletuvlškate late 
reikalais Ir problemomis . 
Gal tai Ir ne pirminis laik
raščio uždavinys, tačiau ir 
tas laikytina pliusu, jeltty 
pasiseka sudominti Ir nelie
tuvišką visuomenę. Žodžiu , 
su kiekvienu nauju numeriu 
bridges* pilnai pateisina sa
vąją egzistenciją,kartu Ieš
kodamas savo tikrojo 
veido Ir reikšmės gyvena
mojo momento reikalavi
muose.

Rodos, visa tai gražu, gera 
ir remtina. Nevisiškai. Kaip 
Išelvlškojo tautinio budrumo 
kai kurių saugotojų pavyzdys 
rodo, nevalia pilnai pasitikė
ti savųjų dirbamu darbu, nes 
lengviau ne patiems dirbti, 
bet kitus įtarinėti. Tokiu bū
du užkliuvo ur*Brldges"tvar- 
kytojal. Archie Bunker/ te
levizijos programos charak
teris/ tipo hlpokrltams ne - 
patiko ir pats 'Tūtų"pava
dinimas Ir spausdinama me
džiaga, žinios Ir šiokia tokia 
analizė Iš čia, Ir Iš Lietuvos. 
Va, tos žinutės Iš soviet įna
mes Lietuvos, atrodo, daux 
glausta puolimų Ir susilau
kė’. Vadinasi, sus įdaro įspū
dis 
ktų lyg tr rūpi, kad tam tik
ros žinios Iš Lietuvos būtų 
filtruojamos, cenzūruojamos 
ar išvis vengiamos minėti. 
Lyg ir smagu būtų žinoti, 
kad ten viskas ir tamsu, Ir 
juoda. Tuo tarpu, nevienu 
atveju reikia ties log stebėtis, 
kad net Ir okupacijos slegia
mas tautos kamienas yra gy
vas, kūrybingas, Ir, tenykš
tėse sąlygose atlieka Ištįsą 
eilę Išliekamos vertės dar - 
bų. ’

Iki šiol "Bridges'1 apie tai 
kalbėjo, Informavo Ir sten
gės l duoti gana p liną lietu
viškojo gyvenimo valzdą.Ta- 
člau, paskutinieji du nume
riai rodo, kad mėnraščio 
tvarkytojai lyg Ir Išsigando 
saujelės triukšmingų balsų , 
ir, išskyrus žinutes apie 
persekiojimus, disidentus 
/tas vertinga Ir būt Ina skelb
ti/, trūksta įprastų žinių a- 
ple meną, mokslą, literatūrą, 
apie ryškiuosius Ir dėmesio 
vertus kūrėjus,pajėgiančius 
savuoju talentu Ir sumanumu 
išsivaduoti iš įprastos ruti
nos vėžių. Tokių ten tikrai 
yra, Ir Iki šiol tokie veidai 
tr vardai buvo pastebimi 
br tdges'pus lap tuose.

Atsiminkime, kad skaity
tojai, kuriems tas leidinys 
yra skirtas, sudaro klek ki
tokį skaitytojų būrį ta pras
me, kad jų Intelektas trials-' 
vos spaudos supratimas var
gu ar galės toleruoti "kont
roliuojamas" Ir tik sau pa
tinkamas žinias-. Be abejo, 
bridges’ Ir toliau turėtų likti 
atviri sveikai Ir pozityviai 
kritikai, bet jie galėtų tapti 
"aklais ir kurčiais" ten,kur 
kėsinamasi į spaudos laisvę, 
Ir skaitytojo teisę tiek Į 
"geras",tiek Ir "blogas"žl -

Pagaliau, ar tas netu-
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KULTŪRINIS PUSLAPIS *
PRASMINGO* metinė

Kun. Dr. FELIKSAS GURE CK AS 
( 1912. VI. 18-1977.11. 4 )

ESAME NEMARŪS, kun. dr. Ši rūpestingai ir su meile 
Feliksas Gureckas. Pomir- paruošta ir išleista knyga 
tlniai raštai, žinomo labdario, tauraus lle-

Redagavo Vladas Būtėnas, tuvio kunigo kalbų ir minčių 
1977. Išleido Kun. dr. F.Gu - rlnkinys.yra jo mirties me - 
recko Fondas. Viršelis ’ ir5 tinių prasmingas paminklas , 
meninė priežiūra Kazio Ve - jį pažinojusiems-šviesus at- 
selkos. Rašinius atrinko if minimas. Dedame keletą iš- 
rankraštį peržiūrėjo kun. A. traukų.
Tamošaitis. b .

Iš: ŽODIS STUDENTU SAMBŪRIUI

............Jei jau lūkesčius jauniman dėti,nežinau^ ar Ram - 
ta pirmoji nesudėjo jų į kiekvieną pumpurą, Į kiekvieną 
sėklą, kurią artojas su majestotišku mostu beria savo pa
ties išpurenton žemėn. 1

Klek gi viltingų akių lydi jauną studentą jo kasdieni - 
nlame kelyje į Alma Mater . Kiek džiaugsmo pajunta vi - 
suomeninikas, kai jau kartą diplomąntas grįžta po pasku
tinių sėkmingų egzaminų . Ir jei jau kartą atsitiktų nelai
mė tremtyje ilgiau pasilikti, ne tiem, kurie šiandien ko - 
mitete sėdi, bet tie, kurie šiandien universitetą lanko, pa
teisintų jų lūksečius ir būtų jų ramstis, jų vadovybė..

o
Jei jau jaunimui priklauso ateitis, ateities temomis 

reikėtų prabilti. Tačiau ne ateitį norėčiau akcentuoti. Pra
eitis ir ateitis ne mūsų rankose. Ateitis... argi ji nebus 
tokia, kokią sukurs dabarties momentai - greitakojai, ne-

grįžtantiejl, kaip Nemuno tėkmė. Šioji dabarties sekundė, 
kurią aš gyvenu, yra vlenintėlė, kuri yra mano rankose. , 
vienintelė, kuri ir nusprendžia mano ateitį... Branginti 
plaukiančią sekundę, tai lygu užtikrinti ateitį sau, savo 
broliams tremtiniams ir savajai Tėvynei.

- Gamta nėra kažka^ šalia manęs - ja esu.aš pats . 
Lygiai Ir gamtos įstatymas nėra skirtingas nuo akmeni
nės dekalogo plokštės, duotos Mozei 1500 metų prieš Kris
tų. Dar prieš plokštę dekalogas jau buvo žmogaus širdy
je, visoje jo prigimtyje ne rašalu, bet pačiu jo kūrimu Iš
rašytas. Laikytis tad žmogaus prigimties įstatymų yra 
tas pats, kaip pripažinti prigimties Autorių, kurį mes va - 
diname Dievu, lotynai - Deus, graikai - Teos-Dzeus, ku - 
ris iš tikrųjų indoeuropiečių prokalbėje Tews-Tėvas va - 
dinosl. Tėvas, kaip aktyvusis principas gimdyme, kūry
boje, valdyme ir išlaikyme. Prigimties Tėvo ir tavo Die
vo tvarka nėra kažkas šalia tavęs, ja tu esi pats. Daug ne
reikia - būk žmogus toks, koks de facto esi - Dievo žmo
gus. Dievas yfra tas pats, kuris skelbia "Nežudyk", tas 
pats, kuris pagrindžia fiziką, chemiją, anatomiją, sociali
nius, ekonominius ir filosofinius dėsnius, tuos dėsnius , 
kuriuos akademinis jaunimas studijuoja universiteto šuo - 
luose, skaito storose knygose. Jis tad ir yra studentų vy
riausias autoritetas.

APIE ŽMOGAUS V E R T£
Baranausko "apykreivės pušelės"

Šiandieninis išdidus žmogus daug ryšių su amžinybe 
nutraukė. Su vysk. Baranausku galime pasakyti, kad iš 
gražaus šilelio tik kelios apykreivės pušelės liko. Va
dinasi, tik likučiais žmogiškosios laimės ir vertės ver - 
čiasi šių laikų žmogus. Jis pasijuto esąs suskaldytas.

Keliauja, bet be žemėlapio, be paskyrimo ir be kelio 
ženklų. Jam iš visų pavojų iškyla didžiausias - būti nieku: 
be pavidalo.be tikslo, be šviesos. Jis mėgsta puošti savo 
saliomis jūros išplautomis medžio išiaužomis. Ir gerai 
daro: tos be pavidalo išlaužos yra tikras šio meto žmo
gaus paveikslas: jo bevertiškumo, bepavidališkumo,be
tiks lingumo.

Modernusis žmogus lenda į vergiją, į asmenybės nu - 
vertinimą. Lietuva buvo kommnistų jėga pavergta. Bet ., 
kaip Išaiškinti norą būti komunistais tų, kurie šiandien - 
dar laisvi ? Komunizme žmogus, pagal Cruščiovą, turės 
visa, Išskyrus laisvę. Lygiai kaip kalėjime: kalinys vis
ką veltui gauna. Jis tik negali kalėjimo palikti. Ir štai , 
žmogus nori atsisakyti savo laisvės, kad neštų lažą ir bū
tų baudžiauninkas. Kodėl? .Todėl, kad pačiame savyje ne 
bemato jokios vertės ir galvoja, kad jo vertė pakils, kai 
jis pasidarys didelės mašinos mažas ratukas, kuriam nieko 
nereikia galvoti ir nieku rūpintis.

Šio meto žmogus yra nelinksmas. Nelinksmas, nes ne
laimingas. Laimė yra spindesys pilnai panaudotas dvasi
nės energijos. Dvasinės energijos jame liko labai mažai, 
nes jis nutolo nuo to akumuliaroriaus,kuris ją krauna:nu- 
tolo nuo Dievo.

šių dienų žmogus yra netikras, nes virš jo galvos pa
kabinta ant labai plono siūlo 50 megatonų atominė bomba.

