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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Claude Ryan su žmona Madeleine rinkimus laimejės Lachute, Que.

QUEBEC’O LIBERALU 
TRIUMFAS 
Priešrinkiminėje akci

joje, labai svarbioje libe
ralams, nežiūrint didelių 
PQ kabineto narių pastan
gų Ir asmeniško lankymosi 
laimėjo Ryan Ir Rlvest.

Opozicija buvo labai nus
tebinta, kad Ryan surinko 
virš dvigubai daugiau balsų, 
negu visi kiti kandidatai 
drauge ArgenteuŪ. apylinkė
je. Stipriai laimėjo Ir Rlvest 
Jean Talon srityje,Quebec' o 
■mieste.

Rėnė Levesque, sutrum - 
plnęs povestuvinę savo ke - 
llonę, prisidėjo prie pas
tangų gauti daugiau balsų 
PQ partijai.

Visos kitos partijos j tokį 
Ryan populiarumo įrodymą, 
kol kas nekomentavo.

RHODEZIA IŠRINKO 
JUODAJį PREMJERĄ
Metodistas vyskupas Abel 

Muzorewa Išrinktas Rodezt- 
joje mlntsterlu pirmininku 
51-28 balsų dauguma. Per 90 
metų Rodezlja buvo valdo
ma baltųjų mažumos.

Pagal konstituciją, dar 5 
metus baltieji turės teisę 
kontroliuoti parlamente 28

Abel Muzorewa

balsais Ir ketvirčiu kabine
to policiją, kariuomenę, tei
sę Ir vidaus reikalus

KRITIKUOJA CLARK 
SIŪLYMĄ
Jau antrą kartą savaitės 

bėgyje Trudeau, kritikuoda
mas Clark laikyseną dėl Iz
raelio Ir Arabų santykių,pa - 
vadino ją naivia, neatsakln - 
ga.Pasiūlymą perkelti Kana
dos ambasadą Iš Tel Avlv’o 
į Jeruzalę permato kaip ne - 
tinkamą Ir tiesioginį būdą 
laimėti balsų.

PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS 
MASKVOJE
Valery Glscard d'Estalng, 

Prancūzijos prezidentas lan
kėsi Maskvoje diskutuoti 
prekybos Ir mokslo reikalus.

Užs lenlo spauda praneša, 
kad Brežnev’o sveikata vėl 
pašlijusi Ir jis tik su pagal
ba galėjęs pasirašyti 1O me
tų prekybos kooperavlmo Ir 
ryšių Išplėtimo su Prancūzi
ja susitarimus.

PIGUS SOVIETU
FARSAS
Pereitą savaitę,kaip rašo 

Montreal Star dienraštis , 
sovietų disidentas žydų k 11 - 
mės Butman’as,kartu su ki
tais 4-tais žydų aktyvistais , 
nubaustais KZ-tu,darbo sto- 
vyklon už bandymą pagrobti 
lėktuvą Ir pabėgti Iš Lenin
grado į Švediją, staiga buvo 
paleisti. Iki jų 1O metų 
bausmės pabaigos buvo likę 
14 mėnesių. Jiems buvo 
leista Iki balandžio pabaigos 
Išvykti į užsienį.

Butman pasakojo, kad so
vietai tškrausto vieną kalė
jimą prie Maskvos į Totorių 
respubliką, bijodami turistų 
1980 m. Olympladoje.
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Mėginant sukelti IV Pa- susisiekti su komisijos plr- 
Jaunlmo mlnlnku Jonu Bagdonu:

6449 South Troy Avenue 
Chicago, Ill, 60629, /312/ 
778-8370.

Kartu galima kreiptis į 
PLB būstinę Chlcagoje.

Linkime visiems laimės1. 
[V PLJ Kongreso 

Informhclja

IŠ ELTOS INFORMACIJOS
1979 m. kovo 31 d., Rock

ville, Maryland, įvyko pir
mas Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto naujos 
Valdybos posėdis. Valdyba 
pasiskirstė pareigomis po
litiniams reikalams- dr. 
K. Jurgėla, tarporganlzacl- 
nlams Ir visuomenės reika
lams - Inž. Liūtas Grinius, 
Informacijos-spaudos rel - 
kalams - dr. Jonas Balys , 
amerikiečių spaudos,TV,ra
dio reikalams Ir einąs Vilko 
Iždininko pareigas - dr. Jo
kūbas Stukas, sekretorius - 
dr. Jonas Stlkllorlus, narys 
Vilko įgaliotinių tinklo Iš
plėtimui Ir specialiems rei
kalams - agronomas Jonas 
Daugėla. Teisinė patarėja 
dr.Elena Armanlenė.

Pirmininkas dr. K. Bo 
bells painformavo posėdį 
apie savo lankymąsi Valsty
bės Departamente*, Buvęs 
Vilko Valdybos sekretorius 
Bronius Blellukas painfor
mavo apie Vilko biudžeto 
apimtį Ir sudarymą.

šaulio Lietuvių 
Kongresui lėšas,prie PLJK 
Finansų Komiteto veikla ir 
Ir laimėjimų paskirst jono 
komisija. Jai vadovauja Jo
nas Bagdonas su grupe tai - 
ktnlnkų: Giedrė Čepaltytė, 
Danutė Sallklytė, Vida Ma
čiukevičiūtė, Virginija Mar
kevičiūtė, Vytautas Marke
vičius, Vita Musonytė, Asta 
Paškevlčūtė,Birutė Šontaltė, 
Dalia Musonytė,Aras Llnta- 
kas Ir Loreta Stončlūtė.

Šios komisijos pagrindinės 
pareigos yra tvarkyti lote
riją. Šiuo laiku visose lietu
viškose kolonijose jau gali-, 
ma įsigyti loterijos bilietų . 
Vieno bilieto kaina yra vle - 
nas doleris. Premijos yra 
piniginės. Pirma premlja- 
$1. OOO, antra- $400, trečia 
- $200, ketvirta - $1OO l Ir 
penkta Iki dešimtos- po $50. 
Premijų paskirstymas įvyks 
sekmadienį, birželio mėn. 24 
d. ,per Lietuvių Dienas Chi
cago je .

Dauguma loterijos bilietų 
jau yra Išsiuntinėti į lietu
viškas kolonijas Amerikoje 
Ir Kanadoje. Bilietais yra 
aprūpintos Ir kai kurios or - 
ganizacįjos Ir pavieniai as - 
menys. Tad kviečiame vi
sus Išmėginti savo laimę Ir 
nusipirkti bent po keletą bl- ' 
lietų. Tai yra vienas Iš 
lengviausių ir maloniausių 
būdų paremti Jaunimo Kong
resą*. Jeigu nerandate-!kur 
įsigyti bilietus, malonėkite

Jls papasakojo ir kaip bu
vo atvežtas nubaustas IsŠča- 
ranskts, kuris dabar sėdi 
vienoje celėje kartu su Vik
toru Petkum. Butman paaiš
kino žurnalistams,kad Vlk - 
toras Petkus yra katalikas 
Istorikas Ir aktyvistas. To
liau laikraštis rašo,kad jis 
buvo teisiamas Baltijos res
publikoje' Ir nubaustas už 
prieš- sovietinę agitaciją tą 
pačią savaitę, kaip Ir Šča - 
ranskls, teistas Maskvoje 
praeitų metų liepos mėnesį .

VALDŽIOS TARNAUTOJU 
ELGESYS
Pašto darbuotojai, suva

žiavę Iš visos Kanados į To
ronto hockey rungtynėms , 
apsistojo Skyline Kotelyje*. 
Savaitgalyje parodė savo su
augusių žmonių kultūrą Iš- 
dauždaml skyles sienose ; 
sudaužydami lempas Ir pa
leisdami vandenį. Nuostollų. 
padaryta už apie $ 30.000 ; 
Nė vienas Iš tų 700 paštl - 
ninku dėl to nebuvo suareš - 
tuotas. Kotelio savininkas 
sugalvojo etektlngesnį būdą, 
Ir Išdrįso pasiųsti sąskąltą

1979m. GEGUŽĖS - MAY 2d. CANADA - MONTREAL - (E stablished 1941)

Po paskutiniųjų pasitarimų ''Gintaro" Dešimtmečio Koncertui besiruošiant, — 
iš kairės: "Gintaro vadovė Rasa LukoševicSlutė Ir Dainininkių vadovė Ina Kli- 
ėienė. Koncertas Įvyks šį šeštadienį7 vai. v.ik. Andrė Laurendeau CEGEP au* 
ditorijoje, llllLapierre St. La šalie.

» Vltkop-kas dr. Kazys Bo
belis perėmė Iš latvio dr.

Toronto Vyrų Choras "Aras" dainuoja NL Spaudos Baliaus koncerte Montrealyje. Diriguoja sol. Vaclovas Verikaitis Ir 
akompanuoja Linda Marcinkute. ■ Nuotrauka T.Laurinaičio.

visai tai grupei, Apie 30 
kambarių buvo taip apgadin
ti, kad turėjo būti uždaryti 
remontui. Reikta tikėtis,kad 
atsisakius jiems mokėtl/dėl 
ko perdaug nebenustebtume/, 
turės drąsos Ir toliau Išrei
kalauti tos sąskaitos apmokė 
jlmo.

los universiteto vardu, LKB 
Kronikos 5 tomas lietuvių 
kalba iau baigiamas redaguo 
tl.

Kviečiame visus lietuvius 
savo' aukomis paremti LKB 
Kronikos knygų leidimą, o 
dar neats lyginusius už gau
tas knygas, prašome grei
čiau tai padaryti.

Paaukojusieji nors 5 dol. 
bus laikomi LKB Kronikoms 
leisti Są*- gos metiniais na
riais, 1OO dol. - amžinais 
nariais Ir looo dol. - mece
natais. Už visus i aukotojus 
kasdien yra laikomos šv. 
Mišios. e

Aukotojams išduodami 
kvitai Ir jų ,aukos yra atlei
džiamos nuotederallnlų mo
kesčių. Paaukojusieji nema
žiau kaip loo dol. bus įrašo
mi leidžiamose knygose.

