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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

prietaisas, ar tik tikrino to
kio ginklo galimybes, kuris 
sunaikintų žmones, bet med
žiagoms nedaug pakenktų. 
Brežnev as taip pat tvirtino , 
kad Sov. Sąjunga tokiais 
ginklais karo nepradėsianti.

Vienas Apierikos senato
rių komentavo, kad geriau 

k «?-■' rusa-i turėtų tokią bombą,
■ I < M kurin bijotų naudoti, negu

"monsterius. kuriuos jie va-
■LgJOggga dina tactical nuclear vea -

1 pons".
RUSU EKSPERTAI 
PALIEKA IRANĄ

Mr. J. Cal Best paskirtas vykdo Teherano žiniomis, šimtai 
muoju direktorium r Immigra -rusų ekspertų, dirbančių a- 
tion and Demographic Policy Di-lyvos tiekimo ir plieno pro
vision, Canada Employmentand jektuose, bėgo iš Irano, bijo- 
Immigration Commission.-, 
Ottava.

darni, kad prieš šachą de
monstruojantieji, smurto
veiksmus nukreips ir prieš;

BENDRUOMENYBĖS ™ 
jant visoms Australijos lie
tuvių tautinių šoklų grupėms 
Ir Iš Clevelando atvyku
sioms Grandinėlės šokė
jams. Šventė vyks Condell 
Park sporto stadljone.

Gruodžio 29 d, Įvyks Dainų 
šventė, į kurią suvažiuos 
Australijos lietuvių chorai , 
viso apie 250 choristų. Kai 
chorų eiles daugiausiai už
pildo vyresnio amžiau:? žmo
nės, jų dalyvių skaičius pra- I 
deda mažėti. Ankščiau Dalnųj 
šventė buvo laikoma svar
biausia ALD dalis, sutrau-

LIETUVIŲ DIENOS 
AUSTRALIJOJE

Australijoje gyvenantiems 
lietuviams šie metai ypatin
gai išskirtini savo 3-jals di
desniais įvykiais. Metų pra
džioje įvykusi skautų V I-o ji 
Tautinė Stovykla,kurioje da
lyvavo Ir virš 1OO užjū - 
rlo skautų, Pasaulio Lietu
vių Dienos Toronto mieste, 
kur buvo nuvykę mūsų ALB- 
ės atstovai, Melburno Dainos 
Sambūris Ir netoli šimtinės 
Australijos lietuvių sportl -
ninku. Trečiasis didesnis Į - kianti daugiausiai dalyvių Ir 
vykis, Išjudinęs visus Aust - žiūrovų, 
ralljoje gyvenančius lietu
vius, ypa Australijos Lietu
vių Dienos / sutrumpintai ras Grandinėlės koncertas . 
ALD/, kurios bus š. m.gruo-Kaip naujovė, Grandinėlės 
džlo mėn. 26-31 dienomis.

Gruodžio 30 d,dideliame 
Regents teatre įvyks atskl-

pasirodymas Australijos

Dr. Benius Vingilis, Austra
lijos Lietuvių Dienoms Reng
ti komiteto pirmininkas.

koše vis plačiau dalyvaujant 
jaunimui, su susirūpinimu 
stebime, bet neturime atsa
kymo, vis mažėjantį choristų

Liet. Atgimimo Sąjūdis 
per A. Dlklnį Įte Ik ė auką . inž. 
Rudis su ponia - 2oo dol., jų 
sūnus-loo dol., Vai.O.Šim
kus 2oo dol., Jūrų Šaulių 
Kuopa Klaipėda, Marquette 
Parko Namų savininkai po 25 
dol., ir daugelis kitų.

Vai. Šimkus, uždarydamas 
Vajų pareiškė, kad svarbu , 
jog lietu v lai priimtų rinkėjus, 
ateinančius į namus, nes vl-i 
si šalpos pinigai skiriami 
sušelpti visame pasaulyje 
esančius nelaimės ištiktuo
sius. Pirm. M.Rudienė pa
žymėjo, kad dalis šalpos lė
šų eina Ir disidentams šelp
ti už Geležinės Uždangos.

Visi Balto darouotojal su
giedojo Lietuvos Himną Ir 
/ėllau vaišinosi Fr. Žiogo 
aukotomis vaišėmis.

Nuo spalio 1 d. Balio Vajus 
prasidėjo Šūkiu:Baltui paau
kosi- nieko nenustosi";

CHRETIEN BIUDŽETAS,
Finansų ministeris Jean 

Chretien, be pretenzijų į 
stebukladarį, savo neseniai 
paskelbto naujo biudžeto 
proga korespondentams pa
reiškė, kad jis nesirūpina 
politika , ruošdamas biudže
tus, nors pats ir yra politi
kas. Jis bandąs daryti tai , 
kas yra teisinga, nes juk 
žmonės į "saldainius netiki", 
nors kursuoja gandai, kad y- 
ra numatomas dar vienas 
priešrinkiminis biudžetas.

Paskutiniame biudžete 
Chretien sumažino manu - 
faktūros pardavimo mokes
čius nuo 12 iki 9%,kas suma
žino federalinius mokesčius 
1.2 bil. dol. suma ir 400 mil . 
dol. provincinių.

Chretien pramato, kad tai 
padės stimuliuoti ekonominį 
Kanados gyvenimą, kiek da
bartinėse sąlygose yra įma
noma. Jis stengęsis sudary
ti " patikimą ir protingą 
biudžetą. Neįmanoma vi
siems įtikti. Būsi pasmerk
tas, jei tokį darysi ir pas
merktas, jei tokio nepadary
si".

Jis tikisi, kad naujasis jo 
biudžetas pajėgs sukurti 250 
tūkstančių naujų darbų, su
lėtins infliaciją žemiau 6% 
iki paskutinio 1979 m. ket- 

—/virčio ir pakels ekonominį 
augimą tarp 4-4su puse %.

Nežiūrint aštrios opozici
jos kritikos, Chretien atsi - 
laikė sakydamas, jog šis 
darbas yra labai kietas, bet 
kas nors turi jį atlikti ir jis 
darąs geriausiai, kaip gali.

’ SSSR NENORI NEUTRONO 
BOM BOS

Brežnev'as praeitą savai-’ 
tę pasakė dvylikai JAV se
natorių,kad branduolinis ka
ras tarp dviejų galybių 
reikštų " JAV-ių pabaigą". 
Taip pat pažymėjoį kad So
vietų Sąjunga seniau kartą 
" išbandė, bet niekad nepra
dėjo produkuoti " neutrono 
bombos. Nepaaiškino tiks
liai, ar tai buvo išsprog
dintas bandomasis neutrono

užsieniečius.
Įdomu, kadBrežnev as pa

skelbė įspėjimą JAV- bėms, 
kad jos nebandytų kištis ir 
palaikyti šacho valdžią, sa - 
kydamas, kad tokie veiksmai 
būtų lygūs kišimuisi į Rusi
jos saugumo reikalus.
YUZYK-DELEGATAS Į ( 
NATO

15- kos NATO valstybių 
parlamentai dalyvaus 24-me 
metiniame susirinkime Lis- 
bonoje, Portugalijoje šio 
mėnesio gale, kuris truks1 
penketą dienų.

Senatorius Paul Yuzyk, 
gerai pažįstamas lietuviams, 
buvo išrinktasį Kanados de
legaciją. Tai bus šeštas kar
tas, kai jis reprezentuos Ka
nadą tokiame susirinkime.

P.Yuzyk ir toliau rūpinasi 
Žmogaus Teisių gynimu, y- 
pač Sovietų ir jų satelitų 
kraštuose. Jis aktyviai da
lyvavo ir Belgrado konfereąr 

. Gijoje.
Senatorius P. Yuzyk leid

žia ir laisvų informacijų 
žurnalą The Bulletin, kuris 
išeina kas trys mėnesiai.
JAV GENERALINIS 
KONSULAS VILNIUJE

Pagal JAV valstybės de
partamento pranešimą, š. m. 
spalio mėnesio pradžioje 
JAV generalinis konsulas 
Thompson iš Leningrado bu
vo atvykęs Į Vilnių pas vi
daus reikalų ministerijos 
vizų skyriaus /OVIR/ virši
ninką kalbėtis dėl Marijos 
Jurgutlenės IrDalnos Jurgu- 
tytės Išleidimo į JAV. Kon - 
šului Thompson buvo paša
re Ūjšta, kad bet koks pokal- 
bis apie Marijos Jurgutlenės 
emigraciją yra neleistinas 
kišimasis į Sovietų Sąjungos 
reikalus. Vietoje pokalbio, 
jam buvo pasiūlyta susipa
žinti su Lietuvos švietimo 
sistema,Atsisakęs tai dary
ti, konsulas nuvyko pas Ma - 
riją Jurgutlenę Į butą, kur 
jam buvo suruoštas kuklus 
priėmimas. Priėmime da
lyvavo Ir daugiau asmenų , 
norinčių Išvykti gyventi į 
JAV- te)

ALD vyksta kas antri me- scenoje kelia daug susldo- 
tal, rotacine tvarka, dIdžtuo- mėjlmo vietos lietuvių tarpe, 
sluose Australijos mlestuo- Gruodžio 31 d. sporto 
se: Adelaidėje, Melbourne Ir šventės uždarymas Ir do va-
Sydnėjuje. Šios lO-slos 
vyks Sydnėjuje, kad Ir žyp 
mtal mažesniais dalyvių 
skaičiais kaip Kanadoje, bet 
su plačia menine Ir kultūri
ne programą.

ALDpradedamos gruodžio 
2b d. pamaldomis Sydnėjaus 
katedroje, kurioje dalyvaus 
Sydoėjaus arkivyskupas kar
dinolas James Freeman. O- 
flclalus ALD atidarymas į- 
vyks po pietų, dalyvaujant Iš 
visos Australijos suvažia
vusiems. Vakare Sydnėjaus 
lietuvių teatras Atžala sta
to A.Kairio "Popiečio diag
nozė".

Gruodžio 27 d. užėmęs 
jaunimas. Pirmiausiai bus 
jaunimo suslpažlndlnlmo 
pietūs .kuriuose pakviesti vi
sų Australijos lietuvių jau
nimo organizacijų nartai Ir 
svečiai iš Clevelando,Gran
dinėlės šokėjai. Po pietų 
prasidės sporto šventė,kuri 
tęsis Iki gruodžio 31 d. Va
kare- jaunimo Išpildomas 
koncertas,po to- šokiai.

Gruodžio 2o d.Įvyks Tau - 
tlnlų šoklų šventė, dalyvau-

: nų įteikimas. Vakare, net 
clvejose vietose bus Naujų 

’Metų sutikimo baliai.
Per visą tą laikotarpį 

veiks NSW valstijoje gyve
nančių lietuvių menininkų 
paroda. Atsklral-bus Lietu - 
vos pašto ženklų Ir tautodai
lės parodos. Tomis pat die
nomis vyks eilė suvažlavl - 
mų: A LB tarybos, PLJS, ra- 
movėnų Ir šaulių, Inžinierių 
Ir architektų s-gos Ir kt.

Sydnėjaus moterų socia
linės globos draugija lauks 
atsilankančių svečių į Lie
tuvių Sodybą. Tai draugijos 
pastangomis su Australijos 
valdžios parama įkurtas kai
melis Į pensiją Išėjusiems 
lietuviams. Sodyba randasi 
mošalesnlame Sydnėjaus 

priemiestyje, kuriame dar 
visai neseniai užbaigta sek
lyčios statyba. Seklyčia tar
naus sodybos gyventojų kul
tūriniams reikalams Ir 
draugijos administracijai.

Su vis tolyn plaukiančiu 
laiku, atrodo, kelsis Iki šiol 
pastoviai Išsilaikiusi ALD 
programa. Kai kuriose ša-

ska ič lų.
Į ALD suvažiuoja lietuviai 

Iš visos Australijos, taip pat 
nemažai sutinkame Ir Iš už
jūrio atvykusių svečių. Tai 
geriausia proga sutikti re- 
člaū matomus Ir toliau gy
venančius tautiečius. Šiltes
nei susitikusiųjų nuotaikai 
palaikyti dar padės Ir Aust
ralijos vidurvasario saulė.

J. Zinkus

BALFO VAJUS

Balto Vajaus atldarvmas 
įvyko rugsėjo 24 d. Šaulių Na
muose, Chicagoj. Susirinko 
darouotojai Ir organizacijų 
atstovai. Apskr. pirm.Vai. 
Šimkus trumpu žodžiu atida
ręs sus tr Ink Imą, pakvietė J . 
Jasaitį pravesti programą . 
Viskas buvo atlikta skland- 
žlalper valandą lalko:trum- 
pl sveikinimai.pranešimai ir 
vajaus pradžia su aukomis.

Sveikino kois. Dauzvar- 
dieuė. Alto p-kas Algis Ja - 
saltts, Balio p-k ė Rudienė , 
kun. T rakis sukalbėjo mvo- 
kaclją Ir priminė mirusiuo
sius. Organizacijų atstovai 
buvo Iškviesti prie garbės 
stalo.

LEIDYKLŲ IR AUTORIŲ 
DĖMESIUI

Lietuvių Rašytojų Draugi
jos premijai 1978 metų lite - 
ratūrlnes kriygaš Draugijos 
Valdyba prašo atsiųsti iki š. 
m. gruodžio 31 d.Reikalinga 
5 egzemplioriai. , Adresas: 
Lithuanian Writers Associ
ation, 341 Highland Blvd. , 
Brooklyn, N.Y. 11207. Iki 
1978 m. gruodžio 31 d. neišė
jusios knygos, nors su 1978 
m. data, bus vertinamos 
1980 m.

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS su dirigentu solistu Vaclovu Verikaičiu (penktas 
iš kairės), prieš išvykstant šį savaitgalį į Worchesterį,Mass. USA.

KAS VAŽIUOJA Į x 
KONGRESĄ ?

Norintieji vykti Į IV Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą Europoje,prašome 
užsiregistruoti pas Regist
racijos ir kelionės komisiją, 
IV PLJK 5620 S. Claremont 
Ave. , Chicago 111,60636 ar
ba skambinti nuo 6-9 v. v. 
pirm, -ketvirt. (312) 778 - 
2200arba (312)778-2201. Re
gistracijos anketas atsiųsi
me vėliau.

i .
PAGALBOS VIKTORUI 
PETKUI

Vyriausią Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą pasiekė ži
nia, kad Viktoras PETKUS 
šaukiasi pagalbos. Lietuviai 
raginami kuo skaitllngiau 
rašyti jam laiškus šiuo ad
resu:

Viktoras PETKUS 
00020 g Vladimir 20 
Učreždenije OD-1ST-2 
ŪSSR

Taip pat svarbu nuolat 
kelti Viktoro Petkaus ir kitų 
lietuvių sąžinės kalinių rei - 
kalą svetimtaučių tarpe ir 
ir spaudoje. ELTA

LAIKRAŠTIS LAUKIA JŪSŲ I 
NL-vo naujiems skaitytojams 
siuntinėjama už pusę prenu - 
meratos kainos'. Laukiame 
užsisakymo su pinigais !

1

1



NeptlMouAoma Jįetm
US Lietuvos išlaisvinimą ! US iŠtildmybą .Kanadai! - 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS NL SPAUDOS BENDROVĖ,

Visuomsninlam* Reikalam* vlce-pirm.L.Cirlnl*>Norvalla,
11 Apple Hill Rd., Sale D’Urie, P.O. H9X 3C7

Second Class Mall Registration NO. 1952 Return postage guaranteed.
Postage paid at Lochlne, P.O. Published by The Independent Lithuania 
Publishing Co. at 7722 George Street,'La Salle, P.O. Canada. H8P 1C4.