Pagaliau šių laikų žonogus pats savęs nevertina. Mat, 
jei jis be Dievo yra ne kas kita, kaip Išsirutuliojusi ame - 
ba, kaip dalis cheminės reakcijos, tai jis neturi vidinės
reikšmės ir vertės. Jo vertė tik-praktiška: kad jis, kaip 
mašina, gali atlikti tam tikrą darbą. Kai pasensta ar kai 
suserga , žmogus, atitrūkęs nuo Dievo, yra ne tik nenau
dingas, bet dargi kenksmingas. Jei jo nesunaikinama, tai 
tik Iš baimės, kad dabartiniam žmogui pasenus, kiti jo pa
ties nesunaikintų. Taip bedievis pasidaro tuo, kuo jis la k 
blausiai bijojo būti - nieku.

KRIKŠČIONIŠKOJI LABDARYBĖ
Ar ne per daug jau susiskaldyta į atskirus pažįstamų 

ratelius, kur tik savuosius lankoma, dažnai tuos, kurie lau
kia su garuojančia kava, o ne su garuojančiu skurdu. Pa
sakysiu, kad vienas asmuo,paklaustas, iš kur dabar trem
tyje tiek partijų atsirado, atsakė, kad pradėjome per gerai 
gyventi. Iš tikrųjų, gal čia daug tiesos yra: . pradžioje 
tremties lietuvis lietuvį daugiau užjautė.

Kada vienoje kolonijoje apsirgo dviejų visai i mažų 
vaikų motina, o tėvas būtinai turėjo eiti į valdišką tar-^s. 

. nybą, tai, nežiūrint pastangų, nebuvo surasta visoje 600 ' 
žmonių kolonijoje nė vienos moters, nei kelių moterų, ku
rios pasikeisdamos kokią savaitę paglobotų svetimus vai
kus, kol vyras suspės sergančią žmoną pasiųsti į ligoni - 
nę, supirks ir parneš valgį ar užbėgs į įstaigą bent tiek,^^ 
kad neprarastų tarnybos. O juk ten buvo Raudonasis Kry
žius su moterų sekcija, katalikių moterų draugija, •' trys 
studentų korporacijos... Šis atsitikimas kolonijoje buvo 
plačiai žinomas , o patvarkytas nelabai vykusiai ir labai 
nesklandžiai, lyg būtų reikėję nugalėti baisiausią kliūtį. 
Ta proga vienas ironiškai išsireiškė: ar nereikėtų vietoj 
visų tų įstaigų įsteigti gaisrininkus ? Jie irgi < Lietuvoje 
turėjo šūkį "Dievui ir artimui ", bet buvo labiau pratę 
reaguoti ten, kur dega, todėl gal ir mūsų kolonijų de
gamuosius reikalus geriau patvarkytų. f j

Artimo meilė ir gailestingieji darbai yra ne tik or - 
ganizacijų, bet ir kiekvieno didelė pareiga. Iš jos atliki
mo pažins kada nors mus pasaulis, kad esame Kristaus 
mokiniai. Taigi mūsų pareiga tremtyje būtų: ' \

1. Visi turime turėti jautresnę širdį artimui padėti, o 
neapkalbėti jo, kad buvo latras, susilaukė, ko turėjo su - 
šliaukti, arba kad yra kvailas ir nemoka savimi pasirū - 
pinti.
2. Tiek tremtyje, tiek savoje valstybėje turi būti ne tik
organizuotai tvarkoma labdarybė, bet visos labdaringos
organizacijos turi šalpą vykdyti jautriai - su mylinčia šir
dimi, ir efektingai - kad šelpiamajam tikrai pagal iš - 
gales ir reikalą būtų padėta, o ne šiaip sau reikalas ats - 
turn tas.
3. Šalpos darbas turi būti bešališkas ir apimti ne 
tik savo organizacijos narius,bet visus,reikale net kita - 
taučius, nes vienintelis kriterijus šalpoje yra vargo di
dumas. Kas dauglaus ia vargsta, tam pirmiausia ir šalpos 
reikia. O kad būtų galima nustatyti, kas iš tikrųjų daugiau 
vargsta, šalpos organizacijos nariai turi šelpiamuosius 
pažinti ir tai ne iš kitų pasakojimų ar plepalų, bet patys 
juos aplankyti. Apsileidimas lankyti yra dažnoka priežas
tis klaidingų šelpimų.

PAŽINKIME PRAEITI I &
VIKTORAS LIBERT IS

tfEVSKK, MASKVA A&MLOM WT1K1 I
LIETUVIAI RUSUOS/RSFSR/ KODEKSO PARAŠTĖJE

(tęs
Leitenantas J.Ruselka, kaip tautinė iškamša, N. S. 

Chruščiovo koegzistencijos laikais , bą-lgęs aukštuosius 
pasItobulInlmo kursus Maskvoje, specialioje MVD mo
kykloje, buvo paliktas tęsti savo "garbingą" čekisto dar
bą Vilniuje, KGB, bet nuo senų įpročių su mušimo ma
nieromis, jis privalėjo atsisakyti, nors tas ir labai sun
kiai jam,sekėsi. Nieko nepadarysi, anot tos lotynų pa
tarlės: "Keičiasi laikai , ir mes keičiamės su jais kar - 
tu". I. Rusetka, norėdamas dirbti KGB Ir likti privile
gijuotu LTSR politiniu tvarkdariu,kad nors Iki savo am
želio galo Išlaikytų tą" marksitinį rėžimą", negalėjo ne
klausyti Nikitos Instrukcijų. N.Chruščiovo KGB, tat ne 
savivalė Stalino MGB, buvo griežtai kontroliuojama SSSR 
Ministrų Tarybos. "Neužmirškite Ir G. Malenkovo", pa
sakytų kiekviena proga žuvęs S.Solovjovas, gaila, nesu - 
laukęs amnestijos, rehab 11 Ituotas po mirties. Jis,' , mažai 
žinomas pasauliui G.Malenkovas, pirmas po stalininio 
periodo demokrattškesnls diktatorius, grynakarau j te ru
sas, paleido 1954-55 metų laikotarpy daugiau kaip 8 mi
lijonus politinių kalinių, Iš jų tūkstančius rehab 11 Itavęs 
po mirties, tame skaičiuje Ir žymius sovietų generolus 
tr maršalus, kaip Tuchačevskį, lietuvį Putną, Bllucherį 
ir kitus...

Algimantas Pietaris Irgi tapo rehabllltuotas SSSR
Aukščiausios Tarybos įsaku, palikdamas Gulagui neatsė
dėtų 20 metų. "Pasisekė", - pats netikėdamas,kartoda
vo vienas sau ’. ’Bet ūž ką dabar jis vėl sėdi tame Lū - 
kišky, laukdamas antrą kartą priverčiamos Išvykos į tą 
pačią Rusiją, kaltoje, lyg savoje, lyg svetimoje, mario
netinėje LTSR, ruošiamas naujas kodeksas? Tas kodek
sas, pasak MoŠe Ladonlo, pakels tą pilną terorizmo, par- 
senusį stalininį RSFSR į "humanisKesnį ’lietuvišką". 
Klek jis bus "tyu maniškes n te" Ir "lietuviškas" įsitikins 
pats Algimantas netolimoje ateityje, ka 11 Ik pas lėks jam 
skirtą lagerį RSFSR šiaurėj ar Sibire

Algimantas Ilgai svajojo. Staiga, pašokęs nuo narų, 
jis pradėjo skaičiuoti savo bausmės metus. Suskaitė pen 
kte atbūtus tr 7 dar pridėjo. Viso 12, o gal reiks sėdėti 
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i n y s )
mažiau? Nejaugi Nikita valdys SSSR taip ilgai, kaip tas 
generalisimus .Ne, negali būti, jis Iškrės kokį nors po
litinį triuką Ir Išlėks Iš valdžios. Sovietų - amerikiečių 
konfrontacija, grėsusl pasauliniu karu 1959 m. Berlyne, 
juk tai jo politinė Išdaiga’. Paryžiaus konferencija, į ku
rią dideles viltis dėjo Ir lietuviai, 1960 m.sutrotlk dėl 
Chruščiovo iššaukiančios laikysenos, taip manė Algiman
tas. / Jis visu balsu kaltino Vakarus dėl lėktuvo U- 2, 
užlėkusio ant SSSR teritorijos. Amerikiečių žvalgybinio 
lėktuvo lakūnas Powers buvo tardomas Mąskvoje, o vė
liau Išvežtas specialiu, tik užslenlečtams skirtu "varne
liu", į Vladimiro kalėjimą, 200 kilometrų nuo Maskvos. 
Po kelių mėnesių santykiai su jankiais vėl pablogėjo dėl 
Kubos. Nikita, Leningrado studentų vadinamas politiniu 
klaunu , kurio "garbei" "pltersklje parnl" -Piterio vai
kinai- paleido baltą kiaulę su užrašu ant šono "Chruš - 
člov", tylutėliai vežė Fideliui "traktorius" ir kitokius 
žemės ūkio rakandus, o iš t Ikrų jų, kas ten buvo? Rakė - 
tos, kuriomis buvo galima pasiekti ne tik New Yorką , 
bet dar toliau.

