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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS ■■■

KANADOS ŽIEMOS 
ŽAIDYNĖSE PIRMAUJA 
QUEBEC’KO PROVINCIJA

Brandon, Manitoboje užsi
baigė Kanados Žiemos Žai
dynės, spalvingose užbai - 
gimo ceremonijose dalyvau
jant Generaliniam Guberna
toriui Edward Schreyer. Sa
vo žodyje jis pasidžiaugė, 
kad tokios Žaidynės davė 
puikią progą draugiškumo 
atmosferoje '■ pažinti vie
niems kitus, susirinkusiems 
iš visų Kanados vietovių.

Quebec o provincijos at
letai pirmavo, laimėdami 47 
aukso,20 sidabro ir 26 
bronzos medalius.

PRO - CANADA 
NESUSITARIA
Komitetas Pro- Canada, 

jungęs federalines politines 
partijas ir organizacijas,iš
iro dėl nesutarimų, kokius 
pakeitimus pasiūlyti vieton 
"sovbt‘elgnty-associatlon4,su 
Quebec'u. Kiti stebėtojai, ta
čiau tvirtina, kad pagrindinė 
iširimo priežastis- pa me - 
timas visą kraštą apimančio 
akiračio ir bandymas užmes
ti vieni kitiems savo partijų 
tikslus.

Renė Levesųue tvirtina, 
kad Quebec’o referendumas 
įvyks po federalinių rinki
mų.

IRANO RADIO KALTINA 
SOVIETUS
Teherano radio, Khomeini 

pasekėjų vadovaujamas, ap
kaltino Sovietus už nusukimą 
Irano uždarbio už natūralias 
dujas ir įspėjo prekybininkus, 
kad"beveik visi" jų ekonomi
niai manevrai neatatinka 
naujos islamiškos valstybės 
nuostatams.

Khomeini pasekėjai taip 
pat pastiprino priemones- 
įvedė viešą plakimą- už var
tojimą alkoholio.

SOVIETAI REMIA
VIETNAMĄ
Sovietų Sąjunga pristato 

karinius priešlėktuvinius 
pabūklus Vietnamui. Vietna
miečiai kovoja gerai treni
ruotais pasienio apgynimui 
daliniais, apie 100. 000 ka-- 
reivių. Kinija UN Saugumo 
Tarybai pareiškė, kad ji ne
norinti "nė vieno inčo Viet
namo žemės", o tik nubausti 
Hanojaus vyriausybę už ag
resijas. Buvo kalbama, kad 
be^invazijoš Kambodijon , 
Vietnamas provokavo ir Ki
ni jps pasienio sargybas.

BLUMENTHAL KINIJOJE
Pekinge lankosi JAV Vals

tybės Sekretorius Blumenthal 
pagal numatytą planą, dar 
prięš Kinijos invaziją į Viet
namą.

Pirmą kartą Vakarų dip
lomatas Kinijos istorijoje , 

viešai ir aiškiai nepateisino 
Kinijos "baudžiamosios" in-į. 
važi jos, pabrėždamas, kad 
tarpvalstybiniai nesutikimai 
turėtų būti sprendžiami ta- 
rimosi būdu. Kiekvienas ka
ro veiksmas galįs lengvai 
išsivystyti į didesnį karą, į - 
traukiant į jį ir kitas valsty
bes.

POPIEŽIAUS IR GROMYKO 
DIALOGAS
Italijos spauda, radijo ir 

televizija išsamiai komen
tuoja SSSR Užsienio Reikalų 
ministerio A. Gromyko vi - 
zitą Vatikane ir jo ilgus pa
sikalbėjimus su naujuoju 
Popiežium Jonu-Paulium II.

Susitikimas ir pokalbiai 
buvo skelbiami esą priva
taus pobūdžio ir vyko be 
vertėjų pagalbos, nes Po - 
piežius gerai kalba ir ru - 
siškai. I

Italų spauda duoda daug 
žinių ta proga, kaip Lietuvo
je yra griežtai valstybės 
kontroliuojama ir ribojama . 
Pažymi,kad buvo diskutuota 
ir pasaulinės taikos proble
ma bei tarptautinis bendra
darbiavimas. Iš italų spau - 
dos susidaro įspūdis, kad 
Popiežius nori padėti Lietu
vos ir kitiems persekioja
miems už tikėjimą. Spėlio
jama, kad galų gale bus su - 
teikta pilna autonomija Lie
tuvos sostinės Vilniaus arki
vyskupijai ( kuri dabar pri
klauso nuo Lenkijoje gyve
nančio apaštalinio administ
ratoriaus). Į

SOCIALISTAI UŽ
ŽMOGAUS TEISES
Prancūzijos, Italijos, Ispa

nijos ir kt. socialistų parti - 
jų lyderiai pasirašė Socia
listų Internacionalo pareiš
kimą dėl Čekoslovakijos 
Žmogaus Teisių veikėjo Ja
roslavo Subatos nuteisimo 
kalėjimo bausme.

Socialistų Internacionalas 
nori atkreipti dėmesį į šį 
vėliausią Žmogaus Teisių 
veikėjų persekiojimo pavyz
dį. Toks teismo nuosprendis 
pažeidžia Helsinkio 1975 m . 
susitarimo dvasią ir yra Če
koslovakijos karinės okupa
cijos Varšuvos pakto kraštų

ESTIJOS VALSTYBES 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 61-ji 
SUKAKTIS - VASARIO 24-ji.

Estijos nepriklausomybės ženklai, įgalins- -PLB -Valdybą i-švys

PLB BENDRARAŠTIS - 
VASARIO 16-sios PROGA
Vasario 16- Lietuvos Ne

priklausomybės paskelbimo 
proga prašome Jus savo 
krašto lietuvių tarpe stip
riau pradėti ir ateityje pla
čiau išvystyti konkrečią ak
ciją keliose srityse:
1. Vasario 16 minėjimuose 
yra būtina iškelti Lietuvos 
disidentų ir politinių kalinių 
vykdomus darbus ir atkreip
ti dėmesį į jų prašymus.
2. Kreiptis į savo krašto 
vyriausybę, bažnytinę hie
rarchiją,- tarptautines orga
nizacijas, akademines insti-

įvykdytos 1968 m . tiesioginė 
pasekmė.

Soc. Internacionalas pat
virtina savo solidarumą su 
tais veiksniais Čekoslovaki
joje,kurie kovoja dėl de 
mokratinės santvarkos ir 
socializmo ir pakartotinai 
reikalauja atitraukti iš Če
koslovakijos svetimą ka
riuomenę.

tucijas,įtakingus asmenis ir 
plačiąją spaudą, prašant juos 
juos savo autoritetu daryti 
įtaką Sovietų Sąjungai, kad
būtų grąžinta laisvė Viktorui 
Petkui, Baliui Gajauskui, Ni
jolei Sadūnaitei ir visiems 
kitiems mūsų tautos politi
niams kaliniams. Tą daryti 
reikia organizuotai ir pavie
niai. Minėjimuose verta pri - 
imti rezoliucijas ir paruošti 
atatinkamus memorandumus. 
Visi turėtų rašyti asmeniš
kus laiškus aukščiau išvar
dintoms institucijoms su tuo 
pačiu prašymu.
3. Organizuoti laiškų rašy
mo akciją politiniams kali
niams ir sovietų pareigū
nams.
5. Vasario 16 šventės proga 
sustiprinti aukų rinkimą Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

Esame užsibrėžę visą 
eilę konkrečių darbų, kurių 
be Jūsų pagalbos negalėsime 
įvykdyti. Todėl tik Jūsų 
konkreti finansinė parama 

tytl stipresnę veiklą šioje 
srityje. Iš anksto Jums dė
kojame.

PLB Valdybos vardu, 
Vaclovas Kleiza 

Vykdomasis Vicepirmininkas
P. s. Apie Gajauskąir Pet

kų anglų kalba Informacijas 
galima gauti Krašto Apylln - 
kių Valdybose.

KOLŪKINĖS SANTVARKOS 
"PERGALĖ" LIETUVOJE

Mėiraštyje "Komunistas" 
1978 m. rugpj. mėn., A. Gai
galaitė labai palaikiai re
cenzuoja 1977 m. Išleistą A. 
Jefremenkos knygelę, Kolū - 
klnės Santvarkos Pergalė 
Lletuvoje/VUnlus, Mokslas , 
92 psl./, kuri "labai solid
žiai Ir objektyviai" atsklei
džianti "socialistinių santy
kių įsigalėjimą" Lietuvos 
kaime. Žemės ūkio kolekty- 
vlzactjalprlešlnosl tik "bur
žuazija", kuri "kartu su ki
tais Tarybų valdžios prie
šais, dangstydamasi naclo- 
laltstlne Ideologija, plėtė 
ardomąją veiklą". Pasak 
Jefremenkos:

" Kaime vyko aštri klasių 
kova. Buožės sabotavo Ta
rybų valdžios priemones , 
slėpė žemės perteklių, Iš
švaistydavo gyvulius Ir In
ventorių, vengė mokėti mo
kesčius Ir atlikti privalo
muosius pristatymus, akle P- 
dė įvairius ga ndus, organi
zuodavo Ir remdavo nacio
nalistines ginkluotas gaujas. 
Kaime vykusios klasių ko
vos sąlygomis,kurios reiš
kėsi ekonomine, politine Ir 
Ideologine forma, Lietuvos 
Komunistų Partija Ir Tary
binė vyriausybė naudojo Ir 
slopinimo Ir auklėjimo prie
mones".

Jefremenka tvirtina, kad 
steigiant kolchozus, ko mpar- 
tlja pabrėždavo "laisvano
riškumo" principą Ir kovojo

CANADA - MONTREAL - (Established 1941)

PLJS-gos veikėjai — Montrealio skyriaus pirmininkė Rasa Lukoševlčiūte 
Ir P. Kuras. Nuotrauka J. Aušroto.

su jo "pažeidimais". Rašy- atsisakius toliau eiti šias
damas apie " buožių,kaip 
klasės,likvidavimo priemo
nes", autorius rašo,kad 1948 
m. "buožių" ūkiai dar sudarė
l. 4% visų valstiečių ūkių . 
Svarbiausias smūgis "buo
žėms" buvęs suduotas 1949
m. , tleslogalal "eksportuo - 
jaut Ir iškeliant "jų šeimas . 
Auto rus siūlo nelaikyti tų 
priemonių buožių "represija" 
o "Išnaudojlškų klasių likvi
davimu", nes buvo konfis
kuojamas "buožių" turtas.

Ketvirčiui šimtmečio prad
ėjus nuo Stalino mirties, 
Jefremka tebes įvado vau ja
stalinine terminologija Ir 
galvose na- lietuvių valstle - 
člų deportacija Ir Išmarl- 
nlmas nėra "represija" ar 
nusikaltimas, nes jie nėra 
žmonės, o abstrakti sąvoka- 
" buožės ". Šios knygelės 
liaupsinimas Komunisto žur
nale daug pasako apie 
Lietuvos kompartijos mo
ralinį ir intelektu
alinį lygį.

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS TARYBA SUSILAU
KĖ 2- iw NAUJŲ ATSTOVŲ

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Taryba susilaukė 
dviejų naujų atstovų iš 
Montrealio.

Vasario 18 d. Plateau sa
lėje įvyko Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos, Tarybos 
atstovų rinkimai. Šių metų 
pradžioje dviem atstovams 

(Oficiali SLA vėliava — Lithuanian Aliance of America)

DĖMESIO SLA NARIAMS 1
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE GENERALINIAI 

PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMAI KUOPOSE, įvyksta kovo 
(March) mėnesyje. Todėl visos kuopos ir SLA nariai yra ragi
nami kuoskaitlingiausiai šio mėnesio susirinkimuose dalyvau
ti. • ~ ....Genevieve Meiliūnas, 

SLA sekretorė

pareigas, jų vieton buvo iš
rinkti Kristina Mališkaitė ir 
Linas Staškevičius.

Kristina yra pirmų metų 
Universiteto studentė. Bai
gusi Lietuvių Šeštadieninę 
Mokyklą, yra aktyvi Ateiti
ninkų organizacijos narė, 
Montrealio Gintaro Ansamb
lio šokėja, jau kelinti metai 
uoliai dirba lietuviškoje vi
suomeninėje veikloje. Šią 
vasarą žada vykti į Jaunimo 
Kongresą. Ji yra Montrea
lio Skyriaus, IV PLJK Fi
nansų Komiteto narė.

Linas šiais metais baigia 
Marianopolis CEGEP ir ža
da toliau tęsti universiteti
nius mokslus. Baigęs .Lietu
vių Šeštadieninę Mokyklą, 
Linas yra jos ilgametis a- 
kordeonistas, aktyvus atei - 
tininkas,Montrealio Vilkiukų 
draugininkas, Gintaro An
samblio pasišventęs muzi
kantas ir šokėjas, ambicin
gas sportininkas.

Linas yra aktyvus jaunas 
lietuvis, vis daugiau besijun
giantis prie lietuviškos veik
los. Šią vasarą jis*taip pat 
žada vykti į Jaunimo Kong
resą.

Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Montrealio Skyriui persior
ganizavus, artimoje ateityje 
spaudoje bus paskelbta nau
joji valdyba bei pareigų pa
siskirstymas.

Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
Montrealio Skyrius

1
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Alkoholizmo Liga
Alkoholizmas yra dažnas, 

įprstas alkoholinių gėrimų 
vartojimas, kuris nuodija 
žmogaus organizmą. Alko
holizmas yra liga, kaip ir vi- atsigerti kokių nors skysčių, 
sos kitos ligos, reikalaujan- taip ir alkoholikas nori atsi- 
čios mediciniško dėmesio bei 
priežiūros. Ši liga yra pavel
dima arba gaunama dėl nuo
latinio alkoholio naudojimo. 
Priežastis yra ta, kad nau
dojant ilgesnį laiką alkoholį 
kepenyse išnyksta enzymas, 
t. y. atitinkamos medžiagos, 
kurios skaldo ir naikina al
koholio apykaitos metu susi
dariusias nuodingas medžia
gas. Nesant šiam enzymul , 
alkoholio skilimo produktai 
kraunasi žmogaus organizme 
ir žmogus darosi nervuotas 
ir irzlus. Nauja alkoholio do
zė laikinai nuramina nervinį 
įtempimą, bet naujai išger
tas alkoholis vėl duoda nau
jus skilimo produktus, ku
riems nuraminti reikalingas 
vėl naujas kiekis alkoholio.

Yra pastebėta, kad alkoho
likų tėvų vaikai dažniau pa
sidaro alkoholikais, negu tų

ziologiniai bei fiziniai pasi
keitimai ir atsiranda fizinis 
noras gerti alkoholį. Lygiai 
kaip ištroškęs žmogus nori

Klemensas ČFPŪTIS
Re Ik ta grįžti klek atgal, 

kad pažintume, kartomis 
mintimis gyveno,kurios Idė
jos velkė į mūsų-tautos didį
jį vyrą, Šau'lų Sąjungos įkū
rėją Vladą Pūtvį.

Po) itlškalturėdamas platų 
akiratį tų dienų sąrangoje , 
suprato, kad jajorlja atsili
kusi nuo Lietuvos kūrybinio 
darbo, kad reikta bazuotis Ir 
eiti, su naujomis Idėjomis į 
kaimo Ateities jėgą, vatstle- 
člų jaunimo gretas .C ia jis Ir 
atrado savo darbui atgaivą.

Vladas Pūtvls - varpinin
kas, atgimė’’Varpo''įtakoje , 
brendo, kaipo valstybininkas. 
Jį žavėjo lietuviško rašto

gerti alkoholio. Po kelių stik- pirmūnas Sima 'as Dauka , - 
liukų, jis pasidaro irzlus, pik- tas, naujos eros pradininkas 
tas ir nesukalbamas. Ypač 
jautrus bet kurioms pasta
boms dėl blogo elgesio. Atsi
randa trintis tarp jo draugų, 
nesupratimai šeimoje.

Lietuvių bendruomenės na
riai, gyvenantys svetimuose 
kraštuose, alkoholizmo ligai 
yra pakankamai atsparūs.Ste
bint viešus ir privačius pa
rengimus, malonu konstatuo
ti, kad alkoholiniai gėrimai 
yra naudojami nuosaikiai. 
Šiek tiek rūpesčių kelia vien
gungių palinkimas dažniau 
naudoti alkoholinius gėrimus. 
Viengungių gyvenimas, kurie 
nesidomi lietuviška spauda 
ir knyga, neįsijungia į lietu
vių organizacijų kultūrinę 
veiklą, darosi nuobodus ir 
dažnai beviltiškas. Dėl šios 

„ . priežasties savo artimiausįju
šeimų, kuriose alkoholis ma- draugu pasirenka "stikliuką", 
Žldii arba visai nenaudojamas, kurį kasdien naudodamas pa- 
Nuolatinis besaikis alkoholio 
naudojimas kiekvieną padaro 
alkoholiku, nežiūrint ar jo 
tėvai buvo alkoholikai ar 
blaivininkai. Alkoholikas sa
vo būdo ir elgesio ypatybėmis, vių bendruomenei. į šiuos li- 
kurias įgauna dėl nuolatinio 
alkoholio naudojimo, skiria
si nuo normalių žmonių. Al
koholikai yra labai ambicin
gi, nepajėgia toleruoti gyve- ja, bet didėja, gi lietuvių 
nimo sunkumų, mėgsta būti 
giriami, bet nemėgsta jam 
daromų pastabų. Nuolat nau
dojant alkoholį, prasideda fi-

sidaro alkoholio vergu ir dėl 
susilpnėjusio savo charakte
rio neįstengia save suvaldyti 
ir pasidaro alkoholiku, ken
kiančiu pačiam sau ir lietu-

gonius turėtų daugiau dėme
sio atkreipti lietuviškos or
ganizacijos, parapijų vadovy
bės, nes jų skaičius nemažė-

bendruomenei yra brangus ir 
reikalingas kiekvienas lie
tuvis.

