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SAVAITINIU IVYKIU

Darbo Įstatymų 
buvo patvirtinti 
svarstymuose. 

liečia privačių

APŽVALGA
papildyti darbo
[STATYMAI
Kanados 

papildymai 
parlamento 
Papildymai
sekcijų darbuotojus industri
joje, kuri priklauso federa- 
linei globai ir duoda teisę 
atsisakyti dirbti, jei sąlygos 
nesaugios. Taip pat garan
tuojama eilė pagrindinių tei
sių neorganizuotiems dar
buotojams, įskaitant atosto
gas su užmokesčiu, nėštu
mo atostogas, darbo garanti
ją ligos metu ir teisę ape - 
liuoti, jei neteisingai atleis
tų iš darbo.

Šie pa pildymai yra pir
mieji Federalinio Darbo 
Koduose po 5 metų ir liečia 
geležinkeliečius, lėktuvų 
bendrovės, transportą sunk
vežimiais, bankų tarnautojus, juo buvo susitarta, kad pas - 

tatys Paryžiuje modernišką 
Čaikovskio operą Pikų Da
mą, birželio mėnesį. Deko * 
racijoms ir kostiumams Pa
ryžiaus Opera šiam pasta - 
tymui jau buvo išleidusi apie 
150 tūkst. dolerių. Tačiau 
Maskvos Pravda pradėjo a- 
takuoti Liubimovą dėl jo me
ninių idėjų ir sovietinis 
Kultūros Ministeris atėmė 
direktoriui leidimą išvykti 
Dar nemačius naujos versi
jos, apkaltino, kad jis "supla
navęs sunaikinti rusų kultū
ros paminklą". Vietoj jo, so
vietai pasiūlė atvežti kitą 
operą, bet Paryžius, protes - 
tuodamas prieš tokį meni
ninko įžeidimą ir suvedžio
jimą, nesutiko ir nutraukė 
visus kultūrinius ryšius su 
Sov. Rusija. Atkris tokiu bū
du Kirovo Baleto gastrolės ,

pranešėjus, aprūpintojus ja
vais ir uostų operatorius. Ki
tos įmonės, kurios samdo 2(3 
darbo jėgps, priklauso pro
vincinėms jurisdikcijoms.

FEDERALINIS BIUDŽETAS
Paskelbus federallnį biud

žetą, kuriame numatyta su
mažinti mokesčius, Que
bec as laikosi atsargiai ir 
į naują planą neskuba Įsi
jungti.

VĖL NAUJOS IDĖJOS
Montrealio meras Dra

peau vėl įkvėptas naujų vizi
jų, kurias jis paskelbė žur
nalistams. Viena jų- sukur
ti greitą judėjimo sistemą, 
kuri jungtų New Yorką, Mi - 
rabel aerouostą ir Montre - 
alį.Tai pakeltų apyvartą ir 
pagyvintų Montrealio gyveni- kaip buvo numatyta, Pary - 
mą ir būtų naudinga, jo nuo- žiuje. 
mone, finansiniai. Bet kaip 
su infliacija, didelėmis sko- Milano La Scala Operos di- 
lomis ir neaiškia provincl - rektorius C. M. Bandini.vie -

jos ateitimi? Tačiau, pasva
joti galima ir reikia. ..

MOTERYS GALĖS BŪTI 
KARO LAKŪNES

Atsiradus porai pageida
vimų iš moterų piločių pu - 
sės Įsijungti į kovos lakūnų 
programą, teoretiškai joms 
tą teisę Gynybos Ministeris 
Danson nepaneigia ir neabe
joja, kad jos tokios rūšies 
uždavinį gerai atliktų.

NUTRAUKĖ KULTŪRINIUS
RYŠIUS SU SOV. RUSIJA
Paryžiaus Opera neseniai 

nutraukė visus kultūrinių 
mainų santykius su Sov. Ru - 
sija, nes buvo atimta meninė 
laisvė Paryžiaus pakviestam 
žymiam producentui- direk
toriui, Yuri Liubimov, Su

Prie protesto prisidėjo ir

1978m. BALANDŽIO-APRIL 12d.

KONFERENCIJA DEL 
ŽMOGAUS TEISIU.
Praėjusio vasario 27 ir 28 

d. d. Washington‘e, Valstybės 
Departamento patalpose bu
vo sukviesta konferencija 
aptarti Amerikos užsienio
politikai Žmogausx Teisių 
reikalais- Į ELTOS klausi - 
mus apie tą konferenciją at - 
sakė joje dalyvavęs Vincas 
Rastenis.

Koks buvo tos konferenci
jos turinys ?

Pirmą dieną buvę palies - 
tos keturios temos: Ameri - 
kos užsienio politikos prio - 
ritėtai 1978 metais, Žmogaus 
Teisių klausimo vieta učsie- 
nio politikoje, Žmogaus Tei
sės ir tarpvalstybinės orga
nizacijos, Belgrado konfe
rencija. '

Kaip tie dalykai buvo 
svarstomi ?

Atitinkami Valstybės Sek
retoriaus pavaduotojai ar 
padėjėjai temas labai trum
pai referavo ir paskui atsa~ 
kinėjo į dalyvių klausimus, 
pastabas ir nuomones.

Anksčiau, panašiose kon
ferencijose dalyvavęs A. Gu- 
reckas sakė, kad tada (Kis - 
Bingelio laikais) pareigūnai 
daug primygtiniau indoktri- 

šai pasmerkęs tokią sovietų 
priespaudą.

O ką sovietai daro su kitų 
tautų meno kūriniais, kaip 
karpo, 'deformuoja veikalus,

CANADA - MONTREAL - (Established ’.94 1)

ALTOS delegacijos nariai su sen. Percy minint Lietuvos nepriklausomybės sukakti JAV Senate, Is kairės: J. P ak alk a, 
dr. J. Genys, sen. Charles H. Percy, kun. dr. J. Prunskls ir.O. Baršketytė. Nuotrauka v. Noreikos,

nuodavę dalyvius, labai ma - čių, Alumnų ir 1.1, 
žai laiko tepalikdami jų 
klausimams ir pasisaky
mams. Dabar buvo atvirkš
čiai: pareigūnai mažai kal
bėjo, daugiau klausėsi visuo
menės balso.

Q kas gi buvoffe visuo
menės balso reiškėjai ?

Jei genys margas, tai ši 
konferencija buvo dar mar
gesnė savo dalyviais. Kvies
tų ir iš anksto įsiregistravu
sių sąraše buvo 451. Atvy
kusių buvo gal kokiu šimtu 
mažiau. Tai buvo įvairiau
sių visuomeninių organizaci
jų bei institucijų veikėjai iš 
visos Amerikos. Žinoma , 
buvo dauguma iš rytinės 
kontinento pusės. Stiprus 
nuošimtis buvo ryteuropinių 
tautinių organizacijų veikėjų. 
Palyginti nedaug buvo afri- 
kinės kilmės etnikų, kiek 
daugiau buvo ispanų kilmės , 
nedidelė, bet stipriai inteli
gentiška buvo indėnų grupė . 
Lietuvių buvo daugiau kaip 
tuzinas: penki ar šeši iš 
Bendruomenės, du čikagiš- 
kiai iš Tarybos,po vieną ar. 
porą iš Religinės

lietuvis buvo kaip Amerikos 
tautinių grupių konfedera - 
cijos primininka's.

Kuo vadovaujantis pasi
renkami į tokias konferen- . 

,ei jas kviečiamieji ?
Neklauskit, nes pats kvie

timą gavau, kaip lietaus lašą 
iš visai giedro dangaus. Žiū
rint į tą dalyvių margumyną, 
atrodė,kad rengėjai pasirin
ko organizacijas ir asmenis , tamentui, kad sudarytą tiems 
apie kuriuos buvo kaip nors 
patyrę, kad jie gali domėtis 
Žmogaus Teisių problemo
mis.

Kas dėjosi antrą konferen
cijos dieną?

Iš ryto buvo kedenamos 
dar trys temos, liečiančios 
Žmogaus Teisių ryšį su A- 
merikos ūkine bei karine 
parama "trečiojo pasaulio" 
šalims, su politinių pabėgė
lių problemomis ir su Ame
rikos interesais apskritai. 
Paskui buvo susiskirstyta į 
keturias sekcijas, kur kiek
vienoj konkrečiau kalbėtasi 
apie Žmogaus Teisių bėdas 
Afrikoj, Azijoj, Europoj ir 
Lotynų Amerikoj. Popiet - 
dtos keturios sekei jos: apie 
Žmogaus Teisių gynimą bei 
Igyven dinimo akciją, apie jų 
aiškinimą piliečiams, apie 
disidentų bei Žmonių Teisių 
gynimo aktyvistų vaidmenį 
ir apie Žmogaus Teisių gy
nimą bei įgyvendinimą Jung
tinėse Valstybėse. Lietuviai 
daugiausia dalyvavo Europos, 
s paskui - disidentų vai d - 
mens sekcijose. Po to, bend
rame posėdyje buvo patiekta 
sekcijose vykusių diskusijų 
peržvalga ir jose sutartos

Lietuvos
Lietuvos

Vienas kus. Ypač, kad girdėjom kal
bėtojų, nors ir nelabai tvar
kingai, bet labai uoliai kar
tojančių ką tik jau kitų pa - 
sakytus, jiems prie širdies , 
dalykus.

Konkrečiai, girdėjau tik 
tris mūsiškius viešai konfe
rencijoje prabilusius. Bend
ruomenės pirm-kas A . Ge
čys disidentų vaidmenį 
svarsčiusioj sekcijoj patarė 
pasiūlyti Valstybės Depar-

r ei Lalams stebėti pataria
mąjį organą(advisory coun - 
cil), sudarytą iš parinktų 
ne valdinių organizacijų ats - 
tovų. Pasiūlymas buvo pri - 
imtas. Vėliau paaiškėjo, kadi 
ir kitose sekcijose buvo iŠ - 
keltas panašus sumanymas .

Vyčių atstovas, berods iš 
Washington©, ilgokai ir per 
smulkmeniškai pasakojo apie 
kliūtis, savo sutiktas, besi
lankant Lletuvje savo kil - 
mės šaknų ieškoti. O mū
siškis etninių grupių konfe - 
rencijos pirmininkas išdėstė 
skundą, kad ryteuroplnlai pa
bėgėliai ir mažumos iš bal
tųjų etninių grupių i ne
gaunančios lygių privilegijų 
su kitomis mažumomis, Ka
dangi toks pareiškimas buvo 
padarytas po Imigracijos ko- 
misionleriaus pranešimo , 
tai atsakymas į tai buvo-at
leiski te, aš rūpinuosi imi
gruojančiais pabėgėliais tik 
ligi jie pasiekia Ameriką, o 
paskui jų eventuali globa Į- 
manoma kitų institucijų 
kompetencijoje.

Baigiamojo pobūvio metu, 
gal ir kitomis progomis , 
mūsiškiai matėsi ir kalbėjo - 
si su senais ir naujais pa - 
žĮstamais iš Valstybės De - 
partamento, bet tai jau nebe
buvo " on the record", kaip 
buvo konferencijos posėdžiai.

• CBS REPORTS š. m. kovo.

Winnipeg’o miesto meras Bob Steen prie Valdybos Rūmų, Vasario 16-j a diena dalyvaujant lietuviams, iškelia Lietuvos 
trispalvę vėliavą Ši istorinė Lietuvos trispalvė yra ta pati, -kuri prieš 40 m etų buvo gauta iš Lietuvos Respublikos
prezidento — Antano Smetonos. Sįpaai

Lietuvių tautos, 
katalikų ir paskirų 
žmonių teisių laužymus gir
dėjom minimus tikrai dau -
giau kartų, negu mūsų ter mėn. 7 d. per 2-3 CBS kana 
buvo. Girdėjom valdžios 
atstovų, kitų referentų ir 
visuomenės atstovų nelietu
vių pareiškimuose. Todėl 
mums nebeatrodė reikalinga 
ar prasminga dar ir savo 
dvylekiais būtinai aiškinti 
jau pakankamai gerai pra
mintus ir paaiškintus daly-

lūs davė 15 min. programą ; 
" Report on Soviet defector 
Simas Kudirka, now, living in 
New York". Pasikalbėjimo 
tema: laisvė, Amerika, ver - 
gija Sovietų valdomose šaly-i 
se Ir Žmogaus Teisės. . Buvo 
pailiustruota keliais vaiz - 
dais.a pakėlimo m lekaKLB mnnipego apyi. pirm. v. janusKa.

(Nuotrauka buvo patalpinta Winnipeg Free Press dienraštyje).
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NefniMww įlieta
Ui Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada !
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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V-jo PLB Seimo 
Programa

1. Lituanistinis švietimas 
Ir auklėjimas - referentas 
PLB vlcep-kas Jonas Kava
liūnas,
2. Kultūrinė veikla Ir kul
tūriniai ryšiai tarp išeivijos 
lietuvių- referentas PLB V- 
bos vlcep-kas Romas Kas
paras,
3. Lietuvos reikalai Ir jos 
laisvinimo darbas- referen
tas Algimantas Gureckas,
4. Išeivijos jaunimo reika
lai - referentė PLJS V-bos 
pirmininkė, PLB V-bos narė 
Gabija Juozapavičiūtė,
5. PLB Valdybos lėšos - 
PLB V-bos vlcep-kas Kos
tas Dočkus.

PLB Seimas Įvyks 1978 m. 
birželio 3O-llepos 4 Toron
te, Kanadoje.

Seime balsavimo teisę tu
ri: 
a/ atskirų kraštų lietuvių 
bendruomenių atstovai, 
b/ kur nėra bendruomenių , 
PLB, V-bos pakviestų tuos 
kraštus atstovauti organiza
cijų atstovai, 
c/ PLB Valdybos nariai, 
d/ z kraštų Lietuvių Bendruo
menių Valdybų pirmininkai, 
f/ PLJS ir Lietuvių Jauni - 
mo Sąjungų kraštų valdybų 
pirmininkai arba jų atstovai.

PLB Seime bus padaryti 
PLB Valdybos, PLJS, kraš
tų bendruomenių bei kraštų 
jaunimo sąjungų veiklos Ir 
PLB Kon trolės Komis Ijęs 
bei Garbės Teismo praneši
mai, išnagrinėti bei priimti 
ateities veiklos planai Ir Iš
rinkta penkerlems: metams 
PLB Valdyba bei kitos PLB 
institucijos.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba, apsvars
čiusi Išeivijos veiklos būdus 
siekiant atgauti okupuotai 
Lietuvai laisvę bei Išelvljpje 
Išlaikyti lietuvybę Ir Ieško
dama šiai veiklai realesnių 
atramų, prasmingesnių Ir 
konkretęsnlų darbų bei na
šesnių jų rezultatų, nutarė 
patelkti atstovams svarstyti 
penkias pagrindines tos 
veiklos sritis Ir kviesti Sei
mą paruošti jom galimai 
realesnius, gyvenlmlškesnlu? 
įvykdomus planus. Refera
tus ruošia tom sritim vado- pranešdama visuomenei šią 
vavę patysPLB V-bos nariai programą,tikisI susilaukti 
arba jų pakviesti , kiti tas iš jos Viešų pas įsakymų,dls- 
srltls pažįstant le ji asmenys, kusljų ir nuomonių,kur tomis 
Referentų temomis paslsa- galėtų 
kytl ta (p pat kviečiami (r ko- atstovaj, darydami spreadl- 
referental

Svarstyboms bus patleltoa suomenė atsilieps 
šios veiklos sritys:

Lietuvos laisvinimo ve'k- 
lą laikydama viena Iš Ii pag
rindinių Išeivijos uždaviniu , 
tokią pat reikšmę PLB V-ba 
skiria Ir kultūrinei veiklai, 
nes ji yra Išeivijos tautinės 
gyvybės šaltinis Ir nuo jos 
priklauso Išeivijos Išliki
mas. Tikėdama, kad tik į- 
valrla ir v is apus iškal plačia 
kultūrine veikla išeivija te- 
išllks gyva savąjal tautai Ir 
Seime šią mintį norėdama 
giliau Išryškinti, tradicinei 
paskaitai temą PLB V-ba 
parinko iš kultūrinės srities.

