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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

MASINĖ BEPROTYBĖ 
IR BAIMĖ

910 savižudžių bei pri
verstų jėga išgerti nuodų la
vonai, buvę Amerikos pilie - 
čiai, pergabenami iš Guyana 
atgal į Ameriką. Jie buvo 
įsijungę į People's Temple, 
vadovaujamą’Jlm Jones.

Pradėjus dažnėti skun
dams, kad sektos vadas da
rosi žiaurus ir neišleidžia 
žmonių iš komunos, kad yra 
sukrautos ginklų atsargos, 
Kalifornijos kongreso atsto
vas Ryan su keliais kitais 
pasiryžo vietoje ištirti, kas 
tikrai vyksta.

Nuvykus į Geo r gt own, pra
leido keletą dienų aplanky
damas komuną, kuriai sek - 
tos vadas pažadėjo idealų 
gyvenimą meilėje, prikalbė
jo atiduoti visus turtus ir 
persikelti į džiungles. Iš - 
vykstant atgal į Ameriką 
prie Ryan grupės prisijungė 
apie 12 asmenų, prašiu - 
šių leisti vykti kartu. Beli
pant į lėktuvą, grupė buvo 
užpulta ir pasipylus kul
koms, .. kongreso atstovas 
Ryan, filmininkas ir dar du 
jį lydėję buvo nušauti vieto
je, kiti sužeisti.

Jim Jo nes visai išprotė
jęs, privertė ir prikalbėjo 
vartodamas pasirodo jau nuo 
seniau smegenų plovimo 
taktiką, nusižudyti 910 savo 
"rojaus" gyventojų.. . Kai 
kuriems pasisekė pabėgti ir 
jų gyvu liudijimu, ginkluota 
sargyba privertė nenorin
čius jo klausyti,išgerti nuo
dus. Šalia vyrų žuvo mote - 
ys ir vaikai.

A Tai pirmas toks žinomas 
įvykis istorijoje. Pats Jim 
Jones rastas nušautas .pirš
tų nuospaudos patvirtino jo 
tapatybę.

Psichologai turės nema
žai darbo išaiškinti tokį įvy
kį. Nemažai darbo bus ir tei
sininkams. Dalis behdro 
turto randasi Šveicarijoje ir 
kitur... '
VIETNAMO PABĖGĖLIAI 
PRIIMTI KANADON

Dalis pabėgėlių iš Vietna
mo, kurie jau kuris laikas 
plaukioja nepriimti į jo
kį kraštą, šaukėsi laisvojo 
pasaulio pagalbos. Kanada 
sutiko dalį priimti ir jau 
suorganizavo jų globą 

Montrealyje gyvena apie 
7000 vietnamiečių. Doan Van 
Toai yra jaunas rašytojas ir 
kovotojas už Žmogaus Tei
ses. Jis paliko Vietnamą, , 
Išsėdėjęs ten 28 mėnesius 
kalėjime,prirakintas už ran
kų ir kojų ,be jokio apkal
tinimo, vienutėje. Pasitikęs 
naujuosius pabėgėlius,pasi
dalino ir savo patirtimi su 
žurnalistais.

Dabartinė vietnamiečių 
maisto norma yra du svarai 
ryžių vienam asmeniui per 
mėnesį. Tuojau po Saigono 
kritimo 1975 m. žmonės gau-

" davo po 20 svarų ryžių kas 
mėnesį. Jokio kito maisto 
neduoda.

Toai tikėjosi, kad , kartu 
su Š. Vietnamo komunistais 
kraštą bus galima atstatyti. 
Tačiau greitai nusivylęs, nes 
"nauja valdžia norėjo sunai
kinti bet kokią opoziciją ar 
ji reiškėsi iš tų, kurie buvo 
pritarę karui, ar ne. Joks P. 
vietnamietis, kad ir kaip 
kvalifikuotas. negavo darbo 
naujame valstybės aparate".

Toai patvirtino (kuo mes 
visai nesistebim). kad Š. 
Vietnamas griežtai ir neat- 
laidžial laikėsi savo plano , 
kuris buvo "rusų iškepta 
schema", labai panaši į Sta
lino penkmečio planą.

" Vietnamas neturi jokių 
Žmogaus Teisių. Nors reli
gijos laisvė yra skelbiama, 
bet jie tai apeina, paskelbda-- 
mi mai sto dalinimą tuo pa
čiu metu, kai vyksta religi
nės apeigos; Žmonės negali 
būti dviejose vietose tuo pa
čiu metu, jeigu eina į šven
tovę- praranda maistą",pa
sakojo toliau Toai. Jis nu - 
piešė vaizdą ir išvežamų 
šeimų be jokio įspėjimo,į 
apleistas tolimas sritis, kur 
net geriamo vandens nėra.

Toai mano, kad pabėgimu 
problemos neišsprendžia
mos. Jo nuomone, turi būti 
laisvojo pasaulio daromas 
spaudimas Vietnamo vyriau
sybei, kad ji keistų savo po
litiką ir žmonės nenorėtų 
bėgti, o turėtų kokį nors 
paskatinimą ten likti ir to
liau gyventi. "Žmonės Viet
name nesitiki jokios demo
kratiškos valdžios, bet pri - 
imtų bet kokią, kuri jiems 
duotų nors minimumą lais
vės",-baigė pasikalbėjimą 
Toai.
REFERENDUMAS -
18 MĖNESIŲ BĖGYJE

Asmeniškai Rene Leves - 
ųue patvirtina, kad referen-
dumas įvyks nevėliau kaip 18 
mėnesių laikotarpyje.

"Galima padaryti taip, kad 
Quebec as gautų normalias 
nutarimų galimybes nepri
klausomos valstybės,tuo pa
čiu neprarandant ryšio su 
Kanada, kurio mes nenorime 
nutraukti", patvirtino prem
jeras.
KARIAI NEBUS 
UŽMIRŠTI

Dorvalio aerodromo pas
tate kabėjo garbės lenta pri
siminimui 2000 kanadiečių 
pilotų ir lėktuvų tarnautojų , 
žuvusių kare.

PQ vyriausybės potvar
kiu buvo pareikalauta tą len
tą nuimti, nes ji buvo anglų 
kalboje.

Šis įvykis sukėlė didelį 
pasipiktinimą, nes atrodė, 
kad iš viso jokios lentos ne
bebus. Šią savaitę nauja 
dvikalbė lenta, federalinės 
valdžios pritarimu, neleis 
šio fakto pamiršti. s----f Lietuvos \

/ nacionalinė \
\ M.Mažvydo.)
\bibliot«l*/

1978 m. LAPKRIČIO - NOVEMBER 29 d.

BENDRUOMENYBĖS
PLB IR PLJS PASITARIMAS stovyklautojų. Stovykla įvyks 
JAUNIMO KONGRESO Anglijoje.
REIKALAIS Apie lėšų telkimą, reglst-

Spallo 71 r 8 d.ALRK Fe- raciją Ir apie papigintą 
deracljos stovyklojė Daina- skridimą pranešė dr.Algis 
voje įvyko plataus masto pa-1 Paulius- finansų komiteto 
s įtarimas tarpPasaullo Lie- pirmininkas. Pagrindiniai
tuvių Bendruomenės Ir Pa- paruošimo darbai jau atlikti, 
šaulio Lietuvių Jaunimo Są- Numatyta surinkti 90.000 
jungos valdybų. Buvo aptarta dolerių.
daug klausimų, bet pagrlndl- Pasitarime buvo
nls dėmesys buvo r & sukon- ir Iš Pietų Amerikos Ir 
centruotas ties IV Pasaulio Australijos.
Lietuvių Jaunimo Kongresu .

Pasitarimui, kuriame da
lyvavo virš 40 dalyvių, pas I- 
kelsdaml pirmininkavo PLB 
pirm. Vytautas Kamantas Ir 
PLJS pirm. Gabija Juozapa-( 
vielutė. Buvo pasllnformuota 
apie abipusę veiklą, apiePLB 
Ir PLJS santykius- PLJS - 
gos vieta PLB-ėje. PLB pa
informavo apie susitikimą 
su VLIKO atstovais Ir apie 
tolimesnius planus politinėje 
srityje. Apie PLJS politinę 
veiklą pranešė Viktoras Na
kas. Aptarta Ir švietimo 
programa, kurią kaip Ir po - 
Iltinę veiklą nutarta koordi
nuoti tarp abiejų valdybų.Bu
vo peržvelgti praeito Jauni
mo Kongreso nutarimai Ir jų 
įvykdymas.

Daug laiko skirta smulkiai 
Jaunimo Kongreso sąmatai 
sudaryti. Dirbant per naktį , 
sekmadienio rytą pasiūlyta 
sąmata buvo patvirtinta. Nu
tarta visa eilė techniškų 
klausimų- registracija, kas 
Kongreseturlbalsavlmo tei
sę, p ra mat omas dalyvių
skaičius, Kongres6 Informa
cija spaudoje Ir 1.1. PLJS 
- painformavo apie atstovų 
rinkimą- jau eilė kraštų yra 
Išrinkę atstovus, kiti /JAV Ir 
Kanada/ netrukus praves 
rinkimus.

Kun. Antano Saulalčlo va- 
dpvaujamas Kongreso sto
vyklos ko mltetaš, pos ėdž la - 
vęs atskirai sustatė smulkią 
Ir turiningą stovyklos prog - 
ramą. Pramatoma apie 500 

ALTos metiniame suvažiavime. Iš kairės: dr. J. Valaitis, ižd. G. Lazauskas ir Altos garbės 
pirm. dr. K. Bobelis. Kalba ALTos Cicero skyriaus atstovas Stepas Paulauskas o už jo kai 
basi dr. Bronė Motušienė ir SLA prezidentas Povilas Dargls ir kt. Nuotrauka C. Genučio.

NAUJA ALTOS 
VADOVYBĖ

Į Altos vadovybę Išrinkti: 
Iš Katalikų Federacijos: 
S.Kuprys, V. Naudžius, J . 
Padeblnskas, E. Paurazlenė, 
J. Stukas į Valdybą-kun. A . 
Stašys Ir adv. P. Žumbakls, 
Iždo globėjas prel. J. Baltu- 
sevlčlus;

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos:
Inž.E. Bartkus, O. Bležlenė , 

>Pr. Kašluba, A. Latkūnas; į 
V-bą-T. Bllnstrubas Ir P, 
Bučas, Iždo glob. V.Abrattls;

A me r .L let. S oc laide mokr. 
S-gos: M. Gudelis, M.Pra
nevičius, A. Pužauskas, Br . 
Spudlenė; į V-bą- J.i Sko- 
rubskas Ir dr. J. Valaitis, 
(ž'do glob. A.Sukauskas;

Amer. Liet. T autinės San
daros:
A. Andriulionis, A. De ve me
nė, dr. V. Dargls, T.Kuzlenė, 
J. Kuzas.jr.; į V-bą- Inž . 
Gr. Lazauskas Ir dr.K. Šid
lauskas, Iždo glob.A.Chap- 
llkas;

Sus Iv. Liet. Amerikoje:
A. Chapllkas Ir E.Mlkužtūtė; 
į V-bą P.Dargls;

Amer. Liet. Kat. Sus Iv. A - 
metiko je:
prel. J.BaltusevIčlus Ir Vyt . 
Yuclus, į V-bą- dr. V.ŠI - 
maltis;

Vyčių: I. Šankus, Ann M. 
Kassel, į. V-bą- dr.L.Krlau- 
čellūnas; )

Šiaurės Amer. Liet. Stu

CANADA - MONTREAL - (Established 194 1)

dalyviųPLJS pasitarime iš kairės: PLB vicepirm. Romas Sakadols- 
kis, Marytė Barzdžiūtė iš Argentinos, PLJS ižd. Romas Pu- 
teris, PLJS vicepirm. Almis Kuolas. Nuotr. Jonas Kuprys.

dentų Sąjungos į V-bą- O. 
Baršketytė;

Lietuvos Atgimimo Sąjūd-i 
žlo: V.Jokūbaitis,K.Oželis, 
Į V-bą- K.Dlrkls;

Vflniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos: J.Lekas,A.Stan - 
kus, į V-bą - J.Pakalka;

Amer. Liet. Kat. / Moterų 
Sąjungos:J. Rotsko, M.Srup - 
šlenėį į V-bą-K. VUlmaltė;

Respublikonų: K. , Oksas, 
dr. J. Genys; į ,V-bą- J.Ta- 
landls;

Demokratų: J.NasvvcIs Ir 
J. Mulokas, į V-bą- St. Bal- 
zekas, jr.

SAVAS ŠUO
SKAUDŽIAU KANDA. . .

Pakartotinai teisiamas 
tarybiniame teisme Balys 
Gajauskas buvo kaitinamas, 
kad :

1. davė lenkų kalba knygą 
" Bolševizmas" skaityti ki
tam žmogui, 2. išvertė į 
lietuvių kalbą Solženytsin o 
Gulago Salyno vieną skyrių, 
3, sudarė lietuvių politinių 
kalinių sąrašą ir kaupęs 
Partizaninio judėjimo doku - 
mentus. Buvo apklausta 31 
liudininkas. Saugumo skirtas 
advokatas Gavronskis teis
me pareiškė, kad Valstybinis 
kaltintojas neįrodė teisia
mojo nusikaltimų ir siūlė 68 
str. pakeisti 199 str. Proku
roras Bakučioniš paprašė 
nubausti B. Gajauską 7 m . 
griežto rėžimo lageriu ir 5 

m. trėmimo. Tačiau teisėjas 
Radžiūnas paklausė saugumo 
ir priteisė 1O m. griežto rė
žimo lagerio ir 5 m. trėmi-: 
mojviso 15 m. žmogui, kuris 
kalėjo jau 25 metus. Ar tei - 
sėjas būtų nukentėjęs . sutik
damas su prokuroro siųlomą 
bausmę(kad ir trims metais , 
bet trumpesnę) ?

OKUPANTŲ, KALINAMŲJŲ. 
KARTOTEKA

Amerikos Lietuvių Tary
bos Informacija užvedė cku- 
pantų kalinamų Lietuvos 
žmonių kartoteką. Ta karto
teka pasinaudojant, duotos 
informacijos plačiai buvo 
paskelbtos lietuvių spaudo
je. Pasiųstos informacijos 
ir amerikiečių spaudai. Su
žinojusieji apie naujus ka
linimus ar apie paleistus iš 
kalėjimo, prašomi tuojau 
pranešti Altos centrui, 2606 . 
W. 63 rd Street, Chicago, Ill. 
60629, USA

KAS VAŽIUOJA Į . 
KONGRESĄ ?

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

PAGALBOS VIKTORUI 
PETKUI

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

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

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

!

LAIKRAŠTIS LAUKIA JŪSŲ!
NL-va naujiems skaitytojams 
siuntinėjama ui pusę prenu - 
me rato s kainos'. Laukiame 
užsisakymo su pinigais !
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PANORAMA
U! Lietuvos išlaisvinimą ! Ui iŠtiidmybą Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS NL SPAUDOS BENDROVĖ,
Vlauomenlnloma Rolkoloma vlc«-plrm.L.G<rfnla*Norvatlo,
.11 Apple Hill Rd., Bal* D’Urfe, P.O. H9X 3G7
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Metine prenumerata KanadoĮe — $ 12.00, visur kitur — $13.00. R4m$|o 
prenumerata nuo $18.00. Atekiraa numerla 35 et. Adroao pakeltlmoa 50 et<

P s. Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoliūra, grąšinami 
tik iš anksto susitarus. U S skelbimu turinį, redakcija arba 
Leidykla n e at s ano.

Rodaktorlua Pr. Paukataltla
ADRESAS: 7722 George St. L o Solio, P. g H8P 1C4. Tol.(5 M) 366 - 6 2 20.

Tėvynei darbus bei prisimln- turi tik 8 tūkstančius gyven
dami laisvės ir nepriklauso
mybės kovose žuvusius bei 
invalidais likusius didvyrius 

Per trumpą laiką rinktinėm _ Jūrius, pagarbiai lenkiame 
susitelkė virš 14.000 vyrų, gai^, ypatingą pagarbą 
Vien Marijampolėje greitomis ^Aiu-šdAm l Vyčio kryžiaus or- 
atkurtoje karo mokykloje bir^ kavalieriams ir kūrė - 
vo susibūrę apie 1000 jaunuo-jam8_savanoriams, ag. 
llų. 'Deja, Rinktinės viltis , 
dėl vokiečių klastos mūsų BAIGĖME IR PRADEDAME 
vyrams baigėsi tragiškai. Baigėme tarnaut vyrai, 
Tačiau pats faktas dar kartą Baigėme tarnauti, vyrai, 
parodė ryžtą ir sugebėjimą ir tarnavon gal "ščyrai", 
organizuotis kovai už savo o dabar atėjo proga 
kraštą ir tėvynės laisvę. Ant- vėl šiaudų turėti stogą;
rajai bolševikų okupacijai už-kareivinės pasilieka, 
griuvus , visu atkaklumu ir vėl mes jauną savo vieką 
ištverme kovoti su priešu dėsime į mūsų žemę, 

neužmirštami iš kurios galybę semia
"Miško Broliai" - didvyriai - mūsų tėvai nuo senovės... 
partizanai. Jų kovos tęsėsi 
nuo 1944 iki 1945-jų metų.. .

tojų. Kai tuo tarpu didelę 
istorinę praeitį turinti mūsų 
tėvynė Lietuva dar vis neša 
vergijos jungą. K-tis.