J. Varčius

savo rastuose.
Vi. Pūtvls - politikas, nu

matęs toli į ateitį, šaukta: 
" Tevedle lietuvių tautos 
žvaigždė pro šalį partinių 
rietenų, nes pats gyvenimas 
stumta mūsų broliją tvirtu 
vienijančiu valstybės stipri
nimo keliu Ir tuo mes tam
pame visos tautos aukuro 
tarnais". Šaulys yra ar 
č taus tai prie tautos širdies , 
visur mes būsime,kur tau
tos dvasia pareikalaus. Tie 
jo žodžiai apibudina VLPut- 
vį kaip gilią politinę asme
nybę; gal jis numatė šių die
nų partinių politikierių 
bankrotą,..

Daoąrtliiė ŠST orgauizact- 
_nė ginamoji koucepsljayra 
pasikeitusi. Jos uždaviniai 
daug p!atesnI, komplIkuotes- 
hi,' d /as 11 > ė. oūkl ė š ta me T ė - 
vyuės netekimo tarpsnyje 
skirtinga, nes nebeturime 
gynybos pozicijų .Todėl turi
me pe rs 11 mt I p' ač la k ar l ne— 
politine dvasia. Tad pasiruo
šimo atgauti tautai laisvę I- 
dėja skirstosi į du sektorius: 
karinį Ir politinį,lyg tai būtų 
paveldėjimas Iš Vytauto Dtd'- 
ž lojo, taki Ino jo karaliaus as
menybės, kur buvo sukaupti 
šie du elementai.

Suprantama, kad ŠST yra 
vfenlntėlė karinė pajėga-pa
ruoš, as karys kuris purtės 
Lietuvos cericorfjbj,tėvynės

gali prieiti liepto galą, kaip 
savo laiku Kerenskio vyriau
sybė.

Taigi, kol nevėlu, dar yra

Tuo tarpu, atrodo ,

,KUR IR KOKS TURĖTŲ 
BŪTI VLIKas ?

Kur turėtų būti VI i ko Cent
ras? Tai labai sunkus klau
simas.
Vlikas turėtų būti JAV sos
tinėje, Washington e ar New 
Yorke. Jokiu būdu ne Kana
doje ar Europoje. Tačiau , 
gali ateiti laikas, lead Vlikas 
turės būti Europoje,gal Didž. 
Britanijoje,gal Prancūzijoje, 
gal Vak. Vokietijoje ? Laikas 
nuspręs, pa diktuos.

Šiuo metu geriausios są
lygos veikti JAV-se (Chica - 
ga dėl ginčų netinka dabar) . 
Čia daugiausia lietuvių,pini
gų, ir iš viso pasaulio politi
kos centras.

Šiuo metu Vlikas pergyve
na pirmininko krizę. "T. Z. " 
dr. J. Grinius siūlo du kan
didatus: dr. J. Sungailą iš 
Toronto,Kanados irT. Venc
lovą, neseniai atvykusį iš 
okup. Lietuvos. Ar jie tinka
mi, ar netinkami kandidatai, 
aš nesprendžiu. . . Aš siūlau 
nors kartą Vliko pirmininku 
pakviesti iš jaunosios kartos

2 ps:

akademiką. Visiems priim - 
tiną, apsukrų diplomatą su 
titulais, kalbų mokėjimu, su
gyvenamą. Iš kurio krašto
-sunku atsakyti, gal JAV.Ka- gyvų organizatorių-politikų , 
nados, D. Britanijos ar kt. 
Neblogai būtų pakviesti jau
ną, apsukrų dvasiškį, kaip 
kun. A. Saulaitį SJ.prel. Jo
nušą iš Romos, Jdozą Lauč - 
ką iš JAV, ar prof, teisininką 
Domą Krivicką.

Vliko Taryboje turėtų būti 
su pilnu balsu PLB atstovas, 
Kanados LB ar TF atstovas , 
Europos lietuvių atstovas , 
Kunigų Vienybės atstovas , 
PLJaunimo S-gos atstovas , 
Amerikos Lietuvių Vyčių at
stovas.

Vlikas suorganizuotas iš 
Lietuvoje buvusių nuo 1926 
m. politinių partijų atstovų. 
Politinių partijų likučiai JAV 
labai menki skaičiais, nariai 
pasenę, papildymų nėra. Jau
noji karta yra abejinga, ma
žai žino apie partijas,arba 
nelabai jomis interesuojasi.

Kai partiečiai iš nepri
klausomos Lietuvos laikų vi
sai susens, išmirs, Vlikas

Vlikas turi persiorganizuoti, 
įjungiant visas gyvas rea - 
lias lietuvybės jėgas kovai 
už Lietuvos laisvę.

J. Vaidlonis

Inž. Algis Klišius, KLB Montrealio Apylinkės pirmininkas taria žodi
— sveikindamas šaulius per Vilniaus Rinktines 10 -dio minėjimą.

Nuotr. R. Siaučiulio.
internaci' natinėmis idėjo - 
mis, jaukė, niekino lietuvio 
charakterį ir gyvenimo būdą, 
griovė paveldėtą vieningumo 
sąmonę—visą tai, kas stip - 
rino valstybės politines as -

Mūsų Istorija rodo, kad piracijas. 
karys - šaulys visuomet tu - 
rėjo politinę orientaciją,ku
rtą naudojo atsiradus tinka
mam momentui,pav. .lietu
vių pulkai susiorganizavo A- 
merlkoje,kovotojų batalionai 
sus normavo Sibire. T ai rodp 
kad lietuvis politiškai visuo
met ouvo subrendęs.

Lai s vės kovą ve da, o r ga - 
nizuoja ir yra atsakingas 
VLIKas, šauliai jį remia 
kaipo vienintelį pasaulinio 
mąsto veiksnį,nes yra visos 
gyvos tautos įpareigotas 
siekti atstatyti Lietuvos su
verenumą. Šauliai yra pasix 
piktinę vykstančiomis tarp 
partijų pasaulėžiūrinėmis 
kovomis. Jos silpnina mūsų 
bendrų uždavinių siekimą ir 
tie pasaulėžiūriniai varžtai 
atlieka skaldymo darbą, 
stabdo sklandžią vieningą 
veiklą.

Šaulys tautos sargyboj y- 
ra sąmoningas įsipareigoji
muose, tvirtas tautos sargy
bos nešėjas, nesileidžia būti 
sąlygojamas pašalinių įtakų , 
nes ideologinius nesutarimus 
palieka individo sąžinės bal
sui. Šaulys pritaria Sąjun - 
gos struktūrai,teikia pirmu
mą koncentruotam vadovavi
mui, kas sudaro mūsų gretų 
plėtimosi stiprybę. Šaulys ,_ 
kaipo kovojančios tautos šu
las, yra pasipriešinimo sve
timybėms sąžinės puoselė - 
tojas.Jis remiasi dvasine 
stiprybe iš gilios mūsų se
novės tradicijų, siekiant ir 
pagonybės laikus.

Sėkmingam pareigų atliki
mui šaulys seka politinius 
įvykius savam krašte, kad 
orientuotųsi vidaus ir užsie
nio politikos pasireiškimuo - 
se.

Vienijimo mintis: Mūsų 
bendruomenėms esant pasis
kirsčius .nesutariant okupuo-

varpams suskambėjus ,Todėi 
šaulys seka spaudą, plečia 
kari >į poilėl iį akiratį ir 
steigi.įsi sus‘darius proš
vaistei, tą momentą išnaudo
ti pagelbėti kovojančiai tan
iai

J^Pol i tikos nepažinsi -netu
rėsi pagrindo po savo kojo - 
mis ".--sako VI. Putvis. Kai 
lietuvis okupanto persekio
jamas, kai kasdien girdime 
balsą- Laisvės Lietuvai-,tai 
jais nesirūpinti, neiti į pa - 
galbą, neįsijungti į politiką , 
kuri ir nustato veiksmus , 
gaires- būtų nusikaltimas . 
Nepolitikuosi - būsi Jonelis 
durnelis, todėl šauliai suda
ro junginį plačiai apsišvie
tusių brolių ir seserų orga
nizaciją- Jai tiktų definlcl - 
ja - kad tai yra politinis 
sambūris,besirūpinantis lie
tuvių tautos laisvės ir suve
renumo atstatymu. Todėl VI. 
Pūtvio genialių sugebėjimų 
darbo vaisius pažįstant,aiš
ku, žinodamas lietuvių tautos 
sluoksnius ir to laiko dvasią, 
ryžosi kurti naują organą, 
kuris rėmėsi grynai tautos 
dvasios idėja. Subordinuo 
jant viską tik valstybės in
teresams, apjungia visus,lyg 
ąžuolas, duodamas užuovėją 
ir pavėsį, kur galima ap
mąstyti, kas tai yra tos prob

lemos. Tooėl ir buvo įsteigta 
Lietuvos Šaulių Sąjunga.

(Bus daugiau)

šų. be aue jo, atkreips Ir mū
sų lietuviškosios visuome
nės dėmesį, šauliai,kaip ži
nome. Ir yra tie,kurie nesi
bijo didesnių užsimojimų, Ir 
juos įgyveud na.

Todėl,v įsos Kanadoje 
esančių šaulių kuopų 
vadovybės, broliai ir 
sesės šauliai yra 
prašomi atkreipti y - 
patingą dėmesį Ir visu 
šau’lšku ryžtumu įsi - 
jungti prie leidinio 
išleidimo.

Tikime, kart prie šio kil
naus tikslo prisidės Ir tie 
šauliai veteranai, buvę ne
priklausomoje Lietuvoje, ku
rie dėl vienokių ar kitokių 
sąlygų šiuo metu nėra akty
viųjų šaulių gretose.

Taip pat tikima,kad prie 
šio šaulių užsimojimo prisi
dės Ir organizacijos bei lie
tuviškoji visuomenė,kuriems 
rūp* mūsų tėvynės ateitis.

Darbas pradėtas, leidinio 
Išleidimu; yra atidarytas lė
šų telkimo LEIDINIO FOn - 
DAS

Vist, kurie paaukos 1OO 
d oi. ar daugiau , ous skaito mi 
Leidinio Garbės Mecenatais ; 
paaukavę nuo 50 dol. Iki 1OO 
dot.- Leidinio Garbės Lel 
dėjals Ir paaukavę nuo 25 
dol. Iki 50 dol.-Leidinio 
Garuės Rėmėjais.

Pirmieji į Leidinio Fondą 
ats Ulepė L. K.Mindaugo Šau
lių Kuopa,paskirdama Iš sa
vo IždoloO dol., buvęs L.K . 
Mindaugo Šaulių Kuopos p- 
kas V.SušInskas- 150 dot., 
Neringos Jūrų šaulių Kuopos 
p-kas Br .Kirstukas-1OO dol. 
truuvęs ilgametis L.K. Min
daugo šaulių Kuopos Valdy
bos narys A. Kal
vaitis - 1OO doi.

Montreallo Medžiotojų Ir 
Žvejoto jų Klubas Nida auko
jo 1OO dol.

Antanas, Rūta Ir jų sūnus 
Antanas Žiūkai, aktyvūs L. 

■K. Mindaugo Saulių Kuopos 
V-bos nariai paskyrė lOO 
dol. Leidiniui; Kostas To
liušis, Rūtos Kluuo Valdyoos 
pirmininkas- 50 dol.

V. Šaut tų Rinktinės Valdy
ba jiems nuoširdžiai dėkoja 
Ir tiki,kad jų pavyzdžiu pa
seks Ir kitų kuopų valdybos- 
bei broliai ir sesės šauliai, 
kad mūsų Istorijos lapuose 
būtų įrašyti šie lu'iu metai, 

ypatinga šauliųnaž ymėi I 
veikla.

J. Š lauč lulls
V.Š.Rinktinės Pirmininkas

ŠAULIU VEIKLA 
NERINGOS JURU ŠAULIU 
KUOPA

19 i 8 m. gruodžio 31 d. bu
vo suruošusI gerai pas tee- 
kusįl»'i9-tųjų metų sutikimą 

- Aušros Vartų parapijos sa-
yra trijų ’ Įėję. Dalyvavo per 150 žmo- 

oūtl Ir žy-

LIETUVIAI TURI TURĖTI 
KARDINOLĄ

Lietuvių tauta kovoja 
už krikščionybę pirmose
fronto linijose. Vyskupų, ku-tos Lietuvos atžvilgiu-šau- 
nigų, tikinčiųjų kankinių nu - liai atlieka didžiai vertingą 
žudytų, nukankintų vieton 
stoja nauji. Pasisako už ti - 
kėjimą, už kryžių prieš 100 
mil. rusų komunistų. O lie
tuvių tik 3 milijonai. Lietu - 
viai prašo užtarimo, pagal
bos iš Romos ir pasaulio 
katalikų. Naujas Popiežius 
Jonas Paulius II turėtų padė
ti sustiprinti dvasiniai,ski
riant 
nolu. 
mon.

pareigą politinėje ir kultū
rinėje veikloje. Tai tvirtina 
ir skaitlingas jaunimo atėji
mas į šaulių gretas. Čia jie 
atranda daugiau laisvės pa- 
sireiškti savo sugebėjimais, 
atskleisti savo mintis politi
nio - dvasinio 
laisvės ieškant.
lietuvių tautos atsparumas 
ir atlikti žygiai rodo.kadbū- 
tu stiprį politinė konsolida-

pranašumo, 
Senovinis

lietuvį vyskupą kardi-
Rašykime laiškus Ro-

J. Vaidlonis cija, kuri tvėrė-laikėsi iki
Ontario. pradėjo atėjūnai brautis su

TRYS SUKAKTYS
Šie, 19/» metai,Lietuvos 

Šaulių Sąjungai 
s varo (ų sukakčių metai: t>O
metų nuo Są jungos įs įsteigi
mo nepriklausomoje Lietu
voje /lala m./, 50 metų nuo 
Vlado Put.vto, Lietuvos Sau
lių .Įsteigėjo mirties Ir 25 m. 
nuo L.Š. S-gos atkūrimo 
tremtyje- Kanadoje.

istorija mums primena, 
kad indi Vidai, organizacijos , 
kurios nepalieka savo veik
los rašytinių pėdsakų Ilgai
niui lieka užmirštos Ir Iš
nyksta Iš savo tautos Istori
jos lapų.

Vilniaus Šaulių Rinktinės 
Valdyba Kanadoje, jausdama 
tautinę šaullšką pareigą Ir 
atsakomybę prieš likusius 
brolius Ir seses okupuotoje 
tėvynėje Ir ateinančias ge - 
neracijas, šių sukaktuvinių 
metų šviesoje, nutarė Išleis
ti LE ID 1NĮ-KN r GĄ. Joje at - 
s Isplndėtų visų Kanadoje e - 
sančlų šaulių dalinių velk - 
la nuoplrmųjų jų įsįsteigimo 
dienų.

Užsimojimas nemažas,pa
reikalaus daug darbo Ir lė-

gėi’imų ba- 
s kaulų už-

nlų, nors galėjo 
mlal daugiau.

Velkė įvairių 
ras, loterija Ir
kaudž tų stalas, grojo J. Rl- 
melklo orkestras Trimitas . 
Pareigingai dlruo vtel Kuo
pos Valdyoos nariai, vadova
vo ir Naujų Metų sutikimo 
sveikinimo žodį tarė Kuopos 
Valdyuos p-kas Br, Kirstu
kas.

Jūrininkams talkininkavo 
ir ml „daug Iečiai.

L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ 
KUOPA

Kovo mėn. 4 d. ,12 val.AV 
parapijos suėję šaukia - 
mas visuotinis meti - 
nis narių sus Ir įtikti - 
mas. Visi Kuopus nariai 
kviečiami dalyvauti.

Kovo mėn. 24 d.te n pat yra 
rengiama šaulių Ir svečių 
KULTŪRINĖ VAKARONĖ.

