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SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

QUEBEC’O PROVINCIJOS LIBERALU PARTIJOS LYDERIS CLAUDE* 
RYAN, KALBASI SU SAVO RĖMĖJAIS ARGENTEUIL APYLINKĖJE.

NORI ATSVERTI 
CLAUDE RYAN 
POPULIARUMĄ

Lachute.Argenteuil srityje, 
į šiaurę nuo Montrealio, li
beralai buvo ilgą laiką po
puliarūs , ypač dar labiau 
sustiprėjo, perėmus vadova
vimą Claude Ryan.

PQ partija, susirūpino 
savo populiarumu šioje sri
tyje ir parėmimu savo kan - 
didato Charles Roy. Atsilan
kyti žada net eilė ministerių: 
finansų, socialiniams reika
lams, agrikultūros, turizmo, 
ekonominio systymosi ir 
parlamentarinių reformų.

Negalima tvirtinti, kad PQ 
tingi, ar nežino kaip dirb
ti.

TIRONIJOS PABAIGA
Tūkstančiai ugandiečių 

pirmą kartą per 8 metus ga
lėjo balsuoti,nes Tanzanijos 
trupės apsupo paskutinę ti
rono Amin apsigynimo vie
tovę Jinja. Apie 600 jam lo
jalių karių spiečiasi prie jo. 
Važinėdami Mercedes Benz 
automobiliais, šaudo aplin
kinių kaimelių gyventojus .

Specialus britų pasiuntinys 
iškėlė britų vėliavą virš pa
siuntinybės, simblizuojant 
pilnų diplomatinių santykių 
atstatymą po trijų metų.

Dabar, norint atstatyti de
mokratinę vyriausybę Ugan
doje, vykdomi balsavimai.

Anglai ir amerikiečiai į- 
sipareigos bilijonine para
ma padėti atstatyti nunioko
tą Amin'o rėžimo ir karo 
veiksmų Ugandos ekonominį 
gyvenimą.

Nuverstas diktarius Idi Amin — Ugandos išlaisvintojas -Tanzanijos 
Foto: “Time" prezidentas Julius Nyerere.

BREŽNEVAS PERRINKTAS
Vienbalsiai (kaip gi gali

ma Sovietų Sąjungoje 
kitaip ?)perrinktas preziden
tu Leonid Brežnev’as. Iš
rinktas 1. 500 delegatų. Pats 
irgi balsavo už save.

Savo pareigų priėmimo 
kalboje Brežnev'as pabrėžė, 
kad ir toliau reikia rūpintis 
remti "išsilaisvinimo judė - 
jimus" užsienyje. Pasižadė
jo rūpintis sovietų pilie - 
čių gerbūvio pakėlimu ir to
liau.

Nepasakė, kokiu būdu 
tai numato padaryti. Tik
riausias būdas- tai spausti 
okupuotus kraštus, kur žmo
nės, niekad maisto netrūkę, 
savo ūkius gerai tvarkę, da
bar priversti kombinuoti 
mėsos, kąsnį ar net ir pieno 
puodelį. . •

APGAVO KURDUS
Khomeini Irano revoliuci

jos pradžioje pažadėjo kur
dų genčiai autonomiją už jo 
vyriausybės palaikymą. Ša
chą nuvertus, jis savo pa
žadą patogiai pamiršo (gal 
sukalkėjimas veikia?).

Dabar kurdai nepatenkinti 
ir kelia ginkluotus neramu
mus.

Kita musulmonų frakcija , 
nepritarianti mirties baus
mėms buv. šacho pavaldi
niams, kaltina Khomeini ir 
palaiko kurdus.

Iranas dar pavojingai ne- 
nurimęs. Iškyla į viešumą, 
seniai nujaučiamas ir Sovie
tų KGB įsimaišymas ir ne
rimo didinimas Irano vidaus 
reikaluose-

BENDRLKDMENYBĖS
AMERIKOS LIETUVIU TARK 

INFORMACIJA
SKAIDRĖJA ALTOS IR 
LIET. BENDRUOMENĖS 
SANTYKIAI

Amerikos Lietuvių Tary - 
ba yra nusistačiusi palaiky
ti artimus santykius su vi
somis patriotinėmis orga
nizacijomis, grupėmis ir 
laisvinimo veiksniais. Ba
landžio 18 d., Chicagoje, Al
tos būstinėje, įvyko Ameri
kos Lietuvių Tarybos V-bos 
posėdis, kurį pravedė pirm, 
dr.Kazys Šidlauskas. Visuo
meninių Reikalų Komisijos 
p-kas dr. Leonas Kriauče- 
liūnas painformavo apie pla
nuojamą politinių studijų sa
vaitę ir apie numatomą sim
poziumą tema "Lietuvos 
laisvinimas ateities per - 
spektyvoje".

Toliau visas posėdis buvo 
skirtas aiškinimui Altos ir 
Liet. Bendruomenės santy- Sovietų Imperijos kolonljo- 
kių. Reikalą buvo stengia- mis.Užgniaužimas Žmogaus 
masi svarstyti pagrindinai . Teisių, atėmimas pągrlndl- 
Buvo pabrėžta, kad Altą nori n'l'l laisvių, ekonominė eks- 
gero sutarimo su Lietuvių ploataclja, rusifikacija, ma- 
Bendruomene. Priimtas Ro- s Intai žudymai Ir deportacl- 
chester'io pasitarimuose ios greitai buvo vykdomos 
numatytas nuostatas,kad Al- viena po kitos.
ta ir LB, siekdamos laisvi- Baltai, tradiciniai vakarle- 
nimo veiklos derinimo,pasi- tlškos orientacijos, nepame- 
sako už glaudesnį šių dviejų tė vilties į nepriklausomybę, 
veiksnių bendradarbiavimą, H-jo Pasaulinio Karo metu, 
tarporganizacinę informaci- estų, latvių Ir lietuvių glnk- 
ją, darbų koordinaciją ir a- luotl daliniai kovojo aršiai 
teities žygių planavimą. Tam Prle§ Sovietus Iki gegužės 8 
tikslui abięjų veiksnių vai - dienos, 1945 m.Po to ger.Uų 
dybos pasikeičia ryšininkais, kovos vyko Baltijos kraštuo-

Taip pat priimtas nuosta- se maždaug Iki 1953 m.,kai 
tas, kad glaudesniam bend- kuriais atvejais netlkll964m. 
radarbiavimui ir veiklos de- Per šį llgą.herolšką prle- 
rinimui numatoma kas-i š In Imąsi baltų laisvės ko vo- 
met šaukti Altos ir JAV LB- tojai prarado daugumą gy
nės atstovų pasitarimus. 
Nuspręsta, kad Altą arti
miausiu laiku sudarys spe
cialią komisiją, kuri aiš - 
Įtins kitus abudu veiksnius 
liečiančius klausimus.

Be suminėtųjų posė
dyje dalyvavo dr. J. Valaitis, 
T. Blinstrubas, dr. Vi. Ši
maitis, V. Kutkus (atvykęs iš 
Detroito), kun. A.Stašys.J. 
Skorubskas, P. Bučas, Gr. 
Lazauskas, O. Barštekytė, K. 
P. Dirkis, J. Pakalka, J. Ta- 
landis, E .Vilimaitė, Alg. Mo
destas, I. Blinsturbienė, kun. 
dr. J. Prunskis.

LIBERALAI KVIEČIA 
ETNINES GRUPES

Quebec»o Liberalų Parti
jos Etninių Grupių Komisija 
kviečia atvykti į Etninių 
Grupių Simpoziumą tema 
"Lygiateisiškumas: mitas ar 
realybė ?", gegužės mėn.5-6 
d. d. CEGEP Maisonneuve, 
3800 Sherbrooke str.Eąst.

Komisija kviečia įvai
rius asmenis jame dalyvauti, 
nes bus diskutuojami svar - 
būs klausimai Konstitucija , 
socialiniai reikalai, ekono -

V

BALTŲ VETERANŲ LYGOS 
KONVENCIJA

Šioje Konvencijoje, įvyku
sioje kovo 24 d. 1979 m. Lie
tuvių Salėje 1573 Bloor st.W. 
Toronto mieste, Ont., buvo 
paskelbtos rezoliucijos:

Prieš trisdešimt devyne
rius metus Sovietų Sąjunga 
pradėjo savo Imperialistinę 
ekspansiją,pravesdaml gink
luotą Invaziją į Estiją, Lat
viją Ir Lietuvą. Tiesioginė 
pasekmė slapto Hitler’lo
štai ln’o susitarimo buvo už
plūdimas Lietuvos 3oo.ooo 
Raudonosios Armijos karių 
birželio mėn.15 d. ,1940 m., 
Ir Estijos bei Latvijos bir
želio mėn.17 d. ,1940.

Sulaužant visas tarptauti
nes sutartis,Iš Baltijos vals
tybių buvo pagrobta jų nepri
klausomybė Ir jos paverstos 

BALTIEČ1Ų KARINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS TORONTE. Iš kaires: A.Jurs, kun. P. Ažubalis, 
A. Ruzgys(mirąs), pulk.<>ąrlamento narys J.R. Breithaupt, s. Jokūbaitis, puik. R. A. Stevenson, E^Ozols, M.Tomando, 
A. Kola ir E. Tori. Foto: S. Dabkus.

BALTIC VETERANS' LEAGUE IN CANADA 
CONVENTION MARCH l?7?

miniai, kultūriniai, ko muni - 
kacija ir švietimas.

Labai prašome užsire
gistruoti iš anksto, telefonu 
(514) 284-1212 pas Rita de 
Santis arba Kathy Schneider

Paul Pantazis, President 
Ethnic Groups Commission 

vybių- apie 4% visos tautos 
/ pervedant į JAV gyventoji 
proporciją, atatlktų 8 mU. 
mirčių/.

Esame liudininkai, kad 
po Antrojo Pasaulinio Karo 
daugelis kolonlaltnlų Impe
rijų Išnyko Ir Iškilo sava
rankiškos valstybės. Šiuo 
metu tik vlenlntėlė Sovietų 
Sąjunga dar tebėra kolonlall- 
nė pajėga 2O-ame amžiuje , 

Per eilę metų,tačiau, bal
tai neprarado savo pasiryži
mo atgauti laisvę. Jie atsis
piria prieš savo prlespau- 
dėjus ir neprarado tikėjimo, 
kad visos kolonlallnės Impe
rijos žlunga, įskaitant Ir So
vietų Sąjungą.

Per eilę metų baltų lais
vės viltis parėmė nuolatinis 
jų tėvynių aneksijos į Sov . 
Sąjungą nepripažinimas visų 
didžiųjų laisvojo pasaulio 
vyriausybių, didelis skaičius 
deklaracijų. Pradedant JAV 
deklaracija liepos 23 d. ,1940 
m. Iki "House Concurent Re
solution No.416", vienbalsiai 
priimta Senate Ir Rūmuose 
1966 m.

39-aIsiaiS Sovietų okupa
cijos metais mes-estai, lat
viai Ir lietuviai veteranai 
pasiliekame Ištikimi savo 
tėvynėms Ir kalbame visų 
pavergtų tautų vardu.Todėl 
mes, Baltų Veteranai, čia su
sirinkę,kovo mėn.24 d. ,1979 
m. antrajai Konvencijai Ka
nadoje,
SKELBIAME,kad mūsų žmo
nės pabrėžtinai atmeta po
litinę situaciją, sukurtą Bal
tijos valstybėse Sovietų Są
jungas okupacijos.

KALTINAME Sovietų Sąjun
gą už papildytus Ir tebetę
sia mus tarptautinius nuslkal- 

Malonus laikraščio Skaitytojau 1
Neužmiršk savo testamente KANADOS LIETUVIŲ.

FONDO.

tlmus prieš Baltijos valsty
bes.

REIKALAUJAME, kad Sov. 
Sąjunga atitrauktų savo kal- 
rluomenės, policijos Ir ad - 
mlnlstracljos dalinius Iš 
Baltijos valstybių.

ĮSIPAREIGOJAME sustip
rinti savo pastangas laisva
me pasaulyje, kad baltams 
būtų grąžintos laisvo apsis
prendimo teisės.

ŠAUKIAMĖS Į laisvosios 
žmonijos sąžines suprasti 
didžiulį neteisingumą,tebe
vykdomą Baltijos tautoms Ir 
paremti mūsų visas pastan
gas atstatyti laisvę Baltijos 
valstybėms.

UŽTIKRINAME, kad laisvo
sios Estijos .Latvijos Ir Lie
tuvos politika orientuos Is Į 
žmogiškąjį progresą, socia
linį teisingumą Ir tarptauti
nį bendradarbiavimą, atrem
tą Į savitarpio respektą tau
tiniam savarankiškumui Ir 
teritoriniam garbingumui.

Baltų Veteranų Lyga 
......... —• —Kanadoje 
pas įrašė:

A.Jurs, Edm. Ozols , S.
Jokūbaitis 

/originalas anglų kalboje/

HAMILTONO M. VALANČIAUS 
MOKYKLA BAIGIA MOKSLO 
METUS

Gegužės 12 d. ši lituanis - 
tinė mokykla baigia šiuos 
mokslo metu. Iškilmės pra
sidės 9:30 v. r. Mišiomis AV 
šventovėje, po to Jaunimo 
Centro salėje iškilmingas 
Aktas.

Šiemet mokyklą baigia 85 
mokiniai, išleidžia 11 abitu
rientų.
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Nep’iiHatwu JįėGtoa
U! Lietuvos išlaisvinimą! U! ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty bo Canada!
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VASARIO 16 GIMNAZIJA LAUKIA
MOKINIŲ IS AMERIKOS

Šių metų sausio mėnesį su- kant Vasario 16 gimnazijoje?
ėjo 25 metai, kaip Vasario 
16 gimnazija egzistuoja Hut- 
tenfelde - Romuvoje. Išleido 
ji per tą laiką daugiau kaip 
šimtą abiturientų, kurių dau
gumas baigė aukštąjį mokslą, 
ne vienas pasiekė profesūros 
Vokietijoje ar Amerikoje. Jos 
nuopelnai emigrantiniame 
gyvenime dideli, nors ir e- 
same linkę vis paieškoti dė
mių ir šešėlių vienintelėje 
lietuvių gimnazijoje laisva
jame pasaulyje. O kur jų 
mūsų emigracinėj veikloj nė
ra? Ar verta todėl dėl vienos 
kitos klaidos, dėl vienokio ar 
kitokio priekaišto šiai mo
kyklai pagailėti į ją siųsti 
savo vaikus ir tuo net vesti' 
ją prie likvidacijos ? Nepa- 
slaptis, kad paskutiniais de
šimčia metų jos tnokinių skai 
čius nėra didelis, tik apie 70- 
60. Šį skaičių būtinai reikia 
išlaikyti ir pakelti, jei no
rim būti'vokiečių remiami. 
Jie duoda gimnazijai 4/5 vi
sų reikalingų išlaidų, rei
kalaudami bent ' 1/5 lėšų
iš pačių lietuvių. Šie ir au
koja, tiek. Mokinių skaičiaus 
problema vis aštrėja:Vokie- 
tijoje tėra jau tik mišrios 
( vokiškos-lietuviškos ) šei - 
mos,ir tai iš Lietuvos atvy
kę jau po karo. Senųjų karo 
metų tremtinių labai nedaug 
bepaliko: vieni jų išmirė, 
antri nutauto. Jau keletas 
metų gimnazija gali pasiekti 
minėtą mokinių skaičių tik 
Amerikos lietuvių dėka. Pa
staruoju metu mokinių iš už- rugsėjo 3,į bendrabutį reikia 
jūrių esti apie 20. Norėtume, atlėkti rugsėjo 2 ( paprastai 
kad mažiausiai tiek jų būtų 
ir ateinančiais 1079 - 80 
mokslo metais. Dar geriau, 
jei jų padvigubėtų, nes ir 
mokytojų ir patalpų užtektų.

Kodėl naudinga ir pras
minga leisti mokinius į Va
sario 16 gimnaziją Iš Ameri
kos ? Visų pirma mokslo me
tai, kuriuos mokinys praleis 
šioje gimnazijoje, jam bus 
įskaityti jo gimnazijoje, grį-

skrendama iki Frankfurto ar
ba Luxemburg©). Smulkesnių 
informacijų duoda: — Litau- 
isches Gymnazium, 6840 
Lampertheim - Huttenfeld, 
West Germany ir O. Zails- 
kienė, 1934 S. 48th Ct., Cicero^ 
III,. 60650, tel. : 6527066.

V. Natkevičius, 
Direktorius

Tėvas Alf. Bernatonis, OFM 
Gimnazijos kuratorijos pirm.

žus į Ameriką. Mat, mūsų 
gimnazijoje pagrindinių da
lykų mokomasi pagal Ameri
kos " high school " progra
mas. Mokinys, pavyzdžiui, 
čia mokysis anglų k. ( dėsto 
diplomuota amerikietė mo
kytoja), Amerikos istorijos, 
matematikos ir bent vieno 
gamtos mokslo dalyko (bio
logijos, chemijos, fizikos) 
iš amerikietiškų vadovėlių. 
Be abejo, šalia to jis turės 
sistemingai mokytis lietuvių 
k. ir literatūros. Lietuvos 
istorijos, turės specialią 
mokytoją vokiečių kalbai. Net 
ir rusų kalba yra jos norin
tiems dėstoma, taip pat ir 
pranzūzų k. Privaloma ir ti
kyba, dailė, kūno kultūra, 
mažiesiems mokiniams dar
beliai.