Country

Kolumbijos Lietuvių Fondo 
reikalu

Didžiai Gerb. Lietuviai - 
Broli ir Sese,

Vardan simpatizuojančių 
Fondui, žemiau pasirašiusie- 
jle laikinojo komiteto nariai, 
kreipiamės pranešdami, jog 
sąryšyje su gerb. Kun. St. 
Matučio, SDB, pirmuoju 
10. 000 pezų įnašu, Kolumbi
jos Fondas artėja prie reika
lo paskubinti Fondo Įstatų pa
ruošimą.

Laikinajam Komitetui ma
lonu pareikšti didžią padėką 
Tėvui Matučiui už parodytą 
pasitikėjimą nariui Jonui Ka- 
s e liūnui, patikint jam 10. 000 
pezų pasaugojimą Iki Kolum
bijos Lietuvių Fondo busimų
jų narių susirinkimo bei val
dybos susiformavimo dienos.

Tačiau kartu Tėvo Matučio 
gestas mus visus Įpareigoja 
pasitikėti ir. Juo pačiu kur 
kas daugiau, nes viską lemia 
rėalizatoriai, o ne sumanyto
jai. Todėl susiriškime su Juo 
ne tik padėkai Išreikšti, bet 
ir savo betkurio dydžio įnašo 
pasižadėjimu jį pradžiuginki
me. Procedūra šitokia:

damasis pirmuoju pradininku 
Tėvu Matučiu, randa reikalą 
iždo globą ir kontrolę patikė
ti Jam ir raginame visus ki
tus pradininkus juomi pasek
ti buriantis bei talkinatis ir 
pranešant mums pasižadė ji
mus tik per gerb. Tėvą Ma
tutį.

Tėvas Matutis iš Lietuvos 
atvyko prieš 43 metus. Kuni
gystę Įsigijo Kolumbijoje. Il
gametis ir dabartinis šv. Ro
ko Saleziečių Parapijos kle
bonas Barrankilės mieste. 
Už pasižymėjimus labdary
bėje ir švietime bei auklėji
me yra apdovanotas aukš
čiausiu " Cruz De Boyaca" 
žymeniu (ordinu) 1971 m.sau
sio 29 dieną prezidento Mi- 
zael Pastrana Borrero įsa
kymu. Ordino įteikimo dieną 
laikraščiai plačiai aprašė ne 
tik gerb. Kun. St. Matučio 
lietuviškąją kilmę, bet ir at
pasakojo garbingą Lietuvių 
Tautos praeitį ir dabartinį 
kryžiaus kelią. Spaudoje duo
menys, be abejo, bųyo gauti 
iš gerb. St. Matučio, dabar

TRAGIŠKAS KARIUOMENĖS 
MOMENTAS

Lapkričio 23-čląją minė
jome nepriklausomos Lietu
vos kariuomenės 60-tąją at
kūrimo sukaktį.- Atkūri
mo, nes istorijos bėgyje Min
daugo suvienyta Lietuva tu
rėjo galingą kariuomenę, ku
ri su Lietuvos III-jų padali
nimu 1795 metais išformuo
ta. Prieš 60-ius metus atkur
toji Lietuvos kariuomenė 
priešui klasta ir smurtu ša
lį okupavus,priverstinai lik- pasižymėjo 
viduota.

Atėjus tragiškam valstybės 
gyvenimo momentui - priešo 
ultimatumui, reikėjo greito 
ir ryžtingo sprendimo, kaip 
Pilėnų kunigaikščio Margio- 
"Zūsime.bet nepasiduosime ' 
Vadovybė supasavo, nors da
liniuose pasipriešinimo dva
sia buvo aukštumoje, o 9-tas 
pėst. pulkas net buvo pasiry
žęs pasitraukti į Vakarus, 
bet napasiduoti. Tačiau nuo 
pusiaukelio buvo sugrąžintas 
į kareivines. Netrukus pulkas 
buvo išformuotas: 31 vyrųpul 
ko karininkų ir kareivių iš 
nakties dingo be žiniostai 
NKVD sutvarkė. . . Taip be 
šūvio šauni kariuomenė turė-dą puoselėjo dramatiški įvy- 
jo kapituliuoti. Vadai teisi - klai Čekoslovakijoje, Vengri-nes k®-1 kur apleista baisiai, 
nosi: esą kariuomenė nepa- joje, kur jaunimas, kad ir žodžiu, mes atitarnavę, 
ruošta karui. O kaip buvo pa-bolševikinėje aplinkoje išau- būsime veiklos ragavę 
ruošti pirmieji mūsų savano- gęs> drąsiai stojo prieš žiau- ir kitus nuo sustingimo 
rial 1919 metais ties Kėdai - yją rusų okupantų priespaudą, senus ne vien jaunimą 

■■*’■■■■■■ žadinsime, vyrai, uoliai, —
o dabar: Visi — namolei ?. .

Arėjas Vitkausks 
"Karys", 1931 metai.

Perspektyvos ateičiai:

Parslnešlme naujovės 
mes į savo kaimą gimtą — 
galvą apšviestą ir rimtą: 
kas rašyti nemokėjo,

Iš netolimos praeities irda kas skaityti vos galėjo — 
bar retkarčiais pasireiškian- o dabar visi sugrįžę 
čių pavyzdžių yra rimto pa
grindo daleisti, kad lietuviš
kas jaunimas, susiklosčius 
sąlygoms ir vėl spontaniškai 
sukils ir kovos dėl Lietuvos 
laisvės, kaip kOvojc, pirmųjų
nepriklausomybės metų sava- nes gana pakumpus dvėsti: 
noriai, kaip 1941 metais suki
lėliai, pagaliau, kaip Miško 
Broliai - partizanai. O ir iš
eivių lietuvių tarpe jiems tal
kininkų atsiras. Šią prielal-

bus kaip vienas pasiryžę 
spaudą kuo labiau mylėti 
ir kitiems su ja padėti...
Mes, turbūt, visi jau kortas, 
nes labai apleistas sportas - 
kaimuose ims sportą plėsti,

futbolus vikriai po aikštę 
spardys, kur vien kiaulės 

vaikštė...
Žemę — motiną malonią 
lepins jau visi, kaip ponią, 
kad geresnį duotų vaisių,

COLONIES RECEIVING 
INDEPENDENCE 

SINCE 1940 
Year of 

Inde
pendence 

1962 
1975 
1973 
1966 
1960 
1966 
1948 
1962 
ivou 
1975 
1958 
1960 
1975 
1960 
1961 
1977 
1968 
1970 
1960 
1965 
1957 
1974 
1958 
1974 
1966 
1948 
1949 
1960 
1962 
1963 
1966 
1960 
1964 
1957 

. 1965 . . 
1960 
1964 
1960 
1968, 
1956 
1974 
1968 
I960 
1960 
1947

1. Pasižadėkime tapti Fon
do nariu, nurodant ir įnašo 
dydį, kai fondas taps legali
zuota korporacija,

2. Tėvui Matučiui skirto 
laiško nuorašą bei foto kopi
ją nukreipti ir Laikinajam Ko
mitetui :Apart. Aero 37 - 19, 
Medelin, - adresu.

Šių punktų informacijomis 
vadovaudamasis Laikinasis 
Komitetas, pasitaręs su busi
maisiais Fondo pradininkais, 
paskelbs susirinkimo datą ir 
vietą valdybai bei administra
ciniam personalui išrinkti , 
kad pasirūpintų įstatų paruo
šimu ir jų legalizavimu.

Laikinasis Komitetas pra
mato, kad nemažiau kaip 10 
Fondo pradininkų, nežiūrint 
jų pasisklaidymo po Kolum
biją ir užsienius, suras būdą 
valdybai išrinkti ir darbą 
galimai greičiau pradėti.

Iki Fondo vadovybės suda
rymo, Laikinasis Komitetas 
iždininko pareigas eina tik 
reikalo verčiamas, nes jis 
jaučia paskirų tik pirmie
siems įnašams sureglstruo - 
ti ir duoti eigą pirmąjam su
sirinkimui. Komitetas džiaug-

vėl besiryžtančio naujam žy
giui : realizuoti lietuviamss 
Fondą Kolumbijoje, kad ištek
lių pagalba jie savo kalbą ir 
lietuviškumą išlaikytų gyvą 
tėvynei Lietuvai.

KLF Laikinasis 
Komitetas:
pirm.:Stefanija Mardosienė, 
vice pirm. : Irena Rasa Šer- 
naitytė de Gutierrez ir rašt
vedys: Jonas Kaseliunas.

Ps. Tolimesniais priedais 
noriu Jums pranešti, jog Ko 
lumbijoje tveriasi Lietuvių 
Fondas, kuriam ieškome na
rių iš visų tauteičių pasaulio 
užkampiuose, nes mūsų čia 
randamės mažai, vos 200 
galvų. Būtų gera, kad mums 
padėtumėt tų narių pamedžio
ti "NL" skaitytojų šeimoje. 
Tikiuosi, kad toks Jūsų pa
tarnavimas bus imamas bu
simųjų F. narių dėmesin, 
kai fondas pradės veikti.Nors 
mūsų ir mažai, bet norime 
išlikti gyvastingais lietuviais 
taip kaip ir jūs ten tolimoje 
Kanadoje.

Jonas Kaseliunas 
1978 rugsėjo 28 a. 
Medelynas-Antiokija.

niais, Alytuje ir kitur?.
Mūsų kariuomenės auklė- somybės. 

jimo ir mokymo išdavos at
siliepė vėliau, visų pirma— 
1941-iais metais, spontanišku 
sukilimu prieš sovietus. Ant
ra,— vokiečių okupacijos me
tu visuotinu pasipriešinimu 
mobilizuoti mūsų jaunimą 
beviltiškai kovai su rusais 
Reicho naudai .Trečia — dra
matiškas Vietinės Rinktinės 
^tganizavlmas, laikotarpyje, gimtadienį,trumpai apžvelgę 
kai atrodė, kad mes patys ga- sunkų jos kūrimosi kelią ir 
lėsime savo kraštą apsaugoti. įvertindami jos atliktus savo

siekdamas visiškos nepriklau

Ar ne tą patį mums liudija 
įvykis Kaune su Romu Kalan
ta ir kitais susideginusiais, 
o ir 1977 metais spalio mėne
sį Vilniuje, reikalaujančiais 
laisvės, Lietuvai ir šaukian
čiais: " Rusai lauk iš Lietu
vos f "

Minėdami 60-ją nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės

VIENIEMS LAISVĖ, O 
KITIEMS VERGIJA
Nuo 1940 m. jau tapo ne

priklausomomis net 72 vals
tybės, o pusė iš jų, t. y. 36 
valstybės savo gyventojų 
skaičiumi yra mažesnės už 
Lietuvą.

Viena iš jų, t. y. NAURU

Algeria 
Angola 
Bahamas 
Barbados 
Benin 
Botswana 
Burma 
Rujundi 
Cameroon 

JCape Verde 
Cent. Afr. Emp. 
Chad 
Comoros 
Congo 
Cyprus - 
Djibouti 
Equ. Guinea 
Fiji 
Gabon 

IGanibia
Ghana 
Grenada 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guyana 
India 
Indonesia 
Ivory Coast 
Jamaica 

V Kenya 
Lesotho 
Madagascar 
inaiawi 
Malaysia 
Maldives 
Mali 
Malta 
Mauritania . 
Mauritius 

I Morocco 
Mozambique 
Nauru — 
Niger 
Nigeria 
Pakistan 
Papua New 
Guinea 
Philippines 
Rwanda 
SaoTome& 
Principe 
Seychelles 
Senegal 
Sierra Leone 
Singapore 
Sologion Islands 
Somalia 
Sri Lanka 
Swaziland .' 
Sudan 
Surinam 
Tanzania 
Togo 
Tonga 
Trinidad & - 
Tobago 
Tunisia 
Uganda 
Upper Volta i

■■■

1976 
.1946 

1962

Population i 
(1977 ;

> estimate) 
17,820,000 
6,761,000 

215,000 
253,000 

3,290,000 
720,000 

31.675,000
3 <>60,000 
o.oru.uvu • 

300,000 
3,000,000 
4,210,000 

315,000 
1,430,000 

650,000 
220,000,. 
325,000,5 
590,000; 
540,000‘J* 
553,000^ 

10,600,000" 
110,000 

4,645,000 
540,000 
780,000...

622,200,000 
143,300,000.

5,140,000’ 
2,085,000' 

14,300,000.
1,090,0003 
8,515,000,4 
3,200,000'' 

12,700,000 
125,000': 

5,980,000- 
330,000$, 

1,380,000;.
880,000 

18,250,000 
9,650,000- ( 
— 8,000, 
4,880,000' 

66,600,000.)' 
147.080,000'1

■ '■ '.•,?£• 
2,900,000.

44,000,000ir 
,4,385,000*!

-i
' 65,000;

5,110,000 
3,300,0001. 
2,310,000?

195,000 
3455,0033

• sisĮooo > 
16.550,000$ 

460,000* 
15,950,000 ' 
2,340,000a- 

100,000-

i.oas.owAi 
5,875,000^ 

12.340,000 ;
6,310.900/’ 

' 160.000'?
, ,26.360.000;

5,350.^’

s*.
•1975 
1967 
1960 
1961 
1965 
1978 
1960

Ji’, 1948 14,550,1
..'1968 

?,<•. 1956 
, 1975'

1961 '■ 
I960 
t97O

V ■ 1962, 
1956 

?. 1962 
. r I960

7 Western Samoa 1970
Zaire 1960
Zambia "■ 1964
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Karių kapai, kuriuose palaidoti 1920 m. ties dirviniais ir Giedraičiais žuvę kariai. Ant paminklo užrašas: žuvome, kad būtumėt laisvi.

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

PRAEITIES KLAIDOS
Š, m.lapkrlčlo mėn.4-los 

dienos vakare, Aušros Vartų 
parapijos salėje,rudens Šal
nų nuspalvinti klevų lapai , 
žvakių šviesoje ženklino 
Lietuvių Akademinio Sambū
rio xn-ios Vinco Krėvės Li
teratūros premijos, paskir
tos rašytojui Tomui Vencio - 
vai įteikimo šventės groži . 
Kartu gi, ir Montreallo ite- 
2 psl.

tuvių kultūrinių apraiškų gy
vastingumą.

Pagaliau po eilės metų , 
Montreallo Lietuvių Akade
minio Sambūrio Valdybos 
buvo pravertos salės durys 
Ir už prieinamą kalną leista 
pačiam mažutėliui, mylin
čiam knygą, Išgirsti -—gyvą 
rašytojo žodį.

Skaudi Ir nebeatšaukiama 
praeities tikrovė: Sambūrio 
narių dauguma savo pro

fesiniu Išsilavinimu Ir turi
mų pozicijų dėka, būdami fi
nansiniai aukščiau už kitus 
prasįkišę, metai iš metų li
teratūros premijų baltams - 
vakarienėms pasirinkdavo 
Montreallo miesto Ištalgtn - 
gų viešbučių sales ir patar
navimą. Sklandžiai užverda- 
ml duris jauni mul ir mažiau 
pasiturinčiam. Paslkvtesda - 
ml "durininką dolerį",eilėje 
metų Įdėmiai saugojo, kad Į

Iškilmingųjų puotą nepatektų 
be vestuvinio drabužio Ir 
koks neišraiškingas litera
tūros puoselėtojas. Išdidu
mas, klaida ar tik nesusl - 
pratimas, nežinia kas mal - 
šėsl po kojomis?

Pagarba Ir padėka dabar
tinei vadovybei, kad pagaliau, 
kad Ir po tiekos metų klaid
žiojus po svetimas seklyčias, 
vėl sugrąžino literatūros 
premijų įteikimo šventę,ba
ilų- vakarienę į kietu darbu , 
Išmintimi Ir auKomlš su
remtom savųjų pastogėn, 
Aušros Vartų parapijos sa- 
lėn.