Numatyta programa: lite
ratūriniai skaitymai, garsi
nių juostų Ištraukos Iš prieš 
IO metų statytų montažų 

nepriklausoma lietuv/
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Pasaulinė Sporto 
apžvalga 1978

Besiartinančioji 1980 m. 
XXII - ji Maskvos Olimpinių 
žaidimų diena, kasmet išju
dina vis platesnes sportinin
kų pasiruošimo pastangas, 
kad tik patekti į garsųjį 
atrankos vienetą, savo ša
lies komandoj. Praeitieji me
tai jau pasako apie visų 
kraštų atsiekimus olimpinė
se sporto šakose, o ypač tų 
didžiųjų, kaip JAV, Rytų Vo
kietija ir Sov. Sąjunga, ku - 
rios, bent ligšioliniam pa
starųjų žaidimų laikotarpyje 
buvo pirmaujančiųjų tarpe. 
Čia, bent stambesnėmis ap
graibomis, pažiūrėkime, kas 
būdingesnio įvyko 1978 m. iš 
kur jau apytikriai, daugumai 
sporto šakų bus galima nu
matyti busimieji laimėtojai.

KUR GLUDI RUSU 
PAJĖGUMAS?

Visą istorinį ir olimpinį 
kelią būdami antraeiliais 
plaukime, praeitais metais 
Berlyne surengtose pasaulio 
p-bėse,surenka 4 aukso me
dalius vien tik plaukimo 
rungtyse, kur mūsų garbin
goji Kaclušytė irgi jų kraitį 
padidina, kai pirmiau - 1973 
m. Belgrade - I-ose pasauli
nėse p-bėse, 1975 m. Ko
lumbijoj Kali mieste, išeina 
sausais, nes amerikonų ir 
rytų vokiečių pergalė (mote
rų klasė), buvo tokia didelė 
ir graži, kad rusams net 
kvapą užėmė. Bet kaip nors 
prasiveržti ligi Maskvos o- 
limpinlų žaidimų, planas jau 
buvo paruoštas 1976 m. gale, 
tuoj poMontrealio dienų. Vi
zitai, filmos, pasitarimai, 
trenerių lankymasis svetur, 
t. y. , rusų į JAV ir R. V-jos 
kraštus, sekimas mokymo 
metodų, tapo galutinai ap
šlifuotas Ir nauja pasiruoši
mo linkmė per 1977 - 78 m. 
paspartintai vykdoma. Jau 
Berlyne rusams pavyko pa
glemžti iš amerikonų net a- 
bi klasines rungtis - 4,00 ir 
1500 mtr. laisvu stilium.

Tuo tarpu rytų vokiečiai, 
nors vyrų klasė niekad ne
buvo plačiau pasireiškusi, 
bet moterys, visai nusmuko 
ir tik vienintelė " auksinė

algimanto skiltis
SIAUBO TAIKINIAI VIRS LIETUVOS.

Gerokai sujaudino / nors atominiais ginklais sunalkl— 
dūlinai Ir nenustebino/ vle- 
jioje vasario mėn. savaitės 
laidoje magazino US News & 
World Report ganėtinai gra-

" Suuatvakarte" Ir "Praam
žių Vainikas", skaidrės (š 
Kuopos šaulių veiklos Ir ill- 
mas Iš Rinktinės vėliavos 
šventinimo ir iO-cto minėji
mo, šilta vakarienė Ir bute- 
tas.Vlsa tai kalnuos-t l k 
4 dol.

Bilietai neous pardavinė
jami, norintieji dalyvauti, 
prašome kreiptis Iš anksto 
pas Valdybos p-Ką Ig. Pet
rauską Ir kitus Valdybos na
rtus.

Kuopos Valdyba paskut in lo 
posėdžio nutarimu Iš Kuopos 
Iždo paskyrė JoO dol. V.Š. 
Rinktinės ruošiamam leidi
niui Išleisti Ir 25 dol. laik
raščiui Nepriklausoma Lie
tuva paremti.

Pirmininko pastangomis 
aptvarkytas Kuopos Būstinės 
kambarys .sutaisyta Ir per
dažyta į lauko pusę esanti
siena. įrėminti ir pakadutl 
Č arte r To, vėliavos pašventi
nimo, lO-člo Ir 15-kos metų 
minėjimo Aktai.

Būstinėje kiekvieną sek - 
madlenį veikla šaulio R.Sl- 
manlūkščlo vedama bibliote
ka, kurioje jau yra per 1OOO
įvairių vertingų knygų jų

Vilniuįe.
Fraulein" - Barbara Krauze 
laimi 100 mtr. 1. st. I-ją 
vietą. Toks tai derlius rytų 
V-jos plaukikams. Neturi 
prieauglio šiam lygiui ir la
bai mažai galimybių, kad 
1980 Maskvoj kas nors dau
giau prasiveržtų į pirmaujan- LENGVOJI ATLETIKA - 
čius. Žinant, kad plaukimas SPORTO KARALIENĖ 
su šuoliais ir vandensvydžiu 
apima net 31 rungtį, matome 
kokia plati galimybė’ laimė- falangą bėgimuose, ypdč mo
jimams, ir tai tik vienoj terys ir vyrų ilgieji nuotoliai, 
sporto šakoj. Rusų planavi- šuoliuose ir mėtymuose turi 
mai surinkti arti 10-ties a. giiumą ( keletą pasaul. kla - 
medalių, nors ir per dideli, sės atstovų), taigi, atsiliki- 
bet sunku būtų tvirtinti, bent 
dabar, jog nepasiekiami. Jų 
1978 m. balandžio mėn. at
rinktoji grupė olimpiniams 
žaidimams, kaip vadovai 
spaudai pareiškė, jau nekei
čiama; tik liga ar kiti nenu
matyti atsitikimai bus prie
žastimi naujų plaukikų įtrau
kimu į olimpinę sudėtį.

Lina KaČiuSytė su aukso medalium ir treneriu A, Graziunu sutinkama

ypač norvegai dabar pasi- 
spaus, tai greičio rungtynė
se rusams vyrams 
galimybių. Rusų 
čiuožimas vis dar 
dominuojantis.

mažai 
porinis 
pasauly

Praeitų metų Europos p- 
bėse rusai ištiesė stiprią

IMTYNĖS IR SUNKUMU 
KILNOJIMAS - RUSU 
KVIEČIU ARUODAI

Kadangi imtynės apima 
dvi klases: graikų-romėnų 
ir laisvo stiliaus ir abejos 
turi po 10—tį skirtingų gru
pių ( pagal svorį imant), o 
čia rusams visada būdavo 
pelningiausi ėjimai, nes iš
skyrus bulgarus, kiti kraš
tai vos 1-2 laimėjimais įsi
terpia, o rusai per abi kla
ses lengvai sumeta 10 - 12 
medalių G aukso). Sunkumų 
kilnojime taip pat iš dabar
tinių 10 rungčių vis 5-6 pa - 
siglemžia ir dažnai be stip
resnė* kitų kraštų konku
rencijos. Praeiti metai tai 
įrodė pasaulio ir Europos 
p-bėse. Žiemos sporte jie 
labai stiprūs slidžių rungty
nėse, vadinamose Nordic e- 
vent - šiauriečių, tai šliuoži- 
mas laukais, kur esant net 
7 rungtims, visada daugiau 
kaip pusę laimi, ypač jų mo
terys (5, 10 ir 3x5 estafetė).

Bendrai vertinant, jauna 
amerikiečių pora - Erio ir 
Beth Haiden (brolis ir sesu
tė), kurie greitajam čiuoži
me, ypač Eric, laimėjęs 
net 3 pasaulinius titulus : 
trumpų nuotolių, visų nuo
tolių ir jaunių, keletoj rung-
čių greičiausiai bus favori-

nlmo. Tokių numatytų talki
ntų yra 200 miestų. Pridė
tame žemėlapyje, Pabaltijo 
valstybės laikomos integra
lia Sovletljos dalimi Ir mi
nėtų talkintų tarpe, aiškiai 
pažymėti Talinas, Ryga o 
Lietuvoje - Vilnius .Kaunas ,

gentinoj dingo gynimosi rū
kuose. Taip apibūdina žy
mesnieji pasaulio futbolo 
ekspertai. Minimi favoritai 
kaip vokiečiai, brazilai,olan
dai ar italai į nugalėtojų var
dą, neišsipildė. Tik olandai 
garbingai antru kart iškopė 
į vicemeisterio sostą, žo
džiu, pietų amerikiečiai: su
I-ja vieta Argentinos Gauchas, flškal atvaizduotas Ir statis

tika papildytas straipsnis 
apie Jungtinių Valstybių Ir 
Sovietų Sąjungos atominiai 
vandenilinę ginkluotę. Žuma- Klaipėda ir Karaliaučius 
lo žinių šaltiniais galima 
pasikliauti, nes jo tikslios 
analizės, Išvados Ir pirmieji 
šaltiniai 
Iki šiol/ 
tikimais, 
čia bent
dotl viena kita, bevelk šalu
tine, žinute, kuri, savo ruož
tu. gali būti grėsmingai lem
tina ir pačiai Lietuvai, mū
sų žemlečlams tėvynėje.

Pasirodo, JAV gynimosi 
strategija, galimo konflikto 
atveju, bazuojasi sovletljos 
didmiesčių / tai yra vietovių 
su virš 100.000 gyventojų,

su III-ja v. brazilai, nors ir 
be Pelė, gali triumfuoti, o 
garsioji Europa su futbolo 
žaidimo klasiniu > išvystymu 
ir visomis taisyklėmis, ku
rios anglų tautai _ Priklauso 
tenkinosi II-ja ir IV-ja v. v. 
( olandai, italai). . Galingoji 
buvusioji Anglija, fcuri kadai
se Europos rinktinei atskai
tydavo po 3:0 ir 6:1, o taip 
pat net ir likusio pasaulio 
rinktinę yra nugalėjusi, iš
krito grupinėse atrankos 
rungtynėse ir į baigminį 16 — 
kos tarpą nepateko. Tas pat 
smūgis ir rusų komandai - 
liko už borto.

IRKLAVIME
rytų vokiečių abi klasės mo
terų ir vyrų vėl atlaiko pir - 
niaujančių vietą pasaulio 
tarpe. Jokie kiti kraštai va
dinamo " pergalės pavojaus”

paprastal/ar bent 
likosi visiškai pa- 
Todėl ir galima 
a‘klštlnat pastnau-

Tiesa, šios vietovės vardais 
neiš vardintos, bet taškai že
mėlapyje, vaizduoją numaty
tus talkintus, labai lengvai, 
savo geografinėmis charak
teristikomis, tikrai repre
zentuoja minėtus miestus . 
Vadinasi, jei Išties, kada 
nors kiltų ginkluotas konf
liktas Ir įvyktų atominė kon
frontacija- amerikiečių ge - 
nerallnlo štabo planuotojai Ir 
strategai turi paruoštą Ir 
gerai Išdirbtą planą, kuriame 
" neužmiršta ” sovietinėje 
kontrolėje esanti Pabaltijo 
strateginių 
teritorija.

Nereikia 
sovietiniai
rl atatlnkartius planus Ir 
t arpkont Ine utinių vairuojamų

talkintų ar bazių

abejoti, kad ir 
planuotojai tu-

PRIETAISŲ GIMNASTIKOJ 
rusų veržlumas ir geras 

prieauglis laiduoja ateitį, 
nors 1978 m. pasaul. p-bėse 
dar japonai vyrai buvo vir
šesni, bet moterys rusės iš
niro į priekį.

Gimnasitkos lygis ir pra
timų sunkumai tokie sudėtin
gi, kad ekspertai jau bai mi
nasi, jog prietaisų gimnas
tika gali išsigimti - prana
šesnė būti, o gal jau Ir yra, 
už sudėtingiausią akrobatiką. 
Vienas labai džiugus ir JAV 
kraštui pirmasis istorinis 
triumfas, tai Marcia Fte- 
derick - pasaulinis titulas 
ant nelygių lygiagrečių - ant 
even bars ir vyrų klasėj lais
vieji pratimai - floor exer- ficialiai nėra ir šiuo 
cises - Kurt Thomas : irgi 
pasaulinis nugalėtojas. Toks 
laimėjimas gali išjudinti ne
mažai prieauglio ir ameriko
nai per 5-6 metus, prie tin
kamos priežiūros, išsimuštų 
į stipresniųjų eiles.

Organizacinė plotmė kelia 
susirūpinimą su įvairių kraš
tų plačiai skleidžiamu spau
doj pasisakymu boikotuoti 
Maskvos olimpinius žaidi
mus, o tuo pat ir baime, ar 
Maskvos org. olimp. komi
teto įsipareigojimai ir rusų

mas lengv. atl. nebus toks 
didelis nuo JAV ar R. V-jos 
1980 m. , kaip buvo 1972 ar 
1976 m. olimpiniuose žaidi
muose. Kiti Europos kraštai 
ar kontinentų pasiekimai ir
gi žymūs, bet tai tik 2-3 
rungčių apimty. Aplamai i- 
mant, tai nustebino moterys 
2 mtr. šuoliu į aukštį, mūsų 
Bardauskienė nauja 7 mtr. 
era šuoliu į tolį, rytietės vo
kietės ir rusės sprintais ir 
vidut. nuotoliais, o galiau
siai šaįtakraujė norvegė Gre- 
tė Klaitz ( 25 metų ) pasau
linio masto bėgikė 1500 ir 
3000 mtr. nuotoliuose, pir
muoju Maratono bėgimo de
biutu New Yorke (42,195 km.) 
2:32:30, kas irgi geriausias 
pasauly laikas šių dienų mo
terims. Neminime 4 pasau
lio rekordo atstovo kenijiečio rįkos kolonijose, Sovietų Są- 
Henry Rono, studijuojančio jungai padedant, įsikūrė ko- 
JAV krašte, kurio pasekmės munistinės Angola ir Mo- 
3000 m. kliūt. bėgime, 5klm., zambikas, o dabar yra ir 
10 klm, ir 3 klm. yra nauji 
super atsiekimai ir vieno 
sezono bėgyje- Čia jau būtų 
reikalinga platesnė analizė, 
bet ne tik gryni rezultatai.

vyriausybės pakartotini tvir
tinimai, kad visų kraštų spor- sviedinių smaigalius nutaikę 
t Įninka i, priklausantieji o- 
limpinei šeimai, be trukdy
mų bus išleisti. 1978 m. vi
sa eiga, bent oficialinėmis 
Tarptautinio Olimpinio K-to 
žiniomis ir patvirtinimais, 
plius olimpinių šakų tarpt, 
org-jų ten atsilankymais, 
ruošiant jų sp. šakoms į* 
rengimus, garsai, kol kas 
teigiami, bet dar pilni 1979 
ir 1980-jų pusmetis, gali būti 
nelauktomis ir sunkiomis 
kliūtimis, kaip kad ir Kana
dos vyriausybė pakišo Tai- 
vano klausimą čia pat prieš 
žaidimų atidarymą.

Kadangi mūsų brangioji tė 
vynė Lietuva niekur tarptau
tinėj ar olimpinėj šeimoj o- 

metu 
negali būti įtraukta, bet ir 
jos sportininkai įliejami į 
rusų rinktinę, tai apie mū
siškių 1978 m. pajėgumą,

į iš anksto numatytus talki
ntus šiame žemyne. Skirtu
mas tik ta me. kad bent vie
šai, ten spaudoje neskelbia
mi toki planai ar žemėlapiai 
nurodą,kad, tarkime, sunal - 
klnlmul numatyti Toronto , 
Windsor’as, Chicago ar 
Cleveland'©' miestai.

Mums,tiesa, kaip Ir neži
nomos sovietinės bazės, ra
ketų Iššovlmo aikštelės ar 
kariniai aerouostai Pabalti
jo regione. Jų, tikriausiai, 
yra, tačiau kuriuo būda į tai
kinių tarpą įrtkiuotl Ir patys 
didžiausi Ir reikšmingiausi 
Lietuvos didmiesčiai,dabar 
Itin gausiai apgyventi,tenka 
tik spėlioti. Nebent karinai 
planai yra panašūs į tuos , 
kai II-ojo karo metu sąjun
gininkų lėktuvų skrydžiai 
planinga akcija naikino Ir 
griovė vokiečių didmiesčius, 

bent iš olimpinės plotmės kartu su tūkstančių tūkstan- 
vertinant, greitu laiku susi
pažinsime arskiru straipsniu 
ir kiek plačiau.

Šiaip pasaulinė sp. orga
nizacija auga gerai ir kinų 
įsiliejimas jau net į 12 -ką 
tarptaut. sp. org.-jų greit 
gali atkelti vartus į olimpi
nių žaidimų sritį, 

(bus daugiau)

Komunistinis triumfas
Nesulaikomai plečiasi so

vietine komunistų sistema. 
Kiek čia seniai portugalų Af-

PASAULINĖS FUTBOLO 
PIRMENYBĖS

Vadinamoji defenzyvinė 
( gynimosi ) futbolo žaidimo 
sistema Argentinoj, praves
tose pasaulinėse p-bėse, ke
letą garsiųjų komandų , su

daugiau komunistinių valsty
bėlių Afrikoje. Visai nese
niai Etiopija irgi sukomunis- 
tinta, o ginklus siuntė ne vien 
Sovietų Sąjunga įteikė komu
nistams pagalbą Izraelis ir 
net JAV. Dabar JAV palaiko 
Rodezijos ir Narni bijos ko
munistus-teroristus, nors tų 
šalių gyventojų dauguma tik
riausiai komunistų nenori.