Ar yra kur geresnė proga 
jaunuoliui pažinti Europos 
kultūrą, jos gyventojus ir 
gyvenimo būdą, kaip besimo-
2 psl.

Mokykla tam reikalui orga
nizuoja ekskursijas ir trum
pesnes keliones po Hutten- 
feldo apylinkes. Per Kalėdų 
( 3 savaitės), Velykų ( 2 sa
vaitės), vasaros (9 savaitės) 
atostogas mokiniai gali eks- 
kursuoti po visą Europą ir 
gan pigiai.

Net ir didžiausi skeptikai 
jau liovėsi abejoti, jog lietu
vių kalbos gimnazijoje galima 
išmokti daugiau nei šeštadie
nio mokyklose Amerikoje. 
Aukštesnųjų klasių mokiniai 
čia turės gal vienintelę savo 
gyvenime progą ištisai per
skaityti lietuvių klasikus ir 
jaunesniuosius autorius.

Gimnazijos bendrabutį iš 
dalies veda amerikiečių auk
lėtojai, jame stengiamasi su
daryti gerą pedagoginę at
mosferą. Berniukų bendra
bučio krizė, kurį laiką netu
rint vedėjo, nugalėta: jam 
vadovauja jaunas pedagogas. 
Už mokslą ir pragyvenimą 
(maistą ir kambarį) per me
tus reikia mokėti DM. 2, 640- 
— šiuo metu 1 doleris yra 
maždaug DM. 1.75.

Brangūs Tėveliai, pasinau- 
dokit nepaprasta proga. Jūsų 
sūnui ar dukrai geriau išmok
ti lietuvškai, pamatyti Europą, 
pažinti jos kultūrą I Tuo pačiu 
neleisti užgesti vienintelei 
laisvajame pasaulyje lietu - 
viškai gimnazijai, kuri ugdo 
ir mokslina jaunimą ateities 
Lietuvai.

Mokslas prasideda š. m.

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

REMK1ME KOVOJANČIUS _ 
UŽ LAISVĘ

Toronto Lietuvių Namų 
narys savo stralpsnyje"Kat- 
ba,bet neveikia* NL 15 nr. , 
labai gražiai aprašė blogą 
mūsų tarpe įsigalėjusį pap- 
rotį: daug kalbėti, o mažai 
veikti.

Manyčiau, kad šiandien jau 
yra atėjęs laikas šio pikto 
papročio visam laikui atsi
kratyti Ir vietoje tuščių kal
bų—veikti.

Jeigu kas mano, kad mes 
savo mažomis jėgomis nieko 
daug negalime atlikti, tai la
bai klysta. Mes lietuviai, kad 
Ir nesame gausūs skaičiais , 
bet būdami kūrybingos dva

& snutiii mans W
0 . Globojo L.S.5..T. Vilniaus šauliu Rinktina Kanadoje - 150O De Save Ave., Montreal P Q.

LEIDINIO FONDAS
Vilniaus Šaulių Rinktinės 

Valdyba, užsimodama pagal 
sąlygas tinkamai atžymėti 
šios trigubos sukakties Lie
tuvos Šaulių S-gos Tremtyje 
metus, pasirinko nelengvą, 
bet ateičiai svarbų ir reikš
mingą darbą :leidinio-knygos 
išleidimą. Jame būtų ap
jungta visų Kanadoje esan
čių dalinių veikla nuo jų įsi
kūrimo prieš 25 metus, die
nų.

Ne tiktai šaulių tarpe, bet 
ir visuomenėje bei lietuviš
kose organizacijose ši min
tis randa malonų pritarimą.

Į atidarytą Leidinio Fondą 
be ankščiau aukojusių,finan
sinę paramą suteikė šios or
ganizacijos ir asmenyse K. 
L. B-ės Montrealio A-kė — 
100 dol. , Toronto Lietu - 
vių Kredito Unija Parama- 
100 dol., Vilniaus Krašto 
Lietuvių S- gos Kanados 
Krašto V-ba - 100 dol. ,lr 
pridėtame laiške Valdybos 
pirm. Stepas Varanka pa
brėžia:

"Kanados vilniečiai,įver
tindami Šaulių Sąjungos ne
pamainomą veiklą savo tau
tai nepriklausomoje tėvynė - 
je ir savo kraštui ištver
mingos kovos tęsimą išeivi-1 
joje laisvos,nepriklausomos 
Lietuvos labui, pagerbdami 
šaulių kilnius tikslus,prisi
dedame su 100 dol. ,prie Jū
sų ruošiamo veikalo išleidi- 
mo.

Lietuva be šaulių, tai kaip 
Nemunas be vandens. Linki
me Jums ištvermės Jūsų 
darbuose".

VĖLIAVOS VASARIO 16-aioS MINĖJIME MONTREALYJE. iŠ dešinės: Jūrų. Š. k. "Neringos*, L.K.Mlndaugo Š. kuopos, 
L,K.V.Ramovėnų, Lietuvos kariuomenės kūrėjų-šavanoriu Montrealio Skyriaus, Vilniaus šaulių Rinktines Kanadoje ir 
L.K.Mlndaugo š.kp.pirm.Ig.Petrauskas. Foto: Tony's Photo Studio.

sios, tiesiog stebuklus galė
tume padaryti, jeigu vieto
je tuščių kalbų klbtume į 
darbą Ir vieningai paremtu- 
mėm dirbančius.

Kaip pavyzdį paminėsiu 
G. Urboną, kuris jau penkti 
metai, galima sakyti, vienas 
neša tą kovojančio už laisvę 
laikraščio naštą. Jam pri
klauso didelė mūsų visų pa
garba Ir parama.

Mes turime dėti visas 
pastangas, kad šis šauklys 
už tautų laisvę netik kad ne
sustotų, bet galėtų augti Ir 
tobulėti Ir tokiu būdu mūsų 
laisvės šauksmas būtų daug 
toliau girdimas.

Neužmirškime fakto, kad 
šiame kontinente maždaug

Buvęs ilgametis Nidos 
Klubo Valdybos pirm-kas, 
šiuo metu einąs L. K. Min
daugo Šaulių Kuopos V-bos 
p-ko pareigas,Rinktinės V- 
bos iždininkas Augustinas 
Mylė ir aktyvi šaulė O. My- 
lienė-50 dol. Veiklūs Nerin
gos Jūrų Šaulių Kuopos na
riai L. ir G. Balaišiai- 25 
dol., Lietuvių Karių Vetera
nų Ramovė,Montrealio sky
rius- 25 dol. Aktyvus Mont
realio lietuvių bendruome
nės narys- ramovėnas A. 
Matusevičius- 25 dol. , Lon
dono, Ont. Lietuvių Šiluvos 
parapijos kleb.J. Staškevi
čius - 25 dol.

Spaudos B-vės "Neprik
lausoma Lietuva" ir dabar- 
tinis Nidos Klubo Valdy
bų pirm-kas J. Petrulis-25 
dol., L.K. Mindaugo Šaulių1 
Kuopos V-bos narys-Kuopos 
Vėliavininkas M.Grinkusir 
M. Grinkuvienė,aktyvi šaulė 
ir nepamainoma įvairių pa
rengimų talkininkė, šv. Onos 
D-jos sekretorė- 25 dol.

Daugelio lietuviškųjų rei
kalų rėmėjas savo kūriniais, 
visuomenininkas, L.K.Min
daugo Š.K-os Revizijos K- 
jos pirm, dailininkas Alf. 
Vazalinskas ir nepamaino
mas šaulių ir kitų renginių 
baro tvarkytojas J. Babraus- 
kas- po 10 dol. ♦

Visiems atsiliepusiems ir 
prisidėjusiems prie Leidi - 
nio išleidimo,Rinktinės Val
dybos vardu nuoširdžiai dė
koju. Laukiama ir daugiau 
galinčių šį kilnų šaulių dar
bą paremti.

J. Šiaučiulis
V. Š. Rinktinės Pirmininkas

95% visų gyventojų tik ang
liškai teskaito.Todėl mes Ir 
turime remti tuos leidinius 
Ir jų leidėjus, kurie kovoja 
už pavergtų tautų laisvę, Iš
keldami viešumon rusų Im
perializmo kėslus.

Straipsnio autorius siūlo, 
kad Toronto Lietuvių Narnai 
Iš gausaus savo pelno tuos 
reikalingus 3.000 dol.pas
kirtų KSpeak Up"parėmlmul- 
tal būtų labai gražus mostas, 
užsitarnaujantis pagarbą LN 
Valdybai. Reikia manyti, kad 
LN Valdyba šį labai svarbų 
reikalą svarstys Ir padarys 
teigiamą sprendimą. Bet tai 
dar nereiškia,kad mes Ir vėl 
galėtume sau ramiai miego
ti.

L.K.MINDAUGO ŠAULIU 
KUOPOS KULTŪRINĖ 
VAKARONĖ

Kuopos Valdybos iniciaty
va kovo mėn. 4 d. Aušros 
Vartų salėje įvyko Kuopos 
literatūrinė-kultūrinė vaka
ronė , kurioje savo kūryba tu
rėjo progos pasirodyti šie 
Kuopos šauliai: Pr. Dikaitis 
per du atvejus paskaitė ke
lis patriotinio pobūdžio ei
lėraščius.

Pr. Tekutienė jau nepirmą 
kartą įvairiomis progomis 
pasirodanti, jautriai perdavė 
savo tėvynės meile alsuo - 
jančius kūrinėlius.

J. Šiaučiulis pirmą kartą 
viešai pasirodė su poezija ir 
proza, bei ištraukomis iš 
ruošiamų atsiminimų. Aug . 
Mylė vykusiai perdavė savo 
pergyvenimus iš karo me
to vesto dienoraščio. Su di
deliu įdomumu buvo prisi
minta Kuopos kelių metų 
veikla iš Ig. Petrausko turi
mų skaidrių rinkinio, pro
žektorių šviesoje.

Malonu buvo prisiminti ir 
užgirsti garsai iš juostos 
priešll metų, Kuopos scenos 
mėgėjų statyto montažo Su- 
batvakario dainas, monolo- 
gus’bei tautinių šokių garsus 
ir atsiminti tuos, kurių šiuo 
metu jau nebėra Kuopos gy
vųjų narių tarpe.

Visa programa susirinku
sių buvo nuoširdžiai ir ma
loniai priimta.

Po vakarienės sekė skani 
M. Kasperavičienės ir jos 
talkininkių puikiai paruošta 
vakarienė- kavutė,o nuo ar
tėjančio pavasario oro at
mainų ir ligų apsisaugoti 

Mano giliu įsitikinimu, 
Špeak Up" turime Išvystyti į 
daug didesnį Ir efektIngesnį 
laikraštį kovai už tautų lais
vę. Tai nėra vieno žmogaus 
darbas, bet visų laisvę my
linčių tautiečių pareiga Ir 
rūpestis.

Tikrai daugelio žmonių 
širdyse/ne vien lletuvlų/būtų 
didelė šventė, matant Špeak 
Up"pasipuošusį geresnėmis 
techniškomis Iliustracijomis, 
spalvomis Ir bent 200.000 
tiražu. Tuomet mes, lietu
viai, nebebūtume daugiau 
plepallal, o tikri kariai, ko
vojantys už pavergtos mūsų 
tėvynės Ir visų pavergtų tau
tų laisvę.

Todėl visi kaip vienas, vi
sais galimais būdais bei Iš
galėmis, re nokime* Speak Up*

buvo ir stipresnės. Susida
riusiom išlaidom padengti 
buvo pravesta nors ir nedi
delė, bet gerų laimėjimų lo
terija.

Vakaronės proga, šaulių 
iniciatyva Chicagoje stato
mam Romo Kalantos pa
minklui buvo surinkta virš 
100 dol aukų.

Be mindaugėnų,vakaronė
je gausiai dalyvavo broliai ir 
sesės Neringos Kuopos šau
liai bei šaulių rėmėjai ir 
nešauliai. Vakaronę atidarė 
ir padėkos žodį tarė Kuopos 
V-bos pirm, pareigas ei
nąs vi cep. Aug. Mylė. Kultū
rinę vakaronės programą 
pravedė šias eilutes rašan
tis

J. Šiaučiulis

NERINGOS JŪRŲ, ŠAULIŲ 
KUOPOS JUOZAPINĖS

Sekmadienį, kovo 18 d., 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje, kaip ir kas metai ne- 
ringiečlai surengė jau tra
dicija virtusias Juozapines . 
Susirinko gražus būrys da
lyvių. Jų tarpe šeši Juozai 
ir viena Juzė, kuriems, pak
vietus prie garbės stalo, bu
vo prisegta po gyvą kvepian
čią raudoną rožę. Centrinis 
Juozų Juozas buvo ■ Tėv. 
Aranauskas S.J., Neringos 
Jūrų . Šaulių Kuopos garbės 
šaulys, kurį sveikino: šv. 
Onos D-jos vardu A. Ūsienė, 
K. L.Katalikių Moterų D-jos 
vardu D. Staskevičienė, Ni
dos ir L.K.Mlndaugo Šaulių 
Kuopos vardu A. Mylė, Vil
niaus Šaulių Rinktinės Ka - 
nadoje vardu pirm. J. Šiau
čiulis ir AV parapijos kleb. 
Tėv. J. Kubilius, S. J.

Visų Juozų, Juzės vardu 
padėkos žodį tarė Tėv. J. 
Aranauskas.

Programą atliko Pegasus 
ir Trimito orkestrai. Visi 
dalyviai buvo pavaišinti Se - 
šių neringiečių skaniai pa-* •* 
ruoštomis vaišėmis.

Visą vardinių programą 
sklandžiai pravedė Neringos 
Jūrų Šaulių Kuopos V- bos 
pirmininkas Br.Kirstukas.

j.š.

VLADO PŪTVIO ŠAULIŲ 
KUOPOS SUSIRINKIMAS 

įvyko vasario mėn. 25 d. 
Toronto Lietuvių Namuose . 
Metinį visuotinį susirinkimą 
atidarė Kuopos V-bos p-kas 
S. Jokūbaitis vėliavos įneši
mu.

Susirinkime dalyvavo 
Kuopos įsteigėja Eugenija 
Klupšienė, kuriai sesės M . 
Jokūbaitienė ir J. Pečiulienė 
prisegė gėlę ir šaulių žy
menį. Atsidėkodama ji tdrė 
patriotinį žodį.

Vlado Pūtvio mirties su
kakties pagerbimui V. Bačė- 
nas apibūdino jo biografiją 
ir mintis, A. Pajaunienė VI. 
Pūtvio garbei paskaitė savo 
sukurtą poemą, už kurią su
sirinkusieji nuoširdžiai pap-

G.Urbono adresas:
Box 272 St. "B",Toronto , 
Ont., M5T 2W2.

Šia proga siunčiu 20 dol. 
ISpeak Up1' parėmimui. Taip 
pat esu suradęs keletą naujų 
prenumeratorių.

Čia pat noriu pasiūlyt tokį 
"fantastišką" planą, kuris, 
mano nuomone, yra labai 
paprastas ir nesunkiai įgy
vendinamas, būtent per ge
gužės mėnesį visoje Kana
doje ir Amerikoje surasti 
500 naujų' prenumeratorių, 
kas įgalintų pagerinti laik
raštį..

Būkime nuoširdūs ir jaut - 
rūs mūsų laisvės reikalui, 
ir visais būdais remkime 
kovojančius už laisvę L

Pr. Juodkoj! s,/ 
Montreal- La Salle, P. O.
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Feder aliniu Rinkimų išvakarėse algimanto skiltis
Z. Pulianauskas

Federallnlal rinkimai bus 
gegužės 22 dfeną. Pagal 
Gallup’o Instituto paskuti - 
nius apklausinėjimus, libe
ralai ir konservatoriai "svė
rė" maždaug po lygiai, 50: 
50 santykiu, arba tikrumoje, 
konservatoriai buvo vienu 
svaru sunkesni-40:39.Ta - 
čiau pagal Kanados viešo - 
stos nuomonės Institutą,li
beralai truputį pasunkėjo 
42:37 santykiu.

Liberalai stipriausiai lai
kosi Quebec’o provincijoje , 
kitur- pirmauja konservato
riai. Viešųjų Institutų davi
niai nevlsada atatlnka rinkė
jų nuotaikoms. Taip,kad ir 
šį kartą partijų svorį nus
tatys rinkėjai rinkimų dieną.

Apie naujuosius Demok
ratus netenka daug kalbėti, 
nes jie vlstlek krašto valdo
mosios vietos nelaimės.Jie 
tik gali padidinti savo narių 
skaičių parlamente,padeda
mi šiais metais darbininkų 
sąjūdžio.