Ne stebuklas Ištiko mūsų 
Akademinį Sambūrį, bet už
tikrintas bailaus-vakarienės 
pasisekimas,tad Ir pilna sa
lė prls trinko svečių, savo 
smulkiais dolerlukals papil
dydami kasą,kad nė trupinė
lio neliktų nuostoliui. Ir vis
ko gi, ir visiems užteko žva
kių šviesos, muzikos garsų, 
nes akustika tikrai buvo ge
ra, gaila tik, kad melodl - 
jos labai jau svetimos. O 
vaišes savo valgių įvairumu 
mažiau teišmanančiam apie 
kulinarijos Išradingumus, iš
skirtinai sunku net aptarti. 
Stalai gėrybėmis apkrauti,

sveikas tik sotInkis, Ir gal
vos neišsenkantis pūlinys - 
čia pat. Gal būt daugiau ga
lėtų nusiskųsti šokių mėgė
jai, nes mūsų parapijos kle
bonas už šventovės pastatą 
skolas tebemokėdamas dar 
nespėjo salei grindų, iškloti 
parketu. Tikėkime, kad pa ” 
našūs nesusipratimai ateity- 
tyje nebepasikartos.

Montreallo lietuvių visuo
menė kultūriniais praslver- 
ž u mals gaji, ir verta pagar
bos. Reikia tik geros -va - 
Įlos ją suprasti Ir vertinti .

P. Žvirgždas 
Montreal, Que^
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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LENKAS POPIEŽIUS

KAROL WOJTYLA

— būdamas vaiku, jaunu kunigu, archivyskupu ir kardinolu 
lankydamasis Kanadoje ir Australijoje. ( Foto: "Time").

RAŠO TADAS TOLIVARDAS

algimanto skiltis

paslskubinęs sumlnėtlCens- 
tachavos Ir Vilniaus Aušros 
Vartų "Dievo Motiną", tar
tum tik pabrėždamas katall-

(Tąsa iš praeito numerio)
Lietuvių tauta su 3 mil. 

katalikų / ir 1 su puse mil. 
JAV bei Kanadoje"negali tu
rėti didesnio svorio Vatlka- ,kų protestantų skirtumą.Pa
ne Ir, be abejo, negali net gal Italų teologus, jau tai gar- 
s va joti sulaukti saulletuvlš- lį Išeiti kuone sabotažu jų , 
kopopležlaus, Išskyrus betgi neva siektam apslvlenljlmul 
1/2kardinolo proporcinę ga- _/ su 
llmybę.kas, atsieit,lygu 2-3 
generacijose pilnam etatui. 
Klek gi simpatijų mes dabar 
galime rodyti naujam popie
žiui- lenkui? Jam.aišku, dėl s 
Italų noro atgauti senas pri
vilegijas Ir dėl to numato
mos opozicijos—nebus, leng
va valdyti, net jei jis teno
rėtų pačioje Romoje pabūti 
tik tituliniu vyskupu, viską 
atiduodant Italų savivaldai . 
Didžioji spauda jau cituoja 
Italų laikraščius su pernelyg 
metafizinėm "tiesom", daug gražuolę bendrai.
tikriau, prielaidom, kurios > Nors mums, Iš esmės , 
žada į Pokerio lošimą į- daug svarbiau ne popiežiaus 
klampinti lenką popiežių, lituanistiniai talentai,betį jo. 
vlsiftoo, ar jis pasistengtų pąląnkųmas lietuvių tautai

protestantais/, kurlo> 
objektyviai žiūrint, jie juk 
niekados nepasiekė, nors Ir 
yra turėję gana laiko- 600 
metų ar daugiau.

Lenkas popiežius kalba Ir 
lietuviškai, pagal Assoc . 
Press Ir UPI biuletenį, kas 
mums yra - didelis Ir labai 
malonus slurpryzas, nes nė 
vienas Iš 263 popiežių prieš 
tai nemokėjo nei "am"lle - 
tuvlškal Ir nė klek sau ne1- 
kvaršlno galvos patirti ką 
nors apie mūsų sanskrito

pasistengtų pąląnkųmas lietuvių tautai 
dafjztltalp, ar visai atvlrkš- 
člal,. Polinkis esąs jį 
smerkti,neva už "fanatišku
mą", galintį, girdi, ardyti" l- 
talų siektąją visų krikščio
nių vienybę": anglikonų, or
todoksų bet protestantų 
bendrai. Mat, protestantai 
visada, linkę sumažinti Ma
fijos, kaip Jėzaus Kristaus 
motinos, rolę,kurią R.kata
likai laiką sau už dogmą. 
Naujasis popiežius jau,girdi.

/pav. .Vilniaus ateities klau
simu, ypač kai didelė miste
rija ore kabo Ir antro dide
lio lenko "Zblg"-Zblgnlevo 
Bžežlnsklo, JAV prezidento 
patarėjo užsienio relkalams- 
dar neaiškūs planai dėl Len
kijos/, bet jaudinančiai ma
lonu skaityti Jono Pauliaus 
II žodį: " Mano nuoširdus 
sveikinimas broliams Lietu
viams .Būkite laimingi Ir Iš
tikimi Kristui". Tai talpina

savy Ir gilią logiką ir ledus 
tirpdančio humaniškumo ši
lumą. Vėliau, žurnalistė Mc 
Grory Iš popiežiaus dar iš
girdusi: "Pusė mano širdies 
yra Lietuvoje". Aišku, nė 
vienas save gerbiąs lituanis
tas nepasišoks tuoj paegza- didesne, negu mums bandant 
minuoti tokį didelį "kostlu- 
merį" / gal jis tik 1OO, ar 
pusšimtį žodžių temoka, kas 
kam. darbo/, bet jau vien ir 
tai dideliu stimulu galėtų pa
tarnauti, paraginant mūsų 
paauglius JAV Ir Kanadoje , 
kurie jau 12-15 metų tarpu
savy tik angliškai kalbasi, - 
nors truputį daugiau pas Is-, 
paustl į lituanistikos mokslą.

Bet- Iš kur gi Jo Švente - 
nybėyra Išmokęs lietuviškai 
Ir- kodėl? Gimus Ir augus 
tolimoj nuo Lietuvos Kroku
voj, jam juk nebūta nei dide
lio, nei mažo reikalo vargin
ti save besimokinant to,kas 
nebus jam net mažiausiai 
bet kada reikalinga. Tarp 
lenkų dvas įninku,net • s lun- 
člamų į Lietuvą, būta juk at
virkščios tendencijos —ne 
lietuviškai mokintis, bet 
stengtis mus mokinti lenkiš
kai. Taigi... O gal Wojtyla 
galėjo būti mūs Iškės kilmės 
Vaidila? Juk kunigaikštį 
Radvilą Ir kitus mūsų didi
kus nulydėjus į Lenkijos gi
lumą, katkurle Iš jų dvariš
kių ten nutūpė, įsikūrė, Ilgai
niui sulenkėdami.

Bet argi mes dabar gali
me kvosti beltardytl ką nors, 
kai patylėti, atrodo, būtų la - 
b tau džentelmeniška? Nema
žai apsijuokinome jau, be
bandydami pasisavinti didįjį 
Immanuel*} Kaht’ą, filosofi
jos karalių vien dėl to, kad 
(ir.M. AnysuI buvo pasisekę 
rasti žemaičiuose kaimą, 
vardu Kantlšklal Ir ten... nė 
vieno Kanto/kalp kad jis no
rėjo/.Didysis filosofas aiš
kiai sakėsi kilęs Iš škotų, o 
biografijos žodynuose tuo 
vardu Ir daugiau škotų ran - 
dama. Pasistengti Iš paties 
popiežiaus "Išpešti" nors 
kokią išpažintį mūsų naudai, 
greičiausiai, automatiškai

prilygtų—neproporcingam jo 
kreditų mažinimui lenkų 
tautoje, o jau mūsų pastangai 
esant nevaisingai, lenkų fu
roras galėtų pasiekti hlste - 
rlnlų proporcijų, įtariant 
mus lyg "šventvagyste", net

Šitą rašinį nereikėtų su- šaukiąs įvairių komentarų . 
prasti, kaip kokį pigų kabi- Štai, vienoje vietoje, vienas 
nėjlmąsl prie žodžių ar są- toks tautietis, tartina vado- 
vokų, bet daugiau kaip Išet- vaujantls pareigūnas, viešo 
vlškojo gyvenimo savotišką pokalbio metu, Ima Ir viešai 
unikumą, gana vaizdžiai pa- pareiškia, kad jis nelaikąs 
rodantį egzlllnės vlsuome- savęs Lietuvių Bendruome
nės nūs įteikimus, me ntal Ite - nės nariu. Taškas. T virtas , 
tą ar net Ir visuotinį dvasinį nepajudinamas .bekompro ml-

n ės nariu. Taškas. T virtas

gįpVįt slnls, nedviprasmiškas, ne -
Reikalas, tegu Ir nevisai bandąs bet ką užgauti ar šo- 

malonus minėti ar viešumo klruotl, vien tik Išrelškląs 
kelti, gana 
komplikuotas, tačiau pakan-Nebandant Ironizuoti, 
karnai intriguojantis Irbesl-

paprastas, ne- gryną Ir kasdieninę .realybę, 
vis 

dėl to šioje vietoje valia 
prisiminti apie tokį, vis dar 
egzistuojantį Ir mekeno ne
panaikintą kodeksą, d Irekty-r 
vų rinkinį, bulę ar raštą, ku-*- 
ris vadinasi Lietuvių Charta. 
Tai lyg dešimt Dievo įsaky
mų Išrinktajai tautai, su nu-

rėtų būti $5000-6000 ver
tės, nemažiau. Mes įstengė
me padengtl.be realios nau
dos, bene $17.000 nesėk
mingų advokatų sąskaitas 
byloje Bražinskų, gal Ir gerų 
lietuvių,bet be didesnių nuo
pelnų tautai prieš tat, negu 
jie panoro tapti garsiais oro 
paukščiais, tai Išlaidos do
vanėlei popiežiui būtų lietu
viams daug reikšmingesnės.

sulietuvinti , pa v, jų karalių 
Kazimierą Didįjį. Pastara
sis vis dėl to yra buvęs mū- 
sųGedlmlno žentas, nes,kaip 
žinome, būdamas 16 metų 
princu, sau gavo Aldoną Ir 
jos kraičio vietoje- 25.000 
lenkų karo belaisvių/ Liet . 
Enctkl. I, psl.91/, aniems 
laikams milžiniškai didelį 
skaičių*. Kokiu tinklu lietu - 
vlal juos sau sugaudė,kaip į- 
.darbino bei maitino Ir 1.1. , 
gal daug padoriau mums 
šiandien būtų patylėtl?Tyia- 
gera byla, telieka tokia dar 
bent dešimtį metų Ir apie 
700 mH. "sielų karaliaus" 
kilmę. Jei jis ir turėtų vie
ną ar kitą lašą lietuvių krau
jo/galbūt, gal Ir ne/, vis vien 
jis yra lenkas, garbingas bei 
kilnus Lenkijos sūnus Ir jo
kių pareigų Lietuvai mes , 
negalėtume jam užkrauti/Iš
skyrus betgi teisingą Ir be- Tuo labiau,kad panaši proga 
šališką Vilniaus pripažini
mą mums/. Nors jo nuomo - 
nė turėtų daug įtakos len
kams, bet jis greičiausiai 
nenorės kištis į politiką, Ir 
tai dar mūsų naudai. Vatika
ne visados būdavo geras pus
tuzinis lenkų pralotų, sie
kiančių daryti įtakos į Šv . 
Sostą Lenkijos naudai. Be a - 
bėjo, ši įtaka dabar dar sus
tiprės, gal net mūsų nenau -

Ar nebūtų galima ,kokią l- 
nlclatyvą parodyti kitokiu 
būdu? Katalikų dvaslšklja, 
ypač aukštoji, kaip plačiai 
žinoma, turi ypatingą pomė
gį—rodyti dėmesio moterų 
prąšymams .Išeinant Iš to, ar 
negalėtų PLB ar JAV LB , -min, kalbelei į lenką pople- 
kalp mūsų kultūros reikalų žiu, neužmirštant lenkų sko- 
vadovė, Išplanuoti keletos nlo trumpoms, aiškioms kal- 
moterų bei merginų visai 
nekalto pobūdžio žygį į Vati
kaną audiencijai pas naująjį 
popiežių su vadove, gerai į -

gal nepasikartos per 250- 
300 metų.Dovanėlė gal tu - 
rėtų būti Iš glntaro/o gal Iš 
gintaro,sidabro bei aukso/? 
Verta gerai apgalvoti, ar tai 
turėtų būti meniška Lietu
vos Vytis, ar paties Jono 
Pauliaus biustas, ar Aušros 
Vartų Dievo Motina? Pasta
roji, aišku, būtų tinkamiau
sia, bet Vatikane, greičiau
sia, galėtų būti nepageldau- 
jama/kalpo "antilenkiška/ , 
nes jau1 yra vien dėL jos ten 
"užšaldyta" vysk. V. Brlzglo 
monumentali 
vusl Lietuvos 
lyčla.

Ta moterų 
rėtų būti gerai paruošta 5-6

Ir daug kalna- 
Kanklnlų kop-

delegacija tu-

boms.
/bus daugiau/ tau težino-
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Postes 
Canada
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PASIRŪPINKITE, KAD 
ŠIŲ KALĖDŲ
SVEIKINIMAI PASIEKTŲ

ADRESATUS LAIKU
Neapvilkite savo giminių bei draugų užjūriuose. Priminimas, kad jie nėra užmiršti, sudarys 
džiugių Kalėdų nuotaikų.

Kad nebūtų pervėlu, išsiųskite kalėdinius 
sveikinimus iš Kanados žemiau nurodytomis 
datomis. Aškiai užrašykite adresus bei instruk- 
rukcijas ir neužmirškite užklijuoti atitinkamų 
pašto ženklų.

Prašykite pašto įstaigose informacinės są- 
lankos 'Overseas Christmas Mail Deadlines', 
kur sužymėtos kainos ir kitos informacijos. 
Neužmirškite įrašyti pašto kodo savo adrese 
ant visų siuntų.

EUROPA

DATOS:

gruodžio 8

SVARBU: sveikinimo atvirukai giminėm bei 
draugam Kanadoje ir JAV-se turi būti su
dėti į užklijuotu* vokus su atitinkamais 
pašto ženklais (12tf trečia klasė).

UŽJŪRIO SIUNTŲ
LAUKAI 
(įskaitant uiklijuotui 
kalėdiniu* sveikinimu*)

Paskutinė diena sveikinimams Kanadoje yra:
GRUODŽIO 13 GRUODŽIO 17

(užmiestin) (mieste)

kandančia Ir lenklškal/o tai 
gali būti net pasisekimo 
paslaptis/. Jų dovanėlė tu-smaigstytomis gairėmis lr< 

principais, kaip tik mums , 
Išslvletlnuslal tautos dallalj 
emigracijoje. Mažiau afį 
daugiau, bet kiekvienam prl^rf 
valu tų gairių laikytis, ne-a 
bent neturėtumei tikėjimo^ 
nei į Lietuvą, nei į pačią lle-ų 
tuvybės esmę. Jei gimei Išį 
lietuvių tėvų, net Ir ne Lie*;] 
tuvoje, ligoninėje, pakelyjej. 
ar namuose, esi skaitomas 
Ir laikomas lietuviu Ir tiek 
T lesa, lietuviai neturime a -p 
plplaustymo ritualo, iš kurtoj 
paprastai pažinsi lzraelltlš-a 
kos kilmės asmenį, bet lle-_| 
tuvlško kraujo tėkmė jau sa-j 
valme nustato Ir nužymi lie-į 
tuvių tautai priklausančius.t 
Nori ar ne, patinka ar ne, jei 
gimei lietuviu,tokiu ir pasi
liksi. Net Ir organizacinio 
solidarumo mokesčio nemo
kėjimas nepanaikina : tayę.r 
lietuvybės. Bet kuo yra,kuo 
save /ir kltl/lalko tokį Ind^į 
yldą, kuris, viešai parieji^l^į 
nes ąs Lietų v IU Be nd ruornę-u 
nės nariu?

Čia jau toks klausimas , 
kurio plonybių narpliojimą 
gal bent klek aiškiau pajėgtų 
atsakyti savieji juristai, ku- 
tlų kompetencija vargiai ar 
kas abejotų.

Tačiau eiliniam Bendruo
menės nariui lyg Ir atrodytų, 
kad jei jau sykį savo norų , 
laisva valia Ir
mals motyvais Išstojl/jel 
tas įmanoma pagal minėtą 
Chartą/ Iš Bendruomenės , 
tai gal tai reiškia , kad Išvis 
nustoji visų ryšių su liku
siais tos Bendruomenės na
riais, ar toliau padėti be
svarstant, gal, kartais iš vis 
savęs nebelaikai lietuviu. 
Niekas gt per prievartą ne- 
rlš, netemps Ir ant kaktos 
ne Išdegins "Aš esu lietuvis" 
ženklo' .trispalve perverto .