Paskaitą skaitys prof.dr . 
Rimvydas Šilbajoris,Paskai
tos tema: Lietuvos Kultūros 
Židinys Vakarų Pasaulyje.

Šiai programai 
darbotvarkė bus 
vėliau.

PLB Valdyba,

įvykdyti 
pranešta

Iš anksto

pasinaudot! Seimo

mus. Reikia manyti, kad v t-

Smiliu
Globojo L.Š.S.T. Kanados Šauliu, Rinktinė

metu, 
Aušros 

salėje ir

M. KIZIS. Windsor, Ont. jūrų Kaulių 
'Vltija''burio valdybos pirmininkas.

ŠAULIŲ SĄJUNGA IR VLADAS PUTVYS-(1873- 1 929) - Rašo Pranys Alšfėnas

(<m. kovo mfn. 5 d. suėjo 49 metai nuo jo mirties)
(Tąsa iš Š. Aidas 5 - nr. 10)

Jeigu ne mūsų guolių 
girgždančiai braškanti mu
zika, tai galima būtų pasa
kyti, kad naktys mums pra- 
eidavo ramiai (r neš ė po ils Į. 
Bet anksti, auštant, mano 
ramus mjegas baigdavosi. 
Prie priprasto girgždėjimo 
prisidėdavo Vlado otomano 
pusėje neramus pypkės pok
šėjimas Ir čirškėjimas. 
Trumpais protarpiais girdė
jos t kuštėjimas (r pusbals lu 
tariami žodžiai.

Atmerkęs vieną akį Ir pa
žiūrėjęs į Vlado pusę, maty
davau jį pas Ir ėmus Į alkūne 
dūmų debesyje.Tuomet sku
bėdavau kuo greičiau vėl 
užsimerkti, nes Vladas greit 
pagaudavo žvilgterėjimą (r 
paprastai tuoj užkalbindavo.

- Na ką? Jau Išsimiegojai 
brolau?

O paskui - jau sudie, sal - 
dus ankstaus ryto miegeli...

Bet Vlado pypkė - netru
kus pradėdavo dar su dides
niu Įniršimu čirškėti, atskiri savlmals, pradėjo skristi į 
žodžiai dar aistriau subum
bėdavo (r man priseIdavo 
vėl vieną akį atmerkti. Čia 
mane Vladas dažnai Ir pa
gaudavo:

- Na, mat, 
nemiegi. O 
mes galime
neįveikiamą, galingą? Tokią, 
kaip Vytauto laikais. Dar 
galingesnę*.

- Nu,kokiu būdu?
•-Ar tu mana t , kad galima 

pavergt V tautą, jė Igu j ( nepa - 
s (duoda? Ne, negal Ima. Gal l-
ma sumušti kariuomenę,bet tokių būrių,sujungtų Į vieną 
susipratusios tautos sumuš
ti negalima. Lietuva nuo se
niausių laikų gyvas tam pa
vyzdys.

- T Ik dabar L letuvoj yra 
blogai. Tautos dvasia labai 
susilpnėjusi. Vieniems Im
ponuoja lenkai, k lt lems-vo - 
kiečiai ar bolševikai. O sa- 
vo jėgos nemato.

- Gi lietuvių tautos jėga - 
didelė, be galo didelė. Tik 
reikia ją Iš tautos gelmių Iš
kelti. ..

Kitą ankstų rytą pro pyp - 
kės dūmus vėl kalba:

- Ar tu matai tokį pa 
veikslą:uželna stiprus prie - 
šas. Susiremia su mūsų ka
riuomene. Kol mūsų kariuo
menė grumiasi su užpuoli
kais, visa tauta visais bū
dais jai padeda: naikina 
krašto viduje šnipus, demo
ralizuoja priešo užnugarį, 
rūpinasi tvarka, maitinimu, 
sužeistaisiais. Tegu,paga - 
llau, priešo kariuomenė Ir

nugalėtų mūsiškę. Tegu, ir 
kraštą užimtų. Kas iš to? 
Kiekvienam užkampy, kiek
vienoj grytelėj jis rastų 
mirtiną priešą. Kiekvienas 
krūmas, kiekvienas akmuo , 
kiekvienas šaulys galėtų būti 
užpuolikui mirties nešėju . 
Galėtų praeiti ilgi met'l, o 
tauta vis gyva pasiliktų, Ir, 
progai Ištikus,ji vėl galingai 
nūs įkratytų priešo.

- Bet,neduok Dieve, jeigu nlams bus pranešta atskirai 
priešas nuslopintų tautos 
sielą-tauta tuomet žuvusi.

- Dabar tas pavojus yra . 
Kuomet žmonės klaus la:ka- 
žm, kas mus ateityje valdys - 
vokiečiai, rusai, o gal,sau
gok Dieve, ir lenkai?Bet gi - 
užmirštama, mes savo 
krašte patys galim ir priva
lom valdytis. Tai jau blogai. 
Tai jau vergų protavimas.

- Tai negali būti...
!r pradėjo jis ilgai vystyti 

savo mintis. Karštai kalbė
jo, Ir neužs įgavo, kada nuo 
mano lovos, su lengvais ai - i

dausas lengvi ryto sapnų 
vaizdai..-

jau, regis, tu 
ar tu žinai,kad 
Lietuvą turėti

Sekantį rytą vėl:
Untanlt**O kad mes taip 

visus Lietuvos vyrus pakel- 
tumėm ant kojų. Ką mums 
tuomet kolčakal, bolševikai 
galėtų padaryti? Kad visi 
vyrai mokėtų ginklą vartoti, 
kad būtų šauliai. Ana, kai 
kur, girdėtis, patys kaimie
čiai sudaro būrius Ir prava
ro vokiečius ar bolševikus.. 
Įs Iva l z duok sau tūks tane lūs

organizaciją ’.
Taip aš per saldų miegą, 

tekančios pavasario saulės 
spinduliuose matydavau tuo
met tūkstantinius, žėrinčius 
tėvynės meile Ir pasiryžimu 
lietuvių būrius. Jų visų 
centre gi - galinga tvirtovė , 
o tvirtovės viršun ėję-š v le 7 
sų, pilną degančios gailos , 
Vladą... (Rus daugiau)

KANADOS ŠAULIU RINKTI - 
NĖS ŽINIOS

K.Š. Rinktinės Valdybos 
įvykusio posėdžio š. m.ba
landžio mėn. 1 d. nutarimu , 
Rinktinės lO-člo minėjimas, 
vėliavos šventinimas bet 
antrasis Kanados ^Šaulių su
važiavimas , kaip ankščiau 
buvo skelbta, turėjęs Įvykti 
Toronte, š. m.balandžio 22 d. 
dėl susidėjusių aplinkybių , 
nukeliamas Į šių metų rude - 
nį.Jis įvyks spalio mėn. 
7-8 dienomis, ligojo Padėkos

bos pirmininku Išrinktas !g. 
Petrauksas. Kuopos Moterų 
vadovė sutiko būti A.Sutkal- 
tlenė. Į Valdybą įėjo A. My
lė, J. Babrauskas, N.Bag- 
džlūnlenė, A. Žiūkas, s j. ,A . 
Žiūkas jr., M. Grlnkus, B. 
Kasperavičius, A. Čeputte , 
Vl.Sedelka (r V.Laugalls.

Kontrolės komis Iją suda
ro M. VazaiInskas, A. Ra - 
člnskas (r R.Žluklenė.

Garbės Teismas susideda 
IšPr.Dlkalčto, J.Štaučlullo 
ir J. Jukonlenės.

Susirinkimas praėjo 
sklandžiai ir darbingai,baig
tas Tautos Himnu.

Po susirinkimo paslval - 
štnta skaniais sesių paruoš
tais užkandžiais.

Kuopa, kartu su Neringos 
Jūrų Šaulių Kuopa .aktyviai ' 
dalyvavo Vasario 16-ios mi
nėjime Aušros Vartų šven
tovėje ir Plateau salėje.

Lietuvybei paremti kuopa 
iš savo santaupų paauko
jo laikraščiui NL 50 dol. , 
žurnalui Karys 25 dol., (r 
K. L. B. Montreallo Apylin
kės Kilimo Fondui 25 dol.

Kuopa Įsijungė Į Baltic 
Veterans League In Canada, 
kurią sudaro lietuvių,latvių 
Ir estų karinės organ izacl - 
jos, atstovų Iš L.K.Mindau
go Šaulių Kuopos paskirtas š. 
A. Ž (ūkas. J. Š.

K. Š. R.P trminmkas’ ŠAULIŲ VEIKLA TRUMPAI* 
: , j , • • Neringos Jūrų Šaullų Kud^

pa kovo 19 d. AV salėje su*4 
rengė gražiai praėjusias 
Juozapines.

ir JAV
Ir sesės

Dienos savaitgalio 
MONT RE ALYJE, 
Vartų parapijos 
šventovėje.

Visi, Kanados 
esantieji broliai
šaulrat-lės, jau dabar malo - 
n (ai kviečiami jai ruoštis Ir 
šioje neeilinėje Kanados 
Šaulių šventėje dalyvauti.

Detali minėjimo progra
ma visiems K.Š. R. dall-

aplinkraščiu Ir paskelbta 
spaudoje.

Rinktinės vėliavą jau bai
gia pasiūti tos srities spe
cialistė V.Keturktenė Mont- 
realyje.

Be ankščiau aukojusių Vė
liavos Fondui, D. L.K. Algir
do Šaulių Kuopos nariai pa - 
aukojo 137 dol. Džiugu, kad 
šalia gedlmlnlečlų Ir ai - 
gtrdėnat siūdinasi naujas u- 
nlformas. Tai skatinantis 
pavyzdys ir kitoms K.Š.R. 
kuopoms.

Artėja 1941 m. Birželio 14- 
15 dienų Trėmimų minėji
mai. Visi K. Š. R. šauliai Ir 
šaulės prašomi neužmiršti 
savo brolių Ir seserų, tra
giškai nukentėjusių ir juos 
pagarbiai prisiminti.
• Nepriklausomoje Lietu
voje birželio 24-ji, Joni nės, 
buvo L.Š. Sąjungos šventė. 
Puoselėdami tradicijas, vi
si K. Š. R.dalintai kviečiami 
Jonines tinkamai atžymėti.

J.Šlaui lulls

L. K. MINDAUGO ŠAULIŲ 
KUOPA

Š.m. kovo -12 d. Aušros 
Vartų salėje Įvyko vlsuotl-i 
nas metinis kuopos narių su- 
s trinkimas.

Prieš tai uniformuoti šau
liai- šaulės su vėliava daly
vavo mišiose, skirtose mi
rusiam L. Š. S-gos įkūrėjui, 
Vladui Putvlul. Tėvas J. 
Aranauskas S. J. pasakė tai 
progai atatinkamą pamokslą.

Susirinkimą atidarė Kuo
pos Valdybos plrm-kas V . 
Sušlnskas, susirinkimą 
pravedė prezidiumo p-kas A. 
Mylė, sekretor lavo P. D tka l- 
tte.

Rimties minute buvo pa
gerbti mirus (e j (kuopos šau
liai, Išklausyti pranešimai 
pirmininko, Iždininko, mote
rį vadovės,kontrolės komi
sijos, šaudymo vadovo. Po 
į.o buvo įteiktos taurės pra
eitų metų šaudymo varžybų 
laimėtojams.

Keturi nauji nariai davė 
priesaiką. Nauju Kuopos V-

K.Š. Rinktinės vlceplrm 
Stp. Jakublckas laimėjoL.Š 
S.T. Centro 
konkursinio 
premiją.

V-bos skelbto 
rašinio 3-lą

Šaulių KuoposMaironio
naują valdybą sudaro J. 
Sįaškus pirm. ,J- Labuckle-* 
nė, moterų vadovė, J.Kru
čas, A. Albrecht lenė,B. Stan- 
kfenė Ir A. Gatautte.

Vytauto Didžiojo Šaulių 
Rinktinė, kuriai vadovauja 
jos nenuilstamas plrm-kas 

| VI. Išganaltls, neseniai Įvy
kusio visuotino narių susi
rinkimo nutarimu, stengias l 
atnaujinti Ir pagražinti tu
rimų Šaulių Namų Išori
nę Išvaizdą Ir sustiprinti 
Oro Šaulių veiklą. Rinktinė
je gražiai veikta jaunimo 
tautinių šoklų grupė, kur lai 
vadovauja šaulė Jašaitytė 1

•?

PLB Valdyba

IR GERAI IR BLOGAI

L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPOS DALIS PO VISUOTINIO NARIU SUSIRINKIMO. Nuotr. A. Kalvaičio. j 
nepriklausoma LIETUV

L

PASAULIO LIETUVIU 
DIENOS 1978 m.TORONTE

Tik krūvon sus trinkę lie
tuviai nuspręsdavo senovėje, 
kaip apsiginti nuo. užpuol tkų 
ka Imynų.

Pilną laimės, džiaugsmo 
gyvenimą turėjo visa lietu
vių tauta 1918-1940 m. nepri
klausomybės laikotarpyje. Ir 
kaimas, Ir miestas dirbo, 
laisvalaikiais pramogavo, be 
baimės, ką norėjo kalbėjo, 
dainavo, meldės l, skaitė.Už - 
teko duonos Ir mėsos, ka
laus ar giros. Tai praeitis . 
Dabar ten lietuvių tauta neša 
rusų-komuntetų okupaciją , 
2 *sl.

be žodžio, tikėjimo, spaudos 
ar pagrindinių Žmogaus Tei
sių, kita dalis Gulag Archl - 
pelage ar ps Ichlatrinėse H - 
gonlnėse, nuodingomis ada - 
tomis "gydoma" nuo laisvės, 
Žmogaus Teisių gynimo 
troškimo.

Virš 1 mil. lietuvių gyve-sur.1 Kiekviena tauta turi būti 
name Vakarų laisvame pa- nepriklausoma, kuri to nori 
šaulyje, sotūs, visko pertekę, h* yra taip apsisprendusi, 
Pavergtieji šaukiasi mūsų SSSR pavergtos tautos turi 
pagalbos - brolau, sese, ne-būti Išlaisvintos. Kas pala l- 
užmlršk manęs, Išgelbėk Iš ko, neprotestuoja prieš tautų 
"raudono rojaus" ’. vergiją, žmogaus laisvių var-

Talgl, visi, z suvažiavę iš žymą, yra pats nusikaltėlis 
laisvojo pasaulio lietuviai ,prieš žmogų!
lietuvės, seni Ir jauni Į PLD J.Valdlonte
Toronte, sus Imąstyklme,lie- Ontario

tuv Iškas gretas sustiprinę 
KAIP MES JIEMS GALIME 
PAD iri? Pabudinkime savo 
ir PASAULIO GALIŪNU SĄ
ŽINES, kad Žmogaus Teisės 
būtų atstatytos-

La'lsvė vis lems,vlsurlVer- 
glja turi būti panaikinta vl-

2

2
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Kanados Lietuvių Mokytojų
suvažiavimas

L. Eimantas
Š. m. kovo mėn. 18 d. To- Didžiausia Kanados Lletu- 

ronto Prisikėlimo parapijos vių Mokykla yra Toronte net 
Parodų Salėje įvyko.metinis su 15 mokytojų, turi teisę 
Kanados lietuvių mokytojų gauti atlyginimą iš valdžios, 
suvažiavimas. Šį kartą jį su- Šiais mokslo metais baigia- 
kvietė naujoji Kanados Lie - majame skyriuje yra 26 mo- 
tuvių Bendruomenės Švieti- kiniai. Mokiniams 
mo Komisija.

dažnai
Suvažiavime rodomi filmai, nes tai y - 

dalyvavo Toronto, Hamiltono ra gera mokslo priemonė . 
Montrealio, Londono ir kt. IX skyrius leidžia savo iei- 
mokyklų mokytojai ir svečiai dinėlį. Per šį suvažiavimą

Suvažiavimas pradėtas 
Švietimo Komisijos pirm- 
kės Vidos Stanevičienės 
sveikimo žoždiu ir kun. u A. 
Simanavičiaus malda. Suva
žiavimą jautriu žodžiu pas
veikino KLB Krašto V-bos 
narys M. Chainauskas.

sutarta, kad kitais metais 
visos Kanados Lietuvių Mo
kyklos leis bendrą metraštį.