Afganistanas irgi yra vie
nas iš naujausių komunisti-

J. Valiūnas 
šaltiniais arabų valstybes , 
ypač Spūdi Arabiją, valdant 
Iraną, gal ir nebebūtų taip 
sunku.

Štai visai neseniai, 1978 . 
XII. 15. JAV Prezidentas iš
kilmingai pareiškė nutrau
kiąs su nacionaline Kinija 
- Taiwan- gynimo sutartį ir 
užmegsiąs pilnus diplomati
nius santykius su komunisti
ne Kinija, išplečiant kultūri
nius, ūkinius ir visus kitus 
santykius. Kitaip tariant, 
JAV pagelbės sumoderninti 
technologiškai atsilikusią 
komunistinę Kiniją. Kas at - 
sitiksr kai kom. Kinija sus - 
tiprės ekonominiai ir mili- 
tariniai— nereikia čia būti

čtals civilių gyventojų. To
kia karinė taktika, anomis 
karo dienomis te Iššaukdavo 
gilų pasipiktinimą Ir nekaltų 
gyventojų kančias, skausmą 
Ir ašaras. Kažin, ar anas 
karas buvo laimėtas vien ttk 
dėl vokiečių miestų sunaiki
nimo?. ..

Lengva suprasti galimą 
lietuvių reakciją Ir nuotai
kas, patyrus, kokie taikiniai 
numatytiLlstuvos teritorijo
je.Tame planavime, atrodo , 
niekas nekreips jokio dėme
sio į mūsiškių reakciją.

Kita proga, kitu laiku Ir 
kitoje vietoje ouvo rašyta a- 
ple amerikinės strateginės 
aviacijos nuolatinius manev
rus Ir kasdieninę praktl - 
nę rutiną. Talkintais paren
kamos šio kontinento vleto-i 
vės, miestai Ir apylinkės, 
sava lokacija Ir bendrąją 
charakteristika esantieji ar
čiausiai numatytų sovietinių 
taikinių. "Bombarduojama" 
elektroniniu būdu Ir visada 
žinoma,ar puolimas pasise
kė, ar buvo pas lektas taiki
nys,© gal, bombonešis ar 
puolamoji raketa buvo 
priešo numušta. Viena tik 
galėtų būti mums visiems 
aišku, ypač tiems,kurie gal-

buvusiu meisteriu vakarų Vo
kietija, paklupdė ant kelių. 
Baimė pirmiesiems gauti į- 
vartį ir per daug suglaustas 
gynimas, tik atsargiai mė
ginant prasiveržti į puolimą, 
buvo stabdis daugeliui gra
žių susitikimų ir garsioms
komandoms. Greitis ir stai-

tarpe Ir Jono Jurgučlo pado- tu ir žiemos žaidimuosesa- gus deriniai, kuriuos nema- 
vanota Lietuvių Enclklopedf- vajam krašte - Lake Placid žai kraštų savo pastogėj pil- 
jos 36 tomai. J. Š. vietovėj. Jeigu skandinavai nai k-das demonstravo, Ar-
1979.11. 28

nių laimėjimų. Didžiulės, il
gai už.sitęsusios Irane riau
šės nėra vien tik fanatinių 
dvasiškių inspiruotas, bet y- 
ra palaikomas irfinansuoja- 
mas komunistų. Nepaprastai 
didelis šuolis į pasaulio už
valdymą būtų Irano suko-

rii<k‘liu pranašu. Komuni? - 
mo nešėjai yra veržlūs, ir 
ar visos Azijos likimas tuo 
atveju nebus išspręstas?

Atrodo, kad komunistinė 
Kinija nesutaria su Sovietų 
Sąjunga ir kad tas nesutari - 
mas gali priversti prie ka-

votų, kad globalinės proble
mos gali būti Išsprendžiamos 
ginkluoto konflikto keliu, bet 
abejoms pusėms turint ne
išpasakytos naikinamos jė
gos ginklus, vargiai ar būtų 
laimėtojų.Gal ttk susitaiky
mas Ir supratimas esamos

munistinimas dėl tų didžiu- rinio konflikto. Bet yra ir. padėties pačios esmės,ttk Ir
liųten esamų naftos versmių kitokių nuomonių. Jei tie pa- palaiko šiandieninį jėgų ba- 
ir dėl arabų artumo. Nes jau tys dievai - Marks, Engels , lansą ir šiokią tokią pu - 
"išlaisvinti "turtingas naftos (Nukelta Į s psL) s lauš vyrą, vadinama talka.

3 psL
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II-jo Pas.Karo metu pasi
priešino okupantams vokie
čiams Ir jo dėka Vietinė 
Rinktinė nepateko Rytų fron
tam Jis su štabu buvo Išga -

bentl į KZtą.
Pokario metais atvykęs į 

Ameriką įkūrė Lietuvių Ve
teranų Sąjungą Ramovę Ir 
Ilgai jai vadovavo. b

Žurnalas KARYS ėmėsi 
didelio Ir svarbaus uždavi
nio- Išleisti knygą apie vie
ną žymiausių mūsų kariuo
menės asmenybių, stovėjusių 
savo žemės gynyboje nuo pat 
valstybės atkūrimo dienų.

Taip pasirodė ly7o m.da - 
ta knyga GEN. POVILAS 
PLECHAVIČIUS., Idalį pa- 
račė Petras JURGĖLA.H-ą 
d >lį redagavo Pauliui Jur -

r<rUSu j,
Surinktą daug įdomios 

medžiagos, klek tlk.įmanomf 
,t mūsų Išeivijos sąlygose.

Daug nuotraukų Iš įvairių 
laikotarpių, daugi atsiminimų 
Įvairių pasisakymų, laiškų , 
dokumentinės medžiagos r 
kurioje gen. Plechavičiaus 
tiesi, teisinga,patvari asme

nybė nuo lulo metų žengia , 
nušviečia ne tik savo paties 
kelią, bet Ir visų, kurie su 
juo dirbo, kovojo, gyveno.

'Jau lai o Žemaitijoje orga
nizavo Plechavičius savo 
dalinius. Tik jo dideliu ryž
tu Žemaitija buvo apvalyta 
nuo banditų, plėšikų ir Įsls - 
kverbuslų bolševikų. Sava - 
noriu stojo į Lietuvos ka
riuomenę Ir sėkmingai ka
riavo lenkų, bolševikų-fron
tuose,prieš bermontininkus.

P d nėpr Iklauš omybėa-karų 
būdamas Lietuvos kariuo
menėje, ėjo įvairias parei
gas, organizavo Ir tobulino 
Lietuvos kavaleriją, buvo 
gen. štabo Viršininku.1U27 m. 
gruodžio 17 d. perversmo 
vykdytojas Ir vadas.

Iš:
GEN. POVILAS PLECHAVIČIUS

Išvijus bolševikus Iš Lietuvos,buvę Lietuvos kariuome
nės karininkai susirūpino lietuvių ginkluotų pajėgų atstel- 
glmu. Daugelis partizanų buvo pasirengę Ištisais būriais 
stoti į steigiamą Lietuvos kariuomenę. Naujai įkurtos di
desniuose Lietuvos miestuose komendantūros lu41 m.bir
želio pabaigoje buvo apgultos jaunimo, norinčio tapti Lie
tuvos kariais. Kai Laikinosios Lietuvos Vyriausybės pra
dėjo aiškintis tuo reikalu su aukštaisiais vokiečių karinin
kais, tie buvo lyg Ir palankūs sumanymui sudaryti fronto 
užnugaryje dalinius,kuriais galėtų pasiremti, reikalui e - 
sant, tvarkos palaikymui. Tačiau netrukus Iš Berlyno ou- 
vo gauti nurodymai, kad "kartų Vokietijai užtenka Ir sa
vų, o jeigu lietuviai nuoširdžiai nori prisidėti prie kovos . 
su oolševlzmu, tai tegul duoda reichui šimtą tūkstančių 
darbininkų karo pramonei".

Tačiau, neleisdami lietuviams su ryti tautinių da
lintų, naciai visą laiką dėjo pastangas paimti Lietuvos jau
nimą į vokiečių kariuomenę. Jų apskaičiavimais, Iš tri
jų milijonų Lietuvos gyventojų, jie galėjo turėti bent šim
tą tūkstančių gerų naujokų. Tik jie nežinojo,kaip juos pa
imti. Mat, tarptautinė teisė draudžia mobilizuoti gyven - 
tojus užimtuose kraštuose. O leisti lietuviams patiems 
mobilizuotis, sudarius tautinę vyriausybę, naciai neslryžc 
Dėlto jiems liko tik verbavimas savanorių. Jie Ir mėgi
no medžioti Lietuvos jaunimą į vokiečių kariuomenę, ža - 
dėdami visokių gėrybių Ir pirmenybių. Tačiau Išvystyta 
tuo reikalu nacių propaganda jokių vaisių nedavė.

Dėlto jau antraisiais žygio į rytus metais naciai pra
dėjo jausti nemažą žmonių trūkumą. Tas trūkumas prl - 
vertė juos sustiprinti žmonių medžioklę okupuotuose kraš
tuose. Visi veikėjai, į kuriuos naciai kreipėsi, atsisakė 
tą paramą sutelkti, motyvuodami tuo, kad bet kurią mobi
lizaciją Lietuvoje galėjo paskelbti tik teisėta Lietuvos vy
riausybė.

Negaudami Iš lietuvių jokios paramos, naciai pasiry
žo patys paskelbti lietuvių mobilizaciją. Tačiau, į nacių 
skelbimus bevelk niekas Iš lietuvių neatsiliepė. Tas bol - 
kotas sukėlė nemažą okupantų pyktį. Jie atkeršijo lietuvių 
tautai, suimdami Ir deportuodami visą eilę lie
tuvių profesorių Ir šiaip Intelektu iltį, už
darydami Lietuvos universitetus Ir kitas 
lietuvių mokslo Ir kultūros įstaigas.

Pogrindžio spauda, vieningai nusistačiusi prieš lietu
vių kraujo panaudojimą rytų fronte, nekalbant jau apie va
karus, tuomet rašė:

-Mes lietuviai kovojame už mūsų pačių interesus.Nie
kas Istorijos bėgyje nėra kovojęs tam, kad taptų vergu Ir 
tetektų savo teistų. Mes telksime savo jėgas ateinančiai 

kovai už mūsų tautos laisvę Ir geresnę žmonijos ateitį.

Pavyzdingo lietuvių tautos susiklausymo dėka naciai 
tedaug žmonių pr Is (medžiojo karo tarnybai.

Kai po Stalino nepasisekusio apgulimo Ir didelių nuos
tolių mūšiuose su bolševikais Pavolgyje vokiečių kariuo
menė pradėjo trauktis atgal, naciai tikėjosi,kad padidėjęs 
iaujo raudonojo antplūdžio pavojus padarys Pabaltijo tau
tas ėuAaibamesnes. Dabar jie iau buvo greiti leisti Ir gry
nai tautinius lietuvių kariuomenės dalintus,tikėdamiesi , 
kad blogiausiu atveju tie daliniai galės pridengti bolševikų 
vejamos kariuomenės pasitraukimą Į Rytprūsius.

Nacių vadovybė kreipėsi į gen. Plechavičių, po
puliarų lietuvių tarpe savo prtešbolševlklšku nuslstaty - 
mu, Ir pasiūlė jam sudaryti tautinius lietuvių batalionus 
tiesioginėje jo vadovybėje. Generolas pastatė naciams są
lygas. Po Ilgų derybų naciai priėmė pagaliau gen.Plecha- 
vlčlaus sąlygas Ir 1844 m.kovo mėn. pradžioje buvo pasiek 
tas susitarimas.

Per trumpą laiką į gen.Plechavičiaus atsišaukimą at
siliepė virš 30tūkstančių lietuviško jaunimo. Tai buvo du 
kartu daugiau, negu buvo reikalinga. Lietuvių batalionai 
bematant buvo sudaryti karo mokyklos auklėtinių kontin
gentas užpildytas.Matydami tai,naciai negalėjo nurimti. 
Laužydami susitarimą, jie sugalvojo lietuvių batalionus 
priskirti prie vokiečių SS dalinių. Gegužės 13 d. buvo Iš - 
leistas tam atitinkamas nacių įsakymas, bet gen. Plecha
vičius ats Is ak ė jį vykdyti.

Žinodami apie generolo kietą būdą, naciai tuomet pa
naudojo klastą. Gen.Plechavičius su jo štabo viršininku 
pulk. Urbonu buvo pakviesti pas Rytų okupuotų kraštų vy - 
r įaustą jį SS ir policijos vadą gęn . Jeckeln pas įtarti. T a - 
č Iau, kai jie pas jį nuvyko, abudu buvo suimti Ir Iš vež 
tl kacetan. O lietuvių batalionus naciai tikėjosl prie - 
varta inkorporuoti į vokiečių kariuomenę. Gegužės 15 d. 
Vietinės Rinktinės Štabas Kaune buvo apsuptas vokiečių da
linių tikslu suimti štabo karininkus,kas jiems po kruvino 
susirėmimo dalinai Ir pavyko.

Kai naciai griebėsi nuginkluoti lietuvių batalionus 
Vilniuje, Panevėžyje ir kitose vietose, tų batalionų kariam 
jau buvo žinomos Kauno ir Marijampolės skerdynės. Dėl 
to tiek kariai suskubo daugumoje pasitraukti su ginklais į 
miškus,pasiryžę "atsilyginti" naciams už savo draugus. 
Tik nežymi dalis tų kartų buvo sugauta Ir deportuota į Vo
kietiją.

Lietuvių batalionų likvidavimas Iškėlė naciams naują 
problemą. Partizaninis veikimas Lietuvoje Ugi šiol buvo 
mažai pasireiškęs. ' Dabar tas veikimas pasiekė tokias 
ribas, kad aąclai buvo priversti griebtis prieš jį griežtų, 
priemonių? Khl į nacių reikalavimą grąžinti paimtus ba^r 
talionų būstinių ginklus niekas neatsiliepė, naciai pra
dėjo daryti kratas ir šaudyti vietoje tuos,pas kuriuos gink
lai buvo rasti. Naciai pradėjo deportuoti žmones Ištisais 
kaimais.

( į anglų kalbą išvertė S. Talbott, 
įvadą, komentarus ir pastabas 
parašė E d. Crankshaw)

Komentatoriaus nuomo
ne, Chruščev’as buvo nepap
rasto įžvalgumo asmuo,ku
ris, Išaugintas partijos Ir 
buvęs Stalino patikėtinis , 
sugebėjo kai ką permatyti Ir 
nežiūrint visko, Išaugti Į 
tarptautinio masto figūrą.

Jo spalvingas tempera
mentas Ir gilus kaimietiškas

gudrumas jį Išvedė per sun
kiai mums įsivaizduojamas 
partines Intrigas Ir fana
tizmą į platesnius vandenis. 
Bet partija jį ir sužlugdė , 
nors jis Irttkėjo.kad ji rep
rezentuoja tobulesnį gyveni
mo būdą.

Dedame Ištraukų seriją 
Iš šios knygos. b.

komunistai ouvo pasmerkę 
'Stalino metodus Ir jo kultą . 
Ypač tuo pasižymėjo (talijos 
Komunistų Partijos Sekre
torius Togliatti. Jis viešai 
pakartotinai pasisakė, kad 
bet kokia valdymosl sistema, miesto Sovieto pirmininkas.tlkrumoje-meras- mane kvtes- 
kurl leistų Staliiftil elgtis , davo reguliariai šeimos pietums pas Staliną. Stalinas 
kaip jis kad elgės i, turi būti 
radikaliai peržiūrėta. Gaila, 
kad jo pastebėjimai buvo 
nustumti į šalį...

Chruščev’as, paveldėjęs
Stalino sistemą, turėjo ją 
taikyti sau.Sf natvėje, nebe- 
būdamas valdžioje, jis Šen 
bei ten savo prakalbose duo - 
da suprasti, kad dėl visos ei
lės įvykių Ir sprendimų jis 
abejojęs jų teisingumu ir 
jiems nepritaręs. Ypač dėl 
stalininio ūkių kolektyvlza - 
vlmo jis aiškiai pasako:

" Stalino tipo kolektyviza
cija mums atnešėtlk vargo". 
Čia jis kalbėjo apie katast
rofą, kurią sukėlė vienas 
žmogus, atnešęs milijonams 

Chrušcev’o ♦ mirtį Ir nugramzdinęs kraš- 
krlttka palietė Staliną, Beną tą 1 skurdą, sugriovęs pusę 
Pasiekė ir Kaganovič’lų Ir 
Malenkov’ą.