Ot tame Ir turime slidžią 
dilemą, pagrįstą gal Ir ne
teis Iškal išvestomis prielai
domis .tačiau gyvenimiška Ir 
paprastai Interpretuojama 
situacija. Gi jei duosime, ta 
pačia loglKa vadovaujantis, 
dar vieną žingsnį priekin , 
jau statys Ime dar lemt Inges- 
nį Ir visai tragiškai atro
dantį klausimą- jei nesi lie
tuvis, kokiu oūdu galt būti 
bet kurios lietuviškos orga
nizacijos ne vien eiliniu, oet 
net Ir vadovaujančiu nayiu ?

Daoar būtina turėti geras 
žiupsnis diplomatijos,takto, 
Itin daug geros valios Ir to
lerancijos, bandant narplioti 
lemtingąją situaciją,susida
riusią, gal ne tiek Iš sąmo
ningos Ignoracljos, klek Iš 
papras Č taus lo ne ats a rgu mo 
Ir neapdairumo. O , gal, visi 
tie liūdni reiškiniai terodo , 
kaip negiliai,tiesiog vos pa
viršutiniškai mes visi esą - 
me susipažinę su Lietuvių 
Charta. Ar nereikėtų pakar
totinų susipažinimo pamo- 
kų? , 3 Ml.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS

i Rašytojas Juozas BALČIŪNAS - ŠVAISTAS 
i paskutiniaisiais savo gyvenimo metais.

-j

-j> .

Š. m. rugsėjo mėn. 25 d. 
P-Los Angeles mieste mirė 

rašytojas Juozas Švaistas - 
Balčiūnas.

Gimęs 1891 m. Rokiškyje, 
1913 m. baigė PanevėžfoMoky

ki; tojų Seminariją, mokytojavo 
-j,vėliau studijavo Stavropolio 
-£ mokytojų institute. 1917 m. 
^Maskvoje baigė karo mokyk- 
o lą, po 1918 m. Lietuvoje buvo 
/milicijos vadas, Karo Mo-

- kyklos lektorius, Kario re
daktorius (1928-35). Kariuo
menėje pasiekė pulkininko

Nuotrauka Algirdo Gustaičio 

laipsnį.
Rašė prozos vaizdelius, 

apysakas ir scenos vaidini
mus. Kurį laiką buvo Ketu
rių Vėjų sąjūdžio dalyvis ir 
bendradarbis.

Iš futurizmo (Šilkinė Suk
nelė, Kerpių Berniūkštis ) 
pasuka į natūralizmą: Ra - 
šau Sau, Paskutinį Kartą 
Tave Klausiu, Siela Lagami
ne, Eldorado ir 1.1. Rašė ir 
stilizuotas liaudies pasakas: 
Aukso Kirvis, Petras Širvo- 
kas. - b .

IŠ: ’ Juozas Švaistas
ue( AŠ NUMIRIAU

■ ^utonekrologas arba chaotiška simfonija

/■ Graborlus lengvai nerūpestingai nusigabeno mano la- 
‘^Manąi Bet čia pat tuojau ir paklausė: " O kur laidosim , 
#a,“i£iisiz ? Kuriose kapinėse-tautinėse, kazimierinėse ar 

Oak Woods Cemetery? Su kunigu ar be kunigo?" Grabo - 
rius paklausė ir visai abejingas laukė atsakymo. Jis pasi-
liko neutralus, kaip ir pridera jo profesijoj. Teko vienai , ti reikalai. Bažnyčia pasiliko jai, kaip tam tikros rūšies 
žmonai apsispręsti. Manęs pasiklausti nebegalėjo <au. sentimentai ir senųjų laikų įpročiai - "kaip pas mamą" . ■

/

ANTANAS TOLIS

( ištraukų pabaiga )

Nupasakojau jiems,kas mes esame Ir kaip čia atsl - 
dūrėme. Kai jiems pasakiau, kad tik Aukščiausiojo ma
lonės dėka Išsigelbėjome Iš užvakar čia vykdytų masinių 
žudynių, jie tuojau, pertraukdami mane, ėmė pasakoti , 
kad netyčia užklydo ant kelio ties ta vieta,kur didelis ke
lio gabalas sudraskytais lavonais užverstas.Taigi, anot jų 
mūsų padėtis jiems aiški.

- Tai kuę jūs galvojate dabar eiti? - paklausė vienas 
paraš lutlnlnkas.

- Ogi kur nors’. Jau apie dešimtį dienų esam nieko 
nevalgę, be žolės Ir dumblino balų vandens, todėl už die
nos kitos Iš bado nusprogsime, - atsakiau.

Vienas vokietis, visą laiką tylėdamas klausęs Is, ati
darė savo duonmalšį . Išėmė kažkokią aliumininę tūbelę 
Ir padavė mums, paaiškindamas,kad čia yra tablečių pa
vidale sukoncentruoti vitaminai Ir kitos malstlnglauslos 

'medžiagos, kurios padės nuo bado mirties atsiginti.
- Ar negalėtumėt mums patarti, kaip prasimušti tė - 

vynės link ? - paklausiau.
- O ne, to mes nežinome, nieko pabarti negalime. Ban

dykit kaip nors, gal pasiseks ,nes fronto jokio nėra, mūsų 
kariuomenės šioje vietoje Irgi bevelk nėra. Ji žygiuoja a- 
blem pakraščiais, Į čia neužkllūdama. Rlzlkuoklt, gal Ir 
pasiseks. O dabar galit sau eiti’. - įsakančiu tonu baigė 
vienas jų.

- Tai kur dabar eisime: ar tuo pačiu keliu į Minską, 
ar suksime tiesiog į Vilnių, Minską aplenkdami? -paklau- 
s lau draugus.

- Ar nebūtų geriau tą prakeiktą Minską aplenkus?-pa
tarė kai kurie, Ir mes pasukome Į vos matomą miško ke
lią.

Balsiai apleistas miškas, tiesiog neįmanoma juo eiti. 
Be reikalo prlptauta medžių, visur jų priversta, bet jau 
taip seniai, kad jų kamienai visai supuvę. Atrodo visai 
sveiki, bet kai pabandėme ant jų užlipti kojos tuojau įs
muko. Brisdami per tą apleistą mišką, Išėjome į didelį 
4psl.

Štai kur neleistinas apsileidimas, kada nebuvo gyveni
me vienos aiškios griežtai nusibrėžtos linijos. Dėl laiki - 
nų dalykų nertas! iš kailio su savo nusistatymu, o dėl am - 

•žinybės ničnieko. Juk aš galėjau tai padaryti, gerų pavyz
džių turėjau. Tik kažkodėl pasišaipydavau iš tokių žmonių. 
Dabar verkdamas gailiuosi. Visai išmintinga ir pagirti 
na,kada pats žmogus pasirūpina iš anksto tolimu pomirti
niu gyvenimu.

Iš lengvo, pamažu apsižiūri, pasirenka sau kapines , 
nusiperka ten lotą ir pasistato paminklą. Ne bet kokį - 
marmurinį, modemų, kad visi stebėtųsi ir ilgai bylo - 
tų apie jo savininkus. Prie paminklo būtinai suolelis-toks 
pat marmurinis. Patogu kitiems pailsėti, bet ir jiems pa
tiems labai malonu, kol gyvi, atsisėdus pasidžiaugti.

Dažnokai privažiuoja žvilgąs limuzinas prie tokio lo
to ir paminklo. Ten vyras ir žmona. Kol lady išsipūkši iš 
automobilio, jau pavargsta. Tuojau sėdasi ant nuosavo 
suoliuko. Ant paminklo ir ant suoliuko tokios pat, kaip a- 
bu savininkai, riebios apvalios paauksuotos raidės: Kaspei 
Wover and Mary Wover. Gimimo datos irgi iškaltos. Mir
ties datą įpareigotas ęridėti tas pats paminklo meisteris .

Aš nieku nesirūpinau - nieko panašaus nepadariau 
Dažniausiai taip atsitinka: kas rengiasi ir laukia- nemirš
ta, o kas visai negalvoja - šmakšt ir nebėra. Tada žino - 
kitės gyvieji. O kam daugiausia tenka- žmonoms.

Ir manoji jautriai, sunkiai susimąstė... Labai silpnai 
būtų pasakyta - susimąstė. Tuo momentu,nors jis trum
pas, daug ir giliai pergyveno. Labai daug.

Ji pati veikiai apsiąprendė: tik kazimierinėse ir su ku
nigu. Bet kaipgi dabar? Koks mano gyvenimas ir galas? 
Be velykinės, be sakramentų, be paskutinio patepimo. Ar 
sutiks dabar kunigas ?• Gal tik aprėkins ir išvarys apsi - 
lankiusį ?

Siaubingai atgijo jai išgyvenimas vąikvstėi, kai girdė
jo pamokslą savo tėviškės bažnyčioj. Stambus .balsingas 
klebonas prakeikė tokius parapijiečius. Perkūnais griaudė 
iš ambonijos, visomis pragaro baisybėmis grūmojo: " Gy
vuliškai gyveno, gyvuliškai pastipo. Dabar ne vieta šven - 
tintose kapinėse! Tegul užkasa ten, kertėje, kur visi nek - 
rikštai, benkartai ir savižudžiai suversti. " Kaip sakė , 
taip ir būdavo. Nei auksu,nei maldavimais neprisiprašysi. 
Tvirtai laikėsi savo nusistatymo. Ir padėdavo. Nepak - 
lusniuosius patys namiškiai turėdavo palaidoti- be bažny
čios, be varpų. Kokia gėda ir negarbė paskum visai gimi
nei! Nei dukterys gerai neištekėdavo, nei sūnūs garbingų 
marčių neparsivesdavo.

Mano žmona, visa tai atsiminusi,pasijuto parblokšta . 
Nutarė šauktis kaimynių pagalbos. Tosios nuramino: Ne
imk į galvą, misiz. Čia kitas kraštas, kiti laikai, kitokį 
dabar ir kunigai.

Bet kur eiti? Jokiai parapijai ji nepriklausė,su klebo
nijomis ir kunigais jokių reikalų neturėjo. Bažnyčios nepa
miršdavo. Ji buvo reikalinga, kaip druska prie valgių,kaip 
vardinių gėlės. Beveik kiekvienį sekmadienį išklausydavo 
mišių ir velykinę rūpestingai atlikdavo. Bet tai įvykdavo , 
kur pasitaikė, kur pakeliui būdavo geros pažįstamos ar ki
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lauką, kurio viename kampe pamatėme tipingą sovietinės 
Baltgudijos kaimą, dabar kolchozu paverstą. i

- Gal pamėginsim čia savo laimę nes šiandien dar 
nieko Į skilvius neįtnetėm? - pasiūlė leitenantas O. Zb.

- Eime vyrai’. Ko čia taip zulklškal drebėti Ir visko 
bijoti’. - pritarė Ir kiti.

Pamiške nuėjome trobesių link, išėjome į siaurą ke
lią, kuris virto kaimo gatvele, Ir įėjome į kolchozą. Abie
jose kelio pusėse tankiai pristatyta bakučių,prieš kurias, 
Ištiesę kojas ant žemės Ir atrėmę nugaras Į sienas, sėdė
jo ilgabarzdžial žili baltgudžlal - kolchoznlnkal. Vieni Iš 
jų, nepaisant karštos tvankios dienos, buvo apsivilkę įvai
riaspalviais lopais apkrautais senais karelvlškate vatinu
kais, kiti gi buvo visai be marškinių, nuodėmingą kūno 
dalį pridengę nuo nešvarumo tamsiai pilkomis apatinė - 
mis kelnėmis. Sėdėdami visi kažką karštai kalbėjo, mosi
kuodami rankomis Ir kažkam grasydami kumpais pirš
tais. Vos tik jie mus pamatė, tuojau visi atsuko galvas į 
mus. Lėtai priėję, pas velk (pome juos rusiškai. Visi 
lyg žąsinai glrktelėjo atsakymą.

-Koks čia kolchozas, draugai?- paklausėme.
- Drechča, - atsakė kelt.

- Ar negalėtume čia nors trumpai pailsėti Ir gauti 
nors porą bulvių suvalgyti, nes skilviai Iš bado prie nu - 
garkaullo pridžiūvo, - tęsėme toliau.

- O kas jūs tokie Ir kur einate? - paklausė keli.
- Einame Į Smolevlčlus (/tą vardą buvom Iš senuko 

sužinoję/, kur gyvename.
- Aha, - lingavo jie galvomis, - ar tik nebūsite Iš 

kokio kalėjimo Ištrūkę, kad jūsų galvos nukirptos 2 Jums 
čia būti labai pavojinga. Aną dieną čia buvo užklydęs kaž
koks polltrukas Ir rado taip pat vieną be plaukų. Vargšas 
aiškinosi, kad yra Išėjęs Iš Minsko ligoninės,bet tas nė 
klausyti nenorėjo, o nusitempė vot ten į aną pamiškę ir 
nušovė. Vargšas ten Ir dabar guli. Geriau eikit čia toliau 
per mišką, ten yra kitas kolchozas- Oslnofka. Jis truputį 
nuošaliau nuo didelių kelių, gal ten Ir pasiseks pas ką 
nors apsistoti.

Matydami, kad tame kolchoze, anot jų, apsistoti pavo
jinga, nutarėme dar šiandien pasiekti tą Oslnofką. Atsis
veikindami dar kartą priminėme bulves.

- Hm, bulvių? Kad šviežių dar neužderėjo, o pernykš
tės bevelk visai pasibaigė, normos jau seniai negauname . 
Kolchozo sandėlys tuščias, viską kažkur pirmininkas su

Xbrlgadlerlum Išvežė, palikdamas kolchozą badauti, -skun
dėsi kolchozninkas - Na, gerai, eisiu, pas bobą pažiūrėti,

Xgal kelias bulves sutiks duoti.
Nulingavo seals 1 trobą, o po kelių minučių Išėjo su

pilna kepure bulvių.
-Še, Imkit Ir keliaukit su Dievu’.
Ištuštinę apdriskusią kolchoznlnko kepuręlr nuošird

žiai padėkoję, leidomės vėl tolyn. Pasukę į priešingą pa
miškę, netikėtai vos neužllpome ant žolėje gulinčio žmo - 
gaus kūno. Tai buvo tas pats, apie kurį pasakojo ikolchoZ- 
nlnkal. Jo galva buvo perskrosta nagano šūviu. Veidas Iš
ėjusios kulkos visiškai sudraskytas, Ir jo pažinti nebuvo 
galima. Aplenkę lavoną, mišku nuėjome toliau.

Iki pat vakaro sunkiai klampodami, pagaliau priėjome 
didelį lygumų plotą,kurtame stovėjo plačiai Išsimėčiusios 
Oslnofkos kolchozo bakūžės. Sustoję pamiškėje, žvalgėmės 
į kolchozą, kuris atrodė lyg Išmiręs.

-Geriau neikim ten, - prabilo ūkininkas G., rodyda
mas į kažkokių stulpų toli nusitęsusią eilę. - Atrodo, kad 
ten yra telefonas. Aš ten bijau eiti.. .Mes ateisim , kas 
nors paskambins, atvažiuos gauja čekistų Ir mus tuojau 
nušluos.

Įsižiūrėję Į tuos stulpus,pamatėme,kad jokių1 laidų 
nėra. Pradėjome jam aiškinti, kad telefonas Rusijoj, ypač 
kokiame nors kolchoze, yra retenybė,todėl mums nėra ko, 
bijoti.

Nuraminę jį, drąsiai nužingsniavome prie pirmosios 
bakūžės. Jau vakaras, saulė slepalsl nakčiai už horizonto. 
Įeiname Į aplūžusią kolchozlnlnko trobelę. Nuo aprūkusios 
trobos pasienių Į mus sužiurokeliolikąporų nustebusių akių 
Paaiškinę,kad esame pabėgėliai nuo fronto, paprašėme 
nakvynės Ir truputį bulvių.

-Su nakvyne klek blogiau, -atsakė akylai mus tyrlnė - _ 
damas sulysęs Ir apskuręs klochoznlnkas. - Mano šeima , 
kaip matote, labai didelė, daug valkų, o trobelė kaip ; sauja,, 
nė patiems nėr kur pasidėti.Bet štai čia priešais yra tuš-^-.x 
čia daržinė, joje galite drąsiai nakvoti.