Prie Toronto miesto vald
žios gimnazijų(high schools) 
veikia XI, XII ir XIII klasių 
lygio specialios lietuvių gru
pės, kur mokiniams duodami 
valdžios patvirtinti atitinka
mų klasių kreditai. Šių lietu
vių klasių vedėjas yra mok . 
A. Rinktinas.

Gaila, kad šiais mokslo 
metais panašūs kursai ne
veikia Londono mieste, nes 
nesusidarė reikiamas moki-

Pirmąją paskaitą "Fede
ralinės ir Provincinės 
Valdžios Patvarkymas Etni
nėms Mokykloms" skaitė 
Švietimo K-jos pirm-kė. 
Kaip jau skelbta, nuo praei
tos vasaros, šalia dvikalbiš-
kumo ( anglų - prancūzų ) , nių skaičius. Tikimasi ki- 
valdžiojebuvo atkreiptas dė- taĮa metais kursus atgaivin- 
mesys ir į kitas kalbas, to - tj.

J dėl pradėta remti Kanados
etninių grupių mokyklos.Taip 63 mokiniai. Mokinių suma-- 
atsirado federalinės papildy- žėjo, kai pasitraukė keli mo
tos multi kultūrizmo progra- kiniai iš mišrių šeimų. Mo - 

V mos ir provinciniai valdžios - kykla leidžia
"heritage language" progra- Liepsna. Keli 
mos. Federalinė valdžia et— egzemplioriai 
hinių grupių mokykloms duo- kitoms mokykloms, 
da pašalpos, o prov. valdžia 
moka, tiesa, labai minimalų 
mokytojams atlyginimą, ku
ris priklauso nuo mokinių 
skaičiaus. Jei mokykloje yra 
bent 15 mokinių, mokytojui 
mokama bent 100 dol. mėne
siui! už keturius darbo šeš - anksti- gegužės mėn. 6 d. 
ta dienius). Didesnės mokyk- Specialų pranešimą pa darė
lositurl tiek apmokamų t mo- Alfonsas Pocius apie labai 
kytojų, kiek ten susidaro 15 
mokinių grupių. Paprastai 
mūsų mokyklose dirba 
didesnis skaičius mokytojų 
ir jie gaunamą atlyginimą 
dalinasi lygiomis dalimis.

Tikrumoje etninėms mo
kykloms parama ateina per 
vietines miesto ar distrikto 
Board of E ducation-Švietimo 
Vadybos, kurios tvirtina et
ninių grupių mokyklų vedėjus 
ir priima parinktus mokyto
jus. Švietimo Vadybos kont
roliuoja ir vizituoja mokyk
las, šaukia mokytojų konfe - 
rencijas ir tėvų susirinki
mus, aptaria ar sprendžia vi
sus rūpimus klausimus. Bet 

.^Švietimo Vadybos įsakmiai 
•pabrėžia, kad etninių grupių 
tėvų intencijas bei jų vaikų 
tautinį identitetą visada 
gerbs ir respektuos. Kiek
viena Švietimo Vadyba turi 
etninių grupių mokyklų ko
ordinatorių, mūsiškai ta
riant , inspektorių. Kanados 
Švietimo vyr. organai žada 
ruošti ir etninių grupių mo
kytojams kursus.

Pagal antrą dienotvarkės 
punktą, mokyklų pranešimus 
pradėjo Londono Mokyklos 
vedėjas. Šiuo metu turima 

' 28 mokinius. Iš valdžios 
gaunamą vieno mokytojo at
lyginimą dalijasi visi keturi 
dirbantieji mokytojai. Lon
dono mokyklą šiemet lanko 
keturi Rodney buvusios mo
kyklos mokiniai. Mat,Rod
ney apylinkėje šiemet nesu
sidarė minimalus mokinių 
skaičius. Tie mokiniai šeš
tadieniais atvyksta, padary
dami iki 40 mylių kelio. Pa
našiai yra buvę prieš porą 
metų Delhi apylinkėje, bet 
pernai ten mokykla atgijo . 
Pradžioje ten dirbo viena 
Londono mokyklos mokytoja, 
padarydama virš 50 mylių 
kelią. Dabar Delhi mokykla 
susirado mokytojį savo tar - 
pe.
1978.IV. 1 2

Montrealio Mokykloje yra

laikraštėlį 
laikraštėlio 

išdalinti ir

Hamiltono mokyklą lanko 
78 mokiniai. Mokiniams 
duodamos mokslo priemo
nės ar vadovėliai nemoka
mai. Kalėdoms mokykla iš
leido specialų laikraštėlį . 
Mokslo metus ketina baigti 

naudingą mokslo priemonę . 
Tai tam tlkęos skaidrės, ro
domos per specialius pro
žektorius. A. Pocius su ki
tais pademonstravo, parody
damas gražių Kanados kraš
to skaidrių. Jis dirbo vieno
je Londono miesto firmoje , 
kur šios mokslo priemonės 
gaminamos.

Kalbant apie mokslo prie
mones, būtina paminėti apie 
Toronto mokyklos mokytojos 
p. Abromaitienės darbų pa
rodėlę. Parodėlės ekspona
tai, tiksliau sakant p. Abro
maitienės padarytos spalvo
tos mokslo priemonės,labai 
domino visus suvažiavimo 
dalyvius. Atrodo, kad kai kas 
iš mokytojų, pagal parodėlės 
eksponatus, ir patys galėtų 
panašių priemonių pasidaryti

Antroji suvažiavimo dalis , 
pradėta žymaus pedagogo A. 
Rinkūno paskaita- Mokyklų 
Reforma.

Nepriklausomos . Lietuvos 
mokyklos buvo gana moder
nios. Mes nesunkiai galėjo
me pažinti kaimynų-vokiečių 
švietimo sistema. Tremties 
stovyklose- Vokietijoje lie
tuvišką švietimą atkūrėme, 
sėkmingai tęsėma Jį atsive
žėme ir čia užjūrin. Bet 
išeivijoje radome angliškas 
mokyklas, kurių lygis, tiesa, 
buvo žemesnis, kaip vokie - 
čių. Bet dabar-pagaliau ir 
angliškoji mokykla pajudė
jo. Nors būdami dideli kon
servatoriai ir tradicijos my
lėtojai, anglai visgi pradėjo 
vartoti fonetiką, kaip ir atsi
sakydami nuo savo "sight 
reading and spelling" sun
kumų. Taipgi jie bando įves
ti ir kitokių naujienų. Pav. : 
nuo šių moklso metų pra - 
džios Toronto mieste anglų 
mokyklose dirba įvairių tau
tų žmonės, kaip pagalbiniai 
mokytojai ir moko etninių 
kalbų, nes kitų tautų kalbos 
jau įeina į mokymo progra- _ naudoja amerikiečių lietuvių skaityti.

ateina 
anglų

mums

mą. Tai privertė padaryti 
pats gyvenimas: mat To
ronto jau tapo tarp
tautiniu didmiesčiu.

Taip pat mums reikia tai
kytis prie gyvenimo eigos . 
Mūsų mokyklų mokiniai da - 
bar yra trijų lygių. Pirmąją 
grupę sudaro mokiniai, ge - 
rai kalbantieji lietuviškai. 
Vidurinioji grupė- tai pa
kankamai gerai kalbantieji 
lietuviškai mokiniai, bet 
jiems visgi reikia išskirti - 
nio mokymo. Tokių mokinių 
bus vis kas kartą daugiau. 
Trečiąją grupę sudaro ma
žai kalbantieji arba visai 
nekalbantieji mokiniai. (Nus
tebti dėl to nereikėtų, nes ir 
anglįškon mokyklon 
daug mokinių, kurie 
kalbos nežino.).

Kokios reformos 
reikėtų?

Visus mūsų mokyklų mo
kinius reikėtų paskirstyti į 
tris sroves (angliškai vad. - 
streams), atsižiūrint į virš 
minėtą mokinių pajėgumą. 
Po geros pažangos mūsų 
mokinius būtų galima kelti į 
kitas- aukštesnes sroves,ar 
net žeminti į mažiau pažan
giųjų būrį. Pagal šias moki
nių sroves reikėtų pritaikyti 
ir programos vadovėlius. 
Tačiau, reikia iš karto pa
brėžti, kad ši srovinė mo
kymo sistema nėra taip va
dinamoji beskyrinė sistema, 
mat, pastarieji nedavė Kana
doje lauktų rezultatų.

Pirmajai mokinių srovei 
tiktų dabartinės mūsų prog
ramos ir vadovėliai. Pridė
ti tektų akademinių terminų 
žodynėlius. Šios grupės- 
srovės abiturientai būtų mūn 
sų išeivijos bendrinės ir ra
šytinės kalbos tesėjai( re
daktoriai, mokytojai, visuo
menės reikėjai. Vldurinia - 
jai srovei mūsų programos 
ir vadovėliai netinka. Jiems 
reiktų duoti tik pačius esmi
nius kalbinius dalykus. Mū - 
sų literatūros programose 
jiems užtektų rinktinių ar 
santraukinių raštų. Gal tin
kamiausia su jais būtų nag
rinėti lietuvių kūrinius, iš
leistus atskiromis- konden
suotomis knygelėmis.

Lietuviškai nekalbantieji 
mūsų mokiniai vis dar ne
susilaukia reikiamo mūsų 
dėmesio. Jiems kaip ir ne
turime nei programų, nei 
vadovėlių ar mokslo prie
monių. Susirūpinti reikėtų 
neatidėliojant, nes tokių mo
kinių bus vis daugiau ir dau
giau.

Čia, išeivijoje įsitvirti
nome. Turime pinigų, žmo - 
nių. Belieka tik padaryti lie
tuviško švietimo reformą.

Suvažiavime dalyvavo ir 
Amerikos Lietuvių Švietimo 
Tarybos pi r m-kas Br. Juo
delis. Jis savo paskaitoje 
davė mums svarios statisti
kos iš lietuviškojo švietimo 
Amerikoje. Tai buvo ryškus 
pavaizdavimas viso Ameri
kos lietuvių švietimo stovio. 
Visose mokyklose ten dabar 
tėra 1830 mokinių, dirba 239 
mokytojai ir 26 Lituanistinio 
Pedagoginio Instituto lekto
riai.

Amerikos Lietuvių Švieti - 
m-' Taryba išleido naujas 
mokymo programas, kurių 
gerą pundą pirmininkas Br . 
Juodelis atvežė ir Kanados 
lietuvių mokykloms. • Tos 
programos, atrodo, paruoš
tos be kandiečių talkos. Bet 
tokia yra tikrovė,kad Kana
dos lietuvių mokyklos jau 
tur būt, daugiau kaip 10 metų

Lietuviškosios mokyklos mokytojai - veteranai, iš kairės Antanas Rinktinas ir k ai rej e Leonardas 
Eimantas, kuris įteikia dovaną Sigitai Bersenaitei, Londono, Ont. mokyklos mokinei prieš kelis 
metus švenčiant mokyklos dvidešimtmetį.

VALSTYBĖS SUVERENUMAS 
PRIKLAUSO TAUTAI

(K. Sdrpos pasakytos kalbos santrauka per vasario 16-Ja Washingtone)

Prelegentas pulk. Kazys ŠKIRPA buvo tas žmogus, ku
riam buvo pavesta skubiai sudaryti ginkluotą branduolį 
Lietuvos sostinei prieš 60 metų.

Savo žodžio pradžioje paskaitininkas iškėlė tikrai sa
votišką momentą, kuomet laimėjo ne jėga, bet pasiryžimas, 
gudrumas ir ypač laimingu sutapimu laiku atpažinta bei 
išnaudota susidėjusių aplinkybių painiava.

Nors pulk. K. Škirpos žodžiais apie 500 savanorių tu
rėjo tik vos 50 šautuvų, kelioliką revolverių.du lengvuosius 
ir 1 sunkųjį kulkosvaidį - istoriniame Gedimino 
bokšte buvo iškelta Lietuvos 
aptartojo meto..

,,*Ir šiandien kyla klausimai: 
ko galime pasimokyti iš anų 
nepamirštamų laikų? ar mokėjo
me tomis praeities pamokomis 
pasinaudoti, kai po 22 metų 
Lietuvos valstybinei nepriklau
somybei. Lietuvos valstybingu
mui vėl kilo mirtinis pavojus?

Atsakant pirmąjį klausimą, 
tenka pastebėti, kad valstybės 
suverenumui atkurti, neužtenka 
tik politinių vadovų kad ir labai 
autoritetingo kolektyvo, valsty
binės nepriklausomybės dek
laravimo, bet tenka už nepri
klausomybės idealą kietai kovo
ti ir kraujo aukų sudėti.

Antra, tokiai kovai laimėti ma
ža tauta turi užsitikrinti sau ku
rio pajėgesnio kaimyno realią 
talką apsigynimui nuo tų, kurie 
siekia kraštą paglemžti.

Ir trečia, toliau nuo Lietuvos 
esančių valstybių, nors ir galin
gų, skelbiamais laisvės ir išlais
vinimo pažadais pasikliauti yra 
labai netikra, nes lemiančiu mo
mentu realios iš jų talkos galima 
ir nesūsilaukti.
/ Atsakant antrąjį klausimą ten
ka1 su apgailestavimu konstatuo
ti; kad antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse deklaruotas Lietuvos 
neutralumas nebuvo reali prie
monė jos valstybinei egzistenci
jai išsaugoti, o tik surišo ran
kas Lietuvos diplomatijai siekti 
Vokietijos, tada pajėgiausio kai-

švietimo programas. Jiems 
tenka padėkoti ne tik už da
bar išleistas naujas progra
mas , bet ir už rūpestingai 
leidžiamus vadovėlius.

Švietimo Tarybos pirm- 
kas pranešė, kad susitarus 
su Kanados Lietuvių Švieti
mo Komisija, XII Mokytojų 
Studijų Savaitė šiemet bus 
Kanadoje- Toronto mieste, 
čia įvykstančių Lietuvių Die
nų laikotarpyje ir apimtyje 
Tai prisidėtų prie dar dides
nių pasaulio lietuvių susitel
kimų 1978 m. vasarą. Smul - 
kesnių žinių apie Mokytojų 
Studijų Savaitę bus pranešta 
netrukus.

Po suvažiavimo sumany
mų- vienuolė sesuo Paulė, 
dirbanti dabar vaikų darže
lyje Toronte, siūlė Švietimo 
organams kontaktuoti ’ Cle
veland,e Igną Malėną ir jo 
bei talkininkų paprašyti iš
leisti antrą,gal papildytą bei 
pataisytą vadovėlio-elemen- 
toriaus laidą. Šis vadovėlis- 
elementorius t’E'’ yra tikrai 
naudinga ir greita priemonė 
bemokant valkus lietuviškai

Pllles
valstybinė vėliava, simbolis

myno, pagalbos apsidrausti nuo 
pavojaus iš bolševikinės Sovietų 
Sąjungos; kad susilaikymu nuo 
maršo į Vilnių, kai išryškėjo, jog 
Lenkija atitraukė savo okupaci
nes jėgas iš Vilniaus krašto, bu
vo padaryta fatalinė klaida, ku
rios pasėkoje ano meto Lietuvos 
vadovybė pati sužlugdė gali
mumą pasinaudoti Vokietijos 
pagalba apsisaugojimui nuo pa
vojaus iš Sovietų Sąjungos pu
sės ir suteikė Maskvai sąlygas 
užkergti Lietuvai rusų garni
zonus, taigi uždėti kilpą ant 
kaklo Lietuvos valstybinei ne
priklausomybei; kad buvo tokia 
pat fatalinė klaida ir nusikalti
mas laiku neparengti Lietuvos 
karinių pajėgų veiksmam ir ne- 

rusam 
buvo

kad

pasipriešinti ginklu 
užpuolikam 1940, kai 
susilaukta Maskvos aki - 
plėšiško ultimatumo; ir 
taip pat buvo klaida A. Merkio 
vyriausybės — pravedus nors 
simbolišką pasipriešinimą arba 
nors formališkai užprotestavus 
prieš Sovietų įvykdytą agresiją 
—*- nepasitraukti drauge su Res
publikos Prezidentu į užsienį 
ginti Lietuvos valstybingumo 
politinėmis diplomatinėmis 
priemonėmis, kaip Lietuvos 
diplomatija buvo Kaunui iš 
anksto patarusi.