Metinė prenumerata Kanadoje —'$12.00, visur kitur —$13.00. Rėmėjo 
prenumerata nuo $18.00. Atskira* numeris 35 et. Adreso pakeitimas 50 et.

P s. Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 

■ būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoiiūra, grąžinami
tik iš anksto susitarus. U S skelbimu turinį redakcija arba 
L eidykla n eatsano.

Redaktorius Pr. P aukštaiti s

ADRESAS: 7722 George St. La Salle, P.O, H8P 1C4. Tel.(5 U) 3 66 - 6 2 20.

Sutartos Išvados...
(Lietuvos laisvinimo darbo konferencijos priimtos

prieš keturis metus —
A. Lietuvos laisvinimo dar
bo sampratos ir lietuvių 
bendravimo klausimu -
1. Lietuvos laisvinimo dar
bo konferencija, išklausiusi 
ir apsvarsčiusi pranešimą 
apie Lietuvos vadavimo

, sampratą, nutarė dar kartą 
pareikšti nepakeičiamą lais
vinimo veiksnių nusistatymą 
siekti nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymo, 
remiantis nekintančia lietu
vių tautos valia, Lietuvos 
valstybingumo apraiškomis 
ir lietuvių išeivijos tautine 
pareiga savo tautai padėti 
išsilaisvinti iš okupacijos.
2. Lietuvos laisvinimo 
darbo konferencija drauge 
su visa lietuvių išeivija pro
testuoja prieš okupanto vyk
domą pagrindinių Žmogaus 
Teisių paneigimą Lietuvoje, 
ypač prieš religijos perse
kiojimą ir Lietuvos žmonių

’— bendravimo su kitais kraš
tais varžymą.

Kiek įmanoma okupacinio 
rėžimo varžtų ribose, lais- 

“ vojo pasaulio lietuviams 
tikslinga puoselėti ir plėsti 
ryšius su pavergtoje Lietu
voje gyvenančiais tautiečiais 
išeivijos tautiniam tapatu
mui su savo tauta išlaikyti ir 
poli darumui su ja ugdyti. 

„ Tuos ryšius mezgant ir pa
laikant, išeivijos-lietuviams 
tenka vadovautis savo sveika 
nuovoka, sąžinės jautrumu ir 
tautiniu sąmoningumu, ven
giant bet kurių veiksmų, ku
rie galėtų pakenkti Lietuvos 

. valstybiniam tęstinumui ar 
lietuvių tautos pastangoms 
išlikti ir išsivaduoti iš oku
pacijos. ’
3. Lietuvos laisvinimo 
konferencija, turėdama gal
voje, kad mūsų visuomenės 
diferenciacija ir nusista 
tymų įvairumas yra natūra
lūs ir teigiamas reiškinys , 
taria, kad dėl to tolerancijos 
puoselėjimas ip jos laikyma
sis mūsų išeivijos organiza
cijų, skaudos ir pavienių as
menų tarpe yra būtinas. Ne
silaikymas šio svarbaus 
dėsnio apgailėtinai kenkia 
išeivijos tautiniam solida
rumui ir laisvinimo darbo 
sėkemi.
B. Lietuvos laisvinimo ilga
laikių darbų ir priemonių 
klausimu -

1. Rūpintis, kad Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos įs
taigos,reiškiančios Lietuvos 
valstybingumo tęstinumą,' 
būtų išlaikytos.
2. Išlaikyti, remti ir stip
rinti Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą, tęsiantį 
tautos valią dirbti ir kovoti 
už Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą.
3. Rūpintis Lietuvos ne
priklausomybės ir lietuvių 
tautos laisvės klausimo ir 
reikalo atstovavimu už Lie
tuvos ribų.
2 psl.

tebegalioja ir dabar . )
4. Plačiau naudotis petici
jos teise tarptautiniuose fo
rumuose, kurią turi lietuvių 
organizacijos ir lietuvių 
kaip atskirų valstybių pilie
čiai, sekant Lietuvos nepri - 
klausomybės atstatymo prin
cipą.
5. Pasirūpinti tautinių ir 
asmeninių skriaudų lietu
viams dokumentacijos su
rinkimu.
6. Rūpintis Lietuvos etno
grafiniu sienų dokumentaci - 
ja. Studijuoti būsimos Euro
pos struktūros klausimą 
tarpvalstybinių santykių 
plotmėje.
7. Ieškoti efektingų būdų 
leisti ir platinti svetimomis 
kalbomis knygas, liečiančias 
Lietuvos bylą ir lietuvių kul
tūrą.
8. Dėti pastangas, kad lie
tuviai, kurie yra išblaškyti 
po Sovietų Sąjungą, būtų gra
žinti į Lietuvą.
9. Išnaudoti kitų valstybių 
žmonių galimą pagalbą Lie
tuvos labui. Su latviais ir 
estais artimai bendradar
biauti: veiklą derinti, vieni 
kitus remti ir kiek tikslinga 
veikti išvien.

C. Lietuvos laisvinimo ei
namųjų ir specialių darbų 
bei žygių klausimu -
1. Teikti ekonominę, kul
tūrinę ir politinę pagalbą 
lietuviams okupuotoje Lietu
voje.
2. Telkti informaciją iš 
okupuotos Lietuvos ir ją 
perduoti Laisvajam pasauliui:

a. straipsniais perijodi - 
nėję spaudoje, radio, televizi
jos ir kitomis priemonėmis .

b. kasmetiniais leidiniais 
(apie Žmogaus Teisių pažei
dimus ir kitais klausimais)

c. išverčiant į kitas kal
bas ir leidžiant Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikas.
3. Informuoti laisvąjį pa - 
šaulį apie Lietuvos bylą ap
lamai. Išskirtiną dėmesį 
skirti toms valstybėms Eu
ropoje ir Azijoje, kurių inte
resai yra susikirtę su Sov . 
Sąjungos interesais, nežiū
rint jų vidinės santvarkos ir 
ideologijos.
4. Organizacijoms ir fo
rumams, galintiems padėti 
lietuvių išeivijai ir lietuvių 
tautai, dėmesį skirti tikslin
gos atrankos būdu.
5. Teikti paramą tautinėms 
ir tarptautinėms organiza
cijoms, pozityviai talkinan
čioms Lietuvos laisvinimo 
bylai.
6. Skatinti gyvenamojo 
krašto visuomenės tinkamą 
supažindinimą su i lietuvių 
išeivijos gyvenimu ir jos 
teigiamaisiais darbais.
7. Tęsti politinį spaudimą 
į visų mums prieinamų vals
tybių vyriausybes ir parla
mentus, didžiausią dėmesį 
kreipiant į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Tuo tikslu

[Didelė statybos medžiagų ir chemikalų bendrovė "Martin Marietta" Bethesda, M d., savo skelbi- 
IJ Al IT w V Ir\Įmui panaudojo lietuviškas vestuves primindama Lietuvos okupaciją, ir, kad šios vestuvės yra
kartu ir laisvės demonstracija, kaip tą pareiškęs jaunosios tėvas Henrikas Idzelis. Spalvotos vestuvių nuotraukos su pa
aiškinimais buvo patalpintos "The New Yorker"ir"Newsweek"žurnaluose.

IŠEIVIŠKOS GODOS, 
GODELĖS

Vydūnas yra sakęs: "Iš
sklaidyti po visą pasaulį lie
tuviai daoar susipažįsta su 
visokių tautų žmonėmis Ir 
pradeda Iš manyti,kad nepri
derėjo lietuviams save lai
kyti me nkes n la Is ž mon ėmls 
už galingų tautų žmones . 
Prigimtos gerosios lietuvių 
ypatyoės žmoniškumo at- 
žvllglu-dažnalpralenkla ki
tų savumus. Iš to Iškyla la
bai svarbus uždavinys, bū - 
tent,pavyzdingai apsireikšti 
visu savo elgesiu,savo gy
venimu".

Latvių rašytojas Karlls 
Dzlileja, miręs Švedijoje 
1953 m., šitaip rašė apie 
"Žmogų egzilėje":

" Ištremtasis plačiame 
pasaulyje daugiau jau nebe
bėga, bet reikalauja.

Jis daugiau nebeprašo, ne- 
neklauslnėja, oet šaukia...

Jis šaukia Ir jo balsas 
skamoa visame žemės rutu
lyje, nuaidi po visas šalis.

Tas tremtinio šauksmas 
tol aidės... kol kurtlell Iš
girs , kol aklieji praregės ,kol 
gyvieji atsilieps, prisikels 
numirus le ji... " 

IR GERAI IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai atgarsiai

taip pat skatinti lietuvius 
platesniu mastu dalyvauti 
gyvenamojo krašto politinėje 
veikloje.
8. Moksliniais veikalais 
dokumentuoti Lietuvos oku
paciją, jos gyvenimą rusų 
priespaudoje ir pastangas 
išsilaisvinti.

Dokumentuotinos šios te - 
mos:
a. Pirmoji rusų bkupacija ,
b. 1941-jų metų sukilimas, c. 
Vokiečių ir antroji rusų oku
pacija, d. 1945-1952-ieji me - 
tai: areštai, trėmimai, ko - 
lektyvizacija, ginkluotas pa - 
sipriešinimas, e. Lietuviai 
Sovietų Sąjungos kalėjimuo
se ir koncentracijos stovyk- 
lose, f. 1952-1970- ųjų metų 
laikotarpis, g. Tautinė; ir 
religinė rezistencija, h. Ru
sijos prisiskirtos ir koloni
zuotos Mažosios Lietuvos 
padėtis, i. Gudijai priskirtos 
rytų Lietuvos padėtis ir jos 
tautiniai santykiai . .
9. Remti okupuotos Lietu
vos gyvenimą studijuojan
čias institucijas, rūpintis 
profesine talka bei lėšomis 
ir sekti , kad numatyti darbai 
būtų laiku atlikti.

KONFERENCIJOS IŠVADŲ 
KOMISIJA

A. Gureckas, VI. Šimaitis ,
Jurgis Valaitis

Tarytum nujausdamas ma
sinę lietuvių tremti,gana se
niai M. Daukša lietuviams 
Išrašė šitokias direktyvas :

"Kas per keistenybės būtų 
gyvulių tarpe, jeigu varnas 
užsimanytų suokti kaip lakš
tingala, o lakštingala-krankti 
kaip varnas, ožys - staugti 
kaip liūtas, liūtas-bliauti , 
kaip ožys ?

Dėl tokio savo oūdo pa
keitimo pranyktų savitumas, 
beveik pranyktų Ir tokių į- 
vatrlų gyvulių esmė Ir pri
gimtis. Jeigu toks gyvulių 
paikumas sukeltų jų tarpe 
tokį sąmyšį, tai galima su
prasti, koks sumišimas Ir 
netvarka kyla, kai žmogus 
dėl kitos tautos kalbos, savo 
gimtąją visiškai paniekinęs , 
taip pamėgsta svetimąją, 
/pamiršdamas savąją,kurią 
Dievas Ir gamta liepia kal- 

>»t>ėtlA .lyg pats būtų • tie to 
krašto Ir kalbos".

Mūsų sukrautas mokslinis 
turtas svetur

Būdami priverstinoje Išei
vijoje, vis dėl to, neleidome 
laiko veltui. Mes dirbome, 
plušoms fabrikuose, o mūsų 
valkai- mokinosi, studijavo , 
tad daugelis Iš jų-pasiekė 
gana aukšto Išsilavinimo .

JURGELIO DURNELIO 
IEŠKOJIMAS

Žinome, kad įvykus konf
liktui su Hanojaus rėžimu ir 
prasidėjus karo veiksmams , 
Pentagonas paruošė planą , 
kad karas būtų laimėtas ir 
baigtas per vienus metus , 
tuo sutaupant daug turto ir 
žmonių gyvybių. Tas planas 
tačiau nebuvo vykdomas 
ir nusikaltimas dėl karo už
tęsimo, žuvimo 50. 000 gyvy
bių, dar neišaiškintas. "Wa
tergate" teismas nesuruoš- 
tas ir nenustatyta f kas truk
dė ir traukė sąmoningai a- 
merikiečius į baisų pralai
mėjimą, į ilgą karą. Kaip 
tos žalingos grupės Veidai
atrodo-visuomenei nepris - 
tatyta; jog tai buvo iš anksto 
numatyta ir apskaičiuota, 
kad toks užtęsimas sąmoks
lininkams bus tikrai naudin
gas.

Karą užtęsus, prasidėjo 
slapta kissingerinė diploma
tija: derybos, susitarimai , 
apgaulė, pagaliau Paryžiaus 
Taikos sutartis, kuri reiškė 
toms nelaimingoms Vietna
mo ir Kambodijos tautoms tą 
patį, ką Pabaltijo tautoms 
Yaltaūšdavystę.Kam tos dvi 
gėdingos Išdavystės buvo
naudingos-lengva suprasti. 

Pavyzdžiui- žvilgterėkime į 
musų jaunuosius mokslinin
kus 19o9 m. pabaigoje. Jų 
amžių1 galima bus spręsti Iš 
to,pa minėjus, kad 1953 m. jie 
buvo:

proi. dr. Algirdas A vižle - 
nls 21 m., dr.Algirdas Kllo- 
rė - iš m. ,kun. dr. K. Trima
kas,S. J. 23 m., proi. dr.To
mas RemeiKis 19 m. , dr. 
Vyt. Klemas 19 m. .proi.dr , 
Romualdas Kašuba 22 m., dr 
Stp. Matas 20 m., tnž. St. 
Bačkattls 24 m.,prof.dr.B . 
V.Mačlulka 25 m. ,arcn. Ar
vydas Barzdukas 19 m., pro:, 
dr.Šarūnas Užgiris 17 m., 
dr. Remigijus Gaška 21 m.; 
prot. dr. Romualdas Viskan
ta 22 m. , dr. Ilona Gražytė - 
Mazlllausklenė 20 m. , proi. 
dr. Zenonas Rekašius 25 m., 
Kęstutis Kirvaitis 22 m. , 
dr. Rimvydas Šllažas 17 m., 
prof. dr. Vytautas Kavolfs . 
23 m., prof. dr. William A. 
Schmalstleg 24 m. .proi.Vy 
Vytautas Donlela 23 m. ,prof. 
dr. A.Luulevlčlus 19 m. ,dr. 
Kęstutis Keblys 2Om. , prof. 
Rimas ValŠnys 16 m. .Julius 
Šmulkštys 23 m., prof. Blru- 
tėCIplljauskaltė 24 m.,proi. 
Irena Užglrlenė I7m./ am - 
žlus pagaL L let. Enciklopedi
ją/. Ligi šiol , be abejonės ,

Už tuos kissingerinės po
litikos patarnavimus, žino - 
ma, Kremlius stengėsi atsi
lyginti, sutiko išleisti nema
žą skaičių žydų iš Sov. Są
jungos, kurių tarpe j buvo ge
rai paruoštų— apmokytų 
Maskvos agentų vesti propa
gandą Sovietų interesams.

Žinome, kad vergų stovyk- 
lų-kacetų kūrėjams ; labai 
degina akis, kelia nerimą ir 
sukėlė neapykantą tiems mi
lijonams liudininkų, kurių 
kilmės kraštuose žydų per
sekiojimai buvo vykdomi dar 
naciams nespėjus pasireikš
ti. Tad atsirado gyvybinis 
reikalas sovietams tuos 
tremtinius ir jų organizaci
jas sunaikinti, nutildyti. Atsi
rado reikalas kurstyti, ska - 
tinti intrygas, suskaldyti ir 
diskredituoti jų veiklą.