-O kaip su bulvėmis?
-Kad balsiai sunku, o apie duoną nė kalbos negali bū

ti, nes jos skonį jau seniai pamiršome.Turėjo boba susiy 
taupiusi truputį miltų, tai pirmajai Efeeružės iškeoė duone
lės, o nuo to laiko dar neragavome. Pažiūrėk, boba, -krei
pėsi į savo žmoną, - gal tiems pakelelvldms truputį bul - 
vlų rasi. ~

Sulinkusi moterėlė, truputį murmėdama, nenoriai pa
kėlė sukirmijusios lovos dugno keletą lentų Ir pasilenkusi 
dėjo ant žemės bulves.

-Serglej, klek tų žmonių ten yra? - paklausė atsisuku
si.

- Keturi, - atsakė jis.
Moteriškė nuleido lovos dangtį Ir, sudėjusi į sijoną , 

atnešė mums dvyliką didelių bulvių.
- Čia pat galltes jas Ir Išsivirti, - rodydama aprūku -

sį puodą, pasakė šeimininkė, - o vėliau dar truputėlį drus
kos duosiu. . ‘v

Sudėję puodan čia Ir'anam kolchoze gautas .bulves Ir 
sutūpę prie ugniakuro tamsiame trobos kampe, laukėme 
ateinančio Iš lauko Serglejaus, kad jis savo titnaginiu skil
tuvu Įžiebtų ugnį.

- Tai jau bėda su ugnimi’. - skundėsi šeimininkė.
Kai Išeina Serglejus Į kolchozo laukus dirbti Ir išsineša 
skiltuvą pypkei užsidegti,tai nors pasiusk - niekur ugnies 
negaus l.

- O degtukų ar negaunate? - įsikišo leitenantas A.Žb.
Moteriškė staiga pasuko galvą Į mus Ir žiūrėjo tirian

čiu žvilgsniu,
-Jūs, vyrukai,tur būt, labai Iš toli esate,kad kalba - 

te apie degtukus? Aš jau Ir nebeatmenu,kada jų turėjome.
Atėjus Serglejul, susprags ėjo jo skiltuvu padegti sau

si žagarai. Mūsų bulvės netrukus Išvirė. Pasidažydami 
druska, su visomis lupynomis jas skaniai suvalgėme Ir par 
dėkoję nusiskubinome Į dąržlnę gulti. Sulindę į daržinę, 
pamatėme,kad jos būta visai tuščios,tik viename kampe 
riogsojo sulūžęs arpas.Prlslpešėme Iš stogo apipuvusiu 
šiaudų, pas įdarydami truputį minkštesnį guolį, Į kurį be: 
matant suvlrtome, Ištempdami suvargusius kūno sąnarius.

Neturėdami ko veikti, nuėjome prie kareivių paplepėti 
Vienas Iš kareivių tampė akordeoną, kiti jam pritarė, dal - 
nuodaml populiarią vokiečių kareivių tarpe dainelę "Wenn 
dte Sonne sėhelnt.Anne Marle’." Kiti,susikišę pirštus Į 
burnas, švilpė tą pačią melodiją. Įgrisus dainavimui,ka - 
relvlal ėmėsi "politikos". Visų pirma su vokiečiams Į- 
glmtu Išdidumu ėmė tarpusavy girtis,kad jų kariuomenė 
yra stipriausia pasauly,kad jų niekas neįstengs sulaiky
ti Ir kad vėliausiai už trijų savaičių jie parado maršu žy
giuos Maskvos gatvėmis. Ši tema jiems, matyt,labiausiai 
patiko, nes jų akys ėmė blizgėti kažkokiu entuziazmo bliz
gesiu. Vienas Iš kareivių pasakė:

- Aš manau,kad Ir pats Fuehrerls atvyks priimti mū
sų paradą Maskvoje.

- Žinoma, žinoma, kaip gi be Fuehrerlo ’.- suklego vi
si. - Jis būtinai priims paradą. O tuomet bolševikams jau 
tikras galas. Kur gi jie pasidės? Mes nužygiuosime Iki 
Uralo, o toliau mums nėra reikalo eiti. Tegu jie sau sėdi 
taigose,kol ten juos japonai po vieną Išgnaibys.

Galop kareiviai kreipėsi Į mus, visą laiką tylėjusius
- Ar ne tiesa, vyručiai? Mat kaip jums pasisekė’. Mū

sų dėka Ir jūsų tėvynė liko laisva nuo bolševikų ’.
Ką gi pasakysi,patvirtinau,kad tai tikra tiesa.
-Matot, kaip puikiai einasi: jūs važiuojate lals- 

von tėvynėn, o mes važiuojame Maskvon’.Cha, cha, cha*, 
gal ir nuoširdžiai juokėsi visi.

Netikėtai keista mintis įlindo galvon - koks blaurus 
žodis pasidarė "Išlaisvinimas"*. Bolševikai skelbėsi Iš 
laisvinę mus Iš kažkokios nebūtos vergijos,© Iš tikrųjų , 
atėmė Iš mūsų viską, dėl ko verta gyventi. Net visai tau - 
tai gyvybę atimti norėjo. Dabar antrieji okupantai baigs 
"Išlaisvinti" mus nuo to, nuo ko bolševikai "Išlaisvinti " 
nespėjo. Kada- mes pagaliau galėsime nuo mūsų kaimynų 
Išsilaisvinti? t *
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LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

I. Banaitienė ganizacinę veiklą,kiti iššauk-
Tokie suvažiavimai šaukia-ti lietuviškų aktualijų.. Štai 

mi kas treji metai New Yorke tie nutarimai: 
Šiais metais suvažiavimas iš- 1* Specialiu Federacijos 
puolė spalio 7-8 d. d.Suvažla- valdybos raštu kreiptis į lie- 
vime dalyvavo 56 klubų at- tuvių jaunimo organizacijų, 
stovės iš įvairių Amerikos vasaros stovyklų vadovus, į 
vietovių. Federacijos pirm, šeštadienines mokyklas, kad 
I. Banaitienė, įvairių klubų būtų aiškinama jaunimui apie 
atstovės - M. ■ Marcinkienė tikrąją okupuotos Lietuvos 

" (Chicaga), A. Moriarty (Bos- būklęjapie disidentų areštus, 
tonas), E. Donohue (NewYork), apie j4 šeimų persekiojimus, tų išlaisvinimą yra kova už 
S. Valiukienė (New Haven,CT), nekaltų žmonių trėmimus į 
D. Venclauskaitė(Waterbury), sovietines sunkiųjų darbų 
S. Jurskytė ( Philadelphia ) 

k A. Noakaitė - Pintch ( New
Jersey), A. Ustijanienė (Hart
ford, CT), I. Tamošaitienė 
( Los Angeles ), I. Kerienė 
(Anglija), I. Žemaitienė (Stam 
ford - Norwalk, CT), padarė 
trijų metų veiklos praneši
mus, planavo ateities dar
bus, nutarimus. Iš šių pra
nešimų galima spręsti kiek 
vertingų darbų gali atlikti 
moterys, būdamos oraganizuo nuoliui elgtis ir laikytis eks- 
tos.Klubai pasižymi lietuvių kursljų metu Lietuvoje, 
kultūros puoselėjimo savųjų 3. Kiekvienas šios Federa- 
Ir kitataučių tarpe ir šalpos ei jos klubas įsipareigoja glo- z tai, kai žiauriai persekioja- 
darbuose. Federacijos 
dybos darbai reiškėsi

u

-f

O

stovyklas, apie sovietines 
psichiatrines ligonines ir 1.1.

Yra davinių, kad mūsų 
jaunuoliai, lankydamiesi pa
vergtoje Lietuvoje, leidžiasi 
į pokalbį su sovietų agentais, 
kurie šiuos pokalbius iškrai
po okupanto naudai ir paskel
bia juos Gimtajame Krašte. 
2 Paruošti jaunimui leidi
nėlius, informuojančius, kaip 
derėtų laisvojo pasaulio jau-

Margarita Samatienė, nauja 
Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos pirmininkė, išrink
ta 1978 spalio 8.

pačių kai kurie intelektualai 
bando šią kaltę primesti vi
sai mūsų tautai ir net jaučia 
gėdą būti lietuviu.

Antrąją suvažiavimo dieną 
vyko Federacijos naujos val
dybos ir revizijos komisijos 
rinkimai, o priešpiečių metu 
įdomiai kalbėjo šios organi
zacijos narė Rima Mironienė. 
Jos mintis - kova už disiden-

Lietuvos išlaisvinimą.
Vakare, 4 vai. popiet, buvo 

viešas Federacijos 30-ties 
metų sukakties minėjimas. 
Invokaciją skaitė Tėvas P. 
Baltakis OFM; Federacijos 
veiklos trumpą apžvalgą pa
darė. pirm. I Banaitienė , 
kuri savo kalbą baigė minti
mi, kad nevalia užsidaryti 
vien savo kiemelyje, kai Lię- 
tuvoje nesiliauja nekaltų žmo
nių areštai, vežimai į kon
centracijos stovyklas sun - 
kiem darbam ir badui, kai 
sovietinėse psichiatrinėse li
goninėse kankinami disiden-

VE/DROOž/ai
ĮŽSIDIMAS:

Klijentas įeidamas tabako ir rūkytno priemonių par
duotuvėn, žinodamas, kad jos savininkas neprigirdi, 
garsiai prašo degtukų.

Pardavėjas (savininkas) Įsižeidęs atsako:
— Be reikalo tamsta taip šauki J — Kokių tamsta 
nori: — su ar be filtro ?

PATENKINTA:
Girdėjau ištekėjote už jauno architekto, ar paten

kinta esate ?
— Labai .’ Ir ateityje tekėsiu tiktai už architekto.

Pasirodė 
Ruduo Visur

vai- boti bent po vieną lietuvį di- 
pa- sidentą laiškų siuntimo for-

vergtos lietuvių tautos žmo- ma ir kitais būdais.
gaus teisių gynimo veikloje. 4. Žmogaus Teisių Dėklą- 
Daugybės Federacijos valdy- racijos paskelbimo ,30-tles 
bos ir jos klubų rašyti raš-

. tų Lietuvos "bylą liečiančiais 
atvejais yra pasiekę Ameri
kos valdžios pareigūnus. Šis 
darbas, nors ir bebūtų lašu 
mariose, tačiau atminkime, 
kad "lašas po lašo ir akmenį 
pratašo".
. Pirmąją suvažiavimo die
ną prišpiečių metu įspūdin
gą kalbą pasakė LMKF gar
bės pirm. Vincė Zaunienė 
-Leskaitlenė. Jos pagrindinė 
mintis - kad gyvendami lais
vajame pasaulyje neturim 
teisės -galvoti apie savo ge
rovę, kai šitaip kankinama 
mūsų tauta.

Suvažiavimas priėmė 20
nutarimų. Dalis jų liečia or- kais. Yra davinių, kad mūsų

mos jų šeimos.
Federaciją žodžiu sveikino 

Lietuvos Generalinis Konsu
las A. Simutis, Amerikos Ta
rybos vardu dail. J. Bagdo
nas, LB New Yorko Apygar
dos pirm. A.Vakselis. Svei
kinimus raštu perskaitė A. 
Noakaitė -Pints ch.

Po akademinės dalies sekė 
jauno ir gabaus pianisto Vy- 
tahto Smetonos rečitalis. j.

Naujoji valdyba pasiskirstė 
taip: Margarita Samatienė — 
pirmininkė, Salė Valiukienė 
ir Marija Noreikienė- vice - 
pirmininkės, Viktorija Čeče- 
tienė irEugenija Treimanie- 
nė - sekretorės, Elena Le- 
geckienė - iždininkė, Sofija

metų sukakties proga pasiųs
ti rezoliuciją Amerikos aukš - 
tiem pareigūnam, reikalau
jant visuotinės politinių kali
nių amnestijos sovietų oku
puotuose kraštuose.
5. Griežtai boikotuoti pa
saulinę olimpiadą, vyksiančią
1980 m. Sovietų Sąjungoje, 
jei nebus amnestijos politi
niams kaliniams.
6. Įsteigti Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos žmogaus 
teisių komitetą New Yorke.
7. Griežtai protestuoti prieš
bet kieno kaltinimus, taiko- Skobeikienė ir Malvina Kli--
mus visai lietuvių tatuai už >yepkįępė77lvvįsuoImeni§Aams.4.. (j:lr 
žydų šaudymą Lietuvoje vo-ę jcaįkalams, Daiva Kezięnė,-i

disidentų gelbėjimo reikalam 
pareigūnė.

(Tąsa iš praeito numerio)
Mes atvykome čia trys apie 

2 vai. po pietų antradienį. 
Eilės laukiančiųjų prie "slot 
mašinų" ir kortų stalų. Čia 
pat ant pakilimo yra ir poil
sio vieta "Rest Lounge". 
Minkšti patogūs foteliai. U-< 
niformuotos trumpais sijo
nukais padavėjos atneša al
koholinius gėrimus. Estra
doje be pertraukos groja or
kestras. Tuo laiku grojo 
"Cosmos Sisters". Keturios 
jaunos ir žavingos klnietės 
mergaitės ir du vyrukai ki
niečiai. Merginos groja

žydų šaudymą Lietuvoje vo- 
kiečių-nacių okupacijos lai-

BRUNO MARKA IČIO kū - 
r In tų koncertas Įvyko š.m. 
lapkričio 4 ir 5 d. d. Jaunimo 
Centre.Koncertas buvolabal 
Įdomus, programos dalyviai 
jį atliko leaps ako mat gra
žiai. Išpūdyti 6 kūrintai, or
kestras amerikiečių,progra-. kėlė naujų pajamų, 
mos dainininkės lietu vės-D. 
Kučėnlenė, M. Momklenė, A. 
Giedraitienė.Akt.A. Dlklnls 
atliko savo partiją su kl - 
tais amerikiečiais.

Bruno Markalčlo kūryba 
yra aukštai vertinama Ir a- 
mertklečlų kritikų.

- AB LIETUVIŲ KLUBAS 
fbuvo sušaukęs metinį susi-

rlnklmą Vyčių salėje. JĮ a- 
tldarė pirm. Lakas Ir prave
dė J. Šidlauskas. Klubas turi 
virš 7 tūkst.dolerių kasoje , 
skyrė lietuvių veiklai ir Liet. 
Bažnyčios Kronikos leidimui 
500 dol. Vis I parengimai su-

prakaloėjo bangomis lapkri
čio 1 d. Vėlinių proga.

Chicagoje AB lietuvių kal
ba girdimas 9 Ir 11 v. ryto , 
Iv m. banga. Lietuvoje 6 Irų 
v. v. tomis pačiomis bango
mis:! 9, 25, 31 m.

Veda

1979 m. Išrinkta Valdyba: 
K.Rožanskas, J.Jokubka ,p. 
Pallullonls, A. Lakas, J. Šid
lauskas, Šidlauskienė, P. 
Rumšą, A.Kuras, Rev.Kom. 
B. Brazdžionis, p. P alubec - 
kas, p. Šia jus.

ŽURN.VLADAS BUT ĖNAS 
Išvykęs į Washlngtoną dirbti 
Amerikos Balse pirmą kartą

BALFO SEIMAS IR REN
GINYS praėjo su dideliu pa
sisekimu, darbštumo ženkle. 
Alto seimas taip pat. Atel - 
tyje reikia ką nors daryti , 
kad seimuose būtų sutrum
pinamas laikas svetklnl-

mams. Balfo Seime buvo jų 
17, Alto 1O. Klek jie » berei
kalingo laiko užėmė Ir var - 
gino dalyvius. Į pabaigą,ka
da jau kitoje salėje renkasi 
banketams svečiai Seimas 

_• nesibaigęs, o kada na- 
B rlams parvykti namo persi

rengti ar pan.?
Todėl organizatoriams 

užtektų tik paminėti kas 
svelklnar gyvu žodžiu kai - 
bantlems-apriboti laiką 2- 3 
minutėmis.

BALFO SUVAŽIAVIMAS 
praėjo sėkmingai, buvo pa
rūpėtas dideliu rūpestingu
mu. Nauja Valdyba: Marija 
Rudienė- pirm., vlcep-kal- 
kun .kleb. Ant. Zakarauskas, 
kun.Trakls, dr. Modestlenė , 
Aldona Daukienė, gen.sekr. 
p. Jakubaltlenė Ir protokolų 
sekr. Faustina Mackevičienė, 
Ižd. p. Čepaitis.

Banketan atsilankė daug 
svečių,

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

LIETUVOS AIDAI"
Kazė BRAZDŽIONYTĖ

Veikia :
Pirmadie niais
Antradieniais
Penktadienia is

Visos laidos 
ba ng-.

Adresas; 2646 West 71-st St.
Chicago, Ill. (10629. Tel. 778-5374.