Trudeau Ir jo partijos ko
legų vadovavimo metu kraš
te padidėjo Infliacija, stipriai 
pradėjo kilti įvairių prekių,o 
ypač mitybos gaminių kainos. 
Padaugėjo bedarbių, smuko 
krašto valiutos vertė. Po 
dešimties valdymo metų, 
krašto ekonomija nuriedėjo 
į pakalnę, Išskyrus didžiuo
sius verslus.

Oficialūs krašto duomenys 
sako, kad 1968 rinkiminiais 
metais Infliacija siekė tik 
4%, o dabar- virš 9%.Tada, 
bedarbių skaičius buvęs 375 
tūkstančiai, o dabar- vienas 
milijonas Ieškančių darbo. 
Mainų prekybos deficitas bu
vęs tik 97 mil. dolerių, o da
bar - 11 bilijonų.

Krašto valiutai stabilizuo
ti Išleistos milžiniškos su
mos mažai ką žadėjo. Įvesta 
laikina kalnų Ir atlygų kon
trolė buvo neefektlnga:kalnos 
Ir atlygiai vlstlek kilo, tik 
klek lėtesniu tempu. Todėl 
opozicijos partijos,gal Ir ne 
beretkalo kaltina liberalų 
vyriausybę už nesugebėjimą 
ir nepakankamą priemonių 
panaudojimą blogėjančiam 
krašto ūkiui pataisyti. Ypač 
per daug neapdairus žaidi
mas vyko su nuolatiniu už
darbių Ir ryšyje su tuo, vie
tos gaminių kalnų kėlimu.

Kanados eksportuojamų 
gaminių kainoms nuolat ky
lant, mažėjo konkurencinė 
galimybė su užsieniais .Dėl 
to krašte kali kurių gaminių 
eksportas mažėjo ar visai 
sustojo. Čia daugiausiai nu
kentėjo tekstilės pramonė .

Jos dalį Ir kitų poreikių ga
mybą krašto pramonininkai 
įkūrė kraštuose, kur darbo 
jėga buvo daug pigesnė.Au
dinių Ir geležtes Išdirbiniai 
parduotuvėse lengvai užtin
kami su užrašais Made In 
Japan, Korea, Taiwan, Roma
nia Ir dar kitur.

1968 m. kalbose Trudeau 
daug kartų akcentavo: "just 
society". Tai reiškė teisin
gos, sąžiningos visuomenės 
sukūrimą.Prade damas tretįjį 
krašto valdymo terminą, jis 
pats pasidarė "unjust", pa
naikindamas mirties bausmę 
nusikaltėliams už nužudymą 
policininko ir kalėjimo pri
žiūrėtojo Trudeau gerai ži
nojo, kad apklaustųjų pilie
čių 80% pasisakė už rpirties 
bausmės palikimą. Jis taip 
pat žinojo, kad jo kolegų-li- 
beralųkandidatų į parlamen
tą dauguma savo rinkiminė
se apylinkėse balsuotojams 
buvo pažadėję remti mirties 
bausmės palikimą. Tačiau 
po rinkimų, balsavimo dieną 
parlamente, visi pasisakė už 
kalbamos bausmės panaiki
nimą. Duotas žodis rinkė
jams buvo sulaužytas jų va - 
do nurodymu. Parlamente 
opozicijai sukėlus aštrius 
debatus šiuo reikalu, Tru
deau pasiteisino sakydamas , 
kad valstybė neturinti teisės 
žudyti savo piliečių. Libera
lams turint balsų daugumą 
parlamente, prisidėjus ma
žam skaičiui tik konservą - 
torių, taip ir liko minėta 
bausmė panaikinta.

Rinkiminėje platformoje 
Trudeau pirmaujančia tema 
laiko krašto vienybę ir eko
nominius reikalus. Kažin, ar
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išrinktas Kanados

KOMITETO

Dr.Romas Vaštokas
tu Hastlngs-Frontsnae rinkiminėje apylinkėje 
rinkimai įvyks 1979 m.gegužės m.22 d. Jis yra 
menininkas ir kultūrininkas ne tik Toronto lietuvių bendruomenės veiklo
je,bet ir plačiai žinomas kanadiečių rinkiminėje apylinkėje,kurioje Jis 
turi daug draugų,rėmėJų ir šalininkų.

Dr.R.Vaštoko rinkiminei kompanijai paremti ir Ji išrinkti kaip pirmą 
lietuvi atstovu 1 Kanados parlamentą,yra sudarytas lietuvių koordlnaoSils 
komitetas Toronte,kuris šiuo atsišaukimu kreipiasi 1 Kanados lietuvius ir 
prašo piniginės paramos.Komitetas yra Įsipareigojęs surinkti nemažiau 
$ įOOO ir šiuo skelbia piniginės rinkliavos vajų sekančiomis sąlygomis■

1.Kiekvienas rėmėjas-aukotojas už Įmokėtą įnašą 1 fondą po 
rinkimų gaus oficialų pakvitavimą,pagal kurį atsiskaitant 
pajamų mokesčius turės teisę atsiskaityti iš sumokėtų mo
kesčių nuolaidą iki $500 -Federal Political Contribution 
Tax Creditia/ 75$ Įnašų sumos iki $100.b/ $75 plus 50% už 
Įnašą nuo $101 iki $55O,c/$300 plus 33‘/4X už Įnašą nuo 
$551 iki $1150.Pavysdžiui,lmokėJusleJl l fondą $100 atgaus 
$75 ir tik $25 bus rinkiminė auka.

2-įnašai 1 fondą priimami asmeniškai arba paštu lietuvių kre
dito kooperatyvuose,kuriuose yra atidarytos sąskaitos Romo 

Vaštoko Fondo vardui
a/Toronto Lietuvių Kredito Koop.PARAMA,stos Nr.615O 
b/Toronto Prisikėlimo Parapijos Kred.Koop,s-tos Nr,4O22 
c/riarailtono Lietuvių Kredito Koop.TALKA,s-tos Nr.312O

3.Iš kitų apylinkių Įnašų 1 fondą čekius ir informacijų rei
kalais laiškus siųsti komiteto kasininkui šiuo adresui 
J.Varanavičius,555 Willard Ave..Toronto,Ont.M6S 3S1

4.Čekius reikia išrašyti "Romo Vaštoko Fondas" vardu ir pri
dėti laiškeli,nurodant pilną vardą,pavardę ir tikslų adre
są,kuriuo bus atsiųstas oficialus pakvitavimas dėl mokes
čių. Mokantis Ji asmeniškai į fondo sąskaitą kredito koope
ratyvuose , adresą Įrašo depozitų lapelyje.Neaiškus ir ne
tikslus adresas gali sutrukdyti pakvitavimo išsiuntimą.

į.Fondo rėmėjų pavardės ir Jų įnašai bus paskelbti spaudoje.
Šios rinkliavos informacijų reikalais kreiptis l sekančius Toronte 

gyvenančius komiteto nariusįdr.J.Čuplinskienė-tel.533-7425,K.Mangllcas- 
tel.421-2559,V.Kulnys-tel.769-1266,J.Varsnavičlus-tel.763-3957-

Fondo Komitetas širdingai prašo Kanados lietuvius savo Įnašais Įsi
jungti 1 šią rinkiminę akciją ir išrinkti PIRMA LIETUVI atsto
vu į Kanados parlamentą.

Prašome nedelsti,nes rinkiminė kompanija Jau vyksta ir šiuo metu 
yra labai reikalinga finansinė parama.

Toronto,1979 a.kovo m.30 d.
ROMO VAŠTOKO FONDO
KOMITETAS

liberalų partijos kąndlda- 
1 Kanados parlamentą,kurio 
žinomas kaip aktyvus visuo-

Ž M 0
Iš šalies žvelgiant, ši te

ma lyg ir būtų mažiausiai 
aktuali lietuviškajai visuo
menei. Taip, jei į ją žvelg
sime užmerktomis akimis ar 
net ir nenoru matyti ne visai 
malonią, bet visdėlto, pa
kankamai realią padėtį. Tai 
vis gyvenamosios aplinkos 
veikimo į mus visus rezul
tatai, tiesa, itin negatyvūs, 
negražūs ir, tarkime, ža
lingi lietuviškosios šeimos 
išsilaikymui, tradicijoms ir 
ateičiai. Gaila, bet privatūs 
stebėjimai ( gera būtų turėti 
oficialią statistiką, bet to
kios veiklos nėra), rodo, kad 
bendrieji šeimas griaužian- 
tieji ir skaldantieji veiksniai 
visai rimtai yra pažeidę ir 
mūsų pačių šeimas. Žodžiu, 
jei kas vestų bendrąsias iš
vestines tarp vietinių gyven-

jam užteks laiko viską išsa
miai išnagrinėti ir gintis , 
žinant, kad visa opozicija iš
vystys smarkų puolimą dėl 
krašto ekonomijos, šį klau - 
simą statydami pirmojon 
vieton.

Vienybė yra labai svarbus 
reikalas ir sena tema. Nesu
tarimas tarp federalinės ir 
provincijų vyriausybių atsi
rado atėjus valdžion Pierre 
Trudeau,betgi tautinė krašto 
nesantaika jau reiškėsi dar 
gerokai prieš jam ateinant

valdžion. Ji paaštrėjo ir iš
kilo į paviršių Quebec'e at
siradus Parti Quebecois , 
su vadu Rene Levesque.

Prie šios partijos iškili
mo prisidėjo Kanadoje įsi
kūrę Anglijos anglosaksai, 
užėmę krašto šilčiausius 
postus. Net čiagimiai pran
cūzai buvo jų laikomi antros 
klasės piliečiais ir vado - 
vaujamų vietų teturėjo apie 
2%.

Laimėjimui užtikrinti , 
Joe Clark išėjo su nauju 
pažadu, kad perkant namą,

skolos dalį bus leista nura
šyti pildant pajamų mokes - 
čius. Toks pažadas rinkė
jams, liberalams pasirodė 
labai patraukliu ir jiems net 
pavojingu. Todėl Trudeau 
vietoje vieno pažado nori pa
tiekti net keturis ir tuo 
Clark’ą paguldyti ant menčių

Patirta, kad liberalų są
raše į parlamentą kandida
tuoja ir lietuvis prof. dr. Ro
mas Vaštokas. Tai labai 
maloni žinia. Turi me jį 
remti visomis išgalėmis. 
Jam linkime gražios sėkmės.

Kas laimės . rinkimus ? 
Kaip sakoma— pagyvensim, 
pamatysim. Tačiau nebus 
labai nuostabu, jei vėl pa
matysime atgal grįžusį 
Pierre Trudeau.

lojo. Ji prieš keletą me
tų atvykusi iš Suvalkų Tri
kampio, gyvai reiškiasi šau
lių Kuopos veikloje.

Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad darbščios Valdybos dėka, 
atliktą daug darbų.

Susirinkimą sklandžiai 
pravedė J. Jankaitis, jis pir-
minlnkavo, ir St. Dargia

visiems

Normalus 
gyvenimas

NA.?
tojų ir lietuviškosios mažu
mos, rasi daug kur daviniai, 
išvados ar gretinimai, ka
žin, ar būtų žymiai skirtingi 
nuo bendrųjų kriterijų.

Aišku, netiesioginio ryšio 
su lietuviškųjų šeimų patva
rumu ir gyvenimu (tegu ir 
visai nedaug) turi ir neper
seniausiai Oregon valstijoje 
pasibaigęs teismo procesas, 
kurio metu vyras buvo kalti
namas savo žmonos išprie
vartavimu. Apie tai rašė, 
galima sakyti, visa didžioji 
spauda, kalbėjo radijas, ro
dė televizija. Kaip ir nieko 
( to galima buvo tikėtis) apie 
tą teismą neprabilo mūsų 
pačių periodika. Vadinasi - 
per pikantiška, neetiška, ne
aktualu, nereikalinga, neįdo
mu, nebūdinga lietuviams ne
mėgstantiems tokios rūšies 
sensacijų. ..

Ir taip, ir ne. Paviršiuje 
žvelgiant, tikriausia,bus tie
sa, kad tokius klausimus ven
giame viešai kelti, nagrinėti, 
lyg tai būtų ne kokia žmogiš
kosios prigimties problema, 
o reikalas teliečiąs tik Mė
nulio ir Marso paviršių. Ta - 
čiau, kad ir praėjusių šven
čių laikotarpiu teko daug kur 
svečiuotis, su daug kuo kal
bėtis, diskutuoti, pasikeisti 
nuomonėmis ir įsitikinimais 
ir, tikėsite ar ne, ar tik ne 
visų tų pokalbių metu, tarp 
kitų svarstybų, visada buvo 
prisiminta toji Oregono byla 
ir visu rimtumu svarstytos 
viešumai žinomos detalės, 
kartu vienam kitam prisime
nant ar lyginant savosios ap
linkos tautiečių gyvenimo 
visokiausius prajovus. Iš to 
kaip tik ir paaiškėjo, kad ir 
mūsų pačių tarpe egzistuoja 
problemos, stebėtinai pana
šios į taip vadinamus, ame
rikinio ar kanadinio gyveni - 
mo reiškinius. Jei, papras
tai, apie tai tylime, tai jokiu 
būdu nereiškia, kad lietuviai 
būtume tikrai šviečiančia ir 
ryškiai žibančia išimtimi 
žmogiškųjų problemų tikrai 
sudėtingame kompleKse. Juk 
puikiai žinome, kiek, kur ir 
kada kas persiskyrė, kodėl, 
kartais ne vien tik savojoje 
kolonijoje, bet pas artimes - 
nius ar tolimesnius kaimy - 
nūs. Žinome atvejus jaunų 
porų nesutarimą, skyrybas, 
žinome tą patį ir apie vyres
niuosius. Girdime apie lietu
viškas poras lankančias ve
dybine gyvenimo patarimų 
biurus, tomis temomis besi
tariančius su dvasiškiais, 
gydytojais ar, eventualiai, 
ir su advokatais. Vadinasi, 
reikalas yra gyvas, aktua - 
lūs ir negęstantis, nors ir 
daromos nemažos pastangos 
visa tai pakišti po ( kartu su 
dulkėmis) lietuvišku kilimė
liu, kad tik kas neišgirstų, 
nepamatytų ir nepagalvotų, 
kad mūsų tarpe yra kitaip, 
negu priimtoje normoje te-
begyvuojantis įsitikinimas ,

sekretoriavo.
Kiek ilgiau buvo sustota 

ties Kuopos p-ko rinkimo, 
pradžioje St. Jokūbaičiui at
sisakius kandidatuoti • Ne
sant kitų kandidatų, po ilges
nių pasisakymų sutiko dar 
vienai kadencijai pasilikti. 
Kartu sutiko likti ir buvu
sioji Valdyba, Kontrolės Ko
misija bei Garbės Teismas.

Šiais metais Kuopa švęs 
savo 25 metų įsisteigimo 
sukaktį, kuri yra numatyta 
rugsėjo 29 dieną.

Susirinkimas priėmė nu
tarimą įamžinti Romą Ka
lantą ir jo garbei padaryti 
panfeinklinę lentą.

J. Šarapnickas

Quebec’o vyriausybė aprobavo 
potvarkį Nr. 9, kuris užtikrina 
invalidą teises ir įpareigoja 
pavienius gyventojus, 
darbdavius, rinktuosius 
atstovus — prisidėti prie 
Šio patvarkymo 
Įgyvendinimo.

Asmuo invalidas, ypaU vaikas, 
turi turėti galimybių išsivystyti 
pagal Įsijungimo laipsnį i savo 
aplinką: šeimą, kaimynystę, 
mokyklą.

Suaugusiems invalidams pirma 
kliūtis yra dainai sutinkamas darbdaviu 
ir net tarnautoją negatyvus į juos 
atsineSimas.

Potvarkis Nr. 9 siekia paSalinti 
kliūtis invalidams Įsijungti Į visus 
kasdieninio gyvenimo aspektus.

Šitas patvarkymas, be kito ko, 
rūpinasi viešo transporto pritaikymu,

galimybe lankyti vieSas įstaigas 
(mokyklas, prekybines institucijas, 
luisvalaikią centrus ir t.t.)', teise 
Į atlyginamą darbą, profesiniu ir 
socialiniu Įsijungimu, mokslo ir 
darbo praktika, Įstaigą patarnavimu, 
savivaldybią, darbdaviu, vyriausybės 
ir visos bendruomenes 
dalyvavimu.

Normalus gyvenimas visiems - 
[manomas. Pagalvokime apie tai I

HMinistėre
des Affaires sociales
Office 
dės personnes handicapėes 
du Quebec

kad kūdikiai ir toliau yra 
gandrų nešami. . . Tai vis to 
palaiminto ar lyg tikro pado
rumo aureolės išsaugojimui. 
Kaip gi kitaip galėtų būti ? 
Tokiai situacijai klestint, ar 
reikia dar stebėtis, kad kai 
kurie Alanto, Jankaus, Al
meno ar Mero kūriniai ap
šaukiami nepadoriais, beveik 
pornografija alsuojančiais . 
Gal ir nuoširdūs yra mūšų 
moralinės drausmės sargy
biniai, bet jų pastangos kar
tais gali atnešti ir priešingus 
rezultatus, vis naiviai tebe
tikint ir galvojant, kad lietu
viai sudaryti iš visai kitokios 
cheminės ir fizinės sintezės, 
negu kitų tautų žmonės.
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ATSIŲSTA paminėtu

Pereitais metais NL at
karpoje buvo spausdinamas 
bendradarbio Stepo Paulaus
ko rašinys "Gyvenimo Nuot
rupos". Dabar šie Paulaus
ko papildyti ir iliustruoti 
pergyvenimai išleisti atski
ra knygute "Gyvenimo Ke
lias", kurioje aprašo Palan
gos vidurinės mokyklos mo
kytoją Mečį Gedvilą ir kitus,

kaip rusai tvarkė Lietuvos 
policiją, kai raudonoji armi
ją 1940 m. okupavo Lietuvą , 
lietuvių vargus nuvykus į 
Belgijos anglių kasyklas 
ir kitką.