Pradžia to įtūžimo prieš 
tremtinius—tai ieškojimas 
"nusikaltėlių". Toji grupė 
sąmokslininkų, milžiniškus 
turtus susikrovusi, nutarė 
pagaminti filmą Holocaust , 
nes tikrai, ją pamatęs, pa
saulis išsigąs ir tie gyvie
ji liudininkai nebedrįs kal
bėti, kas Katyno, Rainių, Čer
venės ir kitus "holocaustus" 
atliko.

Gaila, kad ir mūsų tarpe 
yra "mokslinčių", kurie ir

augštuoslus mokslus pasle - 
kušlų Ir aukštas tarnybines ‘ 
vietas užėmusių, kaip JAV , 
taip ir Kanadoje, yra žymiai 
daugiau.

Taigi, Intelektualinis lie
tuvių prieauglis, ypač Š.A - A— 
merlkoje, yra gana didelis , 4 
bet. .. ar jie visi lšsllaū<ys 
lietuviais, tai kitas dalykas...

Praays Aiženas į

dabar Tabor Farm suvažiavi
me rugsėjo 7-10 dienomis 
filosofavo, kad esą būtų nau - 
dingą ir gražus žestas spau
doje viešai apgailestauti kad 
įvyko mūsų tėvynėje na
ciams viešpataujant, žydų 
naikinimas. Vienas užklausė- , 
kodėl lietuvių nieko nebuvo 
daroma, kai prasidėjo akcija 
prieš žydus. Nepatikėčiau , 
kad klausėjas būtų nežinojęs, 
jog dr^ K. Grinius, M. Krupa- 
viefus, Alekna žiauriai nu- ■ 
kentėjo:buvo įkalinti, išvežti 
į KZ Vokietijon. Vienas iš 
auditorijos susijaudinęs ir 
sako: " Viešpatie, koks ab
surdas, viskas buvo nacių 
valdžioj, lietuvis negalėjo be 
vokiečių žandaro leidimo 
kiaulės paskersti, o dabar 
čia ieškoma nusikaltėlių dėl 
žydų naikinimo". Tuo metu 
lietuvių tauta buvo prislėgta 
ir terorizuojama. Štai - 
pradžia vienos krypties ju - 
dėjimo.-. .

Vienas dalyvis tvirtino, 
kad bolševikams okupavus 
Lietuvą, atrado komunistų 
partijoj tik 900 žmonių, iš jų 
%/3 (600) buvo žydai, tik 1/3 '. 
(300) lietuvių, bėt žinome , 
kad jų tarpe buvo daugumas 
rusų ir lenkų.

Tad kilo klausimas, kodėl 
žydai, būdami absoliutūs pa
dėties viešpačiai ir matyda
mi tą baisų vaizdą 1940-41 
m. lietuvių tautos naikinimą 
ir žudynes, neužtarė, nesus
tabdė "holocaust" prieš lie
tuvius ? Mes žinome, kad 
toks sprendimas padaryti 
tikrai buvo tuometinių va 1- 
dovų žydų dispozici
joj. Tai turėjo, padaryti , >»- 
žinodami, kad šimtmečius 
labai taikiai, draugiškai,su
tartinai gyvenom. Tad ne - 
jučiomis kyla mintis, ar tik 
šitokį staigų posūkį nepadik
tavo Talmudas ? Kad čia 
toji pažadėtoji žemė žydams, 
gi lietuviai turi Išnykti. O i 
kas sudarinėjo sąrašus iš - 
vežimui ir mūsų krašte nu
žudymui naktimis?

Kodėl šiame suvažiavime 
vėl buvo aptariamas "holo
caust" klausimas, negalima 
suprasti^ Gal rehabilituotis į 
dėl ankstyvesniųjų nesėk - 
mių, nes pakviestų "specų" 
šį kartą nebuvo.

Ir Nd'rnberge nebuvo tei - 
šlama vokiečių tauta, bet tik

(Nukelta į 3 psl.)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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LENKAS POPIEŽIUS
IR MES ! — RAŠO TADAS TOLIVARDAS

Lenkų tautai dabar didelio reikalas, juo labiau, kad Vii- kaip apmokamą! skelbimą- kenčiama, kad a)net 1/3 savo 
triumfo dienos, ir aišku, la- nių, didįjį lietuvių-lenkų ne- sveikinimą lenkams šio balsų buvo atiduodami už
bai užpelnytai. Jų kardinolas 
Karol Wojtyla (o gal būt , 
lietuviškai- Vaidila, bet apie 
tai vėliaujtai -pirmasis len
kas popiežius beveik 2000 
m. laikotarpy, ir lenkai gali 
tuo labai didžiuotis,nors tai 
lyg.tartum,ir buvo kaip liki
mo loterija,© ne laimėjimas 
kosminiame šachmatų did-
meisterių turnyre. Kai ku
rie gal net aukštins jį labiau 
‘r už garsiąją lenkę M.Skla- 
□ows ką-Curie, radiumo at - 
radėją. Ji, gavusi net 2 No
belio premijas (už fiziką ir 
chemiją), yra tapusi pasaul. 
masto unikumu, nežiūrint, 
kad po jos dar ir amerikie
tis L. C. Pauling yra gavęs 2 
Nobelius ( antroji jam pre- takto.
mija buvo ne už mokslo lai
mėjimus, o už taiką).

Sveikinimai, nors pavėluo
tai, visų mūsų centrų valdy
bų, atrodo, kaip neapsieina
mas logikos bei kurtuazijos 

santaikos objektą, keisto is
torijos posūkio dėka, jau arti 
40 metų ne lenkai, o mes, 
gražiai bei tvirtai turime 
savo rankose, ir tai nepra- 
lieję nei lenkų, nei lietuvių 
kraujo lašo.

Nors geram patriotui ir lio Vatikane sulaužymą ar 
nedera padaryti iš savęs bentįlaužlmą net po 450 me - 
"šypsenų kvailutį", bet kažin tų jų "vienvaldystės"žiūrima
ar leistina užmiršti visai 
šypsenas ir šypsenų diplo
matiją, kaipo realios reikš
mės faktorių žmonių ir net 
tautų santykiuose? Lenkų ir 
net prancūzų, jų polit. bičiu
lių viršūnėse ilgai buvome 
"įžiūrimi"kaip kaimiečių ar 
net kumečių mužikų tauta-be 
gero skonio, manierų, net be 

Nebūtų dėl to, jokia 
didelė klaida, jei dėl kurtua
zijos, mūsų centrai, ypač gi 
kultūriniai,kaip JAV LB,Ka
nados ir kitų kraštų LB (pa
gal jų išgales), - įtalpintų 
dabar lenkų spaudoje, pav. . 

jiems labai didelio įvykio 
proga, prisimenant jų didvy
rišką kovą prieš pagoniškai 
barbarišką smurtą abiejų, 
Stalino ir Hitlerio , ar pan.

Bendrai, pasaulio didžio
joje spaudoje į italų monopo- 

kaip į sveikintiną ir labai 
pavėluotą reiškinį. Juk ir 
Paulius VI. nors ir būdariias 
italu, bet toliau pramatančiu, 
aišlciai bei nedviprasmiškai 
to italų monopolio pralauži
mą favorizavo, pav. .pakel
damas kardinolų skaičių nuo 
nuo 70 iki 125 ( italams pa - 
liekant tik 26- 30 vietų).

Prieš jį italas Jonas 
XXIII irgi bandė kardinolų
galybę kiek sumažinti,i Skel
damas didelę vyskupų suva
žiavimų reikšmę. Bendrai , 
ne vienam geros valios ka
talikui buvo vis labiau nepa- 

komunlstus, italai Ir toliau 
visvien leisdavo sau likti , 
neva, " geriausiais katali
kais", pasiimančiais visas 
raktines pozicijas vadovy - 
bėję; b) Vatikano nuolaidos - 
pa talka vlmai Maskvai maž
ne į katakombas suvarytų 
tikinčiųjų sąskaita, kaip ge - 
rai neapgalvotai, oportunis- 
tiniai, negražūs bei neteisin
gi tapo griežtai smerkiami 
net bažnyčios dignitorių, pav. 
vengrų kardinolo Mindzenty 
ir garbingo ukrainiečių kar
dinolo Slipyj(netl8 metų Si
biro tremty praleidžiusio). 
Mažne panaši "augštyn ko
jom" Vatikano politika buvu
si ir prieš Hitlerį. Ypač žy
dų metama dideli priekaištai 
Vatikanui (ir popiečiui) už, 
neva, visišką tylą, ma
tant nekaltųaukų kraujo jū
ras (tartum, tai jam būtų vis- 
tiek). Priešingai pav., vo - 
kiečių kardinolas M.von

Popiežius Jonas-Paulius II su palyda žengia 
Inauguracijos mišioms. Nuotrauka iš "Time".

Faulhaber,s.1869-1952 m. ) , vynės "kaip išdavlką"-į Ro- 
Mtincheno arkivyskupas, ne- mą ( kur jis greit ir nutilo, 
praleis davęs nė vienos pro- aiškiai Vatikano ugloboja- 
gos pakedenti "beveik pus- mas"). Geštapas apšvietė.
karininkį" Adolfą Hitlerį (jis 
tebuvo tik grandiniu) bei jo 
"neo-pagonybės" gaujas, o'* 
1933 m. jiems atėjus į val
džią, negaišo laiko ir viešai 
prakeikė naclonal-socializ
mą, kaip "rudąjį marą".

Įtūžęs fiureris liepė jį 
tuojau Ištremti lauk iš tė-
-------------------------------------------  

kad Faulhaberio areštas bei 
apkaltinimas tik sukeltų 
šimtatūkstantinę bavarų mi
nią, kuri akmenimis užmuš - 
tų ne tik juos, bet ir klekvle - 
ną nacį MUnchene.

Kodėl tokių dvasios mil
žinų neturėjo italai, ar net 
nenorėjo turėti ? Italai turi 
net 15 kardinolų ir visą

Nėra nei pirmaeilių, nei antraeilių 
kanadiečių

centro vadovybę, kai jie te
sudaro 8 ir pusę% 700 mili
jonų Romos Katalikų šeimo
je. Normaliai, teisėtai ir 
gražiai, nuo šiol jie sau ga - 
lėtų turėti,proporcingai, tik 
kas dešimtąjį popiežių, aiš
kų su išimtimi, jei rastų bet 
kada prieš tai- išimtinai 
augšto švelnumo bei i iš
minties itališką " viršžmo-1 
gį", - kodėl neranda?

Štai, paskutinis italas po
piežius Jonas Paulius I, ne
seniai išrinktas, vos tik vie
ną mėnesį pasėdėjęs šv . 
Soste,nei iš šio, nelišto'* 
nelauktai mirė; o kuo gi tai 
paaiškinti? Atsirado tūks- ' 
tančiai kritikų, ypač tarp 
protestantų, šaukte šaukian
čių,girdi,popiečius tesąs tik 
bejėgė menkysta(jei net pats 
sau negalėjęs padėti), tai 
kam dar augštinti jo i rolę 
700 milijonų vadovybei,pab
rėžiant net neklaidingumį , 
kuris tesąs neva visiškas 
bei absoliutus blefas, nes į- 
vestas ne Jėzaus Kristaus, o 
italo popiežiaus tik 1870 m . 
(neitalų kardinolams balsuo
jant prieš).

Tiesa, italas popiežius gal 
ir buvo "būtinybė" anais se
nais laikais, kai popiežiai 
valdė didoką iš 2-3 mil. italų 
sudarytą " Šventąją Bažny
čios Valstybę", kuri betgi 
1870 m. italų patriotų buvo 
sugriauta bei padvaanota Ita
lijos karaliui Viktorui Ema
nueliui,popiečiams paliekant 
tik Vatikano rūmus su 500 
gyventojų, o metiniu biudže
tų nūdien apie $30-40 mil. . 
sakoma, su vis didėjančiu ' 
deficitu.

(bus daugiau)

Mūsų krašte kiekvienas Kanados pilie
tis yra kanadietis , nežiūrint jo 
kilmės. . . nežiūrint į tai, ar jis Kana
doje gimęs ar Kanadon imigravęs. 
Kanadoje mes gerbiame kiekvieną žmo
gų kaip individą, Gerbiame jo rasę, ku 
kultūrinę kilmę ir jo religines bei 
dvasines vertybes.
Kiekvienas kanadietis naudojasi kitų 
kanadiečių talentais, sugebėjimais, ir 
jų įnašais į Kanados gyvenimą. Tai 
gelbsti Kanadai tapti iškilniu kraštu.

Jūsų Kanados vyriausybė, tęsdama 
savo nuolatinę daugiakultūriškumo 
programą, steigia ir administruoja 
įvairius projektus. Tuo ji skatina 
visus kanadiečius išlaikyti savo kul
tūrą ir su pasididžiavimu ja 
dalintis su kitais kanadiečiais.
Vienas iš jų ministerio daugiakultū- 
riams reikalams uždavinių yra už
tikrinti lygias galimybes ir teises 
visiems kanadiečiams, nežiūrint 
jų tautinės ar kultūrinės kilmės. Jūsų 
ministeris taip pat prižiūri, kad dau

giakultūriškumo idėja būtų tinkamai 
išlaikyta visoje jūsų Kanados vyriau
sybės veikloje bei visuose projektuo
se. Tai gelbsti Kanadai būti tikru 
daugiakultūriu kraštu.
Šios Kanados vyriausybės nuolatinės 
daugiakultūriškumo programos kovo
ja už visų kanadiečių skirtingumus 
ir už jų lygybę. Visi kanadiečiai yra 
lygūs . Nėra nei pirmaeilių, nei 
antraeilių kanadiečių. . . visa tai — 
dėka mūsų daugiakultūriškumo 
programos.

DAUGIAKULTŪRIŠKUMAS
KITŲ SUPRATIMAS VEDA Į VIENYBĘ

■■ . M L' honorable Norman Cafik Honourable Norman Catik
■ ■ Ministre d'Etat Minister of State
■ ■ Multiculturalisme Multiculturalism

JURGELIO DURNELIO. . .
(Atkelta iš 2psl.) 

teisiami naciai, jų vadovai , 
kurie davė įsakymus. Tad 
kodėl mes turime apsikal- 
tinti už kitų kriminalus, kai 
mes buvome taipgi pavergti.

Apsikaltinus, ar priėmus 
tuos agentų apkaltinimus.su- 
mažintumėm bolševikinio 
okupanto genocido veiksmų 
kaltę okupuotuose kraštuose. 
"Holocaust" veiksmai prad
žią gavo tuoj po revoliucijos 
1917 m. Sovietų žemėje, pa
vergtoms tautoms sunaikinti, 
jau ir tada viešpataujant žy
dams.'. ■

Kl. Čeputis 
Muskegon, Mich. US a.

19 7 8. XI. 22 3 psi.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS

Fine selections from two hundred 
Canadian poets, from poetry written 
as early as 1606 to poems by our 
best young, contemporary writers. 
Here's what our editor in Regina 
wrote, entirely unsolicited, 
"Incidentally. I like the book

PRANAS DOMSAITIS PRIE SAVO DARBO STALO

except that there are a good many 
popular verses that are part of the 
Canadian heritage and that people 
are fond of. And this anthology 
includes them, along with many 
really brilliant masterpieces. It’s an 
extremely pleasant collection, a 
good mix—just as Canada is."