9100 - 9:30 vai.vakaro. 
9:00 - 9:30 vai. vakaro 
9; 30 - 10;00 vai. vakaro, 
iš WOPA stoties 1490 AM

A' A

Bal. Brazdžionis

Balfo vajaus atidarymo proga diręktorė A. Daukienė 
priima auką iš P. K. Dirkio LAS vardu., rugsėjo 24 d.

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

NAIKINTI TAVE PAT), TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
TAU PADĖTI. _______________

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
(Li thuan i on A.A. Group)

susirenka kiekvieną treJladlenl, NL redakcijos 'patalpose (7722 
George Streets LaSalle,. Que.) 8 vai. vale. Susirinkime kalbama 
I ietuvi skaio Jie atviri visiems, ieškantiems pagalbos.. Atėjęs 
posmus — nebusi vlenaso Jei nori daugiau informacijų, 
skambink:

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

19 78. XI. 29

TEL. 525 - 8 971.

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

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

C F M B

IO >

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1 410 M O N T R E A L
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ. NUO 11,30 iki l 2 vai. nakties.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stonkav./iu*. 1053 Albanai Cr.. Duvarnay, P.O. TEL. 689-8834

įvairiais
Visos ir dainuoja paskirai ir 
kartais kvartetu. Atlieka mė
giamas ir populiarias melo - 
dijas. Nedraudžiama nusi
nešti gėralų ir prie lošimo 
stalų bei mašinų. Jauni neg
rai tvarko ir valo lošimo pa- ' 
talpą be pertraukos.

Kai lošėjas pralošia atsi
neštą pinigų sumą, jam sutei
kiama proga pratęsti suža - 
dintą lošimo aistrą. Yra du 
langeliai, kurie suteikia pa
skolą. Kokį užstatą jie iš 
skolininkų reikalauja,aš ne
žinau. Tačiau mačiau keletą 
asmenų stovinčių prie tų lan
gelių.

Mano supratimu, mums 
būnant lošimų namuose, bu
vo apie 2000 - 3000 asmenų 
mėginančių savo laimę. Prie 
mašinų 80 - 90% lošiančiųjų, 
sudaro moterys. Jų tarpe 
teko matyti 20 metų mergai
čių ir 70 - 80 metų senučių. 
Mačiau keletą moterų nepa
jėgiančių vaikščioti Ir sėdin
čių vežimėliuose. Prie kortų 
stalų beveik išimtinai tik vy
rai sėdėjo.

Lošime visada galutiniu 
laimėtoju yra lošimų namų 
savininkai. Jei kas neturi a- 
titinkamo budrumo bei pasi
ryžimo laiku nutraukti žaidi
mo, visada pralaimės. Lo
šimo mašinos nesibazuoja 
atsitiktinumo laime. Jos ma
tematiškai suprojektuotos pa
naudojant galimybių ir tlekia- 
mybių teorijas. Sukelti lošė
jui žaidimo aistrą, paprastai 
leidžiama pradžioje išlošti. 
Tačiau sunki našta laukia to, 
kas stengiasi atsilošti. Pa
našiai yra ir su kortom.

Aš nemėginau savo lai
mės. Atvažiavau tik pasižiū
rėti lošimų namų. Mano bro
lis ir mūsų bendras draugas 
pralošė po 20 dolerių " slot" < 
mašinose. Tačiau jie atsi
griebė tris kartus iš eilės 
laimėję "Black Jack" kortų 
žaidime.

Lošimų namai atdari nuo 
10 vai. ryto iki sekančios die
nos 6 vai. ryto. Keturios va
landos skiriamos poilsiui ir 
apsitvarkymul. Jaunamečiai 
npįledžiami. Prie Įėjimo du- < 
rų stovi du tarnautojai ir se- eiti į tarnybą ir vėl gyventi 
ka įeinančius. Po 6 vai. va- taip, kaip gyvenau prieš a- 
karo tik švarkais apsivilkę tostogas.Kitos dienos anksti 
lankytojai teįleidžiami.

Vakarais pramogų progra- lietui lyjant 
ma išplečiama. Veikia šokių gražųjį Toronto miestą, 
ir užkandžių salės ir teatri
niai pasirodymai. Prieš lo- aš Vis dar nemačiau jokių 
Šimų namų atidarymą viena rudens žymių.

Instrumentals.. b-vės akcija kainavo 4 dol. 
Dabar 80 dol. Kaip šie loši
mų namai veiks žiemą, atei
tis parodys. Nereiktų pa
miršti, kad Miami kurorte 
gali pradėti veikti lošimų 
namai jau šią žiemą.

ATOSTOGŲ PABAIGA
Nusprendžiau važiuoti į na

mus ketvirtadienį. Jau iš ant
radienio Į trečiadienį nemie
gojau taip kietai ir ramiai 
kaip anksčiau. Baigėsi mano 
nerūpestingos ir malonios 
atostogų dienos. Rūpėjo ke
lionė atgal, namai ir darbas. 
Trečiadienį buvo debesuota, 
tačiau šilta ir tvanku. Nuė
jau į čia pat esantį didelį 
parką ir tik dabar pastebėjau 
jo nepaprastą grožį. Jokių _ 
gėlių, žolė nukirpta, visur 
švaru. Aukšti ąžuolai bei kiti 
kietmedžiai. Prie gražaus 
upelio krūmai. Vieni vaikai — 
meškerioja, kiti braidžioja 
prie pylimo ir iš po akmenų 
rankomis gaudo žuveles. Kaž 
kur iš parko gilumos girdėti 
krykštaujančių vaikų juokas.

Staiga prie mano suolo pri
eina įtartinos išvaizdos vy
ras su plastikos buteliu ran
koje. Maniau, kad padauža- 
girtuoklis, tačiau jis tvirti
na, kad butelyje geriamas 
vanduo. Atrodo labai susi
krimtęs ir nelaimingas. Pa
sisako esąs 48 metų graikų 
kilmės amerikietis. Jo sesuo 
mirusi prieš du metus, ma
ma prieš du mėnesius. Jis 
nevedęs, visą laiką su moti
na gyvenęs. Tos nelaimės 
taip jį paveikusios, kad nu
stojęs dvasinės pusiausvyros 
šiuo metu nedirbąs ir esąs 
gydytojo priežiūroje.

Daug man pasakojo apie 
savo tėvus, jausnystės 
džiaugsmą ir vargus. Kiek 
galėjau, stengiausi jį nura
minti. Kalbėjome keletą va
landų. Paliko jis mane taip 
staigiai, kaip ir atėjo. "See 
you Leon" - pasakė. Pasiė
mė savo tuščią bonką ir din
go parko gilumoje.

Mano dvasinis stovis buvo 
visiškai ramus. Įgijau norą ir 
energiją važiuoti į namus,

rytą įsėdau Į automobilį, ir 
patraukiau į

Rytiniam Atlanto pakrašty

PRENUMERATA $10.00 metam ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS

5 psi.

5
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Hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

A. LUKOŠIUS

namuose
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

————————————--------------

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

6TALKA

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

Dorbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomos pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — virš $12,000,000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .........6%
santaupas ...........................9%
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 934% 
pensijų fondas .............914%

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

MOKA: = IMA:
9t4% už 3 m. term, indėlius =
91/a% už 1 m. term, indėlius = 9/4 % u* asm- Pa«ko,<”
9% už pensijų ir namų planą =
9% speciali taup. sąsk. = 9’/a% už mortgičius
8>% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.) =
 AKTYVAI virš 21 milijono dolerių

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 sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 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

člams atvykus, vieton pasu - 
kus miesto linkui, sukama 
dartolėllau į šiaurę Ir į lau
kus. Ir štai po kelių minu
čių kelionės, visiems šios 
vilkstinės keleiviams staig
mena.

Kada užnugaryje ve Ik pra
nyko miesto žiburiai, vaka
ro tamsumos jau apgaubtoje, 
ramioje aplinkoje visų dė
mesį pagavo klek atokiau 
nuo kelio—geltona, žalia Ir 
raudona spalva pasidabinusi 
gyvenvietė. Keleliu artėja
me tų apšviestųjų rūmų lin
kui. Staiga storu balsu am
teli- suloja tikriausiai, šios 
rezidencijos Ištikimas sar
gas. Velk tuo pačiu momen
tu, tartum Iš miego, čia vis
kas pabunda, atgyja, sujuda . 
Pasigirsta Ir žmonių garsaL 
Išėjęs šių rūmų šeimininkas 
juokaudamas pasitinka įsi
veržėlius .sveikinasi, kviečia 
vidun. Tai G. Ir St. Kuzmų 
rezidencija.

Viduje visiems maloniai 
šypsodama, pasitinka Ir šei
mininkė. Pasisveikiname, 
pasikeičiame pirmaisiais 
Įspūdžiais, Ir tik tada pama
tau, kur mes patekome. Iš 
karto pagalvojau:"Koks var
ganas tas mano na mėlis, ku
riame gyvenu. Nors Ir trijų 
aukštų, betgi su visu kiemu 
Ir net garažu Įsįtektų štai 
šitame viename kambaryje , 
kurln dabar Įeiname".

Stasys, mat, yra statybi
ninkas- rangovas, Ilgametis 
Ir veiklus LNamų Valdybos 
narys. Jo žmonelė Ir čia Il
gus metus gražiai veikusių 
visuomenininkų p.p.Jokuby- 
nų dukra.

Brolyti tu maną, Kąs.ąla 
per paloclal’. Tik žlūraų į 
savo žmoną su baime, ar dar 
neslbara, ar dar nepadariau 
kokios "kiaulystės", nepasi
elgiau blogai, kaip kad ji to
kiais atvejais vis mėgsta 
mane mokinti Ir barti. ..Te
ko girdėti apie keletą šioje ‘ 
kolonijoje panašiai gyvenan- 

smagiąi ė tų taut Iečių-bet št yra ma
no pirmoji pažintis. Gal ne- 
vlsose Ir meno galerijose 
surastum tiek daug Įdomių 
moderniškų paveikslų, įval 
rlų meniškų Išdirbinių,toli
mųjų kraštų suvenyrų, klek 
jų čia matosi.

Šeimininkė apgailestauja , 
kad nevisi besutelpa,užtaigi 
kartas nuo karto jie pakel - 
čia ml kitais.

Gera Ir malonu buvo čia 
mums paviešėti prie ruse - 
nančlo židinio pavakaroti, su 
mielaisiais menininkais pa
bendrauti. Šeimininkų su
ruoštos vaišės svečiams Ir 
mums, jų vaišingumas, buvo 
tikrai karališkas, visus mus 
nustebinęs,,,nepamirštamas .

Šia proga dera priminti Ir 
tai, kad p.p. Kuzmai savo 
stambesnėmis aukomis daž
nai paremia Įvairius lietu
viškus paramos reikalingus 
sambūrius,, mielai lankosi 
gausiuose šios lietuviškos 
kolonijos parengimuose, gy
vai dalyvauja lietuviškoje 
v tekioje. P. Kuzmos rūpės - 
člu, Iš vietinės valdžios yra 
gauta žymi flananstnė pa
rama Ir šių Namų aplinkos 
sutvarkymui. Iš federalinės 
valdžios jis Išrūpino Ir 
stambią auką pagrindinėms 
P.L.Dienų rengimo Išlai
doms padengti.

Kitą dieną, Sekmadienio 
Popietės metu, daugelis tu
rėjo progos gėrėtis šiuose 
Namuose Įvykusiu neeiliniu 
koncertu.

K oncertul pas Iba Igus, s ve - 
čial Ir rengėjai ŠĮ kartą bu
vo pakviesti Į Namų laba r

KARALIŠKAS PRIĖMIMAS
Jau praeitin rikiuojasi šio 

sezono įvairių organizacijų 
ruošti bent keli puikūs ren
giniai šiuose Namuose. Be 
abejonės, ne vienam jie pa
liks Ir Ilgesniam prisimini
mui.

Štai Ir neseniai čia buvęs 
LN Vyrų Būrelio organizuo
tas Ir pravestas klevelan- 
dlečlų menininkų Aldonos 
Stempužlenės- Švedienės Ir 
komp. Jono Švedo koncertas , 
daugeliui buvo maloni staig
mena, po darbo dienų tikra 
atgaiva.

Kadangi šie populiarūs 
menininkai jau Ilgesnį laiko 
tarpą nėra buvę Toronte, tai 
Ir susidomėjimas jų koncer
tu buvo didelis, daugeliui 
magiškai viliojantis.

Akys na krinta Ir šio įdo
maus koncerto pats suorga
nizavimas, jo pravedlmas, 
vaišių paruošimas meninin
kams Ir šio koncerto rengė
jams.

Koncerto Išvakarėse gra
žus šio Būrelio Vyrų skai
čius su žmonomis aerodro
me pasitiko svečius. Viso 5 
pilni automobiliai, priešingai 
negu Įprasta Iki šiolei, s ve -

SĖKMINGAS RENGINYS .. ... . ...cljom, tačiau kuo norėtų būti 
ŠALPAI baigę pasirinktąją mokslo ša-

Hamiltone LB šalpos fondo ką, retas kuris pasisakė, dėl 
Valdyba surengė pasilinksmi neturėjimo galutino apsi - 

sprendimo. Dauguma iš jų 
yra baigę liet, šeštad. mo
kyklos 10 skyrių. Visi daly
vauja vietos jaunimo organi
zacijose, taut, šokių "Gyva - 
tarė", chore ir sporte. Tai
gi, kaip matome, Hamiltono 
abiturientai pakankamai 
darbštūs.

Abiturientus sveikino vie - 
supažindindamas sve- tos klebonas monsig. dr. J. menyje. Po dainų, choro va- 

Tadarauskas, vietos liet. B— dovul ir solistui buvo įteikta 
nės pirm. M. Giidinskas ir gėlių puokštės. Chorui ir so- 
liet. bankelio "Talka" pirm. Hatui akomponavo muz. J. 
J. Krištolaitis. Po sveikini- Govėdas.
mų kiekvienas moksleivis bu- Dainoms pasibaigus salės 
vo apdovanotas ŠF dovana— svečiams buvo pristatyti ŠF 
knyga, vardu Lithuanians in svečiai, tai miesto kontrolie- 
Canada ir kiekvienam priseg- rius J. Bethune ir ponia Rose 
ta graži rožė prie krūtinės , Wolpini, kurie kandidatuoja 
svečiams stipriai plojaht. miesto valdybos rinkimuose 
Knygas įteikė klebonas talki- lapkričio 13 dieną. Pirmasis ! 
namas B-nės pirmininko. nori būti išrinktu tam pačiam 

Meninėje programoje daly- postui jau nebe pirmą kartą, 
Vak. Vokietijos moksleiviams vavo mergaičių choras " Ai-o antroji aldermano •’postui 
pagaliau remiama ir liet, 
spauda. Atsiranda ir nenu
matytų reikalų. Čia pirm, 
padėkojo liet, visuomenei už 
duodamas aukas ir atsilanky- mums porą gražių dainelių, 
mą į šį renginį. Padėkojo ir 
tiems,kurie jau kelintą kar
tą eina belstis į lietuviškas 
širdis, prašydami aukos ir 
dar padeda kitus šalpos dar
bus nudirbti.

Po šio renginio įvado, šal
pos vadovas pradėjo abitu - 
rientų iškvietirtią scenon, kur solistu padainavo smagią i- 
jie rikiavosi į eilutę. Štai jie tališką liaudies dainą vardu 
P. Grajauskas, R. Jūraitytė, 
D. Jurgutytė, R. Lochankai- 
tė,R. Lukavičiūtė, R- Povi - 
lauskaitė, D. Sakalauskaitė, 
L. Stankutytė, R. Vaitonytė 
ir L. Žilvytis.

Apie iškvietuosius abitu
rientus tas pats kalbėtojas 
pažymėjo,' kad jie visi yra 
baigę 12 gimnazijos klasių , 
dalis jų sieks aukštojo moks
lo ir profesijų, kita dalis pa-

vaioyoa surengė pasuinKsnu 
> nimo vakarą Fondo lėšų tel- 

kimo vajaus baigmės ir lie
tuvių moksleivių abiturientų 
pagerbimo ir pristatymo lie- 

.tuvių visuomenei proga. Šių 
-? dviejų gražių tikslų tradici

nis pabrėžimas vyko liet. J.
■ I Centro salėje lapkričio 4 d.