Pietaris vaikščiojo kameroje, sudarinėdamas pla
nus, samprotaudamas apie naują ateitį su "lietuviškuo
ju" kodeksu , apie naują srovę,kuri nuvers Chruščiovą, 
tik neaišku, kas šį kartą prie valdžios ateis: liberališki 
ar dar griežtesni? Paskutiniai areštai pravesti Pabalti
jo respublikose, taip vadinamame, "sovietiniame užsie
ny", vedė blogon kryptln, į stalinizmo dvasios atgalvl - 
n Imą. Štai, kad Ir jo bylos pavyzdys. KGB žinojo apie jo 
rašomą romaną jau prieš tris metus, Ir tas romanas vi
sai nebuvo socialistinio realizmo pavyzdžiu. Jis skambė
jo patriotizmo gaidomis : "Mes mirėme už savo Tėvynę". 
Na, ir kas čia tokio, gūžčiojo pečiais Algimantas Lūklš- 
klo vienutėje. Juk tai leistina visiems mylėti Ir numirti 
už savo tėvynes. Imkime romėnus. Ką jie sakydavo, jis 
mokinosi sovietiniame institute: ’Dulce et decorum ėst 
pro Patrla morl" - saldu ir garbinga yra už tėvynę mir
ti! Saldu kaip saldu, bet garbinga tai tikrai ir tai ; darė 
visi europiečiai: mirė albanai Ir jugoslavai Balkanų kal

nuose, vesdami rezistencijos mūšius su Itališkais ar vo
kiškais fašistais, tą patį darė ir rusai, gindami Bresto 
tvirtovę Ir prie Stalingrado, su šūkiais " už tėvynę, už 
Staliną", lenkai didvyriškai gynė Westerplatte, o lietu - 
vlat partizanai mirė už savo namus tr laisvę, atimtą atė
jūnų iš rytų. Nesuprato Algimantas,kaip galima teisti 
už rankraštį, kuris buvo žinomas tik siauram draugų ra
tui. Tiesa, jis rašė savo romane apie Lietuvos Laisvės 
Armijos kovotojus^partlzanus, bet jis nesirengė Ir ne
perdavė tų rankraščių į užsienį, kaip tai padarė kai ku
rie kiti • Netikėjo prieš pusmetį, kad Nikita Serglejevlč, 
kuriam , kažkaip tai už jo politinį komizmą slmpatlza - 
vo, galėjo jį nuteisti už tokius literatūrinius bandymui 
septyniems metams. Kankinosi Algimantas ir keikė sa
vo neatsargumą Ir charakterio per didelį lyriškumą dėl 
vieno nekalto romansėllo su komjaunuole lietuvaite Vale 
Smtlgyte, buvusia jo platoniška meile dar Iš Instituto lai
kų. Valė, krimtos t Algimantas, tai jo Išsvajotas ange - 
las, kas sekmadienį klūpojęs prie altoriaus su komuni
jos plotkele, 1960 metais jį Išdavė, tapusi užverbuota 
KGB agente. Už ką? Kur yra Dievas? Dėl ko jos gy - 
venine įvyko toks lūžis nepilnų dešimties metų laike ? 
Mykolaitis Put Inas, padaręs daug lengvesnę nuodėmę 
šventvagiškai priėmęs vienu sakramentu perdaug ,bet ir 
tai jam Ilgiau užtruko, kol ryžosi tokiam žingsniui. Jis 
gi nepadarė jokios Išdavystės, o tik išsilaisvino iš suta
nos .kurt kaip poetui , patraukliam tr gundomam vvrul 
visai netiko.Keista.net kunigas Pralgaus kasamasi kaltęsv 
dvasiškio etikai, aktyviai remdamas sovietinius ateistus^ 
atrodė Algimantui geresniu už jo Valytę Rodėsi jam, 
kad visas pasaulis yra išdavikiškas, nes Valė tapusi akty 
via propagandos skyriaus darbuotoja, išsižadėjusi savo 
tėvų, Išvežtų į Sibirą, nuėjo su priešu. Jo akyse vėl pa
sirodė Naganovas , bet jam jis nebuvo grąsus. Algiman
tas neišsigando; jis norėjo kentėti kaip tada, įsu ta kovo
jančios tautos dalimi dėl kurios gyventi ir 'pasiaukoti at
rodė jam buvo pati didžiausioji prasmė. O dabar nie
kas nemuša, nespardo, net KGB generolas K.Liaudis kal
basi su tavim kaip lygus su lygiu, pažadėdamas savo rau
donų antpečių garbe paleisti solistą S.Stungelį,kuris,per 
savo naivumą pasakė viską K.Llaudžtul apie savo drau - 
gus. Tačiau,tas K.Liaudis , tat nedaug geresnis už I. 
Rusetką. Jis nespardė savo tautiečių lietuvių Ir žydų ba
tu, bet pažadų neišlalkė-sollstul teko pabuvoti Komijos 
ir Mordavljos lageriuose,sunkiai dirbant akmens karje
re, kad, būnant be konvojaus,lengviau atstumtų 7 nelais
vės metus. t

( bus daugiau )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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y. — Ką čia prasimanai, jis man
BJF — ga visai nereikalingas !'

I f W I S Ci ■ Ci V ~ Sakal nereikalingas. Va- 
(Nesenial mirusio Chicagoje K. Petrausko rašinėlis Velykoms, kurį prlsiųsdamas vakare padėjau jį stiklai

rašė: — dalykėlis gyvenimiškas-humoristinis, tegul pasiskaito šventėse. K.P.) n^n koteliu aukštyn, O dabar..
\— Pats apsukai ir užmiršai.

— Menkniekis, galiu aš ir 
užmiršti, tai ne bėda, bet...
— O aš tau sakau — kad tavo 
magnezija jau man įkyrėjo !
— Magnezija ? Kokia Magne
zija ? (amnezija - liga, nu - 
stojimas atminties ir 1.1. JP.)
— Paprasta. Tai tokia liga , 
kada žmogus užmiršta ne tik 
apie dantų šepetuką, bet ir 
apie savo stiklainėje palik
tus dantis ir negali suvalgyti 
net kiaušinio !
— Prašau be užuominų l O 
kur mano apatiniai marški
niai ? O kas bus pusryčiams? nukristų, jeigu ir mano in -
— Blyneliai su sviestu, ki
sielius, kepeninė dešra, duo
na ir kava.
— Klaiku, kad niekada nieko 
negalvoji, kaipgi galima bly
nelius, jeigu juose krakmo - 
las, krakmole cukrus, o cuk
ruje diabetas, diabete gi. . .
— Jei tu nevalgysi — man 
daugiau liks.
— Tai suprantama, tumie -
lai viską pati suvalgytum. . . gal kokį laišką atneš. Atnešė o kategoriškai vis stengėsi 
— Tai ir nekalbėk, — paimk 
kepeninę. . .
— Kepeninę ? Betgi joje ke
penys, o kepenyse. . .
— Blužnis. . .

* Rytas.- Prasideda dienos — Karin, ir vėl tu naudojai 
darbai, vargai ir rūpesčiai, mano šepetuką dantim ?

APMASTYMAI. . ,
( Atkelta iŠ 3 pel.) 

tikėjosi. Iš šiaudinių pasto
gių, iš ūkininkų ir jų vaikų, 
prasimušė mūsų didieji aka
demikai,tapę vyskupais, pro- 
fesoriais, meninikais, dakta- 

-i rais, inžinieriais, rašytojais, 
mokytojais, kurie naujoviš - 
kai apipavidalino kultūrinį 

i„ mūsų tautos veidą ir privedė 
prie nepriklausomos valsty
bės atstatymo-Lenkybės liz
dams galutinis smūgis buvo 
suduotas žemės reforma, 

' pravesta šio šimtmečio 
pradžiai labai moderniu įs
tatymu, kuris atidavė didžių
jų dvarų žemės dalį smul- 

, kiems ūkininkams ir sava - 
noriams, kurie ją dirbo ir už 
ją kariavo.

Su Vasario 16-los Aktu 
1918 metais pradėjome nau - 
ją kelio tarpsnį, prie kurio 
ribos šiandien stovime.

Ir šiame tarpsnyje istori
ja pasikartojo. Lietuvių tau
tą ginklu ir kultūriniai vėl 
puolė didieji kaimynai. Vie - 
ni stengėsi atstatyti lenkų 
dominuojamą valstybę. Kiti 
pas mus atėjo kurti naująją 
Europą, svastikos paženklin
tą. Treti užėmė Lietuvą 
paprasta brutalia ginklo jė
ga. Jie mus apgaudinėjo, 
vežė, niokojo, žudė, prievar
tavo kultūriškai, tačiau ne
pajėgė užgesinti mūsų šven
tosios amžinosios tautinės 
ugnies. Ji tebėra. Ji taip, 
kaip rudenį pasėtas rugio 
grūdas, laukia šaltoje žemė
je, kol ateis pavasaris, kurio 
šiluma jį atgaivins ir leis 
jam išdygti, augti ir klestėti.

e Bendroji visų lietuvių 
jungtis ir toliaudiko biolo
ginė prigimtis, populiariai 
sakant, " lietuviškas krau
jas". Buvo neseniai laikai , 
kada biologinei prigimčiai 
buvo teikiama išskirtinė 
reikšmė. Tą reikšmę toli 
pervertino vokiečiu nacio- 
nalsocializmas, laikydamas 
" vokiškąjį kraują " beveik 
vlenintėliu žmogaus tautybės 
kriterijumi. Gyvenimas ta
čiau tos teorijos nepatvirti
no. Štai dabar Vokietijoje 
jau nereta sutikti juodų vo
kiečių. Jie save-ir laiko vo
kiečiais, o ne "pagal kraujo 
teoriją"kažkurios afrikiečių 
tautelės nariais.Ir savo tau
tos praeityje ir dabartyje tu
rime visa eilę panašių pa
vyzdžių. Štai, sakysime, ne 
priklausomoje Lietuvoje, bu
vo garsi Tallat-Kelpšų gi- 
minė:muzikas, generolas. Jie 
tačiau ir patys pasisakydavo^ 
kad šaknyse priklausą kilmei 
totorių,Vytauto laikais įkur
dintų Lietuvoje, Trakų apy
linkėje. Arba štai, viename 
lietuviškajame ansamblyje 
teko matyti juodą lietuvaitę, 
juodo tėvo ir lietuvės dukte
rį. Abu tėvai labai anksti 
žuvo auto nelaimėje. Mažą

mergytę užaugino lietuviai 
seneliai. Ji laiko save lietu
vaite ir nieku daugiau..
Žmogaus priklausymas ku
riai nors tautai, šalia biolo
ginės kilmės, pareina dar ir 
nuo daugelio kitų priežasčių.

Viena iš kitų svarių prie
žasčių yra aplinka, kurioje 
augo ir gyvena žmogus. 
. . . Kiekvieno emigranto vai
kas ir jaunuolis auga ir 
bręsta dviguboje aplinkumo
je.

Ir taip, susumuojant,. tur 
būt nesuklysime pasakę, kad 
mūsų priaugančios kartos 
lietuviškumą apsprendžia 
trys maždaug lygaus svorio 
faktoriai: lietuviškoji pri
gimtis, angliškoji ar pran- 
zūziškoji .išorinė aplinka ir 
lietuviškoji, savo namų ap
linka.