Kaip žinome, visi nerašai klal jaučiamos.
* psi.

l»7O m. pasirodė sensa
cinga knyga Khruščev Re
members, kuriai medžiagą 
surinko Ir į anglų kaloą iš
vertė S. Taluott, įvadą, ko
mentarus ir pastabas parašė 
žinomas rusų istorijos žl - 
novas,komentatorius žurna
listas Edward Crankshaw.

Ar Nikita Chruščev’as ka
da tikėjosi Ir norėjo,kad jo 
žodžiai kada pasiektų Vaka
rus,niekas tikrai nežino,ga
lima tik spėlioti.

Komentatorius gerai su
sipažino su Chruščev’o kal
bomis nuo pat jų pradž los , 
artėjant prie 1830 m. Ne
maža buvo progų jam susi
tikti jį asmeniškai ir Išgirs
ti kalbant viešai ir privačiai, 
Sovietų Sąjungoje Ir už jos 
ribų.

ŠI knyga yra pirma Stalino 
ir po stalininio laikotarpio, 
kurtos medžiagą sudaro So- 
vietų politinio vado kalbos 

, Ir pasisakymai.
Svarbiausia,

RŪPESČIAI MIESTE

... Aš pradėjau vis dažniau sutikti Staliną neformalioje 
aplinkoje, kai pradėjau dirbti Maskvos miesto Partijos or
ganizacijoje. Kartu su Bulganlnu,kuris buvo i Maskvos

Ir 
jo žmona Nadežda Sergejevna visuomet buvo stalo šeimi
ninkais. Jos tėvai Allelujev’al Irgi dažnai kartu valgyda - 
vo, kaip Ir jos brolis su žmona Ir sesuo su vyru Redens . 
Redens buvo tuo metu Maskvos NKVD viršininkas.

Stalinas visuomet pasisodindavo Bulganlną ir mane 
šalia savęs Ir mumis rūpinosi. Vis pasakydavo: "Na,kaip 
einasi, miesto tėvai?"

sovietų ūkio produkcijos* . 
Pasekmės dar Ir dabar alš-

Iš pradžių buvo keista girdėti Staliną kalbant lengvuo
se pokalbiuose prie pietų stalo. Garbindamas jį, aš nega
lėjau priprasti prie buvimo kartu su juo tokioje atsipalai
davusioje atmosferoje: čia jį, tiesiog ne šio pasaulio as - 
menį, mačiau besijuokiantį Ir bejuokaujanti,kaip Ir visus 
mus ’. Po klek laiko aš pradėjau juo gėrėtis ne tik kaip po
litiniu vadu,kuris neturėjo sau lygaus,bet Ir kaip žmogumi

Kartais, norėdamas kalbėti su mumis apie miesto ad
ministravimą, Stalinas pasišaukdavo Bulganlną Ir mane į 
kabinetą. Mes visuomet klausydavom susikaupę, pleką 
jis kalbėdavo Ir paskui bandydavom dirbti ttkslfal taip kali: 
jis nurodydavo.

Kartą, rodos prieš 17-ąjį Partijos Kongresą, Stalinas 
telefonu mane pašaukęs, pasakė:

- Draugas Chruščev’al, mane pasiekė kalbos,kad jūs 
leidote įsigalėti labai nemaloniai situacijai Maskvoje,lie
čiant viešuosius tualetus, Atrodo,kad žmonėms jų despe-

ratlškal trūksta. Tai netvarka. Piliečiai atsidurta nema
lonioje situacijoje. Perkalbėk tą reikalą su Bulganlnu 
Ir darykit ką nors, kad situacija susitvarkytų ’.

Problema, atrodo, triviali, bet kad toks žmogus kaip 
Stalinas mums ją nurodė- padarė didelį įspūdį ,lr aš su 
Bulganlnu pradėjom įtemptai dirbti. Asmeniškai Inspek - 
tavom pastatus Ir kiemus. Iš judinom į darbą miliciją (u - 
nlformuotą policiją/ kad jie mums padėtų. Vėliau Stall - 
nas mums pavedė aprūpinti švariais moderniais apmo
kamais tualetais Maskvos miestą.

Atsimenu, būnant konferencijoje su partijos draugais 
Iš provincijų,Partijos Sekretorius Iš Novosibirsk’© Ekhe, 
paklausė manęs tipišku latvišku paprastumu:

-Drauge Chruščev’al, ar teisybė,ką žmonės kalba? 
Jūs tikrai esate užsiėmęs Maskvos tualetų tvarkymu, Ir ar 
tai tikrai darote pagal Stalino nurodymus?

-Taip, visiškai teisingai, - atsakiau,- Ir tai rodo,ka 
jis tikrai rūpinasi mūsų piliečiais. Didelis miestas kaip 
kad Maskva, negali apsieiti be tinkamo skaičiaus gerų tu
aletų.
/Vėliau savo slaptoje kalboje Chruščev’as stipriai Iškėlė 
faktą, kad Eikhe,kandidatas į polltblurą, per "valymus" 
buvo suimtas 193a m. .priverstas kankinimais pasirašyti 
"prisipažinimą". Kreipėsi į Staliną,kad Centrallnls Komi
tetas peržiūrėtų jo bylą. Buvo sušaudytas l»4O m. vasario 
mėnesį. Knygos Koment-rlus/

Šis epizodas , nors toks kasdieniškas, rodo,kaip Sta
linas, pasaulio darbo Idas ės vadas, atrado laiko paslrū - 
pinti tokia svarbia miesto gyvenimo detale- viešais tua - 
lėtais. 1

Šalia naujų pastatų statymo Maskvoje, buvo rūpina - 
masl modernizuoti transportą^ tvarkyti Maskvos kanali 
zaciją Ir vandens tiekimą. Daugumas transporto buvo vyk’ 
doma arklių pagalba. Neįtikėtina,prisiminus,bet tikrai 
tada viskas buvo nepaprastai primityviai daroma.

/ Atstatant Maskvą, Chruščev* o pagrindinis darbas bu
vo Metro sistemos įvedimas. Vieno jauno specialisto Ir 
paties Chruščev’o rėmimu, buvo nutarta kasti jį giliau Ir 
vartojant Anglijos metodą, įvesti judomus laiptus, vietoj 
ankščiau siūlyto vokiško stiliaus keltuvų.

Knygos Koment-rlus/.
( bus daugiau)
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DIDIEJI NEGELBĖJO
ŽYDŲ

kReA/i 
VEJDRoDž/ĄI

J. VERKIS

Po daugelio metų, vis dar Milijonai europiečių jo- 
kyia klaus Imas,kodėl Vakarų‘ktų karo Interesų neturėjo, 
Ir net Rytų didžiosios galy
bės nuoširdžiai aktyviai ne
gelbėjo Europos žydų,pate
kusių Į Hitlerio valdžios
nasrus.Į hitlerininkų KZ-tus, kalingai dėka dviejų, saky- 
nors galėjo (r turėjo tai pa 
daryti, /Įskaitant Ir Vakarų 
valstybių žydų galiūnus -mi
lijonierius/.

troško ramaus, ž monlško 
gyvenimo. Atsįdūrė, tačiau, 
didžiųjų karo sūkuryje, ken
tėjo, mirė žiauriai, berelka-

člau Idiotų, Istorinių Išslgl - 
mėlių- Stalino IrHltlerlo.Dė-l 
ka jų utopinių planų vykdy - 
mo, neatsižvelgiant aukų,kad 
Ir milijoninių kaičių ir 
mirčių.

Duok Dieve, kad dabarti
niai Kremliaus Ir kitų kraš-

Jau -‘nlnėca.kad 1933-15 m, 
Il-asls Pasaulinis Karas nu
sinešė apie 60 mil. Įvairių 
tautų nekaltų žmonių gyvybių. tų vadai įeitų tais beprotlš- 
Dauglausla žuvo rusų- virš 
20 mil., vokiečių - virš 6 
mil., 4,5 mil., žydų, 3,5 mil. 
lenkų, apie 1 mil.lietuvių Ir 
kt.

ŠĮ karą pradėjo Adolfo

kūmo keliais-vieniems val
dyti pasauli.

Iš žydų pasisakymų dabar 
atrodo, kad jie galvoja, jog 

Hitlerio vadovaujama tašls - per 1939- 45 m. karą j l e 
tlnė IR -o4-' Reicho Vokietijos daugiausiai nuke įtėjb nuo 
valstybė. Didžiausius žiauru- Hitlerio ordų.Lenkai, rusai, 
mus prieš nekaltus žmones - lietuviai, austrai, anglai Ir 
tautas parodė dvi valdymo kt. Irgi labai daug nukentėją 
sistemos- vokiečių naulonal- bet tyli Ir po 35 m. nuo tų Į-

, socialistinė Ir Internacional vykių pasaulinio riksmo ne- 
-- socialistinė. Kari Mark
so sukurtus, Stalino Ir Hit
lerio vadovaujamus.

Naulonalsoulallzmas Ir
Internacional— socializmas, 
žmogų, nepritarianti jų idė
joms, prilygino gyvulio ver
tei Ir jį aule, Kankino be pa
sigailėjimo, užmiršdami,Kad 
žmogus >ra aukštesnis tva
rinys , kaip gyvulys.

Leninas Ir Stalinas, kaip 
rašė A. Solženycln’as savo 
veikaluose, nuo 191/. m. IKI 
h>4O m. spėjo išžudyti sa
vo priešų rusų Ir kitų tautų 
apie 60 mil. Hitleris,nuo 

valdžios paėmimo
Iki pralaimėto karotwo *m., 
apie 30 mil. Įvairių tauEų 
žmonių. Už tat Vakarų są
jungininkai Ir Stalino armi
jos sunaikino apie 6 mil. Į- 
valrlals būdais karo laukuo
se, per oro puolimus,belais
vėje mirusius prlskaita nt, Ir 
pan. vokiečių tautos. Su vo
kiečiais kartu žavo Ir ki
tų tautybių nekaltų žmonių, 
kurie buvo Įpinti Į voklečlų- 
naclų karo mašiną.

Karą pralaimėjo Hitlerio 
naclonalsoclallstlnė-refor - 
muota marioIstlnė- Vokie-

' tlja. Ji karą pradėjo, todėl 
jt ir buvo nuteista, viso pa
saulio pasmerkta už visus 
karo žygius Ir .nežmoniškas 
žudynes.

Sąjungininkų oro pajėgos
Išgriovė Vokietijos Ir kitų priešą žudyti be pas įgali ė- 
kraštų miestus, nuo bombų 
nukentėjo Ir civiliniai gy - 
ventojal- seni, valkai, mote
rys . Nukentėjo net savi, bu
vę belais vials,neutralių tau
tų žmonės atvežti darbams 
Į Vokietiją arba pabėgėliai.

Rūsių liepsnose žuvo Ir asmenys, 
tūkstančiai lietuvių, kurie ma-vadovybė, atsieit, šautu- 
bėgo nuo raudonojo maro, vai, kullpkos, bet ne vadai, 
Sibiro trėmlmų’NKVD naga- kurie davė įsakymus.Taipgi, 
nų. ne valstybių, tautų vadai, ku-

Archipelage 
badu Ir 
Stallno- 
metodals 
po velė-

rle galėjo sustabdyti Hitle
rio planus; prievartos,grą - 
slntmo oūdu, ar iluanslulals 
Įsipareigojimais. Bet vals
tybių vadai, didieji vyrai,fi
nansų galiū nai buvo "akli" , 
"kurti", kai persekiojamos 
tautos Europoje kraujavo, 
kentėjo, mirė, šalo, per ka
minus rūko. NieKas mūsų 
europiečių šauksmo neklau
sė. Ar jie buvo tokie bejė
giai Ir kurti?

Imkime pavyzdžiui žydų 
kančias. Viso to galima buvo 
Išvengti, jei didžiosios vals
tybės būtų norėjusios Ir ė- 
muslos griežtų priemonių 
prieš Hitlerio politiką dar 
1938 m. ,

Dalis turtingų žydų Vokie
tijoje lt>38 m. po Krlstai- 
nacht" Išsipirko ir Išnyko 
iš Vokietijos. Vien JAV žy
dai būtų galėję išpirkti Eu
ropos žydus. Bet nesiėmė i- 
niciatyvos.o gal ir nenorėjo, 
gal netikėjo,kad genocidas 
taip toli nueis ? ? ?

Lietuva 1938 - 1939 ir 1940 
m. daug žydų iš Lenkijos į- 
sileido, duodavo tranzitines 
vizas, o Palestinos konsulas- 
rezidencines vizas ir taip 
šimtai žydų, atvykę Į Lietuvą riausybę. Raštai, šauksmai 
galėjo vykti Į Latviją, Švedi - 
ją. Palestiną ir kt. Apie tai 
rašo Menachem Begin savo 
knygoje " White nights 
1978 m. Jis iš Lenkijos buvo 
atbėgęs į Vilnių 1939 - 40 m. 
Tik 1940-IX-20 buvo jau rusų 
bolševikų suimtas ir pasodin;

KAIP SUŽINOT PASLAPTĮ ?
Jeigu kalbėsi vien tai kas tau patinka, — Išgirsi 

tai kas tau nepatinka; jeigu kalbėsi kas tau nepatin
ka — sužinosi paslaptį — kas tavo artimui patinka.»

B. B.

voti 
menę ir žūti be kariško pa
tyrimo.

Vakarų Europos dvasiŠki- 
jų hierarchijos, kaip popie
žius, taip ir protestantų ang
likonų < aukštieji dvasiškiai 
prisidėjo neaktyviai. Gal tik 
Lenkijos ir Lietuvos’ vysku
pai ir kunigai gelbėjo žydus 
ir ragino tikinčiuosius, kad 
tai darytų. Didelė dalis lie-

prieš vokiečių kariuo- tai dėlto,kad tokios perspek
tyvos yra mūsų labai no - 
rimos. Gyvenimo faktai ro
do visai ką kitą, ir tos jų, 
skleidžiamos pranašystės 
tėra tik saldi, mūsų budrumą 
migdanti iliuzija.

saultstmarie

Teko perskaityti knygą 
"Lenkijos Žydai" - lenkų kal
ba - 1977 m. išleistą Varšu
voje. Ten rašoma, kad Var
šuvos getą tvarkė patys žy
dai - "Žydų Taryba" - iš mo
kytų turtingų žydų. Getas 
turėjo ir policiją iš kelių 
šimtų jaunų vyrų. Jie skirs- 
tę Į darbus, atrinkdavę "iš
vežimui " Į kitus " getus 
Treblinka, Auschwitz, Maš- 
danik ir kt. Taipgi surink
davę ir pinigines, brangeny
bių duokles KZ-to vokiečių 
SS generolams ir kt. , kaip 
Stroop ir 1.1.

Kartu su žydų policija sar- tuvių dvasiškijos ir tautiečių 
gybas ėję ir lenkų mėlynieji, gelbėjo žydams,pabėgusiems 
Ukrainai, latviai ir kt. vokie- iš Kauno ir Vilniaus getų, 
čių policijos vadovybėje. Bu
vo kalbama, kad ir lietuvių 
sargybų policijos dalinys bu
vęs vokiečių policijos vado
vybėje. Rašo Leon Utis savo 
knygoje.

Tačiau viską tvarkė Var
šuvos Komendantas SS gene
rolas, padedamas SS genero
lo Stroop, kuris vykdė geto 
sunaikinimą 1943 m.

Žydų geto pogrindis krei
pėsi 1942 m. per lenkų po
grindį Į Londono egzilinęvy-

PRISIMINTAS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMAS

Š. m. Vasario 16-ąją, mūšų 
nepriklausomybės paskelbi
mo dleną-prle miesto rotu
šės, dalyvaujant burmistrui 
Ir, tur būt dėl didelio šalčio, 
tik būreliui susirinkusių tau
tiečių. buvo Iškelta lietuviš
ka trispalvė.Ta pačia proga, 
Apyl. Valdyba Įteikė ourmis- 
trul knygą Lithuanians In 
Canadair bilietus š.m.'-va- 
sarlo 24 d. Įvykus lems Uk-

Lietuvoje žydus tvarkė 
Einsatzgruppen "A" vadas 
SS pulk. V. Stahlecker'is, 
SS gen. Jeckeln, Jaeger, 
Harm ir kt. SS, SD specia
lūs daliniai., Jų žinioje buvo 
žydų "Final Solution" reika
lai. Kadangi ir civilinė ir ka
riška valdžia buvo okupantų 
nacių-voklečių rankose, tai 
lietuviai neturėjo jokio balso. * ralnlečlų Salėje "Neprlklau - 
Kai lietuvių delegacijos iš 
buv. politikų, vyskupų ir 
profesorių lankėsi pas Ges
tapo vadus ir dėl žydų pro 
testavo, tai visiems buvo vie
nas atsakymas: "Vi s kas tvar
koma Himmlerio, Hitlerio iš 
Berlyno, mes nieko negalime, 
kąip ir jūs".