Kada Lietuvos valstybin
gumas jau buvo minėtų klaidų 
pasėkoje sužlugdytas, pakarto
tinio Lietuvos atkūrimo ėmėsi 
ne kas kitas, o buvę Lietuvos 
nepriklausomybės kovotojai, 
pirmoje eilėje Lietuvos kariuo
menės kūrėjai-savanoriai. Jiem į 
talką atskubėjo patriotiškasis lie
tuvių jaunimas, kuris buvo išsi- 
ugdęs per nepriklausomybės 
laikotarpį kariuomenės kūrėjų- 
savanorių tautinio idealizmo 
dvasioje. Panašiai, kaip ir 1918- 
1919 metais, jam buvo aišku, jog 
be pasiaukojimo ir kraujo aukų 
valstybinė nepriklausomybė 
neatgaunama.

Po konspiracinės organiza
cijos — Lietuvių Aktyvistų 
Fronto — vėliava iš anksto pasi
ruošęs, tas jaunimas išnaudojo 
rusų-vokiečių ginkluoto mūsų 
žemėje susikovimo progą 1941 
birželio 23 tautos sukilimui ir jį 
laimėjo. Tuo heroizmo aktu Lie
tuva tapo išjungta iš Sovietų Są
jungos, o naujos tautinės krašto 
vyriausybės paskelbimu buvo 
atkurtas Lietuvos valstybinio 
suverenumo vykdymo organas 
vieton bolševikinio priešo 1940 
sunaikintos vyriausybės.

Pagal Lietuvos konstituciją 
“valstybės suverenumas pri
klauso tautai”. Todėl jos, kaip 
valstybės tikrojo suvereno, krau
jo auka pastatytos vyriausybės 

mandato kvestijuonuoti negali 
jokia svetima valstybė, ne 
vien Lietuvai drauginga, bet ir 
jai priešiška Sovietų Sąjunga.

Tuo labiau, kad kalbamoji vy
riausybė buvo ne tik paskelbta, 
bet ir išsilaikė krašto priešaky
je, kol kito okupanto nebuvo ar- 
bitrariškai nušalinta nuo krašto 
valdymo. Tas faktas, kad ji buvo 
hitlerinio reicho nušalinta, ne
panaikina jos teisinio buvimo, 
nes okupanto — juo labiau ka
rą pralaimėjusio — padarytiem 
arbitrariniam aktam teisinės ga
lios neteikiama.

Būtų buvę logiška ir praktiš- * 
kos politikos vykdymo požiūriu 
būtų privalu bazuotis sakytos 
vyriausybės teisiniu buvimu, o 
ne mesti į netikrą kelią. Tenka 
apgailėstauti, kad Vlikas, susida
ręs Lietuvoje rezistavimui nae+ų 
okupacijai, buvo nuėjęs klyst
keliu: užuot pradėjęs savo veik- I 
lą pareiškimu protesto dėl Lietu
vos Laikinosios Vyriausybės nu- 7 
šalinimb ir nepaliaujamu reika
lavimu, kad būtų jai perleistas 
krašto valdymas, savo 1944 vasa
rio 16 deklaracija užsiangažavo 
sudaryti kažkokią kitą Lietuvos 1 
vyriausybę, negalėdamas numa
tyti, ar kada besusilauks sąlygų 
bei galės tą savo įsipareigoji- ; 
mą tęsti.

Kuomet vyriausybės klausimu 
Vlikas jau buvo šitaip susipai- ’ 
niojęs, o į karo galą dar atsi
dūrė užsienyje, sakyto įsipa-1,1 
reigojimo realizavimas jam jau iš f‘, 
viso buvo nebeįmanomas. Be to, 
grįžimas ir bazavimasis Lietu- , 
vos sukilimine vyriausybe buvo . 
neįmanomas ir dėl nesutarimo 
tuo klausimu tarp Vliko partijų. 
Tad taip ir likome iki šiol be 
egzilinės vyriausybės, be teisiš
kai kompetentingo organo mani
festuoti užsienyje Lietuvos 
valstybingumą bei ginti Lietu
vos suverenumą santykiuose su 
kitomis valstybėmis ir tarptau
tiniuose forumuose.

Tuo tarpu, kaip ir 1919 metais, 
vėl kyla reikalas siekti vakarų 
kaimyno talkos. Nors bendros 
sienos su Vokietija nebeturime, 
bet lieka su ja interesų bend
rumas. Neabejoju, jog šią padėtį 
geriausiai sektųsi išnaudoti Lie- z 
tuvos gyvybiniam reikalui, jei 
operuotume sukiliminės vyriau
sybės titulu. Birželio sukilimas 
nebuvo nedraugingumo aktas 
vokiečių tautai, bet priešingai — 
jai draugingas, nors ir su
vedęs į konfliktą su ano 
meto Vokietijos hitleri
ne vadovybe. Juo labiau, kad 
pats JAV prezidentas Jimmy 
Carteris dar visai neseniai yra 
viešai pareiškęs, jog laiko Vo
kietiją pajėgiausiu NATO nafiu 
ir pačiu geriausiu JAV sąjungi
ninku. Su ja ir mum būtų pras
minga turėti artimesnius santy
kius. i

Džiugu buvo patirti, jog pas
kutinis Vliko seimas, įvykęs 
1977 gruodžio 3-4 St. Petersbur- 
ge, Floridoj, priėmė nutarimą, 
kuriuo įpareigoja Vliko vadovy
bę “susisiekti su Lietuvos Dip
lomatine Tarnyba, stengiantis 
išsiaiškinti, susitarti ir imtis ati
tinkamų veiksmų Lietuvos vals
tybiniam tęstinumui sustiprinti 
bei siekti jo pilnaties atkūrimo”. 
Be Lietuvos vyriausybės toks 
tikslas egzilėje nepasiekiamas.

Tikėkime, kad tie, kurie įpa
reigoti tą svarbų Vliko seimo nu- ) 
tarimą vykdyti, nepristigs politi
nio blaivumo ir nenueis kurti 
egzilinės Lietuvos vyriausybės 
klystkeliu ar kokiu dirbtiniu bū
du. Būtų hesąmonė imtis kokio 
kito eksperimfento, kuomet tebe
turime teisiškai išsilaikiusią 
1941 metų Lietuvos sukiliminę 
vyriausybę, pastatytą lietuvių 
tautos kraujo auka..*
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STR AT FORDO FESTIVALIO PROGRAMA

Kanad^šk’s Stratfor do 
Festivalis ima garsėti ne
be tik Šiaurės Amerikos, 
bet ir pasauliniu mastu. 
Prieš porą metų sezoninis 
žiūrovų skaičius peržengė 
pusės milijonų ribą.Dviejų 
teatrų scenose pastatoma po 
keliolika veikalų su keliais 
šimtais spektaklių. Festiva
lio metu taip pat vyksta kon
certai, meno parodos ir ki
tokios kultūrinės pramogos .

Birželio 5 d. oficialiai 
prasidės 26-sis Festivalio 
sezonas. Prasidės renginiu , 
kur Į Festivalio vadovybė pa
vadino A Gala Shakespeare 
Revel. Štame renginy sutiko 
dalyvautlThe Canadian Ope
ra Company.Ir The National 

Ballet of Canada. Tai pir
mas atsitikimas Stratfordo 
Festivalyje, kad viename 
spektaklyje dalyvautų vist 
tea'tro komponentai. Festi
valio sezonas bus užbaigtas 
po5 mėnesių Ir 9 dienų,spa
lio 14d.

Statomų veikalų skaičiumi 
šis sezonas bus rekordinis . 
Jų matysime net 21. Tiesa , 
Samuel’lo Beckett’o keturi 
trumpi veikalai tesudarys 
vieną spektaklĮ. Bet Ir 18 
skirtingų pastatymų yra re
kordinis skaičius,. Į du te
atrus jau viskas nebetilps . 
Ne visą vasarą ir ne kasdien, 
bet kai kurie veikalai bus 
vaidinami Ir Third Stage te
atre. Šis teatras prieš kele
tą metų velkė porą sezonų, 

bet kažkodėl buvo "padėtas Į 
atsargą". Festivalio Ir Avon 
teatrai bevelk kasdien turės 
po du spektaklius.

Kieno Ir kokie veikalai 26- 
tame sezone bus vaidinami ? 
Visų pirma, Wtlllam’o 
Shakespeare matysime net 6 
veikalus: The Merry Wives 
of Windsor, Macbeth, The 
Winter’s Tale, As You Like 
it, Julius Caesar ir Titus 
Andronlcus. Pagal čia sura
šytą eilę jų premjeros Įvyks: 
birželio 6,7,8 Ir 9; rugplū - 
člo 15, rugptūčlo 28. Kiek
vienas bus vaidinamas po 
kelloltką ir kelias dešimtis 
kartų.

Kiti autoriai ir veikalai 
yra šie:

John Whiting (/pasinaudo
jant Aldous Hu>ley knyga/ - 
The Devils, Anton Čechov - 
Uncle Vanya, Hugh Wheeler’ 
lo adoptuotas Voltaire vei
kalas- Candlde, Barry Col
lins- Judgement, Ronald 
Duncan- Helolse and Abe
lard, Cheldon Rosen- Ned 
and Jack, Larry Felnberg’o 
versijoj- Medea, Noel Co
ward - Prlvat Lives, Samuel 
Beckett- Not 1, Footfalls,x 
From An Abandoned Work Ir
Come and Go; Larry Fine- 
berg-Devotlon, Tom Cone - 
Stargazing ir Beverley 
Cross- Haworth-A Portrait 
of the Brontes.

Be čia Išvardintų dramos 
veikalų, liepos Ir rugptūčlo 
mėnesiais Įvyks penki kon
certai. Visi skirtingų žan
rų, pradedant džazu, pianino 
virtuozu Ir baigiant operų 
arijų rečitaliu.

Kad būs Imas te Stratfordo 
Festivalio lankytojas apčtuo- 
plamlau pajustų jo didybę , 
štai keletas konkrečių skai
čių. Festivalio teatre yra 
2.262 sėdimos vietos,oAvon 
teatre-1.092.Pereitais me - 
tais Festivalio sezonas tę
sėsi 23 savaites. Bilietų 
parduota 504.963, už 4. 200 . 
OOO dol. Pridėjus aukas bei 

valdžios paramą, biudžetas 
s lėkė 6. OOO, OOO dol. /ta tp , 
šeštus milijonus!/. Vien ak
torių bei muzikų algoms iš - 
leista 1.625. OOO dol., o vi
so personalo algos - ats įėjo 
4.3O5.OOO dol. Žiūrovai Iš 
JAV bilietų kasai sutelkė 37 
% Įplaukų. Tiek Įdomesnių 
pereito sezono skaičių.

Kas žiūrovų lauk ta 1978-jų 
vasarą? Festivalio teatre 6 
pastatymai su 202 spėk t ak - 
Hals, Avon teatre 8 veikalai 
su 155 spektakliais, Third 
Stage teatre 4 veikalų 34 
spektakliai. Viso 391 spek
taklis Ir 636.384 žiūrovų 
laukiančios kėdės.

B d lėtų pardavimas naujam 
sezonui prasidėjo kovo 6d. 
Nuo balandžio 17 bilietus bus 
galima užsisakyti telefonu . 
Iš Toronto Ir Iš Detroito ga
lima telefonuotl veltui, tai 
yra, ne Ilgųjų distancijų bū
du. Iš Toronto skambint! nu
meriu: /416/ 363 - 4471, Iš 
Detroito /313/964 -4668, Iš 
visur kitur /ilgos distanci
jos telefonu/519/273-1600 . 
Be to, bilietai pardavinėja
mi Buffalo, N. Y., Hamilto
ne, Londone, Montrealyje, 
Oakville ir Toronte.

Festivalio lankytojams, 
kurių adresus turi, vadovybė 
kasmet Išsluntmėja broštū - 
rėlę su smulkia viso sezono 
programa bei pagrindine In
formacija. Stratforde nebu
vusiems Ir Festlvąllu ■''besi
domintiems, patariu nedel
siant paskambinti ankščiau 
nurodytu vienu kuriuo tele
fono numeriu, arba parašyti 
šiuo adresu:Publicity Dept., 
Festival Theatre, Stratford , 
Ontario, Canada N5A 6V2. 
Paprašyti,kad atsiųstų bro
šiūrėlę Stratford 1978. Bro
šiūrėlė jums nekainuos nei 
canto.Ten rasite viską,apie 
ką čia rašiau ir dešimtį 
kartų daugiau. Su Stratfordo 
Festivaliu visiems verta su
sipažinti Ir jo kultūrinėms 
vertybėms pasinaudoti.

HAMLETAS 
Antras Veiksmas. I Scena 

Kambarys Polonijaus rūmuose. Įeina Polonijus 
ir Reynaldo.

POLONIJUS: Šiuos pinigus ir laiškus jam įteiksi. 
REYNALDO: Gerai, šviesiausias Pone.
POLONIJUS: Protingai padarytumei, Reynaldo,

Jei, prieš aplankant jį, pasiteirautum
Kaip elgiasi. /

REYNALDO: Aš irgi taip maniau.
POLONIJUS: Gerai, labai gerai . Žiūrėk - pirmiausia 

Išklausinėk apie danus Paryžiuj : 
Ir kas, ir kaip, iš ko ir kur gyvena, 
Su kuo draugauja, kiek ir kam išleidžia. »
Ir jeigu taip užuolankom patirtum, 
Kad jie pažįsta mano sūnų, stenkis 
Arčiau, negu tik klausimais, prieiti.
Vaizduok, lyg jį pažintum tik iš tolo: 
"Žinau jo tėvą ir draugus; jį patį - 
Tiktai šiek tiek". Ar supranti, Reynaldo ? 

REYNALDO: Labai gerai, šviesiausias Pone. 
POLONIJUS: "Šiek tiek", toliau pridėdamas:

"menkai", / '
Ir jei tai jis, tai toks padauža, kad... " - 
Ir čia gali jau išgalvoti pats,

Ką nori, vengdamas vien tiktai to,
Kas jį pažeminti galėtų. Šiaipgi,
Kokie išdykėliški paslydimai -
Visiems gerai pažįstami jaunystės 
Ir laisvės bendrai - tinka.
REYNALDO: Kaip lošimas ?
POLONIJUS: Girtavimas , keiksmai, peštynės, špagos 

Ir kekšės - šitiek tai tikrai gali.
REYNALDO: Bet tai jį žemintų, šviesiausias Pone . 
POLONIJUS: O ne . Juk visa tai gali atmiešti.

Todėl teneatrodo, kad jisai
Iš nesivaldymo taip daro. Ne. **
Patiek jo ydas taip gudriai ir švelniai, 
Kad jos atrodytų tik laisvės dėmės,
Ugningos dvasios protrūkių žaibai t
Ir neaprimusio dar kraujo siausmas, 
Kuris ištinka mus visus. . - ■

REYNALDO: Bet Pone.. .
POLONIJUS: Kam visa tai ?
REYNALDO: Tikrai, šviesiausias Pone, 

Norėčiau sužinoti.
POLONIJUS: Ogi štai kam -

Ir aš manau, tai nebloga klasta.
Primetęs jam šias nežymias dėmes, 
Tarytum jos tebūtų darbo dulkės, 
Įsidėmėk:
Jei tavo pokalbyje tiriamasis
Bus matęs tik užsimintą jaunuolį
Nusidedant taip, kaip sakei, būk tikras, 
Jis prisijungs prie tavo žodžių šitaip :

"Bičiuli", "Mielas Pone", "Gerbiamasis ", G
Priklausomai nuo frazės, padėties,

Žmogaus ir krašto. . .

Išeivijoje W. Shakespeare, o HAMLETĄ išvertė Į 
lietuvių kalbą Alfonsas Nyka- Niliūnas. Knygą iš
leido SANTARA-ŠVIESA 1964 m. Chicago.

PAŽINKIME PRAEITI !