Each poet is represented by a 
characteristic poem and a 
biographical note. All the major 
poets who write in English are 
included as is a selection of those 
who write in French. In John 
Colombo’s words, "It’s a reading

Š. m. lapkričio mėn.18 d. buvo atidaryta Prano Dom - 
šalčio, gimusio Prūsijoje ir mirusio Pietų Afrikoje (1880- 
1965), kūrinių paroda, kuri tęsis iki š. m. gruodžio mėn.15 
d. Parodą ruošia Honolulu Universitetas ir darbai bus iš
statyti universiteto Meno Galerijos patalpose. Eksponuota 
80 kūrinių- aliejus, akvarelė, pastelė, grafika, piešiniai ir 
siuvinėjimai.

Šiame kontinente tai pirmoji dail . Prano fięipj&ičio 
paroda. , į.,.,,..

Jis nuo jąųnų dienų domėjosi liustracijomis. Vėliau 
perėjo į tapybą.

1907 m. jis buvo gavęs 3-jų metų stipendiją lankyti Dai
lės Akademiją Karaliaučiuje. Čia jis studijavo tapybą ir 
architektūrą. Nežiūrint akademinio mokslo, paveikto Van 
Gogh, Cezanne, Matisse ir Max Liebermann, Domšaičio 
darbai atspindėjo lengvas fomras ir spalvas lietuviškojo 
liaudies meno.

Laipsniškai vystęs savo stilių, gyvenęs ir dirbęs Pa
ryžiuje, Florencijoje, Amsterdame, Rusijoj ir Balkanuose,

XX . XX

ANTANAS TOLIS

% (tęsinys

Nužudęs ml ilsterį Giedraitį, čekistas nemokšiškai 
brazdino šautuvo užraktu, norėdamas patiesti ant žemės 
seka člus. Staiga mes visi, žvėriško įsiutimo pagauti , 
akimirka lyg tigrai puolėme, dantimis grieždami žmog - 
žudį, Iš karto pars įmesdami jį ant žemės, Ir neper
maldaujamo keršto Ištroškusiais nagais visiškai jį su
draskėme. Laužydami jo rankas Ir kojas , gabalais plė - 
šydaml visą jo kūną, nieko kito ne jautėme, kaip tik saldai 
malonumą. Atsikėlę nuo čekisto mėsgalių krūvos Ir Iš - 
tąsę juos j visas puses, grįžome prie samanose Išsltle - 
suslo mlnlsterlo Giedraičio, bet jis jau buvo miręs. Iš 
artimo šūvio apsvilintos krūtinės Ir pilvo Ir kulkos pada
rytos žaizdos vis dar veržėsi tiršto, kreklnčlo kraujo 
burbulai. Tylėdami Išties ėmė jo kūną Ir, pririnkę sama
nų, padarėme lyg antkapį. Suklaupėme visi prie jo, pers l-
žegnojome Ir tyliai tyliai atsitolinome, palikdami minis
ter! Giedraitį Ir išdraikytus jo žudiko mėsgalius.

Balsaus pergyvenimo prislėgti, ėjome tylėdami tr aš 
atsipeikėjau tik tada,kai pastebėjau savo rankose tebetu - 
rįs Iš žmogžudžio rankų Išplėštą šautuvą. Sustojęs krei
piausi į draugus, ką daryti su tuo šautuvu. Vieni ėmė į- 
rodlnėtl,kad ginklas dabar mums būtinai reikalingas,kad 
jo negalime numesti, nes tai vlenlntėlė apsisaugojimo 
priemonė , bet kiti, kurių tarpe buvau Ir aš, ėmėme aiš
kinti, kad dabar karas labai keistai vedamas, Ir, galimas 
dalykas, kad mes visai netikėtai galime susidurti su pa
rašiutininkų dalimis,kurie,pamatę pas mus ginklą,tuojau 
atidarys į mus ugnį.

Po trumpo ginčo visi su tuo sutiko. Nieko nelaukęs , 
trenkiau šautuvą, paėmęs už vamzdžio, Į medį. Jo medi 
nės dalys subyrėjo į šipulius. Ištraukęs užraktą Ir kitas 
lengvai Išimamas dalis, Išsvaldžiau jas toli į visas puses. 
4PSI.

( 
pateko į Vokietijos galerijas, dalyvavo įvairių kraštų pa - 
rodose, jų tarpe Turkijoj ir Šveicarijoje. Jis buvo aukštai 
vertinamas ekspresionistas iki Hitlerio atėjimo į valdžią . 
Po to, kartu su eile kitų žymių menininkų, buvo partijos 
pasmerktas ir paženklintas "barbariško stiliaus, išsigi
męs".

Išvyko į Austriją, pragyveno iš savo "suprastintos " 
tapybos, pasirinkdamas gėlių narue mortus ir peisažus tę
voms. ....... .... ..„ , .....
ian Vedė dainininkę Adelheid Armhold, kuri gavo dėstymo 
darbą universitete Cape Town, Pietų Afrikoje. Abu išvyko, 
ir čia gyvenant, Domšaitis tikrai išsvystė didelį tapybinį 
intensyvymą ir savitą stilių.

Našlė A. Domšaitis yra ištekėjusi už lietuvio Kazio Žvi
rono. Abu priiminės parodos lankytojus ir duos paskaitį a- 
pie Domšaičio dailės darbus.

Gaila, kad šio svetur pagarsėjusio lietuvio dailininko 
darbų šiame kontinente turi tik vienas kitas asmuo, ir mū
sų tarpe jis yra mažai žinomas.

Nuslkratę mūsų draugui gyvybę atėmusiu šautuvu, nu
traukėme toliau į pietus Ir netrukus Išėjome į llūnuotą 
pamiškę, kur kojos grimzdo, vos tik jas pastačius, net Iki 
kel lų.

Klek tamsa leido, žvalgėmės aplinkui,bet nieko ne - 
matyti, jokio trobesio, vien tik didžiulis plotas neišbren
damų pelkių, kuriose be atvangos skambėjo įvairiais bal
sais naktinis varlių koncertas. Visiškai nežinodami, kur 
toliau eiti, nusprendėme apsistoti čia pat pelkėse, kur, 
mūsų nuomone, mus čekistai mažiausia užeiti galėtų. Vie
nas po kito smarkiai įsibėgėdami , stengėmės kuo toliau
sia įbėgti pelkių gllumon,kur sulindome į vandenį Iki tol, 
kad tik veidas kyšojo, kad galėtume kvėpuoti.

Drungnas pelkių vanduo sušildė mūsų stingstančius Iš 
bado Ir nuovargio sąnarius. Sugulėme vienas prie kito , 
kad galėtume vienas kitą jausti Ir vienu kitu žodžiu persi
mesti. Bandėme bent klek užsnūsti, bet snaudžianti galva 
grimzdo pelkėn, o dumblinas vanduo veržėsi burnon, Iš - 
blaškydamas miegą. Nedavė ramybės Ir visokie balų gy
viai, įkyriai kutendami Ir kandžiodami veidą.

BIRŽELIO 28
Vos tik patekėjus saulei, visas pleklų plotas apsl - 

siautė tirštu garų sluoksniu. Pabandžiau Išlysti Iš ba- 
Iš balos,kad bent klek apslžvalgyčiau Ir pasiklausyčiau ,
ar nenugirsiu ko nors, nes juk visai nepažinome šių vie
tovių, kur turėjome "nakvynę". Išllndusį Iš balos . kūną 
mkrėtė stiprus šalčio šiurpas. Paklausiau mirkstančius 
draugus,kaip jie jaučiasi bolševikinio rojaus pataluose.

- Nagi, puikiausiai: minkšta, slidu Ir šlapia, o ko gi 
daugiau bereikia,kur geriau berasI? - atsakė ūkininkas 
G. * . '

Nieko nepamatęs Ir nenugirdęs, murktelėjau atgal J 
savo "patalinę", kurioj tuo laiku buvo daug šilčiau, negu 
ore.

Vis aukštyn kopdama saulė netrukus Išvaikė šaltą 
pelkių rūką Ir vidurvasario spinduliais kaltino dumbliną 
pelkių vandenį, o kartu Ir jame mirkstančias mūsų bū - 
tybes. Nuo vidurdienio Iki pat pavakario buvo tikras ro
jus. Ir ko gi mums daugiau bereikia? Gulime šiltoje 
baloje, šilta, bet paskutinėmis dienomis mus kamavusio 
troškulio nejaučiame. Netikėtai vaizduotėje šmėkštelėjo 
prieš kelias dienas pergyventę kančių vaizdai. Pagalvo-

enormously. Think it should be a big 
winner. It's so nice to have the old 
favourites like 'The Shooting of Dan 
MacGrew’ in the same anthology as 
people like Margaret Atwood. Too 
often collections of poetry 
concentrate only pn literary 
excellence, which is all very well,

View of our country and a journey 
into its past and present.’’ Quality 
design, attractive format. 

A *>

HENRIKAS NAGYS - 
KANADOS POEZIJOS 
ANTOLOGIJOJE

Kanadietis rašytojas John 
Robert Colombo, gyvenąs 
Toronte,šiais metais išleido 
antologiją THE POETS OF 
CANADA, kurion įdėjo po 
vieną eilėraštį 200 kanadie
čių poetų, pradedant pačiais 
pirmaisiais, prancūzų ir 
anglų kalba rašiusiais, iki 
šiandien rašančiųjų.

Antologija skiriasi nuo vi
sų kitų tuo, kad rinktinių, re
prezentatyviųjų poetų tarpan 
pirmą kartą įtraukti ir 12 
poetų, rašančių kitomis kai-'"" 
bomis. Iš lietuvių poetų jon 
buvo pakviestas Henrikas
Nagys. Įdėtas jo eilėraštis 
Laterna Obscura ir trumpa 
biografinė apybraiža. Apie 
šią antologiją Montreallo 
dienraščio The Gazette kul
tūriniame priede atspausdin
toje recenzijoje lapkr. 18 d .
numeryje štai kaip pasisa
koma, minint tuos dvylika 
neoficialiom Kanados kai - 
bom rašančius poetus: "Šie 
trumpi žvilgterėjimai į ma--d 
žai težinomus poetus yra 
perskubūs.o ir atranka kar
tais nelabai sėkminga, kad 
galėtume prie jų priartėti . 
"Laterna Obscura" montre- 
aliečio lietuvio poeto Henri
ko Nagio tačiau yra žavėtina 
išimtis ( is a spellbinding

jęs apie tai, net prasijuokiau: koks didelis užuomarša 
yra žmogus, Į geras sąlygas patekęs.. .Tik prieš kelias 
dienas kiekviena šalikėly pamatyta bala mums atrodė ne
pasiekiamas miražas. Ištroškę kaliniai mirė nuo čekistų 
durtuvų už vieną gurkšnį purvino vandens, o dabar mes 
ne tik kad galime gerti,klek tik norime,bet net drįsome 
Į pelkę įsirioglinti. Poros dienų bėgyje pamiršome neį-'’^^ 
kainuojamą balos vertę, o po kurio laiko pamiršime dar 
daug ką. Gal Ir viską.. .

BIRŽELIO 29
Vos tik pasirodžius pirmiesiems aušros pėdsakams, 

sukilome Iš savo guolių Ir tuojau pradėjome virpėti nuo 
prleaušrlo vėsumos. Pamažu pradėjome klampoti atgal 
į mišką, nuolat suklupdami, nes kojos buvo visai silpnos. 
Pagaliau šiaip taip Išbrido me į sausesnę vietą. Išgręžę 
Iš savo skarmalų dumbliną vandenį, nustatėme pagal jau 
gęstančias žvaigždes Ir prlešaujšrlnę pašvaistę rytuose,, 
kur yra Červenė.

- Man atrodo.traukime tiesiog Červenės link, kad Iš - 
vengus bereikalingų klaidžiojimų, - pasiūliau aš, Ir visi 
Ilgai nesvarstę, nužingsniavome mano numatyta krypti - vz 
ml.

Miške tylu. Tik retkarčiais po kojomis sutraška lūž
tanti šakelė ar sušlama tankūs krūmai, mums pro juos 
elnant. Mūsų baimingai klausai Ir tai jau didelis trlukš - 
mas,todėl stengiamės eiti kuo tyliausiai, atydžlai klausy
damiesi Ir žvalgydamiesi į šalis.

-Halt’. - staiga pasigirdo balsas Iš už vieno medžio.
Sustingome vietoje, negalėdami nė pirštų pajudinti . 

"Nejaugi sapnuoju?" - pagalvojau Ir vėl greit atgavau pu
siausvyrą. "Vokiečių prašlutlnlnkal"’.

Prie mūsų artėjo keturios Iki dantų ginkluotos žmo - 
gystos su atkreiptais į mūsų kaktas vokiškais automati
niais pistoletais. Jų keista apranga atrodė daugiau rus Iš- ! 
ka, negu vokiška. Uniformų aptkaklės buvo atžymėtos 
bolševikų kariniais laipsnių ženklais, bet Ugi žalsvi ap - 
siaustai liudijo juos vokiečiais esant. Be to, griausmingas 
"Halt.”’ Išblaškė visas abejones. Supratęs padėtį,pirmas 
prašnekau vokiškai, kas juos gerokai nustebino.

-Kas jūs tokie Ir Iš kur mokat vokiškai? -šiurkščiai 
paklausė vienas Iš jų.

( bus daugiau )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4
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Mūsų išeivijos gyvenimo
liudytojai

Š.m.spallų mėn.3Od. mū
sų parapijos klebonas buvo 
pasikvietęs Iš Chlcagos 
kun. Algimantą Kezį, kuris 
par ap įjos s ai ėję s us Ir l nku - 
stems parodė tris filmus , 
lietuvių Išeivijos Amerikoje 
ryškiuosius gyvenimo epizo
dus.

Pirmasis filmas vaizduoja 
Pennsylvanljos lietuvių ang
liakasių Įsikūrimą,vargus Ir 
rūpesčius. Tat mūsų anks - 
tyvesnlejl išeiviai,Amerikon 
atvykę prieš I-ąjį Pas.Karą, 

pjauni vyrai daugumoje pali
ko savo tėviškes, nes neno
rėjo figai tarnauti carlstlnė- 
je Rusijos kariuomenėje.Čia 
Amerikoje jie ypač sunkiai 
dirbo: Į žemes Įsikasę, ak
mens anglis Į paviršių stū
mė, fabrikam Ir Įmonėms 
kurą paruošdaml. Vargingos 
buvo Ir jų pastogės, kur po 
sunkių darbų atsikvėpti grįž
davo. Tačiau paliktų tėviš
kių Ir artimųjų jie niekad 
nepamiršo. Žmonas sau jie 
pas trinkdavo Iš saviškių ar 
Iš atsikviestų lietuvaičių 
tarpo. Todėl jie gyveno sa
vitą, gal net getlnĮ gyvenimą. 
Dažnas jų sunklar uždirbtus 
dolerius kruopščiai taupė,

kad galėtų sugrįžti Į.. .tėvy
nę. Bet dažno jų svajonės 
sugrĮžtl Įgimtuosius name
lius neišsipildė: anglių ka
syklos, Įvairios nelaimės ar 
Ilgos priglaudė juos Ir palai
dojo svetimoje žemėje.

Tačiau,kad Ir nepavydėti
ną gyvenimą, jie mokėjo pa
įvairinti. Savo vargus, nelai
mes Ir lūkesčius jie bandė 
Į savo sukurtas dainas-gal 
net Ir balades- įpinti. Todėl 
šalia angllakasybos vaizdų, 
filme ypač Išryškintos ang
liakasių dainos. Kadangi fil
mas susuktas neperseniau
siai, tai dainininkai daugu
moje žilos senatvės sulau
kę, paprastučiai, nuoširdūs 
Ir mieli tėvynainiai. Jų dai
nų sudėti žodžiai dažnai 
sentimentalūs,bet prasmingi, 
o gaida liūdnoka, net graudi . 
Viena senutė, Išskaičiavus 
savo gyvenimo vargingus 
kelius, matyt pūna įsitikini
mo, tarla:”Gal būt tėviškėlė
je būtų buvę lengviau... nu
mirti. .."