Kiek po 7 vai. vakaro, jį 
pradėjo Fondo pirm. J. Plei- 
nys, 
čius su šalpos darbo veikla 
ir bendrai kaip sunaudojami 
visuomenės suaukoti pinigai 
šalpos reikalams. Iš jo pa
aiškėjo, kad lėšos naudoja
mos vietinei šalpai (tarp ki
tų, vienai šeimai buvo išmo
kėta 200 dol.), siuntiniams 
Siųsti Suvalkų trikampio lie
tuviams (jų buvo^pasiųsta 100 
vienetų). Kiekvienas siunti
nys išsiųsti reikalauja apie 
11 dol. Parama siunčiama

das", vadovaujamas muz. J. 
Govėdo ir solistas R. Stri
maitis. Ją pradėjo . solistas 
R. Strimaitis, padainavęs

dar tik pirmą kartą. Juodu 
tarė po trumpą žodį kiekvie
nas ir tarp kitko prašė pa
remti jų kandidatūras.

Po oficialiosios programos 
prasidėjo šokiai, i 
griežiant Vaičiaus orkestrui. 
Na, žinoma, buvo ir šiltos 
užkados pasistiprinimui ir

Po to dainavo vienas choras 
ir trejetą dainų atliko kartu 
su solistu, akomponuojant 
muz. J. Govėdui.

Visi dainininkai buvo labai atsigaivinimui kieto ir minkš- 
šiltai priimti garsiais aplo “tesnlo gėrimėlio, kavutės ir 
dismentąls. Pagaliau, sekan-skanių pyragaičių.
čiam bis ui choras kartu su O laimei išbandyti buvo 

gausi daiktinė loterija, ir ša
lia jos dar buvo trys staliukai 
su gėrybėmis, kuriose domi
navo po bonkutę " skaidrio - 
sios". Tai dovana mūsų vie

nose sugeba Įnešti vaidybos tos liet, prekybininkų bei pra 
rųeno,todėl įdomu ir malonu 
klausytis bei matyti jo atlle - 
karnas dainas.Mergaičių cho
ras, 'taip pat jau gerai "susi
dainavęs ", nors jame dažnai 
keičiasi jaunos choristas ir 
dar ne per daug laiko praėjo, 
kai jam vadovauja naujas va-

Funi culia, Funi culli.
Solistas R. Strimaitis turi 

gana stiprų tenorą ir savo dai

monininkų. Tai radio ir te
levizijos parduotuvės sav. 
Pilipaičio, auto mašinų re
monto garažo sav. Armono 
ir statybinininko Šilinsko.

Gražiam tikslui ir gerai 
suruoštas koncertas praėjo 
labai gražiai ir sėkmingai.

Hamiltono lietuviai abiturientai pristatyme lapkričio 4 d. Iš kairės: P. Grajauskas, 
R.Juraitytė, D. Jurgaitytė, R.Konchankaitė, R. Lukavičiūtė, L. Morkūnaitė, R. Po- 
vi lauš kaitė, D. Sakalauskaitė, L. Stankutė, R. VaiOnytė, L. Žilvitis. Nuotr. J. Miltenio.
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Balio Maskeliūno
INSURANCE AG,ENCY LTD.

Įvairių Bendrovių atstovybė,
Visų rūšių Drauda,
24 metų patirtis,
Telefonai: Bus. 251-4864 —251-4025 -251-4824,
2403 Lake Shore Blvd. West,
Suite 403,
Toronto, Ontario

M8V 1C6.

♦ Namą — Gyvybės
A JĮ? * Automobilių
į <T^ ”<><< <T * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel,
RlnnrStreet W Visais kelionių reikalai* 1551 Bloor street w, bctkur uJvje skamb|nti

TORONTO, ONTARIO r-O O OCO1 hi
M6P iA5 tel. 533-3531

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —7T

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENGYLTIV':

Visų rūšių drauda • V AL TE RIS DRESE RIS
• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namą tol. 233-4446
• 3830 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza)

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI | BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų irzkitų prekių, tinkamų siŪntirBui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. tutifarui telefonu);

ie£?adienioi« 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniai* uždaryta. (
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai į

apsukrios Ir nepailstančios 
šeimininkės J. Bubullenės 
čia pat esančią Svetainę. JI 
visus pavaišino pasigėrėti
nai puikia, net trijų lietuviš
kų patiekalų vakariene, kuri 
tapo tikromis vaišėmis.

Įdomiai, nuotaikingai, di
dingai Ir skirtingai nuo kitų 
praleistas šis gražaus Ir 
vėlyvojo rudens savaitgalis

Aną sekmadienį LN po
pietėje dalyvavo apie 300 as
menų. Svečių knygoje pasi
rašė: sol. G. Čapkauskienė* 
iš Montrealio, P. V. Trečio
kai iš Otavos, B. A. Juozą - 
pavietai iš kaimyninio Ha
miltono, R. Petrauskas iŠ 
Sarnijos.

ir—II LIETUVIU NAMAI
Ziemos sutikimo vakaras 

ruošiamas š. m. gruodžio 2d. 
šeštadienį, Karaliaus Min - 
daugo ir Vytauto Didžiojo 
menėse.

Vakarą ruošia LN vyrai ir 
LN Jaunimo būrelis. Progra
mą išpildys jaunosios kartos 
atstovai: sol. Vytas Paulio- 
nis ir sol. Linda Marcinkutė, 
akomponuojant muz. J- Govė
dui •

Toronto lietuvių teatras 
"Aitvaras" atliks programą, 
pavadintą "Ir taip atsitinka".

Lapkričio 4 d. LN vyrų 
ir LN moterų būrelio reng
tas koncertas buvo išskirti
nai gražus. Solistė G. Čap- 
kauskienė ir S. Žiemelytė 
savo gražiomis duetų ir solo 
dainomis žavėjo koncerto da
lyvius.

PALYD ĖJOM KŪRĖJĄ - 
SAVANORĮ VIKTORĄ 
ŠTREITĄ.

VIktoras ŠtreItas, Karollor^^: 
sūnus, gimė 1901 m. vasario^ 
25 d., Astravo dvare, Biržų 
valsčiuje Ir. apskrityje.Pat 
leistas Į atsargą vyresnio 
puskarininkio laipsniu. Jis 
mirė 197® m.spalio mėn. 30 
d.

V. ŠtreItas gimnaziją lan
kė Rygoje, Minske,Kijeve Ir 
Proskurove I-ojo Pasaulinio 
Karo metu.

1918 m. grįžo Į Lietuvą Ir 
1919 m.pavasarį įstojo sava
noriu į Lietuvos Karluome - . 
nės I bateriją. Dalyvavo ko
vose su bolševikais lt Įe.nr; 
kals.

Apdovanotas: Kūrėjų-Sa-1 
vanorlų, Nepriklausomybės^ 
Gedimino Ir Artimo Pagalj- , 

(Nukelta į 7 psl.) *»'* ’ 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



KLB Tarybos Suvažiavimo 
atgarsiai

i Jau prabėgo velk mėnuo, 
}cal vyko Kanados Lietuvių 
13-ės Tarybos suvažiavimas.

tur būt dar suintensyvins.{- 
vertinimas Ir padėka prik
lauso šioms kuklioms šal-

kutuotas laisvės reikalams 
aukų rinkimas. Džiugu,kad 
visgi padarytas kaip Ir sa-

Gal būt didesnėse mūsų apy
linkėse šis svarbus suvažia
vimas yra palikęs didės n} 
atgarsi bei dėmesį sukelian
čių dalykų,bet mažose apy
linkėse apie suvažiavimo ei
gą, nutarimus bei apyskaltl- 
nlus pranešlpius patirta tik 
Iš spaudos, kuri, deja, dėl 
?aštįninku streiko, pasiekė 

ms pavėluotai. Ačiū p. Ant.
Rlnkūnul, kuris platokai ap
rašė suvažiavimą Ir lletu-

pos darbo darbininkėms’.
Kitas lietuvių rūpestis yra- 

Tautos Fondas. Kaip nuo se
niau Amerikoje, Ir Kanados 
lietuvių tarpe nuo 197» m. 
Vasario 16-os los minėjimų 
atsirado nesutarimų dėl mū
sų laisvės reikalams aukų 
rinkimo būdo. Mat, šalia 
Tautos Fondo minėtam rei
kalui aukas pradėjo rinkti Ir 
Bendruomenės Apylinkių V- 
bos. Tiesa, jas įpareigojo

llamonlškas sprendimas: 
aukų rinkimo būdas paliktas 
Apylinkių Valdyboms, nes 
jos juk faktiškai Vasario 16- 
oslos minėjimus Ir rengia.

Be Išvadų gal būtų galima 
pasakyti, kad darbščiai Ka
nados Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdybai šis lie
tuviškas rūpestis-aukų rin
kimas laisvės reikalams pe
čių jau nebeslėgs. Turbūt 
Ir Apylinkėse šis aukų rln -

aviškus rūpesčius š. m. lap
kričio 2 d. "Tėviškės Žibu
riuose".

Ir man norėtųsi bent klek 
tuos lietuvių rūpesčius ap
tarti, žiūrint Iš periferijų, Iš 
tolimesnės perspektyvos . 
Šiuokart tebūnie leista pa
liesti tik šalpos Ir Tautos 
Fondo reikalus.

Kalbėdamas apie šalpos 
reikalą, p.Rlnkūnas pažymi, 
kad Kanadoje beliko tik vie
nas Šalpos Fondas Hamllto- 
'ne, nes taip, girdi, painfor
mavo Krašto Valdybos Šal
pos Fondo Komis lja. Manytl-

Lletuvlų Bendruo- k Imas

na,kad reikėtų patikslinti šią 
Informaciją. Negalima ne
minėti, kad šalpos darbas 
nevyktų Ir mažesnėse apy
linkėse. Yra faktas, kad 
Londono Apylinkės Valdybos 
sudėtyje dirba darbščios Ir 
energingos moterys, kurios 
Suvalkų Trikampio lietu - 
vlams yra nūs tuntus los ke
liasdešimt drabužių siunti
nių. Jos turi Ir nuolat gauna 
inemaža Suvalkų Trikampio 
lietuvių adresų. Iš ten joms 
ateina nuoširdūs padėkos 
laiškai. . Dabar-prleš Kalė
das fbhdtfnlškėė rriotet'y^ ša-

Kanados 
menės Krašto Valdyba.Tai
gi, atsirado naujovė. Daug 
kam per 20 metų nuslstovė 
justos tvarkos pakeltlmasj 
nepatiko. Kai kas įžiūrėjo , 
kad tai gal vieningo darbo 
pažeidimas, o kiti tikino, kad 
tai lyg nepasitikėjimas Vilku 
Ir Tautos Fondo darbinin
kais. Reikia pripažinti,kad 
dažnos naujovės lietuviuose 
negreit ar Išviso neprįgyja . 
Dabar ši naujovė Išbandytam 
aukų rinkimo būdui net klek 
pakenkė. Pavyzdžiui, vienas 
man žinomas ilgametis Ir 
stambesnių sumų aukotojas , 
šį kartą Tautos Fondui nieko 
neskyrė. Atrodo,kad buvo Ir
kltų,kurie pro T. Fondo au
kų stalelį praslinko tylomis.

Neperdldello pasisekimo 
susilaukta Ir Bendruomenės 
aukų rinkėjų tarpe. Faktas , 
kad vienoje apylinkėje šiam 
relkalulgauta gerokai nepil
nas šimtas dolerių, o kitoj, 
mūsų mastu didelėj ir daug 
kur kitur pirmaujančioje A-

yo “tylų, be reklamos darbą,

pyllnkėje tesurinkta tik.. .16 
dolerių... \

Tur būt, todėl,kaip p.Rin
ka rtiiš 'rašo,“Tarybos suva
žiavime Ilgai Ir karštai dls-

>^^>KEITH BUILDING MAINTENANCE
NAMU REMONTAS

Taisymas stogu įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
Tel. 363- 1620.

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

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)

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

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Šulinskas i Son tai. 389 • 057 J.

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle
Carlouelas patarėjos Ir darbo atlikėjos jums gali būti stogdengy* Guy 

"Richard*,kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgilnlngal 
Ir prieinamomis kainomis, jaukite kai narna stogas blogas ar kai statote*'

vyks senąja vaga.
Liudas D a mulls

PALYDĖJOM KŪRĖJĄ. . .
(Atkelta iš 6 psl.) 

bos medaliais. Kariuomenės 
pulkas, kuriame jis tarnavo, 
stovėjo Pajuostės dvare prie 
Panevėžio.Būdamas kariuo
menėje, lankė Panevėžio 
Miškų Technikų Mokyklą, 
kurią Ir baigė. 1924 m. rug
sėjo 1 d. pasitraukė Iš ka
riuomenės Ir pradėjo dirb
ti Biržų Miškų Urėdijoje gi
rininku. 1938 m. liepos 1 d. 
buvo perkeltas į naujai įs
teigtą Pasvalio Urėdiją Va
balninku Girininkiją girinin
ko pareigoms. Atgavus Vil
niaus Kraštą, 1938 m.gruo
džio mėn. 1 d. buvo perkel
tas į Nemenčlnos Miškų U- 
rėdljos Ža'rllūnų girininkiją. 
Prasidėjus vokiečių- rusų 
karui, buvo pakviestas dirbti 
Malšlogalos viršaičiu. Vo
kiečiams pralaimėjus karą 
1944 m., rugplūčlo 1 d.pasi
traukė į Vokietiją. Žandarų 
pagautas , buvo prie apkasų 
vertėju Iki karo pabaigos. 
Vokietijoje gyveno prle°s‘avo 
artimųjų- prof. Jakubėno 
šeimos Iki Išsikėlė į Weh - 
nen DP stovyklą,prie Olden- 
bu.go.z

1947 m. rugptūčjo 22 d. at
sikėlė į Kanadą miško dar -
bams Lone Lake. Gale metų 
c’islrgo Ir persikėlė į To
ronto miestą. Čia gavo dar
bą pas Šv. Juozapo Seseles 
Valkų Prieglaudoje, kur Ir 
dirbo visą latką/3O metų/ .

Nepriklausomoje Lietuvo
je buvo Papilio Šaulių Rai
telių Būrio narys. Toronte 
priklausė Savanorlų-Kūrėjų 
Sąjungai, Toronto skyriui, 
kur buvo 5 metus pirmininku. 
Šaulių S-gal Toronto Vlado

Putvlo Šaulių Kuopai, Lietu- 
voe Atgimimo Sąjūdžiui , 
Miškininkų Sąjungai. Buvo 
Lietuvių Namų Ir Pensininkų 
Klubo narys.

Jau Ilgesnį laiką Viktoras 
buvo silpnos sveikatos. Š.m. 
spalio 25 d. buvo mirusiųjų 
pensininkų mišiose, o spalio 
26 d., pas Ijutęs blogai, nuvy
ko pas daktarą Yčą,kuris Iš
šaukė ambulansą Ir skubiai 
nugabeno į ligoninę.Neužilgo 
čia ir mirė.

Viktoras buvo nuoširdus 
savo draugų Ir pažįstamų 
tarpe, veiklus Ir pareigingas 
organizacijose. Su šypse
na pasakojo savanorių kovas, 
jų skausmus Ir jų laimėji
mus. Jis džiaugėsl Lietuvai 
Iškovota laisve, o dabar sie
lojosi Lietuvoje esančia sun
kia būkle, prisimindavo Iš
niekintas šventoves, sava- 
norlų-karlų Išdraskytus ka
pus, nugriautus kovotojų pa
minklus. Buvo pasiilgęs 
Laisvės Varpo garsų, kurie 
toli sklido anais laikais per 
laukus, miškus, miestus Ir 
miestelius... Jis vis kalbė
davo,kad reikia harmoningo, 
ryžtingo darbo tęstinumo vėl 
Iškovojant Lietuvai laisvę.

K. Liutkus

KRONIKA
TAUTOS FONDO ATSTOVY
BĖS MONTREALIO APYLIN
KĖS PRANEŠIMAS IR 
APYSKAITA

(Tąsa)
dr. Ralys: 10 -10, Pr. Mickus: 
10 - 5, V. Poderys: 10 - 5, J. 
Jukonienė: 10—, J. Laimikis: 
10 -10, J. Asipavičius: - 10, P 
Adamonis:10-10, K. Andriuške
vičius :10-10, A. Urbonas: -10, 
St. Palaitis: 10-10, P. Verykis: 
10-10, L. Girinis-Norvaiša : 
10—, J. Šulmistra: 10—,Č. 
Januškevičius: 10-10, A. S. 
Danaičiai :10—, V. Sušinskas: 
10—, J. Lukoševičius :10-5, 
V.Kerbelis:10-10, J. Arminas:
10-5, J. Skučas :10—, W. Gen- 
temann:10—, P. Lukoševičius: 
10-10, A. Vazalinskas :10-2, J. 
Jurėnas: 10—, V. Žižys:-10, 
J. Zabieliauskas: 10—, A. Ru-
sinas:10-, V.KačergiusdO 
A. Vapsvienė: 10-, J. Valiu
lis :10-10, J. Žukauskas :10-10, 
V. Lietuvni kas :10—, V. Gruo-- 
dis: 10—, J. Pukteris: 10 -10, 
P. EfertasdO—, D. Beniušia: 
10—, J. Dapkus :10-10, V. Nor
vaišienė: 10—, B.Makauskle- 
nė:10-5, H. B. Nagial: 10-10, 
K. Smilgevičius: 10-5, P. 
Montvila: 10-10, J. Gečienė: 
10 - 10, P. Povilaitis: 10-10, 
S. Ch. Tanner:10-10,M. Tam-

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

Plumbing & "Heating kontroktwiun.