Knygutė 70 puslapių, kaina 
atsiimant pas autorių, 2 doL , 
siunčiant paštu 2 dol.50 c. :

S. Paulauskas, 1516 So. 49 
Ave, Cicero,Ill, 60650, USA

IŠ: JURGIS JANKUS
SENAS KAREIVIS MATATUTIS

Pasakojimas apie nepaprastą žemaitį, kuris daug nuosta
bių dalykų padarė, tik nepadarė vieno, kurį tikrai turėjo 
padaryti. V

( tęsinys )

IŠTRAUKA IŠ
GYVENIMO KELIAS:

Nors buvau suimtas Tel
šiuose, mano bute, bet NKVD 
atsinešė seną vidaus reikalų 
komisaro Glatkovo pasira
šytą suėmimo įsakymą, ku
riame aš buvau apkaltintas, 
kad bėgau į Vokietiją. . .

1941 m. birželio mėn. sė
džiu Kauno S. D. Kalėjime 117 
kameroje. Iš seniau pažįsta
mų čia buvo gen. št. mjr . 
Impulevičius, kuris palaikė 
morzės abėcėlė ryšius su 
kitomis kameromis. Nuteis
tas ir gavęs 8 metus, jis 
į mūsų kamerą nebegrįžo ir 
šis darbas teko man, bet 
per kameras vis eidavo, bū
davo patalpinami ir vaizda
vo taip pat politinius kali - 
nius, žydeliai-provokatoriai 
ir vienas iš tokių mane iš
davė, už ką aš gavau 10 parų 
karcerio.

Karas. Antrąją karo dieną 
išsilaužiame iš kalėjimo. Ne
teisingai, kai kas kalba ir 
rašo, kad Kauno SD kalėjimą 
politinius kalinius išvadavo 
partizanai. Mes išsilaužėme 
savo jėgomis. Iš laisvės jo
kios pagalbos mums nebuvo 
suteikta. Apie kalėjimą 
verkdamos vaikščiojo, lauk
damos savo artimųjų, tik 
kelios moterėlės. Žinojau, 
kur paslėpti Šaulių Sąjungos 
ginklai ir nuėjęs apsirūpinu 
9 mm FM su Gedimino stul
pais. ~ Nuėjęs į partizanų 
štabą, gaunu paskyrimą 
" Kauno miesto apsaugos 
štabo viršininku", kai vokie
čiams užėmus Kauną ima

organizuotis Lietuvos ka - 
riuomenė, esu paskiria - 
mas pirmos kuopos vadu,ku
ri sudaroma iš buvusių po - 
litinių kalinių.

Tačiau, deja, vietoje ne - 
priklausomybės, raudonuo
sius okupantus pakeičia ru
dieji.

Viskas būtų buvę gerai 
jeigu Belgijos valdžia būtų 
pildžiusi pasirašytą sutartį 
ir po dviejų metų darbo po
žeminėse anglių darbo ka - 
syklose, būtų leidusi pasi
rinkti darbą kitur arba grįž
ti Vokietijon ir emigruoti 
bendra tvarka, kaip ir visi 
kit D. P.

Tiesa, būdavo darbe ne
susipratimų, kai belgai de
šimtininkai mus pravar
džiuodavo SS-ininkais, fašis
tais, naciais, vokiškom kiau
lėm ir kitaip, bet pasiskun
dus kasyklų administracijai, 
tokius dešimtininkus daž
niausiai perkeldavo į kitas 
kasyklas arba net pažemin - 
davo į eilinius darbininkus.

Kai 1949 m. pradžioje pir
mieji DP baigė dviejų metų 
sūtartį ir paprašė juos grą
žinti Vokietijon, balandžio 19 
d. jie buvo surinkti ir užda
ryti į Petit Chateau kalė - 
jimą- Briuselyje, kur jiems 
nebuvo leidžiama pasimaty
ti su artimaisiais, gauti lie
tuvių spaudą ar bet kokią 
korespondenciją.

Kai Australijos vyriausy
bė norėjo iš Belgijos mus 
paimti, tai belgai neįsileido 
iš Australijos atvykusios 
e^migracinės komisijos.

O pats tik ir galvojo, kad kaip nors kareiviai į šalį su
sisuktų, kad šoktų, kokį porą minte pamintų, ir būtų laukuo
se, bet vyresnysis irgi buvo su galva: priėjo, geležinius 
pančius uždėjo ant rankų ir ant kojų ir dar per juosmenį 
virve perrišo.

- Eisim, - pasakė.

VYRO NE SPARDYK
Matatučlo laikais būti kareiviu buvo labai sunkus dar

bas. Tada nebuvo net sunkvežimių, nei trauklnlu.net lėk
tuvo. Kur ko prireikė, visur reikėjo eiti pėsčiam, nors 
reikalas Ir kitam pasaulio gale būtų.

ir Matatučlo niekas nevežė. Kaip paėmė Iš namų , 
taip pėsčią Ir Išvarė. Iš karto varė surišę,paskum pa - 
leido Iš grandinių kojas, o kai jau gerokai toli pavarė,pa
leido Ir rankas. Taip Ir varė, nelabai skubėdami, Iš kai
mo į kaimą. Iš miestelio į miestelį, Iš miesto į miestą. 
Kiekvienoje vietoje vis naujų vyrų prisidėdavo, vis dau
giau Ir daugiau būsimų kareivių darėsi.

Ėjo jie liga virtine, o Iš paskos važiavo virtuvė,to - 
kla didelė ant dviejų ratų pritaisyta dėžė,kurioje Išryto 
virė vanduo arbatai, dieną plepsėjo miežinė košė pietums, 
o po pietų vėl kunkuliavo vanduo vakarienei.

Miegoti reikėjo pakelės kaimuose, tuščiose daržinė
se, o neretai Ir tie Is lai lauke. Bet tas Matatučlo negąsdi
no. Vargo visada turėjęs Iki kaklo, Ir pėsčias vaikščioti 
buvo pratęs. Jis nelabai tematė, kas buvo t te vyrai, kurie 
pakeliui prie jo prisidėjo, nesuprato,ką jie šnekėjo, nesik
lausė, ką šaukė Ir šūkalojo vadai, net miežinės košės nuo 
arbatos neskyrė. Jam viskas pasidarė vlstlek. Taip, ro
dos, lyg kas pačią žemę būtų Iš po kojų Ištraukęs. Jis tik 
ėjo, kur ėjo kiti, darė, ką kiti darė, o pats tik galvojo Ir 
galvojo, per klek laiko prabėgs t le dvidešimt penkert me
tai, klek vargo per tą laiką turės Išvargti vieni pasilikę 
tėvai, kaip gyvens Mariutė, kuriai net sudiev negalėjo pa
sakyti. Bet viena jis žinojo tikrai, kad Mariut ė už nieko 
kito netekės, kad jo sugrįžtančio lauks, kad bus visada to
kia pat jauna Ir tokia pat graži Ir, Išgirdusi sugrįžtant, į 
galulaukę pasitikti atbėgs. Nuo tokio galvojimo Ir kelias 
darėsi nebe toks Ilgas Ir nebe toks sunkus Ir kareivio da
lia nebe tokia baugi.

ir dienų jis neskaitė, todėl niekas dabar nebegali pa
sakyti, kaip Ilgai juos varė, kol atvarė į didelį miestą Ir 
suvarė į didelį namą. Kiekvienas suprato,kad čia dabar 
reikės gyve at t Ir mokytis tikru kareiviu būti. Ir Matatu- 
tls tą suprato, nors visų žodžių, ką kas šnekėjo, Ir nega
lėjo sugaudyti. •

Taip Ir buvo. Vis varė visus į kiemą, statė į eiles, 
vyresnieji prabėgdami kumščiais pilvus baksnojo,kam 
perdaug priekin iškišti, kojas kietais batais spardė, kam 
netiestai pastatytos ar negerai suglaustos, nykščiais pas- 
makrėsna badė, kam galvos aukštyn nepakeltos.

Matatučlul irgi taip nepraėjo, nors vyras buvo Ir 
tiesus Ir galvos nepanarinęs. Gavo Ir niuksą pllvan, kad 
net akys pažaliavo, Ir spyrį blauzdom Ką padarysi. Ka

reivis tam Ir yra, kad vyresnieji turėtų ką mušti, vienas 
sau galvojo, tik jau tegu nemuša perdaug, ir vis stengėsi 
smakrą laikyti taip aukštai, kad nektekvlenas galėtų pa - 
s tekti.

Kai jau visi buvo Išlyginti, atėjo toks nedidelis vy - 
ras, neprtauga toks, su auksinėm virvėm apie krūtinę 
apslralzglojęs, su medaliais pas įkabinėjęs, Ir pradėjo 
eit pagal jaunų vyrų eiles, vis ką nors pašaukdamas,ku
riam nors suduodamas.

Prieina artyn.Matatutls įsitempia,smakrą aukštyn 
pakelia, bet taip nori pamatyti, kaip tas auksuotas ponas 
Iš arti atrodo. Kitus visus- mato, o paties vyriausio nle - 
kaip negali. Akis vienas paleidžia žemyn, tat tik savo pa
ties ūsų galus temato, o žemai po ūsais girdi balsą:

- O, gerai. Tas gerai.
Nebeiškentė Ir palenkė galvą pažiūrėti, o mažasis po

nas kad pašoks, kad durs nykščiu į pasmakrę,kad skaus
mas tik kamuoliu gale gerklės atsistojo. Skausmą šiaip 
taip nurijo Ir pasakė:

- Tai už ką dabar? - Ir nykščiu perbraukė po smak
ru, pažiūrėti, ar neperklrto kiaurai.

-Stovėt nemoki'. - rėksmu užrėkė mažasis ponas.
- Na, kam čia dabar niekus šneki, - dar ramiau 

paaiškino Matatutts. - Pats savo akimis juk matei, kad 
moku. As tik palenkiau galvą pažiūrėti,katįj tamsta Iš ar
ti atrodai.

To buvo perdaug. Medalluotasls mažiukas tik |aasl - 
šokėjo augštyn ir pykšt Matatučlul per vieną veidą,pasi
šokėjo Ir pykšt per kitą veidą, Ir vėl per vieną, Ir vėl per 
kitą. Tik pykšt Ir pykšt, Ir vis taip skubina mušti, taip 
skubina, kad Matatučlul nebėra laiko Ir pagalvoti, ką to - 
klame atsitikime reikėtų daryti. Nuo tokio daužymo gal
voje pradėjo zvimbti, Ir kepurė nusirito žemėn. Matatu- 
tls pas įlenkė pas įimti, o medalluotasls spyrė sykį, Mata - 
tutls sukniubo, anas spyrė kitą sykį, Ir spyrlmal buvo to - 
kle skaudūs,kad skausmas per visus kaulus ėjo , kaip 
šauksmas per mišką ramų vakarą.

Matatutls vis mėgino pasikelti, o medalluotasls vis 
spyrė, vis šaukė, visokiausiais vardais vadino, kariuome
nėj išmokti tylėti liepė, Išmokti neslžvalgytl liepė, o Ma
tatučlul tūžmastis pradėjo kilti, kaip upė pavasarį.

- Gaidy, tu, - pradėjo niurnėti. - Patinka tau spardy
ti žemaitį, kai jis žemėje gult, bet pamėgink spirti, kai 
jis atsltos, blese neraliuotas tu! Ar tu manai,kad žemai
čiui tat neskauda. Gana'. - Staiga tokiu balsu sušuko, kad 
net visa aikštė krūptelėjo.

- Gana tu'. - dar kartą pridėjo, pašokęs ant kojų,pa
gavo mažąjį medalluotąjį viena ranka už sprando, Iškėlė 
viršum galvos Ir nešė per aikštę. Medalluotasls kabaral, 
kabaral kojomls.plėšt plėšt rankomis^kaip voras palubėj 
pakibęs spradosl, kur užkibti Ieško, o Matatutls neša Ir 
neša, lyg nė juste nejustų, kad rankose gyvas žmogus spur
da. Vist keli tūkstančiai vyrų žiūri nusigandę, Iš baimės 
net kvapą sulaikę tyli, o Matatutls didžiuliais žingsniais 
žengia per aikštę į tą pusę,kur po gluosniais didelis tvet>- 
klnys raibuliuoją.

- Tat pulkininkui jau galas, - kažin kas tyliai pasako.
- Tikrai pulkininkui jau galas, - pasako keli jau gar

siau
- Taip jam tokiam Ir reikia, - visas pulkas tyliai pa

galvoja, Ir nė vienas nešoka savo pulkininko gelbėti.

/Šią knygą pasiskaityti galima gauti Rūtos Klubo 
b Ibi loteko je/

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

(tęsinys)
Sovietizacijos procesą mes vykdėme lėčiau Ir lalps- 

ntšklau, negu Ukrainoje Ir Baltgudįjoję. Pirmiausia, bu
vo sukurtos vyriausybės palankios Sovietų Sąjungai Ir vie
tiniams komunistams buvo sutelktos legalios teisės. Po 
to progresyviosios pajėgos pradėjo populiarinti draugys
tę su Sovietų Sąjunga masėse. Po tam tikro laiko, Baltų 
tautos pareiškė norą /desire*- troškimą/ pasidaryti dali - 
ml Sovietų Sąjungos. Sovietų valdžios įtvirtinimas buvo 
įvykdytas demokratiškais metodais Ir prisilaikant juridi
nių formalumų.

/ Dėl šitokio Chruščev'o tvirtinimo, Išgyvenusiems 
įvykius, tiesiog trūksta komentarų. Ką sako apie tai kny
gos komentatorius? Štai jo trumpi žodžiai,kurie parodo , 
kad jis nebuvo toks neapsIšvletęs, kaip Chruščev'as gal
vojo :*Kltals žodžiais tariant,buvo įsteigtos marionetinės 
vyriausybės.dėka Sovietų vyriausiojo pareigūno - Andrėj 
Zdanov buvo Baltijos valstybėms toks pat pareigūnas,kaip 
Chruščev'as lenkiškajai Ukrainai - kurios buvo Maskvos 
nurodymais priverstos prašyti savoyalstybtų Inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą , kas Ir buvo padaryta. /

Sovietai priėmė Baltijos valstybių įsijungimą į 
Sovietų Sąjungą su tokiu pat entuziazmu,kaip Ukrainos Ir 
Baltgudljos susijungimą.

Tai nebuvo mažas atslėkimas,kad mes pastūmėm į 
vakarus Sovietų Ukrainos ribas Ir taip pat užsitikrinome 
naują priėjimą prie Baltijos jūros. Prieš tai mes turė- 
* p s L

jome tik siaurą priėjimą prie Suomijos įlankos, o dabar 
mes gavome platų pajūrį. Mes taip žiūrėjome: jeigu ka
ras pilnai Išsivystys Ir jeigu Anglija,Prancūzija ar Vo - 
kletlja bandys vystyti Invaziją į mūsų kraštą, tai galėtų 
bandyti naudoti pasIruošImams Lietuvos, Latvijos Ir Es
tijos teritorijas. Talp.prįjungimas Baltijos valstybių la
bai sustiprino mūsų apsigynimo galimybes. Tai buvo la
bai svarbu, nes anuo metu mūsų ekonomija Ir mūsų In
dustrija buvo silpnos, Ir mes buvome apsupti priešiško - 
Ir pranašesnio- buržuazinių Imperialistų jėgų sparno. 
ŽIEMOS KARAS SU SUOMIJA

Didėjant rūpesčiui apsaugoti mūsų gynybas nuo puo
limų Iš šiaurės, Iškilo Suomijos*klausImas. Mums reikė
jo garantuoti saugumą Lenlngradul,kuris randasi artile
rijos šūvių distancijoje nuo Suomijos sienos. Be to,suo
mių politika buvo nedraugiška Sovietų Sąjungai. Demonst
ratyviai flirtavo su hitlerine Vokietija. Suomijos kariuo
menės vyriausias vadas Karl Mannerhelm,buvęs carlstl- 
nis generolas, prisiekęs Sovietų Sąjungos priešas, Valno 
Tanner buvo senas socialdemokratas,bet Ir nepalenkia
mas priešas mūsų marksIstlnės-lenlnlnstlnės Ideologijos 
Iki pat pabaigos. Konsekventiškai- Suomija buvo mums 
grėsmė, nes jop teritorija galėjo pasinaudoti kitos stip
rios vyriausybės; buvo protingiausia Ir tikrai būtina So
vietų valstybei Imtis žygių apsaugoti Lenlngradąj

Pirmiausia .pasiūlėme Suomijai atsisakyti tam tikros 
teritorijos, irkad siena būtų toliau nuo Leningrado. To bū
tų mūsų reikalams užtekę. Suomiai atsisakė priimti mū
sų sąlygas, Ir mums nieko nebeliko,tik karas.