D ėmės Ingai klaus ėmės šių 
autentiškų liudytojų. Visai 
kitokius vaizdus Ir nuotai
kas patiekė antrasis f Ūmas . 
Tai buvo 5-oji Tautinių Šo-

klų Šventė Chlcagoje. Matė
me didingą manifestaciją 
mūsų Išeivijos jaunosios 
kartos, suplaukusios Iš visų 
Amerikos Ir Kanados kampų, 
Gėrėjomės darniomis eilė
mis tautinius šoklus šokan - 
člo entuziastingo jaunimo . 
Tai priminė mums gyvas
tingas atgimusios nepriklau
somos Lietuvos šventes Ir 
Išklmes-kalp Ir Nepriklau
somybės laikais, kada būda
vo šaunūs jaunimo sąskryd
žiai, mostai, plasnojimai..., 
Tai buvo jauno-lalsvo lietu
vio pasireiškimas,atkarto - 
jant Romo Kalantos 
Laisvės Lietuvai’.

šukį-

1978 m. 
salėje 
organiza- 
ini. Ste-

T reč las is - dramat Iškas
Išeivijos epizodas- filmas 
apie Simo Kudirkos šuolį Į 
laisvę... Bangavo protesto 
demonstracijos Simą Kudir
ką sugrąžinus atgal Į Lietu
vos okupanto laivą.Liejosi 
pasipiktinimas Amerikos 
pakrančių saugotojams. Bet 
filmas ryškiausiai parodo 
Simo Kudirkos džiaugsmingą 
sugrįžimą į laisvę,tai yra , 
kada jis antrą kartą atvyko Į Ęį 
Ameriką, kaip Išlaisvintas Mh 
lietuvis. Šis filmas Įtikinan
čiai paskatina mus siekti Iš- W 
laisvinimo. 9

Visi trys filmai matytlnl £ 
kiekvienam lletuvlaul. Jie 
priduoda Išeiviams stipry- J 
bės. Be to, tai dokumentinė w 
medžiaga mūsų tautos isto - 
rijai. L. Damulis

PADtKA
Už mano 65 metų sukakties pro

ga suorganizuotas vaišes 
rugsėjo 23 d. Heidelbergo 
reiškiu nuoširdžią padėką 
ciniam komitetui: pirm.
ponui Setkui, P. Kalainienei, V. i 
Žemaitienei, J. Paukščiui, P. Daugi
niui, A. Panumiui iš St. Catharines, 
Stasei Ročienei ir A. Kaušpėdai iš 
Hamiltono, Ont.

Už dalyvavimą pagerbimo vaišėse, 
prisidėjimą prie vaišių ir bendros 
brangios dovanos — rankinio “Bulo-—

du — J. Paukščiui, tautinių šokių 
grupės — “Nemunas” — St. Zubric- 
kienei, savanorių - kūrėjų — A. Šu
kiui 
nui,

va” laikrodžio dėkoju: p. p. P. J.
Kalniniams, L P. Baronams, O. A.
Pamataičiams, V. Ruzgiams, V. J.
Žemaičiams, A. Pranckams, O. A.
Šukiams, J. A. Zubrickams, O. E.
Sakalauskams, J. J. Venckams, J.

PRAKTIŠKIAUSIOS KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Kalėdinis siuntinys (1978) 2:
— 3 metrai angliškos vilnonės medžiagos su įaudimu 
"All wool made in England"; — taip pat eilutei stora 
crimplene medžiaga moteriškai eilutei arba paltui; — 
vilnonė medžiaga suknelei arba medžiaga vakarinei 
suknelei; — vyriškas arba moteriškas puikus acryle- 
no užsegamas megztinis; — 2 poros geriausių vyriškų 
arba moteriškų kojinių; — 20 angliškų cigarečių; —20 
amerikoniškų cigarečių; — 1 svaras kavos pupelių; —
1 svaras šokoladinių saldainių.

" Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis
— $209. 00. Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus 
įvairių prekių. Medžiagos dar galima dadėti 4 metrus, 
3 jardus minko kailio arba kąnors iš žemiau išvardin
tų praktiškesnių ir naudingesnių dalykų:

Jeans "Wrangler" arba "Levi Strauss". ... $ 
Tų pačių firmų švarkeliai...................................
Vyriškas arba moteriškas megztinis..............
Geresnis megztinis............................................ . .
Vilnonės ilgos moteriškos kojinės.................
Vyriškos arba moteriškos nailono kojinės. . . 
Tights (kelnaitės - kojinės)...................................
Crimplene medžiaga suknelei..............................
Crimplene medžiaga moteriškai eilutei.........
Vilnonė eilutei medž."All wool made in England’55. 00 
Geresnė............................,....-......................................
Geresnė. . ....................... ..............................................
Vyriški arba moteriški labai geri bateliai. . . 
Dirbtino minko kailis moteriškam paltui. ... 
Lietsargis teleskopic..............................................
Vilnonė gėlėta skarelė. ..........................................
Nailoniniai marškiniai................................................
Geresni marškiniai................................................... 1
Įvairūs kalkuliatoriai ir Stetoskopai siunčiami 
pagal susitarimą.

Kalėdinis maisto siuntinys, sudarytas iš leidžiamų 
siųsti produktų su visomis persiuntimo ir muito 
išlaidomis — $85- 00.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $33. 00 
persiuntimo išlaidoms.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavy
bes, persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis 
arba pinigais.
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VE/DRoDž/M-
SPALIO REVOLIUCIJAI PRISIMINT.

Spalio revoliuciją sukūrė raudonąjį pragarą 
vadinamą komunistų partijos Rojum. Jis egzis
tuoja žemėje, yra matomas ir jaučiamas, turi 
daug kelių įėjimui ir tik vieną išėjimą — daž - 
niausiai natūrali mirtis; gi kapitalistų Įsivaiz
duojamasis pragaras yra po žeme, neturi jokio 
išėjimo ir tik vienintėlį įėjimą — dažniausiai 
naturiali mirtis.

Kad apsaugot šventą paslaptį, raudonasis 
pragaras liudininkų neįsileidžia ir neišleidžia, 
bet ieškantiems globos visi keliai ir šunkeliai 
atviri — pažai. . .

Simcoe, Ont. B- Bačlūnas,

Pasirodė 
Ruduo Visur

(Tąsa iš praeito numerio) 
Kelionė į Long Island.
Su savo prieteli us iš Long 

Island N. Y. susipažinau Či
kagoje prieš daugelį metų. 
Jų dvi dukros ištekėjo New

“Ramovės” skyriaus St. Ulbi- 
buvusiam vilniečių skyriaus

pirm. Kaziui Bogušiui iš St. Cathari
nes, buvusiam Wellando apyl. 
pirm. Jonui Staškevičiui iš Port Col
borne; skautų vardu sveikinusiam 
D. Zubrickui; hamiltoniškiams: Ge
novaitei Breichmanienei, sveikinu
siai “Gyvataro” vardu, Ig. Varnui — 
SLA 72 kuopos, visuomenės veikė
jui Kaziui Mikšiui iš Hamiltono, kai
mynui iš Ylakių A. šilgaliui.

Už programos atlikimą dėkoju: 
solistei Anitai Pakalniškytei, akom
paniatoriui muzikui D. Scott iš Ha
miltono.

Už asmenines dovanas dėkoju: 
kun. Juvenaliui Liaubai, OFM, p. p. 
J. Radvilams iš Port Colborne, J. 
Milerienei, Elenai ir H. Jasonek, 

Už dovanotus 
tortus: St. Ročienei, O. Kudžmienei 
iš Hamiltono, Aldonai Zubrickienei 
iš Cambridge, O. Šukienei ir A. Bra
jienei iš St. Catharines. Dėkoju D. 
ir P. Dauginams už gėles, salės sta
lų papuošimą, Virginijai Žemaitie
nei už vadovavimą šaltų užkandžių 
vaišėms ir padėjėjoms. Dėkoju 
krikšto dukrai Ritai Ročytei, kuri 
dėl tarnybos negalėdama dalyvauti, 
atsiuntė gėlę per N. Navickienę.

Dar kartą nuoširdžiai dėkoju or
ganizaciniam komitetui už atliktą 
didelį darbą, organizuojant vaišes 
šios sukakties proga: komiteto pirm, 
mėgėjui dailininkui inž. Steponui 
Šetkui už nupiešimą gražios Lietu
vos sodybos vaizdo, kur menininkas 
užaugo ir mano gimimo sukakties 
proga įteikė kaip asmeninę dovaną.

Dėkoju visiems svečiams iš St. 
Catharines, Hamiltono, Toronto, Wel
lando, Port Colborne, Niagara Falls, 
Cambridge, kurie atvykote į mano 
sukakties iškilmę. Ta diena liks ma
no širdyje — jos ir Jūsų niekuomet 
neužmiršiu.. Juozas šarapnickas

Kriščiūnams, A. V. Palujanskams, 
S. S. Zubrickams, O. J. Karaliū
nams, P. J. Skeivelams, V. J. Alon- 
deriams, B. K. Gogeckams, G. K. 
Jasudavičiams, O. A. Panumiams, 
M. S. Setkams, O. P. Meškauskams, 
P. P. Norušiams, M. J. Paukščiams, 
D. P. Dauginiams, P. Gabrėnams, R. 
Norvaišienei, K. Bogušiui, J. Vyš
niauskui, A. A. Setikams, Z. Alon- 
derienei, V. Satkams,1 A. Brajienei, 
G. Daraškienei, M. Katosovienei, K. 
Butkui, K. Jonušui, M. Kukanaus- 
kui, J. Girevičiui iš St. Catharines; 
Z. S. Ulbinams, V. S. Gudaičiams, B. 
Juodienei, A. Kliučinskienei, J. Če

meriui iš Niagar Falls; I. P. Šidlaus
kams, V. Jasulioniui iš Wellando; O. . 
J. Staškevičiams, S. J. Radvilams, šeimai iš Toronto. 
Aldonai Radvilaitei - Sesto su vyru,
J. Rankauskui iš Port Colborne. 
(O. Staškevičienei už tortą); J. Mi
lerienei ir Elenai Milerytei - Jaso- 
nek su šeima iš Toronto; F. Nor- 
montienei iš Australijos; A. R. Zub
rickams ir R. Zubrickaitei iš Cam
bridge; p. p. S. ir P. Ročiams, G. 
Melnykams, E. V. Triponams, E. J. 
Bajoraičiams, A. Z. Pulianauskams, 
M. L. Borusams, E. L. Klevams, 
A. Silgaliams, K. J. Dervaičiams ir 
dukrai D. Dervaitytei; R. B. Pakal
niškiams, solistei Anitai Pakalnišky
tei, M. P. Brasams, O. J. Kudžmams, 
P. Žuliui, A. Kaušpėdai, I. Varnui,
K. Mikšiui, Br. Grajauskui, N. Na
vickienei, G. P. Breichmanams iš 
Hamiltono.

Už vaišių metu tartus žodžius; J. 
Paukščiui prieš pradedant vaišes, 
inž. St. Setkui už pasakytą pagrin
dinę kalbą ir pravedimą sukaktuvi
nio baliaus programos; vaišių metu 
kalbėjusiems: klebonui Juvenaliui 
Liaubai, OFM, Bendruomenės var-

MM

M.Borusienės nuotraukoje dalis svečių JuozoŠarapnicko 
pagerbime. Iš kairės: M. Setkuvienė, P. Breichmanas, G. 
Breichmanienė, kun. Juvenalis Liauba, J. Šarapnickas, A. 
Pakalniškytė, D. Scott ir Staškevičienė.

BALTIC STORES LTD.
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent. BRI, 4HB, England. 
Tel. 01-460 2592.

TEL. 525-8971.
T. L a u r i n a i t i s

Yorke ir jie, išėję pensijon, ; 
apsigyveno netoli jų, Long ; 
Island saloje.

Tą rytą nepaprastai stip
riai lijo. Aš išvažiavau, ta
čiau gatvėse buvo tiek daug 
vandens, bijojau, kad nesu- 
drėktų motoro žvakės ir ne
sustotų mašina. Pravažiavau 
abu kabančius tiltus, Brook- 
lyną ir Manhatteną. Automa
šinų daug ir jos juda pama
žu. Tik pravažiavus Kennedy 
aerodromą, kiek palengvėjo.

Važiuojant toliau į salos 
viršugalvį, lietus pradėjo 
rimti. Atvažiavęs į Riverhead 
paskambinau savo draugams. 
Jie man nurodė kryptį ir pa
sitiko prie greitkelio.

Svečiuose pas artimuosius.
Graži vešliais žalumynais 

apaugusi apylinkė. Puikūs, 
su visais patogumais įrengti 
namai. Kiekvienas turi nuo
savą šulinį ir kanalizacijos 
Sistemą (septic tank). Tik e- 
nergija gaunama iš elektri
nės jėgainės. /Palankios kli
matinės sąlygos ;šilta ir ma
lonu vasarą, nešalta žiemą. 
Mat, jūra palaiko šilimą ir 
švelnina temperatūrą. Oras 
neužterštas didmiesčių dū
mais ir triukšmu. Daugumo
je čia apsigyvenę pensinin
kai. Kai kurie dirbančio am
žiaus. Tačiau šeimos mažą 
nuošimtį tesudaro.

Nepaprastai švelni ir ma - 
loni mano šeimininkė. Atvy
kusi po karo į JAV, apsigy
veno Čikagoje ir išdirbo lino- 
tipiste 28-rius metus "Drau
ge’/. To amato išmoko Mari
jampolėje "Dirvos" spaustu
vėje. Vaišina be paliovos ir 
vis apgailestauja, kad mano 
žmona neatvažiavusi. Kalbė
jomės mes apie viską;prieš- 
karinius laikus, rusų ir vo- 
kiežių okupaciją, bėgimą ir 
pokarinį gyvenimą Vokietijo
je. Jos vyras Klaipėdos kraš
to lietuvis - patriotas. Di
delis idealistas-humanistas. 
1939 m. Hitleriui užėmus 
Klaipėdos kraštą, atbėgo į 
Lietuvą. Nerepatrijavo į Vo
kietiją. Tik rusams veržian
tis į Vakarus, 1944 m. pasi
traukė Vokietijon.

Nepaprastai didelis poezi
jos ir literatūros, o taip pat 
politikos ir filosofijos mėgė
jas. Prisimenu, kai 1967 m. 
pasaulinės parodos lankymo 
metu Montrealyje, Lauryno 
kalnų lietuvių stovykloje nak
ties metu, mėnuliui šviečiant, 
jis įspūdingai deklamavo vo
kiečių romantikų balades. Jų

su įdomumu klausėsi montre- 
aliečių būrys. Jų tarpe buvo 
H.Nagys su žmona, Z. Lapi
nas su šeima ir kiti.
Ir dabar jis man kalbėjo, gal 
be reikalo 1939 metais išbė
gęs į Lietuvą. Nebuvo jis 
ten suprastas nei žmonos ar
timųjų, nei kitų. Dėl savo 1- 
dealistiniai humanistinių pa
žiūrų dažnai buvo vertinamas 
nepatyrusiu. Gyvenęs ne tik 
Klaipėdos krašte, bet kuri 
laiką - ir Karaliaučiuje. Jo 
nuomone, šiuo metu baltoji 
rasė smunkanti. Tas ryškiai 
pastebima Šiaurės Amerikos 
kontinente ir Vakarų Vokie
tijoje. Jis manąs, kad tik 
slavų tautos sudarančios bal
tos rasės kompaktinę masę 
ir turinčios dvasinių ir fizi
nių jėgų atlaikyti kitų rasių 
grėsmę ir spaudimą.