Aukas s histl Ir čekius ra
šyti šiuo vardu Ir adresu: 
LKB Kronikoms Leisti Są
junga, 8825 So.Talman Avė., 
Chicago, ill., 60629.

LKB Kronikoms Leisti 
Sąjungos Valdyba

Ilgvars SpUners'o pirminin
kavimą Pasaulinei Baltų 
Santalkai / Baltic World 
Conference/. Santalkai ro
tacijos keliu vieniems me - 
tams pirmininkauja estų, lat
vių arltetuvtų pasaulinių or
ganizacijų pirmininkai.
• Vltkop-kas dr.Kazys Bo
belis balandžio 1 d. Washing
ton's turėjo pasitarimą su 
dr. Domu Krivicku Ir Vilko 
Valdybos vardu pakvietė Ir 
toliau vadovauti Lietuvių 
Žmogaus Teisių Komisijai. 
Dr.Krivickas maloniai sute
ko tas pareigas toliau eiti . 
Buvo sutarta Išplėsti Žmo
gaus Teistų Komisijos dar
bą. Vilko Valdyba pažadėjo 
kaip ir praeityje, remti Ko
misijos darbus.

LIETUVOS KATALIKU. 
BAŽNYČIOS KRONIKOMS 
LEISTI SĄJUNGA, priklau
santi Amerikos Lietuvių. 
Katalikų Federacijai - 
Greitu laiku Išleidžia LKB 

Kronikos 1 tomą Ispanų kal
ba Ir LKB Kronikos 1 tomą 
anglų kalba, Chlcagos Lojo

Malonus laikraščio Skaitytojau I
Neužmiršk savo testamente KANADOS LIETUVIU.

( FONDO.
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Ui Lietuvos išlaisvinimą! U! iStildmybę Kanadai f 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS NL SPAUDOS BENDROVĖ,
Visuomeniniams Reikalams vlce-plrm.L.Cirinls-NorvalIo,
11 Applp Hill Rd., Bale D’Urfe, P.a H9X 3G7

Second Clpss Mall Registration NO. 1957 Return postage guaranteed. 
Postage paid at Lochlne, P. a Published by The Independent Lithuania 
Publishing Co. at 7722 George Street, LaSalle, P.O. Canada. H8P 1C4.

Metinė prenumerata Kanado|e -$12.00, visur kitur -$13.00. Rėmėjo 
prenumerata nuo $18.00. Atskiros numeris 35 et. Adreso pakeitimas 50 et.

P s. R endradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraStiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoiiūra, ftręiinami 
tik iš anksto susitarus. Ui skelbimu turinį redakcija arba 
Leidykla neatsano.

Redaktorius Pr. Paukštasis 
ADRESAS: 7722 George St. LaSalle.P.Q. H8R 1C4. Tel.(5 14 ) 366 - 6 2 20.

TIKINČIUJU TEISIU GYNIMO KATALIKU 

KOMITETO PAREIŠKIMAS

Nuo antrojo pasaulinio ka
ro* pabaigos vyskupai, kuni
gai ir tikintieji dažnai susi
duria su religine diskrimi
nacija. Panaši yra ir kitų 
Tarybų Sąjungos tikinčiųjų 
padėtis. Tikintieji neturi tų 
teisių, kuriomis valstybėje 
naudojasi ateistai. Tarybinė 
Konstitucija deklaruoja tik 
kulto laisvę, bet ir ši ribota 
laisvė praktikoje dažnai yra 
varžoma. Daugelis įstatymų 
tvarkančių tikinčiųjų reika
lus, neatitinka Lietuvos sąly
gų ir prieštarauja ne tik ta
rybinei Konstitucijai, bet ir 
tarptautiniams TSRS susita
rimams. -

Todėl mes, katalikai, ry
žomės įkurti TIKINČIŲJŲ 
TEISIŲ GYNIMO KATALIKŲ 
KOMITETĄ (TTGKK), kuris 
sieks katalikams lygių teisių 
su atkistais. Savo veikla ti
kimės padėti tikintiesiems, 
° įgyvendinus teisinę ir 
praktinę tikinčiųjų ir ateistų 
lygybę, daug laimės ir Tary
bų Sąjungos autoritetas 
krikščioniškuose Vakaruose.

Siekdami šio tikslo, mes 
esame pasiryžę:

Atkreipti tarybinės vyriau
sybės dėmesį į Bažnyčios ir 
paskirų tikinčiųjų diskrimi
navimo faktus.

Informuoti Bažnyčios vado
vybę, o reikalui esant ir vi
suomenę, apie tikinčiųjų pa
dėtį Lietuvoje ir kitose tary
binėse respublikose.

Siekti, kad tarybiniai įsta
tymai ir jų praktinis taiky - 
mas, liečiantis Bažnyčios ir 
tikinčiųjų reikalus, neprieš
tarautų tarptautiniams TSRS 
susitarimams.

Aiškinti kunigams ir tikin
tiesiems jų teises ir padėti 
jas apginti.

Tikinčiųjų teisių gynimo 
katalikų komitetas veiks vie

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

JEI VENGI ATSAKOMYBĖS 
DEL "GRIEKO" - GERIAU 
NEDARYK NIEKO 

PLB Seimo proga, kad Iš
vengus kenksmingos veiklos, 
kai kurie nervingi tautiečiai 
siūlė rinkt - as liūs/asilas- 
sutvėrimas, kuris jau viską 
žinantis gimsta, gi fanatlkas- 
tlk dedasi žinąs/. AČlū Die
vui, buvo išrinkti protaują 
žmonės,galima susikalbėti , 
Dieve jiems padėk’./ Nors 
gal žmonių pagalba yra rei
kalingesnė/.

Veltutpuoselėjau viltį, kad 
Seimo proga reikalai page
rės. Kad išvengus kenks
mingų ginčų, noriu atkreipti 
dėmesį tik į keletą esminių 
ryškių negerovių.

Mums nereikia propagan
dos- gatavai sukramtytas Ir 
suvirškintas maistas jau yra 
mėšlas. Nereikia pamokslų 
apie reikalą vlenyoes, oet 
2psl.

šai ir nesieks jokių politinių 
tikslų.

Nors TTG Katalikų Komi - 
tetas pirmiausia rūpinsis 
katalikų teisių gynimu, bet 
jis stengsis padėti ir kitiems 
tikintiesiems, kurie į jį 
kreipsis..

TTG Katalikų Komitetas 
solidarizuojasi su Tarybų 
Sąjungos ir viso pasaulio 
žmogaus teisių gynėjais ir 
yra pasiryžęs su visais 
bendradarbiauti žmogaus 
teisių gynimo srityje. Ypa
tingai artimai norima bend
radarbiauti su RSRS Tikin - 
čiųjų teisių gynimo krikščio
niškuoju komitetu. Šį bend
radarbiavimą mes laikysime 
savo kukliu indėliu ne tik 
žmogaus ir tikinčiųjų teisių 
gynime, bet ir ekumeniniame 
judėjime.

Jeigu bet kuris TTG Kata
likų Komiteto narys negalėtų 
eiti savo pareigų, tuojau jo 
vietą užima vienas iš anksto 
pramatytų kandidatų.

TTG Katalikų Komitetas 
prašo suinteresuotus asme
nis kreiptis rūpimais klausi
mais į bet kurį šio komiteto 
narį.

TTG Katalikų Komiteto 
narių adresai:

Kun. Jonas Kauneckas, 
235610 Telšiai, Pionierių 51;

Kun. Alfonsas Svarinskas, 
234422 Raseinių raj.) Viduklė, 
Šaltinio g. 1;

Kun. Sigitas Tamkevičius , 
234290 Vilkaviškio raj. , 
Kybartai, Darvino g. 12;

Kun. Vincaa Vėlavičius , 
235915 Skaudvilė, Tauragės 
g. 17;

Kun. Juozas Zdebskis^ 
234560 Lazdijų raj. , 
Šlavantai.

1978 m. lapkirčio 13 d.

reikia visų organizacijų šal
tinių apie kalbos išlaikymą . 
Būtinai Ir neatidėliojant rel- 
kalingas savo kalbos žody
nas; reikalingas Informacijos 
Ir spaudos centras, reikalin
ga teisė savo aukas kontro
liuoti, nereikta kalbėti apie 
garbę pasiaukoti,bet apie 
laisvę egzistuoti;nereikalin
gas kiš Imąsis Į rusklo namų 
reikalus, nes tarptautiniai 
susitarimai liečia žmones , 
gi Rusijoj, vietoj žmonių yra 
robotai partijos nuosavybėje; 
mums nereikia reikalauti 
aps Isprendlmo teis ės, bet - 
"RUSKI, GO HOME"!

Pageidautina, kad veiks
niai nedarytų košės Iš baž
nytinės Ir tautinės bendruo
menių. Pageidautina laiky
tis Helsinkio susltarlmų- 
bendruomenę neskaidyti Į- 
sįtikinimo, turto, sveikatos 
ar socialinės padėties at-

PANORAMA
BIUDŽETO NESUBALANSAVIMAS IR PERDĖTAS TAUPUMAS

Biudžetas, tai numatytos 
pajamos bei išlaidos tam tik
ram laikotarpiui, dažniausiai 
metams. Iš biudžete parodo
mų išlaidų sprendžiame,ku
riam tikslui jos daromos. 
Daug dabar kalbama ir rašo
ma apie JAV-ių federalinį 
biudžetą, kuris 1980 metais 
siekia 530 milijardų dolerių. 
Tai milžiniška pinigų suma. 
Pasakysit, turtingas kraštas 
gali sau leisti operuoti to
kiomis sumomis, nes ir gy
ventojai naudojasi negirdėtu 
pasaulyje gerbūviu arba 
aukščiausiu gyvenimo stan
dartu. Būtų gal viskas ir 
tvarkoje, jei tas didžiulis 
biudžetas būtų subalansuotas, 
atseit, jei jame pajamos pa
dengtų išlaidas. Bet pasiro
do, kad išlaidos viršija paja
mas net 29 milijardais do
lerių.