MASKVA aMAHOM WSTIKA I
LIETUVIAI RUSIJOS/RSFSR/ KODEKSO PARAŠTĖJE 
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Velykų rytas atrodė gražesniu Ir švelnesniu be Šūros, 
su kazoke,liekna, gražia, dar jauna uniformuota enkave
diste. Lyda, slapta kalinių simpatija, nežinodama, o nu - 
jausdama, atidarė kameros langelį Ir pasveikino Algi-1 
mantą : "Christos voskres" - Kristus prisikėlė *. Pieta - 
ris, išmokęs kalbą ir rusų papročius pirmos "komandl - • 
ruotės" Į "Mirties slėnį" metu, atsilsėjai: "Vo ištinę vos
kres", Išt Ikrų jų prisikėlė. Visą dieną kaip retą laimės 
žiedą, Algimantas nešiojo tą žodį savo širdy,stebėdama
sis Lydos drąsa Ir jos žmogiška siela, retai sutinkama MV 
D kalėjimuose.

Algimantas ilgai dar prisiminė velykinius šaltibarš- 
čius, Vilniaus kalėjimo Nikitos laikų "liuksusinį1 patiekalą^ 
skurdžiai > leidžiant jaunystės dieneles KGB rūsiuose ir 
Lūkiškio mirtininkų kamerose. Pirmos tokios Velykos : 
be mėlynių po akim, be karcerio, be grąsinimų, mat, su 
chruščiovine demokratija^ su nelegalia laiškų nešiotoja \ 
Vanda ir neretai besišypsančia kazoke mėlynai žalsvoje 
uniformoje.

Artėjo gražus pavasaris su gegužės pirmąja, išgarsin. 
tąja proletarų švente nuo Baltijos iki Beringo sąsiaurio, 
nuo Belgrado iki Leningrado. Pietario gintaro kraštelis, 
taip tik lietuvių poetu vadinamas, o jo laikais socialisti
nė-industrinė respublika, ruošėsi ir būtinai privalėjo ei
ti Į prievartinę, demonstraciją politinį' karnavalą". Al
gimantas ir dar keli komjaunuoliai, sėdintieji KGB arLū- 
kišky,jau buvo išjungti iš eitynių.... Ankščiau tai jie 
nenorėjo jų matyti, o dabar, kad ir prašytus! .niekas ne
leis, nebent kazokė Lyda, tačiau ji tokios galios neturi, o 
korpusinis Ladonis,gink Dieve, nėprasitark-jis dar pra - 
neš kalėjimo viršininkui lietuviui V. Petrauskui, kuris, 
gali būti tikrasj>arašystokį popierėli, jog visur tau sustip
rins sargybą. Saugos,kaip kokį tarptautinės vertės politi
nį nusikaltėlį ir jau nieko neįrodysi, kad buvai suklydęs 
komjaunuolis. Algimantui tai tik vieni juokai, jis jau buvo 
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L. Bėri jos katile ir neišvirė, bet tas naujasis, tik ką tik į- 
mestasis Į jo kamerą , šešiems metams nuteistasis Kom
jaunuolis, Jonas Šimelis,laikydamas rankoje brezentinę 
kuprinę, : nežino , i ką daryti :stovėti ir laukti pradžios 
demonstracijos ar kristi ant grindų ir verkti , verkti... 
Pagaliau Jonas Šimelis nenoromis ištiesė ranką savo li
kimo draugui Algimantui Pietarį ui, prisistaty damas tokia 
tvarka: Jonas Šimelis, vilnietis, buvęs komjaunuolis, stu-' 
dentas, apkaltintas pagal straipsnį 58-10 kaip revizionis - 
tas. Šeši metai ITL. Pietaris žiūrėjo į jį su nustebimu ii 
gailesiu, laukdamas tolimesnių jo pasiaiškinimų. Jonas, 
atsirėmęs Į kameros duris, tuoj pat pradėjo Įrodinėti, kad 
jis visai nekaltas, kad jis pakliuvo per klaidą ir kad jis 
niekuomet nedovanosiąs K. Liaudžiai už jo pažadus pa - 
leisti.Negana to, tas pusgalvis generolas, jį kaip tikrą
jį marksistą, laikęs arba vienutėje, arba su nacionalistais 
bei fanatiškai tikinčiaisiais .... Baisu net pagalvoti, kad 
net kalėjime tu negali surasti tikrų bendraminčių: niekas 
čia nesidomi Nitsche's filosofija, o tas KGB bibliotekos 
vedėjas,pagal Šimeli,tai tikras bukaprotis-vis tempia ir 
tempia jam propagandinį balastą... Gana Šimeliui tos 
rūšies literatūros ir per ją, tikriausiai,jis išlėkė ir iš u- 
niversiteto. Jis tiek skaitė,kad i^nukrypo Į lankas ir 
dabar turi už tą Nltsche šešetuką . Ne pažymį, o bausmės 
laiką lagery. Tuo metu Pietaris sėdėjo ant narų,nerūpes
tingai judindamas kojas, $u švelnios ironijos šypsniu žiū
rėdamas Į tikrai nekaltą komunizmo auką -Joną Šimelį, 
kuris be paliovos tęsė ir tęsė: " Aš ankščiau daug ko ne
žinojau, nieko politine prasme . nors marksizmą išstudija
vau iki šaknų,o ir konstituciją tai pat. Suprask, prieteIi, 
jis kreipėsi į Algimantą, kad tie čekistai, paimk kad ir tą 
kapitoną Blakę, baisūs niekšai ir nemokšos, tiesiog nacha- 
lai. Kai aš jam aiškinam , kad mes norime kurti sava lie
tuvišką socializmą, iš pradžių jis kikeno, o paskui padaręs 
rimtą grimasą, žinoma, kai jam priminiau SSSR konstituci
jos 14—jį straipsnį, kad mes , jei norime.galime Išstoti iš 
sąjungos su kapitonu Blake, jis pasakė: " Galite,bet norin 

čių nėra daug, o ir juos, panašius į jus .išvežam Į brollš - 
kas respublikas persiauklėjirųui, o iš ten grįžęs,pilieti,Jo- 
nai—primerkęs akį, sužeistą Suomijos kare, pridėjo-būsi 
pasikeitęs ir gyvenimas nuėjęs pirmyn su tavo kartos drau
gais, nenorės tavęs klausyti..... Šimelis išprakaitavo ir . 
supykęs ant Blakės už tokius ciniškus žodžius, Algimantui 
kantriai beklausant jo, spyrė į "parašą" koją, sakydamas : 
Algimantai, visi mes teisūs savaip, tačiau aš už socialisti
nę Lletuvą,bet be maskolių ir katiušų, aš kaip tas Morisas > 
Torezas-niekas kitas negali išspręsti mūsų tautos reikalų, 
tik mes patys , lietuviai....
—Kaip tai suprasti "patys lietuviaiyneiškentęspertraukė Al
gimantas nuteistąjį "marksistą".
—Labai paprastai, lietuvių tauta, įskaitant Tave ir mane,pa
tetiškai užbaigė Šimelis.
— Bet tu komjaunuolis,ar nereiktų gėdintis taip kalbėti ? 
Komiškai gal ir truputi ironozuojančiai erzinosi Algiman
tas.“Juk tu internacionalistas, buvęs Lenino komunistinės 
jaunimo sąjungos narys, -nevalia taip nevykusiai filosuofo- 
ti. Tau pasisekė su tuo tavo kapitonu Blake, o vis dėl to aš 
nemanau, kad , kaip tu vadini,tas nachaias būtų tau nelšva- 
nojęs Šonų amerikiečių "bananu", jeigu tu būtum patekęs Į 
rankas prieš dešimt metų. O gal ne, jei jau toks geras,tai 
jis .geriausiu atveju, už tokias "politines erezijas" būtų la
šines lašą po lašo ant tavo kdmjaunoliškos galvos ir laike 
paros, aš tau garantuoju, tu būtum jam pasakęs viską ir bu
čiavęs jo kojas, kad tik užbaigtų su tokia nekalta procedūra. 
Nesisielok ,draugas Jonai(tave juk dabar Blakė neva dina drau S 
gu , . atsimenu , kad po arešto orderio pasirašymo, Į mus -ki 
kreipdavosiičekistai"graždanin",pilieti), gulk šalia manęs 
ant narų ir uždainuosim kartu internacionalą. Nedrebėk, Į 
taip baisiai, Šūrą, manau pažįsti, už tą jos himną nepaslųs 
pas pilietį V. Petrauską.

Jonas Šimelis, po šito Algimanto moralo, širdies skaus
mo ir savigarbos jausmo įžeistas,paspyręs brezentinę kup 
rinę prie durų, turkiškai sukeitęs kojas, atsisėdo ant beto - 
ninių kameros grindų k.

Mirtina tyla Įsivyravo kameroje. Pietaris tylėjo, o Ši
melis, sukandęs dantis, suspaudė rankomis skaudžian - 
čią galvą. Algimantas vis judino kojas, stebėdamas nau - į 
ją partnerį, kuris jam atrodė daugiau panašus Į indišką 
yogą, negu sovietinį politkalinį.

Per atvirą jo rūsio mažą langelį sklido muzikos gar - 
sai, nešdami su vėju "Rai donosios Maskvos" kvepalų a- 
romatą, dažniausiai skirtą užsieniui, kartais demokra - 
tiniam, bet ypač tam kapitalistiniam, taip postringauda - ’ 
vo Jono ideologinis vadas-Laima Abraitytė. (b. d.)
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LIETUVIŲ FONDO VEIKLA kė, kad LF statutas yra toks 
Lietuvių Fondo Spaudos Ir ir jo pakeisti negalima,gal 

Kultūros Konferencija Įvyko tik visuotinas LF suvažlavl- 
JC kovo 8 d. .kuriai vadova- mas galėtų jį papUdytl.Da- 
vo dr.A.Razma. Ypatingas bar 30% viso pelno eina 
dėmesys buvo kreipiamas Į švietimui, 30% kultūriniams 
atsiliepimus dėl LF llekan- reIkalams, 20% specialiems 
člo pelno skirstymo. Ap- projektams. Per LF gyva - 
žvelgtaLF finansinė padėtis, vlmo laiką Išdalinta 476 
Daugumas pinigų yra gerai tūkstančiai dolerių. Tai dl - 
Investuoti, bet yra dar akcl- dėlė suma, Ir nė viena orga- 
jų. Jas norima parduoti Ir nlzaclja ar Institucija nėra 
Įsigyti žemės plotus. Čia tiek parėmusi mūsų veiklos, 
norėčiau duoti pasiūlymą: Žurn. Juodvalkis stipriai 
įsigyti žemės netoli Chlca- rėmė mintį, kad reikia lėšas 
gos Ir joje įrengti geguži- skirti dabar veikiančioms 
nėms-piknikams, sportInln-organizacijoms ar sambū - 
kams vietovę, nes dabar ne - rlams,kuriems pagalba rel- 
^ėra jokių sodų ar vietų,kur kalinga. Kiti siūlė pažvelgti, 
žmonės galėtų,palikę mles-ar tos paskirtos lėšos davė 
tą ramiai gamtoje pailsėti Ir gerus rezultatus. LF paskl- 
pramogautl. rla tik bendrai, bet skirsto

k LF pelno lėšas skirsto draugijos, tarybos ar vlene- 
trys fondo atstovai Ir trys tai. Šiemet bus paskirta 71 
LB. Tokia komisija nus
prendžia paskirstymą Ir 
niekas negali daugiau jo pa
keisti. Iš susirinkuslų buvo 
girdėti pas lūlymų.kad viso 
Fondo lėšų skirstymą būtų 
galima praplėsti atstovų 
skaičiumi. Kiti net pareiškė, 

-\ad būtų gerai sukviesti visų 
.elklančlų organizacijų ats
tovus Ir jie pareikštų savo 
pageidavimus Ir kam lėšos 
šiuo momentu yra reikalin
gos. Dr. Ambrozaltls atsar-

Padėka
KLB Montrealio Apylin

kės stovyklavietės "Baltija" 
valdyba Jfekoja už aukas že
mės nuosavybės įsigijimui: 

Sąrašas Nr.2. 
Ankstybesnės aukos $&17.-

pagrindinėms Išlaidoms pa
dengti... Nors LF Tarybos 

tūkstančių dol. LF turi Ir 3 Ir Valdybos bet komisijos 
stipendijų fondus: Lietuvių dirba be atlyginimo, tai dl- 
Agronomų,Algio Stankaus ir delte pasiaukojimas, tačiau, 
Jono Krukonlo. Jaunimas 
gali gauti stipendijas net Iki 
3.000 dol.

Praeitų metų paskirtos 
lėšos buvo čla pat įtetktos: 
Lttuanus atstovui Kučėnul - 
735 dol., Lituanistikos Insti
tutui -$5. OOO,Kultūros Ta
rybai -$7.000, Švietimo Ta
rybai - $161900 Ir VašafYb 
16 Gimnazijai - $1.000.

Daug tektų rašyti ir kal
bėti per radio, bet kadangi 
LF Ir LB nieko nepaskyrė 
nei rašantiems žurnalus- 
tams, bei radio ar LTV 
programoms, tai neverta 
daugiau nei juostelės gadin
ti, nei per radio kalbėti apie 
šluos darbus. LF išaugo tik 
dėka komunikacijos ir spau
dos bei žurnalistų, tačiau 
jiems nei cento nepaskyrė

tūkstantis dol. Vien tik Ra - 
šytojų draugijai paskirta 14

r Į tas 
kurios

pažiūrėki me 
skruzdėles , 
suneša dideles kupė - 
tas,šapelį po šapelio 

B. Brazdžionis
Pastaba: Taipgi, jungia
mės prie mūsų bendradarbio 
B. Brazdžionio nusiskundi
mo minties pasisakydami, kad 
ir šis laikraštis nemažai yra 
prisidėjęs JAV Lietuvių Fon
do išpopuliarinimo, o ypač, 
jo Įsikūrimo pradžioje. Taip 
gi ir JAV Bendruomenės at
veju, talpindamas jų veiklos 
aprašymus, fotografijas ir 
1.1. Bet niekuomet laikraš
tis nėra sulaukęs paramos 
arba bent įvertinamo dėme
sio, kai ypač fotografijų tal
pinimas sudaro specialia 
išlaidas. Apgailestaujame...

"Nepriklausoma Lietuva"

VE/DRoDž//X/

P. Indre Ika
(Tąsa iš praeito numerio)
Vidutiniškas Warsuvos 

darbininko uždarbis per mė
nesį siekia 4.200 zlotų arba 
210 dol. Jeigu šeimoje yra 
du dirbantieji, tai susidaro 
pakankamai geros gyvenimo 
sąlygos, nes poros svarų 
duonos kepaliukas kainuoja 
tik 40 et., kvorta pieno - 1O 
et., Ir vyriškos kelnės-aple 
15 dol. Tuo tarpu vyriškas 
kostiumas jau kainuoja mė
nesio algą, spalvota TV-

31. O. Arouly.................. s 5. - 1. 200 dol., o mažiukas FIAT
32. V. E. Gruodis......... .25. - automobilis nuo 15 Iki 50.
33. V. Šipelis.................. .20. - OOO dol. Nepasitenkinimą
34. J. Kizerskienė. .'. . 9. 941 kelia butų trūkumas, nes na-
35. R. Verbyla-., ..5. - mų statyba yra apmirusi dėl
36. J. Jurėnas................ 5. - statybinių medžiagų nedatek-
37. Jonas Lukoševičius 50. - liaus.
3d. A. Kličius.............. .. 100. Butų trūkumas jaučiamas
39. R. Jurkus.................. 25. ypatingai miestuose, kurie
ao. M. Olšauskas......... 5. - karo metu buvo sugriauti.
41. R! Otto....................... 10. - Daugiausia nukentėjo War-
42. W. Lapenat.............. io.x- šuva, nes jos namų apie 60%
43. V. Sabalys................ 10. - buvo visiškai sunatktnta.Po-
44. F. Vitas..................... 5. kario metu,tarp 1950-60 m.
45. V. Kerbelis. ...... 25. - gyventojų skaičius mlestuo-
46. J. Malaiška.............. 5. - s e padidėjo bevelk dviguba į
47. L. Bernotienė......... 15. - butų nesuskubta pastatyti.
48. M. Tamkevičienė. . 20. - Nevedus lems yra labai sun-
49. J. Mališka................ 100. - ku gauti pastogę, o vedusiai
50. J. Tanner................ 20. r porai, be valkų,plotas aprt-
51. Pr. Rudinskas......... 25. - bojamas 400 kv.pėdų.
52. B. Nagienė.............. 20. - Trūkstant prekių ar kokio
53. J. Narbutas.............. 60.- nors patarnavimo, be dovanų
54. M. Juodviršis. . .. . 10. - ar kyšių neapsieisi, pv. už

Z. Lapinas. 15. - bonką prancūziško konjako

Lenkijos gyvenimo 
vaizdai 
d romuos e vargiai pas te am- 
dysl taksi už zlotus; kitas 
re ikalas, je igu pas lūlys l do
lerių ar kitos vakarietiškos 
valiutos. Prie geresnių ko
telių, kur aps įstoja užs le - 
nlečlal, dažnai pamatysi 
slankiojant gražiai apsirėd
žiusią įjorelę - tai valiutos , valiuta 
spekuliantai, kurie supirki
nėja svetimą valiutą kelerio
pai brangiau mokėdami, negu 
vyriausybės nustatytas kur
sas. Viešbučiuose randasi 
liuksusinės kr autu vės, kurių 
lentynos lūžta nuo Importuo
tų prekių. Jose rasi pran
cūziškų kvepalų, scotch wls- 
ky, amerikoniškų cigarečių ,
rus Iško kavlaro, bet už zlo- * Nuo š. m.pradžlos vyrlau- 
tus čia nieko nenupirksi - šybė Įvedė suvaržymus Ir 
tik už svetimą valiutą.Dole- gaunami Iš Amerikos Social 
rinlų krautuvių dabar randa- Security čekiai keičiami 
si ne tik viešbučiuose,bet Ir valdžios nustatytu kursu- 32

pačiame Waršuvos mleste- 
gal daugiau negu trlsdeš Imt, 
kuriose gali gauti visko.