Davė jis man paskaityti 
savo atsiminimus,parašytus 
vokiečių kalba. Rodė man 
susirašinėjimą su Vakarų 
Vokietijos pažįstamu iš jau
nystės dienų - teologu. -Įda
vė gan storą veikalą "Die 
Schuld am deutchen Schick- 
sal" pasiskaityti.

Kitą rytą išvykau iš jo, nes 
su broliu buvome sutarę va
žiuoti į Atlantic City lošimo 
namų pasižiūrėti.
INTERNATIONAL RESORT 

<CASINO
Tokiu vardu pavadinti lo

šimų namai Atlantic City ku
rorte, New Jersey valstijoje. 
Kaip Miami miestas laiko
mas žydų tautybės asmenų 
poilsio vieta Floridoje / žie
mos metu, taip Atlantic City 
vasaros metu. Matomai Į tuos 
abu miestus žydai yra įdėję 
milžiniškas pinigų sumas. 
Juose pristatyta daug dango
raižių-viešbučių, įrengta į- 
vairių pramogų ir sutvarky
tas pajūris. Matyti, paskuti
niu metu abu kurortai neturi 
pakankamai svečių ir jų fi - 
nansinis pajėgumas pašlijo. 
Abiejų miestų savivaldybęs 
kreipėsi į centrinę Ameri
kos valdžią, prašydami lei
dimo įsirengti lošimų namus 
ir tuo būdu prisivilioti lanky
tojų ir apsaugoti abi vieto
ves nuo sunykimo. Atlantic 
City jau veikia lošimų namai 
Manoma, kad bus leista ir 
Miami kurorte.

Visa apatinė vieno viešbu
čio dalis iš pagrindų persta
tyta ir pritaikyta lošimui. 
Milžiniško dydžio salė, gal 
kokių 20- 30 metrų aukščio, 

(Nukelta Į 7 psl.)

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK RAS MUS. MES GALIME
TAU PADĖTI. _________________________ __

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

.--------------------------------------- .—- ■ .  . , — .  ---------------- ■ - -— ------------------------------------------------------------------

susirenka kiekvieno trečiadieni, NL redakcijos patalpose (7722 

Georgo Streeta LaSalle. Que.) 8 vai. vak. Susirinkime kalbama 
lietuviškai Jie atviri visiems^ ieškantiems pagalbos* Atėjęs 
pas mus — nebusi vienas.. Jei nori daugiau informacijų ’ 
skambink:

Leonui G. 366*2548(namu) arba 489*5391 (darbo tol.), 
Juozui $.631. 6834. Henrikui N. 277*7868._____________

1978..XI. 22

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

orn^ 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS__________

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENj NUO 11,30 iki 1 2 vai. nakties.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L.5tonkev;^iul, 1Q53 Albonel Cr., Duv«rnoy. P.O. TEL. 649*8834

PRENUMERATA $10.00 metam* ir $6.00 putei metu.

KELEIVIS
02 127

S psl.
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Taupyk ir skolin k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame am jb SS SI
TORONTO LIETUVIŲ PA ff/l/l/l Al 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.

v Nemokama gyvybė* ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalo* — virš $12,000,000.
■-■•—i ---------------------- .-.n -------------------------------------------------------------------------------

dėmesio tautos fondui 
Artinas l Kalėdos -Kristaus 

gimimo diena. Sveikinsime 
vtenl kitus oi izgan Šiomis at
virutėmis, linkėdami sveika
tos Ir laimės. Tačlau-gra- 
žįaustas kalėdinis sveikini
mas bus auka Tautos Fondui 
-mūsų tėvynės laisvės kovai, 
Visų aukavusių pavardės bus 
paskelbtos Kanados lietuvių 
spaudoje prieš Kalėdas,tad 
Hamiltono ir A-kės lietuviai 
prašomi Iki š.m. gruod
žio mėn.lO d.savo svetklnl- 
mą-auką įteikti šiems T Fon
do Hamiltono Sk. Valdybos 
nariams :plrm. A. Patams lul, 
vlcep. P.Kanopai,sekr. K. 
Baronui, ižd. St.Kanoplenel, 
nariams-M. Juodžiui, A. Juo
zapavičiui, M. Jonikui.

KLB Hamiltono Apyl. pirm. M. Gudinskas įteikia knygą 
"Lithuanians in Canada" abiturientei R. Povilauskaitel, 
abiturientų pristatymo baliuje, lapkričio 4 d. Jaunimo 
Centre. Nuotr. J. Miltenio.

Winnipeg
PRANEŠIMAS
Pranešame, 1978m. gruo

džio mėn. 17 d. 12 vai. šv. 
Kazimiero parapijos salėje, 
KLB Winnipeg© Apyl. Val
dyba kviečia visuotiną - me
tinį bendruomenės narių su
sirinkimą. Dalyvaukime visi.

KLB Winnipeg© 
Apyl. Valdyba.

PADĖKA
KLB Winnipeg© Apylinkės 

valdybos iniciatyva š.m. rug- 
piūčlo 12-19 dienomis buvo 
surengta "Folklorams 78" 
pavlllonas Vilnius, kurią ap
lankė virš 8000 asmenų. Dau
gelis lankytojų gėrėjosi mūsų 
paroda, skaniu ir nebrangiu 
maistu, tautiniais audiniais 
ir audimo technika, tautiniais 
šokiais, dainomis, kurias 
atliko iš Toronto "Vasaros 
Garsų " dainininkės ir mū
sų gražuolė karalaitė. •

Kad visa taip puikiai pavy
ko, yra nuopelnas prisidėju
sių darbu. Jiems reiškiame 
padėką : Paviliono Vilnius 
gražuolei, miesto majorui ir 
jo pagalbininkui, parodos -ro
di nių išdėstytojams, rinkė
jams ir jų saugotojai, rodi - 
nių davėjams ir parodos me
tu aiškintojai, "Vasaros Gar
sų" dainininkėms ir jų glo- 

C P»l.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas ....................8%
term, depozitus 1 m. 9% 
term, depozitus 3 m. 9’/4 % 
pensijų fondas 914%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 11 % 
nekiln. turto pask.  10%

Gražiausia kalėdinė dova - 
na bičiuliui ar giminei yra 
lietuviška knyga Ir lietuviš
kas laikraštis .Šį brangų tur
tą,Jabal žema kaina, galima 
įsigyti kiekvieną sekmadienį 
Jaunimo Centre ved. Pr . 
Enskalčlo knygyne.Čia gau - 
narni naujausi leidiniai,lie
tuviškos plokštelės,prie au
tomašinų klijavimui lietu
viški ženkliukai.P.Enskal - 
tls priima Ir Kanados lietu
viškųjų laikraščių prenume
ratą.

KLB Kultūros D-ja atel - 
nančlų metų kovo mėn. nu
mato surengti Hamiltone ta
lentų vakarą. Savo talentą 
galės parodyti visi jaunos 
kartos įvairaus meninio pa
saulio atstovai Iš visos Ka - 
nados. K. B.

bėjams, lietuvių ir latvių tau
tinių šokių šokėjams, tautinių 
juostų ir kaklaraiščių audėjai 
maisto produktų užpirkėjui 
ir paruošė jams, virtuvės šei
mininkėms ir jų pagalbinin
kėms, pyragų ir tortų kepė - 
joms bei jų pardavėjoms, 
baro- įvairių gėrimų pilsty
tojams, administracinės tvar
kos prižiūrėtojams ir visiem 
kitiem prie Paviliono Vilnius 
darbų prisidėjusiems.

V. Januška 
KLB Winnipeg© 
Apyl. Vai d. pirm.

saultstmarie ■
PERS [SPENGIMĄ S AR 
APSILEIDIMAS ?

Šių metų pradžioje, me - 
tintame KLB tautiečių susI- 
rtnklme, vietinio Kanados 
Lietuvių Fondo Įgaliotinio 
prašymu, buvo nutarta pas
kirti KLFondul Iš Bendruo
menės kasos papildomus 
$300.Š. m.liepos mėn.pra
džioje KLF įgaliotinis pas
kambino vienai Iš svarbiau
sių A-kės Valdybos narių- 
Reginai Galinienei,klausda
mas, kada paskirtieji pinigai | 
bus pasiųsti į Torontą. Gau
ta atsakymas,kad talbus pa
daryta tuojau, kaip tik bus į- 
rašyti banke esančioje B -

(Nukelta į 7 psl.)

KAD VISOS DIENOS 
TOKIOS BŪTU...
Jau visa savaitė po Visų 

Šventų, o dienelių gražumė
lis neišpasakytas. Saulutė 
maloniai kaltina Ir bevelk 
žeme ritinėjasi. Nevienas 
pečiais trauko,stebisi,sako 
neprisimena ar kada ankš
čiau šiuo laiku Iš viso ouvo 
tokių dlenų.Tlk gyvenk, žmo
gau, džiaukis .gėrėkls Ir apie 
senatvę dar nė negalvok !

Tyliai, ramiai net vėjo ne- 
blaškoml leidžiasl, visus ta
kelius apkloja saulėje nus
palvinti žėruojantys auksi
niai klevų lapai. Daug ką jie 
primena, pasako, po kojomis 
šnarėdami seka savo trum
palaikio gyvenimu pasaką.

Tik dėl tos priežasties , 
klek pavėlavęs nei įprasta, 
Ir šio sekmadienio Popletėn 
atsirandu. Įeinant į salę že
myn pro atdaras duris jau 
girdisi vientisinis daugelio 
žmonių klegesys. Nužengęs 
keletą laiptukų, štai aš jau Ir 
stoviu Vytauto Didžiojo Me
nėje, akimis bandau apžvelg
ti gausiai čia susirinkusius . 
Žlūrau.ar nepastebėsiu, kur 
šį kartą manoji "gengė"įsl - 
tvirtinus t.Bes Idalrant, nė ne
pastebėjau, kaip čia pat, ša - 
lla manęs, tarytum Iš pačio 
dangaus, nukrito maloniai 
besišypsanti geltonplaukė. 
Širdis Iškarto smarkiau šu
plakė, kūnu,tarytum elektros pas lbeldė į mūsų duris . 
srovė perbėgo,momentui pa- Draugal> prašau dar nesku- 
llkau ,kalp Ir apstuloęs.Mat, (r užuojautų Į latkraš- 
š vies laplaukės-tai mano ou - člua nedėtl—sakosi, ji bu
vusios pačios saldžiausios slantl gerutė, 
jaunų dienų svajonėsburlan - šlos Popietės budintis 
člat veikusios, žavėjusios, pristato svečius Ir kviečia 
daug Ilgesio manyje sukėlu- rlnktls j didžiąją salę LN 
slos.Gerai,kad ji pirmoji Ir nar[ų suslrlnklman,kur bū- 
prabllo,užkalbino,savo šveistą svarstomi nauji LN įsta- 
nlu balseliu prašneko:" Ats t-taU išsiplėtė šie Namai, 
prašau laoal.kad mes nega- praėjo eilė metų, pasikeitė 
Įėjome dalyvauti praėjusį gyvenimo sąlygos .Todėl rel- 
savaltgalį tame Spaudos Va- kannga praplėsti, patooulln - 
kare-oalluje. Žinote, visokių t| g(ų Namų (r aple juos 
tų reikalų gyvenime, Ir ne sįsukančios veiklos nuosta- 
vlsur galima suspėti, -tai t
mūsų auka spaudos relka- K'a( gražu lauke> sava(me 
lams", -Išėmusi Iš ranklnu- gera (r šlrdyje> o
ko, mandagiai duoda manpa- kad tlk daugiau tokių nuotal - 
atrašytą gražų popierėlį . klngų> saulėtų lr ialmlngų 
Šlmtlnė-tal graži Ir apskrl- dIenų. Ta( t(k gyvenk lr 
ta suma- žlūrau Į jos ra - norėk 
mlas mėlynas akis Ir suvir
pu Iš džiaugsmo. Tai buvusi 
veikli M terų Būrelio, o tai 
taipogi lr "Nepriklausomos 
Lietuvos" rėmėjų būrelio 
p-kė Julija Skrebutėnienė.
Norėjosi lr daugiau su ja Susirinkimui pirmininkavo 
šnektelėti, bet ji palinkėjusi adv. G. Balčiūnas, sekreto-
vtso gero man lr visiems 
šio laikraščio skaitytojams , 
paspaudė ranką lr Išskubėjo 
savo reikalais. Laiminga 
diena šiandien- pagalvojau 
sau...

Vos atsipeikėjęs nuo šio 
malonaus susitikimo, nė ne
pajutau, kaip mano akys nu
krypo lr užkliuvo kiton sa - , 
lės pusėn,kur didelio draugų 
būrio apsuptos, šnekučiavo
si, vaišinosi lr kitos dvi šir
džių žavėtojos geltonplaukės. 
Tai mūsų mielosios solistės, 
toroutletė Slava Žlemelytė 
lr montrealtetė Gina Čap- 
kausklenė, vakar vakare tik
rai Įdomiai lr nuotaikingai 
šiuose Namuose koncertavu
sios, 'Visus Ir vėliai nuotai
kingai žavėjusios.

Kaip čia dabar padarius? 
Man būtinai reikia prie jų 
pribėgti—tik Iš kur dabar 
čia tos drąsos,kai ten prie 
jų tokia spūstis? Vakar, jų 
dainavimo sužavėtas, spe
cialiai dėl to iš Sudourlo į 
čia atvykęs, to šiaurinio 
miesto bernužėlis Juozas 
Paulauskas—labai norėtų iš 
G mos sužinoti,ar ji nesutik - 

tų duoti koncertą Ir jų mies
te, progai pasitaikius. Jam 
buvau pa žadėjęs, kad suvestu, 
supažindinsiu, "paplršllau - 
slu".Sukaupęs visą drąsą , 
prls įstatau. Pas Is ve Iklna me. 
Klausiu,kaip pailsėjo po va
karykščio koncerto? Gerai , 
kad Gina atsako juokaudama: 
" Žinote, man ne naujiena Ir 
aš papratusi kiekvieną naktį 
miegoti vis kitoje lovoje" . 
Tai jau gerai, ir aš pasida
rau drąsesnis. Užsimenu, 
kad šioje salėje yra bernio
kas vien tik ja susižavėjęs , 
na tai Ir pradedu "tikras 
piršlybas".Supažindinu juos, 
matau, kad tarp jų "meilė" 
prasideda Iš pirmo pas Ima - 
tymo, tai dėl šventos ramy
bės, nukiūtinu šalin,

Dabar jau artėju prie man 
įprasto, kaip ir "nuosavo" 
stalo. Nuo šių susitikimų su 
šviesiaplaukėmis atsipeikė
jus, tiktai dabar pamatau, 
kad visus mano judesius nuo 
Įžengimo Į šią salę, net su 
dėmesiu seka ir dar dvi 
šviesiaplaukių kategorijai 
priklaususios damos. Viena 
tai ta, kuriai prieš 20 metų 
prie altoriaus prisiekiau, Ir 
antroji šalia, tai jos motina 
tik ką Iš Brazilijos atvyku - 
si, visa kuo besidominti, tai - 
gi tikroji mano uošvienė". Ir 
pasitaikyk tu man taip’. Ne 
tėvo, ne motinos dienos, o 
uošvienės dienos Išvakarėse

IXS9U LIETUVIU NAMAI

LIETUVIU NAMŲ 
SUSIRINKIMAS 

riavo p. Jankauskienė, J. 
Strazdas atidarymo žody pa
aiškino : dėl susllpnėjuslos j 
sveikatos pasitraukia iš LN 
valdybos pirmininko pareigų. 
Naujuoju pirmininku . išrink
tas Algis Senkus.