Sunkiai įsivaizduojamas 
skaitlingas valstybinis apara
tas siekiąs virš dviejų mill - 
jonų tarnautojų, sunaudoja 
nemažą pajamų dalį. Tiesiog 
neįmanoma aprėpti ir su - 
prasti visų tų sričių, į ku - 
rias yra įsiskverbęs vykdo
mosios valdžios biurokratiz
mas ir neapsakomai išplės
tas popierizmas.

Ne ką geriau yra ir su į- 
statymų leidimo valdžia, su 
kongresu, kurio išlaikymui 
nebeužtenka net milijardo 
dolerių metams. Nejaugi, 
sakysit, senatorių ir kon- 
gresmanų algos yra tokios 
didelės? Tai kad tik jos 
vienos tebūtų. Bet kiekvienas 
iš jų priklauso daugeliui ko
misijų ir pakomisijų, už ku
rių posėdžius tik jau tikriau
sia yra atlyginama atskirai. 
Blogiausia yra su štabu. 
Kiekvienas jų turi savo raš
tinę su neįtikėtinai dideliu 
tarnautojų skaičiumi, kurie 
dažnu atveju verbuojami iš 
savo šeimos ir artimų drau
gų tarpo. Pav. toks senato
rius Kennedy turi virš pu
santro šimto tarnautojų. O 
dar kiek jie išleidžia kelio
nėms, kurios yra nebūtinai 
sujungtos vien tik su įsta- 
tymdavystės uždaviniais, ir 
visur liuksusas.

Tas nekontroliuojamas 
valdžios viršūnių išlaidumas 
ir nesubalansuotas biudžetas 
skatina infliaciją arba kas
metinį prekių bei reikmenų 
pabrangimą.

Visai kitaip yra privačia - 
me gyvenimo sektoriuje.Pel
nas yra tas veiksnys^ kuris 
laisvame pasaulyje skatina 

ž v Ilgiais. Būtų neprotinga 
turėti vilką tarp avių,bet 
nesuvaldomam avinui galima 
ragus nulaužti.

Nepateisinamas yra Seimo 
reikalavimas neužtarnautam 
žydų mums smūgiui atsukti 
antrąjį žandą, ar neliečiant 
nacizmo apaštalų Ir bendra
darbiavimo autoriaus jų su
vedžiotas bendravimo aukas , 
nusiplaunant rankas, Išmesti 
vilkui Į nasrus.

Pateisinamas yra noras 
senius veikėjus pakeisti ku
pinais energijos geltonsna
piais, bet mūsų pareiga pra
turtinti jų teoretinį patyri
mą. / Geltonsnapis-jau nuo - 
lis be patyr Imo, ikur Is gyve - 
ntmo klystkelių dar nežino , 
kuris, nesklrdamas gėrio 
nuo blogio, aklai siekia dva
sinio lobio/.

B. Bačlūnas
Slmcoe.Ont

išradingumą ir taupumą. Ar 
tai būtų fabrikas, ar farma, 
ar prekybos įmonė, ar bet 
kuris biznis, - jei tik vieton 
pelno atsiranda nuostolis,— 
jie ilgai veikti negali ir ban
krutuoja. O valstybė, nbrs 
kasmet įsiskolinimo suma 
didėja, laikosi, ir dar lei
džia sau įvežti iš užsienio 
( importas ) prekių daugiau, 
negu jų išveža ( eksportas ). 
Tai vėl milijardinių sumų 
deficitas, kuris nuvertina 
dolerį užsienyje. Tik pagal
vokime . Kiek čia senai vie
na uncija aukso buvo verti
nama 35 dol. , kiek vėliau - 
45 dol., o dabar lasivoje pa
saulio kotiruotėje net virš 
250 dol. Jei infliacijai su
stabdyti nebus imtasi griež
tesnių priemonių, aukso un
cija gali pabrangti iki 350 
dol. , taigi, dešimteriopai .

Ar reikia taupyti ?
O kaip yra su taupymu ? 

Dažnas atsakys, kad reikia 
taupyti. Nėra nieko lengves
nio kaip iššvaistyti santau
pas, gi sutaupyti - ima daug 
laiko ir reikalauja daug pa
stangų.

Tik palyginkim dvi šei - 
mas: vieną atvykusią po pa
saulinio karo, o kitą - ame
rikono. Pusbadžiu gyvendami 
D. P. stovyklose, mūsų žmo- 
jiės nebenorėtų pakartoti to
kios vargingos būklės ir vi
sokio trūkumo. Todėl jie gy
vena taupiai, o susitaupę, į- 
sigyja namus, automobilius 
ir atsargai kiek nors dole
rių pasilieka. Tas mūsų tau
pymas karts nuo karto įeina 
į įprotį, sakytum, lygį pri
gimtį, tuomet galime pasida
ryti to perdėto taupumo sa
votiškais vergais. Ypač, jei 
abu šeimos nariai dirba, ne
belieka laiko ir jėgų vaikų 
auklėjimui, šie atitolsta nuo 
tėvų, nuo jų papročių ir kal
bos, ištautėja.

Gi amerikonų šeimos, jei 
jos nematė savo gyvenime 
vargo, mažiau vertina tau
pumą ir lengviau švaisto už
dirbtus pinigus. Jau vien res
toranų lankymui bei praban
gioms atostogoms nemažai 
išleidžiama. Kasdieniniame 
gyvenime jie taipgi nepratę 
taupyti. Jei liko kas nuo pie
tų, tai dažnas jų nepaliks 
maisto kitai dienai, o išmes 
" į bačką".

Pirkti viską ( ypač baldus 
ar automobilius) jie pratę iš
simokėtinai, kas vėl reiškia 
santaupų drenavimą, mokant 
nemažus nuošimčius. Gi mū
siškių daugelis perka grynais 
ir dar su nuolaidomis ( dis
count ). Tad stebisi jie, 
kad po antro pasaulinio karo 
ateiviai per 30 metų dažnas 
yra geriau įsikūrę, negu čia 
gimę ir augę žmonės. ■

J. Valiūnas

Ilgametis "Karlo* redaktorius Z.Raulinaltis tarp L. Bilerlo ir J.sirgedo 
prie Stasio Butkaus antkapio, irgi ilgamečio •'Kario” redakcijos nario.

' ( Nuotr. is "Karys” Nr. 7, 1965 m.)

ANTIBOLŠEVIKINĖ VEIKLA

Š. m. kovo 8-9 dienomis 
The St. Catharines Standard 
dienraštyje buvo ukrainiečių 
skelbimas, kad jau suėjo 62 
metai, kai naikinama ir de- 
greduojama ukrainiečių tau
ta ir jų kultūra ir tas naiki
nimas tebetęsiamas. Kovo 
10 d. bus šio tragiško Holo - 
causto prisiminimas ir jun
giamas su generaliniu boi - 
kotu prieš priespaudos ide
ologijos palaikytojus komu
nistus- Shewchenko ansamb
lį, kurių koncertas įvyko še
štadienį kovo 10 d. vakare 
"Shaw Festival Teatre" Nia
gara On The Lake, kviečiant 
ateiti deportuotųjų brolių ir 
sesių gimines ir laisvę my
linčius žmones. Skelbimas 
užbaigiamas tokiais žodžiais:

Let the wide world
Learn against its wishes 
What was done in Ukraina. 
“ From a poem by Taras 

She wchenko.
Susidarė vaizdas, kad šis 

ansamblis atvykęs iš Ukrai
nos, bet privataus ukrainie
čio teigimu, esąs iš Wini- 
pego.

Tas pats dienraštis pir
madienio, tai buvo kovo 12 d. 
laidoje įdėjo fotografiją ir 
aprašymą apie ansamblio ir 
demonstrantų susidūrimą, 
kuriame laikraščio fotogra
fui net buvo iš rankų išmuš
tas ir sugadintas foto apara
tas, o tvarkai palaikyti tu-' 
rėjo įsikišt policija. Par- 
muštas demonstrantas pra
šė neskelbt jo pavardės, nes 
bijojo keršto.

Dienraštis pirmadienio 
laidoje, kovu 15 d. įdėjo de
monstrantų paaiškinimą kas 
jie yra ir dėl ko demonstra
vo. Ši grupė esanti sudary
ta iš viso Niagaros Pusia
salio visų reprezentatyvių 
ir didžiųjų organizacijų sky
rių atlikt ukrainų bendruome
nės viduje specifinėms funk
cijoms. O jos yra sekančios:

- Palaikyt ir ugdyt tikrus 
ir nesuklastotus ukrainų me
no, kultūros, muzikos ir šo
kių aspektus, perduot juos 
ukrainų jaunimui ir ugdyt 
juose nepriklausomybės min
tį ir demokratines vertybes, 
kad šis jaunimas eventualiu 
atveju būtų pajėgus ir akty
vus ateiti į Kanados demo
kratinę sistemą. Šios ukrai
nų organizacijos visuomet 
pasiruošę palaikyti finansi
niai ir moraliniai bet kokią 
grupę ar ansamblį,kurie de
monstruoja bet kokią ukrainų 
kultūrą prieš Kanados publi
ką. Bet ši Shewchenko vardo 
grupė turėjo tiek drąsos (au
dacity) bandyt per jų dainas 
ir šokius reprezentuot Kana
dos ukrainų bendruomenę.Ši 
grupė nereprezentuoja tikrų 
ukrainų dainų ir šokių, ku
riuos mūsų kanadiečių ukrai
nų organizacijos ir ansamb
liai palaiko iš mūsų tėvynės. 
Šitas ansamblis reprezen
tuoja ne tikrus ukrainų, bet 
rusų dainas ir šokius, ku

riuos komunistai per 35 me
tus ukrainams primetė prie - 
varta. Jų dainų kalba rusiš
ka, kostiumai rusiški ir šo
kiai rusiški. Daugumas an
samblio žmonių ne ukrainų 
kilmės. Ukrainai nepriešin- 
gi kitų tautų ansambliams, 
kurie reprezentuotų tikrą uk
rainų meną. Kaip pavyzdį , 
nurodė prieš porą metų ga
stroliavusį olandų vyrų "Bra
zilian" chorą, kurį Kanados 
ukrainų b-vė entuziastiškai 
priėmė.