Žvilgsnis į ateitį
.. . Per amčius kankinta, 

persekiota, niekinta ir žudy
ta lietuvių tauta yra jau tiek 
užsigrūdinusi, kad dvasiniai 
nepalaužiama. Ją galima ne
bent visą išžudyti. Praeityje 
tokių atvejų buvo, bet prie 
dabartinės civilizacijos pa
žangos vargu tai begalima 
slaptai padaryti, o viešos 
masinio budelio markės ne
norės įsigyti net ir kraštu
tiniai žudikai.
, Komplikuota ir didelio at
sargumo reikalinga mūsų 
laikysena tautiečių tėvynėje 
atžvilgiu. "

Prelegentas priminęs ne
pakeistus Cleveland, o lie
tuvių veiksnių konferencijos 
nutarimus 1966 m. sausio 22 
d. savo žodį, kurį visi iš
klausė su dideliu dėmesiu > 
baigė tokiomis išvadomis:

"Analizuojant save pačius, 
ir prisimenant ankščiau pa
teiktu teigimus apie * tris 
lietuvybę apsprendžiančius 
faktorius, turime konstatuo
ti^ kad nei dabar, nei ateityje 
negalime ir negalėsime pa
keisti fakto, jog esame gimę 
iš lietuvių tėvų, norime ar' 
nenorime. Lygiai negalime 
ir negalėsime pakeisti mus 
supančios aplinkos, nes ją 
tvarko didžiosios tautybės.

Vienintėlis dalykas, kas 
yra mūsų rankose, tai šei - 
mos aplinka. Senoji išeivi
jos karta tą lietuviškąją šei
mos aplinką buvo sukūru - 
si ir išlaikė šventąją,amži
nąją lietuviškąją ugnį de - 
gančią. Išlaikė, ir išsiskir- 
dama su šiuo pasauliujpalie- 
ka priaugusiai kartai. Mes, 
senieji, savo estafetės bė
gimą baigiame. Nors ir la
bai sunkiomis sąlygomis, at
nešame jums, jauniesiems , 
dar tebedegantį lietuviškos 
ugnies fakelą ir perduoda
me. Nesinori tikėti, kad Jūs , 
susižavėję civilizacijos 
blizgučiais, užmirštumėte 
savo lietuviškąją kilmę ir 
leistumėte užgesti amžiais 
degusiai lietuviškajai ug
niai. "

— Pakeiks plokštelę, Klek - skaito. Parašyta,kad išvyka stalo, Kai žmona grįžo išrū- 
vieną rytą vis tas pats ir tas Europon, nors varginanti,bet sies, nutarė jis išeiti nusi - 
pats, jau nusibodo. Yra šal- buvusi įdomi. Ir nors, išfce- pirkti rusišką laikraštį.
ti kotletai, yra vakarykštės 
sriubos — imtum be didelių 
pamokslavimų ir . . .
— Tai mat, ar aš neteisus ? 
Tau karšti blyneliai susyrur 
pu, o man salta sriuba su 
krapais. Tau vištos kotletai, 
o man vitaminų tabletės, ar 
ne taip ?
— AkMauryčiau.Mauryčiau, 
koks tu įkyrus. Bet įvykio 
sunervintas vyras valgo ir 
blynelius, ir kotletėlius ir 
sriubą. Pavalgęs ima fiksavo mes užkopėme tiktai vieną , to teatro skelbimus, o paskui 
indus ir plauna. - jie valgo vir ant kurios miestas pastatytas, jau visą kitą. Staiga iššoka 
tuvėie — tad žmona ir pareiš- Mūsų vadovas paaiškino mums jia iš miegamojo irmosikuo- 
kia:
— Negi tau karūna nuo galvos

levlzljos daugiau galima ko — Mano marškiniuose nėra 
pamatyti. Jis skaito pasku
bomis, kad suspėtų perskab 
tytl ir užklijuoti, nes nežinai 
kada žmona gali iš apačios 
sugrįžti... Bet ten dar kaž
kas prirašyta:
—"Mes aplankėm Virgilijaus 
kapą. Keista idėja palaidoti 
poetą prie gelžkelio... Roma, 
kaip tau žinoma, stovi ant 
septynių kalvų, bet vyras, ži-į miegamą, padeda ant nepa- 
nai, serga dusuliu, ir todėl kloto patalo ir pradžioje s kai-

sagos.
— Tai užsivilk liemenę.
— Bet ir liemenei trūksta 
sagų k
— Tai užsivilk švarką 1
— Betgi ir jame sagų trūk
ta !
— Negi tokią biaurią dieną tu 
be palto eisi ? Sugrįžęs su 
laikraščiu Mauryčius neša jį

A
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dus suplautum ?
— Aš viską valgiau iš vienos 
lėkštės, o tu kiekvienam pa
tiekalui naudojai atskirą lėkš
tę, kaip restorane.
— Norisi žmoniškai valgyti, 
o ne kaip kažkada krūmuo
se valgėm.Čia gi ne piknikas.
— Ne piknikas, tai ir plauk pa 
ti indus. O jis pats nieko ne
veikdamas laukia laiškininko, nevažiavo. Jis ir nesiruošė,

jog į kalnus kopti visai nesun- damas laikraščiu šaukia:
ku. Visa paslaptis tame, kad — O ho - ho . Čia yra straips- 
pirmutine koja nereikia lies-nis — pamokymas kaip gyven
ti žemės, kol antroji dar sto-ti, kad sulaukus šimto metų .
vi žemėje... Italijos- zoopar - — iš tikrųjų ? Na, tai pers kili
ke matėme australietę ken- tyk .
gūrą. Tai juokingas sutveri^- — Lauk, lauk gerbiamoji, ne
inąs: - su dideliais ant pilvo laukus .
krepšiais, į kuriuos pavo
jaus metu, jos slepiasi"...

Toliau rašyta apie produk
tų ir viešbučių kalnas. Mau- 
ryčius buvo patenkintas, kad

Laiškas buvo nuo žmonos se- atidėlioti ir juodai dienai tau- 
sers ir žmonai adresuotas . 
Žmonai išėjus rūsin skalbti 
- ties verdančio arbatinuko 
garais, laišką atvokuoja ir

pyti, kur tik ir kas tik buvo 
galima.

Perskaitęs, laišką užkli - 
javo ir padėjo virtuvėje ant

Ir taip jiems besiginčijant, 
besikeičiant nuomonėmis, vie
nas kitam komplementus be
sakant, praslinko pusė dienos. 
— Maurukas (taip žmona vyrą 
kartais vadindavo) jau įsino - 
rėjo pietų ir nelaukdamas pie
tų pagaminant, atsidaręs šal
dytuvą apsižvalgė kas tenai 
skanaus yra...

(Nukelta i 6 p si.)

Būkime sąžiningi
pašalpos

Nedarbo apdrauda gelbsti žmonėms, kurie 
praradę vieną darbą, ieškosi kito; Tai yra 
gera programa, duodanti naudą Jums ir 
Kanadai:

Iš Jūsų tikimės tik vieno dalyko— 
būti sąžiningais.

Trumpai ir paprastai.
Jūs turite būti sąžiningais, jeigu norite, 

kad nedarbo apdraudos programa ir toliau 
būtų ramstis tiems, kuriems ji yra reika
linga; Tie, kurie ją piknaudoja, galiausiai 
tik patys sau kenkia. \

Neužmirškite vieno dalyko" jeigu Jus 
neteisingai naudojatės nedarbo apdraudos 
pašalpa, Jūs nusikalstate įstatymams: 
Iš tų, kuriuos mes patraukiame atsakomy
bėn dėl šių nusikaltimų įstatymams, 
85% būna nubausti.

LIETUVIŠKA RADIJO, 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA ANTRADIENI NUO U ,30 iki 12 vol nakties, 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius. 1053 Albanai Cr.. D-jvernay, P.O. TEL. 669-cB3a

atveju
Mes stengiamės būti Jums 

teisingi. . f
Nedarbo apdraudos įstaigų pareiga yra 

išmokėti Jums priklausančius pašalpos 
pinigus. Mes stengiamės tai atlikti greitai, 
mandagiai ir, kiek tai sąlygos leidžia 
teisingai.

Bet žmonės, kurie gauna nedarbo 
apdraudos pašalpą, turi mus neapgaudinėti; 
Būkite sąžiningais ir praneškite mums, 
jeigu Jūs, turėdamas darbą, gaunate 
ii nedarbo apdraudos pąšalpą.

K a Jūs bedarytumėte, nebandykite 
reikalauti pinigu, kurie Jums 
nepriklau so:

The Unemployment Insurance Commission arui the 
Department ofManpower arui Immigration hate become 
the Canada Employment and Immigration Commission. 
Ear a time, vou 'll still see our local offices identified as 
Unemployment Insurance offices or Canada Manpower 
Centres. When they're together in one location, they'll be 
called Canada Employment Centres.

Canada’s Unemployment
Insurance Program e

Dirbame su žmonėmis 
kurie nori dirbti

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metų.

KELEIVIS
PUBLISHING COMPANY

TEL. 268-3071
PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 

636 EAST BROADWAY .SOUTH BOSTON. MASS. 02127

■ Ju Employment and
■ t Immigration Canada

Bud Cullen, Minister

Emplol et 
Immigration Canada

Bud Cullen, Ministre

ony 5 f^hoto Studio

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

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
I tL, I.

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG'O. . 

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

darbojt atliekom a a sąžiningai Ir prl aln am am i s kainomis.
* Fnginarlng & designing patarnavimas.
a IN — GROUND Swimming Peel staty b a( 10 y e ar gu aran ty).

TEL-(613) 225- 400 1,

5
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miftoni
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

Taupyk ir skol i nkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ja m ja j|^ ja 
TORONTO LIETUVIŲ HAKAfVIA 
KREDITO KOOPERATYVE ---------------—-----------------

įsikūręs rtuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

______ “TALKA”
830 Main Street East, telefonas 

L8M 1L6

Darbo valandos: nirmad'emois ■ ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vol., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vol., leitodieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjui'O men. ir prie? ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnas jokių patarnavimas.
Kapitalas — viri $ 10,000.000 '

Draugystės Vakaras
Minėtu vardu pasilinksmi

nimą- Šoklus rengia Hamll - 
tono senjorų klubas Ramby - 
nas, kuriame meninę prog - 
ramos dalį atliks mūsų ne - 
nullstamas Aukuras, vado
vaujamas rež.E. Kudabienės.