Daugelis lenkiškos kilmės 
pensininkų grįžta Į Lenkiją, 
kartu parslveždaml Ir savo 
santaupas, kurtas pasideda, 
banke, atidarydami svetima 

sąskaitas, nes tai
jiems leidžiama. Kituose 
komunistiniuose kraštuose to 
negalima daryti. Sakoma , 
kad Lenkijoje tokių sąskaitų 
yra virš pusės milijono,su 
trimis milijonais dol. Indėlių 
Svetima valiuta paraleliai 
cirkuliuoja su zlotais, Ir tai 
yra įprasta.

zlotai už 1 dolerį, ankščiau 
gaudavo 66 zlotus. Nežiūrint 
į tai,daugelis pensininkų pa
sirenka Lenkiją, nes čia, Iš - 
keltus 3QO dol. čekį, gauna
ma daugiau, negu kad minis - 
terlo alga, o turint krūvą 
zlotų, galima rasti Ir gyve
nimo būdą.

Romos Katalikų Bažnyčia 
per tūkstantį metų gyvavl-' 
mo, yra įleidusi gilias šak
nis. Tikyba Lenkijoje buvo 
sutapatinama su tautybe,ku
ri istoriniais laikais dėjo 
pastangas net Lietuvą Įjungti 
Į Lenkiją, ’buvusios unijos 
pagrindais. Šiandien R. K. 
Bažnyčiai vadovauja patrio
tiškai nusiteikęs kardinolas 
Wyszynskl,kurls nepasiduo
da ateistinės vyriausybės 
užmačioms Ir yra laikomas 
įtakingiausiu asmeniu Lenr- darbininkų, studentų, rašyto - 
kljoje. Susidarius sunkesnei 
padėčiai, net pats Glerek 
kreipiasi Į kardinolą Wy - 
szinskį pagalbos, kad per 
bažnyčias Išaiškintų žmo
nėms, kas atsitiktų, jeigu jie

komunistinės vy-

Flschettl, Chicago Sun-TImas 

ne nūs lie tetų vyr lauš ybe l: ta - 
da Sovietų Sąjunga dar labiau 
visus prispaustų. Užtat kar
dinolas Wyszynskl Irgi Išsi
dera Iš
rlausybės R. K. Bažnyčiai 
katkurlų privilegijų, pav. , 
jam buvo leista pasimatyti 
su Roslynn Carter, prezi
dento lankys mos t me tu Len
kijoje.

Vyriausybė, nors Ir junta 
disidentų sąjūdį, bet,kol jis 
nekenkia esamai santvarkai, 
tol nes Urna griežtesnių prie
monių jį užgniaužti. Todėl 
vyriausybės užimtoji linija 

- ne Iššaukia aštresnės užsle - 
nlo kritikos dėl Žmogaus 
Teisių /Lenkijoje/ panei
gimo, bet kilus viešiems 
protestams dėl kalnų pakėli
mo, buVo areštuota šimtai

•,*w»

jų, prls įdėjus lų pr le stre tko . 
Nukentėjus lems ginti tuo jau 
ats Irado komitetas, kurį su
darė visuomenėje daugiau 
pasižymėjusieji asmenys. 
Vyriausybė, pabūgusi jų 
ve įklos, kalkur tuos tuojau a- 
reštavo. Aštrėjant nuotai
koms ir žmonių nepasitenki
nimui, Glerek juos paleido 
dar prieš Belgrado Konfe
rencijos pradžią.

A
■;»
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$1,416.94
Aukų yra gauta daugiau ir 

sąrašas bus tęsiamas toliau. 
Malonu, kad Montrealio lie
tuviai taip entuziastingai at - 
siliepia į stovyklavietės nuo 
savybės įsigijimo reikalą.

Kas dar neaukojo, prašomi 
aukas siųsti v-bos kasinin - 
kui J. Šiaučiuliui — 1500 De 
Seve St. Montreal, ir galima 
įnešti ĮLitą s-tąNr. 9t»4D ar 
Įteikti P. Adamoniui.

Su nuoširdžia padėka, 
P. Adamonis

gali gauti paskyrimą, kad 
valkas galės lankyti darželį 
arti gyvenamos vietos, o kl - 
taip jis bus nugrūstas į prie
miestį. Komunistinė biurok
ratinė tvarka jaučiama kas
dieniniame gyvenime, net 
stovint eilėse prie krautu - 
vlų. Grįžę Iš Lenkijos paša - 
koja,kad lenkų nuotaikos yra 
geros, nežiūrint nedatekltų, 
nes turi daugiau laisvės negu 
Rytinė Vokietija ar Pabaltijo 
krašta l.

Lenkijos zlotą yra verta
Lėšų telkimo Baltijai vajaus. tik 5 centus amerikoniško 
reikalams. dolerio ir Waršuvos aero -

Dabartines Warsuvos miesto centro vaizdas su

Pogrindyje Išleidžiama 
bent 20 leidinių, iš kurių po
puliariausias yra "Glos", 
kaip ir Lietuvos pogrindžio- 
LKB Kronika. "Glos" pab
rėžia, kad jeigu vyriausybė 
vien tik turėtų vargo su pog
rindžiu - tai jis seniai bū
tų likviduotas,bet yra dides
nių bėdų: užs tenlo prekyba, 
darbininkų kritęs produkty
vumas ir vis negerėjantte, 
bet blogėjantis gyvenimas, 
Infliacija Ir kt. Sukišus opo
ziciją į kalėjimą, šios prob - 
lemos v te vien nebus paša
lintos. Lenkijoje taip skau - 
žlal Maskvos sunkioji letena 
nejuntama, kaip pa v., nutau - 
tinimas ar surusinimas,kaip 
kad daroma Baltijos valsty
bėse. Maskva žino,kad kie
čiau paspaudus Lenkijos di
sidentus, jų balsą greičiau 
Išgirs Paryžius, Londonas ar 
Washlngton’as Ir atgarsis 
būtų nemalonus netik Glerek, 
bet ir pačiai Maskvai.

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

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11,30 iki 12 vai nakties
. . , . programos vedėjas L. Stonk- • T EL. 669- <*83«- TEL. 525- 8971.

'orn^ 5
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

UCUO

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

susirenka kiekvieno trečiadieni, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietus, 
XilkaL Jie atviri visiems, ieškantiems pagalbos. Atėjės posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tol.), 
Juozui L631, 6834, Henrikui N. 277-7868.

PRENUMERATA $10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS
PI B LIS III N G COMPANY

TEL 268-3071
PUBLISHERS Of- THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1.905

6 36 EAST BROADWAY. SOUTH BOSTON. MASS. 02127

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG'D. 

79 Woodfield Drive, Ottawa, Onr.
POIVATI INDUSTRINE IR KOMERCINE STATYBA,

IN-GROUND SwlBBlM Peel
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hamilton toronto Taupyk ir skolinkis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

MOKAME UŽ:
Darbo valandai: pirmadieniais - ketvirtodie- ii depozitus (P.C.A.) 6%
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo II santaupas 7%
10 iki 7'vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. II term, depozitus 1 m. 8V4%
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- IĮ term, depozitus 3 m. 8*/a o/o
galius šeštadieniais uždaryta. || pensijų fondas 9%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. || IMAMI UŽ:
Nemokomas pilnas čekių patarnavimas. II asmenines paskolas 10%
Kapitalas — viri $10,000,000. II nekiln. turto posk. 9^4 %

Gerbiamieji ’’TALKOS” Nariai,

Man tenka maloni pareiga, pristatyti Jums šią 23-čią metinę apys
kaitą už 1977 metus ir kartu pasidžiaugti visų narių bendradarbiavimo ir 
vieningo darbo gražiais rezultatais.

"Talkos" balansas rekordiniai padidėjo virš $2.2 milijonų, apie 
27Z, ir pasiekė $10.4 milijonų sumą. Tai įrodo narių pasitikėjimą savo 
finansine institucija ir laiduoja jos sėkmingą tęstinumą ir geresnį na
rių aptarnavimą. Užtai didžiausia padėka priklauso nariams.

"Talkos" kooperatyvas.visuomet remiąs lietuvybės išlaikymo pastan
gas, kultūrinei lietuviškai veiklai per 1977 metus paskyrė virš $13,500, 
iš kurių daugiausia gavo mokyklos: Hamiltono Vysk. M. Valančiaus $4,000, 
Vasario 16-tos Gimnazija $2,000, Londono Mokykla $750, St.Catharines Mo
kykla $250. Taip pat paskirta Mergaičių Chorui "Aidas" kelionei į Pietų 
Ameriką $1,200, Pasaulio Liet.Jaunimo Sąjungai $600, Hamiltono Liet.Sen
jorų Draugovei "Rambynas" $500, apmokėta kelionė 1 mokiniui į Vasario 
16-tos Gimnaziją $500, ir kitiems paskirtos mažesnės sumos.

1977 metais įsigaliojo naujas Ontario Kredito Unijų Aktas, kuris 
suteikia mums kiek daugiau teisių ir praplečia veikimo ribas.Su šiuo ak
tu,senieji mūsų įstatai nustoja galios. Sąryšyje su tuo, Valdyba peržiū
rėjo senus "Talkos" įstatus, išstudijavo naujus. Kredito Unijų Lygos -pa
ruoštus, naujam Aktui pritaikintus įstatus ir juos su atatinkamais įra
šais, papildymais ir pakeitimais nutarė priimti kaip naujus "Talkos" ko
operatyvo įstatus, kurie bus pristatyti šiame susirinkime Jūsų patvirti
nimui .

Naujas Aktas uždeda didesnę atsakomybę Valdybos ir Komitetų na
riams ir jie gali būti asmeniškai traukiami atsakomybėn. Atsižvelgiant į 
tai, Valdyba nutarė juos apdrausti,

I 1977 m. gruodžio 1 d. pradėjo veikti Ontario Sutaupų ir Indėlių 
Draudimo Korporacija (O.S.D.I.C.).pakeičiant 1 seniau turėtą Stabilizaci
jos Fondą, kuris apsaugo) ir draudžia narių pinigus.

Dėkoju Valdybos ir Komitetų nariams už parodytą kantrybę ir koope- 
ravlmą sprendžiant visus "Talkos" reikalus.

Valdyba dėkinga visam mūsų įstaigos personalui už sąžiningą darbą, 
o ypač vedėjui p.P.Valtonlui už rūpestingą ir pavyzdingą "Taįkos" reika
lų vedimą ir finansų tvarkymą. J .

Valdybos vardu. V.Leparskas 
Pirmininkas

I
"Thlkc." Valdyba 1977 tn., >ėdl H kairės J. Pleinys - narys. J. Kriilolaitls - vicepirmininkas. 

V. Leparskas - pirmininkas, A. V.Repčys - sekretorius, St. J. Dalius - iždininkas.
Foto M. Borusienės

METINIU PAJAMŲ IR IŠLAIDU APYSKAITA
iki 1977 metų gruodžio mėn. 31 d.

PAJAMOS 1977
Palūkanos už 

Asmenines paskolas ...  $ 62,539.76
Nekilnojamo turto pask.ir investicijas...... 688,162.63
Kitas paskolas.............................. 54,304.66
Trumpalaikius indėlius ir šėrus .......... 97,799.46

Nuoma, 830 Main S t. East........................ 2,400.00
Kitos pajamos.................................. 3,125.32

1976

IŠLAIDOS 
?alūkanos už narių indilius...................  $618,205.08
Palūkanos už Reg.Pensijų taupymo planą....... 55,467.16
Mokestis už Reg.Pens.taup.plano administravimą 1,485.22 
Indėlių ir paskolų draudimas ...  17,766.91
Operacijų ir turto draudimas .................. 1,764.25
Valdybos ir Komitetų honojrari j a ir išlaidos .. 12,325.00
Tarnautojų atlyginimai,draudimai ir pensija:

Atlyginimai .................. ............... 71,783.69
Draudimai... ............................   4,858.96
Pensij a..................................... 2,967.65

Raštinės reikmenys............................. 4,100.81
Administracinės ir kitos išlaidos.............. 3,464.51
Pašto išlaidos................................. 1,006.64
Telefonas...................................... 1,027.32
Čekių operavimo išlaidos...................... 948.12
Skelbimai ir spauda.... i,...................... 5,161.03
Veiklos plėtimas............................... 14,100.00
Metinis susirinkimas .....   709.34
Profesiniai patarnavimai...................... 2,500.00
Mokestis už narius - O.C.U.League ............ 2,799.00
Namo išlaidos, 830 Main St.East...........   4,584.67
Amortizacija...................................  6,817.59
Viso išlaidų...........  ,................  $833,842.95
Pelnas ............... .......................... 74,488.88

$ 50,700.51 
556,721.62 
81,940.41 
53,785.05
2,400.00
2,962.45 

$748,510.04
$560,096.20

26,452.10 
939.57 

16,370.40 
1,678.28 

11,260.00
62,976.48
6,369.47
3,981.13
6,775.91 
1,035.76 
941.88 

1,164.03 
4,013.47
10,117.50

768.73 
3,000.00 
2,493.00 
16,150.77 
7,307.61 

$743,892.29
4,617.75

NEPASKIRSTYTAS PELNAS:
Balansas 1977 metų, pradžioje .................  $ 31,596.20
Išmokėta paskolų rebatams..................... 23,708.46

$ 7,887.74
Šių metų pelnas .......    74,488.88
Balansas metų pabaigoje ..................   $ 82,376.62
Valdybos siūloma:

Išmokėti paskolų palūkanų rebato:
Asmeninės paskolos (10Z)..  $ 5,991.26
Nekilnojamo turto pask.(7Z) 45,714.94 $ 51,706.20

Perkelti į specialų fondą .......   20,000.00
$ 71,706.20

Nepaskirstytas pelnas ........... ...........
Šerų dividendą. $706.51, (7.25Z) palikti nepaskirstytame pelne.

PAŠAU Ui O LIETUVIU 
DIENOS

Dažna/ mes skundž'amės 
vien’ kitiems, kad šta'dabar 
tas laikas ir tie metai negir
dėtu spartumu bėga, skuba, 
šuol'als lekia praeitin.

V»sl ž Ino me, suprantame , 
kad tame neatlardžlame lai
ko skubėjime Ir mes be ato
dairos keičiamės. Keičiasi 
netik mūsų 'sotinė išvaizda, 
gilesnėmis raukšlėmis Išra
šoma veiduose,bet ir dva
siniai jauč'amės slegiami.

Štai, berods, visai [ dar 
neseniai buvome kūdikiai , 
krykštavome, augome,bren- 
dome, gyvenlman veržėmės . 
Pagaliau, po visos eilės 
skaudžių pergyvenimų, ku
pini naujos vilties,energijos, 
ryžto bei gražiausių svajo
nių, žengėme pirmuosius 
žingsnius Ir štame naujame 
krašte.