• • •
Buvo sutarta,kad Kuusinen vadovaus naujai sudary

tai Karei įjos-Suomijos SSR vyriausybei. Iki to latkoKa- 
rellja buvo autonomiška respublikajprljungta prie Rusijos 
Federacijos. Dabar Karelija turėjo būti paversta Sąjun
gos Respublika. Nutarta, kad tai duotų paskutinę galimy
bę suomiams priimti mūsų teritorinius reikalavimus. Jei 
nesutiks, mes Imsimės karo veiksmų. Tokia buvo Stalin'o 
Idėja. Žinoma, aš jam neprieštaravau. Be to, šiuo atveju 
aš sutikau,kad tai buvo reikalinga padaryti. Mums reikėjo 

tik pakelti šiek tiek balsą, Ir sūomlal paklausys. Jeigu Ir 
tai nepaveiktų- mes galėtume šauti šūvį, Ir suomiai pa - 
kels aukštyn rankas pasiduodami. Bent taip mes galvo
jome.

Ultimatumo valanda buvo nustatyta. Po tam tikro lai
ko buvo Išsiųstas artilerijos maršalas Kultk prižiūrėti 
suomių sienos bombardavimo. Mes laukėme, žūrėdaml , 
kas bus toliau. Stalln'as buvo visiškai pasitikįs,kad vis - 
kas greitai pasibaigs, nė vienas mūsų negalvojo,kad rei
kės kariauti. Mes buvome tikri,kad suomiai sutiks su 
mūsų reikalavimais .neversdaml mūsų kariauti. Aš kar - 
toju: mūsų vlenlntėlls tikslas buvo apsisaugoti iš šiaurės. 

• • •
Staiga- telefonas. Mūsiškiai paleido salves, Ir. suo

miai atsakė savo artilerijos ugnimi. Faktiškai,prasidėjo 
karas.

Karas užsispyrusiai tęsėsi. Suomiai pasirodė labai 
geri kariai. Jie buvo suorganizavę savo gynybą puikiai , 
Išilgai Mannerheim Linijos ant Karelijos sąsmaukos Ir 
sustabdė mūsų žygiavimą pro šį strategiškai svarbų pra
ėjimą. Netrukus supratome, kad apžiojome daugiau, ne
gu galėjome sukramtyti. Atslmušėme į gerus,plienu sus
tiprintus sutvirtinimus Ir efektingai Išdėstytą artileriją . 
Manne rhe Imo Linija buvo nepramušama . Mūsų nuosto
liai aliarmuojančiai didėjo. Žiemą buvo nutarta apeiti 
Karelijos sąsmauką Ir pulti žemiau Ladogos ežero, kur 
nebuvo jokių įtvirtinimų. Bet, kai bandėme pulti Iš užnu
gario- atsidūrėme dar didesniuose sunkumuose. Suomiai 
yra šiauriečiai Ir labai atletiški žmonės, jie šliuožta dar 
prieš Išmokdami vaikščioti. Mūsų kariuomenė susidūrė 
su labai judriais pašllūžlnlnkų daliniais, apginkluotais au
tomatiškais (grelto šovlmo šautuvais. Bandėme sąvoką - 
rlus perkelti ant pašliūžų,bet paprastam, neištreniruotam 
Raudonosios Armijos kareiviui buvo nelengva kovoti ant 
slidžių. Intensyviai Ieškojom profesionalų sportininkų. Jie 
atvyko net Iš Maskvos,Ukrainos Ir Leningrado. Visi bu
vome tikri, kad dabar mūsų sportininkai sugrįš nugalėto- , 
jais. Vargšai, juos sutašė į skutus. Nežinau, klek jų grį
žo gyvų. ( bus daugiau)

RIKLAUSOMA LIETUVA
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MASKVOS KARAS 
PRIEŠ LKB KRONIKĄ

(Omahos Universiteto prof. dr. Vytautas Vardys ra&o žurnale LAISVI")

• >72 metų pabaigoje pasidarė 
.•'Slru, kad 1970-jų dekados pra

džios tautinis ir kultūrinis bruz
dėjimas, 1972 m. gegužės vidury 
pasiekęs Kauno “sukilimo” pro
porciją, Katalikų Bažnyčiai išėjo 
i tiesioginę naudą. Sovietai pa
prastai vengia totalinės konfron
tacijos. Iššaukta atgimusių Lietu
vos tautiškumo jėgų, Maskva pa
darė nuolaidų religijai, kad lai
mėtų laiko susidorojimui su tau
tiškumu. Taip bent šiuo laiku su
sikeitė lietuvybės ir katalikybės 
istoriniai vaidmenys. Jei 19 a. 
pabaigoje, gindama Kražių baž
nyčią, Lietuvos liaudis sustiprino 
tautinį judėjimą, tautinės Kauno 
demonstracijos palengvino spau
dimą į Bažnyčią. Sovietinė val
džia nuolaidų padarė ne jaunimo 
reikalavimams “laisvės Lietu
vai”, kuriuos Romas Kalanta ir 
jo draugai buvo išgarsinę Kaune, 
bet daug mažiau girdimam šū
kiui “laisvės religijai”.

Šios nuolaidos buvo laikinos 
ir ne visos išliko ilgesnį laiką. 
Valdžia, nors nebetampė kunigų 
į teismus už katekizmo mokymą 
kaip anksčiau (dabar buvo naudo
jamos administracinės pabaudos), 
įgaliotinį religijos reikalams seną 
saugumietį Justą Rugienį pakeitė 
jaunu ir labiau diplomatišku Ka 
žirnieni Tumėnu, nors davė lei
dimus dekanatų konferencijoms 
bei išleido porą religinio pobū
džio knygų, tačiau kaip ir anks
čiau stengėsi nutildyti Lietuvos 
katalikų ir visos Lietuvos balsą, 
kuriuo per labai trumpą laiką 
patapo Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika.

Taktika po Kauno įvykių
Tad, viena ranka ištiesdama 

taikos alyvos šakelę, antra ranka 
Maskva ėmėsi politinių ir polici
nių priemonių Kronikai sunaikin
ti. Tokios dvigubos taktikos lai
kėsi ir įgaliotinis Tumėnas. 1973 
m. gegužės 8-tą jis prižadėjo pa
galbos seniai trukdomo katekiz
mo išleidimui ir devocionalių 
gamybai, bet už tai iš vyskupų 
pareikalavo pasmerkti Kroniką. 
Tuo'metu Tumėnas savo rankose 
turėjo jau penktą žurnalo numerį, 
už kurį jis grasino, kas nors tu
rėsiąs gerai užmokėti, jei žurnalas 
nesustosiąs ėjęs. Tačiau nei vys
kupai nei dekanai jo reikalavimo 
neišpildė. Atsisakė tai padaryti ir 
senelis vyskupas Juozapas Matu- 
laitis-Labukas, Sibiro iškankin
tas, policijos įbaugintas ir nusi
vylęs Vakarų valstybių politika 
sovietų atžvilgiu.

Hierarchams atsisdkius, valdžia 
ėmė organizuoti “pogrindinę opi
niją” tokiam pasmerkimui išgau
ti. Vyskupai, net Vakaruose, ėmė 
gauti anoniminių laiškų, kuriuose 
nežinomi autoriai (vienas toks 
laiškas buvo pasirašytas “grupės 
Vilkaviškio kunigų”) įtikinėjo, 
kad Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika daranti Bažnyčiai didelę 
žalą. 1972 lapkričio 22 d. įgalio
tinis Tumėnas tokius laiškus pa
gyrė Tiesoje, laikydamas juos 
“tikruoju” kunigijos balsu. Kad 
tie laiškai buvo ne kunigų, bet 
sovietinės valdžios, rodo ne tik 
juose vartojamas istorinės inter
pretacijos žodynas, bet taipgi fak
tas, kad lygiai tokius pat argu
mentus prieš Kroniką pavartojo 
už jos dauginimą teisiamas Jo
nas Stašaitis, kuris teismo metu 
apgailėjo savo pagalbą žurnalui 
anų laiškų motyvais: Kronika 
skaldanti katalikų vienybę ir val
džia dėl Kronikos sunaikinsianti 
visus slaptus maldaknygėm ga
minti centrus, kuriuos dabar tole

ruojanti. Geriau katalikai, Stašai
tis kaip ir laiškai — nurodė, 
tegu ieško suartėjimo su ateistais,, 
teisingiau, tegu nekovodami pri
ima esamą status quo. Ąr verta 
esą dėl Kronikos totaliai prarasti 
galimybę padauginti grynai mal- 
daknyginę religinę literatūrą. 
Gundymas tai buvo didelis, nes 
iš tikrųjų pogrindy 6uvo pagami
nami tūkstančiai maldaknygių. 
Kronikos byloje kartu su Stašai
čiu teistas felčeris Paulius Petro
nis sakėsi padauginęs 20,000 egz. 
ir iki suėmimo spėjęs išplatinti 
16,000.

Nepajėgdama taikiai įtikinti 
hierarchiją ir kunigiją, kad reikia 
pasmerkti Kroniką, valdžia ėmėsi 
pastangų ją sunaikinti, bandyda
ma užminuoti jos patikimumą. 
Laikraščiai ėmė rašyti, kad žinios 
apie Lietuvos katalikų gyvenimą, 
skelbiamos per Vatikano radiją 
(kuris paduodavo Kronikos pa
teiktas žinias) esančios neteisin
gos. Buvo rasti liudininkai Kro
nikos “melagystėms” patvirtinti. 
Ateistinės propagandos valdovai 
ėmė atakuoti katalikų pastangas 
atsiekti konstitucinių reformų, 
kurios pagerintų Bažnyčios ir ti
kėjimo padėtį. (To siekė Kroni
ka). Tų reformų siekimas buvo 
pavadintas “reakcinės dvasinin
kijos propaganda”. Jonas Aničas, 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto aparato mokslo 
skyriaus vedėjas ir pagrindinis 
ateizmo propagandistas Lietuvo
je, apkaltino tą “reakcinę dvasi
ninkiją” (t. y. Kroniką) ateizmo 
skelbimo proceso falsifikavimu, 
neteisingai aprašant kunigų, baž
nyčių ir tikinčiųjų padėtį ir me
luojant apie ateistinio “švietimo” 
rezultatus. Įgaliotinis Tumėnas 
taipgi toliau grasino, kad nebus 
leidžiama spausdinti katekizmo, 
kol eis Kronika. Policija, iš antros 
pusės, paspaudė kunigus, įtaria
mus kaip Kronikos leidėjus. Taip 
kun. Juozas Zdebskis, teistas už 
vaikų katechetinį mokymą, buvo 
pakaltintas neblaiviu vairavimu ir 
jam ilgesniam laikui atimtas vai
ruotojo leidimas. Panašiai atsitiko 
ir kun. Sigitui Tamkevičiui.

Scenoje pasirodo KGB
Paraleliai su propagandistais ir 

politinio spaudimo valdininkais 
veikė ir sovietinis saugumas. Jau 
1972 m. pavasarį KGB atidžiai 
ieškojo Brežnevo - Wadlheimo 
memorandumui parašų rinkėjus 
bei pirmojo Kronikos numerio 
leidėjus. Kauno įvykiai tą darbą 
šiek tiek pertraukė; dėmesys da
bar nukrypo į jaunimą, į krašto
tyrininkų, filmininkų grupes, ieš
kant Kauno demonstracijų ir kitų 
tautinio pasireiškimo veiksmų or
ganizatorių. 1973 m. pavakarį tas 
ieškojimas buvo dar labiau su
intensyvintas. Tų pat metų kovo 
mėnesį įvyko kraštotvrininkų su
ėmimai.

1973 m. lapkričio 14 d. — taip 
rašo Kronika — KGB nusprendė 
likviduoti Kroniką, panaudojant 
grasinimą sunaikinti visas slaptas 
ar pusiau slaptas religinės lite
ratūros spaustuves. Už savaitės 
KGB suėmė maldaknygių spžus- 
dintoją Boleslovą Kulikauską ir jo 
draugą Ivanauską. Jie pasirodė ta
čiau neturį ryšio su Kronika. Kar
tu vyko didelės kratos daugiau 
kaip 40 asmenų butuose. Vienur 
buvo rasta spausdinimo priemo
nių, kitur — Brežnevo - Waldhei- 
mo memorandumas ar Kronika. 
Policija, t. y. saugumas, iš kun. 
Boleslovo Babrausko Smilgiuose 
išvežė dešimt maišų literatūros, 
jos tarpe prieškarinę šv. Rašto 
laidą, prieškarinių religinių žur-

nalų ir t.t. Ta akcija parodė, 
kad Lietuvos ^katalikai žino Sol- 
ženicino, Medvedevo ir kitų Ru
sijos disidentų raštus, o tąip pat 
ir emigracinius A, Maceinos, J. 
Gimia ir kt. darbus. Buvo kon
fiskuota daug tūkstančių įrištų ir 
neįrištų maldaknygių, daug senų 
ir naujų teologinių knygų ir t.t.

Po tų kratų sekė areštai. Jau 
lapkričio mėnesį KGB suėmė 
Petrą Pliuirą - Plumpą, Povilą 
Petronį ir Joną Stašaitį. Susido
mėjimas tomis saugumo kratomis, 
matyt, krašte buvo taip didelis, 
kad gruodžio 23 Tiesa rado rei
kalo pranešti apie suimtuosius, 
apkaltindama nelegalia gamyba ir 
spausdinimu įvairių leidinių, tarp 
kurių esą ir “reakcinės” prigim
ties raštų. Čia jau buvo turima 
minty Kronika. Tiesa taip pat 
pranešė, kad tardymai tebetęsia- 
mi. Ir tikrai, 1974 m. balandžio 
pradžioje buvo suimtas Virgilijus 
Jaugelis, o to pat mėnesio gale 
Juozas Gražys ir Nijolė Sadūnaitė. 
KGB taip, pat sulaikė ir Antaną 
Patriubavičių. Šie devyni suim
tieji buvo teisiami dvejose bylo
se. Maldaknygių gamintojai, Ku
likauskas ir Ivanauskas, buvo nu
teisti 1974 m. rugsėjo 18 už 
“valstybės turto grobimą”. Jiems 
priteista trys su puse ir du metai 
darbo kolonijoje. Kiti septyni, ri-
šami su Kronika, buvo teisiami 
vėliau. Jiems buvo sudaryta byla
No. 395, nors Gražys ir Sadū
naitė buvo išimti iš grupės ir 
kiekvienas teistas atskirai.

Kronika sovietiniame teisme
Byla No. 395 buvo svarstoma 

Lietuvos TSR Aukščiausiojo 
Teismo Vilniuje. Ji tęsėsi tris 
savaites, nuo 1974 m. gruodžio 
2 iki 24. Kūčių dieną buvo pa
skelbtas sprendimas.

Du kaltinamieji, Plumpa-Pliui- 
ra ir Petronis, buvo pakaltinti pa
žeidę baudžiamojo kodekso 68-tą 
ir 70-tą straipsnius; Jaugelis, Sta
šaitis ir Patriubavičius buvo tei
siami už to paties kodekso 199 
straipsnio pažeidimą. 68-tas 
straipsnis draudžia agitaciją ir 
propagandą, kuria siekiama “pa
keisti ar susilpninti Tarybų val
džią arba padaryti atskirus itin 
pavojingus valstybinius nusikalti
mus”. Pagal šį straipsnį, baus
mėmis nuo šešių mėnesių iki 
septynerių metų (su “nutrė- 
mimu”) taipgi baudžiami asme
nys “už skleidimą tarybinę vals
tybinę ir visuomeninę santvarką 
žeminančių šmeižikiškų prasima
nymų” tikslu “pakirsti ar susilp
ninti tarybinę valdžią”, ir “taip 
pat už platinimą arba gaminimą 
ar laikymą tokio pat turinio li
teratūros tais pačiais tikslais”. 
70-ju straipsniu baudžiama “orga
nizacinė veikla, kuria siekiama 
parengti ar padaryti itin pavojin
gus valstybinius nusikaltimus, 
sutelkti organizaciją, turinčią 
tikslą daryti tokius nusikaltimus, 
taip pat dalyvavimas antitarybi
nėje organizacijoje”. Nusikaltę 
šiam straipsniui gali būti bau
džiami ir mirties bausme (baus
mės numatytos strp. 62 - 69). 
199(1) straipsnis baudžia “mela
gingus prasimanymus”. Jo pilnas 
tekstas yra toks: “sistemingas 
skleidimas žodžiu žinomai me
lagingų prasimanymų, žeminan
čių tarybinę valstybinę ir visuo
meninę santvarką, taip pat gami
nimas ar platinimas tokio pat tu
rinio kūrinių rašytine, spausdinta 
ar kitokia forma baudžiamas lais
vės atėmimu iki trijų metų, ar
ba pataisos darbais iki viene- 
rių metų, arba bauda iki vieno'
šimto rublių”.