Šiuo metu aukurlečlai re - 
petuoja išverstą iš prancū - 
zų kalbos žymaus jų rašy - 
tojo Moljero 3 veiksmų ko
mediją " Balon puolęs, sau
sas nekelsi". Stebint šią 
komediją, turėsime juoko Iki 
ašarų, todėl svečiams einant 
į renginį, patartina pasiimti 
po papildomą nosinaitę.

Draugystės Vakaras įvytus 
J. Centro salėje š. m. balan
džio 1 dieną. Balandžio plr - 
moji, suprantama kaip melo 
dieną, bet kas liečia pasi
linksminimą- jis tikrai 
įvyks. Tai jums užtikrina 
Melchijoras Putelė.
Vasarotojai

Floridoje vasaros atosto
gas leidžia Juslų šeima, Ži -

CHICAGO:
VASARIO 16-sio$ MINĖJIMAS CICER9JE

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 60 metų'su
kakties proga, Clceroje prie 
miesto valdybos lietuviai 
šauliai Iškilmingai pakėlė 
Lietuvos tautinę vėliavą. 
Kalbėjo miesto prezidentas 
Christy Berkos, kurs pers
kaitė miesto valdybos nuta
rimą, kad Lietuvos vėliava 
bus Iškeliama kasdien visą 
savaitę tkt vasario 18 imti
nai. Šaulė sol. Irena Pet
rauskienė sugiedojo Ame
rikos Ir Lietuvos Himnus Ir 
Marija, Marija.

Kalbėjo Altos Cicero 
skyriaus pirmininkas dr. 
Petras Atkočiūnas. Iškil
mėms vadovavo krikščionių 
demokratų atstovas inž. Sta
sys Dubauskas.

Iškilmingos pamaldos vy - 
ko vasario 12 d. šv.Antano 
bažnyčioje. Jų metu smulku 
grojo jaunasis Dūda. Po to 
vyko minėjimas parapijos 
salėje, kurį atidarė dr. P. 
Atkočiūnas. Įnešus 3 šaulių 
Ir 3 Amerikos karo vetera
nų 9115 posto vėliavas, šau
lės seserys Nastutė,Teresė 
Ir Verutė Bflttavlčlūtės, mu
zikui Aloyzui Jurgučlaul pa- 
lydlnt pianinu, sugiedojo A- 
mertkos Ir Lietuvos Himnus. 
Invokaclją sukalbėjo kun . 
Rutkauskas. L lėtu vos Nepri
klausomybės paskelbimo Ak
tą perskaitė stud. Rolandas 
Zumaras, as Istuojant K. Grl- 
ntūtel Ir K.TauglnatteL

Žuvus tųjų už L lėtu vos 
laisvę Ir gyvųjų savanorlų- 
kūrėjų pagerbimą pravedė 
dr. Bronė Balšattytė-Motu- 
šlenė. Minėjime dalyvavo 
6p si.

(4 16) 544 * 7 125

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C. A.) ... 6% 
santaupas ............. ... 7 įb
term, depozitus 1 m. 8 Vi % 
pansl|ų fondą .. .... 9 %

IMAME UŽ:
asmanines paskolas 11% 
nekiln. turto pask. 9 Vi %

llnskienė.O. Adomauskiehė, 
O. Chrolavičienė ir dar dau
giau kitų. Paskiausiai, 8 ko
vo ten dar atskrido M. J. Re- 
pečkų, J. G. Žemaičių Ir A - 
gurkiu šeimos. Iki šie žod - 
žial pasieks skaitytoją, dalis 
jų gal būt jau bus grįžę iš 
ten. Vistlek , vasarotojų ži
niomis, buvęs B. Sergaučic 
namas Miami Beach, Ocean 
Dr. 126, kuris nuo praeitų 
metų priklauso naujiems sa
vininkams- svetimtaučiams- 
pilnai apgyvendintlnas išim
tinai lietuviais. Gyvenimas 
ten vykstąs sena tvarka kaip 
prieš "karą". Namo vidus 
atremontuotas Ir jame nauji 
baldai. Vislkambarial išnuo- 
muotl.
Ligoniai

Jau ilgesnį laiką serga V . 
Burdinavlčienė, kuri gydoma 
ligoninėje ir namuose. Taip 
pat ilgesnį laiką serga V . 
Triponąs, kuris gydosi 
miesto General ligoninėje , 
(ant kalno,N. Frances vardu).

3 Lietuvos savanorlal-kūrė- 
jal:Brelvė,Kltkna ir Rūbas .

Studentė T augina lt ė pers
kaitė Cicero miesto mero 
proklamaciją, inž.S.Dubaus
kas pristatė mūsų dlstrtkto 
kongresmaną Hyde, kuris, 
tarp kitko, papasakojo savo 
įspūdž lūs (š lankymos l So
vietų Sąjungos okupuotuose 
kraštuose. Kalbėjo Ir svei
kino kroatų Ir lenkų atstovai 
Cicero miesto sekretorius 
Ir respublikonų pirmininkas 
Jonas Klmbarkas /lietuviš
kai/. Trumpą, < turiningą 
paskaitą skaitė ALT os V-bos 
narys Petras Bučas. Rezo
liuciją Amerikos valdžios 
žmonėms perskaitė Kristina 
Griniūtė.

Pertraukos metu Lietuvos 
laisvinimo reikalams su
rinkta 1OO1 dol.

Meninę dalį pravedėKrls- 
tlna Griniūtė. Seserys BŪLl- 
tavlčlūtės padainavo tris 
dainas, eilėraščių padekla
mavo Danutė PraškeVIčtūtė, 
Vytas Palionis Ir Edvardas 
Pranskevlčlus, dar tris dai
nas padainavo seserys Blll- 
tavIplūtės.Akomponavo muz. 
A. Jurgutis.

Pabaigai Sofijos Palionie
nės paruošta jaunųjų tautinių 
šoktų grupė Ratelis pašoko 
Kalvelį ir Žilvitį.

Pasibaigus programai se
kė Pranutės Dvtlaltlenės,O- 
nutės Vyšniauskienės, Ele
nos Navickienės Ir Irenos 
Pranskevlčtonės paruošto 
užkandžiai Ir kavutė.

Dalyvių buvo pdna salė.
Stepas Paulauskas

GYVENA IR DIRBA JIE 
NE SAU

Gyvendami šioje kolonijo
je mes dažnai girdime, o ne
retai Ir spaudoje skaitome , 
gan gražlų, putklų ats 11 tepi
mų apie mūsų čia įkurtus 
didelius Ir puikiai klestin
čius, tikrus lietuviškosios 
kultūros židinius. j

Tai tiesa, Ir ne be reikalo 
mes juos vadiname tvirtovė
mis, "pilimis", mūsų trem - 
ties gyvenimo tikraisiais 
kelrodžiais, "švyturiais" Ir 
panašiai.

Iš t Ikrų jų, taip Ir yra.Mes 
turime pagrindo juos t taip 
vadinti, jais gėrėtis' Ir did
žiuotis. Mes esame jų sta
tytojai, rėmėjai, palaikytoja į 
o tuo pačiu ir jų gynėjai.

Mums visiems yra gerai 
žinoma, koks margas, įvai
rus, platus Ir šakotas šios 
kolonijos religinis bei tau - 
tlnls kultūrinis judėjimas be 
perstojo juose vyksta.

Šia proga norisi bent tru
putį prlsįminti Ir tuos tylius 
kuklius pasišventėlius s a Vag
norius, kurie didžiąją savo

Jo kambarys yra pirmame 
aukšte 171 skyr. 3 nr. Norin
tieji kviečiami jį aplankyti.

Be minėtų, yra ir daugiau 
sergančių. Visiems linkime 
geros sveikatos. Zp.

Šaltasis karas..i.
(Atkelta iš; 5 p si.)

— Juokinga, sesers laišką 
beskaitydama — girdi žmona 
-aš vakar pirkau dėžutęyog- rietą, 
gurto'o, dėl dezinfekcijos iv kompromisų 
skilvio funkcionalinio veiki- fct.
mo, o šiandieną jo jau nėra. O klek gi savo braridžlų 
Žmonelė suvalgė. Karin, tu jaunystės metų mūsų tautos
suvalgė! ?
— Atsakymo nesigirdi,Karin, 
paskutinį kartą tave klausiu: 
kur mano jogurtas ? Ir vėl 
tyla.
— Tu manai, kad jeigu aš pa
sakiau, kad "paskutinį kartą", 
tai tu tylėdama laimėsi- bū
si pateisinta? Už tat aš tavo 
varškę suvalgysiu.
— Nedrįsk liesti to, ką ne tu 
pirkai ?
— O yogurtą tu pirkai ?
— Skersai gerklę man stovi 
tavo yogurtas. Gerai tenai 
pažiūrėk. — Na žinoma, aš 
taip ir žinojau. Grikių košė 
tau svarbiau, tai tu ją pirmo
je vietoje ir pastatei, o mano 
yogurtas nukištas kažkur to
li užpakalin, rūgsta. Ir visa
da taip ! Niekada nieko nerasi 
vietoje. Kasdien daiktai per
statinėjami.
— Kol šaldytuve rasi — badu 
juk nenumirsi, nėra čia ko...
— Mirti gal ir nenumirsiu, bet 
nervų sistema pslchofiziškai 
iki aukščiausio laipsnio nu
kenčia, o tau to tiktai ir te
reikia, kad greičiau mane su- 
dildyti, kad aš greičiau...
— O kokia teise tu skaitei 
man adresuotą sesers laišką?
— Aš?.- Laišką ? Kokį laišką? 
Kada ? Kur ?
— Ši rytą, paprastą popierinį 
čia virtuvėje.
— Nė matyti jokio laiško 
mačiau.
—• O tu gi jį klijavai ir klijai 
dar nesudžiūvo...
— Aš klijavau ? Tikriausiai 
tavo sesuo klijavo Romoje ir 
klijai dar nesudžiūv®.
— O iš kur tu žinai, kadRo- 
moje ?
— Dėl Dievo meilės, palik 
mane ramybėje. Tu Įvairių 
priekabių atsakinėti — gailu 
netekti proto.