Lietuvių tauta vistiek gel
bėjo žydus, slėpė, parūpino 
maisto. Taip kelias dešimtį 
šimtų vien vaikų iš geto buvo 
išgelbėta. Už tai daug lietu
vių .gęlbętojųbuvo sušaudyta. 
Vokiečių policijos daliniuose 
tarnavo ir,lietuvių karių. Jų 

šiltai atsiliepia Tiesa, lie-/ priimti. JAV irgi nepriėmė, dalis bvuo Įjungta budelių

buvę persiųsti per Šveicari
jos zionistų vadovybę. Tie 
raštai buvę perduoti JAV vy
riausybei per finansų minis
ter! Morgenthau (žydų mili
jonierių ). Atsakymo jokio.
Tyla... JAV nekeitė kvotų Į- 

_____________ _____, statymo, žydų negelbėjo ir 
tas Vilniaus kalėjime, kaip neįsileido 1942 m.
zionistų vadas, paskui su lie-. 1939 m. iš Vokietijos laivu 
tuviais ir kt, išvežtas Į Voy- St. Louip buvo išvežta virš 
kutos V Gulag Archipelagu "/,,9O0 žydų pabėgėlių-, Laivas 
M. B. apie lietuvius - Viląįų/ nuplaukė Į Kubą ' nebuvo

vysto, kaltininkų—mažųjų- 
šautuvų Ir kullpkų ne rank lo - 
ja, kuriomis jų tautiečiai bu
vo nužudyti. Dabar dar vis 
tebevyksta didelio masto 
genocidai kr 
SSSR Culag
žmonės kankinami 
šalčiu bet panieka.
Lenino—Markso 
" liaudies priešai" 
nomts užkasami, kaip gyvu
liai be pėdsakų, kad žmonė
mis yra buvę.

Žydų tauta dabar po pa
saulį dar Ieško Hitlerio 
bendradarbių,KZtų darbuo 
tojų, kurie vyk^ė 1940-45 m. 
"Finai Solutlon"programas .

Jeigu žydų tauta nuo seno
vės vykdo paprotį "akis už tuviai įsileido ir tokių, kaip Laivas grįžo atgal Į Europą: pareigoms, bet jų buvo tik

Belgiją, Olandiją. dešimtimis. Visa tauta - 3
1943 m. iš Rumunijos iš- milijonai - protestavo prieš 

plaukė laivas "Struma" su Hitlerio kruvinus darbus,pa- 
770 keleivių (žydų) į Palesti-8merkė visus žudikus ir rau
ną. Laivas išbuvo jūroje 74 donus.
dienas. Britai neleido įplauk- Tai faktai, kurių niekas 
ti Į uostą. Turkai irgi neįsi- negali užginčyti. (
leido. Laivas prie Istambulo 
nuskendo...

Amerikos žydų kongresas- 
prezidentas rabinas S. Wise, 
kreipėsi Į JAV valdžią per 
Roosevveltą, kad pagelbėtų 
žydams iš Europos įvažiuoti

akĮ"kerštą - tegul jį vykdo . Pilsudskio žmoną su dukro- 
Kltas tautas nuo to jos . it- mis, žymią aktorę Jadvygą 
kalbės, lesustabdys. Tegul,. Smosarską ir daug., daug 
kaltas turi būti nubaustas.

Kai Kristus pradėjo skelb
ti naują mokslą prieš se
nąjį Įstatymą-Talmudą, Je
ruzalės rabinai JĮ sutvarkė, 
Piloto rankomis Kristų nu - 
kryžiavo. Iš to gimė krikš
čionybė, kuri moko už kaltę 
neats llyglntl kita kalte—at
leisti kalti ilnkams, taigi, ki
taip, negu Talmudas.
Marks’as Ir Hitler’is nebuvo 
krikščionys dvasioje, nors 
abu buvo liuteronų bažny
čiose krikštyti. Juodu abu 
tačiau vadovavosi Talmudu -

jlmo— krikščionybę sunai
kinti be pasigailėjimo,sle - 
klant savo pla ių.

Likę gyvi Iš "Final Solu
tion" žydai jau arti 40 metų 
Ieško ausIkaltėllų hltlerl - 
ninku. Gaudomi pavieniai 

ne sistemos vlsu-
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aukštų lenkų kariškių " poli
tikų", kurie tokiu būdu išsi
gelbėjo ir atsirado Vak. Eu
ropoje, JAV ir kt.

Hitkerininkmas okupavus 
Lenkiją,pilnas Vilnius ir vi
sas kraštas 1939.-40 m. buvo 
lenkų pabėgėlių, daugiausiai 
žydų. Lietuviai juos priėmė 
su užuojauta nelaimėje. Len-

Karl kijos žydai apsigyveno Vil
niuje, Kaune ir kt. miestuo- be kvotų. Atsakymas atėjo 
se. Kas galėjo ir norėjo, ga
vo tranzito vyžas ir išvyko Į 
visus pasaulio kraštus, kur 
dar. galima buvo ( 1940 m.). 
Vilniuje ietuviai valdininkai 
mokantieji rusų, lenkų kal
bas daug pabėgėliams padėjo 
Aš pats esu liudininkas, pri
sidėjęs prie tų pagalbos dar
bų - nurodymų.

Gaila, kad visi užmiršo 
lietuvių gerus darbus. Pri
simena tik Izraelio premje
ras Menachem Begin. X-

Ta pačia proga norisi čia 
paminėti istorinius faktus, 
kodėl didieji neištiesė laiku 
pagalbos rankų Europos žy
dams, pakliuvusiems į nacių- gi SSSR nekreipė dėmesio Į 
hitlerininkų nasrus, kuomet žydų reikalus. Atbėgusius iš 
galima dar buvo juos išvežti nacių getų sujungdavo su 
Į užjūrius. partizanais, kurie turėjo ko-

KOMUNISTINIS TRIUMFAS...
(Atkelta iš3 įsi.)

Lenin, Stalin-garbinami abe
jose komunistinėse valsty
bėse, tai gali ateiti laikas , 
kad jie sieks bendromis jė
gomis baigti užvaldyti pa
sauli. Arba tokie’ginčai','kaip 
Jugoslavijos su Sov. Sąjunga, 
arba Rumunijos "nesutari
mai" su Sovietais,arba gra-

tik 1942-XII-17.
Tačiau leidimas nebuvo 

duotas Įvažiuoti į JAV dar 
1943 m., nors prez. Roose- 
veltas rekomendavo Įleisti žus Eurokomunizmo pavida- 
1000 žydų vaikų ir moterų. Įe išgalvotas "arkliukas"- 
To nebuvo padaryta nė 1944 visa tai labai daiii vaidyba , 
m. Prezidentas sutiko įleisti, Įjūriai tiki ne taip jau mažai 
bet finansų ministeris Mor - naivių pasaulio galvų, 
genthau (žydas) užprotestavo. 
Didž. Britanijos valdžia irgi 
neleido žydams vykti Į Pales 
tiną. Visus laivus su žydais 
pabėgėliais, kurie sukdavo Į 
Palestiną, uždarė Kipro sa
loje KZ-se.

Nei JAV, nei D. Britanija 
negelbėjo, nors galėjo. Taip-

Komunizmas ryžtingai 
žengia pirmyn, plėsdamas 
pasaulyje savo valdas, ir tas 
neseniai Įvykęs pilnų santy
kių užmezgimas su komunis
tine . Kinija yra ilgų slaptų 
derybų vaisius ir aiškus ko
munistų triumfas, '"Sovietų 
Sąjunga braška, "tvirtina ne
seniai atvykę iš Lietuvos di
sidentai (dr. A. Štromas, T . 
Venclova ir kt.), ir esą ne
daug laiko be praeis, kol ji 
visai subyrės. Ką gi- su ap
gailestavimu tenka konsta-

somybės" šokiams Ir vai
šėmis su loterija.

Atlyginimai kyla kaip 
ant mielių..,

Pusiaukelėje tarp mūsų 
miesto ir Sudbury,nedidelia
me Elliot Lake miestelyje , 
yra didžiausios pasaulyje u- 
ranljaus kasyklos, kur dvi 
darbininkų unijos-Denis on Ir 
Rloalgom- pirmą kartą at
metė Ir tik Iš antro karto 
nuoalsavoprllmtl naują dar
bo sutartį, duodančią per 32 
mėnesius 42% atlyginimų 
pakėlimą. Sutarties pabaigo
je šie apie 3000 darblnlrikų 
gaus nemažesni kaip 11 dol. 
valandlnĮ .atlyginimą, Ir tai 
bus viena Iš "riebiausių" 
šiais metais spaudoje paste
bėtų darbo sutarčių.

Karingos, besotės Ir turin
čios palinkimą streikuoti, 
darbo unijos dažnai atmeta 
net visai neblogai atrodan
čias darbo sutartis kaipo "Į- 
želdlmus".. .Turbūt,"Įsižei
dę", ar marksistų vadovau - 
jaml, didžiulės Sudbury Inco 
kompanijos apie 12.000 ni
kelio kasyklų darbininkų 
streikuoja jau šeštas mėnuq 
o mūsiškio Algoma plieno* 
fabriko darbini nitai praėjus lą 
vasarą,1O dienų pastrelkavę, 
grĮžo darban kaip šuneliai 
uodegas tarp kojų paspaudę, 
pamiršdami "Įžeidimus"...

Mieste Ir Algomos Apy
gardoje vis tebeviešpatauja 
šalta Ir snleglnga žlema.Va- 
sarlo 17 d. turėjome ŠĮ se
zoną Iškritusio sniego 262 
cm. Ir temperatūrą-38 C . 
Tokio šalčio čia neturėjome 
nuo 1893 m. 
nal gauname 
mėnesĮ.

Pasitaiko
kalštaujančlų šiam kores
pondentui, kad permažal ra - 
Soma apie tautiečių gyveni
mą, tai reikia pasiteisinti. 
Vietinės naujienos aplekia 
mūsų mažą lietuvišką sale - 
lę neįtikėtinai stebėtinu 
greičiu, o toliau gyvenan- 

tuoti.kad randasi mūsų tar - tiems tos kasdienybės gal Ir 
pe naivių tautiečių, kurie tiki nebūtų Įdomios. Iš kitos pu- 
jų pranašystėm. Jei kas su- sės Imant,tai ar patenkintas 
sižavim jų tokiom'kalbom, (Nukelta į7 psl.)

Sniego čia daž- 
net Ir balandžio

tautlečlų, prle-

* ARBA SKAMBINK HJMS:
* Leonui G, 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo);
* Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868;
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733

1979.11.28

2680 FRONTENAC ST. MONTREAL, P.O. 

portretą! - vedybos - krikštynos
TEL. 525-8971. SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T. Laer.tneitie______ ĮVAIRIOS PROGOS__________

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO JI,30 iki 12 vai. nakties.

PROGRAMOS vedėjas
L.'Stont.vįgiu*, 1053 Ąlbon.l C,., Pįy«m^, P.O. TEL. 669-tsx

PPEHUMERATA S 10.00 metama ir $6.00 peoei moty.

KELEIVIS
SOUTH BO-STOH

5 psl.

5

5



Hamilton toronto Taupyk ir skolinkis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

A. LUKOŠIUS Pirmutiniame ir didžiausiame am js » JI MS A 
TORONTO LIETUVIŲ P AK AM A
KREDITO KOOPERATYVE-------------------------------- ------

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

amiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

Darbo 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 gyvybė* Ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamai pilna* čekių patarnavimas.

Kapitalo* — viri $12,000,000.

Žmogus
Būti žmogum- neužtenka 

turėti žmogaus kojas, rankas, 
akis, mokėti žmogiškai kal
bėti / nesvarbu, meluojant, 
apgaudinėjant, sukčiaujant , 
smallalležuvaujant, veidmai
niaujant, nes tai Irgi sudaro 
žmogaus kalbą/, žmogiškai 
vaikščioti, bet dar reikia bū
ti žmogumi- ŽMONIŠKU.

Š. m- sausio 21 d. vakare su
sirinko apie 450 asmenų 1 m. 
Boleslovo Pacevlčlaus gar
bintojų bei gerbėjų.Susirin
ko žmonės, kurie pažinojo 
jame ne tą kunigą, kuris su
sidėjęs rankeles, susirietęs 
vaikščioja Ir lankstosi 
tiems, kurie daugiau dolerių 
turi, bet susirinko tie,kurie 
pažinojo kun. B.Pacevlčlų iš 
jo žmoniškumo darbų.

Kun. B. Pacevičlus celeb - 
ravo savo 70 metų sukaktį . 
Visi susirinkusieji žinojo , 
klek davė kun. Pacevičlus 
Toronto lietuvių jaunimui, 
senimui Ir Šv. Jono Parapi
jos nariams, būdamas tos 
parapijos vikaru: tai, ką gali 
žmogus žmogui, o ypač lie
tuvis lietuviui duoti.

Jis mokino jaunimą šokti, 
vedė parapijos chorą, ra
šė vaidinimus, režisavo, di
rigavo Ir pats vaidindamas , 
piešė dekoracijas.Piešė de
koracijas ? Tai ne vlskas-ils 
piešė ŽMOGAUS SIELĄ,— 
JAUSMUS , PROTĄ IR FOR
MAVO TAUTYBĘ.

Kada ateisi į Šv. Jono 
šventyklą- ji artima, jauki 
mūsų tautos mažoms šven - 
tykioms. Keno dėka? Atsa - 
kymas trumpas - kun. B. Pa
ce vičiaus. Ateisi prieš Ka
lėdas- dešinės mažasis ai - 
torėlis papuoštas nauja de
koracija ar kuo kitu, kad at
rodytų tikras Kristaus gi
mimas, kaip kad Lietuvoje 
būdavo daroma. Atvyk Vely
kų rytą-kam rytą- jau visa 
savaitė, kaip kun. Pacevi- 
čiaus papuoštas tas pats de
šininis altorėlis, jo paties 
dekoracija.

Kas metai naujos dekora
cijos,kas metai naujos gies
mės, jo sukurtos, giedamos 
mišių metu, kas kart jis at
randa naujų idėjų, naujų jėgų, 
naujos energijos, kurią per
duoda vos tik atvykusiems, 
praradus lems savo nuosavą 
žemę iš po kojų.

Kun. B. Pacevičlus davė 
tiems, ant nežinomo ledo 
ploto be plauki ojantiems lie
tuviams, savo nuosavo, gim
to krašto jausmus, viltis, 
siekimus čia pat svetimoje 
šalyje, tarnaudamas Šv. Jono 
6ps

MOKAME UŽ: 
depozitu* (P.C.A.) 
santaupas 
term, depozitu* 1 m. įp’/i % 
term, depozitus 3 m. 
pensijų fondas 1 0 %

IMAME UŽ: 
asmenino* paskola* 12%
nakiln. turto pask. 11 %

«% 
»’/!%

Kun. B. Pacevičlus

LIETUVIU NAMU ŽINIOS
Jau virš keturi metai, 

kiekvieną penktadienio vaka
rą šių Namų aplinkoje pasi
rodo vis naujas LN Žinių 
biuletenis. 1978- lems me
tams artėjantprle pabaigos, 
Išėjo Ir 2OO-asls jo nume
ris. Taip šis visų mėgiamas 
Ir laukiamas "mažasis drau
gas" peržengė savo ketvertų 
metų amžiaus slenkstį.

Reikia pasakyti, kad susi
domėjimas šiuo biuleteniu 
yra didelis, visi jo laukia, 
juo domisi, skaito jame re
guliariai pasirodančias šios 
judrios lietuvių kolonijos 
žinias .svarbesnes aktualijas, 
įvairių organizacijų prane
šimus, čia vykstančių bei 
planuojamų gausių kultūrinių 
parengimų eigą.

Šio biuletenio sumanyto
jas - Ilgametis Toronto LN 
Valdybos pirmininkas Juo
zas Strazdas,kuris ligą lai
ką Ir redagavo jį, rinko ži
nias bei kitą šiam darbui 
reikalingą medžiagą Ir talką.

Visuose šio leidinio rei
kaluose jam Ištikimai nuo 
pat ptadžlos talkininkavo Ir 
jo ištikimoji gyvenimo drau
gė, buvusi Sibiro tremtinė , 
B. Strazdienė.

Sunegalavus J. Strazdo 
sveikatai, toliau šį biuletenį 
leidžia didelis šių Namų Idė 
jos puoselėtojas, Valdybos 
narys, kultūrinių reikalų at
stovas T.Stanulls.

Dar vėliau, šį biuletenį 
leisti buvo pavesta tikrai 
gabiam Ir sumanlamtuo me
tu buvusiam Namų reikalų 
vedėjui J. Varanavičiui,ku - 
ris po metų tikrai gražaus 
profesionališko darbo,taipo
gi pasitraukė poilsiui.

Pagaliau šioms Žinioms 
redaguoti pakviestas didelis 
lietuviškųjų reikalų Ir spau
dos mylėtojas, visuomenės 
veikėjas St.Dargls.

Visiems čia gyvenantiems 
yra džiugu matyti, kad šis 
tikrai naudingas kultūrinis 
darbas visiškai be sus (truk
dymo, tęsiamas toliau.