Svarstytas naujai paruoštas 
įstatų, projektas. Būta daug 
siūlymų, pakeitimų ir papil
dymų. Tuo atžvilgiu publika 
parodė nusimanantį dėmesį 
ir tai yra džiugus reiškinys. 
Ilgiausiai sustota ir balsuota 
d|ėl balsavimo tvarkos, ren
kant valdomuosius organus. 
Valdybos siūlymas: kiek ren
kamųjų, už tiek narys turi 
ir balsuoti, žinoma, pasirink
damas kandidatus, susirinki
mo buvo atmestas. Narys 
gali balsuoti ir už mažiau 
kandidatų.

Pranešimus padarė pirm. 
Alg. Senkus ir ižd. J. Slivins- 
kas. Per š.m. 6 mėn. skolų 
Išmokėta $ 60. 000; Iki šių 
metų galo bus išmokėta dar 
$ 90. 000. Tada skolų beliks 
$ 160. 000. Bingo lošimų pel
nas per 6 mėn. padidėjo 
$ 40.000. Pernai LN aukų 
Lietuviškom i organizacijoms

916% 
9% 
83/*%
8 >6 %

MOKA:
už 3 m. term, indėlius 
už 1 m. term, indėlius 
už pensijų ir namų planų 
speciali taup. sqsk.
už taupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 21
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% Įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sųskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

ir 532-1149 M6P ’A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

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

* Namų — Gyvybės
/ A/C^/J A Af * Automobilių
Ę * Komerciniai

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

V Bačėnas AU Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W,

TORONTO, ONTARIO 
M6P 1A5

ir reikalams grynais pini
gais ( neskaitant nuolaidas, 
kurios daromos nuomuo - 
jant sales) davė $3. 000. Šie
met per 6 mėn. $5.500, iki 
metų pabaigos sieks $10. 000. 
LN pelnas per 1977'm. siekė 
$135. 000, o per š. m. 6 mėn. 
$ 110. 000. "Labdaros" fondo 
iždas irgi smarkiai auga. 
Sekančių metų pabaigoje ka - 
pitalas sieks $ 300. 000.

Pagerbtas Jurgis Strazdas, 
ilgametis LN pirm, ir Birutė 
Strazdienė. Jam valdybos na
rys T. Stanulis įteikė oda į- 
rištą "Lietuvių Namų Žinių" 
3 metų komplektą. J. Strazdas 
trejus metus redagavo "LN" 
žinias. B. Strazdienei, kuri 
talkino biuletenio paruošime, 
valdybos narė B. Bedarfienė 
įteikė gražią rožių puokštę. 
Susirinkimo dalyviai buv. 
pirmininką ir B. Strazdienę : 
už ilgų metų našų ir vaisingą 
darbą pagerbė atsistojimu ir 
plojimais.

Paliesti nauji projektai. 
Juos aiškino inž. H. Lapas. 
Ruošiamas naujas centras, 
kuriame tilps ir pensininkų 
namai. Jau yra paruošti ir 
brėžiniai.

Aplamai, susirinkimas pra
ėjo darbingai. Susirinkimo 
dalyviai: Šmigelskis, Ignai - 
tis, Tamošauskas, Kulnys ir 
kiti davė gerų pastabų ir pa
klausimų dėl įstatų sudarymo

TORONTO LIETUVIŲ 
VYRŲ CHORAS

Š. m. vasario mėnesio 
pradžioje, muz. solisto Vac
lovo Verikaičio bute įvyko 
pirmasis choro steigiamasis 
posėdis,kuriame dalyvavo 12 
vyrų. Posėdžio iniciatoriai 
buvo Toronto Lietuvių Namų 
Vyrai. Nutarta steigti Vyrų 
Chorą. 1

Pirmoje repeticijoje da
lyvavo 4 vyrai, vėliau 8 ir po 
to repeticijas reguliariai 
lankė tarp 16-22 vyrų. Šiuo 
metu choras jau skaičiuoja 
34 vyrus savo sąstate. Pa

= IMA:

= 916% už asm. paskolas

= 916% už mortgičius

mil i jono dolerių

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
sisekimo priežastis-sol. V. 
Verikaitis ir vyrų pasiryži
mas. Vaclovo entuziazmas , 
jumoras ir sugebėjimas įsi
jausti Į lietuvišką melodiją 
stiprina ir jungia choristus 
į stiprų meninį vienetą.

Todėl ir nenuostabu, kad. 
jau š.m. balandžio 22 d. To
ronto Lietuvių Vyrų Choras , 
būdamas tik dviejų mėnesių 
kūdikis,' kartu su Lietuvių 
Namų Moterų Dainos viene
tų gastroliavo Tilsonburge . 
Gegužės 6 d. Toronto LNar 
muose drauge su sol. A. Pa
vasariu iš Los Angeles su
ruošė savo pirmąjį koncertą 
Toronte. Šiuo metu choras 
ruošiasi lapkrižio 25 d. iš
vykai į Worchester,Mass .

Š. m. gruodžio 2 d. , Prisi-,_ 
kėlimo parapijos salėje, To-^" 
ronte Vyrų Choras dalyvaus 
Prisikėlimo Parapijos Cho
ro 25 m. sukakties minėjime, 
kur išpildys savo programą 
su Prisikėlimo Parapijos 
Choru kartu.

1979 m. Choras jau pak
viestas koncertuoti į Hamil
toną ir Torontą. Tikrą Cho
ro meninį pajėgumą galima 
bus įvertinti 1979 m. gegu
žės 12 d. , Lietuvių Namuose 
kur įvyks mūsų metinis kon- 
certas ir Choro krikštynos

Dabartinis Choro rūpės - 
tis yra įsigyti atatinkamas 
uniformas, reprezentuojant 
Kanados lietuvius. Choras 
ir čia susilaukė netikėtos fi
nansinės paramos iš pirmų
jų aukotojų,parodžiusių savo 
iniciatyvą: M. Antanaitis- 50 
dol. , P. Žiurinskas- ’50 dol. 
ir J. Barzevlčius- 25 dol.

Vyrų Choras nuoširdžiai 
dėkoja už jūsų moralinę ir 
finansinę paramą ir tikisi, 
kad ir kiti paseks jų pavyz
džiu.

Aukas galima įteikti pirm. 
J. Karasiejui, reikalų vedė
jui T. Stanuliui arba kiekvie
nam choristui,' Visos aukos 
bus skelbiamos spaudoje.

'T. Stanulis
N t P R IK L A u SOM A LIETUVA
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j SAULT ST.MARIE.........
(Atkelta iš 6 psl.) 

ės pinigų sąskaitoje už pusę 
metų nuošimčiai. Praėjo po 
to dar trys mėnesiai, o pi
nigai Torontan vis neišsiųs
ti. Kaip tat paaiškinti-tau - 
pymas KLFondn sąskatton , 
ar paprasčiausias apsįleidi
mas ?
KUO TOLIAU.TUO GRAŽIAU

Neseniai "T ėv. Žlb." buvo 
korespondencija apie jauną 
mūsųtautletę, kurios abu tė
vai yra bėgliai nuo komuniz
mo. ŠI, jau gimnazijoje besi
mokanti jaunuolė, pasisakė 
nežinanti kas yra komunlz - 
mas’.? Pasitaiko dar Ir to - 
tokių keistų ar stebinančių 
užklausimų vis Iš jaunosios 

''**>artos atstovų ir jau paau
gusių Ir Išsimokslinusių.

Klausiama, kam yra rel- 
^-kallngas Tautos Fondas ar 

XLFondas, ar kam reikalin
ga bendruomeninė veikla Ir 
1.1. Šluos visus, kaip nuo 
krosnies nukritusių, klaus l- 
mus pralenkė Ir nustebino 
jau prieš keletą metų jauna , 
un Ivers Itetą ba Igus l tautietė, 
kuri vietiniame, dienraštyje 
pageidavo, kad mūsų mieste 
būtų švenčiama gegužės 1- 

_gjl diena’.’.’. Ir visa tai bėg - 
•Jų nuo komunizmo atžalos . 
Ai|kl Išvada- tėvų kaltė ar

- apklautlmas’.
f "TJŽ S [SAKYKIME KNYGŲ 

KALĖDŲ DOVANOMS IR 
ŽIEMAI

Kaip spaudoje matyti, įvai
riose Š. Amerikos lietuvių 
kolonijose vyksta lietuviš
kosios spaudos platinimo 
vajus, bet pas mus tuo niekas 
nesirūpina. Teko kalbėti su 
pora tautiečių, kurie yra už
sisakę knygą GENEROLAS 
P. PLECHAVIČIUS, bet dar 
negavę. Šiam korespondentui 
labai patiko Ir visiems tau
tiečiams labai rekomenduo
tina A. Mirono knyga SAN - giškas su vietos lietuviais Ir 
TAKA, kurioje sutalpinta 15 populiarus visame mieste, 
novelių, o kelios Iš tų novelių i Kor.

JiŽ^KEITH BUILDING MAINTENANCE
NAMU REMONTAS

Taisymas stogu įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
Tel. 36 3- 1620.

Apie darbų sąžiningą atlikimą, teiraukitės pas 
LeonąGurecka. 366- 2548.

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodcHuoju 
Vasaros laiku saugojimas 

(Storage)

6396 Bonnontyne Ave. Verdun, Montreal

Highland Auto Body
• ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORĖS(Body) TAISYMO

- IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy

ir atsiimant

• . PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Šulinskas 8, San tai. 389-0571.

364-1470

611 Lofleur Ave., LaSalle. — Tel. 366-7281

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BįGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 • Tel. 255-40/6
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KRONIKA
TAUTOS FONDO ATSTOVY
BĖS MONTREALIO APYLIN
KĖS PRANEŠIMAS IR 
APYSKAITA

(Tąsa)
Laikas bėga greitai. Mūsų 

gretos nuolat retėja,o darbų 
barai nemenkėja, mūsų užda
viniai nemažėja. Broli, Se
se, atverk savo širdį, Ištiesk 
pagalbos ranką kenčiančiai 
Lietuvai, aukodami Tautos 
Fondui.

Širdingai dėkojame vi
siems Montreallo Apylinkės 
aukotojams. Malonu konsta
tuoti, jog didžiumoje esame

\

yra laimėjusios Dirvos pre
mijas. Pradėjus Santaką 
skaityti nesinori padėti į ša
lį, o kaina mažesnė, negu 
bonka ruglnukės.. .tik $6.30 
/JAV/ Ir galima užsisakyti 
per Draugą ar Karį. Auto
riaus adresas:A. R. Mironas 
C a ml nito Del Sol, 
CARLSBAD, Caltf., 92do« , 
USA 
GANDAI AR TIESA?

Mieste klaidžioja vienas 
kitas gandelis,kadSault Ste. 
Marle atstovas,Ontario par
lamente Ir buvęs Ontario 
pramonės Ir turizmo minis- 
terls John Rhodes staiga 
miręs kelionėje Iš Egypto į 
Iraną, nemirė širdies prie
puoliu, bet buvo nunuodytas 
vienos labai kerštingos tau
tos žmonių, kuriems s sako 
nepatiko jo biznis su ara
bais.

Velionis Iš paprasto dar
bininko 1950 m.perėjo poli
cininko, radio-' televizijos 
pranešėjo, miesto tarybos 
nario, burmistro, parlamen
to atstovo darbus,kol galų 
gale atsisėdo į ministerlo 
kėdę. Jis buvo labai drau

Tel. 767-6183 

jautrūs Ir neabejingi Tautos 
Fondui. Atsiekti aukščiau
si re .ultatal nuo mūsų sky
riaus įkūrimo dienos.Taipgi 
turime nemažą būrį šimti
ninkų- linkime,kad jų norai 
Ir Intencijos Išsipildytų-pa
kiltų laisva Lietuva’.
- Reiškiame gilią užuojau
tą į amžinybę Iškeliavusių 
Tautos Fonęlo rėmėjų šei
moms bei artimiesiems.
- Primename, kad dali.A 
Vazallnsko piešto paveikslo 
,koplją galima gauti Tautos
Fondo Montreallo A-k ės 
Atstovybėje, prlslunčlant 
mažiausiai 5 dol.auką pirm. 
H. Adomoniui 5495 Cool- 
brook Ave., H3X 2L3,tel: 
489 6527.

PASIRODĖ RUDUO. . .
(Atkelta iš 5psl.) 

išdažyta gana tamsiai pilka 
spalva. Grindys išklotos 
raudonu, juodais raštais iš
gražintu, kilimu. Grindų to - 
nas derinasi su lubom ir 
sienom. Lubose tankiai, bet 
gana giliai, sudėti elektriniai 
prožektoriai. Tuo būdu švie
sa niekam nekliudo. Nesigir
di nei triukšmo. Visa aplin
ka veikia lankytojus rami
nančiai. Patalpos stipriai 
vėsinamos. Viduryje sudėtos, 
lošimų mašinos (slot machi
nes), dolerinės ir 25 centų. 
Popieriniai banknotai iškei
čiami į metalo monetas prie 
tam tikrų langelių. Kitame 
gale - kortų lošimui pusiau 
elipsiniai stalai, aptraukti 
žaliu aksomu. Prie jų sėdi 
lošikai.o priešais juos loši
mų b-vės tarnautoja (s) -ban 
kierius. Jis veda žaidimą, 
surenka pinigus ir duoda 
atatinkamos vertės spalvo
tus medinius skrituliukus. 
Bankininkas traukia kortas 
iš dėžutės. Čia lošiama BJąck 
Jack ( 21 -.očka ,).Mažiausia, 
suma 5 doleriai. Prie jų ne
įmanoma prisėsti, nes visos 
vietos užimtos. Kitoje gru
pėje mažiausia žaidimo su
ma 25 doleriai. Aukščiausia 
- tūkstantis. Čia kartais pa
sitaiko tuščia kėdė. Prie ki
tų stalų lošiamas pokeriš. 
Žiūrovai nuo jų atskirti už
tvara. Prie ilgų elipso for
mos stalų du tarnautojai da
lina kortas, du sėdi ant aukš
tų kėdžių abiejuose stalo ga
luose ir seka žaidimą. Čia 
vėl keli stalai "deviatkos". 
Vėl keli "kauliukų" stalai. 
Dar toliau laimės ratai, o pa
sieniais dolerinės "slotma- 
mašinos".

Jettė & Freres
VISKAS

------ =^»

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

Plumbing SUnoting kontraktoriun.

14Q-2e AVENUE - 366-0330

Montreal

Henrikas Adomonis, Tautos 
Fondo Montrealio Apylinkės 
pirmininkas.
SKELBIAME 1978 m.
APYSKAITĄ
Gauta: 887 dol. /tiesioginės 
aukos/, 1.505. 25 dol.aukos/ 
Vasario 16 d. minėjimą/, 
Bruttp: 2.392,25 dol.

- 295,03 "/l /2
bendrų Išlaidų Ir .plakatai/ 
Netto:

f
2.097, 22 dol.

101,41 " /Ilk.Iš Iš 
1977m./ 

dol.Viso: 2.198,63
24, 06 /proc. Iš 

Lito /
VISO: 2.222.69 dol.
Išs įlįsta T F Atstovybei To- 
ronmn- 2.000 dol.

Ik! š. m. lapkričio 1 d. liku
tis: 222.69 dol.

Tautos Fondo j Atstovybės 
Montreallo A-kės ' Valdyba 

Pirmininkas- H.Adomonis , 
Sekret. - D. N. Balt r ūko n Is , 
Iždln. - G. Alinauskas.