140-3* aytret - 344-0330

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

Dorry Carin Krauza, 
gimusi 1958 m. bieželio 1 d. — mirė 
1978 m. lapkričio 7 d, — palaidotą per 
St. John Lutheran bažnyčią, Montreal.

Nueik, tu, per Jėzų Kristų brangiai atpirktoji Dūšia ! 
Nueik, tu, prie savo mielojo Dievo, kuris tave sutvėrė 

ir mylėjęs yra, kurio tu Kūdikiškai bijojeis ir 
nusitikėjai.

Nueik pas Viešpatį Jėzų, tavo atpirkėją, kuris tave sa
vo brangiu krauju atpirkęs yra.

Nueik prie šventosios Dvasios, kuri ta ve pa šventus i 
yra ir į savo Bažnyčią išrinkusi yra. ■

Nueik iš niekystės į Amžinybę.
Nueik iš šios keleivystės į Dangiškąją Tėviškę.
Nueik iš kentėjimų į džiaugsmus.
Nueik iš visų bėdų prie gyvojo Dievo.
Nueik ir paveldėk Karalystę Dievo, kuri tau paruoš

ta nuo Pasaulio pradžios yra.
Viešpats težegnoja tave, Viešpats teap

šviečia tave, savo veidu per Amžius. 
(Pagal Martyno Jankaus-"Rojaus Darželis").

Tėvai M. ir C. KRAUZA 
ir BROLIAI

-Montreal kaitė: 2—, J. Svotelis:2. 50- 
2.50, A. A. Morkūnai: 2. 50- 
2. 50, R.Skučas:2.50-2. 50 ,

kevičienė:5—, R. Lapinienė: 
5—, J. Stropus: 5-5, J. M. 
Pakuliai:3-2, V. S. Piečaičiai: 
—5, J. M. Leknickai: 5 —, 
P. B. Vitai: —5, M. Petraus
kis: —4, A. J. Jas i kai: 2—, 
E. Andrijauskaitė: 5 —, „G. 
Gedvilienė: 5—, A. Petrai
tytė: 5 —, J. R. Piečaičiai: 
2.50-2.50, A. Kariliūnas:5 — 
J. Mieliauskas : 2 - 2, Mrs: 
Šimkus:. 25-. 25, Mr. Šimkus: 
—2, Mr Mrs, Čečkauskas--5, 
L. Grigelis:3-3, V. Skaisgiris: 
5--, A. Žiūkas: 3-3, A. Ra- 
činskas:2-2, A. Mylė: 5-3, 
Ig. Petrauskas: 5-2, Pr. Bu
činskas: 5-5, V. Murauskas:
—3, Pr. Keturka: 5-5, Al. 
Gudas: 1-1, H. Lapinas: 1-2, 
J. Lukošiūnas : 2. 50 - 2. 50, 
A. Rudytė: 5-5, D. Baltruko- 
nis: 5-5, P. Klezas: 5-5, R.
Slmaniukštis: 5-5, A. Keblys: 
5-$, K. Si t kaus kas : 4-2, A. 
J. Knystautai: 5—, R. O. Ba- 
risai: 5-5, M. Gudienė:2-2, 
V. Lapinienė: 3-2, O. Cerkus: 
5--, G. Ku.džmienė: 5 - 5 , 
A. Ališauskas: 5—, P.Kere- 
vičius: 5-5, A. Tušas: 5-5, 
Gabrusevičienė: 5-1, Cassy- 
by:2—, A. Kudžma: 7-3, H. 
Celtorius: 3—, C. Ladygienė;
4—, T.Čipkienė: 3—, O.
Bendikienė: 3—, M. Bendi-

I. Kličienė: —5, J. Babraus- 
kas: 2. 50-2. 50, V.Piešinie- 
nė: 5—, A. Piešina: 5—, M. 
Petrauskas: 5—, Kun. Ara- 
n aus kas: 5-5, Sės. Oliveta: 
5--, A.Čekersaltė: —5, A. 
Sakalas: 2-2, V. Balčiūnaitė: 
—5, J. Vasiliauskas :1-1, St. 
Morkūnas: 1 - 1, B. Katilius 
5—, V. Laugalis:5—, B. Ig
natavičius: —5, J. P. Baltuo- 
niai:5-5, J. Adomaitis: 5-5, 
A. Ptašinskas: 5-5, M.Smir 
tienė;—1, R. Polišaitis :2-2,
J. Gribiuts: 5—, J. Adamonis: 
5-5, E. Navikėnienė: 3-2, L. 
Balaišis: 5-5, L. Stankevičius: 
5—, O. Čečkauskienė: —4.,
R. Gentemann: 2—, J. Nau
jokas.^—, A. Naujokas: 2—, 
Š. Norvaiša: 5—, J. Naujo - 
kas: 5—, A. Naujokas: 5— , 
J. Blauzdžiunas: 5—, Blauz-
džiūnienė :--4, P. Tekutienė: 
2—,A.Gaurys:5—, J.Knys- 
tautas: 5—, J. Žakevičienė; 
5-2, V. Jonynas: 5-5, Z. Va
linskas: —2, Z. Valinskas : 
—2, J. Išganaitis: 5-5, M. 
Malčius:5-5, A. B. Jungmeis
terini: 5-5, E.Paunksnis:5-5į 
S. Mekšrlunas: 5-5, K. B«- 
gatavičlus: 2—, N. Matuse - 
vičius: 5—, J. Ladyga: 5—, 
P. Barteška: 5—, E. Augu-

(Nukelta į 8 psl.j

kelnėms
pristatant

ir atsiimant
M. PHILIPPE IZZI

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

°“'”"........ 7661-A CENTRALE
495-90e AVĖ 

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

766-2667.

Mechanizuotas ratų Ir kitų dalių reguliovimas. lfor>s(Body) taisymas ir 
Joty mos nouiome garaže ir moderniom i s priemonėm* s. Kreipkite* — 
De LaVerendrye, pr e Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.
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HL REIKALAI
Gerbiamas 
prenumeratoriau, -

Gruodžio mėnuo - tai pre
numeratos apsimokėjimo 
mėnuo, prenumerata moka
ma iš anksto, pranešimai 
bus siunčiami tik tiems,ku
rie laiku neapsimokės.

Prenumeratos mokestis - 
$12, - užsienyje $13, -o nau - 
jiems skaitytojams-$7. me
tams.

Siųsdamas prenumeratos 
mokestį, pridėk ir savo auką,

jei gali. Prašome ne dėl to, 
kad darytumėm kokius pel
nus, bet kad IŠlaikytumėm 
lietuvišką spausdintą žodį ir 
nedidėjant mūsų išeivijos 
skaičiui šiame kontinente.

Ta proga dėkojame vi
siems rėmėjams, kurie iki 
dabar prenumeratos mokestį 
mokėjo nemažiau $20 už 
metus. Tikimės ir toliau 
paramos, kuri 1 suteikia 
laikraščio leidėjams ir mo
ralinę pagalbą. N L

Montrealio Lietuvių Studentų Sąjunga
Norberto Llngertalčlo
- PAPUOŠALAI —

mielai kviečia
visus studentus j r*> JT TA J| M

XVI tradicinę ILIri U 
STOVYKLA

1978 m. gruodžio 27 - 1979 m. sausio 1 d. 
"L'Auberge de la Perdriere" viešbutyje, St. Donat, Quebec 

Stovyklos programoje — slidinėjimas, įvairus žiemos 
sportas ir pramogos.

Stovyklos kaina — $93 Imokėjimas — $.5(Ų<ur*s nebus grąžinamas 
po gruodžio 10 d. Informacijų ir įmokėjimų reikalu teirautis:

Regina Kudžmaitė 
5045 Bossuet 
Montreal, Quebec 

, Canada HIM 2M3
(514) 256-4318

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS 
ŠVENTĖ

Į KLK Moterų D-jos me
tinę šventę su paskaita yra 
pakviesta neseniai iš Put- 
namo atkelta dirbti į Mont
real! Seselė Teresė,turinti 
magistrės laipsnį iš psicho
logijos. Ji yra naujas mūsų 
bendruomenės narys, todėl 
visiems bus gera proga su
sipažinti su ja. Seselė Te
resė jau yra plačiai įsijun
gusi į visuomeninę veiklą, 
sėkmingai dirbanti tiek Rū
tos Klube, tiek Šeštadieninė
je Mokykloje. Ji skaitys 
paskaitą gruodžio 3 d. mi -

SOLISČIŲ GINOS ČAPKAUSKIENĖS IR SLAVOS ŽIEMELYTĖS

KONCERTAS
ĮVYKS gruodžio mėn. 9 d. , ŠEŠTADIENĮ 7:30 vai. vak.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS S A L Ė J E , 1 4 6 5 DeSeve St.

Įėjimas 5 doleriai. I
Po koncerto kavutė, pasikalbėjimai.

Rengia AV Parapija ir PL Jaunimo Sąjungos 
Montrealio Skyrius.

KALĖDŲ EGLUTĖ šauskas:5-5, J.Gorys:5-5t
TAUTOS FONDO AUKOS... I.Gorys:5-, V. Pukteris: 

(Atkelta iš 7 psl.) 2-2, V. Bukauskas: 3-3, K^i
gunas :3—, R. Navikėnas :2. 50 Rimkevičius: 5—, Sig. Bar- 
-£.50, A.M. Beniušis: 5-5, šaus kas: 5-5, V. Žemaitaitis: 
C.Ambrazas:5—, S.Pocaus-5—» A.Skučas:—2, J.Dal- 
kas:5—, K. Gudžiūnas: 5-5, nienė: 2—, Alb. Blauzdžiu- 
P. Piečaitls: 5 -5, X: 3—, nas:5-5, J. V. Vileųlškial: 
J. Kesgailienė: 5-5, J.M. 5--, Mr.X: 5—, J. Naruše- 
Juodviršlai: 15-5, A. Gra- vlčius: —5, J. B. Verbylal: 
žys:5—, A. Norkeliunas5-5, 3-3, K.Mickus: —5, P. Bu-, 
S. Verbylienė: 4-1, V. Petrai-nys: 5—, A. Paškevičienė: 
tis: 5-5, J. Stulginsklenė :3—, 5—> A.M. Joneliai: 20-5., 
A. Zabiela: 3—, A.Grybaitis: A. Jonelytė: --5.
2—, P. Styra: 5—, J.Vizgir-

Montrealio Lituanistinė 
Mokykla stropiai ruošiasi 
tradicinei Kalėdų Eglutei su 
įdomia programa. Visi nuo
širdžiai kviečiami atsilan
kyti. Eglutė vyks Šv. Kazi
miero parapijos salėje š.m. 
gruodžio 17 d. , 3.30 p. p.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJA VEIKIA

Lapkričio 11 d. Įvykusi 
metinė tradicinė vakarienė 
pritraukė rekordinį skaičių 
dalyvių.

Kitą sekmadienį po to Šv. 
Onos D-ja suorganizavo pie
tus, į kuriuos taip pat atsi
lankė labai gausus būrys.

Praeitą šeštadienį įvykęs

da: 5—, S. Mozuraitis: 2—, 
E. Dainius:5—, D. Vasiliaus
kienė: —4, J. Žitkus: 5—, V. 
Jakonis: 5-5, M.S. Šiliaus - 
kas: 5-5, E. Šiliaus kas: 5--, 
G. Šiliauskaitė: 5—, V. Bar*

Monika Gaputytė paskuti - 
niu laiku Į Tautos Fondą Įne
šė $100. 00.

Tautos Fondo Atstovybės 
Montrealio Apylinkės

Valdyba

PADĖKA
Montrealio lietuvių auksinio amžiaus klubas "RŪTA" 

per parlamento atstovą Mr. John Campbell, New Horizons 
programai vykdyti, iš Federalinės Vyriausybės Sveikatos 
ir Socialinės Gerovės Ministerio gavo 1780 dolerių pašalpą. 
Klubo vaidyba ir nariai Sveikatos ir Socialinio gerbūvio 
ministeriui — Mrs. Monique Begin reiškia nuoširdžią 
padėką.

Rūtos klubo valdyba

® Juozas Benius turėjo ope
raciją ligoninėje. Dabar jau 
yra sveikstantis ir netrukus 
vėl pradės dirbti mokykloje.

• Dominikas Gurklys buvo 
susižeidęs koją ir ilgoką lai
ką niekur negalėjo išeiti iš 
namų.

nėjimo metu.
B. Dilkutės ir N. Llnger- 

talčlo parodos atidaromos 
gruodžio 2 d., 6 vai. vakaro 
ir tęsis iki 9 v.’vakaro, sek
madienį parodos bus užda
rytos 3 v. p. p.

Bus kava, pyragai ir vai
šės. Įėjimas- laisva auka.
• Mirė OnaMorkevlčienė 79 
m. amžiaus. Paliko sūnų Vy
tautą.

AV Choro koncertas turėjo 
apsieiti su mažesniu daly
vių skaičiumi. Gaila, kad, at
rodo, publika buvo pavargu

si kituose renginiuose bei pasi 
ryžus kariuomenės minėjimui.
• Mirė Pranas Kaušakis 76 
metų amžiaus. Paliko žmo
ną Juliją, seserį Adelę ir bro
lį Kazį Lietuvoje. Velionis 
žmonos globojamas sirgo na
muose ir ligoninėje. z

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

AKTYVAI — virš 15 milijonų

Dr. E. Andrukaitis, . 4C4

TĖL..: 522-7236
832. BOUL. ST-JOSEPH E.

MONTREAL H2J 1K4

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rne Ste-Cathevine Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235. namų 488-8528

f
«lil IM»" •

NAMAI - APARTMENT Al- 
ŽEMė-PASKOLOS

LEONAS GURECKAS

(Lietuvis ai» to v o s)

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

".... D. N. BALTRUKONISOTOM.L.S. 
sisTVMA Sylko Realties Inc.

445 jean Talon W, Suite 30 5,Mtl.
Tel: 273-9181 Rus.737-0844

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITIKČTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
ManageiSu

_______ IEO GUHEKAS_________________

J

GM GM

DR. V. GIRIŪNIENC 
Dantų gydytoja

— • —

5330 L’Al»o-”iox Bkvo.
MONTRCAL.

T»l 265-3636

DR. A. O. JAUGELlENt 
Dantų gydytoja

— O —
1410 GUY STREET

SUITE 11 - 12 
MONTREAL P Q.

Tel. 932- 6662; namų 73? - 968 I.

mu Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 4B&-5391

Greitas ir tikslus patarnavimas!

GAISRAS •

Tel. Bus.: 722-3545
R ei.: 256-5355

RAS A D A M O N I S
C. I. B.

AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 = 

Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta = 

Ketvirtadieniais 10-8 = 
Penktadieniais 10-8 = 
Šeštadieniais 9-1 = 
Sekmadieniais 9.30 - 1 =

Skyrius ANAPILYJE

MOKA UŽ: 
term, indėlius 1-3 metų 9’/į%
pensijų ir namų s-tas 9%
taupomąsias s-tas 8’/2%
depozitų-čekių s-tas 6%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines 9’/i%
nekiln. turto................. 9 Vi %
investacines ............................. 10%
veikia sekmadieniais —

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A.. M.D., C.M., M.Se.. L.M.C.C.,’E.R.C.S.(c»

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

PHARMACISTSPHARMACIENS

366-9742

365-0505

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. 6 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubu* ir nekainuojanti < pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

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

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

DANPAR REALTIES CORP.

8 psl.

ADVOKATAS

R. J. išganaitis. BA, BCL

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Sv/te 627, 3 Plac* V///e M ar/e, 

Montreal, Qu»b»c H 3B 2E3
Te/. £514)871* 7430

ADVOKATAS

J.P. MILtER.BJL, B.CJL.
768 Notre Dome Street E.fvite 205. 

r»l: 866 2063; 8662064

310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z zM9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Investacijos J,A.V. ir kt. Kanadosprovlnci|ose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Namų 376-3741

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

Nemokama visų 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 sgskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8


	1978-11-29-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1978-11-29-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1978-11-29-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1978-11-29-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1978-11-29-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1978-11-29-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1978-11-29-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1978-11-29-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