(Bus daugiau) 

gyvenimo dalįpaaukoja-pra- 
leldžlą tuose centruose įvai
riausias pareigas beeidami 
ir bekrutėdami mūsų visų 
bendram labui. Sui&u pasa
kyti, koks tas must) gyveni
mas Ir ve Ik Imas būtų be jų , 
- viena tik aišku, tJtkral ne 
toks,kokį dabar turime.

Visų jų šiame menakme 
rašinėlyje tikrai neįmano - 
ma sutalpinti, nes turime 
daugelį aukštuos lūs mokslus 
baigusių gabių, veiklių, pa
vyzdingų tautiečių.

Paminėsiu daugiau tuos 
kasdienius, gal trupučiuką 
daugiau savo gyvenimo va
landų mūsų kasti leninei lie
tuviškai veiklai paaukojan- 
čtų.

Mes tiek esame su ja te 
aps įpratę, s us Igyve nę, kad 
regisi tik taip, o ne kitaip Ir 
turi būti. Ateitis Ir mūsų 
Istorikai kada nors juos tik
rai pagerbs Ir tinkamai 
Įvertins.

Štai šio krašto Lietuvių 
Bendruomenės plrm-kas J. 
R.Simanavičius,visur Ir vi
suomet prlbūnantls, visuose 
reikaluose mus atstovaujan
tis. Tai tikras reprezentan
tas, tiksliau sakant, nepas
kelbtas mūsų tautos amba
sadorius. Arba,kad Ir buvęs 
ilgametis šios kolonijos lie
tuviškos Vargo Mokyklos 
vedėjas mokytojas J. And
riulis. K lėk pas iš ve nt Imo, 
laiko Ir kantrybės šiose ne
dėkingose pareigose šis 
kantrusis žemaitis paaukojo 
lietuviškiems reikalams.Ly
giagrečiai eina Ir dabartinis 
jos vedėjas mokytojas V. Bl- 

vteur Ir vis lems be 
padedantis, Ir 

MOKA:
8,’/4%už 1 m. term. dep.
8’/2% už pensijų ir namų planų
7 Į% už taupymo s-tų
7l/į% 'už spec, taupymo «-»<?
5% už čekių s-tas (dep.)

IMA: 
9!4% už asm. paskolas

914% už mortgičius

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

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

». *- — — - * Namų — Gyvybė*į MG f i M A M f* M * Automobilių 
< Komerciniai

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

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W , Visais kelionių reikalais
TORONTO, ONTARIO bc,1‘“r
... ... tel. 533-3531

Dresher-Barauskas insurance agency ltil

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tol. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plazo) •

garsinimui svetimųjų tarpe 
paaukojo buvę ilgamečiai 
Gintaro ansamblio vadovai 
J. Karas įėjus Ir jo žmonelė 
Rita.

Neišdildomus ženklus pa
lieka Atžalyno jaunimo gru
pės vyr. mokytoja Silvija 
Martlnkutė- Leparsklenė, 
mūsų šaunieji dvasiškiai. 
Lietuvos Kankinių parapijos 
klebonas kun. P. Ažubalis, 
mūsų mieli Tėvai pranciš
konai su Prisikėlimo Para
pijos klebonu Tėv.A.Sima
navičių , Lietuvių Liutero
nų Išganytojo Parapijos ke 
bonas kun. Žilinskas,LN Il
gametis plrm-kas Jurgis 
Strazdas. Tų pačių LN Val
dybos narys kultūriniams 
reikalams T. Staniulis, vi
suomenės veikėjas S.Jokū
bą lt te, žurnalistas P.Alšė- 
nas, vteuomenlnlnkė O. [nd- 
rellenė, sol. V. Verikaltte , 
Tautos Fondo1 atstovas Ka

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI 

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus (vairius siuntinius iki 19^4 svarų
gryno svorio. Turime .u.davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarr.rujome.
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 Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiau

veiklos ratelių nepailstantys mokėdami, neretai net savo 
vadovai, tokie patys irtų šeimos geresnį, lengvesnį 
grupių nariai, dalyviai, vis I gyvenimą paaukodami, kad 
jie dirba daug, savanoriškai, tik mūsų vteųbendrl reikalai 
dažnai net Iš savo kišenės taptų lengvesni,prašmlnges- 
prldėdamJ. įvairias su veikla nl,skaidresni...
surištas išlaidas patys aps l-

nadoje p. Flravlčlus,E.Jan
kutė.

Prisimename Ir T. L. Val
kų Darželio įsteigėjas lietu
vaites Seseles vienuoles . 
Mūsų jaunos tos kartos nepa
ilstamos veikėjos-seserys 
D. ir G. Juozapavičiūtės.

O štai Ir tylus, užsidaręs 
stipriausio pasaulyje lietu
viško savaitraščio redakto-

Ar-ine" rlus dr. kun. Pr. Gaida.
ba, velk vlenubllo gyvenimą 
pats sau pasirinkęs antrasis 
TŽ redaktorius Vyt.Kąstytls.

Kas,kur Ir kada šiems ty
liesiems mūsų kultūrinin
kams tinkamai beatsilygins?

Tai tik dalelė čla,arčlau 
apie mus gyvenančiu Ir savo 
pareigas garbingai atltekan
čių mūsų šaunių tautos val
kų.

Įvairių čia veikiančių gru
pių, sambūrių, chorų bei kitų •

VELYKŲ STALAS LIETUVIŲ NAMUOSE - balandžio 2 d.
Per gavėnia išbadėjęs, po Velykų Šių Šventų,
Jei atvyksi tu į ‘Loki* netikėtai su draugu, 
NepamirSk aukščiau palipti — rasi užkandžių skanių 
PuoSnioJ karaliaus menėj, ir daug lietuviškų širdžių.

Dar Velykos nepraėjo, tik tąsa — Atvelykis, 
Pamatysi daug margučių, kuriuos atvežė ztiikys.
Ten stalai bus taip apkrauti — kvapai gomurį kutens, 
Tu gali tiek prisivalgyt — bilsi sotus ik rudens.

Apetitą jei turėsi, pasirinkti bus v auk;
Bus kiaulienos ir veršienos, su spanguolių košele, 
Cepelinai* su spirgučiais nusileis ant Šių stalu, 
Avinėlis, nors sviestinis, tikrai atvyks iŠ Dausų.

Virtos Žuvys drebutienoj: ungurys ir lydeka, 
' Žąsys, antys, kalakutai' ir kitokia paukštiena.

Kvepės kugelis ir kumpis, išrūkytais kadugiais.
Kantriai lauks ant baltų skobnių, kol visi svečiai ateis, 

gus ten iškeptas paršiukas, su obuoliu dantyse — 
Svieste spirgintas viščiukas —tirpte ištirps burnose — 
O pyragai l Medauninkai, beržo šakos ir pempuškų bus saldžių, 1 
Gluosnio kelmas, baravykai — ir visa šeima.ežių.. .

Štai karališkas ‘Napoleonas*, net iŠ sluoksniu devynių I 
Aukšta “boba* su razlnkom — tikrai nuostabiu kvapu ! 
štai dar tortas — aguoninis, o kairėje — migdolinis.
Tas juodas — tai šokoladinis ir visų mėgiamas — morklnJj 

Balta gulbė — ilgakaklė
Gal tikrai iš Lietuvos,
Nes lietuviu moterų bUrells,
Šitą stalų gi globos.

Kiek Čia darbo jos pridėjo —
'Pilis* pastato iš tešlos,
Netik gomurius sužavėjo —
Garsas eis ik Lietuvos. I

Gunda Adomaitiene — Toronto.
NEPAKLAUSOMA LIETUVA
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i KRONIKA-
‘ D. L. K. VYTAUTO KLUBAS
1 Montrealiečiams lyg ir 
užmarštin nuėjo Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto Klubas. Daugelis, net 
ir lietuvių galvoja, kad su 
Lietuvių Klubo Namais St. 
Catharine gatvėje baigėsi ir 
organizacinė veikla.

Namus pardavus, iš tiesų 
apsnūdo taip aktyviai ankš
čiau veikusi seniausia lietu
vių organizacija,bet nesilik- 
vldavo. Jos valdyba su pirm. 
Juozu Skuču posėdžiavo ir 
pildė Įvairius Quebec’© vald
žios reikalaujamus formalu
mus ir tvarkė turto likvida
vimo finansinius atsiskaity
mus. Panašiu reikalu ir 
praeitąjį sekmadienį NL 
lakraščio redakcijos patal
pose valdyba buvo susirin
kusi posėdžiui. Į jį per spau
dą buvo kviesti atsilankyti ir 
akcininkai, kad būtų galima 
išgirsti nuomonę dėl toli
mesnės klubo veiklos. Atsi
lankė apie 30 asmenų ir visi 
be Skirtumo siūlė valdybai 
tęsti klubo veiklą. Valdyba 
Į tai atsižvelgdama, pažadė
jo sušaukti visų klubo akci- 
ninkų-šėrininkų susirinkimą, 
ne vėliau balandžio mėnesio.

Iš Šio susirinkimo paaiš
kėjo, kad Vytauto Klubas po 
Namų praradimo tebeturi 
plačios apimties Quebec’d 
valdžios šimtmečio pradžio
je Išduotą čarterį ir dar li
kusių pinigų. Tad iš tikrųjų, 
reikąlipga tik tęsti veiklu 
kad neliktume duobkasiais 
šios įairmosios lietuvių or
ganizacijos Kanadoje.

Pr. Paukštaitis

Montreal

literatūros

MOKYKLA

Lituanistinė

MONTREALIO LIETUVES SKAUTES SU VADOVE ELE JURGUTIENE(trecioji

18 deSines), PRAEITOS VASAROS SKAUTU STOVYKLOJE Nuotrauka R.Otto.

M 3 su Kredito Unijos nariui
A t A

STASIUI STANKŪNUI 
mirus, jo Žmonai Stanislavai, broliui kunigui 
Vaclovui ir artimiesiems nuoširdžių 
užuojauta reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos * Lito' Valdyba

LIETUVIŲ AKADEMINIS 
SAMBŪRIS

MONTREALYJE 
visuotiniame susirinkime,

j kuris fvyko š. m. kovo 10 d.
Z. ir R. Valinskų bute, išrin
ko naują valdybą.