Kaip matome, Kronikos daugi
nimas ir skleidimas buvo trak
tuojami kaip priešvalstybiniai 
prasižengimai, t.y. nusikaltimai
ne religijos teisių nuostatams, 
bet valstybės saugumo įstaty
mams, nors Kronika neragino 
priešvalstybinių veiksmų. Mask
vos akyse, kad ir taikus sieki
mas kiek kitaip nuo Komunistų 
partijos interpretuoti konstituciją 
buvo laikomas nusikaltimu.
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Teisme netikėtumų, galima sa
kuti, nebuvo. Žiūrovai į teismo 
salę' nebuvo įleidžiami, išskyrus 
tiesiogines gimines. Iš penkių 
teistųjų gruodžio mėnesį tik Pa- 
triubavičius prisipažino kaltu. 
Jaugelis, kaltintas 6-jo Kronikos 
numerio padauginimu ir skleidi
mu bei parašų Brežnevo - Wald- 
heimo memorandumui rinkimu, 
sakėsi esąs nekaltas, nes žodžio 
laisvė, jo nuomone, nėra nusikal
timas. Iš tikrųjų, jisai sugestijo- 
navo, kad kaltintojai turėtų sėdėti 
kaltinamųjų suole. Stašaitis dali
nai prisipažino kaltu, bet paneigė 
norėjęs pakenkti valstybei, kaip 
kaltino prokuroras. Petronis ir 
Plumpa tain. pat_ iš dalies pri
sipažino vykdę veiksmus, ku
riais buvo kaltinami, bet Petro
nis sakė, kad jo motyvacija val
džios organų buvo nesuprasta.

Prokuroras ir teismas pagrindi
niu nusikaltėliu laikė Plumpą - 
Pliuirą. Jis buvo sumontavęs dvi 
elektrografines mašinas Kroni
kos spausdinimui ir daugino ne 
tik ketvirtą ir penktą žurnalo 
numerius, bet ir kitos savilaidos 
(samizdato) literatūros. Jis taip 
pat buvo apkaltintas savo paso su- 
falsifikavimu. Ilgus metus kalė
jęs Mordovijos lageriuose, Plum
pa dėl to negalėjo gauti nei bu
to nei darbo. Norėdamas pradėti
šeimyninį gyvenimą, jisai pataisė 
savo pasą, kad lengviau galėtų
įsidarbinti ir apsigyventi. Vėliau 
jis apie tai pranešė Mordovijos 
valdžiai, ir pačiame Vilniuje jam
policija buvo prižadėjusi išduoti 
pasą jo tikrąja pavarde. Tačiau 
dabar šis reikalas pasidarė apsun
kinančia aplinkybe. Plumpa buvo 
nuteistas septyneriems metams 
sunkiųjų darbų už 68-to ir 70-to 
strp. pažeidimą ir trims pridėti
niams metams už dokumentų su
klastojimą, baudžiamą pagal 212- 
tą strp. Teismas jį pasiuntė aš- 
tuoneriems metams sunkiųjų dar
bų. Petronis, atsižvelgiant į jo 
vyresnį amžių, buvo nuteistas 
ketveriems griežto režimo lagerio 
metams. Jaugelis gavo du metus 
paprasto režimo įstaigoje. Stašai
tis teismo vidury ėmė gailėtis sa
vo veiksmų ir buvo nuteistas tik 
tiek, kiek jau buvo kalėjime at
sėdėjęs. Bylai pasibaigus, jis bu
vo paleistas. Kaltinimas prieš Pa
triubavičių, bylai einant, buvo 
pakeistas kaltinimu pažeidus 246- 
tą baudžiamojo kodekso straipsnį, 
kuris numato bausmes už vairuo
tojo įvykdytą eismo saugumo tai
syklių pažeidimą. Vairuodamas, 
Patriubavičius buvęš sužeidęs du 
jaunus asmenis. Rastas kaltu, po 
tiesmo jis buvo paleistas, kaip 
ir Stašaitis. Patriubavičiaus nemi
nėjo nei Tiesa, tuoj po teismo 
susumavusi pastarojo rezultatus.

Gražio teismas įvyko 1975 m. 
kovo 11-17 d.d. Jis buvo kal
tinamas pažeidęs 68-tą straipsnį 
ir buvo nuteistas trims metanjs į 
darbo lagerį. Gražys buvo ligonis; 
tai gal sutrumpino jo bausmę. 
Pati paskutinioji buvo teisiama 
Nijolė Sadūnaitė. Dvi dienas tru- 
<usiame teisme, birželio 16- 17 d 
d.d., jinai buvo nubausta trims 
metais griežto režimo lagery ir 
trims pridėtiniais metais tremty 
už Lietuvos ribų.

Šie sausi faktai nepavaizduoja 
nei teismo salės dramos nei nu
teistųjų asmenybių. Bendrąja 
prasme, tie teismo procesai visų 
pirma parodė, kokiu būdu sovie
tinė valdžia nuo savęs žmones 
atstumia ir kaip tuos pačius žmo
nes baudžia už reikalavimą būti 
atgal priimtiems į visuomenę.

(Bus daugiau)

saultstmarie
— VISKO PO TRUPUTĮ

Tautiečių pageidaujamų 
lietuviškų naujienų, kaip vi
suomet, nedaug. Antroje 
kovo mėn. pusėje, gavėnios 
užbaigimo proga, buvo atvy
kęs Blind River klebonas kun. 
Augustinas Sabas, kuris ne-

Jony J
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KASDIENYBĖS REIŠKINIAI
Seilė ir meilė, tas vis vien, tą mes matome 
kasdien.

— Kaip pranyksta greitai seilė, taip iš - 
nyksta karšta meilė.

Mylėk tą, kas tave myli, o ne tą, kuris tik 
gražus. 1

— Gražiam veide rasi gėlą, rasi širdžiai 
sau nuodus. Parinko: Kazys Beniušis

mažam tautiečių būreliui pa- Texas, JAV, gyventojai nu
sakė labai gražų pamokslą, balsavo statyti naują reakto- 
o jo apsakytas "Vėliau" pa- rių.
vyzdys yra visiems prisi- Mūsų mieste, kaip tik tuo- 
mintinas. jau po to incidento, buvo de-

Turėjome miesto etninių monstruojamas filmas "Chi-
grupių surengtą kepinių iš- na Syndrome", kuris buvo 
pardavimą ( bake sale ), ku- reklamuojamas televizijoj ir 
riame, apylinkės valdybos vietiniame dienraštyje labai
paragintos, dalyvavo ir mūsų 
tautybės atstovės.

Apylinkės valdybos žinio
mis šį pavasarį motinos die
nos minėjimas nebus ruo
šiamas, nes tautiečiai, esą 
tuo laiku jau būna iš važi nėję, 
mažai atsilanko į valdybos 
ruošiamus parengimus ir 
1.1. Valdyva yra net atsisa
kiusi Toronto " Atžalyno " 
pasirodymo, kuris galėjęs 
sustoti pakeliui į Thunder 
Bay, prieš gegužės vidurį, 
kas buvo galima sutaikyti su 
Motinos Dienos minėjimu. 
Dėl tautiečių išvykimų gegu
žės mėnesio pirmoje pusėje, 
tai taip anksti retai kas iš
vyksta, o kad mūsų tautie-

įspūdingais žodžiais: "Jeigu 
nežinai kas yra China Synd
rome, tai labai greitai suži
nosi ! ? Šio filmo vyriausio - 
je rolėj yra raudonoji Jane 
Fonda ( Chanoi Jane ), kuri 
yra žinoma savo ne tik ko
munistinėmis pažiūromis, 
bet dar Vietnamo karo me
tu vykusi į Š. Vietnamo sos
tinę Hanoi ir iš ten agitavusi 
amerikiečius karius Vietna
me pakloti ginklus. Ji veikli 
ir dabar. Nors šio filmo tu
rinį vietinis dienraštis vadi
na fikcija, bet Algomos apy
gardos, įskaitant mūsų mies
tą, sudariusios "Sąjunga už 
Branduolinį Atsakingumą" 
(Algoma Coalition for Nu-

čiai mažai įdomaujasi valdy- clear Responsibility), panau-
bos rengiamais pobūviais, 
tai tik todėl, kad be šokių ir 
vaišių tose vakaruškose jo
kios lietuviškos ar kitokios 
programos nebūdavo. Su
prantama, kad norėta išveng
ti nelengvo, neapmokamo ir 
dažnai bereikalingos kriti
kos susilaukiančio darbo.

Mūsiškių knygų mėgėjų 
tarpe atsirado ir tokių, kurie 
buvo nustebinti St. Santvaro 
poezijos knygos 'Rubajatai"' 
premijavimu, o dar labiau, 
kad 1000 dol. premija buvo 
gauta iš JAV Lietuvių Fondo.

dojo tokį patogų laiką ir pra
dėjo rinkti parašus petici
joj Ontario provincijos vy
riausybei, kad sustabdytų a- 
tominės pramonės plėtimą, 
nes kaip tik naujas atominis 
reaktorius jau yra planuoja
mas statyti beveik pus lauke
lyje tarp Sault Ste. Marie ir 
Sudbury, nepertoliausiai nuo 
didžiausių pasaulyje urani- 
jaus kasyklų Elliot Lake. Vie
tinis dienraštis nusistebėjo 
peticijai parašų rinkimu, o 
ypač, kad parašai buvo ren
kami tik prie to vieno kino

Iškyla klausimai, kiek iš mū- teatro, kur kaip tik ten žmo- 
siškių skaitytojų Įdomaujasi nės buvo bauginami filme Chi- 
poezija, kiek iš jų užsisakys naJJyndrome.
"Rubajatus" ir koks, iš viso, Žiema pas mus dar nesi- 
tautiečių skaičius žino, -su baigia. Balandžio 6 d. mūsų 
kuo valgo rubajatus". ( Tai mieste iškrito apie 42 cm. 
lyrinė poeziją). Kalbama, sniego, o per šiąžiemąiš- 
kad JAV Lietuvių Fondas, pa-kritęs sniegas jau pasie- 
skirstant dividentus, galėjo kė 354 cm. Dėl didelio snie- 
atrasti geresnių idėjų ar tiks-&° kiekio ir 90 klm. per va
lų lietuvybei bei lietuvišku - landą vėjo, tą dieną nevaži- 
mui palaikyti, negu poezijos nėjo autobusai, neveikė mo- 
knygos premijavimas. Žino- kyklos ir buvo uždaryta dau- 
ma, atsiras skirtingų nuo- gelis parduotuvių ir kitokių 
mOnių. įmonių, bet "no worry" ( at-

Visame pasaulyje nuskam- siprašau,nesijaudinkite),tuo- 
bėjo Harrisburgo, Pensilva- Jau P° Jurginių vistiek gau- 
nijoje, atominio reaktoriaus pysima stintas( smelts), o 
incidentas, kuris iššaukė dar vėliau ir didesnes žuvis, 
skaitlingas demonstracijas kurių ir žiemą vienas kitas 
ne tik Š. Amerikoje, Euro- tautietis net iš po ledo iš- 
poje, bet net Japonijoje ir traukdavo.
Australijoje. Tik Austin, Korespondentas.

PRAJiaŠKONlį VASARVIETE KENNEBUNKPORTE
Pranciškonai visus lietuvius kviečia atostogauti savo vasar

vietėje, Kennebunkporte. Čia ideali vieta fiziniam ir dvasiniam 
poilsiui. Pavargusias nuo darbo jėgas stiprina didinga Maino 
gamta — jūra, miškai, tyras oras, o taip pat geras maistas, 
patogūs kambariai.

Dvasios atgaivos teikia aplinka — monumentines skulptūros 
lauke, nuostabaus grožio koplyčia, dailės parodos/koncertai, 
literatūros vakarai, paskaitos. Pranciškonų vasarvietė JAV ir 
Kanados lietuviams yra tapusi visokeriopo poilsio vieta karatais 
vasaros menesiais.

Atostogavimo sezonas prasideda birželio 30 ir baigiasi rugsė
jo 3 dienomis. Informacijų, ir rezervacijų, reikalais kreipiamasi 
šiuo adresu: Franciscan Guest House, Kennebunkport, ME 04046. 
USA. Tel. (207) 967 -2011.

PRENUMERATA $ 10.00 mėtoms ir $6.00 pusei metų.

6 3 6 E A S T >80 A O WAY « SOUTH 8 OS T ON, MAS*. 02127
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

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., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomas pilnas žekiiį patarnavimas.
Kapitalas — virš $1 X000,000.

CHICAGO:
IŠ LIAUDININKŲ VEIKLOS

Balandžio 8 d. įvyko Čika
gos ir apylinkių visuotinis 
liaudininkų susirinkimas. 
Pirmininkas Paulauskas iškė
lė kursuojančius gandus ir 
prašė narių čia susirinkime 
pasisakyti. Visi kalbėję, tei
giamai įvertino valdybos 
veiklą ir laikymąsi demokra
tinių principų. Vienbalsiai 
valdyba buvo paprašyta tęsti 
savo darbą.

Iš VLIKo ir ALTos veiklos 
pranešimus padarė inž. Q. 
Lazauskas. Apie kuopos fi
nansus - inž. K. Karazija. 
" Sėjos " reikalais kalbėjo 
Varpininkų Leidinių Fondo 
pirmininkas Edvardas Borei- 
ša, redaktorius inž. Lazaus
kas ir administratorė Elena 
Rūkienė. Naujas "Sėjos" nu
meris, didesnio kaip "Karys" 
formato, turėtų pasirodyti 
prieš vasaros atostogas, o 
"Varpo" redaktorius Antanas 
Kučys ir administratorius 
Titas Bričkaitis pareiškė, 
kad jokių sunkumų jie neturi 
ir skaitytojų atsiliepimai 
daugumoje labai palankūs.

Nusistatyta remti "Sanda
rą" ir sandariečių veiklą. 
Dešimts narių pasirašė pa
reiškimus įstoti į Sandaros 
25-ją kuopą.

Susirinkimas baigtas vai
šėmis, kurias paruošė val
dybos vicepirmininkė Elena 
Rūkienė ir kitos ponios.

Dalyvis 
KULTŪRINĖS ŠVENTĖS 
ČIKAGOJE

. Specialus komitetas su
ruošė lietuvių kompozitorių 
kūrinių koncertą, kuriuos iš
pildė pilname sąstate garsu
sis Chicagos Simfoninis Or
kestras, diriguojamas Henry 
Mazer.

Į garbės komitetą įėjo 
VLIKo pirm. dr.K. Bobelis , 
vysk. V. Brizgys, BALFo p - 
M. Rudienė, dr. Balčiūnas, 
kun. P. Dilys, Cicero mies
to sekretorius ' Kimbarkas , 
"Varpo" red. A. Kučys,dr. V. 
Plioplys, inž. A. Rudys, prof. 
J. Žilevičius, dail. M. Šileikis, 
muzikė A. Stephens ir kiti . 
Darbo komitetui pirmininka
vo Jean Vance.

Orkestras išpildė Sese - 
lės Bernardos, S. S. C. Lietu-

O si.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6 %
santaupas 9V1 %
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 9į4 % 
pensijų fondas )0%
IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 12%
nokiln. turto pask. 11 %

vių Rapsodiją, Juliaus < Gai
delio Simfoniją nr. 4. Abu 
šie kompozitoriai dalyvavo 
ir koncerte. Buvo išpildyta 
prof. Vi. Jakubėno Kaimie
čiai, Šokis ir Žaidimas, M. 
K. Čiurlionio Jūra.

Lietuvių kompozitorių kū
rinių koncertas praėjo su 
labai dideliu pasisekimu.

Kovo 31 ir balandžio 1 d.d. 
Lietuvių Meno Ansamblis 
Dainava, Marijos A.Mokyk
los auditorijoje, pagal A. 
Kairio libretą pastatė Aloy
zo Jurgučio muzikinę dramą 
Emiliją Platerytę. Orkest
rui dirigavo A. Jurgutis, re
žisavo Živilė Numgaudaitė .

Daugiau negu 1000 žmonių 
talpinanti salė per abu spek
taklius buvo pilna. Nors vei
kale buvo vaizduojamas 1831 
metų lietuvių sukilimas 
prieš caristinę Rusiją, bet 
tokie pat imperialistai rusai, 
tik dabar komunistų vado
vaujami, nori sunaikinti lie
tuvių tautą ir šiandien. Todėl 
šis patriotinis pastatymas 
ne vienam iššaukė ašaras.

Balandžio 1 d. įvyko ir 
sol. Laimos Rastenytės-La
pinskienės pirmas dainavi
mo koncertas Jaunimo Cent
re. Ji dainavo lietuviškai, 
vokiškai ir prancūziškai.

S. Paulauskas

st. Catharines
DEŠIMTMETIS BE 
ZIGMO PILIPONIO

Taip greit laikas bėga,kad 
atrodo tiktai metai praėjo 
nuo mūsų SLA 278 Kuopos 
buv. Ugamečtop-ko Ir B-nės 
bei kitų organizacijų veikėjo 
Zigmo Plllponlo mirties.

