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SADAT’AS. BEGIN’ĄS. 
CARTER’IŠ PASIRASO 
SUTARTĮ
Begin*as pasirašyti Tal

kos sutarties su Egyptu at
vyko į JAV. Kai kuriais pa
reiškimais vėl pašokdino vi
sus nuo kėdžių, ypač,kad A- 
mertkos Valstybės Sekreto - 
r lūs Vance praleido su juo 
kurt laiką*’dėl kai kurlt| de - 
tallų". Taigi- atsarga gėdos 
nedaro, ir galima pasimoky
ti, kaip atydžlal Ir Iš pagrin
dų svarstomi sutarčių punk
tai -

Į Washlngton’ą atvyko Ir 
Sadat*as,kuris dėl PLO grą- 
slntmų atvyko skirtingu, ne- 
gupradžloje nu matyta, marš
rutu.

Pasirašymo ceremonijoje 
dalyvauja Ir Izraelio gyny - 
bos Mlnlsterls E.Welzman , 
JAV spec.pasiuntinys A. At - 
herton.

WŽVALGOSI >
PLO vadas Aratat Leoa - 

none prašė Sov. Sąjungos pa
galbos neleisti įsigalėti 
" konspiracijai ”, vykdomai 
Egypto Ir Izraelio Talkos 
sutarties pagalba, Amerikai 
padedant.

Cairo mieste kalbama,kad 
Egyptas planuoja pasitraukti 
Iš Arabų Lygos, nes arabai 
nepritaria Talkos sutarčiai 
su Izraeliu.

Viena radikaliųjų palesti
niečių grupė, nepatenkinta 
talkos perspektyvomis, rei
kalauja tuč tuojau sulaikyti 
alyvos tiekimą JAV-ėms Ir 
siūlo visiems arabų kraš
tams nutraukti diplomatinius 
ryšius su Washlngtonu...

Sadat’as patvirtino, kad Iz
raelio vyriausybė sutiko le - 
gallzuotl politinį veikimą 
Vakariniame Jordano krante 
Ir Gaza apylinkėje; būsią 
paleisti politiniai kaliniai.

Talkos pasirašymo dieną
Washlngton’e suorganl - 

zuota ypatinga apsauga Tal
kos pasirašymo dieną.

Arabų Studentų Organlza - 
cljal.kalp Ir tinka demokra
tinėje valstybėje- leista pa - 
s įsakyti Ir duotas leidimas 
taikingai demonstruoti tolo- 
kame nuo Baltųjų Rūmų par
ko kampe.

NERAMUMAI
PARYŽIUJE
Apie 10.00 streikuojan

čių plieno darbininkų Ir už
simaskavusių anarchistų 
grupės žygiavo Paryžiaus 
gatvėmis plėšikaudami Ir 
sudaužydami virš 1OO krau
tuvių Ir kavinių. Jie protes
tuoja, kad sumažėjusi plieno 
produkcija Ir reikalauja dar
bo.

Darbininkai Iš Lorraine Ir 
Bas de Calais .protestuodami 
dėl bedarbės, dainavo Inter
nacionalą, paleido raudoną 
balioną. Stebintiems juos tu

ristams aiškinosi, sakydami, 
kad tikisi, jog vyriausybė 
Paryžiuje supras, kad jie 
yra viskam pas Iryžę ; kad į 
juos atkreiptų dėmesį Ir 
juos suprastų, i.

Naiviai tikima, kad visas 
20- jo amžiaus problemas 
Išsprendė komunistų dtkta - 
tūra...

P.E. Trudeau

KANADOS RINKIMAI
Liberalų partijos lyderis 

min. pirm. P.E. Trudeau 
netikėtai paskelbė Parlemen
to rinkimus, kurie įvyks ge- 
gegužės 22 d. Tą dieną bus 
renkami 282 parlamento na
riai. Dabar valdomoji libe
ralų partija turi 133 par
lamento narius.
TOTALITARINA
QUEBEC’A
PQ nemėgsta separatistų 

etiketės.Tačiau Renė Leves
que savo radikalių mlnlste - 
rlų/toklų kaip Camille Lau - 
rln/ yra vis labiau stumia
mas sukti visą vyriausybės 
aparatą tiktai į vieną tlkslą- 
atslskyrlmą nuo Kanados , 
sunaikinimą Konfederacijos.

Referendumui už atsisky
rimą ruošiamasi, nesiskai
tant su jokiomis priemonė
mis. Referendumas atidė
liojamas, stengiantis prap
lauti maslų smegenls, suges
ti jonuojant, kad ši provlncl - 
ja neturinti kitokios Išeities, 
bet tiktai siekti atsiskyrimo.

Tam tikslui įvestasis 1O1 
įstatymas slauražlūrlškal Ir 
įžūliai Išmetė anglų kalbą Iš 
viešumos .diskriminuodamas 
Kanados dvtkalblškumo tei
ses, nesiskaitant su gyveni - 
mo tikrove.Dabar planuoja
mi įstatymai,kuriais bus ga
lima" kontroliuoti leidyklas, 
radiją, televiziją, profesines 
sąjungas .etc.Talgl, visas vi
suomenines bei kultūrines 
apraiškas trokštama kontro
liuoti diskriminuojančiais 
potvarkiais, tarytum kultūra 
galėtų būti sukurta vyriau - 
sybės įstatymais. Visatai 
nepaprastai primena totali - 
tarinių rėžimų praktiką * nuo 
Goebels o Ir Sovietų Iki po
licinių rėžimų Pietinėje A - 
merlkoje. Quebec’ as žengia 
bauginančiais dideliais 
žingsniais atgal...

BENDRUOMENYBĖS ■■
KLB KRAŠTO VALDYBOS 

INFORMACIJA
KLB Krašto Valdybos po

sėdis įvyko Toronte š. m. 13 
d., Prisikėlimo parapijos 
patalpose.Buvo padaryta vi
sa eUė pranešimų Ir aptarti 
bėgamieji reikalai.

Gautas Iš Ottawos Helsin
kio Akto Parlamentarinės 
Komisijos kvietimas daly
vauti apklausinėjime, kuria
me bus Išklausyti patiekti, 
liudijimai prieš Žmogaus ' 
Teisių pažeidimąSov. Sąjun
gos okupuotose kraštuose.

Baltų Vakaras / ^Baltic 
Evening/ Ottawoj vasario 21 
d. praėjo labai sėkmingai , 
dalyvavo daug senato, parla
mento atstovų Ir svečių.

Yra Išslustą bibliotekoms, 
senato, parlamento, religi
nėms Ir mokslų įvairioms 
Institucijoms bei jų vado
vams 26O"Vlolatlons of Hu - 
man Rights "knygų. Numatyta 
dar pas tusti apie 200 knygų.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui Europoje ruošia
masi pilna sparta. Iš Kana
dos šiuo tarpu užsiregistra
vusių yralOO asmenų.Kon - 
greso metu planuojama ap
lankyti Kanados ambasado
rius Anglijoj Ir Vokietijoj . 
Pinigų Kongresui dabar yra 
surinkta 3.500 dol., bet va
jus tęsiamas ir toliau.Kitas 
P t Jaunimo Kongresas siū
lomas suruošti Kanadoje.

LENKAI PALAIKO 
LIETUVIUS,

Londone leidžiamas lenkų 
mėnesinis laikraštis Jutro 
Polski (Lenkijos Rytojus) , 
savo 1979 sausio 31 d. laidoje 
atspausdino Žmogaus ir Pi
liečio Teisėms Ginti Sąjūd
žio Lenkijoje 1978 lapkričio 
25 dienos tokio turinio atsi
šaukimą;

Į Brolius Lietuvius
Mes, žemiau pasirašę, 

Žmogaus ir Piliečio Tei
sėms Ginti Sąjūdžio Lenki
joje dalyviai, reiškiame mū
sų visišką solidarumą ir 
karštą užgyrimą jau per 
metų metus Dievo ir Tėvy
nės tarnyboje stovintiems 
mūsų Broliams Lietuviams , 
o ypačiai naujai susikūru
siam Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti Katalikų Komitetui.

Pasiremdami istoriškąja 
daugiaamže lietuvių- lenkų 
bičiulyste ir mūsų tradicija, 
mes esame įsitikinę, kad 
mūsų bendros pastangos vi - 
suotiniai pripažintųjų pilie - 
čių laisvių ir asmens gerbi
mo linknde duos vaisių, o 
mūsų kraštų Bažnyčia taps 
garsaus ir gyvo tikėjimo iš
pažinimo Bažnyčia.

Pasirašė 20 asmenų.

Kanados Sporto Apygarda 
yra numačiusi pravesti 
krepšinio apygardlnes rung
tynes, kuriose dalyvaus 17 
komandų.

KLB Krašto Valdyba

IS ELTOS INFORMACIJOS

LENKIJOJE -ŽMONIŠKIAU
Ryšium su Lenkijos ne

priklausomybės 60-ąja su
kaktimi, 'bažnyčiose buvo 
paskelbtas sielovados reika
lavimas, leisti tautai pasi
daryti savo istorijos,šeimi
ninke. Bažnyčių parapijos 
iškabina memorialines len
tas patriotams. Valdžia a - 
pie tai nutyli.

• JAV Valstybės Sekretorius 
Cyrus Vance, vasario 8 d. 
pasiuntė Lietuvos Charge d" 
Affaires Washingtone, dr. 
Stasiui Bačkiui, šio turinio 
sveikinimą:

"Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo šešiasde
šimt pirmųjų metinių proga, 
man tenka privilegija perduo
ti Jums ir Lietuvių Tautai 
Jungtinių Amerikos Valsty - 
bių vyriausybės ir amerikie
čių tautos geriausius linkėji
mus ir šiltus sveikinimus.

" Lietuvių kilmės ameri
kiečių pasididžiavimas savo 
tradicija gyvai iliustruo - 
ja visų lietuvių, kur tik jie 
begyventų, gilų tautinį sąmo
ningumą. Šia proga leiskite 
man pasveikinti Lietuvių 
Tautą už jos nesvyruojantį 
pasišventimą savo kraštui, 
asmens ir žmogaus teisėms."

nauji nariai ir įnašai: košlūnas, J. Budrelka, G . 
7 39. Stelbello Klemo atminimui? 100.- MaurUŠaltlS , A. Mikšienė , 
798. Žtulys Pranas....................13 0,- ' _ , -n n

'799. ščepavicienės Anast. atm. 100.- V.Petraitis, V.BaČėnas, S . 
800. Petruševičius ip.Erikas,a.loo.- Čepas, J. Ažubalis, G.Šer- 
Q0 91, ?^narrena-...........100-‘ nas, B. Srlublškts, E. Ir B.
802. judeikis Pranas................... 100.- _ _ x , -m
803 . Misius Juozas....................... ioo.- Rovat, J. IrE . Cupllnskal, E .
804. Petrauskas Kristina. .... 100.- Smllgys, E. Ir S.Pus vašklal,

S:-’ V.B«tkys,K.Budrevlčlus,C .
807. Rakauskas Elzbieta, .., . 500.- Butkienė, Gelr L • Vys niaus -
808. Eižinas Vladas..................ioo.- kai, A. Matulionienė Ir K .
809. Pacevicienė-Zinkevičiūtė L100.- T 5,n5l,.a 
Dalinis Įnašas-Aranauskas K 10.- ■‘-‘UKOSlUS.
Įnašu papildymai: Tarybos nario J. Bersėno

3. Bersenas Juozas. ... iki 600.- pastangomis Ir Londono bei
7. Dr. A. Kaveckas.............. 1900.- , . ; ,. . -

15. Leiis Petras.................... 9oo.- apylinkės gerų lietuvių nuo -
23. klb ottawos Apylinkė. . 4000.- šlrdųmo dėka šiame prane -
77. Talka Kredito Koop. . . . 1400.- 
995. Kun. J. Gutauskas. . . ..1000.- 
102. KLB Šault Ste Marle Apjrl. 500.- 
109. Balsys Leopoldas. ..... 200.- 
112. Dr. A. Šidlauskaitė.............. 400.-
175. Daugel avid!aus Alt. atm.. 2025.- 
198. Karbūno Leono atm. .... 700.- 
217. Poderio Kazimiero atm.. . 470.- 
257. Prišas Juozas. ................. 800.-
312. Jonynas Antanas. ..... .400.- 
126. Stankus Kazys ir Vanda. . 200.- 
345. Dragūnevidlaus P. atm. . . : 
3 54> Vitkūnas Jonas, 
388.
407. Vaitiekiinas Povilas. . . . 585.-
408. Uzdvarls Zigmas.............. 400.-
417. Antanaitis Izidorius. ..... 150.- 
430. Jokubllius s........................ 1 400.-
43 1. Jokubllienė.E,. v,, . • _____
672. Aušrotas Vytautas.............. 140.-
70 1> Mažeika J........... ...... 150.-
7u't. Baltuoniai pr. ir J. , . . . . 125.- 
768. K-dosLiet.Klubas( W.Elgin) 200.-

Torontas neteko veiklios 
vlsuomenlnlnkės Ir darbš
čios Anapilio Moterų Būre
lio narės Aleksandros Šče- 
pavičienės. Fondas nuošird
žiai užjaučia liūdinčius vyrą, voia duoti prašymus pašal- 
dukrą Ir visus artimuosius ,Poms gauti,darykite tai klek 
Jos £ardo įamžinimui KL galint skubiau. Prašymus 
Fonde suaukota 370 dol. Prl- adresuoti KLFondul Ir slųs- 
sldėjo:Anaplllo Moterų Būre-^t 28 The Palisades,Toronto, 
Ils,A.Banells,J.Gustainis , Ont.M6S2W8.
dr. A. Pacevlčlūs, A.Clpll- Ten pat pranešti (r saVo 
jaus kas, V. Ir A. Balsiai, S . pakeistus adresus.
Krašauskas, J. Račys, J. Lu - KLFondo Valdyba )

Butkus Jonas.

Šime matome bevelk pusę 
naujų Ir kiek įnašus papHd - 
žluslųjų. Ačiū londonlšklams 

Malonu pranešti, kad Ro
mo Kalantos aukos atmini
mui surinkt 100, 000 dčlerlai į 
jau įvykęs faktas. Jį užbaigė 
Pacevlčlenės-Zlnkevlčlūtės , 

. 225.- LUljos vardu padarytas įna- 
šas. ' ,600.- * „ „Jaunime-neuzmlrsk Romo 
Kalantos aukos:jis jūsų kar - 
tos Ir užmokėjo brangiausią ' 

.1400.- kalną už Tėvynės laisvę
Prie šio Fondo tikslo randa
me daug narių Iš jaunimo 
tarpo. Sveikiname visus!

Dėkojame visiems nau - 
jiems Ir įnašus papfldžlu- 
slems nariams.

Organizacijos,kurios gal-

Įvertinant Lietuviu Enciklopedijos svarbą laisvojo pasaulio 
lietuviams ir didelį ryžtą jos leidėjo Juozo Kapočiaus, Kana
dos lietuviai š.m. balandžio men. 29 d. (sekmadienį) Toronte, 
Toronto Lietuvių Namų, saleje ruošia akademiją,.

Akademijoj dalyvaus pats L.E. leidėjas J. Kapočius ir poe
tas Stasys Santvaras iš Bostono, kuris skaitys iš savo kury • 
bos. L.E. skirtą kalbą pasakys prof. dr. A. Klimas iš Roches- 
terio. Bus rodomas ir L.E. filmas.

Šiai akademijai surengti KLB-nės Krašto Valdyba sudarė 
specialų komitetą, kurį sudaro: M. Chainauskas(London), inž. 
J.V. Danys (Ottawa), dr. B. Povilaitis (Delhi), kun. dr. P.Gai - 
da, O. Indrelienė, G. Juozapavičiūtė, A. Kuolas, A. Rinkūnas, 
J.R. Simanavičius,

Visi lietuviai, o ypatingai L.E. prenumeratoriai kviečiami 
dalyvauti.

KLB Kraštą Valdyba

L.K.MINDAUGO IR NERINGOS JŪRŲ ŠAULIU KUOPŲ DALIS VASARIO 16 - stos MINĖJIME, MONTREALYJE.
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U! Lietuvos iilaisvinimtį ! U! i Iti is Orybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!

leidėja; nl spaudos Bendrovė,
Vlsuomonlnlemi Reikalam* u1cvplna.L.Girinie>Norva1*a,
<1 Apple HUI RJ., Bale D'Urfa, P.O. HVX 307

Second Class Mall Rot litre* I on MO. 7»32 Return pastate guaranteed. 
Poslape paid at Lechlne, P.O. Published by The Independent Lithuania 
Publishing Co. at 7722 Georgo Street; LaSalle, P.O. Canada. H8P 1C4.