Dar toliau, ansambliui nau
dot Shewchenko vardą tiesiog 
priešingą jo prisiminimui . 
Taras Shewchenko buvo di
džiausias Ukrainos poetas, 
kuris taip mylėjo laisvę ir 
savo tautą ir kuris i savąja 
poezija taip supykdė savo 
priešus, nuo kurių persekio
jimo ir mirė. Šio ansamblio 
pasirodymas palaiko ir 62 
metų priespaudos sukaktį, 
kur komunistai panaikino bet 
kokį žmoniškumą. 1932 - 35 
m. komunistai Ukrainoje ba
du išmarino apie 7 milijonus 
žmonių. Jie vergiją neša ir 
kitoms tautoms, todėl Uk
rainų b-nė komunistų į savo 
tarpą neįsiledžia. Prašom 
ir raginam visus kanadiečius 
palaikyt mūsų protestus ar 
boikotus tokių biaurių ( flag- 
ranty) neteisingai pristatomų 
ansamblių kaip Shevchenko 
Ansamblis. Pasirašyta: The 
Freedom for Valentyn Moroz 
Comi tee, Niagara Peninsula 
Chapter.

SPAUDOS SUKAKTYS
Šiais metals Išpuola gana 

daug įvairių sukaktuvių. Vie
na Iš svarbiausių- 75 metai 
lietuviškos spaudos ątgavl- 
mo sukaktuvės.

Rusijos carai Įvairiomis 
priespaudos priemonėmis 
stengėsi užgniaužti lietuviš
kąją raštiją, bet lietuvis ar
tojėlis nepasidavė betkokiam 
spaudimui, nieko nepadėjo 
net carų graždanka Ir 1904 
m. buvo gražintas lietuviams 
jų gražusis lietuviškas raš
tas. Mums taip svarbią su
kaktį šiais metdis mes prl - 
valom galimai plačiau prl - 
s įminti specialiais rengi
niais bei Įvairių minėjimų 
progomis.

Šiais metais sukapka Ir 
60 metų, kai, dar siaučiant 
laisvės kovoms,pasirodė ka
riams skirtas laikraštis Ka
riškių Žinios. Klek vėliau 
tas pavadinimas buvo pa
keistas į "Karys".

Nors šis žurnalas buvo 
skirtas daugiau kariams, o 
šiuo laiku Ir šauliams, jis 
labai daug prisidėjo prie 
bendro, tautlnlo-patljottnlo 
jaunosios kartos auklėjimo. 
Šią sukaktį privalėtų galimai 
plačiau prisiminti šaullat- 
ramovėnal.

Laikui bėgant, šio žurnalo 
pavadinimas keitėsi, bet jo 
tikslas-idėja pas Riko visuo
met ta pati, o taip par ir nu
meracija tęsiasi nuo patplr- 
mojo numerio. Aišku savai
me, kad laiko tėkmėje kettė-
si Ir šio žurnalo redaktoriai. 
Ir jie visi jau kapuose...

Dabartinis žurnalo Karys 
redaktorius Z. Raullnaltls 
jau virš 25 m. kantriai neša 
sunktą naštą Ir toliau gražiai 
redaguoja Karį.

Jis turėtų būti prisimintas 
Ir atatinkamai pagerbtas .At
rodo, kad Ir šią pareigą tu
rėtų prisiimti šaullal-ramo- 
vėnal. Buvęs Karys

• Kinijoje leidžiama turėti 
tik 2 vaikai. Jei trečias at
siranda, šeima baudžiama. 
Labai ideali šeima, kai turi 
tik vieną vaiką. Tuomet jis 
gauna valdžios premijas.

Pekino valdžia numato, kad 
Kinija bus stipri ir galės iš - 
simaitinti, kai sustabdys gy
ventojų prieauglį.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Ottawos Lietuvių 
Bendruomenės 

30-tj prisimenant

Albinas Vilniškis

(1949 - 1979)

Ankstybojidalis

Šiais metais Ottawos Lie
tuvių Bendruomenei sukanka 
30 metų, kai ji reiškiasi, kaip 
organizuotos lietuviškos iš
eivijos dalelė.

Lietuvių visur ir visais 
laikais būta, tačiau daugumo
je tie pėdsakai yra , laiko 
dulkių sunaikinti. Šio rašinio 
tikslas užrašyti kas dar dau
gelio mūsų lengvai prisime - 
narna.

persitvarkyti organizacine 
prasme pagal naujuosius 
nuostatus.

Labai suglaustai tie reika
lai Kanadoje vyko taip:

a. Po ilgesnių pasitarimų 
ir derybų tarp buvusių to me
to lietuviškų oraganizacijų, 
susidarė Kanados lietuvių 
Bendruomenės Laikinasis Or
ganizacinis Komitetas iš į- 
vairių organizacijų: 5 atsto-

minę Komisiją sudarė pats 
L. O. Komitetas - tuo metu 
buvusi jau kitos sudėties 
B-nės Vadovybė :PaŠkevičius, 
Ragauskaitė ir Juraitis.

Pirmoji Apylinkės Valdyba 
jau pagal dabartinius nuosta
tus buvo išrinkta 1952 m. 
lapkričio 23 dieną. Pirmąją 
Apylinkės Valdybą sudarė: 
dipl. Inž. A. Paškevičius — 
pirmininkas, prof. dr. 
Šidlauskaitė - sekretorė, 
med. gyd. dr. V. Kubilius 
iždininkas.

4. Grumtynės pirmauti

Kanadoj e

ir

algimanto skiltis

1. Pirmieji žingsniai
Iki antrojo pasaulinio karo 

lietuvių Imigracija į Kanadą 
buvo menka. Ottawoje gyve
no vos kelios lietuvių šeimos, 
kurios tarpusavy palaikė ga
na glaudžius ryšius. Tai Bie- 
lįnlal, Pranokėvičiai ( Pran- 
kle), Viskauskai ir L. Jur
gelevičius.

Po karo, apie 1948 metų 
pradžią į Ottawą atvyksta 
naujųjų ateivių, daugiausia 
viengungių. Metų pabaigoje 
tokių viengungių vyrų ir mo
terų yra priskaitoma jau a- 
pie 50. Jie atvyko pagal įvai
rias schemas darbams iš iš- 
vletintųjų stovyklų Europoje. 
Tarpe kitų čia randame at
vykusį iš Italijos - Romos ir 
kun. dr. Jurgį Razutį, laikl - 
nai pritapusį prie Ottawos 
arkivyskupijos. Jis pirmasis 
ima apjungti visus lietuvius , 
surašydamas juos ir palai
kydamas ryšį.

Iš to laikotarpio yra užsili
kęs raštas, rašytas lietuvių 
vardu Kanados Ministeriui 
Pirmininkui St. Laurent, Va
sario 16 d. proga, pasirašy
tas kun. dr. J. Razučio ir 
I. Mikutavičiūtės ( dantų gy
dytoja).

Šio rašto data 1949.11.22d. 
yra laikoma oficialia lietuvių 
organizuoto gyvenimo pra - 
džia Ottawoje.

Štai tas raštas:
February 22, 1949. 

The Prime Minister of Cana
da, Prime Minister's Office, 
OTTAWA, Ontario.

Right Honorable and Dear 
Mr. St. Laurent,

On the occasion of the thir
ty first anniversary of Li - 
thuania's Declaration of Inde
pendence, the Lithuanians of 
Ottawa, about 70 in number, 
held a reunion in the parish 
Hall of the Church of Our 
Lady of Perpetual Help. At 
this gathering it was decided 
that the people of Canada, 
through the Government , 
should be ernestly thanked 
for the warm hospitality ac
corded the Lithuanians by 
this beautiful country of Ca
nada. Only people driven 
from their homeland by Rus
sian Communism can appre
ciate what Canadian hospita
lity has meant to the Lithu
anian immigrants, and the 
feeling of profound respect 
and affection it has rousedin 
tbeir hearts.

May we use this occasion 
to do more than thank Cana
da. Permit us to say that we 
cannot but admire the mag
nificent efforts of this count
ry to bring peace to 
world, to establish and 
tain just and charitable 
ternational relations,to
mote and defend the God-gi - 
ven liberties of all men. We 
know that if ever Lithuania
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Liūdna Pabaiga
Leiskite papasakoti pasaką.kalu! palanki. Ar tai nėra 

Šį kartą tikrą pasaką. Tiesa, viena tų sričių, kurių spren- 
i tai nebus istorija apie prin- dimui tikslaus atsakymo kaip 

cesę ar ant balto žirgo atjo- ir nerandame* Šios problema- 
juSį karalaitį. Visas pasako- tikos rimus ir nerimus lie
jimas lies daugiau šiokladle- svarstant, norėtųsi sustoti 
nio realybę, vis dažniau be- ties vienu konkrečiu atveju, 
sikartojančią amerikoninio Jis bent kiek atvers savotiš- 
ar kanadinlo didmiesčio ap- kai susidariusią padėtį, kuri 
linkoje, lietuviškojo jaunimo 
tarpe. Problema itin likimi- 
nės reikšmės ir nei kiek ne
perdėto gilumo.Tai mišrių 
šeimų problema.

Statistiką mėgstančių ste
bėtojų įsitikinimu, vien tik 
laikraščių kronikos žinutes 
sekant, mišrios vedybos ar
tėja prie beveik skandalin
go® 50 % ribos. Žinokime ir 
tai, kad ne vienu atveju mūsų 
spaudoje mišrios vedybos iš
vis lieka nepaminėtos. Tad 
tikresnis skaičius nėra visa: 
pilnas. Žodžiu, šioje plot
mėje padėtis nėra nei šviesi, 
nei visam lietuviškajam rei-

šiek tiek charakterizuotų i- 
tin jautrią situaciją bei skru
pulingai parodančią prieš 
svetimuosius kai kuriuos J 
nebūtinai vien tik teigiamus, 
lietuviškų nusiteikimų bruo - 
žus.