TAUTOS FONDUI AUKOJO: 
200 dol. : Jonas Lubinskas, 
po 100 dol. :. J. Aneliunienė, 
Leono Jaugelio atminimui- 
sūnus, Montrealio Lietuvių 
Kredito Unija "Litas"; po25 
dol. : V. Bilevičius, J. P. D., 
R. Kalvaitytė, H. Adomonis, 
K. L. K. Montrealio Draugija/ 
Montrealio L. Kun. Mindauge! s 
Šaulių Kuopa, Montrealio Me
džiotojų Klubas "Nida", Mont
realio SLA Kuopa; po 20 dol: 
P. Beleckas; po 10 dol: p. p. 
Sniečkai, " Neringos " Jūrų 
Šaulių Kuopa; po 5 dol: A. 
Mačionis, S. Vaičikauskas, 
V. Ptašinskas (auka už A. Va- 
zalinsko plakatą), J. Gedmi
nas ir 2 dol. : A. Jurjonas.

Viso ..... 887 dol.
KLB Montrealio Apylinkės 
Vaidybos Ruošto Vasario 16 
Dienos Minėjimo Aukų Lapas.

(Pirmas skaičius -Tautos Fon 
dui, antras-Bendruomenei).

K. Toliušis : 125 - 10, M.
(Bus daugiau) Gu°bys: 100-25, D. Jurkus: nauską.

A URŠULEI BARŠAUSKIENEI mirus Lietuvoje, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnums 
Albinui ir Vincui Baršauskams bei jų 
šeimoms —

Genovaitė ir Bronius 
Bijūnai

Mūsų Kredito Unijos nariui
A t A

ALFONSUI DAUGELAVIČIUI mirus, 
jo žmoną! Viktorijai bei visiems kitiems
artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia —•

Montreal!© Lietuvių Kredito
Unijos "Lito" Valdyba____

Lietuvių Karių Veteranų Sąjungos 
RAMOVĖ 

Montrealio Skyrius
Ltn. A. DAUGELAVIČIUI mirus, nuoširdžią 
užuojautą poniai Viktorijai, giminėms ir 
artimiesiems reiškia ir kartu liūdi: — x

Skyriaus Valdyba

Montrealio Karių Ramdvėnų ilgamečiu! 
pirmininkui

A. A. PRANUI KETURKAI 
mirus, giliame nuliūdime ir skausme jo mielą 
žmoną Vandą, jo sūnus — Rimą ir Antaną ir 
jo sesutę Viktoriją Daugelavičienę bei kitus 
artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime —

Valli ir Jonas
Vi 1 i u š i a i

25 - 5, P. Brikis: 25 - 5, 
G. Alinauskas :25 —, J. Žur-. 
kevičius: 30 —, A. Daugela- 
vičius: 25 -5, I. Pavilanis : 
25 - -, I. Mališka: 25 -15, 
J. Lukoševičius: 25 - 5, J. 
Kibirkštis : 20 -5, J. Valiu
lis :20 - 5, Br. Staškevičius : 
20 - 5, St. Daukšas: 14 —, 
M. Kasperavičienė: 10 - -, L. 
Jonelytė:10 —, E. Kardelie
nė : 10-5, J. E. Dalmotai:10—, 

(Pabaiga kitame numeryje) 
° Dr- Algirdas Adomonis 
nuo gfupjjžio mėnesių.prad- 
žios__j2rajjės dirbti Royal 
Victoria ligoninėje, Outpa
tient Medical Klinikoje. 
© A. Keblys buvo ligoninė
je nesunkiai operacijai. Jau..- tinkama dovana, 
yra sugrįžęs į namus ir rū
pinasi šio savaitgalio > A V 
choro koncertu.
© Jonas Vaitkutis buvo iš - 
vykęs į Australiją ir Aziją . 
Aplankė ten žymesnes vietas 
Daugiausiai įspūdžių parsi
vežė iš Indijos.
• A. ir K. Kuraičiai iš St. 
Catharines svečiavosi pas 
Andriuškevičius ir Pėterai
čius, aplankydami ir savo 
gerą pažįstamą kun. J. Arą-

e Pr. ir Juzė Šimelaičiai, 
nepamiršdami Montreallo, 
dažnai apsilanko pas savo 
artimuosius Dikaičius.
® Berta Mingelienė susituo
kė su Jonu Lepeška Cleve- . 
landė. Sūnūs lieka gyventi 
Montrealyje.
ATITAISOME:

Praėjusiame NL 46 nr. , 
Šaulių Aido skyriuje,apra
šant Vilniaus Šaulių Rinkt.— 
nės lO-čio minėjimą, pasi
taikė netikslumų:
- Žodžiu sveikino.-J. Kabūc-T 
kienė.Turi būti J.Labuckie-1 
nė.
- turi būti:. . o visiems 
Okteto dainininkams jiems

- Dailininkas B. Balaišaitis, 
turi būti:B. Balai ši s.
- atspausdinta: "po skanios 
šeimininkių’paruoštos vaka
rienės, vadovaujant E.Kra- 
sowskienei. . . turi būti:

Po skanios šeimininkių 
paruoštos vakarienės.vado
vaujant M. Kasperavičienei, 
ir puikaus stalų aptarnavimo 
vadovaujant E. Krasovskie- 
nei,vyko mažosios loterijęs 
. . . Už nemalonius netiks > 
lumus atsiprašome. NL

kelnėms
pristatant

M PHILIPPE IZZI

SKAMBINKIT - 45 ™ 7 1 4^ Cl
NETTOYEURS CLEANERS 

....... .........  7661-A CENTRALS 
495-90e AVE

coin / corner Bayne 365-11431 
2 9 55 Allard Street, Ville Emard

7 6 6-2667.
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NL REIKALAI
žiausias bet kada. Tai dėka 
sumanių rengėjų, o ypač pir
mininko Augustino Kuolo, 
kuriam pavedame ir jį pra
šome tinkamai padėkoti vi
sai rengimo grupelei bei ki
tiems kuo nors prisidėju
siems.

P. S. Dar yra likę nepas
kelbti šie montrealiečiai, 
pirkę akcijas :H. Adomonis ir 
Juzė Dainienė po 2 akcijas; 
Stasys Morkūnas .Vincas Bu
kauskas ir Antanas Mockus 
po 1 akciją. NL .

nūs gėlių sudėtinis. Sugie
dota Ilgiausių Metų. Trumpu 
žodžiu padėkojo už nuošir - 
dūmą Vyt. Gruodis, o Dalia 
Gruodienė kvietė jų nepa
miršti ir juos Šveicarijoje 
aplankyti, nes ir jie niekad 
montrealiečių ir Montreallo 
nepamiršią.

e Kazys Ambrazas, vieno 
saliūno Peel str., Montre- 
alyje menadžerįs, išvyko 
darbovietės autobusėliu 
atostogų su savo bendradar
biais , į St. Peters burgą.

Kartu išvyko ir Kazė Pet
rulienė, kuri žada ten pra-

I
1

maloniai Kviečiami 
atsilanfiyti į SU1
koncertą, J.

(Repertuaras iš PLD Dainų Šventės Toronte)

RENGIAMAS AUŠROS VARTŲ CHORO, šį šeštadienį 
lapkričib 25 d. 7:30val. vakaro PARAPIJOS SALĖJE.

' . i
VEIKS BARAS, LOTERIJA IR 

UŽKANDŽIAI.

Įėjimas $5.00; studentams - $3.00.
Rengėjai

SPAUDOS VAKARAS
Spaudos Vakaras, Įvykęs 

Toronte, pareikalavo nema
ža pasiruošimo. Torontiečiai 
atkreipdami dėmesį Į rengė
jų kvietimą ne tik gausiu da- 
,lyvavimu parėmė laikraštį , 
bet ir nupirko po akciją-pa
pildydami turimas: S.Kuz
mas, S. Jokūbaitis, W. Dau
ginis, M. Račys, R.'Kulnys , 
J. Šarapnickas ir P. Juddko- 
jis.

Iš viso, kaip apyskaitos 
rodo, Spaudos Vakaro pa
siektas gražus pelnas, did-

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
MONTREAL!© APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Š.m. gruodžio mėn. 1O d. , 12 vai.,Aušros Vartų 
Parapijos salėje šaukiamas visuotinas K.L.B.Mont- 
reallo Apylinkės narių susirinkimas.

Susirinkimo Darbotvarkė :
Susirinkimo atidarymas
Susirinkimo Prezidiumo sudarymas
Praėjusio Susirinkimo pr(otokolo priėmimas 
Pranešimai: - Pirmininko

- Kultūros Komis įjos 
-Tautos Fondo
- Kanados Lietuvių Fondo
- PL Jaunimo Sekcijos
- Revizijos Komisijos

Diskusijos dėl pranešimų
Naujų Valdomų Organų Rinkimai 
Klaus Imal-sumanymal-paslūlymal 
Susirinkimo uždarymas
Po susirinkimo užkandžiai, kavutėm

Visi Montreallo lietusiai maloniai kvlečlhml suslrln- 
klme dalyvauti.

Nuo aktyvaus bendruomenės narių dalyvavimo prik
lauso Ir Montreallo Apylinkės veikla,kuriai yra patikėta 
įvairūs lietuviški bendruomeniniai reikalai.

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

IŠVYKSTA GRUODŽIU 
ŠEIMA

Praeitą šeštadienį Dalios 
ir Vytauto Gruodžių namuo
se susirinko didokas būrys 
draugų, bičiulių ir pažįsta - 
mų palinkėti jiems geros 
sėkmės naujame darbe ir 
naujoje gyvenvietėje Švei
carijoje. Ta pnoga buvo at-

K. L. B. Montreallo Apylinkės
Valdvba 

vykusių iš Toronto - Birutė 
Spudienė, p. Garbaliauskai ir 
Vytauto Gruodžio sesuo Da
lia.

Išvykstantiems iš Kana
dos apgailestavimo ir lin
kėjimo žodžius pasakė P. 
Povilaitis. Dailės mėgėjams 
Daliai ir Vytautui Gruo - 
džiama buvo;įteikta.^indėnų 
grafikos atspaudai ir puoš-

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

NAMAI-AP ARTMEN TAI- 
ŽEMĖ - PASKOLOS

1440 rue Ste-Catherine Owes! 
Suirę 600

Tel: 866 - 8235. namų 488-8528

".... D.N, BALTRUKONIS
FOTO M.Į..S.

sistema Sy,k<» Realties Inc.
445 Jean Talon W, Suite 305,Mil.
Tel: 273-9181 Res.737-0844

DR. V. GIRIŪNIENE 
Dantų gydytoja

DR. A. O. J AUGĘ LIEN t 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE U -12 

MONTREAL P Q-
Tel. 932- 6662; namą 737- 9681.

Dr. A.S. popieraitis
R.A.. M.D.. C.M.. M.Se., U.M.C.C-, E.R.C.S.fC'

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

ADVOKATAS

PHARfcAACIENS PHARMACISTS
1 M. CUSSON - R. GENPRON 

PHARMACIENS
Ouvert9a.m. 6-to 10 p.m. Open, 366-97421 Samedi: 9a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10a.m. 6 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery 365-0505
Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas

7626. rue Central St. .Ville LaSalle

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

NOTARAS I

BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Saitu 627, 3 Placa Viliu Mariu, 

Monriual, Quubuc H 3B 2E3
T ui. (514)871-1430

advokatas
J.P. MILLER.bjl, B.C.L.

’ I
168 Nariu Darnu St raut E.^uitu 205.

Tul: 866-2063; 866 2064

8 psi.

Vaclovąs Fllipavičius ir Luba Sauk sutuoktuvių meiu. 
Sutuoktuvių apeigas atlieka kun. A. W. Cwiklinski, Saint 
Cross lenkų tautinėje bažnyčioje, spalio mėn. 28 dieną. 
Vaišės vyko Bavarian Beer Garden salėje.

V. Filipavičius ankščiau dirbo GARDA Security ka
pitono laipsnyje. Šiuo metu dirba B. K. L. Metal Fabri
cation darbovietėje atsakingose pareigose.

MINĖJIMAS
. ' I - , .

1978 m. lapkričio 26 d. 12 vai. AUŠROS VARTŲ parapijoje

ROGRAMOJE: 11 vai. Iškilmingos Pamaldos,
12 vai. dr. Henriko Nagio paskaitą, 
ir Aušros Vartų Choro OKTETAS.

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ir Astro

LEONAS OOPECXAS 
Sol*t Manager 

(Li«twi» oAtovog)

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE i

PASIKALBĖKITE SU 
fAnnogerjM 

LEO GUREKAS

mu
11 WESTMINSTER

KUO DAUGIAU NETIKRUS

inlreal west automobile
SOUTH 489-5391 '

"ji" ..... 1,1 "■ "
------------------ —----- - —- - • - ■ _

D EK ONOM IFĖ JE PADĖ T YJE, 
TUO DAUGIAU REIKIA UŽTIKRINTU GARANTIJŲ — 

Gyvybės
Apdraudos=

JUS TURITE TURĖTI SAVO NUOSAVĄ GYVYBĖS 
APDRAUDĄ, NES NĖRA GARANTIJOS, KAD 
DARBOVIETĖS GRUPINIS DRAUDIMAS
BUS IKI JŪSŲ PENSIJOS. , .

• ■

Vytas Ptasinskas YRA
GYVYBĖS APDRAUDOS AGENTAS — TURI 
PATYRIMO — PARINKS ATITINKAMĄ 
APDRAUDOS PLANĄ KIEKVIENAM.

PRAŠOME SKAMBINTI ĮSTAIGOS TELEFONU-722-3545
N AMŲ-366-9916.

ADAMONIS Insurance Agency Inc.

DANPAR REALTIES CORP.
31G VICIORIA AVENUE SUITE 409 
MON’REAL. QUEBEC CANADA 
H3Z /Mil .

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Namų 376-37A1

Agentūra veikia nuo 1945 in.

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

Organizacijos kviečiamos su vėliavomis. Visi 
montrealiečiai lietuviai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Įėjimas laisva auka.

Šventės Rengimo komitetas j

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. e Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

KASOS VALANDOS: 
10-3Pirmadieniais

Antradieniais
Trečiadieniais

AKTYVAI — virš 15 milijonų
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1-3 metų 9V4%
pensijų ir namų s-tas 9%
taupomąsias s-tas 8ki%
depozitų->žekių s-tas................... 6%

10-3
uždaryta

Ketvirtadieniais
Penktadieniais

10-8
10-8

Šeštadieniais 
Sekmadieniais

9-1 
9.30-1

DUODA PASKOLAS: 
asmenines 9Vi%
nekiln. turto  9!Zį%
investacines ..............................10%

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

Skyrius

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
■ AMtUHtMtNT - ruANirUKt | W” 1

PAR

AMJUSlIMfNT - rUKNITUKt

D A V I

(VAIRIU w —

BALDŲ

PER

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE 363-3887
 I 7043 C«NTRAL« 386-1282 (DKCORATION1 Į

''"‘IT***" ' mtfi ' *~"Ti

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6.0 %
Taupomąsias s-tas P ° °°
Pensijų planas 8.5 %
Term. ind. 1 m. 9.5 %
Term. ind. 2 m. 9.75%
Term. ind. 3 m. . 10%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-
dq iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 11 0%
Nekiln. turto 10.0%
Čekių kredito ............ 12.0%
Investacines nuo i 1-0%

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

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 Iki 
3 v.; ketvirtadieniais nua 12 iki 8 ir penktadieniais nuo 12 ikL,6 v.;
.sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbamo vasarą 

nuo gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v.
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA-
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