Esame vieni Iš laimin
gesniųjų, nes po visų tų ne
lemtų skaudžių Išgyvenimų 
likimo tapome atblokšti į šią 
laisvės šalį, kurioje ir vėl 
pasijutome žmonėmis esą, Ir 
gyvenimui dar retkalIngi. Ja
me būna džiaugsmo, o taipogi 
Ir liūdesio valandų. Mes gi 
be perstojo slelojamės savo 
vergijoje likus lij brolių klai
kia padėtimi, Ir tuoml per— 
gyvename daugiau liūdnų 
skaudžių, visus mus slegian
čių valandų.

Būdami tiesioginiai liūdi - 
nlnkal mūsų kenčiančios Tė
vynės, dažnai bandome įspėti 
šią nelemtąją mįslę, kodėl 
gi likimas taip negallestln - 
gal palietė visiškai nekaltą 
mūsų tėvų-prosenellų šalį.

Savo pasitraukimu . .nuo., 
vergijos, mes liudijame vi- , 
sam laisvajam pasauliui tą 
didžiąją mūsų tautos trage - 
dlją. Liudijame ją savo gy - 
venlmu, darbais, žodžiais, Ir 
visa kuo tik beįmanydami .

Tai šventa Ir pati didžioji 
mūsų visų pareiga.

Štai, neužilgo mes turėsi
me progos parodyti v I - 
stems laisvę my - 
1 l n t l e m s žmonėms šią 
savo nepakeičiamą tiesą - 
troškimą, norą ir teisę sa - 
voje žemėje gyventi, t va rky - 
tls savistoviai, savaranklš - 
kai, nepriklausomai.

Parodys'me laisvę mylln - 
čloms tautoms,kad Ir mūsų 
maža šalis ant nedalomo 
tautų apsisprendimo ir lais
vės aukuro yra sudėjusi net 
perdaug jau didelę kančios 
Ir gyvybių auką.

Artėjančios Pasaulio Lie 
tuvių Dienos tai Ir bus tas 
naujas mūsų kovos Ir ryžto 
parodymas, tas nepaliauja
mas beldimasis į laisvo
jo pasąullo sąžinę, mūsų a- 
te lt les darbų, planų be l kryp- 
tfes gairių nustatymas.

Mieli Kanados lietuviai1.
Nepamirškime,kad jau vi

so laisvojo pasaulio lietuvių 
akys atkreiptos į mus. Ši 
nepaprastos reikšmės mūsų 
visų plačiame pasaulyje iš - 
s (sklaidžiusių brolių Ir se
sių artėjanti šventė te nelie
ka tyruose šaukiančiu balsu . 
Visi,kaip įmanydami,turime 
prisidėti prie jos pasiseki
mo. Būkime ir toliau Ištiki
mi savo tautos Ir jos reika
lų sargyboje, te nei teka nė 
vieno nuošalyje. Visi jau nuo 
dabar sekime lietuvišką 
spaudą, kuri Informuos apie 
šio milžiniško sujudimo pla - 
nūs bei eigą. Visi vieningai 
parodykime savo supratimą 
ir savo medę tai paaakų , 
dainų ir rūpintojėlių šaltai.

Nepabėgs Ir tie mūsų va -

sarnamial, jei kartą įjuos 
nenuvažiuosime, palauks ir- 
nepjauta žolė, bei kiti pap
rasti mūsų kasdieninio gy
venimo re įkala l. Nepagauta 
žuvis taipogi neprapuls'tlk 
dar didesnė užaugs, kurią 
galbūt, sekantį kartą prisi
viliosime.

Birželis,tas puikusis me
tų laikotarpis - mūsų brolių 
krauju įrašytas Tautos isto - 
rijoje, ir mums nevalia jo 
Išduot l.

Skaudžios vergijos rete - 
žlals sukaustyta mūsų tauta 
dar Ir šiandieną daug kraujo 
aukodama ant tėvynės aukuro 
laukiais mūsų didesnių žy
gių, darbų ir pastangų.

Argi mes galime viso to 
nematyti, negirdėti, likti nuo
šaliai, tarytum tie apkurtė- 
llal Ir nebyliai? Kuris Iš 
mūsų turėtumėm tiek įžūlu
mo?

Mes neturime leisti už
gesti šiai, tamsoje jau įžiūri
mai vilties ir naujo gyveni
mo kibirkštėlei. Tai vis 
vaiskiau įsllfepsnojantl mū
sų lietuviškosios buities ir 
laisvės nuostabi ugnelė’....

UBSM LIETUVIU NAMAI
LN savo tarpe turi naujų 

narių, kurte praeitą savaitę 
įmokėjo pilnus įnašus po 
1OO dol.:A.Kiškis,A.Petke
vičius, S. M. ,V. Ignaltls, G . 
Beresnevičius, V.Taseckas, 
V.B/reta. 1. Ramonas įmo
kėjo $75/pap!ldė iki 106.50/, 
O. Duoba lt le nė - $5O/papddė 
Iki $1OO/, A. Ignaltytė $50 
/papildė iki $1OO/.

Visuotinis LN metinis su
sirinkimas įvyko š. m.kovo 
m. 19 d. Karaliaus Mindaugo 
Menėje. Dalyvavo 376 nariai 
Sus trinkimą pas velkino p Ir m. 
J. Strazdas ir perleido jį 
vesti A.Šdelkal.

Susirinkimo pirmininku 
buvo paprašytas adv. G. Bal
čiūnas, sekretoriais A. Luko
šius Ir J.Šimkus.

Apžvalgoje vlcep.A.ŠŪelka 
pabrėžė, kad LN yra kultūri
nė ir ekonominė organizaci
ja, kuri šiuo metu turi per 
1500 narių.Praeitais metais 
lietuvių organizacijų visuo
meninei ve tkla l pare mt l buvo 
skiriamos pašalpos Ir leista 
naudotis nemokamai patal
pomis, vertės apie 50 tūkst . 
dolerių.

Apie statybos ir remonto 
darbus pranešimą padarė O, 
Delkus.

T. Stanulls pranešė, kad 
visuomeninės veiklos Ir va
jaus komitetas surengė lie
tuvybės išlaikymo klaus I- 
mals simpoziumą,buvo ver
buojami nauji nariai.

Paregimų vadovas K.Ase 
vlčlus supažindino narius 
su įvykus late N.Metų, Velykų 
ir kitais parengimais, pa
brėždamas, kad LN V-ba ne
turi tikslo gauti pelno,bet 
pirmoje eilėje - palaikyti 
lietuviškas tradicijas.

Administratorius S.Kuz - 
mas savo pranešime apibū
dino LN administracijos 
struktūrą.

Iždininkas A. Senkus pa
aiškino 1977 m. finansines 
apyskaitas.Praeitais metais 
buvo susikoncentruota skolų 
apmokėjimu t. Didžiausia 
skola Montreallo Bankui 114. 
508 doLapmokėta. Tikimasi 
per du metus visas skolas 
Išmokėti.

Revizijos komisijos aktą 
perskaitė A. Jucys,kuris pa
tvirtino finansinių apyskaitų 
te ts ingumą ir atkre Ipė dė
mesį. į katkurlų operacijų

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
8'!4%už 1 m. term. dep.
8’/z % už pensijų ir namų planų 
7 % už taupymo s-tq .
7 Vx°7o už spec, taupymo s-tą 
6% už čekių s-tas (dep.)

■—------- ---------- ---------- -— , t

PARAMA
IMA: 

9’/į% už asm. paskolas

9 Vi % už mortgičius

Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

16 psu

AK T Y VAI virš 19 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% jkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — J' 
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 Į

ir 532-1149 ) M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ 

' o
V

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 /jAETŲ PATIRTIS

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

* Namų — Gyvybės 
į D A Ai f* £ ★ Automobilių
< irft fy <r V C * Komerciniai

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

V Bačėnas AU Seasons Travel, b.o.
2224 DUNDAS STREET W , Visais kelionių reikalais

toronto, Ontario... ... tel. 533-3531
teisingumą. baigtas Lietuvos Himnu.

Po praneš imų vyko disku- TiN Šachmatininkų Klubo 
sijos,kuriose gyvai dalyvau- Valdyba kviečia jaunimą da- 

lyvautl žatdžmuose, kurie
Į valdybą balsų dauguma vyksta LN Vytauto Didžioje

išrinkti :dr. J.Sltvtnskas, S . 
Kuzmas, Inž.H.Lapas Ir G . 
Beresnevičius. Į revizijos 
komislą Išrinktas B.Saplys .

Susirinkimas praėjo ra
mioje Ir darbingoje nuotai
koje. Pirmininkavo adv. G. 
Balčiūnas sus trinkimui va
dovavo taktiškai ir labai ge-
ral. Užtruko apie 4valandas, dieną.

Menės balkone kiekvieną 
sekmadienį nuo 1 vai. tkl:4 
vai.p.p. Jaunimui yra pas* 
kirti atskiri žaidimų stalai.

Antrą simpoziumą rengia 
LN visuomeninės ve įklos ko
mitetas . tema Lietuvių Na - 
mal ir Lietuvybės i Išlaiky
mas, kuris įvyks balandžio 23

KAZIUKO MUGE
Ši skautiška tradlclja-Ka- net perdaug, taip kad atsl-' 

z tuko Mugė-ktekv fenais me- lankę turėjo didelį pas Ir In—I
tais rengiama šv.Kazlmlero 
šyentės.kovo 4 d., savaitėje 
Tą gražų paprotį skautai Iš
laikė Iš neprlklausbmos Tė
vynės dienų, nes ypač Vii - 
nluje būdavo panašaus po
būdžio turgus šv.Kazimierui 
paminėti. Šiemet mugė Iš
puolė kovo 5 d. .sekmadienį 
Ir buvo suruošta Pr te įkėlimo 
parapijos patalpose.

Skautų Mugė kas me su
traukia daug žmonių.Skau
tams talyra neeilinė šventė: 
jie pradeda ruoštis labai 
anksti, 5 vai.ryto/nes šeš - 
tadlenlals salė būna Išnuo- 
muota kitiems parengimams, 
užtai paruošiamieji darbai 
neįmanomi atlikti iš vakaro/.

Iš ryto, patį sunkiausią 
darbą atiteka skautų Tėvų, 
Komitetas Ir skautlnlnkal- 
vadoval. Taip pat Ir jaunes
nieji jau pratinasi paruošti 
mugei patalpą.

Išdėlioję prekes, visi 
skautų tuntai eina organizuo
tai įbažnyčlą.lO vai.pamal
doms. Po to, salėje jau 
vyksta dideli baigiamieji 
darbai. Jų užtenka dideliems 
Ir mažiems skautams: lai - 
miklų loterijai išdėliojimas, 
visokių suvenyrų bei rank
darbių paruošimas pardavi
mui. Skautės-p įausto tortus 
Ir visokius kitokius pyragus , 
kurių šiemet, atrodo, buvo

klmą. Daugelis perka, kad; 
parneštų namo tr namlš-s 
klams. Net Ir labai Išlepln* 
skoniai buvo patenkinti. Cuu 
matėsi dvi skirtingos ežiui 
šeimos, "Išaugintos"pečiuje , 
sausi žagarėllal,riestainiai, ] 
karališkasis "napoleoniškas" 
tortas ir vlsoklųkltoklų ska
numynų, ką tik skautiškos 
galvos Ir jų mamytės sugal
voti pajėgė.

Rankdarbių, vurų ir mote - 
rų gamybos, taip pat apsčiai 
buvo lšstatyta:įvalrlos lėlės, 
Iškimšti,pačių skaučių pa - 
siūti žaislai, juostos, žvakės, 
medžio drožiniai / bernūd__
darbas/, na, ir daug daiktų , 
suaukotų iš krautuvių,ar tė
vų bei globėjų.

Virtuvė tą dieną taip pat 
būna skautų rankose:čia rai
tėsi karštos dešrelės ant 
lėkščių, papuoštos kvepian
čiais kopūstais, Iškilmingai 
pūps o jo cepel Inai, aps Ide ngę 
riebiais spirgučiais Ir daug 
kitų lietuviškos kulinarijos 
išmlslų, dar užsUtkustų lie
tuviškų šeimininkių galvose. 
Ypatingą dėmesį patraukė 
Parodų Salė su apvaliais 
stalais, Ir degančių žvakių 
šviesoje valgytojams sudarė 
romantišką nuotaiką.

Apie 2 vai.p. p., žmonėms 
pradėjus skirstytis, vteoš 

(Nukelta 1 7 P»l.> «
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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NAUJĄ RAMOVĖS SKY
RIAUS VALDYBA

Š. m. balandžio 2 d. Vie
nuolyno patalpose įvyko Ka
nados Lietuvių Veteranų 
Niagaros pusiasalio Sky
riaus Ramovė metinis susi
rinkimas, kuriame, atlikus 
einamuosius reikalus, buvo 
Išrinkta valdyba 1978 me
tams :J. Šarapnickas- pirm -r 
kas, St. Ulbinas- vicep. , J . 
Vyšniauskas- sekt. , St. Gu - 
daitis-10d., K. Galdikas - 
ligonių lankytojas ir paren
gimų vadovas, A. Šetikas- 
kandidatas. Į Kontrolės Ko - 
misiją išrinkti: J. Alonderis, 
P. Balsas ir Pr. Gabrėnas.

Susirinkimas viešu balsa- 
.mu nutarė įsijungti į Bal

tic Veterans League in Ka
nada.
Šaunios Juozinės
I Š. m. kovo 26 d. Marija 
Paukštienė suruošė savo vy 
rui Juozui šaunias vardines 
Buvo daug svečių netik iš St 
Catharines, bet ir iš toliau: 
Aldona ir Romas Zubrickai 
su dukra Rita iš Cambridge 
Ont. , Anelė ir Juozas Ker
šiai su šeima iš Montrealio .

Juozas Paukštys yra vie- 
s iš stambiausių rėmėjų, 

Kada organizavosi ir susi
tvėrė tautinių šokių gru- 

' pė Nemunas, Juozas Paukš- 
-Jtys ,jr Virginija Žemaitie - 

hė yra ansamblio Nemunas 
krikšto tėvai. Vaišių metu 
tautinių šokių grupės Nemu
nas vadovė Stasė Verbic- 
Jcaltė -Zubrickienė 
freikšmingą kalbą.
itono. SLA 72 Kuopos var
du sveikino J. Šarapnickas ir 
kitiKiš Montrealio J. Keršys 
ir kiti.

Baliuje ceremonijas pui
kiai pravedė B-ės pirm.Ą. 
Še tikas. Anelė Keršienė ra
gino vykti į "Nepriklausomos 
Dlėttivb's" Spaudos Balių. 
S 'Marija ir Juozas Paukš
čiai žada važiuoti ir ragina 
kitus vykti drauge. Jeigu 
oras bus palankus, mūsų at 
silankys ir daugiau. J. Š.

KRONIKA
KVIETIMAS

1978 m. gegužės mėn. 6 d. 
Aušros Vartų parapijos sa - 
Įėję organizuojamas 4 va
landų Šoklų Maratonas, su- 
telkti lėšas Montrealio lie -

Montreal

pasakė
Hamil-

KAZIUKO MUGE. j.
( Atkelta iš 6 P si.) 

prekės buvo pale istos puse 
kainos Ir pyragai pradėjo 
dar sparčiau nykti nuo 
stalų.

Kasmet duodami žymenys

gražlauslal įrengtam kam- 
pellul-krautuvėlel. Šiemet, 
skautų Tėvų Komitetui nus
prendus, tokia laimė nusi
šypsojo Jūrų Skautams:mer
gaitės gavo I-ą vietą, o ber
niukai- il-ą. Ta žinia buvo 
priimta su skautiškai triukš
mingomis ovacijomis ir di
dele padėka nenuilstančiam 
Jūrų Sakutų vadovui/j.b. / 
Vytautui Keturaklul. Jų 
kampelis pasižymėjo origi
nalumu: .įvairūs žaidimai, 
laimės šulinys statinėje, gy
vulių Iškamšos Ir daugybė 
pyragų. Viskas buvo Išdės
tyta gražiame dekoracijų fo
ne.