Štai akademines studijas 
baigęs lietuvis jaunuolis,ta
me pačiame universitete su
sipažino, draugavo ir, paga
liau, po 2 metų pažinties, 
nupirko sužadėtuvių žiedą a- 
merikietei merginai. Berods, 
nepertolimoj ateity planuoja
mos ir vestuvės. Iki šiol ga
na aktyviai dalyvavęs lie
tuviškajame jaunimo gyveni
me ( organizacija, mokykla, 
taut, šokiai, choras ) ir to
liau nenorėtų nutraukti ry
šius su savąja tautine bend
ruomene. Bando visur atsi
vesti ir savo pasirinktąją 
Specialiai, kelis šimtus my
lių vyko Torontan, Dainų 
šventėn, parodyti sužadėtinei 
iškilesnį ir neeilinį lietuviš
kojo gyvenimo įvykį. Bet. ..

Taigi, apie šitą "bet" ir 
norime kalbėti. Nors jis tik 
trijų raidžių žoefelis, bet pa
jėgus versti (ar tvirtinti) net 
ir kietokus nusistatymus, gal 
net ir principus. Kartais tas 
"bet" gali būti ir likiminiai 
žiaurus. Štai, tas jaunuolis 
pastebėjo, kad kur tik lie
tuvių tarpe jis pasirodo su 
savo sužadėtine, nori ją su
pažindinti, tuoj pat jis prade
damas ignoruoti, jo vengia
ma ir pan. Supažindinus, po
kalbis tęsiamas vien lietu - 
viškai, merginai beviltiškai 
šalimais stovint. .. Žinia , 
tai jau paprasčiausias ne
mandagumas iš mūsiškių pu
sės ir kartu palieka ne visai 
malonią atestaciją apie lie
tuvius, jų toleranciją, vidi
nę kultūrą, amerikietei- Bu
simasis jaunikis, kaip ir jo 
artimieji pasakoja, kai susi
lauks šeimos prieauglio, bū
simai žmonai pritariant, gal
voja ir tiki, kad vaikus mo
kys lietuviškai, duos jiems 
lietuviškus .vardus. Bet ar 
dabartinė jaunoji neatšauks to 
savo sutikimo, jau dabar pa
tyrusi nemandagumo ir prie
šiškumo iš lietuvių?

Tiesa, visa toji ignoracija 
jaučiama tik iš mūsų vyres
niųjų pusės. Jaunoji karta, 
tarpusavy visvien besikalban
ti angliškai, jokio priešiš
kumo nerodo. Tačiau minėtą 
jaunuolį itin skaudina tėvų, 
pažįstamų elgesys. Žinia, ir 
čia būta išimčių, supratusių, 
kad prieš svetimą, būtina 
paiLkti patį geriausią įspūdį 
apie lietuvius. Visumoje 
žvelgiant, ši vis besitęsianti 
pasaka, jokių atsakymų 
duoda, nes ji toli gražu, 
nėra baigta.

Liūdnoka, kad mišrios
kuokos gausėja ir dar grau
džiau, kad tyčiomis ar ne, 
savuoju kietoku nusistatymu 
po truputį atstumiame ir tuos 
savuosius,kurie kaip tik ro
do norą ir deda pastangas

Nuo L. O. K-to sudarymo 
iki buvo išrinkta pirmoji 
Krašto Taryba - praėjo ne
pilni dveji metai. Štai šis 
laiko tarpas ir buvo pilnas 
nedarnos, maišaties, varžy
bų, savotiško delsimo ir vie
nų kitiems trukdymo. Tam 
tikra dalis tautiečių, buvę 
politinių partijų nariai, veikė 
savosios partijos, bet ne Tė
vynės labui.

Kaip Ottawos lietuviai pa
sielgė tuo kritišku momentu, 
paaiškės iš žemiau duodamų 
nuorašų poros raštų, adre
suotų abiem sroviniams lie
tuviškiems Centrams Kana
doje, kurių kiekvienas buvo 
pasišovęs vadovauti ir nega
lėjo rasti tarpusavy bendros 
kalbos. Štai jie: ( duodamas 
tik rašto turinys),

Kanados sostinės Ottawos 
korteles visus lietuvius. Vię-lietuviai, susirinkę šių metų 
nų tokių kortelių nuorašą rei-birželio 12 d., 7 vai. vak. 
kėjo nusiųsti Centrui iki 1951 Rosary Hall patalpose ap- 
gegužės 15 d. Toji data, ne
galint kai kurioms vietovėms 
suskubti, buvo pratęsta iki 
1951 m.' spalio 15 d.

L Krašto Tarybai rinkti 
taisyklės priimtos 1951 m. 
balandžio 13 d. i

e. Visuotiniai rinkimai į 
Krašto Tarybą įvyksta 1952 
gegužės 24 dieną.

f. Pirmasis išrinktas K. 
Tarybos suvažiavimas įvyks-

rises from the fetters of 
Russian domination, Canada 
will have made a major con
tribution to her resurrection.

In conclusion may we, the 
Lithuanians of Ottawa, ex
press on behalf of all Lithu
anians in Canada, the desire 
to become and remain indus
trious and loyal citizens of 
this great and beautiful 
country.

The Lithuanians of Ottawa. vat(L.Girinis, P. Juškevlčle- 
Signed on behalf of all by nė, J.Kardelis, B.Katilius, P.

Mikutavičiūtė, Paukšta It Is) iš KLC Tarybos,
3 atstovai Iš K.L.Sąjungos, 1 
atstovas iš Lietuvių Atgimi
mo Sąjūdžio, 1- iš Ateitinin
kų S-gos, 1 - iš Socialistų or
ganizacijų ir 1 - iš Lietuvių 
Katalikių Moterų S-gos.

b. Šie atstovai išsirinko 
prezidiumą iš Juškevičienės
- pirmininkės ir Adamonio - 
vėliau Balzaro - sekreto
riaus.

c. Šis Komitetas priėmė ir 
paskelbė K. L. B-nės Laikiną
jį Statutą 1950 m. rugsėjo 23 
dieną. Atskiros vietovės Ka
nadoje buvo paprašytos suda
ryti Vietos L. O. Komitetus 
ir suregistruoti į specialias

(Miss) Irena
Civic Hospital, local
Ottawa, Ont.
( Rev. ) J. Razutis
145 St. Patrie St., Ottawa.
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Padidėjus lietuvių skaičiui 
Ottawoje iki 100, esamoji va
dovybė ( Razutis, Mikutavi
čiūtė) sukviečia visų lietuvių 
susirinkimą naujai B-nės Va
dovybei išrinkti. Susirinki - 
mas įvyksta birželio 12 d. 
SISTER of SERVICE, 478 Al
bert St. patalpose. Išrenka
ma šios sudėties B-nės Va
dovybėj. Paškevičius -pir
mininku, K. Kupčiūnas ir M. 
Pranckevičienė - vicepirmi
ninkais, I. Mikutavičiūtė — 
sekretore ir B. .Saulėnas — 
iždininku. Kandidatais lieka: 
G. Jonušienė ir Pr. Ališaus
kas. Revizijos komisiją su
daro: Plečkaitis, Pranckevi- 
čius ir Aulinskas.

Vadovybė numato įvairias 
darbų sritis, kurioms kvie
čia šiuos asmenis: K. Kup-* 
čiūną - spaudos ir informa
cijos reikalams, M. Prane- 
kevičienę - socialiniams: 
darbo, butų parūpinimo ir kt., 
Alę Paškevičienę — kultūros
reikalams :suorganizuoti tau- ta 1952 metų rugpiūčio 30 ir 
tinių šokių grupę ir scenos 
mėgėjus, J. Šimanskį - su
burti dainos mėgėjus. Pir
mininkui tenka palaikyti ryšį 
su valdžios įstaigomis.

Nors kiekvienam iš pirmų- gar.izuoti iš L. O. K-tų į A- 
jų ateivių pirmoje eilėje rū- pylinklų Valdybas.
pėjo savieji įsikūrimo reika
lai, tačiau mūsų to meto or
ganizacinis gyvenimas 
gana gyvas.

31 dienomis Montrealyje.
g. Pirmoji Krašto Valdyba 

savo pirmuoju 1952 m. rug
sėjo 26 d. aplinkraščiu pa
prašo visų vietovių perąi or-

3. Kaip tie reikalai vyko

buvo

2. Organizacija visoj
Kanadoj

svarstyti savų reikalų ir 
svarstant skyriaus, kaip to
kio, priklausomumą Aukš
tesniems Lietuviškosios B- 
nės Organams, padarė tokį 
nutarimą:

Ottawos lietuviai, bran
gindami lietuviškosios vie
nybės reikalą ir nenorėdami 
patirti nesantaikos taip 
sklandžiam iki šiol turėtam 
tarpusavio sugyvenimui, ma
no, kad tol, kol aukštesnės 
Vadovybės ras tarpusavyje 
bendrą kalbą ir be reikalo 
eikvojamą energiją nukreips 
pozityviam kūrybiniam dar
bui, palikti kiekvienam savo 
nariui laisvą norą priklausy
ti ir remti jo pdgeidaujamą 
Centro Valdybą. Bendruome
nės išrinktoji naujoji Vado
vybė įpareigota atlikti pagal 
kiekvieno norą techniškąjį 
tarpininko vaidmenį, per
siunčiant aukas, reikiamus

to

Kadangi Ottavoje kitų lie
tuvių organizacijų nebuvo, tai 
to meto B-nės Vadovybė (Tre
čiokas, J. Šimanskis, Poškus) *našus Palaikant .ryšį, 
pasivadino L. O. Komitetu ir 
veikė Centro nurodymais. £unS°® C®ntro Valįyba 
Iš Ottawos buvo nusiųstos 
Centrui 89 kortelės, 
užregistruota buvo tautiečių.