Pirmame posėdyje valdy
ba pasiskirstė pareigomis:

V. Žižys- pirm- kasj H.
Nagys- narys kultūri
niams parengimams ir in
formacijai (taip pat vicepir
mininkas); R. Valinskienė- 
sekretorė; G. Vazalinskas- 
iždininkas; V. Piečaitis-na - 
rys organizaciniams reika^ 
lams ir A. Kriščiukaitis-pa-

rengimų ir jaunimo reika
lams.

Šių metų rudenį Sambū
ris paskirs 12-ąją Vinco 
Krėvės literatūrinę premiją 
už 1976-1977 m. išeivijoj iš
leistą grožinės 
knygą.

ŠEŠTADIENINĖ
ATOSTOGOSE

Montrealio
Mokykla neveiks kovo 25 d.
Didįjį Šeštadienį.

Mokslas vėl prasidės po
Velykų, balandžio 1 d.

Balandžio 1 d. yra ir Tėvų
Diena Mokykloje, kada kvle - 
čiaml visi mokinių tėvai at- išiko, persvarstyti mokslo kaip dirbama kitų kolonijų 
si lankyti ir pasikalbėti apie reikalus. Gerai būtų šį tą Lietuviškose Mokyklose. Juk 
savo vaikus, nuo 9-11 v. p. p. naujo išgirsti, ar palyginti , mes Montrealyje esame ga-

Tą pačią dieną vyks ir 
Margučių Konkursas. Pri
mename visiems vaikams 1 
balandžio atsinešti savo 
margučius.
• Į Kanados Lituanistinių 
Mokyklų Mokytojų Suvažia
vimą iš Montrealio Į Toron
tą buvo nuvykusios Marija 
Malcienė ir Jadvyga Baltuo- 
nienė.
PAVASARINĖ SKAUTŲ
IŠVYKA

Montrealio skaučių 
skautų tuntai organizuoja 
Nucukrinimo- "Sugaring Of" 
išvyką sekmadienį, balandžio 
16 dieną.

Autobusas išvažiuoja po 9 
vai. pamaldų Aušros Vartų 
parapijoje.

ir

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
se valandos ankščiau. Po susirinkimo — vakariene.
Štate metate Lito valdybo - narys.

je savo kadencijąužbalgėDo- Kandidatų paslųlymal į val- 
mas Jurkus Ir Romas Išga - dybą ir komis [jas turi butt 
naltte; kred Ito komis įjoję Jus-padarytl raštu, bent dviejų 
tas Kibirkštis Ir revizijos ko-pllnate te lų unijos narių, Ir į- 
mlsljoje Bronius Niedvaras, telkti valdybos sekretoriui Iki 
Pagal statutą jie gali būti iš-sustrinkimo atidarymo. Prie 
statyti kandidatais perrinki - Pas lųlymo turi būti pridėtas 
mul. Revizijos komisijoje , kandidato sutikimas būti ren- 
nebalgęs savo kadencijos pa- ^amu< Kandidatams Išstatyti 
s įtraukė Jonas Maskeliūnas, formos gaunamos abiejuose

Lito skyriuose. Susirinkimo 
Jo kadencijos užbaigimuivle-dlenotvarkė Išsiunčiama vi
nie ms metams bus renkamas s lems nartams kartu su me
ant r as revizijos komisijos tinę apyskaita.

skaidrėse.
Vienas mlsijonlerių yra 

gydytojas, kuris turi laivą - 
ligoninę ir juo aptarnauja 
tos srities gyventojus. Buvo 
labai Įdomu.
PAŠNEKESYS RŪTOS
KLUBE

Š. m. balandžio mėn. 5 d..

NE PRALEISKIME GEROS 
PROGOS

Montrealyje turime gali
mybę gauti Federalinės val
džios paramą, kuri būtų duo
dama per Lituanistinę Mo
kyklą organizuoti kursams 
mokytojų paruošimui, pasi
tobulinimui. Į tai galėtų Įei
ti ir vadovų paruošimas me
niniams vienetams, tauti
niams šokiams ir 1.1.

Paramos dydis yra $15 Į 
dieną kursų dalyviui. Kursų 
vieta, programa, laikas, dės
tytojai- visa tai tenka pa
tiems suplanuoti, pagal esa
mus reikalavimus ir sąly
gas.

Aišku, kad mūsų Lituanis
tinės Mokyklos mokytojams 
būtų gerai, taip kur susirin
kus, paskyrus tam daugiau

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1978

IŠVYKIMO

DAT O Si

SEPTYNIOS DIENOS VILNIUJE
Gegužės -May 18 ir 25 dienomis 
Birželio-June 15 diena
Liepos-Jul/-6 dieną~ ' ■ • *'
Rugpjūčio-August 3diena
Rugsėjo-September 7 ir 1d dienomis.14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU

- V I L N I A U S, - Ml N SK O-MASKVOS-

Kaino: nuo S 1.199.00 
(laukiama patvirtinimo)

Kailių siuvėjas
• Siuvu ir parduodu 

Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laiko saugojimas 

(Storage)

/

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

NUSKRISTI [ MIAMI SUSUGRįŽIMU - tiktai $109.00 
Rašyti angliikai:

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

f I ladimir U rb anc)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662 

(Quebec Licence)

na toli nuo kitų kolonijų ir 
nepergausiausiai dalyvauja
me rengiamuose mokytojų 
suvažiavimuose ar studijų 
savaitėse. Aišku ir tai, kad 
reikia! nga ruošti jaunimą 
mokytojo darbui. Kad ir su
mažės mūsų Mokykla, bet 
Mokykla busi O kas gi pakels
pasitraukusius ar numatan - 2 vai. p. p. Auksinio Amžiaus 
čius pasitraukti mokytojus ?

Mokyklai- tiek dainoms , 
tiek tautiniams šokiams , 
akordeonistui, bendrai-meno 
sričiai reikia turėti ir po 
antrininką, nes tik tada dar - 
bas sklandčlal eis. Juk vie - 
nas žmogus negali visko iš
vežti!

Jeigu paimsim ir Gintaro 
Jaunimo Ansamblio veiklos 
sustojimą: problema- meno 
Vadovų papildymas. Gintaro 
vadovai aiškina nuoširdžiai 
ir Įtikinančiai- jau laikąs 
juos papildyti, nes toliau taip 
vežti kaip buvo vežama-ne- 
begali.

Kodėl nepasinaudoti šia 
Mokyklai siųloma Federali
nės valdžios parama ir kele
tą iš jaunimo, mokslo sezo- 
mui universitetuose ar kitur 
užsibaigus, prikalbinti ir 
prijungti prie bendrų kursų 
jį dominančioje srityje. Ma - 
tematika aiški:

jei turėtume kad tik ir 10 
kursantų 2 savaitėm-gautu - 
mėm #1. 500 paramos/ O jei 
pavyktų geriau, ar būtų no
rinčių, kurie galėtų ilgiau , 
ypač vasaros metu dalyvauti, 
sakykim 4 savaites- tai 
reikštų pinigais dalyviui as
meniškai $300. Kai dabar 
dažnai pakalbama apie sun
kumus darbui studentams 
vasaros metu- gal ir tai pra
verstų? O be abejo, būtų 
skirtumas, ar praleisti laiką, 
sakykim, Baltijos stovykla
vietėje surengtuose kurduo
se, ar Man & His World su 
šluota...

Kreiptis: pas Moniką Jo - 
nynienę tel: 489-2106. Sllvi - 
ją Piečaitienę - 366-7041 
Ireną Lukoševičienę- 366- 
1210. P. Adamonis

Klubą aplankys ir praves 
pašnekesĮ Matulaičio Namų 
Seselė Aloyza iš Putnam o.

Po pašnekesio- visiems 
kavą ir pyragai nemokamai.

ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS 
1978 m. kovo 12 d. L. K.

Mindaugo Šaulių Kuopoje vy
ko metinis susirinkimas . 
Garbės Prezidiumas, pirmi
ninkaujant šauliui Augustinui 
Mylei, sekretoriaujant Dikai- 
čiui Pranui ir dalyvaujant 
garbės nariams I. Petrauskui, 
Juozui Šiaučiullui ir Vikto - 
rui Sušinskul, pravedė rinki
mus Į naują kuopos valdybą.

Valdybos pareigų pasis - 
kirstymo susirinkimas buvo 
oravestas kovo 18 d., pirmi - 
.linkaujant naujam kuopos 
pirmininkui Ignui Petrauskui.

Šaulių kuopos valdybos na
riai pasiskirstė pareigamis 
sekančia tvarka:
, A. Mylė-pirmas vice-pir- 
mininkas,

J. Babrauskas-antras vice
pirmininkas,

N. Bagdžiūnienė -sekretorė,
A. Žiūkas-iždininkas,
A. Žiūkas(junior)-jaunimo 

reikalams,
B. Kasperavičius-šaudymo 

vadovas,
M. Grinkus-vėliavininkas, 
A. Čepulis, A. Sutkaitienė, 
V. Sedeika-nariai. vi.

• Sol. A. Keblys atpstogavo 
Acapulco virš savaitę laiko. 
Išvyko pačiu laiku, nes grįž
tant, ir tik pakilus lėktuvui , 
radio pranešė, kad,ten vyks
ta žemės drebėjimas.
• Mirė Stasys Stankūnas, 
sulaukęs virš 70 m. amžiaus. 
Nuvežtas Į Toronto, palaido
tas lietuvių kapinėse. Paliko 
žmoną ir brolį kunigą.

e Kovo 18 <1 Montrealio Li
tuanistinę Mokyklą aplankė 
Tėv. A. Saulaitis. Ta proga 

parodė Brazilijos Amazonės 
srityje gyvenančius lietuvius 
misijonierius ir jų darbą

*l«l ItU* ,

NAMAI - AP ARTMENT Al- 
ŽEMĖ-PASKOLOS

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

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Šulinskas & San tai- 389 - 057 1.

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias potari|a« Ir darbo atlikėjas (uma gall būti stogdengys Guy 

"Rlchordl, kuris |au seniai lietuviams patarnauta. Darba atlieka sgiinlngal
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote,.

364-1470

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Jette & Frėres
VISKAS

".... D.N. BALTRUKONIS
OTO M.U.S.
sistema Sy|l‘o Realties Inc.