B rulete nyje matome, tary
tum veidrodyje, atsispindini 
įvairią, margą šios kolonijos 
lietuviškąją veiklą.

Būna jis padalinamas, ar
ba Ir patys patogiai čia atsi
lankantieji jį pasiima.

Penktadienių vakarais jis 
visų jau laukia -"Paramos" 
kooperatyvo būstinėje, dar 
visiškai šviežias, dažais Ir 
vėliausiomis naujienomis 
kvepiantis. Visiems jis pri
einamas Ir Lokio svetainėje, 
bei šių Namų raštinėse.

Žinant, koks gyvas judėji
mas vykstaLN aplinkoje,ga
lima lengvai įsivaizduoti Ir 
lengvą jo paplitimą tautiečių 
tarpe.

Visi apie jį kalba, jo lau
kia, negalintieji Iki čia atke
liauti, prašo savo kaimynų, 
kad jiems jį atneštų...

Sekmadieniais jis randa
mas Ir Prisikėlimo parpl-

MOKA:’ = IMA:SS 
10% už 1 m. term, indėlius = x . ,
9V2% už 3 m. term, indėlius = za% ui asm- P«k°'« 
9 Vi % už pensijų ir namų planą E 
9’4'% speciali taup. sąsk. = 10% % už mortgičius 
8%% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 22 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. Nemokomos 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 1A6

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

Įvairių Bendrovių atstovybė,
Visų rūšių Drauda,

\ 24 metų patirtis,
Telefonai: Bus. 251-4864 -251-4025 -251-4824, 
2405 Lake Shore Blvd. West, 
Suite 403,
Toronto, Ontario

M8V 1C6.

♦ Namų — Gyvybės
# A £ * Automobilių
< <FIf FF ff V C * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.

PRANEŠIMAS
LIETUVIU NAMU NARIAMS

Pranešame, kad Toronto Lietuvių Namų, ir ‘‘Labdara" 
Foundation metinis - visuotinis narių susirinkimas yra 
šaukiamas 1979 m. kovo mėn. 4d., sękmadienj, 3 val.p.p. 
Lietuvių Namuose — Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 
Bloor St. West, Ont.

SUSIRINKIMO DIENOTVARKE:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas:

a. Susirinkimo pirmininko Ir sekretoriaus,
b. Mandatų, nomineeI ju. Ir balsų skaičiavimo komisijų.

3. Praeito susirinkimo protokolo skaitymas.
4. Valdybos pranešimai:

a. Pirmininko,
b. Iždininko,
c. Visuomenines veiklos kordlnatoriaus.

5. Revizijos Komisijos praneilmas.
6. Revizoriaus / auditor/ pranešimas.
7. Diskusijos dėl pranešimą.
8. 1978 metų, apyskaitų, tvirtinimas.
9. 1979 metų sąmatos tvirtinimas.

10. Valdomųjų organą rinkimas:
a. Valdybos, 1
b. Revizijos Komisijos.

12. Einamieji reikalai Ir sumanymai.
13. Susirinkimo uždarymas.

Siais metais į Lietuvių Namu Valdybę bus darenlca- 
mi šeši asmenys:

Vienas - dvejiems metams, 
Du - vieniems metams.

iš Valdybos išeina šie asmenys:
B. Bedarfienė, J* Cicėnas, W. Dauginis, A, Senkus, 
J.Strazdas ir M. Yčas.

Į Lietuvių,Namų Kontrolės Komisiją bus darinktas vienas 
asmuo trims metams, rotacine tvarka.

IŠ Kontrolės Komisijos šiais metais išeina St. Bonelis. 
Lietuvių Namų Valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuo
to kandidato- kandidatės raštišką sutikimą. Tam yra pa 
ruošta speciali forma, kurią nariai gali pasiimti Lietuvių 
lamų, raštinėje kasdien, arba sekmadienio popietės metu. 
3e to, valdyba siūlo, kad nominatoriai /nemažiau kaip du 
asmenys / pasirašytų nominacijos forma ir ją [teiktų vi
suotinio susirinkimo metu nominacijų komisijai.

LIETUVIU NAMU VALDYBA

jon atsilankius, nežiūrint to, 
kad ši parapija turi Ir savo 
puikiai tvarkomą, gražiai 
nuolatos kas savaitę Išei
nantį biuletenį.

Svarbesnėmis progomis 
jis gaunamas net Ir Anapi
lio šventovėje. Taipogi Ir 
kas sekmadienį čia vykstan
čiose Popietėse, kur svečių 
vidurkis siekia 250 asmenų, 
jis visiems prieinamas.

Ir taip saityllal, ramiai , 
gražiai kultūringai, prieš 4 
metus užgimęs "kūdikėlis" 
žengta vis tvirtesniais 
žingsniais .lankydamas mus, 
skinasi sail kelią, mus guos
damas, pasitarnaudamas, 
mūsų gyvenimą paįvairinda
mas.

Sunku jau būtų įsivaizduo
ti šių Namų veiklą be šio 
"mažutėlio". Tai būtų lyg Ir

Jurgis Strazdas

1551 Bloor Street W,
TORONTO, ONTARIO
M6P 1A5

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalies Avė., _ . ~~ ___ _ 
Toronto, Ontario . Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •
......... " !■" ™ "" I IS ■ I ■ I  ..................... ■—■■■■ .S | —

darželis, bet be pačios gra- žvelgiame ĮT.LNamų išorę, 
ž lauš los gėlės, arba paukštis ir ją galima taip pakeisti, 
be sparnų, toli Išklydęs ke- kad kalbėtų lietuviška Isto- 
lelvls be lazdos Ir kelrodžio. rine kalba".

Dabartinis šio Biuletenio 
red.St.Dargls rašo viename 
jo numeryje:

"Pasaulio Lietuvių Dienos 
parodė, kaip negausių kolo
nijų tautiečiai brangina lie
tuvišką programą. Nors Ir 
kažkaip patraukli šio krašto 
kūryba, tačiau ji nelietuviš
ka. O sričių.kur lletuvlšk - 
kas kūrybiškumas galt pas F- 
retkštl, yra nedaug. Todėl. 
lietuviškas kūrėjas, kurios 
srities bebūtų, mums yra 
brangus.

Ypač reikėtų lankyti lie
tuviškojo jaunimo parengi
mus. Tik taip galėsime Iš
ugdyti naujus talentus.O kad 
lietuviškas jaunimas nesto
koja talentų, jau nekartą bu
vo įrodyta.

Kiekvienas organizacinis 
darbas yra kūryba, o kiek
viena kūryba reikalauja kū
rybinių jėgų panaudojimo A 
Kūrybinių jėgų ugdymas ve
da Į aplinkos tobulinimą.

Tai geras, gražus .naudin
gas, visiems puikiai pasitar
naujantis lietuviškų pasiry
žėlių darbas, šviesiai spin - 
dtntl lietuviškosios į kultūros 
bei veiklos negęstanti ug - 
nelė.
• Šį sekmadienį įvyksta LN 
metinis narių susirinkimas , 
kuriame bus renkama Val
dyba ir aptarta visa Namų 
veikla.
o Užgavėnių Balius, kaip ir 
kiekvienais metais praėjo 
labai gražiai. Vasario 24 Ka
raliaus Mindaugo Menėje 
gausus skaičius susirinku
siųjų vaišinosi gerai paruoš
tais Užgavėnių valgiais,atsi
gaivindami įvairiais gė
rimais ir prie geros muzi
kos pasišokdami, maloniai 
praleido vakarą.

Sekmadienį NL Popietėje 
buvo tęsiamos Užgavėnės su 
specialiai paruoštais pietu
mis net iš 5-ių valgių, todąl 
ir dalyvių susilaukta daugiau,

Pilies sąvoka Iškyla, kai kaip kitais sekmadieniais.

-Dundas West gatvėje, para- iki kunigystės. Būdamas norėjau išgirsti aš ir kiti jo ticijos, po vaikščiojimo 
pijoje. pusnašlaitis, klampojo, siekė gerbė jai. Niekas iš kalbėtojų žmonių nuo durų iki durų)jis

Iš kur tas žmogus atėjo? mokslo,būdamas pusiau ver- nepasakė, kur dingo kun. B. buvo paskirtas Londone, kur 
Kodėl tas kun. B.Pacevičlus gU, kad pasiektų ko norėjo . Pacevičiaus patys kūrybin - tada reikėjo įdėti ne jo me - 
pranašesnis už kitus? Jis Pasiekė, bet likimas davė giausi metai? Nei Tėviškės niškus, poetinius,artistinius 
pranašesnis tuo,kad jis buvo nedėkingą kelią. Čia su - Žiburiai(Toronto savaitraš - ggbumus.bet kaip skruzdėlei 
ir, po 70-ies metų amžiaus- sirinkę atatinkamai jį pa - tis), nei kalbėtojai nė vienu nešti šapelį po šapelio, pa
bus ŽMOGUS,* gerbė, kurių tarpe buvo ir žodeliu neišsitarė, kad kun . sidaryti statybininku, badau1-

Perbridus 70-tį, paklaus - tokių,kurie ankščiau jam ge- B. Pacevičius, tiek reikalin-toju, bemiegininku, nors ir 
kim.kas Jis per vienas? Tai ro nelinkėjo ir darė sunku- gasToronto lietuviams, buvo gavus titulą "klebonas", 
sūnus tėvynės Lietuvos, pri- mų. iškeltas Į anglų parapijąfo Visa šita baigiant, reikia
sisiurbęs poetiškumo, me- Tame minėjime buvo, kaip jis, kaip girdėjau,net angliš- paminėti Toronto Prisikėli- 
niškumo,muzikalumo iš upės paprastai, daug kalbėtojų, bet kai nemokėjo kalbėti). Be to: mo Parapijos kleboną Au- 
vadinamos Šventoji. Nuo ten kažin kaip nuvargino mane, kodėl ( po didelio revoliuci- gustiną Simanavičių, OFM , 
jis brido, ieškodamas mokslo,nes nedaug girdėjau to, ko nio lietuvių protesto, po pe- kuris suruošė tokį puikų su

kaktuvinį paminėjimą kun. 
B. Pacevičiui ir priglaudė 
jį savo parapijos patalpose. 
Be to, davė jam sąlygas to
liau dirbti pagal savo gabu
mus. Jau yra Įsteigta vai
dintojų grupė, kuri, tikimės 
pastatys savo pirmąjį vei
kalą artimu laiku.

Lai žydi Jaunystė ir Svei
kata, o Praamžis-lai laimi
na kun. B. Pacevičių.

Su nuoširdumu
ir draugiškumu 

Bernardas Naujalis 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Floridos Temomis
ZENONAS PULIANAUSKAS daina be galo diena iš dienos, 
kad ne sezono metu jaunosios! Nuolatiniai gyventojai visai 
kartos veidų veik nėra. Tai nesldomi sūriu marių vande-

(Tąsa iš praeito numerio) 
Čia apsistojus vasaroti be 

nuosavos mašinos susidaro —
nepatogumų norint pasiekti labai lengva pastebėti atėjus papludymio smė‘
didesnes ir žymesnes preky
vietes ar geresnes užeigas 
pietums ir pasisvečiavimui. 
Autobusai į čia kursuoja tik 
kas valanda laiko ir tik iki 6 
vai. vakaro. Juo nuvažiuoti 
į St. Petersburg Užtrunka 
valandą laiko su persėdimu 
ir dar plius autobuso lauki
mas sudaro 20-30 min. Pa
vėlavus į paskutinį autobusą, 
namo grįžti tenka savo prie
monėmis: pėsčiomis ar nau
dotis taksisto patarnavimu 
apie 12 mylių keliui. Kartą 
teko pavėluoti ir man pačiam 
per ilgai žioptinėjant preky
vietėse. Atėjus prie autobuso 
stoties buvau painformuotas, 
kad autobusas išėjęs tikprieš ^sivežtąjį savo namų sargą 
5 minutes ir jau paskutinis 
mano namų link. Pėsčiomis 
repečkoti pensininko kojoms saulis daug gražesnis ir įdo- sarvietė, kaip arčiausiai e- 
buvo per toli, todėl teko nau
dotis taksisto mašina. Įlipęs įvairaus amžiaus žmonių mi- 
mašinon pastebėjau skaičia
vimo meteryje skaitlinę "80".
Paklaustas šoferis ^paaiškino, pats mažiau pastebi • kitus, 
kad čia nuo šio skaičiaus pra- Kitais atvejais, matant tik 
dedamas skaičiuoti jųuždar-vos slenkančias žilagalves ir 
bis. Betgi dieną anksčiau tu- plikagalves giliai išvagotais 
rėjau kitą taksistą, kurio me-veidais figūras, kurias, at- 
teryje buvo "90".Šis paklaus- rodo, papūtus smarkiam vė
tąs atsakė tą patį ką ir pir- jui, jos būtų nuneštos tiesiai 
masis. Taip ir liko paslap
timi, kurio pusėje buvo tei
sybė. Žodžiu, parvažiavęs 
namo, sumokėjau 8 dol. ir 
50 centų už greitą patarnavi- ji, kad kitą kartą čia neva- 
mą dėl savo neapsižiūrėjimo 
ar žioplumo.

Nors mudu su prietelium 
mašiną ir turėjome, tačiau 
mudviejų asmeniški reikalai 
kartais nesutapdavo tuo pačiu 
laiku, todėl norint kur išvykti 
tekdavo naudotis ir* kitomis 
šusisiekimo priemonėmis.

Floridos žemėje naujų gy
ventojų skaičius iš pačios A- jūriais, pamariais ir pasi- 
merikos ir Kanados gerokai grožėti saulės patekėjimo 
padidėjo paskutiniais trimis momentu. Dienomis bėga į 
metais (vietos ofic. žiniomis)paplūdymius panardyti sūria - 
ne tik vasarotojais, bet 
nejudomo turto 
Privačius namus ar didesnį 
objektą perka daugiausiai vy
resnio amžinus žmonės: be
sirengią išeiti ar jau išėję į 
pensiją. Tad ir nenuostabu, ,

. į paplūdimį ar važiuojant 
autobusu apsipirkti.Tai ypač 
ryšku Miami Beach vasar
vietėje.

Čia pasirodo "tautų miši
nys" didžiųjų metinių šven
čių metu, kada besimokąs , 
jaunimas gauna atostogų. Tuo 
metu šeimos atvyksta 2-3 
savaites pailsėti su savo jau
nąja karta. Jauni vasarotojai 
čia nejaučia karščio ir pa
čios vasaros metu. Daugiau
siai jie turi atsivežę bango
mis nardyti lentas, susikraus 
to su jomis į jiems skirtą 
vietą ir vandenyno bangomis 1 
nardo iki nuovargio. Šioje 
vietoje galima maudyti ir at-

(tik ne kitur) šunelį. Tokiais 
atvejais, atrodo, kad ir pa-

mesnis, matyti, todėl, kad

ainyje pats jautiesi kitų ma
žiau pastebimu ir tuo 'pačiu

Kitais atvejais, matant tik

į vandenyno bangas. Toks 
vaiedas nelabai malonus ir 
patrauklus. Tokioje vietoje 
kartą atosotogaudamas galvo

žiuosi. Tačiau atėjus "kitam 
kartui " vėl atsirandi čia. 
Taip pasidaro todėl, kad tur
būt, labai sunku atitrūkti nuo 
realybės.

Žmonija atvykusi čia vasa
roti ir pailsėti, stengiasi iš
naudoti turimąjį-*-laiką * iki 
maximumo; Anksti rytą atsi
kėlę eina pasivaikščioti pa

ir me Atlanto vandenyne ir pa- 
pirkėjais. tamsinti savo kaltą ar nekal

tą kūną karštais saulės spin
duliais, nors ir iki skausmo 
ribos. Saulutei nusileidus, 
vėl bėga pasivaikščioti ir at
vėsti po dienos kaitrų. Ir taip

Kailių siuvėjas
• Siuvu ir parduodu 

Taisau ir ramodeliuoju 
Vasaros laiku saugojimas 

(Storage)

6396 Bonnontyne Av*. Verdun, Montreal Tel. 767-6183

Highland Auto Body
611 Lofleur Ave., LaSolle. — Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠOP.ĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEt KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lie'uvioms duodame ipeeialiq nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS
i

liuku: jie darbuojasi savo na- 
(mų kiemuose. Kruopščiai 
pjauna ir laisto žolę, tvarka, 
gėles ir apkarpo palmių pa- 

1 džiūvusias šakas ir po to dar 
palaisto.

Atėjus šiltesniai dienai sė 
di namuose. Dažnas iš jų turi 
taip vadinamą "Florida room' 
kambarį arba mūsiškai ta
riant, verandą iš kiemo pu
sės su dideliais langais ir 
sietais, o jame įtaisytas oro 
vėsintuvas. Mygtuko pagal
ba nusistatė norimą tempe
ratūrą ir karštą dieną jau
čiasi jame kaip karaliai dan
guje, o tuo pačiu laiku vasa
rotojui dažnai tenka jausti 
pragarą šioje žemėje.