Motino prenumerata Kanadoje — $ 12.00, visur kitur — $13.00. R6m*|o 
prenumerata nuo $18.00. Atskiras numeris 35 et. Adreso pakoltlmas 50 et.

P s. B endradarbią ar korispondentą spausdinamos mintys ne- 
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraSįiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuo Ii ura, grąžinami 
tik ii anksto susitarus. į)Į skelbimą turinį redakcija arba 
Leidykla neatsano.

Redaktorius Pr. P aukštaitis
ADRESAS! 7722 George $*. La Salio, P. g H8P 1C4. Tol.(5 M) 366 - 6 2 20.

Paskutinis pasiraSytas 
dr. K.Valiūno 

atsišaukimas

Dr. K.J. Valiūnas

LAISVIEJI LIETUVIAI!
Vasario Šešioliktoji - Lie

tuvos nepriklausomos valsty
bės atstatymo sukaktis. Tą 
sukaktį minėdami, prisimin
kime, kad mūsų pareiga yra- 
ir tik mes turime galimybę- 
neleistį pasauliui ūžmirštl, 
kad Lietuva turi būti laisva.

Vyriausias Lietuvos išlais- 
vlųlmo Komitetas ir Tautos 
Fondas kreipiasi į jus, vi
suose laisvojo pasaulio kon
tinentuose gyvenančius, ir 
.prašo remti Tautos Fondą 
( Lithuanian National Foun
dation) bei Lietuvos Laisvės 
Iždą, kuris kaups lėšas atei
čiai.

Tautos Fondas yra pagrin
dinis VLIKo darbams lėšų 
teikėjais. Be nuoširdžių ir 
ištikimų Tautos Fondo rėmė
jų pagalbos nebūtų įmanoma 
išleisti Eltos biuletenių Še
šiomis kalbomis, kurie pa
siekia visų didžiųjų valstybių 
valdžios atstovus, spaudą , 
radijo stotis, universitetus, 
bibliotekas ir kt. Nebūtų į- 
manoma palaikyti ryšį radio 
bangomis su pavergtąja Lie
tuva - o tas ryšys jiems yra 
lyg plyšys geležinėje uždan-

IR GERAI, IR BLOGAI

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Labai malonu gauti iš Jūsų 

laišką. Taip nustebau per
skaitęs: "Vydūno jaunimo 
fondas". ( Šio fondo atvirutę 
dėdė jam pasiuntė kaip s vėl - 
klnimą. Dėdė). Tas Lietuvos 
filosofas, mąstytojas, kūrė
jas-jo veikalas "Amžina ug
nis" mane labai žavi, kurio-; 
je jis sako:"Duokite vien šir
džiai Išrauti šlykščią atėjūnų 
veislę Iš mūsų mylimos tėvy teismo procesas. Tą dieną 
nės" (31 psl.), bet aš nieko 
negirdžiu apie tą Vydūno jau
nimo darbą. ,

Vydūno "Amžinoji ugnis"
2 psl. 

goję, per kurį jie gali pažiū
rėti į laisvąjį pasaulį. Nebū
tų buvę taip pat įmanoma iš
leisti įvairius informacinius 
leidinius, tiek JAV, tiek Eu
ropoje , apie Lietuvą ir jos 
padėtį. Nebūtų įmanoma da
lyvauti įvairiose mums svar
biose konferencijose. Di
džiausių pastangų artimiau
sioje ateityje pareikalaus 
Madrido konferencijai pasi
ruošimai, kuriuos vykdo VLI 
Ko sudarytoji Žmogaus Tei
sių Komisija. Bus taip pat 
vykdomi su estais ir latviais 
pereitą rudenį bendrai su
tarti uždaviniai.

Nežiūrint laukiamų pasi
keitimų VLIKb Valdyboje, 
VLIKo tikslai lieka tie patys, 
kurių vykdymui jis buvo pa
šauktas Lietuvoje prieš 35 
metus, ir jo darbai neuž
sibaigs tol, kol reikės kelti 
Lietuvoj bylą pasaulio foru - 
mė ir ginti teisėtai jai pri
klausantį suverenumą.

Siųskite auką Tautos Fon
dui ir Lietuvos Laisvės Iž - 
dui ( Lithuanian National 
Foundation, POB 21073, 
Woodhaven, NY 11421 ). Ne
pamirškite tų dviejų institu
cijų sudarydami savo testa
mentus. Tautos Fondo Infor
macinė Tarnyba suteiks rei
kalingų žinių. Kviečiame jos 
patarimais pasinaudoti, nes 
palikimus tvarkant per Tau
tos Fondą, kuris yra nuo mo
kesčių atleista organizacija 
(Ex. Org. Cert. EX-.51- 
0172^23 ), sutaupomi aukšti 
palikimo mokesčiai ir tuo 
pačiu padedama Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

Visiems Tautos Fondo ir 
Lietuvos Laisvės Iždo rėmė
jams bei prisiminusiems 
juos savo testamentuose , 
nuoširdžiai dėkojame.

Dr. Kęstutis Valiūnas 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Pirmininkas.

Jurgis Valaitis 
Tautos Fondo Tarybos 

Pirmininkas

vis labiau įsiliepsnoja ir kaip 
tik prie buvusios mūsų sie
nos - Kybartuose, kur kuni
gas Sigitas 1978 m. atlikda
mas vėlinių pamaldas,apkal
tintas prasižengimu. Ateis
tas, valstybės atstovas kulto 
reikalams Vilkaviškio rajone 
Urbonas, nubaudė kunigą 50 
rublių bauda.Nukentėjęs ku
nigas buvo nepatenkintas ir 
padavė Urboną į liaudies 
teismą. Vilkaviškyje Įvyko

prie teismo ir posėdžių sa
lėje susirinko minia apie 400 
žmonių-tlkinčiųjų. Jie kalbė- lės- simfoniją vienas kitam, 
jo rožančių ir vis giedojo Padeklamavo tik vieną V. Kū

•
 SflUUII RIDAS I'**

Globojo L.Š.S.T. Vilnį aua Šauliu Rinktinė Kanadoj* -' 1500 De Save Ave., Montreal, P. Q.

KAS YRA ŠAULYS - AR ŠAULYS POLITIKUOJA ?

Klemensas ČEPUTIS. 
(Tąsa Iš praeito 'Šaulių Aido") 
Gaivalingai spietėsi veri* 

lūs Is jaunimas į šaulius jun
gėsi su didžiu entuziazmu , 
nes čia burės t įvairių socia
linių grupių Ir pažiūrų. Taip. 
Vladas Pūtvls pajuto nelauk
tų vaisių, apjungiant patrio
tinį jaunimą. Vilniuje 1818 m. 
grupės kariškių dėka,kurie 
gerai orientavosi politikos 
vingiuose,pakvietė M. Sle - 
ževlčlų sudaryti antrą Mt- 
nlsterlų Kabinetą, kuris Ir 
atnešė pergalę tautai kaip 
dovaną. Tautos dvasia yra 
Ir toliau širdyse kovotojų, 
galimų įvykių pramatymas Ir 
toliau .yra šaulių bruožas.

Šaulys apsisaugo nuo gru
pinių peštynių, plečia savo 
veiklos ba^ę, remdamasis 
krikščioniškuoju humaniz
mu Ir kultūros pagrindais , 
nes abu elementai vertingi 
valstybingumo politikos kū
rimui, kuri remiasi tais 
principais.

Šaulio stiprybė- tat jo ke
lio aiškumas. Tautybės pri
matas jungia visus, nes tuo
met dar konfesinių sektų ne
buvo, kai mūsų tautinės 
sampratos simbolis karalius 
Mindaugas visas gentis ap
jungė. Dabar keliamas er - 
zells tarp grupelių veda prie 
tautinės dvasios nuallntmo, 
atnešant į mūsų tarpą o b s- 
kurantlzmą. Šaulio 
valstybingumo Idealas aiš
kiai rodo, kuriuo keliu jis 
turi eiti, atsiribodamas nuo 
siaurų grupinių užmačių, 
sprendžia,kuris darbas nau
dingas Ir patrauklus Lietu
vos Interesams.

Šaulys gerbia mūsų tautos 
pirmūnus, kovotojus, patri
archus. Tų didžiųjų tautos 
vyrų pavėsyje šaulys bręsta. 
Į šaulių gretas sueina bro -

Tev. J. Aranauskas.s.J. pamaldų metu 
Vasario 16-slos minėjimo diena, 
Ausros vartų bažnyčioje.

mai reikalauja moralinės 
stirpybės ir siekia šviesius

— 
Marija, Marija, skaisčiausia 
lelija, išgelbėk žmoniją nuo 
priešo baisaus ir 1.1. 1978. aplankant mirštantį Kudirką 
XII. 20 teismo procesas bu- 1898 m. vasarą Naumiestyje, 
vo nutrauktas-byla atidėta. Manau aišku, vengia prisi-

Gruodžio 28 d. 1978 -m. liesti prie jo kūrybos irveik-
buvo dr. V. Kudirkos 12.0 me-los.
tų gimimo minėjimas Kauno šiuo metu Lietuvoje labai 
viešojoje bibliotekoje. Jame šalta, ūkiui padaryta dideli 
buvo paliestas tik ; vienas nuostoliai; vasara ir ruduo 
jo gyvenimo epizodas, kada buvo šaiti ir lietingi.Keletas 
Kudirka svečiavosi • Plokš- vakarų Žemaitijos rajonų vi- 
čiuose pas Kriaučiūnus. Ten sai skendo. Bulvių jie važia - 
susipažlno su Suomijos pi- vo jieškoti Į Dzūkiją, kurios 
liete Meilo Talvio ir minėji- dabar labai pūna. Javai su- 
me pavaizdavo juodviejų mei- smuko laukuose.

Pranas Kaimelis
1979 m. sausio mėn. 8 d.

Vilniaus Saulių Rinktinės, L.K. Mindaugo Neringos Jdru šaulių 
kuopų vėliavos, Vasario 16-slos minėjime Montrealyje. Nuotr. R. Šlauclullo.

llal Ir sesės suaugę Ir ap
sisprendę, tšugdę dvasinę 
asmenybę, neskirsto kitų , 
nes visi lygūs darniai dirbą 
tam bendram tikslui.

Šaulio dvasia apjungia vi - 
sus tuos, kurie skaldymosi 
procesą laikox žalingu mūsų 
kovos arenoje. Šaulys mano , 
kad toks žalingas mūsų vi
suomenės susiskaldymas la
bai atatlnka okupanto no - 
rams sunaikinti Išeivijos re
zistencijos potencialą, nes 
suslskaldžlus- savaime Iš
nyks, Tad šauliai Išeivijoje 
turi šviesti kitoms grupėms, 
kurios dažniausiai remiasi 
kosmopolitinėmis Idėjomis , 
nes to reikalauja lietuviškas 
humaniškumas.

Šaulio pavvzdvs stiprina 
visus kituš ir pajungia, duo 
dant pajusti, jog visi yra ly
giai vertingi mūsų bendro 
tikslo siekiant.

Šauliai veikloje remiasi 
V. Pūtvio suformuluotomis 
dvasinėmis vertybėmis, lais
vu noru užsideda naštą tėvy
nei, giliai supratęs savo 
priesaikos žodį, jį įamžinda
mas veiksmu. Šaulys su
pranta lietuvių tragedijos 
tarpsnyje dvasines vertybes, 
todėl plečia savo įtaką ir 
kelia supratimą valstybingu
mo kitose grupelėse eiti kar
tu atlikti bendrus uždavinius, 
kantriai pasitikint mūsų va
dais.

Šaulio tikslas- įsijungti į 
mūsų pblitinę veiklą, atsiri
bojant nuo pasaulėžiūrinių in- 
trygų. Šaulys yra pareigin - 
gas ir taurus savo darbuose. 
Šiuo laiku,kai mūsų tėvų že
mė šaukiasi,nė vienas lietu
vis negali likti nuošaliai, o 
jungtis į didžiąją tarnybą.

Šaulįp, akiratis. Šaulys 
veda dialogą su kitaip ma
nančiais. Tai yra pareiga 
ir privilegija. Įsipareigoji - 

dirkos kūrinį "Valerijai" ir 
paskaitė Gabrielės Petkevi
čiūtės aprašytus įspūdžius 

šaulio idealus deleguoti sa
vo bendraminčiams, nes jo 
tikslas plėsti akiratį toliau 
už siaurų grupinių ribų.

Šaulys, būdamas krikščio - 
niškos kultūros dvasinių ver
tybių puoselėtojas, besireiš
kiantį šiame krašte dialek
tinį materializmą ir jo nihi - 
listinį siaubą skaito kenks
mingu mūsų dvasinėms ver - 
tybėms.

Šaulio įsipareigojimas-ne 
kitus dominuoti, bet savo 
dvasine galia nuoširdžiai ki
tiems padėti šaulio pareigas 
suprasti ir įsipareigojimus- 
gerbti. Šaulys, laisvas nuo 
baimės,kovoja už i dvasinį 
palikimą, kurį perduoda nau
joms generacijoms, kad jie 
suprastų V. Pūtvio politįnį 
palikimą.

Šaulių Credo ,
ŠSTremtyje yra politinė 

organizacija. Nepolitikuoti 
šiandien- nusikaltimas, tai 
būtų dezertyravimas iš ko
vos lauko, palikus brolius 
savo likimui. Nesuprasda
mas politikos vingių, liksi 
bereikšmis šapalėlis Nemu
no srovėj. Mes esame Vlado 
Pūtvio valstybingumo idėjos 
tęsėjai ir vykdytojai.

ŠSTremtyje būdama ne - 
partinė organizacija, laikosi 
nuošaliai nuo partinių riete
nų, kurios kyla dėl pasaulė - 
žiūrinių skirtumų. Manome , 
kad tai yra kenksmingas 
reiškinys, skaldo jėgas mūsų 
laisvės kovai vesti su klas
tingu priešu.

Šaulys pripažįsta VLIKą ,. 
kaip vienintelį pasaulinio 
masto politinį organą, kuris 
atsakingas vesti laisvės ko - 
vą prieš okupantą ir todėl, 
ŠSTremtyje tik VLIKui sub - 
ordinuoja savo karines jėgas. 
Tam tikslui ŠST skiria nuo - 
latinį atstovą prie VLIKo 
ryšių palaikymui.

VILNIAUS ŠAULIŲ 
RINKTINĖS TARYBOS 
POSĖDIS

Svarbiems šauliu reika
lams aptarti, balandžio mėn. 
28 d. Hamiltone, Aušros 
Vartų parapijos salėje 2 v. 
p. p. yra šaukiamas V. Š. 
Rinktinės Valdybos, Kuopų 
pirmininkų, Kuopų moterų 
vadovių bendras Rinktinės 
Tarybos posėdis.

Maloniai kviečiami visi 
Kiupų p-kai ir Kuopų moterų 
vadovės atvykti. Posėdį glo
boja D. K. K. Algirdo Šaulių 
Kuopa. Iš toliau atvykusieji, 
nakvynių reikalais prašome 
kreiptis į Kuopos pirmininką 
P. Kanopą.

Š. m. gegužės 19-20 d. d.

Chlcagoje Saulių Namuose 
Įvyks Lietuvių Šaulių Sąjun
gos Tremtyje atstovų suva
žiavimas. Bus renkama 
Centro Valdyba Ir aptariami 
svarbūs Sąjungos reikalai . 
Visos Šaulių Rinktinės Kuo
pos kviečiamos atkreipti y- 
patingą dėmesį ir jame ak
tyviai dalyvauti.