Rašančiam šias eilutes,te
kus dirbti su velioniu toje 
pačioje organizacijoje virš 
14 metų,pravartu prisiminti 
žmogų,kurio širdis Ir meilė 
savo broliui taip buvo arti - 
mal, kaip Ir savai šeimai 
Jis buvo ne tik visuomeni
ninkas, bet Ir širdies žmo - 
gus, kokių šiais laikais pa
sigendame.

Z. Plllponls buvo didelis 
tolerantas, mokąs su visais 
sugyventi, jautrus ne tiktai
sau, bet Ir kiekvienam savo 
broliui:^ ąž tnlngas, te Is Ingas,

tononto
A. LUKOŠIUS

DAINA - MUSŲ TAUTOS 
BRANGENYBĖ

Jau nuo senų ir neatmena
mų laikų lietuvis nesiskyrė 
nuo visur jį lydinčios dainos. 
Tai pažymėjo pakartotinai 
ne vien artimi mūsų kaimy
nai, bet ir toliau gyvenantie
ji svetimieji, kurie mus pa
žino šimtmečių tėkmėje ir 
teisingai mus apibudino, pa
vadindami daininnkų tauta.

Lietuviškoji daina graudi, 
ilgesinga, jausminga ir ža
vinti. Dainuojantis lietuvis 
tuomi išsako savo vidujinį 
išgyvenimį,parodo savo sie
los gelmių pasaulio spalvin
gumą bei įvairumą.

Dar ir šiandieną mums 
ausyse tebeskamba gražio
sios šienapjūtės, rugiapjū
tės bei kitų svarbesniųjų 
darbymečių, metinių švenčių 
vestuvių,pabaigtuvių specia
liai tam skirtos dainos.

Net ir sunkiausiais laiko
tarpiais, neretai ir juodo 
vargelio spaudžiamus, / už 
savo būvį ir duonos kąs
nį bekovojančius, daina vi-

Chorvedys sol. v. Verlkalįls
Nuotr. s. Varankos.

ne garbės troškėjas, nellnkė- 
jo nė savo priešui blogo/jei
gu jis tokių turėjo/. Be pui
kybės, nors (r buvo karinin
kas /aspirantas/, bet jo 
teisingumą visi pramatė ar 
pastebėjo. Geras tėvas savo 
šeimai.

Niekada nematydavai jo 
einant, ar dirbant sus Irau-
kušlo, visada su šypsena Ir 
geros nuotaikos, niekada 
niekam nesiskųsdavo, nors 
jau buVo Ir ligos prispaus
tas.

Jis mokėjo gerbti kitų 
nuomonę,kaip savo. Nebuvo 
nuolaidus nete Is Ingle ms. Ne - 
priviliodavo Ir tie,kurie no
rėdavo sukompromituoti kito 
asmens sąskalton ką nors . 
Ginčams Išspręsti ar nesu
sipratimams Išaiškinti, rei
kalavo dokumentinių įrody
mų. Tokios rūšies ginčai 
mūsų Kuopoje tęs ėsi net ke- 
turlus metus, nuo 1959-62m. 
Pasibaigė jie tik dėka Z.Pl
llponlo stropumo Ir sąžinin
gumo Išsiaiškinant. Toliau 
Kuopoje klestėjo ramybė, 
talka, broliška meilė savo 
broliui.

Deja, jo gerumas, jo dar
bas lietuvybėje .tėviška mel- 
lė savo šeimai, liko praeiti
mi. Šiais laikais retas vado
vas sugeba tokiu kantrumu 
dirbti organizacinį darbą, 
kaip Z.Plllponls. Jis mirė 
1969 m.balandžio 11 dieną.

Štai, mielas Zigmai, jau 1O 
m.kaip mes be Tavęs, Ir vėl 
taip greit prabėgs antras 
dešimtmetis. Mes vėl Tave 
prisiminsime, bet dovanok - 
tikriausiai jau nebevlsl...

P.Plgrlmas
SLA 278 K-os narių vardu

suomet mus guodė, ramino, 
aukščiau pilkos kasdienybės 
kėlė.

Visais laikais dainavo ka- 
ran jodami lietuviai bernu
žėliai. Naujas dainas jiems 
pynė žilagalviai vaidilos . 
Daina juos stiprino, guodė , 
naujo ryžto jiems teikė. Ne
atsiliko ir mergužėlės le - 
lijėlės savo mylimuosius 
kovų sūkurin išlydėdamos.

Skaudūs išgyvenimai lie
tuviškoms dainoms suteikė 
ir ilgesingą toną, padarė jas 
jausmingas, širdį veriančias.

Dar ir šiandien po visos 
eilės ilgų skaudžių vergijos 
metų pavergtas, prispaustas 
paniekintas, išnaudojamas 
lietuvis nesiskiria su vi. - 
sur jį lydinčia, stiprybės 
jam’teikiančia daina.

Mes, plačiai po pasaulį 
pasklidę, jei kitaip nesuge - 
bame, tai nors dainos pos
mais savo nelaimes, varge
lius, o ypač ilgesį gimtų na
mų kitiems išsakome.

Dainuojame ir giedame 
laisvajam pasauliui. Pavie
niui ir bendrai susibūrę, 
šaukiame iš pačių sielos 
gelmių.. .

Toli ir plačiai sklinda ai
das lietuviškos dainos. Ne
vieną jis sužavi ir užburia , 
naujam pasiryžimui bei gy
venimui vėl prikelia. Tai 
gana ryškus mūsų lietuviš
kojo gyvenimo bruožas, ne
atskiriamoji ir mus palai
kanti gyvastingumo dalis, 
aukščiau nuo žemės pakilti' 
mus šaukianti.

Šia proga norisi užsimin
ti apie šioje kolonijoje vė
liausiai susiorganizavusį 
dainuojantį lietuvišką viene
tą Vyrų Chorą, pasivadinusį 
ARAS, Nepaslaptis, kad šia
me chore susibūrė daugumo
je buvę geri,ilgamečiai cho
ristai veteranai, puikiai nu - 
simanantys šiame mene. Ne 
vienas iš jų dar ir dabar 
priklauso bent keliems dai
nos vienetams.

Tiktai buvę choristai ga
li pasakyti, kiek laiko, kant
rybės ir pasiaukojimo pa
reikalauja iš kiekvieno, no
rint būti tikru ir geru cho
ristu.

Kai tai tęsiasi metų me
tus, ar mes įsivaizduojame,
ką visa tai reiškia, kiek e - 
nergijos visa tai pareika - 
lauja. . .

Džiugu mums matyti ir 
girdėti energingo, gabaus 
muziko, chorvedžio ir solis
to Vaclovo Verikaičio vado - 
vaujamą.jau gražiai aukštai 

i pakilusį, sparnus plačiai iš- 
skleidusį Lietuviškąjį ARĄ.

Šio dainuojančio vieneto 
krikšto proga, mums ir vėl 
bus maloni galimybė juos ne 
tik pamatyti, bet ir išgirsti, 
su jais pabuvoti, pabendrau
ti, dvasiniai atsigaivinti.

Turėdami juos čia, savo 
tarpe, turime tik džiaugtis 
ir gėrėtis.

Nuostabiai graži, visus 
burianti, tiesiog nuo žemės 
pakelianti šio naujo choro 
pasirinktoji motto daina:

"Kaip aras pašautas ir 
blaškomas vėjo, toli nuo Tė-
vynės brangios... "

Tegyvuoja mūsiškis lietu
viškasis ARAS.

Lietuvių Namų Vyrai 
praneša visiems ir maloniai 
kviečia atsilankyti į š.m. 
gegužės 6 d. .sekmadienį, 3 
vai. p. p. šiuose Namuose 
Hamiltono teatro AUKURAS 
statomą 3 veiksmų satyrinę 
dramą '’Ponios Dulskienės 
Moralė’1

Veikalas labai įdomus ir 
atvykusioms gailėtis neteks.

Taupyk ir skolin k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame ja a SS ■ 
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA
KREDITO KOOPERATYVE- »

MOKA: = IMA:
10% už 1 m. term, indėlius = ,
9’Za% už 3 m. term, indėlius = už osm. paskolos
9’/į %' už pensijų ir namu planq = 
9!4% speciali taup. sqsk. = 1014 % už mortgičius 
63/ą% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 22 milijono dolerių 
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nędavgiau $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 1A6

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

Įvairių Bendrovių atstovybė,
Visų rūšių Drauda,
24 metų patirtis,
Telefonai: Bus. 251-4864 —251-4025 -251-4824,
2405 Lake Shore Blvd. West,
Suite 403,
Toronto, Ontario

M8V 1C6.

wima
* Namų — Gyvybės 

Ė * Automobiliųr <r V * Komercinial
533-1121 Walter Dauginis 822-8480 

1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V Bačėnas All Seasons Travel.b.d.
1RH1 Rlfkfir W Visais kelionių reikalais1551 Bloor Street W, pasauty5e skambinu

TORONTO, ONTARIO J COO OCO1
M6P iA5 tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE -■■■
335 Roncesvollcs Ave., _ _ _
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

"FABIJOLĖ" TORONTE
Lietuviai mėgsta teatrus — 

gal būt tai yra įaugę į lietu
vio sielą ir tapo lyg tradici
ją, nuo pirmųjų nepriklauso
mybės metų. Tuo laiku, dau - 
giau išprusę kaimo šviesuo
liai ruošdavo vaidinimus pa
prastuose kaimo kluonuose, 
nes tai buvo auklėjimo prie
monė, kur dažnai būdavo iš
ryškinta neapsišvietusiam 
kaimiečiui kokia yda ar šiąip 
be plintančios negerovės. Ne
žinia, ar jie savo tikslą at
siekdavo, bet būdavo popu
liarūs.

Tremties gyvenime tas y- 
ra tebetęsiama - beveik kiek
viena kolonija tiiri savo teat
rą, aukštesnės ar menkesnės 
vertės.

Toronte jau yra net du te
atrai. Vienas iš jų naujas - 
tai Prisikėlimo parapijos 
naujagimis ir dar bevardis. 
Šio teatrėlio paskirtis, kol- 
kas, apsiriboti religiniais 
vaidinimais.

Paskutiniu laiku labai inten
syviai ruošiamasi religinei 
dramai "Fabijolė". Veikalas 
verstas iš prancūzų kalbos ir 
vaizduoja pirmųjų krikščio
nybės amžių tragišką krikš
čionių padėtį, kada Romos 
ciesoriai už krikščionybę 
bausdavo mirties bausme. 
Ši keturių veiksmų drama, 
galbūt reikalauja profesiona
lų artistų, bet stebint vyks
tančias repeticijas parapijos 
patalpose, galime tikėtis, 
kad ir mėgėjai įstengs žiū
rovus perkelti 2-3 valandom 
Į Romos pirmojo šimtmečio 
nuotaįkas. Čia bus pavaiz
duota, kaip šv. Agnietė ruo
šėsi žiauriai mirčiai su 
karšta malda ir atleidimo 

šypsniu, maldaudama savo 
budelių atsivertimo. Pankra- 
cas ir Luciana taip pat drą
siai aukojosi dėl Kristaus 
mokslo. Krikščionys neišsi
žadėjo savo religijos, nors 
buvo nuteisti kankinių mirti - 
timi - degti gatvėse švytu
riais ( derva aplieti ), būti 
drąskomi plėšrių žvėrių, pa
goniškų amfiteatro žiūrovų 
linksmumui.

Per šį spektaklį bus proga 
prisiminti, kokią magišką 
jėgą turėjo ką tik prasidedan
ti krikščionybė barbariškoje 
Romos imperijoje.

Dėl didesnio efekto, žiū
rovai girdės pagonis svai - 
dant keiksmažodžius lotyniš
kai, pav. : tartaras ( praga - 
ras). Krikščionys taip pat 
atmiešia savo maldas loty
niškais žodžiais: Christus 
regnat (Kristus valdo), Deo 
gratias ( Dievui garbė), sine 
termino (be pabaigos) ir 1.1. 
Tokiomis frazėmis yra pa
gražinta ši žiauri drama, 
kuri matomai vertėjo nuo
mone, turėjo įtikinti žiūro
vus, kad veiksmas vyksta se
noje Romos pagoniškoje im
perijoje.

Kalbant apie patį veikalo 
paruošimą —jis buvo numa
tytas pastatyti bent pusmečiu 
anksčiau, bet susidurta su 
įvairiomis kliūtimis , ypač 
sunku atrasti tinkamų artis - 
tų. Dabar teatrėlis savo są
state jau beveik viską turi. 
Ten dirbantys žmonės labai 
įvairaus amžiaus ( 13-85 ) . 
Menininkų taip pat netrūksta - 
dekoracijos jau piešiamos, 
romėmiški rūbai ir kareivių 
šalmai bei šarvai - projek
tuojami, viskas vyksta, kaip

(Nukelta Į 7 psl.) 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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A. A. BIRUTĖS GRIGAITYTĖS-NOVICKIENĖS 

ATMINIMUI

nuleidus rankas. Nuo 1949 m» 
ji buvo Lietuvių Moterų Ats- 
t o vyb ės/dabartinės Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos / 
Ir Pabaltijo Moterų Tarybos 
pirmininkė. Ji labai apgai
lestavo, kad dėl Ilgos nega
lėjo 1947 m.nuvyktl Į Esslln- 
gen’ą, kur steigėsi LMA Ir 
PMT. Tačiau jos širdis buvo
vo ten, su steigėjomis.

B. Novlcklenė buvo antroji 
LM Atstovybės Ir trečioji 
PM Tarybos pirmininkė.Šių 
abiejų organizacijų pirmoji 
p Ir m-k ė buvo dr. Marija Ži
linskienė.

Tuo laiku, Birutei pirmi
ninkaujant lietuvėm Ir pabal- 
tletėm, man teko būti šių a- 
blej organizacijų sekretore . 
Birutės Iniciatyva, talkinant 
stovyklos vadovybei 1949 m. 
suruošėm Įspūdingą Tragiš
kojo Birželio minėjimą, su 
Iškilmingomis pamaldomis . 
Abiejų stovyklų pabaltlečlal 
su vėliavomis, plakatais,ant 
kurių buvo Įrašyti taiklūs 
šiai progai šūkiai, sudarė 
didžiulę eiseną. Vokiečių 
korespondentai mus filmavo, 
garsino spaudoje Ir radio 
bangomis. Gaila, kad šio Į- 
vyklo negalėjo matyti BlrutĄ 
nes jau buvo Išvykusi | A me
tiką.

Amerikoje Novickiu šeima 
Įsikūrė New Yorke. Birutė 
nepamiršo pasilikusiųjų lie
tuvių Vokietijoje. JI atsive
žė sąrašus negalinčių emig
ruoti, siuntė juos BALF’ul, 
prašydama nenutraukti glo
bos už Atlanto paslllkuslem 
invalidam, ligoniam, sene
liam vienišom motinom su 
mažais valkais.

1950 m. PM Tarybos pir
mininkavimą perdavė esčių 
atstovei, o L M Atstovybė 
p-kės pareigas 1953 m.jl pa
tikėjo Llgljal Blelluklenel.

Iki paskutiniųjų savo gy
venimo dienų Birutė savo 
patyrimu, giliu tolerantišku
mu buvo autoritetu abiem

1978 m. gruodžio 14 d. su - 
ėjo 5 metai, kai Birutė No- 
vlcklenė apleido gyvųjų pa - 
šaulį, palikusi giliai Įmintus 
pėdsakus lietuvių vlsuoment- 
'nlo gyvenimo vieškelyje.

Vyresnės kartos atstovai 
Birutę gerai atsimena jauną , 
sveiką, nepaprastai energin
gą moterų organizacijų stei
gėją- jų sekretorę, vlcep. Ir 
pirmininkę, vieną Iš gražiųjų 
Kauno lietuvaičių. x *

Birutė .yra pirmoji mote - 
ris 1924 m.baigusi Lietuvos 
u-to juridini fakultetą.Moks
lą ji baigė labai gerais pa - 
žymiais Įdomu,kad jos dip - 
lomlnlo darbo tema buvo 
KONSULATAI. Šioji tema 
ypač šiandieną, būtų aktuali 
lietuvių išeivijai. Advokatū
ra užsiėmė Iki 1938 m. Tu - 
rėjo sėkmingą Ir plačią 
praktiką.

Būdama 40 m.amžiaus, ji 
susirgo nepagydoma artrlčlo 
Ilga. Po keltų metų nebega
lėjo valdyti kojų, nė rankų, 
Ištisas dienas praleisdavo 
ratukinėje kėdėje. 1944 m . 
vidurvasaryje Novickiu šei
ma pasitraukė iš Lietuvos 
nuo sovietinio teroro. Tada 
teko matyti,kai Kauno stotyje 
ją labai atsarglalkėlė Į prie
kini vagoną. Tai buvo pas
kutinis ešelonas iš Kauno 
stoties | Vakarus.