445 Joon Talon W, Suite 305,Mtl. 
Tol: 273-9181-2-3. Res.737-0844

kelnėms
pristatant

ir atsiimant
M. PHILIPPE IZZI ___ __

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

........7661-A CENTRALE 
495-90e AVĖ 

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

766-2667.

r'i

1 978.111. 22

MODERNIEMS NAMAMS
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. 
J et te & Frėre Lt ė e

Plumbing & 'Hooting kontraktoriuu 

140-2e AVENUE - 36»-0330

ĮJht&'S
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NL REIKALAI
KOKS TAVO ATSAKY
MAS, TAUTIETI?

Mielas Tautieti, 
Pirmas ir seniausias Kana - 
dos Lietuvių laikraštis Ne
priklausoma Lietuva krei
piasi į Tamstą, prašydamas 
nedidelės finansinės talkos.

Nors ir nėra maloni pra
šančiojo pareiga, bet mes 
tikime, kad suprantate da
bartinę nelengvą laikraščio 
išsilaikymo būseną, pritar
site ir paremslte.

Prisųsdarni Tamstai ke
letą loterijos bilietų, tikime 
susilaukti malonaus dėmesio 
ir skubaus atsiliepimo.

Prašome užpildyti žemiau 
talpinamą atkarpą ir gra
žinti NL redakcijon. Čekius 
rašyti Nepriklausomos Lie
tuvos vardu.

Liekame dėkingi ir linki
me laimės.

N. Lietuvos Leidėjai, Re
dakcija ir Administracija

vo susilaukti ir pirmieji at
sakymai.

Iš malonių atsiliepimų ir 
pridedamos finansinės pa
ramos jaučiame, kad mūsų 
kaip leidėjų dirbamas dar
bas yra vertinamas J.r rei - 
kalingas.

Dirbame be atlyginimo. 
Didžiausiu atlyginimu laiko
me skaitytojų dėmesį, pa- 
eamą ir pritarimą.

Ta pat proga reiškiame 
nuoširdžią padėką visiems 
skaitytojams, visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu pri
sidėjo. parėmė mūsų loteri
jos finansų sukėlimo vajų. 
Taip pat tikime, kad mūsų 
užsibrėžtieji laikraščio pa
talpų remonto darbai bus į- 
vykdyti ir leidimo darbas 
turėtų būti užtikrintas il
giems metams.

Bet tai priklauso nuo:
Koks tavo atsakymas, tau

tieti ?
NL Spaudos Bendrovė.

N. L. SPAUDOS BALIUS

Žiemos švenčių.studentų atostogas išnaudojusios Meksikoje. IŽ dešinės— 
Vida Adomonytė su Irena ir Rūta Kiaupaitėms iš Waterloo, Onį. kuries irgi 
yra buvusios montrealietds.

Šis trumpas laiškelis ne
seniai buvo išsiuntinėtas įvyks balandžio 29 d., šešta - 
kiekvienam skaitytojui, rė- dienį šv. Kazimiero parapi- 
mėjui. Už keletos dienų bu- jos salėje. NL.

Jaunimo Šokių 
, Vakaras .
SV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALEJE -

Balandžio mėn. 1 d. 8 vai. vak. — Šeštadienį.

ORKESTRAS įėjimas - $3,50;
PIZZA Kviečia: Šv. Kazimiero

BARAS Parapijos Jaunimo klubas

taip sakant, jubiliejinis,ir jis tų margučių? 
bus labai turtingas savo retu Visa tai, po ilgesnės per-

I

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS MONTREALIO SKYRIUS 
F 

balandžio men. 2d. - 

atvelykyje rengiamas

Velykinis Stalas 
aušros vartų parapijos salėje. 

i

PROGRAMOJE MENINĖ DALIS, 
VAIŠES, LOTERIJA.

Pradžia 12 vai. 

Bilietai 6doL, jaunimui 3 dol. 

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI. 
Valdyba f

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’ naujom skaitytojui i 
| tik už $ 7.00 me t o m s I į

į Prašome iškirpti ir prisit/tli |
i tu virš nurodytu —--------  ■ " ■-------—----------
1 prenumeratos Pavardė ir vardas) /

:______ r. - ■_______ -j
PAGERBĖME JUOZUS

Sekmadienį, po pamaldų, 
Aušros Vartų Parapijos sa
lėje buvo pagerbtas klebo
naujantis Tėv. Juozas Ara- 
naus kas ir visi Juozai.

. Pagerbimą suorganizavo 
Neringos Jūrų Šaulių Kuopa . 
Virš šimtinei asmenų susė
dus prie pietų stalo, kuopos 
pirm. Br. Kirstukas pasvei
kino Juozus ir juos pakvietė

prie specialiai paruošto sta
lo.

Sol. A.Keblys pagerino vi
sų nuotaiką skambiai padai
nuodamas keletą dainų. Vyko 
sveikinimai ir dovanų Įteiki
mas klebonui Juozui, kuris 
vėliau humorist!šku žodžiu 
visiems padėkojo. Nebuvo 
apsieita ir be loterijos, ku
rios laimikiais,kai kurie net 
po kelis nešini, linksmi iš
siskirstė į namus.

gabių, lietuviškų rankų paga
mintu maistu ir ypač pa
puoštas nedažnai matomais , 
originaliais kepiniais. Be 
įvairiausių mėsos gaminių, 
kaip paršiukų, ruliadų, vy- 
nlotinių ir kt., labiausiai gal 
akį trauks saldieji gaminiai , 
nes be torontiškio raguolio , 
dar matysime įvairiausius 
tortus, mozūrėlius, kringe- 
lius, velykines bobas, ežiu
kus, beržo šakas. O koks gi 
būtų velykinis stalas be avi
nėlių ar meniškai išmargin-

traukos, vėl matysime A V 
parapijos salėje balandžio 
mėn. 2 dieną, tuojau po 11 v. 
mišių.

Atsilankiusią publiką į šį 
neeilinį parengimį, pasitiks 
tikras pavasaris, kurio šie
met, kaip niekada, po tokios 
gilios žiemos, visi esame 
pasiilgę. Pavasario šaukliai, 
medelių žali pumpurai, puoš 
salę ir patį stalą.

Programos paįvairinimui, 
bus labai trumpa, bet įdomi 
meninė dalis, kurios metu

atsilankę mažyliai bus apdo
vanoti velykinėmis dovanė
lėmis.

Kadangi susidėmėjimas 
stalu yra labai didelis, kvie
čiame visus iš anksto užsi - 
sakyti stalus pas p. Baltuo- 
nienę ir visas valdybos na
res. Taip pat pavieniai as
menys yra kviečiami uOsi- 
sakyti bilietus iš anksto, tuo 
išvengiant didelės spūsties 
prie įėjimo. Bilietai taip pat 
yra gaunami abiejuose

Montrealio Lito skyriuose ir 
Auksinio Amžiaus Klube Rū
ta. -

Taip pat, perkant bilietus , 
šeimoms su mažamečiais 
vaikais bus duodama nuolai
da.

Todėl dar kartą kviečia
me visus lietuvius rezer - 
vuoti šią dieną bendram šei
mos pobūviui, tuo pratęsiant 
gražias velykinio stalo tra - 
dicijas Montrealyje.

Nijolė Bagdžiūnienė

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
MAHCi°A»9e Sf' Toron,°' Ont • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 14 milijonų

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Z

Tai. Bus.: 722-3545

Ras.: 256-5355

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

Ę MOKA UŽ:
= term, indėlius 1 metų 8 Vi %
= pensijų ir namų s-tas 81/2%
= taupomqsias s-tas ................... 7%
= depozitų-čekių s-tas 6%

f DUODA PASKOLAS:
= asmenines 9Vi%
= nekiln.' turto 9|Zį%
= Investacines ............................10%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas 

— e —
1440 rue Ste-Catherine Ouest 

Suite 600
Tel: 866-8235, namu 488-8528

VELYKŲ STALAS 
JUBILIEJINIS

Šiemet Montrealyje KLK 
Moterų D-jos rengiamas Ve
lykų Stalas yra penktasis,

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. t '

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

f MONTREAL WEST

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.
Nemokomo visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

DR. V. GIRIOnIENK 
Dantų gydytoja

— • —

5330 L'Assomfviqm Blvd. 
Montreal.

Tel. 266-3536

DR. A. O. JAUGELIENė 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
, SUITE 11-12 

MONTREAL PQ.
Tel. 932- 6662; namų 73? - 968 1.

LEONAS GURECKA5

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

0 NESITI KETINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE JSol.. Manager 
(Lietuvi, atstovas)

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU 
-Mana,*rsku

^^MaaaMHaaaBBMaaRai

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

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

PHARMACIENS

366-9742

365-0505

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open > 
Saniedi: 9 a.m. 6 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubu* ir nekainuojanti* pristatymas 

7626, rue Central St
ADVOKATAS

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

PHARMACISTS

nu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 48Š-5391

LEFEBVRE & ROBERT
amiutLiMtHr. lueNirunt

R D A V I M A

ĮVAIRIŲ 

BALDŲ 

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

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

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE :r 4e AVENUE 363-3887
r~T«43 CBNTRALB 388-1282 ĮDKCORATIOmT? _____Tel: Bus. 482-3460.

Res. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
3 1 o'VICTORIA AVENUE SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z ?M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL., QUE.H4E 2A8, 
Telefonas: 766*6827

■In vestaci jos J.A.V. ir kt. Kanados provinci jose

NOTARAS

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

Montreal, Quebec H3B 2E3 
Tel.C514)B71-1430

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 194 5 m.

Albertas NORKE LIONAS, B.A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6-0%
Taupomąsias s-tas 8.25%
U t pensijų planą 8,5 %
Termin. ind. 1 me t am s 8,75%
Terrain, ind. 2 metams 9%
Tenuin, ind. 3 metams 9,25 %
D,uodą nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. « to* sumas.

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 10,5 %
Nekiln. turto 10,0%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 10.5%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SU, pirmadieniai a, antradieniais ir—trečia
dieniais nuo 9 iki 3 ketvirtadieniais Jr penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniai* nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 4 Ud spalio 15 d. ir' per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo * 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BA, B.C.L
168 Notre Dame Street E. .Suite 205.

Tel: 866 2063; 866-2064

8 psi.

8

8
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