Rinktinės leidinio- met
raščio išleidimas randa ma
lonų atgarsį ir pritarimą . 
Prie jo išleidimo prisideda 
ne tik šauliai, bet ir visuo
menė bei organizacijos:

Aktyvūs L. K. Mindaugo Š . 
Kp. šauliai V. ir Pr. Dikai- 
čiai - 151 dol. .Neringos Jū
rų Šaulių Kuopa- 100 dol. , 
buvęs ilgametis L. K. Min
daugo Š. Kp. Valdybos vicep. 
-vėliavininkas St. Reutas-100 
dol. , Montrealio \Lietuvių 
Kredito Unija Litas-100 dol. , 
X. -100 dol. , Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 123 Kuo- 
pa-50 dol,L.K.Mindaugo Š 
Kp. bibliotekos vedėjas R. 
Simaniūkštis-50 dol. .Nerin
gos J. Š. Kp. aktyvūs ■ šauliai 
L. A. Jurjonai-50 dol., akty
vus veikėjas, NL į laikraščio 
B-vės Valdybos iždininkas 
P. Klezas-50 dol. ,X.X. -30 
dol.

Buvęs K. L.K. Krašto V- 
bos p-kas dr. P. Lukoše
vičius- 25 dol. , Montrealio- 
Jaunimo Ansamblio Gintaras 
Įkūrėjas ir ilgametis jo va
dovas Z. Lapinas- 25 dol. , 
aktyvus Neringos J.Š. Kp • 
narys- vėliavininkas St. 
Vyšniauskas-25 dol., V.Š. 
Rinktinės Valdybos narės, 
moterų vadovės pa vaduoto
jos :Ald. Urbonavičienė ir J. 
Jukonienė- po 25 dol. ; L. K. 
Mindaugo Š. Kp. narys, Lie
tuvos kariuomenės kūrėjas - 
savanoris, Rinktinės vėlia
vos krikšto tėvas K.Sitkaus- 
kas- 26 dol. ^inomi . KLB 
Montrealio Apylinkės akty
vūs visuomenininkai: J.Ki
birkštis, P. Styra-po 10 dol-. , 
L.K. Mindaugo Š.Kp. Šauliai 
J. Čialka - 10 dol. , ir Aid. 
Sutkaitienė .- 2 dol.

Visiems prisldėjusiems 
prie V. Š. Rinktinės Leidinio 
išlėldinio Valdyba nuošird
žiai dėkoja ir mielai laukia 
kitų, kurie šį kilnų Šaulių už
simojimą paremtų.

J. Šiaučiulis
V. Š, Rinktinės Pirmininkas

L. K. Mindaugo Šaulių 
Kuopa, kartu su Neringos J. 
Š. Kuopa dalyvavo ir talki
ninkavo Vasario 16 dienos 
minėjime vasario 18 d. Auš
ros Vartų bažnyčioje ir Pla
teau salėje. Abi Kuopos uni
formuotos ir su vėliavomis 
pirmą kartą ir Rinktinės vė
liava, bei kitų organizacijų 
vėliavos dalyvavo iškilmin
gose pamaldose ir salėje 
minėjimo metu.

Tuojau po pamaldų Aušros 
Vartų salėje nusipelnusiems 
šauliams Neringos J. Š. Kp 
pirmininkui Br. Kirstukui ir 
L.K.Mindaugo Š.Kp. Rinkti
nės Valdybos sekretoriui P . 
Gabriui buvo įteikt) L. Š. Š.T. 
žymenys, Šaulių Žvaigždės 
ordinai.

Kovo 4 d. AV salėje įvyko 
L.K. Mindaugo Š.Kp. meti
nis visuotinas narių susirin
kimas ir Vlado Pūtvio mir
ties 50 metų minėjimas.

Susirinkimą atidarė pirm. 
Ig. Petrauskas, pirmininkavo 
J. Viliušis, sekretoriavo P . 
Gabrys. Rimties minute bu
vo pagerbti metų laike mirę 
Kuopos nariai- P. Rzevuckas 
ir P.Keturka.

Buvo padaryti Kuopos val
domųjų organų pranešimai . 
Per praėjusius metus Kuopa 
iš savo iždo įvairiems lie
tuvybės išlaikymo reikalams 
paaukojo 328. 63 dol. , Iždo 
stovis geras.Kuopoje yra 63 
nariai.

Paskaitą apie Lietuvos 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Pasaulio Taika ir
Iranas

Ar įmanoma pasaulio tai
ka? Jei susikurtų tik viena 
valstybė visame pasaulyje. 
gal tuomet didesnio masto 
karų ir nebebūtų, jei nebent 
kokie vietiniai be didelės 
svarbos.bruzdėjimai. Juk ir 
krikščionių idealas bene bus 
pažymėtas pasakyme, kad 
pasaulį turėtų vaidyti vienas 
’’piemuo" ir tebūtų tik viena 
"avidė". Kol krikščionybė to1 
pasieks per maldas ir meilę 
artimui- tuo tarpu jau išky
la kitokie idealai, kurie re
miasi nebe pasyvumu,© be- 
atodairine akcija, sujungta su 
kerštu ir negailestingu 
veiksmu ir lydima melo, ap
gaulės ir neapykantos.

Šaulių Sąjungą skaitė J. Šiau- 
čiulis.

Naujai įstojęs į Kuopą J. 
Šulmistras priėmė priešai - 
ką ir Kuopos narys, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas-sava
noris J. Viliušis pakeltas į 
Kuopos garbės Šaulius. Su
sirinkimas baigtas Tautos 
Himnu.

Neringos Jūrų Šaulių Kuo
pa tuo pačiu laiku savo būs
tinėje turėjo metinį susirin
kimą. Jie kartu su mindau- 
gėnais dalyvavo pamaldose, 
bendrai išklausė paskaitą ir 
po susirinkimo kartu daly
vavo prie bendro vaišių sta
lo.

Tai malonus ir gražus 
šauliško bendradarbiavimo 
pavyzdys. J.Š.

D. L. K* . Algirdo. Škulių. 
Kuopos metinis susirinki
mas įvyko kovo 18 d. Jauni
mo Centro salėje. Paminėta 
Vlado Pūtvio mirties 50 mie
tų sukaktis. Išrinkti Kuopos 
atstovai į S-gos suvažia
vimą.

Vlado Pūtvio Šaulių 
.Kuopos metinis susirinki - 
mas įvyko vasario 25 d. , 
Lietuvių Namų Karaliaus 
Mindaugo Menėje. Naujai 
perrinkta Kuopos Valdyba 
ir Kuopos pirm. St. Jokūbai
tis. Susirinkime dalyvavo 
Kuopos steigėja Eugenija 
Klupšienė, šiuo metu gyve
nanti JAV-se.

Paminėta Vlado Pūtvio 50 
metų mirties sukaktis.

Nutarta Romo/* Kalantos 
atminčiai Lietuvių Namuose 
įrengti paminklinę lentą.

Po II Pas. Karo mūsų iš
eiviai, vadinkim juos politi
niais tremtiniais, pergyven- 
darni 1940-41 metus, matė tą 
naują revoliucinį rėžipną, 
ardantį iš pagrindų senąją 
santvarką. Jie savo akimis 
stebėjo, kaip jų giminės ir 
artimieji buvo be teismo , 
nakties metu suimami ir gy
vuliniuose vagonuose tre
miami į šaltąjį Sibirą.

Tąja proga prisimenu tokį 
charakteringą įvykį Kaune. 
1935 m. buvo pastatytas Pie
nocentru! naujas namas. 
Rangovas Kapianas pakvietė 
'Pienocentro Valdybos, Tary
bos ir Revizijos Komisijos 
narius į restoraną vaišių. Jų 
metu tas rangovas rusų kal
boje be pertraukos pasakojo 
nešvankius Anekdotus, Vie
nas iš dalyvių, jį pertrauk
damas, pasakė norįs papasa
koti anekdotą apie Leniną. 
Momentaliai pašokęs | ran
govas Kapianas sušuko:" Ne - 
tronte jego"(nelieskite jo) *. 
Kitiems užprotestavus, vis 
tik buvo papasakotas koks* 
tai gana kvailas ir nešvan
kus anekdotas apie Šį "ne - 
liečiamą" komunistų "šven
tąjį". Reiškia , jau ir prieš 
44 metus Lietuvoje atsiras
davo iš gana pasiturinčių 
sluogsnių Lenino garbintojų.

Nuo to laiko pasaulis la - 
bai pasikeitė: žlugo nacių 
Vokietija ir fašistų Italija , 
bet komunistų Rusija Sovie
tų Sąjungos pavidale ne tik 
išliko, bet kaskart vis plečia 
savo valdas. Štai, kad ir 
Irano įvykiai. Ar nenuosek
liai ten žengiama komuniz
mo link?.

Pirmoji stadija: šachas 
negeras, daugelis protestuo
ja gatvių beginklėse demons
tracijose, ir tų minių nepa
jėgiama išvaikyti. Antra 
stadija: šachas išvyksta a- 
tostogų ir paskiria ministerį 
pirmininką Bakhtiar (nely - 
ginant kaip Rusijos Kerens - 
kis 1917 m.). Trečia stadija: 
leidžiama (kodėl ?) atvykti 
Khomeini iš Prancūzijos, ir 
jau minia gauna ginklus(da - 
linai iš sandėlių ir dalinai 
gal ir iš nežinomų šaltinių) 
ir nušalina Bakhtiar. . . At
vykęs Khomeini, tuoj pas - 
kelbė savo vyriausybę, ir 
vienu laiku buvo dvi Irano 
vyriausybės. Dabar vyksta 
ketvirta revoliucijos stadija. 
Paaiškėjo, kad ta ginkluota 
minia, tai ne vien Khomeini 

šalininkai, bet yra ir kumš
čius iškeliančių demonstra
cijose savų ir infiltruotų ko
munistų, kurie jiet išdrįso 
užpulti JAV Ambasadą Tehe
rane. Maskva ginasi ir gin
sis, kad čia tik pačių iranie
čių revoliucija ir įspėja JAV 
nesikišti į Irano įvykius. A- 
merikiečiai skubiai iševaku- 
uojami. Nevisi musulmonai 
yra Khomeini Šalininkai, o 
kariuomenė, matomai, jau 
yra pakrikusi,nes Teherane 
slaptoji ir viešoji policija 
likviduota ir 11.000 kalinių 
išlaisvinta.

Šaudomi generolai. Tų 
egzekucijų, atrodo, bus ir 
daugiau, ir ne vien iŠ aukš
tesnės karinės vadovybės 
žmonių. ... Ar Khomeini su

gebės parodyti tvirtą ranką, 
ar jis nepasiduos kurioms 
pašalinėms įtakoms ir; ar 
jam pavyks grąžinti istoriją 
atgal,įvedant 7-ojo šimtme
čio, pagal mohametonų Ko
raną valstybę- parodys ne- 
betaip tolima ateitis.

Įdomu, ką dabar pasakytų 
tie neperseniai iš Lietuvos 
atvykę inteligentai, kurie 
pranašavo greitą Sov. Sąjun
gos žlugimą ?Kas gi palaiko, 
infiltruoja ir finansuoja Ira
no komunistus, jei ne numa
tytoji greit subyrėsianti So
vietų Sąjunga ?

Naftos versmių niekas 
taip gerai neįvertina, kaip 
Sov. Sąjunga, kuri, jeigu jai 
pavyktų "išlaisvinti" Iraną , 
tai Arabų pusiasalį "išlais-. 
vinti" bus jai daug mažiau 
komplikuotas uždavinys. Jei 
Sov. Sąjunga užvaldytų ir 
arabų naftą,tai apie Sov. Są
jungos žlugimą jokie "žvirb
liai" nebečirškėtų, nes tuo
met gal pradėtų "byrėti" V. 
Europos pramoninės šalys, 
kurios ypač priklauso nuo 
importuotos arabų ir iranie
čių naftos. Jeigu komunistų 
rankose atsidurtų minėti di
džiuliai naftos šaltiniai,tąi
Sov. Sąjunga būtų pažengusi 
geroką žingsnį pirmyn, siek
dama savo skelbiamus tiks
lus, - užvaldyti visą pasaulį

Žinoma, JAV importuoja 
tik apie pusę jai reikalingos 
naftos .kurios betgi turi eks
portui ir Venezuela ir Afri
kos Nigerija jr turės už ke
lių metų Meksika ir po ne
daug, kitos valstybės. JAV 
prisitaikys ir prie mažesnio 
importuoto naftos kiekio. 
Teks nugalėti daug kliūčių 
bei įvesti suvaržymus,kurie 
atsilieps ir į gyventojų gy
venimo lygį.

Pabaigoje tenka paminėti 
Solženycin’o knygą apie Gu

algimanto skiltis
FAKTAI KALTINA,

Tos Vilniaus kamerinio 
orkestro ypatingai sėkmin
gos gastrolės Jungtinėse 
Valstybėse pažėrė visą eilę 
ne tik klausimų, bet ir neži
nomųjų. Ne, ne. amerikinei 
publikai, bet tik amerikie
čiams lietuviams, bandan
tiems kartais net ir perdaug 
nuoširdžiai sielotis panašio
mis problematikomis, lie
čiančiomis gana komplikuo
tą ’ (nesibaigiančią tik dau
giau gilėjančią) santykių su 
kraštu- ir atvirkščiai -dile
mą. Nežiūrint mūsų rūpes
čio,dažniausiai, kaip atsitiko 
ir su vilniškio orkestro 
koncertais,esame pastatomi 
prieš Įvykdytus faktus. Tuo 
pasirodo, pasirūpina priva
čios agentūros čia ir val
dinės ten. Lietuviškoji vi
suomenė tepasilieka stebė
tojų • rolėje: vieni rodo bent 
kiek aktyvumo, kiti tiesiog 
ignoruoja. Tam tikrai daliai 
mūsiškių ganėtinai skaudus 
minėtų gastrolių maršrutas, 

Lietuvos Kamerinio Orkestro dirigentas Saulius Sondeckas(dešinėje) 
per šio orkestro priėmimą Jaunimo Centro kavinėje Chicagojei Šalia
priėmimo Iniciatorius —skautu Ir sporto organizacijų veikėjas Rimas
Dlrvonls. Nuotrauka E-Šulalclo.

lagą. Ten aprašytas gyveni
mas milijonų žmonių, įkalin
tų Šiaurės Europoje ir Sibi
ro bekraštėje. Vienas iš jo 
minimų epizodų- tai Balto
sios Jūros kanalo kasimas . 
Kasimo priežiūrą Stalinas 
pavedė atvykusiam iš Turki
jos Istambulo žydų tautybės 
milijonieriui. Buvo kasama 
su primityviais įrankiais 
dieną ir naktį,nes buvo įsa
kyta baigti tą kanalą termi
nuotai. Žuvo prie to dar
bo, anot Solženycin o, ketvir
tis milijonų menkai maitina
mų vergų- kalinių. Solženy - 
cin o rusų kalboje parašyta 
knyga yra išversta ir į dau

gelį kitų kalbų, ir apie so
vietinį siaubingą rėžimą ne
žino tik tas,kas nenori to ži
noti.

Irano karalius-šachas yra 
nuverstas nuo sosto. Laikas 
parodys, kiek ilgai išsilaikys 
kiti dar likę karaliai bei val
dovai. Kai pasaulis bus ap
jungtas ir bus įkurdinta tik 
viena pasaulinė valstybė, 
kaip man pasakojo vienas 
entuziastingas žydukas 1940 
m. rudenį - tuomet esą.bus 
paskelbtas vienintelis pa
saulio karalius, Įsivyraus 
pasaulio taika, kuri bus at - 
siekta naujais nužudytų žmo
nių milijonais.. . J .*V .

FAKTAI TEISINA
teapėmęs antros ar trečios 
eilės amerikonų didmiesčių 
toli gražu ne pirmaeiles au
ditorijas. Tuo tarpu tas lie
tuviškas meno vienetas, ka
merinių orkestrų tarptauti
nėje sudėtyje, Europoje lai - 
komas vienu iškiliausių. Va
dinasi, koncertai buvo tikrai 
verti pačių geriausių kon
certinių salių, svarbiausiuo
se amerikiniuose centruose. 
Jei taip neįvyko, kyla klau - 
simas, kas kaltas. Atsaky
mas maždaug kiekvienam 
žinomas, tačiau, savotiško 
kuklumo pagauti, nedrįstame 
prie to prisipažinti ir tiek.