Ottawos B-nės Vadovybė pa
rašo tokį atsakymą:

" Lietuvių B*-nės Ottawoje 
Vadovybė, apsvarsčiusi su
sidariusią padėtį ir vadovau
damasi savo B-nės visuotino 
susirinkimo 1949, VI. 12 die - 
nos principiniu tuo reikalu 
nusistatymu, turi garbę kon
statuoti :

1. Mūsų B-nė buvo pirmiau 
ir tebėra dabar to paties nu
sistatymo: vienalytė Kanados 
Lietuvių B-nė, vienas Cent
ras.

2. Esame laimingi, galį 
konstatuoti, kad dabartiniai 
padėčiai esant, liko išlaiky
ta mūsų B-ėje vienybė ir 
yra įmanomas darnus, kul
tūrinis, lietuviškas darbas. 
Tol, kol tebesitęsia mūsų 
Viršūnėse susirgusi padėtis, 
tik tokia separatinė veikla 
Centrų atžvilgiu, duoda mums 
galimybę neeikvoti tuščiai e- 
nergijos, bet dirbti. Savo 
veiklą mes fiksuojame kny
goje, nevisada pagarsindami 
ir tik vien to paties nusista
tymo vedini.

3. Pasiektas laikinas su
sitarimas tarp K. L. S-gos 
Centro V-bos ir K. L. Cent - 
ro Tarybos Pasaulio Lietu
vių B-nės Nuostatų pagrindu 
persiorganizuoti ( tuo būdu 
išnaudoti vienintelį galimu
mą rasti bendrą kalbą) mus 
buvo didžiai pradžiuginęs; 
tačiau nežinia kuyių interesų 
vedina K. L. S-gos Centro 
V-ba nenori,ar apsidraudžia 
ateičiai, eventualiems gali
mumams, tą vienybę atsiek
ti.

Gauna: Kanados Lietuvių Są- 
i ir

Kanados Lietuvių Centro Ta- 
Tiek ryba- Data: 1949. Vi. 14. Pa

rašai: Paškevičius, Mikuta-
Pirmuose rinkimuose į Kraš- vičiūtė.

Į pakartotinį raginimą pa
klusti Ottawos lietuviams K.

Trumpai pažvelkime į 
meto visoje Kanadoje vykusį 
lietuviškojo gyvenimo persi
organizavimą.

Paskelbus VIikui Lietuvių 
Chartą ir pagrindus Pašau
lio Lietuvių Bendruomenei į- to Tarybą dalyvavo 54%. Rin- 

įpareigota visi kimų būstinė buvo Bružų bu- 
pasaulio lietuviai te, Somerset g-vėj. Rinki - S-gos Centro Valdybai,

gyvendinti, 
laisvojo

tat

ETNINIU GRUPIŲ PASIRODYMAS 1951 m. iš kaires sėdi: A. Paškevičienė, B. Ragauskaite ir K. Kupčiūnas; 
stovi Bendruomenės pirm. A. Paškevičius.

ne- 
dar

san-

Nejaugi pasirašomas su
sitarimas, o čia pat galvo
jama, kad nieko iš to nebus ? 
Kam dar šaukti naują skyrių 
atstovų suvažiavimą? Nejau
gi jis išgelbės padėtį, pritar
damas sutartinai vienybei, 
jei iš anksto yra rodomas 
nusistatymas labiau susice- 
mentuoti. Jei mūsų manymu 
K. L. S-ga galės ir turės eg
zistuoti šalia PLB-nės nuo
statų apjungtos visų Lietuvių 
B-nės, tai kuo virs K. L.S-
ga? Bendra apolitine ir kul- nelietuvišką pusę, kartu ir 
tūrine neturės prasmės būti, visą savo šeimą prilaikyti ir 
Kam tada gaišinate sau laiką artinti prie lietuvių. Minėtas 
įvairiais pasitarimais ir su- jaunuolis, kartą kantrybės 
sitarįmais ? Ar Jūs manote, pritrūkęs ir pareiškęs savo 
kad Jungtinė PLB-nės nuos- artimiesiems: "Jei 
tatų apimta organizacija tai 
nebus ir kultūrinė, kuri dirbs 
kaip tik tą patį kultūros dar
bą.

(Bus daugiau)

mano 
tautiečiai vengia manęs, ig
noruoja mano pasirinktąją ir 
visas mano pastangas, telie - 
ka vienas kelias - ir man 
pradėti tolti nuo jūsų visų... ’

3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS®

Slaptame kambaryje jau velkė šviesa. Dabar buvo 
aiškiai matyti, koks nuostabiai gražus buvo slaptasis 
kambarys.

Sienose buvo daug spintelių. Jų durelės buvo paauk - 
suotais drožiniais išpuoštos. Lempos buvo paauksuotos. 
Net grindys buvo auksiniais raštais Išpuoštos,© viduryje 
apdengtos turkišku kilimu.

Sofa buvo minkšta Ir turkiškais raštais Išpuošta.Star 
liukai buvo paauksuoti, jų kojelės dailiais raštais Išdro - 
žlnėtos. Ant jų stovėjo įvairios statulėlės.

Dvi vietos krito | akį dėl savo paprastumo: lubos,ku
rios buvo mėlynos, Ir viena sienos dalis,kuri buvo visai 
be spintelių Ir buvo tos pačios mėlynos spalvos.

- Lubos atrodo kaip dangus, - vos bealsuodama su
šnibždėjo Birutė.

ir Danutė su Laima negalėjo kambariu atsigrožėti.
O Liutauras tuojau ėjo prie darbo.
- Gal dingę pono Simmons paveikslai yra spintose 

paslėpti. O gal ten yra daugiau nuotraukų, ar gal koks die
noraštis.

Birutė, Danutė, Laima Ir Liutauras skubėjo peržiū
rėti visas spintas, bet nieko nerado. Spintos buvo tuščios.

SENOJO BOKŠTO PASLAPTIS 
parašė Ir iliustravo 

Mirga Glrnluvlenė
Išleido JAV Lietuvių B-ės valkams. Lengva skaityti Ir 
Švietimo Taryba, Chlcaga lengva klausytis, nes sakiniai 
191d. Išleista su Lietuvių trumpi, vaizdai gyvi Ir ryš- 
Fondo- parama. Technikinis kūs, veiksmas vystomas 
redaktorius Aleksandras Pa- sklandžiai. Galima maloniai 
kalniškis. paslmlkllntl lietuvių kalboje.
Tiražas 1OOO egz.Kaina ne- Kodėl neįstgytt Ir kartu su 
pažymėta. valkais nepraleisti jaukų pus-

Smagiai gyvai parašyta valandėl| kasdien prie šios 
knygelė, nuotykių apysaka knygelės? b.

ŠIOS KNYGOS SVARBIAUSI ASMENYS

Birutė Janulytė

Danutė patikrino po kilimu, o Liutauras po sota. Ir ten 
nieko nebuvo.

Jie susėdo pagalvoti. Kur galėtų būti pono Simmons 
paveikslai? Nejaugi slaptame kambaryje nieko neras?

- O gal paveikslai ne čia paslėpti? - suabejojo Laima
- Juk ponia Enright čia tikriausiai Ieškojo. Ji būtų juos 
suradusi.

- Gal ir ne, - sutiko Danutė - bet jei jie ne čia pas - 
lėptl, tai kodėl kambarys buvo užkaltas? Aš manau,kad 
ponas Slmmonš norėjo paveikslus paslėpti. Jis juos čia 
paslėpė Ir patį kambarį paslėpė. Jis manė, kad niekas 
niekada paveikslų negalės surasti.

Visi turėjo sutikti, kad Danutės aiškinimas buvo tel - 
slngas.

- Jeigu mes atradome kambarį, rasime Ir paveikslus,
- rimtai nusprendė Danutė. į

- Prašau Išaiškinti, kaip surasime, panele detektyve, - 
juokėsi Liutauras. Jam buvo linksma žiūrėti į Danutės 
rimtą veidą.

- Išaiškinsiu, - ryžtingai tarė Danutė, - bet pirma at
neškite man keletą daiktų. Man reikės matuoklės,pople - 
r taus, pieštuko Ir skrybėlės.

- O kam tau reikia skrybėlės? - plačiai šypsodamas 
paklausė Liutauras.

- Vist detektyvai dėvi skrybėles, - ji rimtai š paaiš
kino. - Skrybėlė jiems padeda galvoti.

- Jei skrybėlės jiems padeda galvoti,tai jų galvos 
tuščios, kaip vištų. Tiesa, tu esi višta,tat gal kepurė Ir 
pad fe tau galvoti. Cha-cha-cha, - patenkintas savo są -

Danutė Janulytė mojumt, Liutauras juokėsi.

O Birutė su Laima nuskubėjo atnešti Danutei reikme
nis. Jos parodys tam Llūtaurul'. Jis dar gailėsis,kad Iš 
Danutės tyčiojosi.

Kai jos sugrįžo, Danutė užsimovė savo skrybėlę su 
raudona plunksna, o Birutė su Laima užsimovė gaubtus.

- Detektyve Birute ir detektyve Laima,pirma mes de- 
tektyvtškal patikrinsime spintas- Prašau sekti Iš paskos.

Danutė ėjo pirma. Ji nešė matuoklę. Paskui sekė 
Birutė. Ji nešė popierių. Paskutinėj ėjo Laima. Ji nešė 
pieštuką.

Ką jos dabar prasimanys, pagalvojo Llūtauras. Ką 
jos besugalvotų, Liutaurui buvo aišku,kad kambaryje ne
buvo pono Simmons paveikslų. Užtat, plačiai šypsodama
sis, jis patogiai atsisėdo Ir laukė,kas bus toliau.

- Detektyve Birute, užrašyk, kad pirmoji spinta yra 
dviejų pėdų gilumo.

Detektyvė Birutė užrašė.
Dabar jos ėjo prie kitos spintos. Ir ji buvo dviejų pė

dų gilumo.
Jos Išmatavo visas spintas. Visos buvo dviejų pėdų 

gilumo.
- Kodėl jūs Išmatavote visas spintas? Gal žadate ten 

sudėti visas panelės Pickford šluotas,kai ji čia atslras?- 
juokėsl Liutauras.