Šilčiausia vieta Floridoje 
skaitoma Miami Beach va-

santi prie šiltos Golfštromo 
srovės ( pusiaujo ). Čia ir 
vanduo pakankamai švarus 
ir skaidrus, kartais net šil
tas, o balto smėlio taip pat 
gausu. Vietomis čia plauko 
mėlynos spalvos pūslelės, 
kurios banguotą dieną išme
tamos ant balto smėlio ir 
nepastebėtai užmynus ant 
jos, jos trūksta ir išsiliejęs 
skystimas kūne palieka rau
doną ir skausmingą vietą. 
Tokiu arveju pagalbon ateina 
paplūdymio budėtojas, kuris 
jau visada turi tam reikalui 
vaistų suteikti pirmąja! pa
galbai. Dažnam reikia kreip
tis ir pas gydytoją.

Kad čia labai gera vieta 
vasarojimui, gali paliudyti 
Izraelio tautos atstovų gau
sumas. Betgi dabar jų skai
čius mažėja kubiečių pabė - 
gėlių naudai. Anais laikais, 
kai Fidel Castro artėjo prie 
Kubos krašto sienų, prasidė
jo masinis kubiečių bėgirpas.

(Bus daugiau)

SIU. METU VEIKLA
Lietuvių Dienos, įvykstan

čios šiais metais St. Catha
rines mieste, jau kelia didelį 
susidomėjimą. Rengimo Ko - 
mitetas <arbą pradėjo: gau
tos reikiamos salės, aptarta 
programa ir 1.1, 
apylinkė 
Lietuvių 
pasiseks 
mos dvi.
- Apylinkės Valdyba ir šie
met sudaryta be didesnių 
sunkumų. Pakartotinai pir -? 
mininku išrinktas A.Šetikas.
- 16* Vasario paminėjimas 
įvyko vasario 17 d. Slovakų 
Salėje. likilmingai pakelta 
lietuviškoji trispalvė prie 
miesto Rotušės.
- Gerai veikia ramovėnai , 
visais atžvilgiais gerai su
rengė Kariuomenės Šventę. 
Naujos Valdybos sąstate vėl 
pirmininku perrinktas J. Sa
rapnickas. Kiti Valdybos 
nariai: S. Gudaitis, A. Šukys , 
J. Skeivalas ir K. Jonušas .
- Mirė Stasys Kutka. Jis 
priklausė L. K. V. Sąjungai, 
todėl vietos ramovėnai jį 
gražiai palaidojo Anapilio 
LietuviųKapinėse. Užuojauta 
artimiesiems.
- Didelis lietuvių draugas
federalinio Parlamento na
rys Gilbert Parent perkelia 
savo rinkiminį rajoną į Wel- 
land'ą, kur irgi yra nemaža 
veiklių lietuvių. Kor

rengia 
Dieną, 
ir ši,

Tuo būdu ši 
jau trečią 
Be abejo , 

kaip ir pir-

ALBINUI KLEIZUI mirus, nuoširdžiausią, 
užuojautą reiškiu jo Žmonai, sūnui ir dukteriai 
su šeima bei visiems jo giminėms, draugams, 
ir pazistamiems —

Juozas G i r d z i u s

Mūsų Kredito Unijos narei 
A t A

ONAI MOTUZIENEI
rpirus, jos sūnui Joseph, dukrai Bertai, broliui Juozui, 
seseriai Bertai su šeimomis ir visiems kitiems arti
miesiems nuoširdžia, užuojauta reiškia -

Unijos "Lito” Valdyba

SAULTSTE MARIE, ONT.
(Atkelta iš 5psl.) 

būti) toks tautietis, kuris 
perskaitytų korespondenci
joj apie savo susirgimą, ar 
kad pakliuvo koklon bėdon, 
ar perdaug kur nors "apši
lo" nors Ir be "striptizo" , 
ar kad pabėgo žmona,ar kad 
.kuriam norsfarmerlul apsi
veršiavo karvė,.. Turbūt , 

jį^ad nepat iktų ? K ores p on t j j 
ŽBoncljos nėra nlekeoo monoriru 
pollzuotos Ir kiekvienas , kas 
turi laiko Ir kas sugeba,gali 
pats geresnes parašyti’.

Korespondentas

Mūsų Kredito Unijos nariui
A + A s >

V JONUI STANIULIUI
mirus, jo žmonai Marijonai, dukterims su šeimomis 
ir visiems kitiems artimiesiems nuoširdžia 
užuojauta reiškia

Montrealio Lietuviu. Kredito 
Unijos "Lito’ Valdyba

DLK Vytauto Klubo ilgamečiu! darbuotojui 
JUOZUI BAKANAVIČIUI

mirus, ,jo žmoną Geną, draugus ir visus kitus 
jo artimuosius pažįstamus nuoširdžiai

' uzjduciame —
DLK Vytauto Klubo 

Valdyba

<«<

EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ 1979

IŠVYKIMO DATOS:
Gegužes 10, Birželio 21, Liepos 12, Rugpiūčio 16 

ir Rugsėjo 20 dienomis.

14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU
- VILNIAUS -
- MASKVOS -

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI J ŪSU GIMINES 1$ LIETUVOS Į Š( 
KRAŠTĄ - KANADĄ.

KELIONĖ į MIAMI TIK S 129 - LĖKTUVU
Ra/yfi «ngliikai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.) 

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

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

KELIONĖMS Į LIETUVĄ PATARNAUJAME VIRS 26 METAI !

• Mirė Marija Daunoravi- 
čienė 52 m. amžiaus. Paliko 
vyyą Stasį, 3 sūnus ir 4 duk
teris. Palaidota per Aušros 
Vartų bažnyčioje. Velionė 
buvo gimusi Škotijoje.
• Mirė Albertas Skrebutė- 
nas 59 m. amžiaus, kuris 
ankščiau,gyvendamas Mont- 
realyje, turėjo maisto pro
duktų krautuvę. Paskutiniu 
laiku gyveno Ontario provin
cijoje ir vertėsi ūkininkavi
mu.

PAIEŠKOJIMAS
AUGUSTINAS NAUJOKAS, Mont- 

trealyje gyvenęs ar ir ten dabar 
tebegyvenęs.

Prašo ji pati atsiliepti ar Ži
nančius apie ji NL redakcijai*

kelnėms
pristatant

ATSILIEPKITE. . .
Esu 46 metu amžiaus našle ieškau 
rimto gyvenimo draugo tarp 46 60 m> 
amžiaus. Issilavinimas man nesvar
bu. Atsakysiu tik i rimtus laiškus ir 
su fotografija, kuria grazlnslu-

EMILIJA 
7302 Bay Front, • 

Baltimore Md. 21219 USA.

ir atsiimant
M PHILIPPE IZZI — „ __

SKAMBINKIT - 365-71461 
NETTOYEURS CLEANERS 

°.....”'"7661 -A CENTRALE
495-90e AVĖ

coin / corner Reyn: 365-11431 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

364-1470

RICHARD
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle
Ceriouslae patarėja* ir darbo atlikėja* jums gall but) stogdongy* Guy 

'Rlehard!,kurie jau seniai lietuviam* patarnauja. Darba atlieka sgllnlngel

1979. II. 78

Savininkai V. Šulinskas i San Tel. 364-5712.

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO 8. BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 e Tel. 255-4076
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NL REIKALAI
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujom skaitytojui

tik už $ 7.00 visiems 
P rodome liklrptl Ir prisiųsti metams I
su viri nurodyti 
prenumeratos ___ _______ —_________ _ ________
mokesčiu. (Pavarde ir vardas)

(Tikslus adresas)

LITAS

"Lito” ilgamečiai veikėjai — iš dešines Notaras J. Bernotas, 
Pr. Ručinskas (miręs prieš metus) skaito pranešimą ir Domas 
Jurkus, vieno susirinkimo metu.

METINIS LITO SUSIRINK I MAS:
"LITO” metinis noriu susirinkimas saukiamas kovo 17 d., Šedtodlenį, 4 vai. 
po pietų Aušros Vartų parapijos salėje, 1465 De Sev.e St. Montreal, P.Q. Re
gistracija prasidės pusę valandos anksčiau. Po susirinkimo — vakarienė.

Š>ais metais Lito valdyboje kandenci jei užbaigė Algis KHČIus* Vincas 
Pledaltis Ir V. Kudžma (m ires). Kredito komi si joje — Jonas Adomonis Ir 
Revizijos komisijoje Kostas Toliušis. Pagal Lito statutą — jie gali būti 
išstatyti perrinkimui.

Kandidatų pasiūlymai i voldybg ir komisijas turi būti padaryti raštu 
bent 2* jųpllnatelsiu.,Unijos nariujlr įteikti valdybos sekretoriui Iki susi
rinkimo atidarymo. Prie pasiūlymo turi būti pridėtas raštiškas kandidato 
sutikimas būti renkamu. Kandidatams išstatyti formos gaunamas abiejuose 
Lito skyriuose.

LITO APYSKAITA 1978 METU: ,1977) 
Balansas:---------------------------------- 8,455,150 7,336,732
Narių santaupos— 8,238,766 7, 132,871
Paskolos:-------------------------  7,576,818 6,382,718
Atsargos kapitalai: — — — ——————— 233,529 231,245
Metų pelnas: ——— — — ————-------- — 9,545 35,312

Nariai: ————— — ———————r —— 1,826 1,732
'j "Lito" Vedeja

v - NOTARĖ

Rūta Pocauskas,BCL
NOTA IRS . NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Park Ave. Montreal, P. Q. H2V 4H4
Tel: 279-1161; Res. 636-9909.

Dr. J MaliŠk-a
Dantų gydytojas

rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488-8528

DR. A. O. JAUGELlENt 
Dantų gydytoja

— e —
1410 GUY STREET

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q-

Tel. 932- 6662; namų 737-9681.

Dr. E. Andrukaitis, m o m.c.e. <0

TĖL : S22-7236 MONTREAL H2J IK4
832, Boul. St-Joseph E. p. a. Canada

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

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, J*L 931 -4024 ' 
Suite 215, Montreal 109, Que.

PHARMACISTSPHARMACIENS

366-9742

365-0505

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ou vert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 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

ADVOKATAS

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, BA, B.C.L.
Suite 627, 3 Placa Villa Maria, 
Montraal, Quabac H 3B 2E3

Tai. (514)871-1430

ADVOKATAS

J.R MILLER,BJL, B.C.L.
168 Natra Dama Straat E. (fuita 205.

Tai. 866-2063. 866-2064

8 psl.

—NL Spaudos Balins
PADĖKA

BALANDŽIO 21 d. - ATVELYKIO ŠEŠTADIENĮ, AUŠROS VARTŲ SALĖJE.

Neišvengiamai teko atsi- -------- —
gulti Reddy Memorial Ligo- ypač iš Ottawos. 
ninėn ir pergyventi operaci
ją. Laimingas jaučiausi li
goninėje ne vien dėl to, kad 
operacija pasisekė, bet ir 
dėl nuoširdžios priežiūros 
dr. A. S. Popieraičio . ku
ris mane dažnai lankė, lietu
viškai kalbino ir vizituoda - 
mas su dr. Macramella, man 
operaciją dariusiu ar 
ligoninės personalu, 
man suteikdavo ne 
džiaugsmo, bet ir pasidid - 
žiavimo. Todėl dr. A. S. Po- 
pieraičiui lietuviškas ačiū !

Dėkoju lankytojams -kun.
J.Aranauskaui, Seselėms Oli e L. K. Mindaugo Šaulių kuo- 
vetai ir Teresei, Auksinio pos metinis susirinkimas šį 
Klubo Rūta p-kui Kostui To "sekmadienį,tuojau popamal- 
liušiui, Choro vedėjui Ant . dų A. V. parapijos salėje.
Kebliu! ir kitiems mane lan- Kovo 24 d. rengiamas kul- 
kiusiems choristams, gimi- tūrinis vakaras Aušros Vartų

kitu 
Tai 
tik

nėms ir pažįstamiems.
ligoninėje teko gulėti kai

mynystėje su Augustinu Ali
šausku, kuris po Operacijos 
besveikstąs> trumpino man 
nuobodžias valandas. Pasi
kalbėdavome, prisiminę sa
vo bendrą vaikystę, bendrą 
pradžios mokyklos mokytoją 
Kajetoną bei kitus įvykius.

Dėkoju Tau, Augustinai už 
tai ir dar kartą visiems ki
tiems. Stasys Morkūnas

UŽBAIGTAS SEZONAS
Žvejotojų-Medžiotojų Klu

bas Nida surengė sėkmingą 
sezono'uždarymo balių, ku
riame dalyvavo daug svečių,

Programą išpildė otavie1 
1 čių dainininkių grupė Ramu
nėlė. Jos atvyko su tėvais , 
kitais artimaisiais.

Jaunųjų talentų išpildyta 
programa visiems patiko ir 
po jos visi vakarieniavo, 
vaišinosi bare, linksminosi 
šokiais iki vėlyvos nakties.

Nida Klubo p-kas Aug. 
Mylė pristatė geriausius 
meškeriotojus ir medžio - 
tojus, kuriuos apdovanojo 
taurėmis: St. Remeikį, A. Jo
nelį, E. Vaicekauską, K. To- 
liušį ir J. Petrulį.

parapijos salėje. Bilietus rei
kia įsigyti iš anksto pas Igną 
Petrauską., nes prie įėjimo 
nebus pardavinėjami.
o Mirė Juozas Bakanavičius, 
ilgametis verdunietis, nors 
paskutiniuosius keliolika me
tų gyveno Brome, P. O. Pali
ko žmoną Genę ir daug arti - 
mų draugų lietuvių ir kitatau
čių. Jis būdamas jaunesnis

NAMAI - AP ARTMENT Al • 
ŽEMė-PASKOLOS

D. N. BALTRUKONISFOTO M.L.S« 
sutym* 5ylka Realties Ine.

445 Jean Talon W, Suite 305,Mtl.
Tel. 273-9181 Rus.737-0844

f^MONTREAlTWEST™”'' 
AUTOMOBILE

PoRtta ėr Buick ir Astra 
O NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ ! 

NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manogerėu

_____ IEO OUBEKAS_________

LEONAS GUREOCaS 
Seles Manager 

(Lietuvi • atstovai)

GM GM

muj Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH \ ,489-5391
_____  , lAt f ng pf ShtrtXQOiig Stft WB>t| ' / _

Greitas ir tikslus patarnavimas!

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBR 

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

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

MONTREALIO SPORTO KLUBAS 
“TAURAS”

SPORTO PARAMOS BALIUS

Kovo / March 3 d., šeštadienio vakare,
aUsros vartų parapijos salėje.

Labai gerai paruošta šilta 
VAKARIENĖ 

bei šalti užkandžiai.
MENINI PROGRAMAJŠPILDYS A. V.

CHORO VYRŲ,OKTETAS.

Įėjimas 55.00, studentams — $3.00.

Rengėjai

aktyvus buvo lietuviškoje veik- vienoje organizacijoje, o ypač 
loję, priklausė ir vadovavo ne DLK Vytauto Klube.

RENKU
Montrealio apylinkėje senas lietuviškas knygas 
laikraščius, plokšteles išleistas Lietuvoje ir 
emigracijoje.

Petras A d a m o n i s 
Tel. 722 - 3545.

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

AKTYVAI — virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS 
Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais

10-3 = 
10-3 E

uždaryta
Ketvirtadieniais
Penktadieniai*
Šeštadienio1)*
Sekmadieniais

Skyrius

10-8 
10-8

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 10%
term, indėlius 2-3 metų .. 93/ą% 
pensijų ir namų s-tas...............9%
taupomąsias s-tas 9%
depozitų-čekių s-tas..................6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines 
nekiln. turto 
investacines

9-1
9.30 - 1

ANAPILYJE veikia sekmadieniai* —
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

1O’/z% 
101/4% 
10’/2%

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame “American Express" kelionių tekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas tekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
AMfUSUMfNT - AMMirMf 

PARDAVIMAS

įvairių

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

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

DANPAR REALTIES CORP.
I 310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 

MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z ?M9

VINCAS PIEČAITIS
'Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
171*651001 jos JfA.V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

r 
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

• Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštas kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRAUE 4e AVENUE 363-3837
Į 7843 CRNTRALM 388-1282 (DKCORATION)

. —— _ IHŪMTREHLIŪ LIETIMU 
UI/L3 HREDITŪ unija

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6.0 %
Taupomąsias s-tas 9 <25 %
Pensijų planas 8.5 %
Term. ind. 1 m. .............. 10 25%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines .............................11,5%
Nekiln. turto ........................  .110%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo ...................12.0%

Nei.tok. gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: , ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v 
vakaro ir penktadieniais nuo 12 iki 6 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

I

8

8


	1979-02-28-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1979-02-28-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1979-02-28-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1979-02-28-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1979-02-28-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1979-02-28-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1979-02-28-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1979-02-28-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