Tiesa, ,vieną kitą žemietį 
čia,lyg ir nervinate orkest
ro tautinė sudėtis:vyrauja , 
tiesa, lietuviai, bet yra rusų 
ir žydų kilmės orkestrantų. 
Bet, kita vertus, jei prisi
minsime nepriklausomos 
Lietuvos operos orkestro 
narių sudėtį, matysime, kad 
bendroji visų tų muzikų tau
tinė proporcija buvo irgi

maždaug tokia pati. Turbūt , 
kurkas svarbiau lietuviška
jai reprezentacijai, to meni
nio kolektyvo bendrasis pa
vadinimas- Lithuanian 
Chamber Orchestra, arba 
kitu atveju-Vilnius Cham
ber Orchestra.

Va, šioje vietoje ir prasi
deda mūsiškė savotiškai 
koncentruota painiava. Net ir 
kai kurių veiksnių atstovai 
bandę aiškintis bei aiškinti 
kai kuriuos klausimus, ry
šium su vykusiomis gastro
lėmis. Valstybės Departa
mente, atrodo, taipgi nevi
siškai žinojo, kaip, kiek ga
lint tiksliau, suformuluoti 
savąsias sugestijas ar pa
geidavimus.

Iš vienos pusės, jei tik 
pralaužiama uždanga, gau - 
bianti Lietuvą ir jos meno 
reprez'entantai, gauna progą 
garsinti lietuviškąją kultūrą 
ir meną tarptautinėje are
noje, nėra kaip neigti, kad 
tai esama pozityvaus ir pa
geidaujamo reiškinio. Jei 
taip, kodėl netikėlis, reika
lauti, siekti ir t padėti kad 
vis^i tai vyktų ne kur pro - 
vincijų užkampiuose, bet tik 
pagrindiniuose ir svarbiau
siuose centruose. Kitoje gi 
pusėje, visada bus teigiančių 
ir šaukiančių už atsargumą, 
kad tik nenukentėtų tie jaut
rūs pripažinimo-!' nepripa
žinimo principai. Jei tas iš
ties, turi kokios reikšmės, 
suprantama, geriausia būtų 
turėti kuo mažiau tos viešos 
"publicity" ir tegu tie meno 
vienetai linksmina kokių ten 
Kansas ar Nebraska valstijų 
farmerius, nors jų muzikinis 
skonis ar bendras išprusi
mas kažin ar siekia Vivaldi, 
Mozart'ą ar Čiurlionį...

Ir daugiau stiprių ir Įdo
mių meninių vienetų iŠ tenai 
(berniukų choras Ąžuoliukas, 
mergaičių ansamblis Lie
paitės) norėtų aplankyti Va
karų pasaulį. Tačiau vienu 
atveju, jų neišleidžia tenykš
čiai pusiau savi- pusiau 
svetimi autoritetai,kitu at
veju išeivija, nors ir norėtų, 
bet nedrįsta "sponsoriais" 
būti. Tuomet telieka vienin
telis, nebūtinai lengvas ar 
garantuotas kelias, tai pa
sikliauti kuria amerikine ar 
kanadine profesionalia kon
certų ruošimo agentūra. Bet 
ir tokiu atveju visa lieka - 
si ir priklauso nuo pačių 
rengėjų įnorių, įsitikinimų 
ar "geresnio biznio" supra
timo. Išeivijos lietuviai ir 
toliau tegali likti pasyviais 
stebėtojais dirbtinoje situa
cijoje.

Palaikymas ryšio su šeima ir draugais
užsienyje tik 35 centai Pirma klase laiškai 17 et. ir sveikinimų kortelės 15 et. visur Kanadoje ir į U.S.A.

Laiškai į kitus pasaulio kraštus 35ct.
ir sveikinimų korteles 18 et.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®
VALIAUS DAILĖS BRUOŽAI

Lietuvių dailėje / pami
nėtina keletas dailininkų,ku
rie būdingi savo kūryboje 
lietuviams tipingomis nuo - 
talkomis. Vieni jų savo dar
buose tšrelškėfantastlnį pa
saulį muzikinėmis temomis, 
kaip M.K. Čiurlionis, kttl- 
lletuvlškos gamtos romanti
ką Z A.Žmuidzinavičius, A . 
Varnas Ir kt./, treti tapė 
mūsų krašto gamtovaizdžio 
nuotaikomis/A. GaldikasV . 
Vizgirda, A. Gudaitis/.Be to, 
keletas grafikų savo kūrybo
je įsijungė Ir įsijautė į lietu
viškos tautosakos tematiką 
/V.Petravičius,P.Augius/ .

Telesforas Valius būdln - 
gas savo dailės darbuose 
dramatine Išraiška žemai
čių gamtovaizdžiuose, sodie
čių buities gyvenimo kompo
zicijose. Valiaus kūryboje 
paveikslo turinys- Idėja ri
šosi su filosofine mintimi. 
Vieni Jo kūriniai dalinai re
alistiniai, ypač ankstyves - 
nlejl, kiti abstraktinio po
būdžio- tai pastarųjų metų 
darbai. Jo paveikslai išba
lansuoti grafiškomis balta- 
juoda dėmėmis arba linijų 
ritmu. Valiaus mėgiama te
matika ir metodas- tai rea
listinių Ir abstraktinių for - 
mų Junginys. Gamtos Iškar
pos, įvairių pavidalų dėmės 
Ir žmonių figūros harmoni
zuotos į vieningą kūrinį, su
telkiant jam reikšmę, mintį , 
Idėją.

Grafiška prasme, jo pa - 
veikslų faktūra labai įvairi Ir 
sudėtlnga:įvaIriausių didelių 
Ir mažų dėmių, Unijų, brūkš
nių bei taškų darnūs jungi - 
nlal, kurie Ir sutelkia Va
liaus kūriniui sodrumo-tur- 
tingumo. Valiaus grafikos 
kūriniai yra vientisi, elegan
tiški Ir estetiški. Jo paveiks
lų žaismingumas, lengvumas, 
faktūros turtingumas bei te
matikos įvairumas telkia 
jiems brandžių meno kūrinių 
savybes. Tik užmetus į Va - 
liaus kūrintus žvilgsnį, jauti 
juose tikrą meninį gyvenimą: 
įvairūs objektai, dėmės, lini

Antanas Tamošaitis

TELESFORO VALIAUS PAGERBIMUI ARTĖJANT

jos žaiste žaidžia, juose yra 
gyvenimas, jausmas Ir me
ninė tikrovė.

Žemaitijos dievadirbių rū
pintojėliai, aptrūnijusios Ir 
pakrypusios koplytėlės,se - 
nos medinės varpinės Ir ki
tų sodiečių dailės dirbinių 
meninė dvasia atsispindi Va
liaus kūryboje.

JAUNYST ĖS METAI 
ŽEMAITIJOJE

Vaikystės Ir jaunystės 
metų įspūdžiai lydi kiekvieną 
žmogų per visą gyvenimą . 
Žemaitija su savita mistiš
ka gamta, senovės sodiečių 
būdingais stilingais trobe
siais, tvorų-tvoromis ap - 
tvertomis sodybomis, šlau - 
d Intų stogų dūminėmis grį - 
ė lomia stogastulpiais bei 
koplytėlėmis kiekvieną kūry
bingą žmogų nuteikia giliai 
mistiškai.

Telesforas Valius yra Iš
augęs Žemaitijos gamtos Ir 
žmonių kūrybos aplinkoje, Jis 
yra daug keliavęs po žemai
čių apylinkes, piešęs seno - 
vlškas koplytėles, rinkęs 
TelšlųAlkos muziejui sodie
čių dailės dirbinius. Iš Va
liaus kūrinių galima matyti 
Ir jausti, kad jisai buvo gi
liai persiėmęs sodiečių kū - 
ryt) C ne dvasia. Valiaus kūri
niai yra lygiai taip pat mis
tiški Ir sodrūs,kaip Ir Že - 
maltljos gamtovaizdis bei jų 
liaudies dailė. Net žemaičių 
bažnytkaimiuose religinės 
apeigos sutelkė Valiui ne tik 
Idėją ar turinį grafikos dar
bams, bet ypač savotišką 
nuotaiką. Tos nuotaikos y - 
pač jaučiamos jo jaunystės 
medžio graviūrose. Vienas 
Iš jo brandžiausių ralžlnlų- 
rellglnė procesija apie seną, 
pakrypusią bažnytėlę. Tokį 
nuotaikingą paveikslą galėjo 
sukurti tik menininkas, Išau
gęs toje aplinkoje.

Valius per daugelį metų 
rinkdamas po žemaičių so
džius liaudies dirbinius Ir 
bendradarbiaudamas su Tel
šių Alkos Muziejumi ne tik 
gerai pažino sodiečių kūry

bą,bet ypač persiėmė tų dir
binių kūrybine dvasia. Visuo
se Valiaus kūriniuose vy
rauja ne liaudies dailės dlr*- 
blnlų formos, bet Jų meninė 
dvasia. Valiaus jaunystės 
(spūdžiai, pergyvenimai ir 
gilus tautodailės pažinimas 
Žemaitijos lydėjo jo kūry - 
bą per visą gyvenimą.

VALIUS KAUNO MENO 
MOKYKLOS STUDENTAS

Mane, tik baigusį Kauno 
Meno Mokyklos aukštąjį sky
rių, pakvietė ten pat dėstyto
ju į baigiamąjį- paskutinį 
kursą, be to, išsirinko Peda
gogų Tarybos sekretoriumi' . 
Tik mudu su skulptoriumi J. 
Mikėnu buvova jauniausi 
dėstytojai, baigę tą pačią 
mokyklą. Visi kiti pedagogai 
buvo senosios kartos daili
ninkai: J. Vienožinskis, P. 
Kalpokas, J. Šileika, V. Did
žiokas, A. Žmuidzinavičius, 
A. Varnas, A. Galdikas ir Ign. 
Šlapelis.

Bene 1932 m. pavasaryje , 
peržiūrint studentų darbus 
ir keliant juos į aukštesnius 
kursus, man tekdavo visa tai 
užprotokoluoti. Pirmojo 
kurso studentų sąrašuose 
buvo ir Telesforo Valiaus 
pavardė. Be mokykloje at - 
liktų darbų, paprastai stu - 
dentai sunešdavo ir naminius 
darbus. T. Valius buvo pats 
Jauniausias ir darbščiausias 
pirmojo kurso studentas . 
Visų dėstytojų dėmesį at
kreipė Valiaus namie atlikti 
grafikos darbai tušu, teptuku 
ir plunksna. Labai gerai pa
menu, kad tai buvo žemai - 
tiški gamtovaizdžiai, kupini 
audringos nuotaikos. Dail.J. 
Mikėnas pirmasis pastebėjo, 
kad iš to Jaunuolio išaugs 
brandus menininkas,nes tuo
se jo grafikos darbuose yra 
kažkas daugiau ir įsijausta 
giliau. Galdikas irgi buvo i- 
tin susidomėjęs tais darbais, 
nes juose jautėsi ne tik Že
maitija, bet ir kūryba Mud
viem su J. Mikėnu buvo itin 
staigmena tuo tarpu prisi - 
minti žemaitiškus vaizdus . 

nes 1926 m. mudu, abu rin- 
kova Telšių apylinkėse liau
dies meno darbų M.K.Čiur- 
lionies Galerijai.

Tada dar Valiaus asme
niškai nepažinojau, o už me
tų persikėliau dirbti į Že
mės Ūkio Rūmus ir dėstyti 
liaudies meną Dotnuvos Že
mės Ūkio Akademijoje. Bene 
kasmet lankydavausi Kauno 
Meno Mokyklos mokslo metų 
užbaigimo parodose ir ma
tydavau ekspresyvius Teles
foro Valiaus darbus. Jie la
bai išsisikirdavo iš kitų stu
dentų darbų. Po trejeto me
tų Telesforas baigė bendrąjį 
dailės skyrių ir pasirinko 
studijuoti grafikos specialy
bę A. Galdiko vadovaujamoje 
studijoje.

Dar studijų metu Valius 
labiausiai mėgo raižyti pa
veikslus linoleume. Jie bū - 
davo didelių išmierų ir labai 
dekoratyvūs. Metų pabaigoje, 
grafikos skyriaus parodose 
jie būdavo kruopščiai įrė- 
muoti. Paskutiniais studijų 
metais Telesforas raižė me
dyje ir vario plokštelėse.

BAIGUS MENO MOKYKLĄ
Telesforą Valių, bebai

giantį Kauno Meno Mokyklą, 
jau gerai asmeniškai paži
nojau.

Jis buvo lieknas,aukšto
kas jaunuolis, visada labai 
elegantiškai apsirengęs . 
Dažnai susitikdavau jį Kau
no gatvėse vis beskubantį su 
piešinių portfolio po pažas
timi. Retkarčiais jis užbėg
davo ir (Konrado kavinę,ku
rioje vidudienyje rinkdavosi 
dailininkai,rašytojai, muzi - 
kai. Mudu su Telesforu prie 
kavos puodelio vis nukryp- 
davome pokalbiuose į Že
maitiją. Aš daugelį metų ten 
rinkau liaudies meną,o jis, 
žemaitis, visapusiškai paži
no tą kraštą.

Valius darbavosi Kauno 
Audinių fabrike, kaip teksti
lės dekoratorius. Vieną die
ną visai netikėtai Telesforas 
atėjo į mano įstaigą su ypa - 
tingu reikalu- nupiešti tau
tinius drabužių eskyzus Kau
no Audinių fabriko choris
tams. Nuvykau į Kauno Au - 
dinius pas fabriko savininką 

p. Tinte ir visa sutarėme . 
Visa bėda, vėliau pasirodė , 
kad tame pačiame fabrike iš-, 
audė ir šilkinius ir Jais ap - 
rengė choristus... Aš spau - 
doje pareiškiau protestą dėl 
tautinių drabužių audimo 
tradicijų laužymo.

Neužilgo į Lietuvą įžen
gė sovietai. Kauno Audiniai 
tapo nacionalizuoti, bet Va
liui pavyko ir toliau pasilik
ti dekoratorium. Žemės Ūkio 
Rūmai buvo panaikinti ir 
mane perkėlė inspektorium į 
Žemės Ūkio Komisariatą.

Vilniuje buvo įsteigta Dai
lės Akademija ir direkto
rius J. Mikėnas mane pak - 
vietė dėstytoju. Po kokių me
tų atvyko ir Telesforas Va - 
liūs, kaip grafikos studijos 
vedėjas. Karo metu taip 
greitai viskas keitėsi,© kar
tu ir mūsų pareigos dailėje . 
Atėjus vokiečiams, persikė
liau į Kauno Taikomosios 
Dailės Institutą tekstilės 
skyriui vadovauti, o Valius 
vis važinėjo iš Telšių į Vil
nių, nes .rodos Telšiuose bu
vo ir teatro direktorium.

Pagaliau, antru kartu ru
sams artėjant į Lietuvą, Va
lių šeima ir mudu su Anas
tazija pasitraukėme į Aust
riją. Valiai apsigyveno kaž - 
kur kalnuose, o mudu suor- 
ganizavomGlasenbache Dai
lės studiją.

Freiburge, įsisteigus 
prancūzų globojamai E eole 
des Beaux Arts et Metiers 
mokyklai .direktorius V.K . 
Jonynas pakvietė mudu su 
Anastazija suorganizuoti 
tekstilės skyrių. Pagaliau ir 
Valius persikėlė į tą Mokyk
lą grafikos skyriaus vedėju.

Freiburge sbsldarė 'me
niška nuotaika, nes toje Dai
lės Mokykloje dėstė visa ei
lė dailininkų: V. K. Jonynas , 
V. Vizgirda, A. Valeška.V . 
Kasiulis, T. Valius, A. Gal
dikas, T. Zikaras; lektoriai - 
H. Nagys(kuris kartu studija
vo grafiką), A. Nyka-Niliūnas, 
dr. J. Balys, A. Ran nitą s ir 
mudu su Anastazija. Mokyk
loje aktyviai pradėjo savo 
talentais reikštis studentai - 
A. K u raus kas, R. Viesulas, A. 
Raulinaitis, Vyt. Ignatavičius 
-Ignas, J. Akstinas, E. Gapu-

tytė. ir kt. Freiburge taip 
pat apsigyveno ir rašytojų - 
Katiliškis, dailDociai, prof . 
Raulinaitis, teatralas J.Ble- 
kaitis, Šokėja B. Vaitkūnaitė 
ir kt. Visuomenei buvo ren
giamos paskaitos bei dailės 
parodos.