Man pačiai su Birute teko 
labiau suartėti 194» m., kai 
ji su savo šeima atsikėlė į 
Schwaeblsch Gmuenden’o 
pabėgėlių stovyklą, V.Vokie
tijoje. Vasarą ją matydavo
me kieme,saulutės atokaito
je besėdinčią, Ilgos visiška 
nugalėtą. Tačiau dvasiniai ji 
tebebuvo stipri, sumani Ir 
Išradinga savo šeimos rei
kalų tvarkytoja Ir planuotoja, 
aktyvi stovyklos visuomeni
niame gyvenime. Ir mums 
moterims ji neleido sėdėti

NAMAI- APARTMENTAU
ŽĘmL PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS 
sistema Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon W, Suite 30S,Mt1.
Teh 273-9161 Rcs.737-0844

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiku saugojimas

(Storage)

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

Highland Auto Body
♦

611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 366-7281

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Šulinskas <S Son Tel. 364-5712.

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

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

'Richard1,kuris jau seniai Iletuvlame patarnauja. Darba atlieka sgllnlngal 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar k 

364-1470

1979.IV.25

minėtam moterų organlzact- koše. Šis sumanymas man 
jom. Atsiradus visai eilei kilo todėl,kad dažnai būdavo 
moterų Įdubų Įvairiuose pasigendama tokios knygos . 
kraštuose, Birutės sųmany- Štai, kai 1953-61 m.lietuvės 
mu, buvo perorganizuota dalyvaudavome tarptautinėse 
Lietuvių Moterų Atstovybė Ir moterų parodose New Yorke, 
vėliau pradėta vadinti Lietu- ne kartą kitatautės mus už - 
vlų Moterų Klubų Federacija, klausdavo ar neturime kokio 
Ji šiai organizacijai sureda- leidinio apie lietuves mote- 
gavo Įstatus,kurie Ir šlan - ris. Mano pasiūlymas posė- 
dteną tebeveikta. džlo buvo priimtas. Šios

Pamenu, kaip mes reda - knygos redaktore sutiko būti 
gavome Ir leidome anglų Birutė Novlcklenė. Į redak - 
kalba knygą THE LITHUA- elnę komisiją Įėjo dar I.Ba- 
NIAN WOMAN. 1965 m.Lie- naltlenė Ir M. Norelklenė . 
tuvių Moterų Klubų Federa- Prasidėjo mteisyvus darbas 
cljos posėdyje,plrmlnlnkau- Birutė turėjo turtingą baga- 
jant Llgljal Blelluklenel, žą žinių apie lietuvių moterų 
pranešiau apie savosumany-irgantzuotą veiklą neprl- 
mą suredaguoti Ir Išleisti klausomoje Lietuvoje Ir Iš - 
knygą, kuri atskleistų lietu- elvljoje. Jai talkino mūsų 
vės moters Įnašą visose sa- istorikai, visuomenininkai, 
vo tautos gyvenimo apralš- politikai: kitoms teko rinkti

MŪSŲ SENOLIU ŽODŽIAI 
IŠ ANAPUS

Kad aiškiai žinotum mūsų didingos tautos tikrą
ją praeitį, jos kilnumą, jos viršžmonišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dėsniais sukurtą gyvenimą 
bei tikrą visatos pastovumo nustatytą amžinumą. 
Remiantis mūsų tautos padavimais, tikra tautine va
lia ir sveiku — tarptautinių šmėklų neužburtų protu, 
šioje knygoje yra išdėstyta tikra ir niekų kitu nepa
mainoma mūsų tautos būtis.

Knyga 306 psl. Kaina 5 dol. Už platinimą 1 dol. 
šią knygą turėtų skaityti ir į duotus padavimus įsi
gilinti kiekvienas lietuvis, o ypač mūsų tautos jau
nimas

Knygos autorius M. Aukštuolis. Užsisakyti gali
ma pas autorių šiuo adresu: M. Aukštuolis, 4 Eliza
beth Ave., Springdale, Conn. 06907.
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EKSKURSIJOS 1 LIETUVĄ 1979
— tiktai 1,133.00 kanadiški doleriai_ £

IŠVYKIMO DATOS:
Gegužės 10, Birželio 21, Liepos 12, Rugpjūčio 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 / ŠĮ 
KRAŠTĄ^ - KANADĄ.

KELIONĖ Į MIAMI TIK $129 - LĖKTUVU
Raiyti angį tikai: 

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.) 

4159 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, P.Q. H2 W 1Y7

f laditnir U rb anc)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

KELIONĖMS / LIETUVA.PATARNAUJAME VIRS 26 METAI !

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

nuotraukas, Įvairias Infor
macijas, Vbstl platų susira
šinėjimą. Nepaprastai daug 
talkino Vincė Januškaltė- 
Leskaltlenė- dabartinė LMK 
F garbės p-kė, kuri nuo pat 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo metų Iki šiol tebė
ra aktyvo lietuvių kultūrinio 
gyvenimo dalyve.

THE LITHUANIAN WO
MAN knyga Iš spaudos išė
jo 1958 m., Iliustruota pat - 
raukllals lietuviškais moty
vais dali.Pauliaus Jurkaus . 
Iki šiol * tokio turinio knyga 
ši yra vlenlntėlė. Daugelis 
ja pasinaudoja ruošiant kal
bas , straipsnius. Ji visada 
dalinama tarptautinėse mo- 
terųkonvencljose kitatautėm 
atstovėm Ir puikiai repre
zentuoja lietuvę moterĮ.

LYTAS
Lito Patalpų Planavimo 

Komisija š. m. gegužės 6 d. 
sekmadienį, 12:00 vai. Auš
ros Vartų parapijos salėje 
šaukia specialų posėdį aptar
ti Lito patalpų planavimo ir 
statybos klausimus.

Lito nariai ir paskiri as
menys, suinteresuoti Lito pa
talpomis, kviečiami dalyvau
ti šiame posėdyje ir patiekti 
Patalpų Planavirrto Komisijai 
savo sugestijas, pageidavi
mus bei patarimus apie pa
talpų pobūdį, sudėtĮ ir išpla
navimą.

Savo pasiūlymais Jūs pade 
site Komisijai suplanuoti pa - 
talpas, kurios kuo galimai 
daugiau išpildys tiek Lito 
Kredito Unijos, tiek Lito na
rių daugumos, tiek visų 
Montrealio lietuvių reikala
vimus.

• Kazimieras ir Anelė Gu
džiūnai išgyvenę Montrealy- 
je virš 30 metų, persikėlė 
gyventi į Ottawą.

Kai pavartau Birutės No- 
vlcklenės man paliktą ar- 
chyvą-Lletuvlų Moterų Klu
bų Federacijos Ir Pabaltijo 
Moterų Tarybos bylas, kur 
rūpestingai sudėlioti Įvairūs 
raštai, protokolai, laiškai, 
peticijos su jos parašais Ir 
pastabomis, rašytomis Ilgos 
deformuotais pirštais nely
giomis stambiomis raidė
mis, visada pagalvoju, ko
kio gilaus būta jos pasiš
ventimo moterų organizuotai 
veiklai, kuriai ji paskyrė 
reikšmingą savo gyvenimo 
dalį, Ir kokio prasmingo bū
ta jos gyvenlmo’.T ik ar mes 
mokėjome būti jai dėkingos 
už tas jos pastangas, kad 
lietuvės moters vardas vi
sada švytėtų lietuvybės 
darbų Istorijoje?

I. Banaitienė

KRONIKA- Montreal
PRIE SK ONGRE SINIS 
PAVASARIO BALIUS 

ŠĮ šeštadienį, balandžio 28 d. 
7 vai. vakare Aušros Vartų 
parapijos salėje. Programą 
išpildys "Dainos Trejulė" — 
Rytis Bulota, Ina ir Rasa Lu- 
Lukoševičiūtės.
• Kostas ir Stanislava Mila- 
aiai iš Vancouver - Victoria , 
B. C. lankėsiMontrealyje pas 
artimuosius ir pažįstamus. 
Jie pasiilgę Montrealio ir pa
žįstamų, bet ir džiaugiasi Di
džiojo Vandenyno pakraščiu , 
kur gyvena jau apie 10 metų.

FABIJOLE TORONTE.
(Atkelta iš 6 psl.)

ir pridera teatrui. Giesmės 
kurios yra dalis vaidinimo, 
taip pat ruošiamos .

'Fabijolė' bus statoma. Pri
sikėlimo parapijos salėje. 
Tiksli data bus pranešta vė
liau. Veikalas įdomus ne tik 
krikščionims, bet ir netikin
tiems.

Tikimasi, kad rengėjai ne
apvils žiūrovų, o žiūrovai — 
rengėjų, skaitlingai atsilan
kę. (Smulkiau bus aprašyta 
vėliau). Koresp.

13 dienų su giminėm!
Organizuojamos dvi puikios ekskursijos: 

VILNIUS-Ryga liepos 16 — liepos 30 d. 
VILNIUS-Minskas rugpjūčio 20 — rugsėjo 3 d. 
Kelionės ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, ypač 

keliaujantiems pirmą kartą.

Skambinti tel. 537*3060 • 532-8772
2385 Dundas St. W,, Toronto Ont. Telefonas 537-2165 

M6P 1X2
Vietų skaičius ribotas. Skubėkite užsisakyti. 
SIMON'S, HARMONY TRAVEL SERVICE

kelnėms- 
pristatant 

ir atsiimant
M. PHILIPPE IŽZI

SKAMBINKIT - 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

co1n/co,n.r5..v.7661 A Cg||TpALg 

495-90e AVĖ 
coin / corner Beync 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

Mechanizuotos rotų ir kitų dalių reguliavimas. Uorės (Body), tpisymas ir 
dažymas noui ome gorale ir moderniomi s priemonėmis. K te « p k i t e s — 
De LaVerendrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365* 3364.

7 psl.
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NL REIKALAI
GintarieClal išbando visus Instrumen
tus koncertui besiruošiant; apačioje 
dainuoja glntarletės: Živile Jurkute, 
Krista Ottalte, Monika Ruffo, Edita 

.Vazalinskaitė Ir Karolina Ottaltė.

SPAUDOS BALIUI 
PRAĖJUS 
Nemažai kalbėta ir rašyta 

Spaudos Baliui besiruošiant, 
o juo daugiau teks rašyti jam
prėjus. Spaudos Balius įvy- ~ 
kęs praėjusį šeštadienį, yra 
vertas didesnio dėmesio,ne
gu ankstyvesnieji. Praeitais 
metais rengėjai gerai supra
to baliaus dalyvių pasitenki
nimą Toronto Moterų Dainos 
Grupės išpildyta programa. 
Šiais metais dėjo pastangas 
pakviesti didesnį vienetą 
Vyrų Chorą, net iš virš 30 
asmenų.

Neapsirikta, nes publikos 
prisirinko pilnutėlė A. V. salė 
ir net sėdimų vietų trūko 
koncerto metu. Pasisekimas 
rengėjams, bet dar didesnis 
pasisekimas - dvasinė palai
ma dalyviams - išgirsti ir vo galima sutikti svečių iš I 
klausytis pirmą kartą šio visur. Iš Toronto su choris- | 
vieneto, vadovaujant prityru- tais iš viso atvyko apie 50 
šio chorvedžio solisto Vac
lovo VERIKAIČIO.

Apgailestauti tektų, kad vi- J 
sam paviešėjimui laikas per' 
trumpas buvo. Dviejų dienų E 
laikotarpy atvykti iš Toronto j 
ir grįžti, tai nebuvo laiko pa-g 
sisvečiuoti net pas gimines R 
ar pažįstamus. Daugeliui cho
ristų neliko laiko nei pamie-h 
goti hotelyje, kuriame nak 
vynė buvo užsakyta. Mat jie 
atvyko grupiniai ir sekma
dienį 9 vai. ryto jau turėjo 
būti geležinkelio stotyje iš
vykimui.

Sapudos Baliaus vakare bu-

asmenų. Jų tarpe buvo'NL/ 
bendradarbis Anicetas Luko
šius su žmona, uošve ir vieš
nia iš Pietų Amerkos, Spau
dos Baliaus karalaitė Vida 
Barkauskaitė su sesute Da-

i

Toronto Vyrų Choras pir
mą kartą Montrealyje ir pir
mą kartą apsirengė unifor - 
momis ir visai naujutėlėms, nute; iš Washingtono - Al- 
patrauklios smėlio spalvos, fonsas Petrutis su žmona; iš 
Teko patirti, kad jie dėjo 
specialias pastangas pasi
siūdinti jas prieš NL Spau
dos Balių Montrealyje.

Apie meninę programą šiuo r. v. Paukštaitis su žmonair 
kartu nekalbėsime, paliksime uošve, atvykusia iš Vokieti- 
atskiram aprašymui. Nors jos; muzikas A. Ambrozaitis 
neiškenčiant, norisi pasakyti, su žmona iš Kingstono ir kt. 
kad išpildė ją puikiausiai ir 
komplimentai girdėjosi gra-

Dorchester, Mass.,-— Šarū
nas Norvaiša su žmona; iš 
Q uebec o - komas Vabolis 
su draugu; iš Ottawos - maj.

iš tolimesnių Montrealio 
apylinkių, (bus plačiau) NL.

MONTREAL WEST 1 
AUTOMOBILE

Poirtta + Buick ★ Astru
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
• NESITIKSIMAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
. • MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Menegertu

__________ LEO OUREKAS_________________ į

žiausi, ypač solistui ir diri
gentui V. Verikaičiui.

Bendrai tariant, ne tik me
ninė programa, bet ir visas 
balius labai gerai pasisekė.

PARDAVIMAS
Gerame stovyje parduodami 

lietuviški tautiniai rubai, kurie 
daugeli metu nedevimi*

Skambinti tel. 637- 6 108,

mmmontreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 469-5391
ĮAl fop o< ShtrtvooM Si'M! Wt»0 - 

Dr. J Moliška
Dantų gydytojai

— • —
1440 rue Ste-Cat/iirrinc Ouest,

Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488-8328

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

— • —
1410 OUY STRBBT 

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q.

Tel. 932- 6662, nomM 737-968 I.

Dr. E. Andrukaitis, <=>
TĖL.: 522-7236 Montreal H2J IK4

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

Dr.A.S. Popieraitis
RA.. M.D..C.M., M.Sc., L.M.C.C . £.R.C.S.«-»

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

NOTARĖ

PHARMACIENS PHARMACISTS]

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dlmanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraijon gratuite - Free delivery

366-9742

365-0505

Skubus ir nekainuojanti s pristatymas

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

Plečiame 
komercinio 

draudimo 
sritį.'

APDRAUDŽIAME KOMERCINIUS AP ARTMENTINIUS 
IR INDUSTRINIUS PASTATUS, BET KOKIO 
DYDŽIO.

APDRAUDŽIAME PREKYBA, GAMYBA, STATYBA 
IR PATARNAVIMA.

APDRAUDOS KAINOS NUSTATOMOS KIEKVIENAM 
PASTATUI IR REIKALUI INDIVIDUALIAI, IR 
LENGVAI LYGINASI SU RINKOS KAINOMIS. 

PRAŠOME TEIRAUTIS MŪS U, 
PASIŪLYMŲ.

ADAMONIS Insurance Agency Inc.
Tel.: 722-3545

Rūta Potauskas,BCL
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

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

5947 Park Ave. Montreal, P. Q. H 2V 4H4

Tel: 279-1161; Res. 636-9909. DANPAR REALTIES CORP.
ADVOKATAS

R. J. išganaitis, BA, BCL

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

3 1 0 VICTORIA AVENUE. SUITE 409
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z ?M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
I n vestaci jos jįA.V. ir kt. Kanados provinci jose

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
Suite 627, 3 Plec» V i//e Mare, 

Monfrea/, Quebec H 3B 2E3
T*l.(514)871-3430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,B-A- B.C.U
168 Notre Dome Street E.fiuif 205.

Tel:866-2063, 866-2064

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

Agentūra veikia nuo 1945m.

Albertas NOR KELIO N AS,BA. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybes, gyvybės draudimas

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

AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Treficdinniais uždaryte = 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30-1 =

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 10%
term, indėlius 2-3 metų 93/į%
pensijų ir namų s-tas 9Vi%
taupomąsias s-tas 9%
depozitų-čekių s-tos 6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines 10Va%
nekiln. turto ..................10,/4%
investacines 10’/į%

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

Nemokoma visų noriu gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavirilas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sųžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

DUffll

LEFEBVRE & ROBERT
UUllllUUNT ■ fU»NITUHt

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU V* *»

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

• Užeikite ir įsitikinsite, kad i/nonėjė baldai yra 
aukŽtos kokybės ir prieinamomis kainomis.

o Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE :r4e AVINUI LASAU! 363*3887
7843 CRNTRALR 380-1282 (DKCORATION)

»—1—- ■ ii ■■■■■ r ■■■  ■■■ri.i-rr

. — BIOMTHEflUa UETUUJlį
IJTZlil HBEDJTQ UNJJR

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas .................... 6.0 %
Taupomąsias s-ta» ..............9.25%
Pensijų planas 8.5 %
Term. ind. 1 m. .................. 10.25%

DUODA PA5KOLAS:
Asmenines ...................
Nekiln. turto ...............
Čekių kredito ..............
Investacines nuo .......

..........JI. 5% 
11.0% 

..........12.0% 
12.0%

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

Nei.iok. gyvybės apdr. 
už paskolos sumą.

Iki gi0.000

T
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 vasara nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.:, ketvirtadieniais nuo 6 Iki 8 v.
vakaro ir penktadieniais nuo 12 iki 6 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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