-Tas berniokas nedetektyvuškal nusiteikęs. Detekty
vai visada viską matuoja- oriai atsiliepė Danutė. JI neno
rėjo parodyti, jog ji nusivylusi, kad jie nieko nerado.Tru
putį pagalvojusi, ji tęsė žaidimą:

- O dabar reikia Išklausinėti liudininką.
- Kokį liudininką? - nustebusi paklausė Laima.
- Laima Laučtūtė yra mūsų liudininkė.
- O'.
- Prašau atsakyti į keletą klausimų. Pirma: Ar tada 

ląs nors buvo šiame kambaryje,ko dabar nėra?
- Juk pati žinai. Nuotraukos trūksta. Juk tu pati pasi

ėmei ją namo.
- Detektyve Birute, užrašyk, kad trūksta nuotraukos.
- Ir kur buvo ta nuotrauka? Prašau vietą nurodyti 

tiksliai, - Danutė pabrėžė žodį "tiksliai", nes jis taip 
detektyvlškal skambėjo.

Laima pagalvojo. Tada ji nuėjo prie mėlynos vietos 
sienoje Ir parodė į staliuką.

- Nuotrauka buvo čia padėta, ant staliuko;
Detektyvė Danutė atsistojo ten, kur Laima rodė.Tada 

ji atsiklaupė Ir pradėjo belstis Ir kažko klausytis.
- Ji beldžiasi į vaiduoklio duris, - nusijuokė Ltū- 

tauras.
- Detektyvai visada patikrina, ar nėra kas po grindi - 

mis paslėpta, - rimtu balsu aiškino Danutė. - Man yra aiš
ku, kad po grindimis nieko nėra.

O
Lietuvių liaudies dainelė valkams

Šoko kiškis, šoko lapė 
Šoko visi žvėrys.
Ir tas briedis tlgarfette, 
Savo kiškas kraipė.

Šoko varna, šoko šarka,
Šoko vist paukščiai,
Ir ta gervė ilgasnapė, 
Savo kojas kraipė.

Šoka batais ir pentinais,
Šoka Ir vyžoti.
Plyšta batai,plyšta vyžos, 
Ir aš drauge šoksiu.

CHRUŠČEV

/Po to ouvo paskirtas suomių karą baigti maršalas 
Ttmošenko/.

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

(tęsinyš)

Pamenu kaip Stalin’as kalbėdavo su kartėliu Ir nusi
minęs: "Sniegas gilus. Mūsų trupės žygiuoja, Jose <• daug 
ukrainiečių. Iš pradžių jie visi tvirtai pasIryžę,klausla : 
Kur tie suomiai? Paduokit juos mums. Staiga automatinė 
ugnis Ir mūsų vyrai krenta ant žemės?

Miškuose suomiai vartodavo tokią taktiką: sulipdavo 
į egles Ir šaudydavo tiesiai į mūsų pasirodančius patru - 
liūs. Apdengti šakomis Ir baltais apsiaustais virš savou- 
nltormų suomiai buvo visiškai nematomi. Ukrainiečių 
trupės vadindavo juos gegutėmis, nes jie tupėdavo taip me
džiuose.

Staltn’as buvo įtūžęs ant mūsų kariuomenės ir ant 
Vorošllov’o. Voroštlov’as kaltino karo nesėkmę dėl blo
gos žinių tarnybos.

Atsimenu kartą, savo vasarvietėje Staltn’as pašoko , 
pabalęs Iš piktumo Ir pradėjo uartt Vorošllov’ą. Vorošt
lov’as Irgi buvo įkaitęs Iš piktumo .Jis pašoko,paraudo 
Ir atšovė į Stalln’o kaltinimus:" Jūs pats save turite kal
tinti dėl viso šito’." šaukė Vorošolov’as. "Jūs Išnaikinote 
senuosius patyrusius kartus, jūs nužudėte geriausius mū
sų kariuomenės generolus’." Staltn’as jį sudraudė, ir Vo
roštlov’as, pagriebęs padėklą su keptu paršiuku, trenkė jį 
į stalą,sudaužydamas. Pirmą kartą Ir vlenlntėlį mačiau 
tokį savo gyvenime jausmų sprogimą. Voroštlov’as buvo 
nuo savo Gynyoos Komisaro pareigų atleistas Ir ilgą laiką 
po to buvo atlaidų ožys.
* psi.

Neteisinga būtų galvoti,kad Staltn’as pradėjo karą , 
norėdamas užgrobti Suomiją. Jūs galėtumėte paklausti , 
kodėl neužėmėme Suomiją per U Pas.Karą,kada jų kari
nės pajėgos ouvo sunaikintos? Čia Staltn’as parode savo 
valstybininko Išmintį. Jis žinojo,kad Suomijos teritorija 
neouvo tikrai reikalinga pasaulio proletarų revoliucijai. 
Todėl mes pasirašėme su suomiais sutartį, nes vien pa
baigti su jais kovas mums buvo naudingiau, negu juos oku
puoti. Suomijos aprtmlmas davė gerą pavyzdį k lt tems Hlt- 
ler'to Vokietijos satelitams Ir taip pat pakėlė mūsų markę 
suomių akyse.

/ Rusai vtsdėlto uždėjo suomiams dideles reparaci
jas, tikėdamiesi, kad tat suomius sužlugdys. Bet, vietoje 
savęs gailesčio, suomiai dantis sukandę,pasiryžo Išsimo
kėti rusams trumpiausiu laiku Ir taip darydami, dideliu 
pasiaukojimu, Išvystė tuo pačiu Ir savo Industriją, ypač 
laivų statyboje. Kn.K-tortus./.

Žiemos karas su Suomija parodė mums mūsų rimtą 
silpnumą. Taip pat Ir Hitleriui. Nereikia didelės vatz - 
duotės.ką galvojo Hitleris: "Sovietų Sąjunga vos galėjo 
susidoroti su kraštu, kurį mes būtume sutvarkę per kele
tą valandų. Kas pasiliktų Iš rusų, jeigu mes juos pultume 
savo geriausiais ginklais Ir masėmis mūsų geriausiai Iš
treniruotų kareivių?" Trumpai sakant, mūsų mtzerlška 
laikysena su suomiais padrąsino Hitlerį pradėti savo“žal- 
btnį karas- kaip jis vadino Operaciją^Barbarossa.

Kare su Suomija mes galėjome pasirinkti veiksmams 
laiką Ir vietą. Mūsų ouvo daug daugiau, negu jų Ir mes tu- 
rėjorre klek tik norėjome laiko tam pasiruošti. Tačiau , 
netgi tokiomis sąlygomis, tik su dideliais sunkumais Ir 
milžiniškais nuostoliais galų gale laimėjome. Tokia per
galė, kuri tiek mums kainavo, tikrumoje buvo moralinis 
pralaimėjimas.

Mūsų Žmonės apie tai nieko nežinojo, aišku, nes jiem 
nebuvo pasakyta tiesa, Priešingai. Kai Suomijos karas 
pasibaigė,kraštui buvo pasakyta- Pūskite pergalės trimi
tus’.

STALIN’AS IR ALMANTAI

/ Šiame skyriuje pirmą kartą viešai nors vlenoSovletų 
politiko yra pasisakoma apie milžinišką reikšmę 
Lend-Lease Ir Amerikos bet Britanijos pagalbos Sovie
tų Armijai. Gaila, kad Chruščev’as negalėjo taip atvirai 
kalbėti būdamas savo gailos viršūnėje. Sovietų žmonėms 
niekada nebuvo pasakyta, kokia ta pagalba buvo,Ir visas 
tas alljantų dalyvavimas buvo taip užmaskuotas vienokia 
ar kitokia propaganda, kad net Ir Vakaruose daug žmonių 
niekad tikrai lesuprato svarbos Ir apimties Alljantij kon
tribucijos. Ir Chruščev’as nė pusės nepasako, bet jis 
nors oando paskelbti tikrą padėtį.

Štame skyriuje taip pat matosi, kaip Chruščev’ul bu
vo nieko nesakoma apie didžiules karo operacijas, ku - 
r tas planavo Staltn’as... .Jis niekada nebuvo Inofrmuotas 
apie Stalln’o planus ir derybas su Churchill’lu Ir Roose- 
velt’u, nebent atsitiktinai, arba pasakojant linksmus nuo
tykius su jais prie vaišių stalo. Atšauktas į Maskvą 1950 
m. Chruščev’as dar negaudavo nė Informacinių raštų , 
kurie būdavo dalinami kitiems jo Maskvos kolegoms. 
Labai keista, kad jis nebuvo ruošiamas atatinkamai, nes 
atėjus laikui, jis tapo pagrindiniu planuotoju Sovietų poli
tikos. Tai parodo ,kad Chruščev’as turėjo gerą įgimtą 
nuovoką ir galimybę mokytis,kad pasiekė tokio atsakingo 
posto. Taip pat paaiškina Ir jo nedatekllus.Kn.K-rlus/.

Pergalės paradas Raudonojoj Aikštėj buvo numatytas 
birželio 24 d. ,1945 m. Ta proga atvykau į Maskvą. No - 
rėjau matyti mūsų kariuomenę žygiuojant Ir pasidžiaugti
su visais mūsų žmonėmis mūsų tėvynės sostinėje.

bus daugiau /
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MASKVOS KARAS 
PRIEŠ LKB KRONIKĄ

(Omahos Universiteto prof. dr. Vytautas Vardys rašo Žurnale **I LAISVE*)

(Tąsa 1* praeito numerio) yra identifikuojami su “buržuazi- 
Kronikos asmenybės niais nacionalistais”, siekiančiais