VALIŲ ŠEIMA IŠVYKSTA 
1KANADON

1949 m. mudu su Valiumi 
gavome pakvietimus pas Ka
nados konsulą dėl išvykimo 
į užjūrius. Formalumai už 
sitęsė labai ilgai. Mano 
žmona Anastazija jau keletą 
mėnesių ankščiau buvo išvy
kusi Kana do n, o aš su Valių 
šeima savaitę-kitą gyveno
me pereinamoje stovykloje 
prie Bremeno. Ypač tada te
ko p. Valius pažinti, disku
tuojant gyvenimo ir meno 
problemas. Valių efi dėvi tai 
buvo nukreipti kažkur į Ka
nados Vakarus, o jie norėjo 
pasilikti Montrealyje. Taigi, 
Anastazija per YMCA sek
retorių E. Taylor {tedarė 
žygių ir Valiams susidarė 
sąlygos likti Montrealyje . 
Pasak Telesforo, buvo labai 
įdomu, kai Atlanto viduryje 
laivo kapitonas per garsia
kalbį kreipėsi į keleivius ir 
pranešė, kad Valiams bus 
leista pasilikti Montrealyje.

Telesforas Valius gavo 
dailininko darbą tekstilės 
fabrike netoli Montrealio, 
bet už keletos mėnesių per
sikėlė į Toronto miestą ir 
laikinai dirbo komercinės 
dailės srityje.

Mes dailininkai, apsigyve
nę Kanadoje, pirmiausiai 
galvojome tučtuojau įsijungti 
į savo profesiją - dailę. Dar 
1948 m. Anastazija Tamo
šaitienė įsteigė Dailės Stu
diją Montrealyje, surengė 
pirmąją savo studentų paro - 
dą. Atvykus man,YMCĄ..su - 
organizuoji Academy of Arta 
and Crafts ir mine paskiria 
naujos įstaigos direktorium.

Montrealio YMCA Inter
national Branch sutiko su
rengti 1949 m. VALIAUS DAI
LĖS PARODĄ. Visi lietuviai 
su dideliu džiaugsmu padė
jome ją įrengti.

Taigi, lygiai prieš 30 metų 
Valius kaip dailininkas,pa
sirodė kanadiečių visuome
nėje, o po to sekė sėkmingi 
jo žingsniai į kūrybą ir savo 
darbų parodų rengimą Kana
doje, JAV-se,Paryžiuje ir kt.

( į anglų kalbą išvertė S.'Talbott, 
(vadą, komentarus ir pastabas 
parašė E d. Cranks ha v)

(tęsinys)
(... Vienu žodžiu, Chruščev as kalba išimtinai apie 

Stalln’o nusikaltimus prieš Partiją o ne.apie jo nusikal - 
timus prieš sovietų žmones. Paprasčiausiai skaičiuojama, 
- Partijos narių buvo suimta arti miliojono. Nepartinių 
piliečių suimtųjų skaičius siekia bent septyneriopai dau - 
giau. Verta čia priminti, kad apgalvoti kankinimai kalinių 
juos apklausinėjant (skirtingai nuo spontaniško spyrimo , 
niuksų ir pan.) buvo uždrausti pagal.nuosakus iki 1937 me
tų. Baigiantis 1936 ir 1937 m. pradžioje buvo išleistos 
slaptos instrukcijos, kuriose nurodoma, kad kankinimai y- 
ra leidžiami. Centro Komitetas tuos nuostatus patvirtino 
1939 m. Knygos Komentatorius).

" Duodamas objektyvią, koncentruotą analyzę negaty
viosios Stalino pusės, turiu pasakyti apie jo paprotį be a - 
todairos vadinti Partijos narius liaudies priešais, paskui 
traukti juos teisman ir po to sunaikinti. Mūsų Partija dar 
vis nešioja randus žalos, padarytos per tuos valymus. Sta
lino elgesys padarė tfidelį įspūdį paprastiems,tamsiems , 
neišsivysčiusiems žmonėms. Dar ir šiandien jūs rasite 
tokių, kurie galvoja, jog Stalin o metodai buvo vieninteliai 
teisingi kurti socializmą ir atsiekti tikslų mūsų krašte. Aš 
manau, kad tai atspindi labai primityvią, vergišką galvose
ną, tvirtinant, kad žmonės nedirbs nebent kas nors stovės 
virš jų ir plieks botagą ant galvų. Jeigu jūs tikite į vergų 
socialinę psichologiją - kad žmonės turi būti paklus - 
nūs vartojant jėgą, kitaip jie kels revoliuciją - tai gal jūs 
galvojate, kad.represijoSjStalln'o įvestos,buvo istoriškai 
* psl.

neišvengiamos. Bet aš galvoju, kad tai yra nesąmonė. Be 
to - tai prieštarauja pagrindinei Marksizmo-Leninizmo 
doktrinai: žmonės kuria istoriją, o ne vienintelis stiprus 
asmuo. Spalio Revoliucija Įvyko reaguojant į Lenino pat
rauklų racionalų vadovavimą.ne po jo botagu. Žmonės se - 
kė Leninu dėl to, kad juo tikėjo, ne dėl to ,kad jo bijojo . 
Leninas uždegė ir sujungė žmonių troškimus: Stalin as - 
bandė prievartauti žmones ir Partiją jam paklusti.

Viskas prasidėjo vieną į vakarą 1934 m. Suskambėjo 
telefonas,aš atšakiu. Kalbėjo Kaganovič: "Aš skambinu iš 
Politbiuro. Atvyk tučtuojau. Labai svarbu".

Nuvykau tiesiai į Kremlių. Kaganovič mane pasiti - 
ko. Atrodė išsigandęs. Iškarto įsitempiau, viskam pasi - 
ruošęs. 'Kas atsitiko ?"-pagalvo jau sau.

"Baisi tragedija", - tarė jis. - 'Kirov as nužudytas Le
ningrade. Vėliau papasakosiu smulkiau. Dabar Politbiu - 
ras diskutuoja tą įvykį. Mes norime sudaryti delegaciją , 
kuri nuvyktų į Leningradą- Stalin as, Vorošilov’as , Mo
lotovas, priedo delegacija iš 60-ies žmonių iš Maskvos 
Partijos organizacijos ir darbininkų. Tu vadovausi dele - 
gacijai. Būsi garbės sargyboje,ten ir atlydės! Kirov o 
karstą atgal į Maskvą". '

"Gerai".
Nuėjau tiesiai į Maskvos Komitetą. Sudariau delega - 

ciją ir tą pačią naktį išvykau į Leningradą. Nemačiau Sta
lin'o,. Vorošilov o nei Molotov o. Jie keliavo atskirai,spe
cialiuose vagonuose. Man atrodė, kad visas Leningrado 
miestas gedėjo, nors gal aš tik savo jausmus perkėliau ant 
visų.

Visai nesusigaudėme, kas atsitiko. \Mes tik žinojome, 
kad Kirov ą nužudė kažkoks Nikolajev as, kuris buvo iš
mestas iš Partijos užtai, kad palaikė opozicionierių Troc
kį - kas sugestijonavo, kad už viso to slepiasi trockistai.. 
Mes nuoširdžiai Jautėme pasipiktinimą.

(Kirov o nužudymas buvo pradžia didžiojo Valymo 
prasidėjusio Leningrade, iššiplėtusio po eilės policijos 
viršininkų paskyrimo po visą kraštą, paskleidusio terorą 
ir įvariusio « žmones į apatiją ir slapukavimą. 
Kn. Ko-torius).

Aš nebeprisimenu, kiek dienų mes praleidome Lenin
grade- dvi ar tris dienas. Pasikeisdami stovėjome garbės 
sargyboje prie karsto, kai leningradiečiai atsisveikindami 
praeidavo. Mačiau,kaip sumišęs buvo Kaganovič lūs,net 
išsigandęs. Negaliu pasakyti, kaip jautėsi kiti vadai dėl 
Kirov o mirties. Aš atydžiai žiūrėjau į Stalin ą, kai jis sto* 
vėjo sargyboje. Jis galėjo save nepaprastai suvaldyti ir 
jo išraiška buvo absoliučiai neperregimą.

(Stalin'as ruošėsi primajam didžiajam teismo spėk - 
takliui. Jo instrumentu buvo G. G. Yagoda. NKVDvlršinin- 
kas, kuris pirmasis įvedė priverstino darbo sistemą. 
Teismas įvyko 1936 m. .oficialiai vadinosi Trotsky-Zinov- 
ev Teroristų Centro Teismas. Pasibaigė sušaudymu arti
mųjų Lenin o kolegų Zinovievdr Kamenev o ir 14 kitų.

Netrukus po to Yagoda buvo už dar nepakankamą 
stropumą paleistas iš pareigų ir jo vieton paskirtas Yežo- 
vas, patalogiškas asmuo, neužauga, su kuriuo Chruščev'as 
dirbo Maskvos Partijos Komitete. Tad Yežovo valdymo 
metu "valymai" išėjo iš bet kokių ribų ir teroras išsilie
jo visur.

Visuose sekančiuose teismuose asmenys buvo kaltina
mi konspiracija nužudyti Stalin ą, šnipinėjimu užsienio 
kraštams ir daugeliu kitų dalykų.

1937 m. vasarą tarp viešų teismų vykusių 1937-1938, vy
ko ir slapti teismai ir mirties bausmės Raud. Armijos ge
riausių generolų, kuriuose žuvo apie pusė visų karininkų 
korpuso.

Valymai pasiekė lunatiškų dimensijų gale 1938 m., kai 
galų gale atėjo eilė ir Yežov'ui. Jo pareigos teko Berijai , 
gruzinų NKVD viršininkui, kurio pirmas uždavinys buvo 
išvalyti valytojus. Masės aukų,kurias sudarė ir patyskarš- 
čiausi stalinistai aukštose pareigose ir buvo metęs! su en
tuziazmu į ankstyvuosius valymus, buvo suimti,kankinami, 
sušaudomi be teismo ir slaptai. Kn. Ko-torius).

(bus daugiau)
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Lakštingala iš Siaurės
Vis didėjanti St. PetersDur- 

g’o kolonija Floridoje šį se
zoną surengė keletą įvairių 
koncertų. Vienas Išklllauslų- 
s oi 1st ės Glnos Čapkausklenės 
Ir St. Petersourg’o Lietuvių 
Klubo Choro -įvyko š. m. va
sario 7 d.Lietuvių Klube.Čia 
solistė nepaprasto grožio ko
loratūriniu sopranu vėl nu
vedė klausytojus į tą didingą 
Lietuvių Dienų Toronte kon - 
certo dalį, kur diriguojant 
autoriui buvo išpildyta Br . 
Budrtūno Kantata.

Gina Čapkausktenė jau tei
singai užsipelnė "šiaurės 
lakštingalos1 vardą. Tai tikrai 
kristalinis koloratūrinis sop
ranas, kaip ją charakterizavo 
baigę konservatorijas.Audi
torija Įvertino solistę pa - 
gerbdama atsistojimu Ir 
karštais aplodismentais Ir 
"bis" Iššaukimais. Koncerto 
pabaigoje Išpildyta Br.Bud- 
rlūno "Mano Protėvių Žemė" 
drauge su Klubo Choru, diri
guojant muz.Petrui Armonui. 
Čia solistė nepaprastai gra
žiu balsu, tikslia Intonacija , 
gera mokykla užsipelno to
kio aukšto Įvertinimo, koks 
taikomas tik pačioms Iški
liosioms solistėms.

Su tokiu pat sėkmingumu 
solistė Išpildė Br. Bradūno 
"Verpėjos dalną"Iš Kantatos 
"Lietuvos Šviesos Keliu". G. 
Donizetti arijas Iš , operos 
"Lucia dl Lammermoor", J . 
Gaidelio "Šlenaplūtė", St.Gal- 
levlčlaus "Oi, toll, toli", Č. 
Sasnausko "Karvelėli",sklan
džiai palydint Klubo Chorui.

Malonu, kad pasibaigus 
koncertui, prie kavutės Ir už
kandžių visi dalyviai galėjo 
pasidalinti gražiais koncerto

Sol. Gina Capkauskiene dainjioja kartu su 
St. Petersburgo Lietuvių Klubo choru, diri
guojant muzikui Petrui Armonui. kreA/i

VE/OROD2/ĄI
"Dabar aš vartoju naują grožio priemonę", 

pasigyrė Mrs. Jonienė.
"Na, ir ką ten tokio vartoji?", - pasitei

ravo jos vyras.
"Gryną citrinų sunką".
"Nenuostabu, kad-visada esi surūgusi",- 

dėbtelėjo vyras.

- Žinai, kaimyne, ko aš tavęs norėjau 
paklausti. Ar kada nors pastatai savo 
darže paukščiams baidyti baidyklę?

- Na, ir kam jos reikia? Aš pati vi
sada esu namie. . .

mūsų neliks nė išbraukė pavergtų tautų at- A 
‘ ’ ■* ----------- 1 sąjungas. ‘ Šiuo

metu lietuvių skautų yra virš 
4000.

Skaučių grupė, vedama p 
Aleknienės, Išpildė, prlta 
riant gitaroms, visą eilę dai
nų. Tautinių šoklų grupė , 
ved. p. Martlenės, sušoko 
vikriai kelius šokius. Jauni
mas toks mielas’. Dainos bei 
šokiai visiems pakėlė nuo
taiką. Padėka, kad jis visada

Įspūdžiais Ir asmeniškai su- aiški - po i 
slpažlntl bei padraugauti su vienos lietuviškos bažnyčios, slkūruslas 
miela Ir populiaria soliste .

Sol. Gina Čapkausklenė taip 
pat dalyvavo St.Petersburgo 
lietuvių Vasario 16 minėjime 
Ir pakartotinai dar gausinges
nei auditorijai Išpildė Br. 
Budrtūno Kantatą su Kluoo 
Choru,diriguojant P.Armonui.

Reikia tikėtis, kad Floridos 
saulė ir geri solistės bičiu
liai, kuriems Klubo pirm. p. 
Jurgėla padėkojo už tarpinin
kavimą, vėl pasikvies solistę 
Į šią gero meno Išsiilgusią 
pensininkų koloniją. Taip pat 
linkėtina, kad sus įdarytų, s ąly- 
lygos šios iškiltos solistės 
talentui 
pasauly 
tarpe.

- Fui, - sako pagyvenęs ponas. - Kaip 
tu toks gražus berniukas, gali tokius 
bjaurius žodžius vartoti ? Prižadėk dau
giau tokio žodžio nevartoti ir gausi iš ma
nęs dolerį ’.

- Puiku, - sutinka berniūkštis. Bet aš 
žinau kitą, dar bjauresnį žodį, vertą ma
žiausia penkių dolerių. . . Į

pasireikšti visam 
Išblaškytų tautiečių

Dr. J.Kaškells

CHICAGO•1j

VLIKO VEIKLA
VLIKo Tarybos posėdis į- 

vyko š. m. kovo mėn. 11 d. 
Chicago je. Po vykdomųjų 
organų pranešimų ir disku
sijų VLIKo Valdybos pirmi
ninku išrinktas dr. Kazys 
Bobelis^ o į VLIKo Valdy - 
bą inž. Liūtas Grinius, dr. B. 
Armonienė, dr. Jonas Balys , 
dr. Jokūbas Stukas, dr. Jonas 
Stikliorius, dr. Kostas Jur- 
gėla i'r agr. Jonas Daugėla.

Sekančiai VLIKo Tarybos 
sesijai pirmininkaus inž. G. 
Lazauskas, valstiečių liaudi
ninkų atstovas.

Vienintelis VLIKo pajamų 
, Šaltinis yra Tautos Fondas: 

29 West 57 str. New York, N. 
Y. 10019. Remkime jį.

Tautos Fondui sėkmingai 
vadovauja teisininkas Gied
raitis.

Metinis suvažiavimas į- 
vyks gegužės mėn. 19 d.