Šių metų Kaziuko Mugė 
atnešė daugiau pelno skau
tiškiems reikalams, negu 
buvo tikėtasi. Be to,dar liko 
ne Išparduotų daiktų.- Taip 
pat liko pyragų tiek,kad visi 
skauta l pr te te ot Ino, klek t ik 
tilpo jų pavargusiuose nuo 
Ilgo darbo skrandžiuose, o 
kita tiek parsinešė namo ki
šenėse lauktuvių namiš
kiams.

Toronto lietuviams nekyla 
abejonių, ar skautų organl - 
zaclja reikalinga. Skautiš
kos programos ribose, jau
nučiai Išmoksta praktiškų 
užsiėmimų, o paaugliams į - 
kvepia tautinės dvasios. Be 
to, jaunimas, dalyvaudamas 
dažnai suelgose/kartals net 
kas savaitę/, atitrūksta nuo 
beverčių televizijos progra
mų arba kenksmingų valka
tavimo gatvėje. Vasaros 
metu,torontiškių Ir hamll - 
tonlšklųpastangomlš nupirk
tame miško sklype įruošta 
vasarvietė Romuva.Čia sto
vykla ruošia įvairius užsi
ėmimus, gryno oro netrūks
ta, yra ežeras maudytis ir 
laivai bei baidarės Jūrų 
Skautų užsiėmimams.

Tėvai,kurie įjungia savo 
jaunimą į skautų gretas, vė
liau nesigaili, o valkai prisi
mena tas dienas,kaipo ge
riausias savo gyvenime.

Z le žula

tuvių jaunimui nuvykti į tą 
Kongresą.

Tą patį vakarą, 7 vai.kvie
čiame visus atvykti į Pava - 
sarlo Balių,kurio programą 
išpildys Antras Kaimas iš 
Ch leagos.

Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
Montrealio Skyrius

• Montrealio Lituanistinė 
Mokykla Ir šiais metais gaus 
paramą Iš Quebec’o valdžios. 
Parama nėra didelė: pagal 
keleto paskutinių metų duo
menis - sukasi apie $1.000 
už 
tų pinigų apmokama mokyk
lų klasių nuoma Ir gaunama 
$3-5 už mokinį.Mūsų moki - 
nlų skaičius labai mažas,pa
lyginus su kitų etninių gru
bių mokinių skaičiumi.

mokslo metus. Bet Iš

1976 m. Žvejų-Medžiotoju sezono uždaryme, “Nidos* klubo pirm.AMyl& Įteikia 
cauržs ir pažymėjimus žvejams Ig. Petrauskui, P.Rzevuckui ir uŽjų J. Siautu
lis — Step. Kęsgailai.

PAVASARIO ,.BALIUS
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

1978 m. gegužės mėn. 6 diena^.

1:30 vai. po pietų - ŠOKIŲ MARATONAS

7:00 vai. vakare - BALIUS

PROGRAMA - “ANTRAS KAIMAS’ - 
( iš Čikagos)

KAVA su pyragais - ORKESTRAS - LOTERIJA - BARAS

- įėjimas — suaugusiems $6.00, 
studentams - $5.00, 

maratono šokėjams--$ 4.00.

Re n g i a — Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
MontrealioS k y r i u s

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1978

I Š VY K IM 0

DATOS:

14 DIENŲ

SEPTYNIOS DIENOS VILNIUJE
Gegužės -May 18 ir 25 dienomis 
Birželio - J une 15 diena 
Lieoos-July 6 diena^ 
Rugpjūčio-August 3diena 
Rugsėjo-September 7 Ir 14 dienomis. 
SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU

- VI LNI AUS, - MIN SKO - MASK VOS -
K a i n a: nuo SI. 199.00 
(laukiama patvirtinimo)

Taisau ir remodel tuoju

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

TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į Š[ 
KRAŠTA- KANADĄ.

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

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

' Vladimir U rbanc)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

(Quebec L icence)

Kailių siuvėjas

(Storage)'

Highland Auto Body

DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

La

611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tek 3 66-7281

GUY 
RICHARD 

’ ROOFER------ COUVREUR
s 7725 George LaSalle

perinusios patarėjos Ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Cuy 
'Richardl, kuris jau seniai I lėtu vi ams patarnauja. Darba atlieka sgilnlngal
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote.

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU iSORĖS(Body) TAISYMO 
IR

Savininkai V. Sušinskas <S Son tel. 389 - 057 1.

“364-1470

1 978.IV.12 ,

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Lt ė e

Plumbing & "Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE - 366-0330

ŽVEJAI IR MEDŽIOTOJAI 
GRAŽIAI VEIKIA
Praeitą sekmadienį Aušros 

Vartų parapijos salėje įvykęs 
Montrealio "Nidos" klubo na
rių susirinkimas sutraukė 
gražų būrį narių ir svečių. 
Susirinkimui pirmininkavo J. 
Šiaučiulis ir sekretoriavo A. 
Rusinas.

Susirinkimas vyko sklan
džioje ir darbingoje nuotai - 
je, nes klubo pirm. A. Mylė 
gerai pasiruošęs referavo vi
sus klubo reikalus. Susirin
kime iš pranešimų paaiškėjo, 
kad klubas paskutinių metų 
laike įietuviškąjai veiklai yra 
įteikęs 450 dol. paramos ir, 
kad buvo mirę 4 nariai, nau
jai įstojo 14 narių. Viso šiuo 
metu klubas turi 84 narius.

Po susirinkimo vyko vai
šės, kuriomis gėrėjosi visi 
susirinkimo dalyviai. Klubo 
pirm. A. Mylė apgailestavo, 
kad nedalyvaujantieji nariai 
tikrai gailėsis išgirdę apie 
M. Kasperavičienės taip ge
rai ir skaniai paruoštus pie
tus . prp.

LITO SUSIRINKIMAS
Šeštadienį, šv. Kazimiero 

parapijos salėje įvykęs me
tinis Lito susirinkimas pra
ėjo labai sklandžiai. Pirmi
ninkavo pats Lito Valdybos 
pirm-kas not. J. Bernotas , 
dalyvaujant 240 narių, kai - 
kuriems su šeimomis.

Metinę apyskaitą ir šių me
tų sąmatą susirinkimui pri
statė naujoji Lito vedėja re 
gina Piečaitienė. Ji jau prieš 
susirinkimą valdybos paskir
ta buvo toms pareigoms.

Po visų pranešimų, įKre-

dito K-ją perrinktas Justas 
Kibirkštis ir į Revizijos K- 
ją darinktas Kostas Toliu
šis aklamaciniu būdu.

Į Valdybą.darenkant 2 as
menis, buvo balsuota iš 3 - 
jų kandidatų. Išrinkti adv.R 
Išganaitis (buvęs narys) ir 
naujai- bankinės buhalteri
jos specialistas Algis 
Ptašinskas.

Bendrai imant, šis su - 
sirinkimas vyko lyg ir ge
dulo ženkle, prisimenant š. 
m. pradžioje staiga mi
rusį Lito vedėją Prabą Ru- 
dinską. Jį pagerbiant, buvo 
įteiktas dali. A.Vazalinsko 
tapytas portretas, kuris bus 
laikomas Lito įstaigoje. Su
sirinkimas pasiūlė įsteigti 
1. 000 dol. kasmetinę stipen
diją studijuojančiam lietu
vių jaunimui.
• L. Stankevičiaus organi
zuojama jaun įmo ekskurs Ija
į Lietuvą turi šiuo metu 19 
užsįregistravuslų.Šlals me
tais ekskursiją sudaro vy
resnio amžiaus lietuviškas 
jaunimas 20- 27 metų am
žiaus. Daugumoje montrea - 
1 Iečiai, bet yra keletas už
siregistravusių iš Ontario 
provincijų miestų. P. A.
• Vilnietis Vaclovas Tamu
levičius darbovietėje buvo 
lūžęs koją ir kurį laiką gu
lėjęs ligoninėje, jau sveiks
ta namuose.
• Mirė Marija Latvaitienė 
virš 90 m. amžiaus. Paliko 
sūnus Petrą ir Andrių ir duk
teris Emą ir Oną, gyvenan - 
čius Montrealyje,

• Mirė Antanas Linartas 74 
m. amžiaus. Paliko žmoną 
Adelę New Yorke. Llnartai 
ankščiau gyveno Montrealyje.

kelnėms

M. PHILIPPE IZZI
Pf op

pristatant
y

ir atsiimant
SKAMBINKIT - 365-7146

NETTOYEURS CLEANERS 
— 5--766lwA CENTRALE 

495-90e AVĖ 
coin t corn*, Bayne 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

>
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NL SPAUDOS BALIUS)

- VISU BALIUS
Pradžia—7 va|. vakaro su Toronto Lietuviu Namų MOTERŲ DAINOS GRUPĖS 

i spildoma programa, Akompanuojant montrealietei Aidai Norkeliunaitei.

VZ • KARŠTA V A K A R I E N Ė - BARAS - ORKESTRAS-

LINKSMI ŠOKIAI I

• DIDŽIOSIOS LOTERIJOS - 20” spalvotos televizijos, tautinio
kostiumo, tapyto ir iŠ medžio 
paveikslų ir iŠ šaknų 
skulptūros laimėjimų 
paskirstymas.

• MAŽOJI LOTERIJA ir kiti vakaro įvairumai,

įėjimo bilietas $6, jaunimui - studentams - $4.

_ o „ NL Spaudos Bendrovės Valdyba
T. Laurinaičio nuotraukoje praeitų metų Spaudos Baliaus loterijos pravedėjas Vincas 
Lukauskas su padėjėja Julija Gargasiene ir kairėje red. P. P auk Jtaičiu.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’ naujam skaitytojui 
tik ųt $ 7.00 metams !

Prašome iškirpti ir prisiifsti 
■Su virš nurodytu 
orenumeratos 
mokesčiu.

Pavardė ir vardas)

kė, Montrealb Žvejų-Medžio-oGreen Park, Oue. ir P. Gąl- 
tojų klubas "Nida", Br. Bačiū
nus iš Simcoe, Ont., Žvejų - 
Medžiotojų klubas "Briedis" 
iš Vancouver!© ir Toronto 
Lietuvių Namų Moterų būre
lis; po $20: V. Klučinskas iš

dikas iš.Montrealio; po 15: J. 
Martinaitis iš LaSalle, P.O.

(Bus daugiau)
• Mirė Stasė Venckienė 75 
m. amžiaus. Paliko sūnų su 
šeima.

Sol. BIRUTĖS KEMEŽAITĖS naujai išleista plokštelė 
“Operų Arijų Rečitalis" su Romos Operos Simfoninio Orkes
tro palyda, jau galima gauti pas platintojų V. A. Aušrotą, ~ 
29 Sun Row Dr., Weston, Ont. M9P 3H5 Canada. Kaina 5 7.00.

Jau yra išėjusi antroji laida B. KemeŽaitės pirmosios 
plokštelės “Lietuvių Kompozitorių Solo Dainos", kaina $6.00.

Užsakymus galima siųsti: G. Kulikauskienei, 6527 So. 
Maplewood, Chicago, III. 60645 USA. arba B. Kemežairei, —. 
7*24 So. Mozart St.,Chicago, III. 60629 USA.

'Tikslus adresas) ADAMONIS Insurance Agency Inc
<__________________________ ________________________________ i

Taipgi kuriems bus patogiau
Spaudos Baliaus reikalu: loterijai dovanas pristatyti 1

Praneša kad,
Praeituose numeriuose in

formavome škaitytojus apie 
didžiąją loteriją, kuri Įvyks 
spaudos baliaus metu. Šį kar
tą primename, kad spaudos 
baliaus metu bus vykdoma ir 
reguliari — mažoji loterija. 
Šiai loterijai vadovaus Vin
cas Lukauskas su pagelbinin- 
kais. Jis rūpinasi loterijai 
sukelti vertingų ir patrauklių 
fantų. Jau dabar redakcijoje 
turime Leknickų, Drešerių, 
Mickų ir kt. atneštų daiktų. 
O kam būtų patogiau loteri
jai skiriamus daiktus prista
tyti kitur, prašomo skambin
ti tel. 524-3441 V. Lukauskui.

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

— • —

1440 rut Ste-Cathermc Oucsl
S u t (r 600

Tel: 866-8235. namų 488- 8528

salę baliaus vakare, būsite 
mielai sutikti ten budinčių 
vakaro pareigūnų.

Primename dar, kadToron- 
to Lietuvių Namų Moterų Dai
nos grupė tikrai yra pasiry - 
žūsi atvykti į Spaudos Balių 
ir sekančiame numeryje bus 
jų grupės nuotrauka. Jų iš
pildomai programai akompa
nuos Aida Norkeliūnaitė. NL.

NL laikraščiui aukos: 
po $50 dr. S. Stankus išSask. 
ir Jurgis Strazdas iš Ont.; 
po $40 S. Paiaitis iš Mont - 
real; po $30 Vyt. Pulkaunin
kas iš Ont. ir National Board 
of Lithuania iš Toronto; po 
$25: KLB Winnipeg Apylin-

ISNį/OMUOJ AMAS gražu* butą* Ir 
gražioje vietoje. Susisiekimo pa
togumas visokiausiu budu. Cent- 
ralinlu Illdymu ir visais kltalspo 
togom ai s. Butas bus laisvas nuo

I lepo s 1 d.
Skambinti 365-03 1 1 •_

Nuo 1978 m. kovo mėn. 1 d. turimos iš draudos bendrovių 
automobilių apdraudos i nterpretuojamos atitinkančiomis pagal 
Kvebeko automobilių draudos įstatymo^ į

Apdraudos galioja iki ilsibaigimo termino, tik jam atėjus 
bus atnaujinamos pagal naujat -formojr kaina.

Už Kvebeko perimta^ draudimo dalį, nuo kovo mėn. 1 dienos 
iki turimo apdraudos išsibaigimo — bendrovės apdraustajam 
per agentę, grąžins Čekiais pinigus balandžio mėnesio 
antroje pusėje.

Sudėjus valdžios ir bendrovių, apdraudos — draudimo 
apimtis lieka tokia, kokia yra buvusi ankščiau.

Atsakomybės /Liability/ draudimo padidinimas iki $500,003 
kainuoja tik $9.00, iki $ 7,000,003 — $ 14.00.

Bendrovės, kurios 1977 m. automobilių draudime turėjo 
didesnį pelnų negu Inflation Board leidžiama, grąžins 
skirtumų klijentams.

Po automobilių draudimo tvarkos pasikeitimų bendrovių 
draudos kainos yra gana vienodos.

Dabar tik patarnavimas nulems kur automobilius 
apsidrausti !

PETRAS ADAMONIS, 
Chartered Insurance Broker. 
Tel. 722-3545.

f MONTREAL WEST

DR. V. GIRIOnIENC 
Dantų gydytoja

53 30 L'Auom*’icn Buvo. 
Montreal,

Tfu 255-3536

DR. A. O. JAUGEL1ENČ 
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET 

SUITE 11.12 
MONTREAL P.Q.

Tel. 932- 6662, nomų 737-9681.

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKSIMAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI J-UMS,

LEONAS GU«ECKAS
Manager 

(Lietuvi • atstovas)

PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manageriu 

IEO GUREKAS

GM
Dr. A.S. Popieraitis

R.A.. M.D.. C.M., M.Sc.. 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 PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livrą i son gratuite - Free delivery 
Skubus ir nak ainuojanti s pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

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

-----------  ■---------------------------—----------------- —i------------------------------------------------ ---

mu montreal west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
|A| itif tn0 Sbf t Will) - —

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

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

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

^NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suita 627, 3 Placa Villa Dais, 

Montraal, Quabac H 3B 2E3
| Tai. (514)87I-1430 ____

ADVOKATAS

J.P. MILLER, bjl, b.c.l
168 Natra Dama Straat E.juita 205. 

Tai. 866-2063; 866-2064

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

.... ——- i ------------------- ———_________________ __________ __________________

Prisikėlimo Parapijos/ 
Kredito Kooperatyvas 
m6hCi°a89<! • Tel- 532-3400

AKTYVAI — virš 14 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų
Antradieniais 10 - 3 = pe"Siių ’

= taupomqsias s-tas
Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas

Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 = DUODA ^SKOLAS:

= asmenines
Šeštadieniais 91 | nekiln. turto
Sekmadieniais 9.30 - 1 g fnvestacines

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais 
___________ 9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokoma visų narių gyvybė* drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokomas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.
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