S; Paulauskas

PARAPIJŲ PADĖTIS
Mes džiaugėmės atvykę į 

šį kraštą pirmaisiais me
tais, kad Chlcagoje esą net 
12 lietuviškų parapijų. Kas 
liko po 20 metų? Vos tik 3

stipriau gyvuojančios, kitos 
panaikintos, juodžiams ati
duotos. . .Dar gyvybės ženk
lus rodo šv. Jurgio, Brtdg- 
porte, šv.Kryžiaus Town of 
Lake. Kai kuriose dar yr; 
lietuviai kunigai, bet nebėra 
lietuvių. 
Gimimo 
mažėja, 
maldose 
jaunimo’, 
kiškas Is 
melstis? 
Jaunimo 
klauso skautams ar ateiti
ninkams, o kur kitas jauni
mas? Suamerlkonėjo? Taip, 
jis mūsų užaugintas tik ang
liškoje atmosferoje mūsų 
pač lų mokyklos e, 1 letuvlška l 
nemoka nei melstis, nei lie
tuviškų pamaldų išklausyti ’. 
Kas gi kaltas ? Patys para
pijų Ir mokyklų vadovai ir 
mes,patys tėvai.Ar yra Gi
mimo parapijoj ir kitose, 
vaikučiams lietuviškos pa - 
maldios? Nėra. Kodėl? Tie
sa, net seniau tėvai kovojo , 
net ptkletavo prie bažnyčios 
- nieko nepadėjo. Nėra nė 
jaunimo chorelio, kad pagie
dotų mišiose. Taigi- Išvada

Ir Marquette Park 
Parapija stebėtinai 
Dejuojame,kad pa- 
be ve ik nes tmato
Tai kurgi katall- 

jaunlmas eina 
Dalis, sakysim , 

Centre, kuris prl-

Mokyklos-rūpinkimės ateiti
mi’.

LIETUVOS ATSIMINIMU 
Š VE NT Ė CH ICAGOJE

Nors vasario 4d.ChiCa- 
goje buvo labai šalta, bet 
Lietuvos Vyčių apskrities 
renginys- Lietuvos Atsi
minimų- praėjo su pakt - 
Ha nuotaika Ir sulaukta arti 
300 svečių, kurių neatbaidė dalyvauja, o šiemet skautai 
didžiulės sniego pusnys Ir tikrai pagilino pažintis su 
šaltis. Lietuviai mėgsta Vy- Vyčiais.
člų parengimus Ir kasmet Šventės rengimo komlte- 
pamirtl Vasario 16- ąją. tas, daug dlroant Irenai San-

Įprastas Martinique vieš- kus, V. Samoškal,H.Kaspar 
butts, puošni salė. Suskam- ir kt, nusipelnė padėkos.Sėk- 
ba maršai, žygiuoja garbės mės [r toliau gražiai dar- 
svečlal su kons.Daužvar- puotls, ypač, artėjant šiemet 
dlene, vysk.Brizgiu Ir kitais, Lietuvos Vyčių Seimui Chl - 
sualdl abiejų kraštų himnai , cagoje.
padedant sol. Zapollenel. Bal.Brazdžionis

Pirmininkas A. Brazis a 
t įdarė vakarą, Ir pavedė^dr 
L. Krlaučellūnul vadovauti 
Invokaclją 'sukalbėjus Vysk 
Brlzglul, prasidėjo vakarle- VASARIO 16-tos Minėjimas 
nė, o po jos turtinga progra - 
ma.

Konsulė Daužvardleuė 
prasmingu žodžiu dėkojo Vy
čiams už pastangas reika
laujant, kad Lietuvai būtų 
grąžinta laisvė. Telegrama 
sveikino meras B Hand Ik Ir 
kiti. Miela buvo vis lems, kad 
ta proga buvo pagerbta Ir 60 
metų skautų veiklos sukak - 
tls. Pristatyta Skautų Sąjun
gos pirm. L. Mlluktenė, ku
riai pirm. Al. Brazis Įtei
kė garbės žymenį. Ats [dėko
dama, ji pareiškė,kad Vyčiai 
Ir skautai dirba bevelk tą 
patį- kad lietuviškas jauni
mas kalbėtų Irpuoselėtų lie
tuviškas tradicijas bei pap
ročius.

Dr. V, Vasaltlenė apžvelgė 
skautų ve tklą, ji kalbėjo gra
žiai lietuviškai. Gaila, kad 
Tarptautinė Skautų Šąjunga'

Simas Kudirka

edmonton

16-tos Vasario minėjimas 
praėjo iškilmingai su orga
nizacijų vėliavom, invokaci- 
ja, prof. J. Slavėno paskai - 
ta ir koncertu, kurį išpildė 
"Antrosios Jaunystės" seks
tetas didžiausiu pasisekimu.

"The St. Catharines Stan
dard" 16-tos Vasario proga 
apie Lietuvą ir lietuvius pa
rašė 4-se laidose viena po 
kitos. Šis stambus dienraš
tis niekados neatsisakė dėti 
lietuvių rašinius. Deda ir sa
vų reporterių straipsnius 
lietuviškais reikalais, jei tik 
reporteriams suteikiama pa
ruošta medžiaga bet kuria 

buvo tema. Šiame mieste esant 
transliuojama kartu su lietu- vir^ ^5 tautybių, negalima 
viška muzika. laukti, kad reporteriai apie

"Lietuvių Namuose" iškil - jas viską žinotų ir patys pa
mingąs minėjimas prasidėjo rašytų straipsnius. Progom 
apie 8 vai. v. Salėje buvo ga- pasitaikius, jie yra pakvie- 
na daug žmonių, savų tautie - ciami ir į lietuviškus rengi - 
čių ir svečių. Jaunimui, ap-nius ir traktuojami kaip ir 
sirengusiems tautiniais rū-kiU garbės 
bais ir įnešus vėliavas, cho- nepaliekanti 
ras sugiedojo Lietuvos Himną dėmesio.
ir O, Canada. Tylos minute- Standard įdėjo didelę vė- 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos Lavos pakėlimo iškilmiųnuo- 
laisvę. Po Simo Kudirkos darfrauką, o taip pat ir nuotrau- 
kalbėjo inž. Linas Ciplijaus -k4 ®lų metų Iškiliosios Lie
kas ( Jaunis ). Choras sugie -tuvaitės, pavadindamas ją 
. __ . . X w • •• * HT ilknnnian

nimas pašoko 4 tautinius šo- patingai graži Barbora Skre- 
kius- Kubilą, Šustą, Kalvelį butėnaitė, kurios tėvai yra 
ir Kepurinę. Programą pra-vLuiečiai. Jai karūną uždėjo 
vedė Romas Kasperas jr. praėjusių metų Iškilioji Lie- 

Po programos buvo šilta, tuvaitė Daiva Šetikaitė, kuri 
gera vakarienė ir šokių mu-savo sunkias pareigas atliko 
zika ligi vėlumos. labai nuoširdžiai ir repre-

Jaunimas, jau mokslus bai zentingai. Kor.
gęs Kanadoje labai gražiai ir 
entuziastingai 
minėjimo ruošime, 
buvo stebėti, jaunus žmones, 
norinčius dirbti Lietuvos la 
bui.. •

bartinę padėtį, kuri

svečiai, niekad 
be atatinkamo

Nepriklausomybės 61 m. 
minėjimą Edmontono lietuviai 
suruošė 1979 m. vasario mėn. 1 \ 17 d. šeštadienį, Edmontono 
Lietuvių Namuose. Ta proga 
pagrindiniu kalbėtoju į Ed- 
montoną buvo atvykęs Simas 
Kudirka.

Jis 1979 m. vasario 16 d. ^ojo np;ur bėga Šešupė". Jau-"Lithuanian Queen," Tai y- 
Edmontone, Albertos Univer
sitete, Mokslo Fakultete pa
sakė kalbą. Didžiausias Al - 
bertoje išeinantis dienraštis 
"Edmonton Journal" apie Simo 
Kudirkos pasakytą kalbą savo 
puslapiuose įsidėjo ilgoką 
straipsnį su Simo Kudirkos 
paveikslu: "Don t trust USSSRj 
defector warns". . .

Daktaras Balsys jaunas gy
dytojas, 1979 m. vasario 11d. 
7 vai. 30 min. vakaro vietos 
radio stotyje davė interviu a- 
pie Lietuvos padėtį, Nepri - 
klausomybės atstatymą ir da-

Stasys Misiulis

pasidarbavo STOVYKLOS PRNCIŠKO- 
Malonu NU VASARVIETĖJE

Pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkporte šią vasarą 
įvyks šios stovyklos-Studijų 
dienos: Liet. Fronto bičiulių 
(birželio 30 - liepos 8), mo
kytojų (liepos 8-14), ateiti
ninkų sendraugių ( rugpjūčio 
11 - 19 ). Norintieji dalyvauti 
informacijos bei registraci -

7 NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ

Kasdien nuo pirmadienio Iki penktadienio 9 vai. vak 
sestadienlals -7-8 vai. vakare.

Visos laidos iš WOPA stoties 1490 AM 
St. Petensbung'e 5:30 - 6:00 po pietų ban9a 

Adresas: iš WT IS 1110 AM banga

2646 WEST 71ST STREET - CHICAGO, IL 60629 
(3121 778-5374

JEIGU NORI NUSTOTI - ,

T f L. 525-8971.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - ** TAVO REIKALAS **

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPES 

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, 

7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., 8 VAL.VAKARO.

ony. 6
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKSTYNQS 

sukaktuvės mažamečiams
ĮVAIRIOS PROGOS

VASARIO 16 PAMINĖJOME
Lietuviška vėliava virš St.

Catharines miesto plevesavo jos reikalais kreipiasi į va- 
Vasario 16-tos šventės pro
ga iškelta ant stiebo prie pat 
miesto rotušės. Nors šaltis 
labai didelis, tačiau lietuvių 
prie rotušės susirinko gero
kas būrys. Burmistro pava
duotojas Peter B. Moor bur - 
mistro Roy Adams vardu iš
kilmingai perskaitė aktą, 
skelbiantį St. Catharinėje 
Lietuvos Dieną. Po atstovų 
kalbų sugiedotas Lietuvos ir 
Kanados himnai.

sarvietės vadovybę šiuo ad
resu : Franciscan Guest 
House, Kennebunkport, ME 
04046. Tel. 207-967-2011.

PATAISA: “Didieji negelbėjo Žydu” 
Nr.9 parašyta “Kari Marksas ir Hit
leris... nors abu buvo liuteronu baž
nyčiose krikštyti“, turi būti vietoje 
liuteronu — krikščioniu. . . J.V.
Praeitame numeryje Informacijoje 

apie VLIKą, turėjo būti. papildyti 
VLIK’o ne Tarybos, bet Valdybos 
sąstate. NL.

* 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

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

PRENUMERATA $10.00 melam* ir $6.00 pusei metu.

keleivis
RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI. NUO H,30 iki 1 2 vai. naktie*, 

PROGRAMOS VEDŽJAS
L. Stank.viflu,, 1053 Albon.l C,.. Duv«,noyt P.O. TEL. *49-**14 ADWAY eSOUTN BOSTON. MASS. O»H7

'”<_5P*I.1979.111. o
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Hamilton toronto Toupyk ir skolinkis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
A. LUKOŠIUS

namuose
Pirmutiniame ir didžiausiame M ja M JI ja 
TORONTO LIETUVIŲ PARA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE ------------------------------------

įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., JeStadieniois nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prie? ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta. > 
Nemokama gyvybta Ir asm. paskolą drauda. 
Nemokamas pilnas žakiif patarnavimas.
Kapitalas — viri $1X000,000.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 9’4%
torm. depozitus 1 m. 110% 
term, depozitus 3 m. 9?4% 
pensijų Fondas 10 %
IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 12 %
nekiln. turto pask. 11 %

J

laimės ratas
Laimės ratą rengia Žūklau- 

tojų ir Medžiotojų klubas 
"Giedraitis" kovo 31, šešta
dienį, lietuvių parapijos sa
lėje. Pradžia 19 v. Laimi - 
kiai: kumpiai, lašiniai ir kt. 
Be to, kavutė ir kiti gėrimai.

Tuo pačiu klubo vadovybė 
reiškia padėką Rasai Bakšy- 
tei už jos talką ir apgailes
tauja, kad buvo praleista jos 
pavardė. V-ba.

sudbury
VISUOMENINĖ VEIKLA
K LB Apylinkės Valdybos 

rengtas Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo 61 metų 
paminėjimas pavyko gerai, 
tautinėje, lietuviškoje nuo
taikoje, nors dalyvių, atrodo, 
galėjo būti ir daugiau. Minė
jimas pradėtas trumpu L. B. 
apylinkės valdybos p-ko Juo
zo Batalčlo žodžiu ir .Tautos 
Himnu. Paskaitą skaitė jau
nosios kartos atstovas - Eri
kas Rotkis. Meninę progra
mą Išpildė dvi grupės: "Tu
mo Vaižganto" šeštadieninė 
mokykla - 4 liaudies dainas 
smuiku, gitara, pritariant 
pianinu: Teresė, Diana, Vi
da Stankutės, o montažą iš 
V. Kudirkos "Varpo", Mai
ronio - "Jūratė ir Kastytis", 
partizaninių kovų - skaitė 
Diana, Joana, Vida Stanku
tės ir Rūtelė, Marytė Rudy
tės. Amtroje grupėje:Petras 
Jūratė Tolvaišai, Rūta ir Jo
nas Čebatoriai, E. Tolvai- 
šienė ir M. Čebatorienė pa
dainavo 5 dainas ir keletą ei
lėraščių, pritaikytų tos die
nos rimčiai. Pianinu, gitara 
ir bugnu pritarė J. Tolvaišai- 
tė ir J. Čebatorius. Meninę 
programą režisavo N. Pau- 
laitienė, S. Rudienė ir E. 
TolvalŠlenė. Žodžiu minėji
mą sveikino latvių atstovas 
Mr. Duhapis, ir estų - Mr. 
Saare.

Vletihių meno pajėgų pro
grama buvo ilga, rimta ir at

likta meniškai puikiai, todėl 
susilaukė audringų dalyvių 
plojimų, o vadovės - apdo
vanotos gražiomis rožių 
puokštėmis. Tolimesnėje 
programoje - vyko linksmi 
šokiai.

Parengime talkininkavo 
Lionė Juškienė, Audra Al- 
brechtienė, Agota Pranskū- 
nienė, Antanas Gatautis ir 
Erikas Rotikis.

* * *
Valys Bružas, energingas 

žymus lietuvių bendruome
ninėje veikloje, žemaitis iš 
"Skoudo", atšventė 65 metų 
amžiaus sukaktuves. Ta pro
ga buvo surengtas jam pa
gerbimas, kuriame dalyvacro 
per 60 asmenų.

♦ * ♦
'*M uiti culture" -daugiakul- 

tūrinė organizacija, Sudbu
ry "Shoping Centre" suren
gė tautinių išdirbinių ir mais
to gaminių parodą. (Charity 
Fair). Dalyvavo 65 tautinės 
bei organizacinės grupės, jų 
tarpe ir lietuviai. Lietuvių 
skyrius buvo turtingiausias, 
todėl susilaukė daugiausiai 
žiūrovų ir pirkėjų, o nuo
trauką ir trumpą aprašymą 
įdėjo " The Sudbury Star ’’. 
Lietuvių skyriumi rūpinosi 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba, suorganizavo Audra 
Albrechtienė, N. Paulaitie- 
nė, A. Pranskūnienė, G. 
Petrėnienė, A. Kručienė, P. 
Nickienė, p. Nugent, E.Tol- 
vaišienė, J. Labuckienė, I. 
Raškevičienė, S. Rudienė, B. 
Stankienė ir E. Staškienė.

Tenka pasidžiaugti gera 
sėkmė, gražia lietuvių re
prezentacija kitų tautybių 
tarpe. Visoms,, visiems , 
prisidėjusiems prie šio dide
lio, bet tautinei peprezenta- 
cijai naudingo darbo, Lietu
vių Bendruomenės Apyl. val
dyba taria lietuvišką AČIŪ.

* * *
Marija ir Petras Venskai 

dviejų mėnesių žiemos atos
togas praleido Argentinoje.

J. Kručas

SVARBU GERAI PAGALVOTI 
Mes savuose pokalbiuose 

Ir įvairiose diskusijose ne
retai užsimename Ir pakal
bame apie čia turimus gra
žius, erdvius, visiems mums 
puikiai pasitarnaujančius 
Natrius. Tuo pačiu visuomet 
minime Ir šioje kolonijoje 
gyvai besireiškiančias savas 
parapijas, jose Išvystomą 
pasigėrėtiną veikią.

Džiaugiamės Ir tuo, kad 
jau visa eilė metų,kaip šioje 
kolonijoje nestokojame gra
žių, erdvių salių ne tik kul - 
tūriniams parengimams, bet 
Ir šiaip sau pasilinksmini
mams, laisvalaikių paįvairi
nimui.

Visa tai yra tiesa, taktas , 
kadaise buvusi s vajonė-vir
tusi tikrenybe’. Taip,teisėtai 
džiaugiamės Ir didžiuojamės 
dažnai jomis naudodamiesi, 
6 neretai Ir svetimiems 
leisdami jose paoūvotl,pa
dūkti.

Šalia to, kartas nuo karto 
tai vienur, tai kitur pasi
girsta balsai, kad mūsų čia 
turimos salės jau per mažos, 
mes jose jau ne be Išsitenka
me, visi nesutelpa me Ir pan.

Girdi, reikia paieškoti bū
dų jas plėsti, didinti, arba Ir 
naujus centrus planuoti, or
ganizuoti.

Gerbiamieji’. Pagalvokime’. 
Ką visa tat reiškia Ir klek 
pagaliau šis reikalas aktua
lus šiandieniniame mūsų gy
venime??? Argi Iš tikrųjų 
mes jau nebeišsitenkame čia 
turimose didžiulėse, keliose 
savose salėse? Būkime ob
jektyvūs, pagalvokime Ir pa
žiūrėkime į šį reikalą blai
viomis akimis Ir samprota-t 
vi mui

Neužmiršk Imc - yra nema-* 
ža šios kolonijos lietuvių Ir 
visai kitokios nuomonės’.Jie 
štai ką sako: skubantis gy - 
ve n Imas mums neša Ir dik
tuoja neperdaugjau malo-

las viliojantis,juo labiau,kad 
šio krašto valdžia tam pa
lanki, galima Ir stambi fi
nansinė parama, tik čia Ir 
vėl tas nelemtas klausimas 
"bet?"...

Š Itok lų patalpų, ypač, kada 
jų statybą finansiniai remia 
šio krašto valdžia, bet kokia 
kritika aišku atpuola. Belle - 
ka tik gan opus komplikuotas 
jų Išlaikymo Idaus Imas, ku
ris mus daugiausia ir bau
gina.

Iš patirties žinome,kad Ir 
su turimais pastatais-salė
mis-turime nemažai rūpes
čio juos administruojant.

Vargstame, nesurasdami 
švaros palaikytojų,virėjų bei 
kitų panašios paskirties tar
nautojų. Dažnai jie keičiasi, 
nepabūna. Be šios bėdos ne
apsieina ne tik šie Namai, 
bet Ir mūsų parapijos. Ar 
sugebėtumėm tokios paskir
ties pastatus Išlaikyti Ir juos 
administruoti? Ar juose gy
venančius įnamius tinkamai 
globotumėm Ir jiems patar- 
nautumėm? Ar Ir Iš jų, atė
jus momentui, s lustumė m į 
ligonines Ir specialias prieg
laudas ?

Tokiuose namuose švara 
bei visas kitas patarnavimas 
be abejo,turėtų būti be prie
kaišto taigi kur kas aukštes
nio lygio, nei mes Iki šiol į- 
pratę. Visa tai Iš administ
ratorių pareikalautų didesnių 
pastangų Ir patyrimo.

Planuokime Ir darykime , 
bet tik apgalvotai, objekty
viai’. Finansiškas Lie
tuvių Namų stovis mus drą
sina, bet nepamirškime,kad 
čia mus lydėjo laimė. Keli 
šios srities žinovai vetera
ną! jau pasitraukė poilsiui. 
teiname prie galo didelių 
skolų mokėjime. Pasisekė, 
bet argi visada jau taip Ir 
bus, Ir vis tik tokią laimę tu
rėsime?? ?
• LN naujoji valdyba pasi-

10% 
9 
9’4% 
9’4% 
t34% 
6%

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

= IMA:

= 1fcT$% <’»’"• paskolas

= 10’4% už mortgičiu*

AKTYVAI virš 22^milijono_dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% jkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
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 1A*

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, v
Suite 403,
Toronto, Ontario

M8V 1C6.

* Namų ■— Gyvybės
/ A A M * Automobilių
Ę fr * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel.ro.
1551 Bloor Street W,

TORONTO, ONTARIO 
M6P 1A5

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533 3531

Lietuviška maisto .gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Ronccsvallc* Ava., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokama* pristatymą* a

nlus reiškinius. Jeigu Ir par 
s įtaiko vienas kitas retesnis 
parengimas,Į kurį nepatenka 
visi norintieji, tai dar toli 
gražu nereiškia,kad čia tu
rimos salės jaupermažos, 
netinkamos Ir mums jau 
reikia ko tai didesnio, mo
demiškos nto Ieškoti.

popiežiaus kalbą per Vatl- Darykime taip,kad žmonės 
kano Iškilmes, paklausė savo žinotų, kad mes atidavėme

skirstė pareigomis sekančiai: tėvo,kodėl jo niekas neiš -geriausius sugebėjimus Ir 
pirmininkas Alg.'Senkus, vi- mokino lietuvių kalbos. pastangas; būkime verti tos 
cepirm. Audr. Šileika, sekt. Žydai turi JAV "Lobbying didelės Istorinės misijos,ku- 
Algis Pacevičius, ižd. J. Sli- Actlon"Organlzaclją, kurios r!ą uždėjo ant mūsų pečių 11- 
vinskas, visuomeninės veik - įtakoje yra abiejų Rūmų ktmlnė situacija.Lietuvių su
los koord. pirm. Teod. Stanu- .veikla. Nuo jų priklauso dl-ruslntl neįstengs,bet fiziniai 
lis, vicepirm. Benita Bedar - dele dalimi politika, ekono - sunaikinti galt...
fienė, Jaunimo reik. M. Yčas, ml ja, rinkimų eiga, kapitalai. Būkime vieningi, balkime 
Statybos ir Namų priežiūros Ir Tel-Avivekam nors nusl- tarpusavio ginčus Ir atstsu-

Daugells yra jau tvirtai įsl-k-to pirm. Haris Lapas ir na- 
ttklnę.kad tos salės Ir visos riais — Jeronimas Cicėnas ,
kitos turimos patalpos yra Ben. Jackus, St. Kuzmas, 
pakankamai erdvios, pato- Valdybos posėdžio metu 
glos, o netolimoje ateityje pirm. Alg. Senkus atkreipė 
net Ir jos būsią perdidelės . narių dėmesį į statybos pro - 
Jie tvirtina kad tuo tikėti y- jektus ir visuomeninės veik-
ra daug pagrindo. ios pagyvinimą.

Štai, kad Ir šių Namų did -
žioji salė. Erdvūs,apie 4OO IŠ LIETUVOS ATGIMIMO 
asmenų sutalpinti galintys SĄJŪDŽIO VEIKLOS

člaudėjus, Washlngton’e tuoj klme veidu į Lietuvą. Seno - 
šaukia: Į sveikatą, nors Iš vėje graikų vadai, priešui
tlkrųjų nesuspėjo sužinoti , užpuolus Ir žvalgybai prane- 
kas ten gavo slogą. šus,kad "jų yra tiek daug, jog

Mes turime daug politiniai jų strėlės užtemdys saulės 
kenčiančių brolių Ir sesių šviesą", atsakė: "Kovosime 
Lietuvoje. Mes jiems galime;amsoje...’’
daug padėti, būdami o r g a - "Būkime vieningi, stiprūs , 
n i z u o t t. Mes turime ryžtingi ir uždegsime Lietu - 
politinį riešutą perkąsti Ir vos laisvės žibintą", - baigė 
paskiau kalbėti apie tai. Ne -savo kalbą dr.K.Liutkus.

Agota Pranskūnienė prie kepsniu, stalo — nuotrauka Iš “TheSudbury Star*’

6 psl.

balkonai, su mažomis Išlm - 
tlmls velk niekados nėra 
naudojami. Jie lieka tušti net 
Ir didelių parengimų metu... 
Faktas,kad vis rečiau Ir re
čiau /lietuviškuosius paren
gimus beats Ilanko jau čia gi
musioj! jaunuomenės karta . 
Mūsų spaudoje jau tiesiog 
mirgėte mirga pranešimai 
apie mišriąsias vedybas, o 
ką visa tai reiškia, žinome 
mes vist:! naujiena juos ma
tyti lietuviškame parengi
me. Gerai dar,jei bent kar - 
tą į metus, bet dažniausiai, 
kad <nel to nebūna... Kas gi 
bus dar po 15-20 metų, kada 
ateis laikas jau jų valkams 
užpildyti mūsų sales? ? ?

Norime mes to ar ne, bet 
tai pats didžiausias . mūsų 
Išeivijos gyvenimo kryžius , 
po kuriuo jau pradedame 
skaudžia! suklupti.

Vis dažniau čia dlskutuo - 
jama taip vadinamų papigintų 
butų statyba vyrėslo am
žiaus žmonėms .Taip, re(ka -

LAS Toronto Skyriaus su
sirinkime aptartos veiklos 
gairės. Skyriaus p-kas dr . 
K. Liutkus priminė,kad rei
kia jungtis Į bendrą kelią 
Lietuvos laisvinimo darbe . 
Jis pakartojo buvusio JAV 
prezidento mintį: "Aš myliu 
lenkus,romėnus, jugoslavus, 
kinus, rusus, tik nemėgstu- 
komunlstų..."

Nereikia apsiriboti lietu
vybės Išlaikymu, Išėjus į 
platų pasaulį, o kovoti už ne
priklausomybės atgavimą^ ne- 
pasiliekant vien tik parapi
jinėse ribose. Reikia eiti į 
plačią visuomenę,praktiškai 
pritaikyti politinę Ir socia
linę teoriją Lietuvos nepri
klausomybei atgauti.

Brzezinski’s ,prez. Carter’ 
lo patarėjas krašto saugumo 
reikalams, pareiškė, kad 
jam yra žinoma Lietuvos Is
torija. Jis užtikrina, kad 
Carter’lo vyriausybė gina 
Žmogaus Teises pasaulyje. 
Jo sūnus, 14 m., girdėdamas

žiūrėkime, kokios spalvos 
parašiutas, bet klek jis tinka 
nusileisti laiko Ir vietos at
žvilgiu. Prasidedančiai ma
tytis šviesai tunelyje, neleis
kime užgesti per mūsų ne
susipratimus.- Nes od tukime 
medžio mūsų tarpe, kuris Iš 
pat pradžių būtų sausmedis . 
Eikime darniai Ir logiškai, 
kad mūsų Lietuvos laisvini
mo tikslas būtų atsiektas . 
Atsiremkime į mūsų protė
vių tautinės kultūros koloną, 
Išslsklelsklme svariu, pla
čiu lietuvišku žiedu, nebūkl- 
ktme tigrais be kojų.

Carai imperiją atkūrė, bol
ševikai ją atstatė. Yra alš - 
kūs pragiedruliai jos sunyki
mui, Kinijos komunizmo va
das Mao yra pasakęs:"Mark
sizmas yra mažiau vertas, 
negu mėšlas". Paklaustas, 
kodėl palaiko komunizmą - 
" Suvienyti Kiniją ’’, - atsakė 
Mao, ’’ bet po kelių dešimtų 
metų mūsų palikuonys tyčio
sis Iš mūsų..."

K.R.L.

FILATELIJOS PARODA 
BALTPEX Vl-ją filatelis

tų ir numizmatikos parodą 
ruošia torontiečiai estai, lat
viai ir lietuviai. Paroda bus 
atidaryta balandžio 7 - 8 d. d.

Parodos iškilmingas atida - 
rymas įvyks balandžio 7 d. 10 
v. r. ir tęsis iki 6 v. v. per 
abi dienas.

Parodos proga bus išleis - 
tas specialus leidinys su pa
rodos programa. Taipgi, bus 
galima įsigyti suvenyrinių vo
kų su specialia kačete-pieši
niu, atvaizduotu visų trijų vai - 
tybių herbais. Piešinys ant 
voko bus keturių spalvų: gel
tonos, žalios, raudonos ir 
juodos. Vokas kainuos tik 25 
centai, o su pašto ženklu ir 
parodos kanceliacija — 50 et.

Norintieji įsigyti, kreipki
tės Į Lietuvių Filatelistų > d- 
jos sekr. K. Kaminską Šiuo 
adresu: 25 Norma Cres. To
ronto, Ont. .M6P 3G9.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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■ Floridos Temomis

(Tg.sa 16 praeito numerio). Z. PULI AN AUSKAS
Klubo istorijoje nauju da- karūnuotas P. Balčiūnas ir 

k lyku skaitytina įvedimas Ka- karaliene M. Grigienė. Po 
ralių ir Karalienių gadynės, karūnavimo iškilmių vyko ka 
Nors toji gadynė tęsiasi tik rališki pietūs ir po to, kara 
vieną dieną. Mat, ašmuo pa- liški didikų šokiai, šiose iš- Degutis prašė dalyvius mal- 
aukojęs kjubui vieną tūkstan-kilmėse dalyvao per 400 , 
tį dolerių, tituluojamas jau svečių, 
minėtais vardais. Klubo pie- Labai gražu ir įdomu, kai

• tų metu jau iš anksto skirtą organizacijos veikloje įneša- 
dieną, tokie asmenys karu- ma kas nors naudingo ir nau- 
nuojami karūnomis, jų gar- jo jos veiklai plėsti, 
bei sakomos kalbos ir gieda- Gruodžio 24 d. klubas su- 
mi kiti karališki himnai. Se- rengė gražias bendras ku
kančią dieną jie praranda ka- čias savo salėje, kuriose da- 
railškus titulus ir lieka tik lyvavo apie 400 svečių. Jos 
klubo gabės nariais. buvo turtingos maisto ir liet.

Naujų karalių karūnavimo tradicijų žvilgsniu. Jas pra- 
iŠkilmės Įvyko lapkričio 26 d. dėjo klubo pirm.' K. Jurgėla, 
Nauju karaliumi tądienąbuvo pasveikindamas čia atvyku-

‘Arpber Holidays” 
1979 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
Žemiausiomis kainomis

Iš MONTREALIO ■- BOSTONO - NEW YORKO 
VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vllnlus/Lenlngradas

balandžio 11 — $795.00
balandžio 25 — $795.00
gegužės 2 Ir 9 — $829.00
gegužės 16 — $839.00
* t
DVIEJŲ SAVAIČIŲ

birželio 7

biržello 7 — S859.0Q
liepos 12 ir rugplūčlo 2— $865.00 
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26— $829.00 
spalio 10 — $829.00

birželio 20

liepos 12

rugplūčlo 2

Maskva 1, Vilnius 5 Ir 6 dienos Vakarų Europoje: 
Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis 
—$1399.00
Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, Maskva 2, 
Helsinkis 2 — $1189.00
Maskva 1, Vilnius 5 Ir 6 dienos Vakarų Europoje:
Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis 
—$1399.00
Maskva 1,Vllnius5 Ir6dlenos Vakarų Europoje: 
Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis 
—$1399.00
Leningradas.2, Vilnius 5, Ryga 2, Maskva 2, 
Helsinkis 2 — $1189.00

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. member

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS^RIBOTAS — PATARTINA ' Č 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P.O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

rugplūčlo 8

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS

Trans-Atlantic Travel Service, Inc., vidaus ir užsienio kelionių 
agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visų eilę 
ekskursijų j LIETUVĄ ir j kitas pasaulio dalis.

Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval.

Vasaros laiku saugojimas
(Storage)

Tel. 767-61836396 Bonnontyne Ave. Verdun, Montr

Savininkai V. Suiinskas 8, San Tel. 364-5712.

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

GUY 
RICHARD ROOFER---- COU VREUR

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

'Richard', kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgllnlngel 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar k 

364-1470

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu

..........................r

Highland Auto Body

19 79.111. 28

nam dalyviui. Klubo - moterų 
sekstetas pagiedojo ir dainavo 
sllet. kūrinių. Klubo pirm.
dar kalbėjo apie liet.1 kūčių

* tradicijas ir burtus jų metu, 
ir pasibaigus vakarienei vi-

- siems padėkojo už tokį skait
lingą atsilankymą ir palinkė
jo linksmų Kalėdų švenčių.

Kūčios buvo visai sausos. 
Ant bufeto durų net spyna ka
bojo. Dalyviai, kad ir nė kiek 
"nesušlapę", skirstėsi į na
mus visai patenkinti. Dargi, 
be čia paminėtų klube buvo

■ ir daugiau renginių bei mi- 
minėjimų, kuriuose ’ buvo 
progos dalyvauti ir čia ra
šančiam.

Vasario 7 d. numatytas su-

sius dalyvius ir pradžioje 
trumpai paminėjęs šios va
karienės tradicijas, pakvietė 
Tėvą T. Degutį malcfai ir in- 
vokacijai atlikti. Tėvas T.

doje prisimint! savo tautie
čius Lietuvoje, mintimis kū- 
čiose dalyvauti kartu su jais. 
Dar kiek kalbėjo apie kūčių 
reikšmę tikintiesiems ir lie
tuviams. Po T. Degučio mal - 
dos ir invokacijos buvor už
degtos ant stalų žvakės ir po 
to pradėta vakarieniauti. Va
karienės metu dalyviai sugie- rengti solistės Ginos Čap- 
dojo keturias giesmes, kurių kauskienės koncertas kartu 
tekstai buvo Įteikti kiekvie-' dalyvaujant ir klubo chorui.

KRONIKA
LITO SUSIRINKIMAS

Montrealio Lietuvių Kre
dito Unijos LITAS narių su
sirinkimai visuomet laukia
mi, montrealiečiai kasmet 
juos mielai ir gausiai lanko. 
Šiemetinis susirinkimas ko
vo 17 d. , Litui žengiant į 25 
-sius veiklos metus,berods, 
buvo gausiausias. Prisirinko 
pilna Aušros Vartų parapi
jos salė narių ir svečių, ku
rie užėmė stalus, domėjosi 
susirinkimo eiga ir laukė 
visada geros duodamos va
karienės. Iš tiesų, Alberto 
Jonelio gamintų dešrų kva
pas skverbėsi Valdybos pra
nešimų metu, o susirinkimui 
pabalsavus už renkamą Val
dybą- ir alkis kamuoti pra - 
dėjo. Gal todėl neperdaug 
būvi gilintasi į diskusijose 
iškeltus klausimus. Šiek tiek 
ilgiau buvo sustota ties sta - 
tybos klausimu. Netrukus 
iškilo siūlymas vieniems.

NAMAI • AP ARTMENT Al • 
ŽEMĖ-PASKOLOS

D. N. BALTRUKONIS 
sisttma lylka Rssltlas In*.

445 Json Talon W, Salto 305,Mtl.
Tol: 273-9181 Rvs.737-0844

Montreal
metams atidėti statybą, nors 
vėliau paaiškėjo, kad jis ke
liamas buvo ne dėl susirin - 
kimo trumpinimo ir vaka - 
rienės.. .Taigi, Lito susirin
kimai, ar jie būna Šv.Kazi - 
mieto ar Aušros Vartų pa
rapijų salėse, praeina ma
lonaus pobūvio dvasioje.

Susirinkimui pirmininkavo 
J. Bernotas. Visi Valdybos 
pranešimai iš anksto buvo' 
atspausdinti ir išsiuntinėti 
nariams. Susirinkime jie 
perskaitomi kiekvienos sri
ties pareigūno ir nesudaro 
jokių staigmenų. Ir šį kartą 
be jokių pataisų susirinkimo 
buvo priimti. Revizijos Ko
misijos Aktas, kaip visada, 
gerai paruoštas ir šį kar
tą buvo be priekaišto Lito 
vadovams.

Naujai atrodė išgirstas 
pranešimas iš Statybos Ko-

PARDUODAMAS AUTOMOBILIS 
- GRAND PRIX 1978 Tlk 7000 
km. I:\vozluotas, su pilnu jran- 
gimu, Išskyrus Malto oro vėdini
mu Žiemei visai nevažinėtas.

Skambinti 482-3302.

INCOME TAX
Pildau IneomeTax forma*., prašau 1 
skambinti vakarais 727-0879 - I 
Leonui Markauskui.

EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ 1979
- tiktai 1,131.00 kanadiški doleriai I

IŠVYKIMO DATOS:
Gegutes 10, Birželio 21, Liepos 12, Rugpiūcio 16 

ir Rugsėjo 20 dienomis.

14 DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU

- VILNIAUS -
- MASKVOS -

•- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į Š(
KRAŠTĄ - KANADĄ

KELIONĖ į MIAMI TIK $ 129 - LĖKTUVU
Rašyti angliukai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INCJ 

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

r I'ladimirVrbone)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

KELIONĖMS Į LIETUVĄPATARNAUJAME VIRŠ26 METAI!

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Musų.Kredito Unijos nariui 
A:t A

JUOZUI BAKANAVICIUI
mirus, jo žmonai Genei ir visiems kitiems 
artimiesiems nuoširdžių, užuojautą reiškia - 

■* Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos “Lito” Valdyba

misijos, kurį padarė dr. P . 
Lukoševičius. Prieš metus 
susirinkimas buvo pavedęs 
Valdybai nupirkti žemės 
sklypą ir sudaryti Lito Na
mų Planavimo Statybos Ko - 
misiją. Žemės sklypas nu - 
pirktas iš Nek. Prasid. Se
selių, kuris randasi prie pat 
jų Namų. Žemės sklypas y - 
ra 11. 722 kv. pėdų. Už jį su
mokėta 48. 000 dol.

Planavimo Komisija, nag
rinėjusi visas galimybes bei 
Quebec'o provincijos situa - 
ciją, siūlo statybą vykdyti . 
Dar iki šiol nepadariusi jo
kių specifikacijų, bet jos 
manymu, pastatas šioje 
miesto dalyje(prie pat metro 
stoties) negalės būti aukš
tesnis kaip 2-jų aukštų ir su 
rūsiu.’ Lito Banko operaci
joms reikalinga nemažiau 
20. 000 kv. pėdų grindų ploto. 
Realesnis statybos projektas 
paruoštas būsiąs iki specia - 

’ lauš įjūrių susirinkimo ge
gužės mėnesio 6 d.

Vakarienę baigiant valgyti 
ir besinaudojant baru, buvo 
paskelbti išrinktieji į Val
dybą: Algis Kličius, Bruno 
Bulota, Julius Jurėnas ir Rū
ta Pocauskaitė-Ručinskienė . 
Jie su dabar esančiais Val
dyboje- J. Bernotu, A. iVaup- 
shu, R. Išganaičiu, Alg. Pta-

šinsku sudarys šiemetinę 
Valdybą. > •

Į Kredito Komisiją per
rinktas J. Adomonis prie e - 
sančių J. Kibirkščio ir V. 
Piečaičio. Revizijos Komi - 
sijon perrinktas K. Toliušis 
prie esamų B. Niedvaro ir J. 
Šiaučiulio.

Tenka priminti, kad Litas 
kasmet iš pelno skiria su
mas lietuviškiems reikalams. 1 
Šiais metais per įvairias 
organizacijas išskirstė virš 
4. 000 dol., tad ir\NL laik
raščiui atiteko 200 dol.

B-vės p-kas Jonas Pet
rulis susirinkime už tai pa
dėkojo. prp.

• Andrius Lapinas, Algis 
Lapinas, Gailius Lapinas ir 
Vilija Lukoševičiūtė ruošia
si dalyvauti Spaudos Atga - 
vimo 75 metų Sukakties pa - 
minėjime. Programai švie
sas sutiko prižiūrėti Rober
tas Valinskas.
• Montrealio Skautų Kaziu
ko Mugė praėjo linksmai ir 
sėkmingai.

Įdomiai praleido vakarą 
praeitą penktadienį Akacte - 
minio Sambūrio suorganizuo
tame Henriko Nagio knygos' 
pristatyme atsilankiusieji.

Aprašymai bus kitame NL 
numeryje.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
1979

A A ŽEMIAUSIA KAINA
J II DIENU SU VISU IŠLAIKYMU IR APRODYMU

Išvykstama is Montrealio gegutės 25 ir grįžtama birželio 13 d.

įskrenda lėktuvas is Montrealio gegutės 25d. 20: 05v.
MONTREALIS - HELSINKIS -

(Laivu) — TALINAS “ 5dienos 
(Lėktuvu) RYGA — 3 dienos

-. VILNIUS - 5 dienos
- LENINGRADAS - 2 dienos.

$ 1198.00 kaina gali būti siek tiek pakeista dol dolerio kurio nepastovumo. 
Į *lq kaina iškaitoma: kelionė lėktuvu, laivu I Taliną, vili persė
dimai, aerouostu mokesčiai, draudimas, I -mos klase* viešbučiai, 
3 maisto patiekalai dleno|e(IS*kyrus tiktai pusryčiai Helsinkyje), 
vieno* dienos ekskursija | Kauna Ir Trakus, kitu dienu miestu ap
žiūrėjimas, viena* teatro bilietas Leningrado Ir Iškilminga 
vakarienė. j

Kreipkitės pa*
Michael K argor,

PANORAMA TOURS INC.
2043 Stanley Street, 
Montreal, P.O. H3A IR7 
Tel. (514) 286-3522

kelnėms
1 pristatant

ir atsiimant 
365-7146M. PHILIPPE IŽZI 

Z PfOp.

SKAMBINKIT - 

NETTOYEURS CLEANERS 
coin, corner 5. ev.7661 A QgJJTRALE 

f 495-90e AVĖ 
j coin / corner Bayne 365-1143

29 M Alined Street, Ville Emard 
766-2667.

7

7



NL REIKALAI
SPAUDOS BALIUS- 
KONCERTAS

Kaip matome iš skelbimo, 
šiais metais ruošiamasis 
Spaudos Balius su Koncertu. 
Toronto Vyrų Choras at
vyksta- su pilna programa . 
Choro įkūrėjas ir dirigentas 
sol. V. Verikaitis nori paro
dyti. montrealiečiams, kad 
niekad nėra pervėlu dainuoti 
Jis yra parodęs su jaunų 
mergaičių suorganizuotu 
choru aukštą dainavimo lygį. 
Jis neapvils montrealiečių 
ir su nauju, apie 30 Vyrų

Choru.
Tad ruoškimės Koncertą 

išgirsti ir pabendrauti su 
daipininkais svečiais Baliaus 
vakare.

Maloniai prašome mont- 
realiečius paskambinti re- 
dakcijon ar Valdybos žmo
nėms, kas galėtų priimti 
svečius vienai nakčiai per
nakvoti. Taip pat, į prašome 
pagalvoti, ką gero galėsite 
įteikti Baliaus vakaro lote
rijai'' ir prariešti į redakciją 
arba rytinėje miesto dalyje 
Vincui Lukauskui. NL

BIRUTĖ ADOMAVIČIŪTE iš Bostono, vadovavusi programai pernai 
metais NL Spaudos Baliuje. Nuotrauka T. Laurinaičio,

Dr. J MaliŠko
Dantų gydytoja,

1440 rue Ste-Catherine Ouest, 
Suite 600

Tel: 866-8235. namų488 - 8528

DR. A. O. JAUGELIENfc 
Dantų gydytoja

— e —
Mio guy apiunr

SUITE 11-12 
Montreal p.Q.

Tel. 932- 6662, namų 737-968 1.

Dr. E. Andrukaitis, m o., f.«.c.p. <c>
TtL.: 522-7236 MONTHĖAL H2J 1 K4

832, BOUU. ST-JOSEPH E. P. Q. CANADA

Dr.A.S. Popieraitis
R.4.. M.D.. C.M., M.Sfc. L.M.C.C ,E.R.C.S.(«" 

t / '
Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, JtĮ- 9?1-4Q24 
Suite 215, Montreal 109, Que.

NOTARE

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS •
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 366-9742
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. — .

Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojanti* pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

365-0505

■)

Rūta Pocauskas,Bc.L.
NOTAI RE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

59 47 Park Ave. Montreal, P. Q. H2V 4H4

Tel: 279-1161; Res. 636-9909.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l
Suite 627, 3 Place Viliu M<r/e, 

Montreal, Quebec H3B 2E3
Tel. (514) 87 h 1430

ADVOKATAS

J. P. MILLER,b.cx.
168 Notre Dome Street E.juite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

8 psl. v

NL S pandos Balins
Koncertas- IŠPILDO IŠ TORONTO

VYRŲ CHORAS, 
vadovaujamas sol. V. Verikaičio.

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

grįžta iš šiltų kraštų
Aušros Vargtų parapijos 

klebonas Tėv. J. Kubilius, 
kaip ir kiekvienais metais, 
šaltąjį žiemos laiką pralei - 
do Arizonoje ( žada parašyti 
įspūdžius); šv.Kazimieropa
rapijos klebonas F. Jucevi
čius buvo išvykęs į Kolumbi
ją. Taipogi sugrįžo iš Flori
dos Pr. ir St. Buikai, A. ir 
M. Augaičiai, A. Kalakaus- 
kienė, Alenskienė, Baršaus
kienė, Harisonienė, Visoc- 
kienė, J. Liubinskas sli J". 
Petruliu, A. Norkeliūnas sū 
L. Giriniu, broliai Bernotai 
su žmonomis, L. ir K. Šimo- 
nėliai, Aldona Mališkienė. 
Bet daug daugiau montrealie
čių šią žiemą leido Florido
je. Ne visi žinomi, arba dar 
nesugrįžę. Bendrai, kana
diečiai lietuviai, ypač iš To-' 
ronto, sudarė nemažą pro - 
centą poilsiautojų Floridos 
paplūdymiuose.

Su įdomiais ir pergyven
tais žemės drebėjimo įspū - 
džiais iš Accapulco, Meksi
kos sugrįžo Antanas Kėblys. 
• Ignas Petrauskas turėjo 
nelengvą operaciją Reddy

TORONTO VYRU CHORAS pirmame pasirodyme prieš metus laiko Lietuviu Namų salėje, dainuoja vaišiu 
dainas, diriguojant sol. Vaclovui Verikaičiul.

.............. .. o Rasa Lukoševičiūtė lan- Arts Council suruoštuose 
Memena ligoninėje, bet bu- kogi Canadian Folk ansamblių vadovų kursuose,
damas stiprus vyras iš su
dėties ir sveikatos, operaciją 
atlaikė, ir sveiksta ligoninėje.
• Praeitą šeštadienį pas Gi
rinius-Norvaišas, prie gerų 
vaišių buvo atšvęstos vardi
nės. Susirinko bebeik tie pa
tys, kaip kasmet, tik pasi
gesta Vytauto Kudžnios, ku
ris jau draugus yra apleidęs 
amžinai. Buvo atvykę ir sū
nus Šarūnas su žmona i|š Dor
chester, Mass.

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Poirtiec ★ Buick ★ Antra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJQ AUTOMOBILIU !

• NESITIKČTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

LEONAS GUREOCA5 
Sales Manager

(Lietuvis atstovas)
UŽEIKITE I (SITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manager** 

LEO OUREKAS

muu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391 
_IAt «hf tng Wf til ________

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Re$.: 256-5355

PETRAS ADAMO N IS
C. I. B. 1 

GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE • GYVYBC

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

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

I

DANPAR REALTIES CORP.
I 3 1 0 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 

MONTREAL QUEBEC. CANADA 
rl3Z .'M9

VINCAS PIEČAITIS

'Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
In vestaci jos JjA.V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3X20 Namų 376-9701

AųentOra veikia nuo 194 5 m.

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

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

. I

Prisikėlimo Parapijoms 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8_____________________ •___________ 532-3414

AKTYVAI — viri 15 milijonų
KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10-3 
Antradieniais 10-3 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8 
šeštadieniais 9-1 
Sekmadieniais 9.30 - 1

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
■ AMfu«UMM«r - fueroruet

PAR DAV

ĮVAIRIŲ

BALDŲ

PER

AUKŠTUS

KRAUTUVĖS

MAS

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įfnonėjO baldai yra 
aukŽtos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimus.

7635 CtMTRALI "4eAVENUE^< 363*3887
j"7543 CRNTRALR 300-1802 (DKCORATION)_________ _

, —— —, (YlūMTREfiLJa LJETLIUJLl 
UIZ>±1 HREDliq UNJJH

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

MOKA UŽ: 
Einamųsias s-tas .. 
Taupomųsias s-tas
Pensijų planas

945%

10 15%

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines ..............
Nekiln. turtų ..........
čekių kredito .........
Investacines nuo ...

11.0% 
12.0% 
■12.0%

Duoda nemokamų gyvybės apdrau
dė iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Neviok. gyvybės apdr. iki ,$10.000 
už paskolos sumų.

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 vasarų 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 O v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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