Nors kiekvienas iš nuteistųjų nuversti valdžių sąjungoje su Va- 
Kronikos žmonių buvo savita as-karų valstybių “imperialistais”, 
menybė, bendrinė jų charakteris-Tačiau teisme Japgelis, kiek jis 
tika buvo jų santykis sų sovie- galėjo, deklamavo patriotinę, lyri- 
tine valdžia; jie visi p'riklausėką. Šiaip Jaugelio pasisakymai 
valdžios atmestųjų grupei. JųĮteisme lietė religijos laisvę ir 
“nusvetimėjimo” laipsnis išryš-'Univer.alinę Žmogaus Teisių 
kėjo jau jų pačių pilietybės nu-Deklaraciją. Plumpa, nors pa
sakyme. Tik Patriubavičius, apie'neigdamas sovietinę pilietybę, 
40 m. amžiaus vyras tik su dvie- teigė, kad žmonijos raištis yra 
jų klasių išsimokslinimu, save lai- humanizmas, ne tautybė. Darbo 
kė Sovietų Sąjungos piliečiu. Pet- lageryje, jisai aiškino, jo geriau- 
ronis ir Stašaitis save vadino'siais draugais buvę ne lietuviai, 
Lietuvos TSR piliečiais, Jaugelisbet “žydas, gruzinas, latvis ir du 
— Lietuvos piliečiu, gi Plumpa rusai”. Petronis, kuris jau 1968 
sakėsi esąs lietuvis be pilietybės, metais buvo palikęs savo nuola- 
Jis negalįs, aiškino teismui, būti tinį darbą, kad galėtų atsidėti 
piliečiu tokios šalies, kuri nelęi-maldaknygių ir kitos religinės 
džia jam niekur dirbti, kad galė- literatūros slaptai gamybai, fel- 
tų išlaikyti šeimą. Įdomu, kad čeriu dirbdamas neskyrė tauty- 
tik mažiausiai išsimokslinęs kai- bių, tarnavo lygiai rusams, lygiai 
bėjo “oficialia” kalba. lietuviams. Tai teisme užakcen-

Faktas, kad teisiamieji buvo’ tavo rusė liudininkė. Mums, ži- 
kaltinami priešvalstybine veikla, nantiems trapius šių tautybių san- 
nereiškė tačiau, kad šie Kroni- tykius, tai rodo, kad Petronis 
kos rezistentai buvo “senos kar- neturėjo priešiškų nusistatymų
tos reakcionieriai” ar “kapitalis
tinės klasės palikuonys”. Jų dau
guma buvo jauni, sovietų mokyk
lose mokęsi žmonės. Jauniau- 
siajam, Virgilijui Jaugeliui, tada 
buvo 28 metai, Plumpai 36, Sa- 
dūnaitei 37. Gražio amžiaus po
grindinė spauda nepranešė. Pet
roniu! buvo 63 metai. Visi kal
tinamieji, išskyrus Patriubavičių, 
turėjo vidurinį išsimokslinimą. 
Šalia to, Petronis buvo felčeris. 
Socialinė rezistentų kilmė nėra 
visai gerai žinoma, bet yra tikra, 
kad dauguma buvo kilę iš darbi
ninkų ar neturtingų žemdirbių. 
Petronis piemenavo pas svetimus 
ūkininkus nuo 8 m. amžiaus. Jau- 
gelis vairavo sunkvežimį. Plumpa 
dirbo kaip paprastas darbininkas. 
Tik Sadūnaitė buvo kilusi iš in
telektualo šeimos. Jos tėvas buvo 
Žemės Ūkio Akademijos profe
sorius. Baigusi vidurinę mokyklą, 
Nijolė nėjo į universitetą, bet liko 
namuose slaugyti savo sergančių 
tėvų. Pagal įvairius pranešimus, 
jinai buvo slapta vienuolė, vėliau 
slaugiusi kanauninką Raudą; ta 
pati, kuri organizavo tėyo Ąntar^o 
Šeškevičiaus gynybą teisme, kai 
šis buvo teisiamas už vaikų mo
kymą tikybos.

Religinio pašaukimo keliu 
bandė eiti ir kiti du kaltinamie
ji: Petronis ir Jaugelis. Pirmasis 
lankė saleziečių mokyklą Italijo
je. Jaugelis bandė įstoti į Kau
no Kunigų seminariją, bet buvo 
valdžios atmestas. Visi buvo giliai 
religingi, nesiekė asmeniškos 
naudoj tik Patriubavičius, tik
riausiai prokuroro paspaustas, sa
kėsi dauginęs maldaknyges pasi
pelnymo tikslais.

Du iš kaltinamųjų jau anksčiau 
buvo sovietų bausti — tai Gra
žys ir Plumpa. Pirmasis buvo 
kalėjęs jau net du kartu ir kalė
jime įgijęs nepagydomą vidurių 
ligą. Antrasis buvo nuteistas už 
“slaptą” ginklų laikymą, nors tie 
ginklai buvo aprūdiję Antrojo pa
saulinio karo palaikai, kuriuos 
anom dienom rinko visas gimna
zijų jaunimas. Atrodo, kad jisai 
buvo dalyvavęs Vėlinių dienos 
demonstracijose Kaune per 1956 
metų Vengrijos revoliucijos įvy
kius, nors KGB jį susękė ir pa
gavo tik 1958 metais. Plumpa 
tada buvo nuteistas septyneriems 
metams lagerio. Lagery tapo 
giliai religingu.

Būtų labai natūralu, jei pasiro
dytų, kad šie Kronikos žmonės 
buvo nacionalistai. Tačiau teisme 
visi pirmieji penki tai paneigė, 
greičiausiai dėl to, kad “nacio
nalistai sovietinamoje Lietuvoje

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

* JEIGU NORI NUSTOTI - ** MUSU **

* ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPES *
* *
* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, *
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tautybės pagrindu; tai buvo žmo
gus be, tautinio keršto jausmų. 
Sadūnaitė taip pat teisme kalbė
jo religiniais klausimais. Jos re
liginis nusistatymai, pagrįstas 
meile Dievui ir žmogui, ją in
spiravo padėti Kronikai, Kronika, 
ji sakė, “myli žmones ir tik todėl 
kovoja už jų laisvę ir garbę, už 
teisę naudotis sąžinės laisve, kuri 
visiems piliečiams, nežiūrint jų 
įsitikinimų, garantuota konstitu
cija, įstatymais ir Žmogaus teisių 
deklaracija”. Kaip ir Kronika, Sa
dūnaitė politikėje plotmėje pa
sisakė už konstitucionalizmą, t.y. 
ribotos valdžios, žmogaus teisių 
ir įstatyminės pirmenybės filoso
fiją, kurią ji sujungė su religine 
laisve. Jos baigminėje kalboje 
buvo galima girdėti Amerikos 
demokratijos herojaus Tomo 
Džeffersono pažiūrų aidus. Šis 
Amerikos prezidentas savo drau
gui daktarui Rush buvo rašęs, 
kad “prie Dievo altoriaus prisie
kiau amžiną kovą prieš kiekvieną 
žmogaus dvasios tironiją”. Sadū- 
naitės žodžiai buvo labai pana
šūs.'“'Si difeba’1’, kalbėjo ji, “yra 
laimingiausia mano gyvenime. Aš 
esu teisiama už LKB Kroniką, 
kuri kovoja prieš fizinę ir dva
sinę tironiją”. Sadūnaitės teisme 
susijungė istorinis lankas, gerus 
amžius skyręs katalikus ir huma
nistus. Abu, katalikybės labai ne
mėgęs demokratijos filosofas ir 
ištikima Bažnyčios duktė, sutarė, 
kad yra didžiausia visuomeninė 
nuodėmė žmogaus dvasios tiro
nijos įvedimas, ši pažiūra ir su
daro bązę Lietuvos katalikų di
sidentam surasti bendrą platfor
mą tiek su savais lietuviais li
beralais humanistais, tiek su ru
sais, žydais ir kitais.

Aukų skaičius auga
Tolimesnė režimo auka buvo 

ne lietuvis, bet rusas, biologijos 
mokslų daktaras Sergiejus Kova
liovas. Jis buvo’ buvęs akade
miko Andriejaus Sacharovo pilie
tinėm teisėm ginti komiteto na
riu ir paskum perėmęs rusiškos 
Einamųjų įvykių kronikos reda
gavimą. Tai Kronikai jisai nau
dojo žinių iš lietuviškojo katali
kiškojo leidinio. Jo ryšiai su lie
tuviais, atrodo, buvo artimi. Jis 
buvo gelbėjęs, tarp kitų, ir Simo 
Kudirkos motinai ir pačiam Ku
dirkai. Kovaliovas dirbo iMaskvo- 
je, kur jis buvo suimtas porai 
dienų praėjus po pirmosios Kro
nikos bylos No. 395. Į kalėjimą 
lis buvo išvežtas Vilniun, kur už 
■netų, 1975 m. gruodžio 9-12 
l.d. įvyko ir jo teismas. Dauguma

kaltinimų prieš jį nelietė Lietu
vos, bet tik jo veiklą Rusijoj ir 
ir jo Maskvoje redaguotą Kroniką. 
Jį išvežė į Vilnių, buvo spėjama, 
išvengti Vakarų žurnalistų, ku
riems daug lengviau sekti įvy
kius Maskvoje negu Vilniuje. Vil
niun atvykti reikia specialaus lei
dimo. Kovaliovo ryšys su Lietuva 
tačiau buvo tiek' artimas arba 
tokiu atrodė pašaleiviams, kad 
susimaišęs amerikiečių katalikų 
žurnalas Commonwealth jį net 
lietuviu ir pakrikštijo. Kovaliovo 
teismas buvo audringas. Jam ne
leido pasikviesti savų liudininkų; 
atvažiavusio akademiko Andrie
jaus Sacharovo policija neįleido 
į teismo salę. Prieš visa tai pro
testuojantis Kovaliovas atsisakė 
toliau dalyvauti teismo komedi
joje ir dėl to buvo visai paša
lintas iš salės. Bado streikas, 
kurį jis tada paskelbė, tačiau 
jo neišgelbėjo nuo septynių metų 
bausmės griežto režimo lagery, 
o po to trijų metų egzilio, ar, 
kaip Lietuvoje sakome, “nutrėmi- 
mo”. Taigi, jisai buvo taip pat 
žiauriai nubaustas kaip ir Plum- 
pa-Pliuira. Kronika Kovaliovo 
teisme įžiūrėjo lietuvių ir rusų 
suartėjimą. Kovaliovo “teismo 
procesas ir persekiojimai paro
dė”, rašė Kronika 21-mam nume
ryje, “kad saugumas savo darbais 
pajėgus suartinti lietuvių ir rusų 
tautas. Lietuviai katalikai dėkingi 
S. Kovaliovui už kilnią žmogišką 
širdį ir meldžia Aukščiausiąjį iš
tvermės, sveikatos ir visokeriopos 
palaimos. Rusų disidentų aukos 
padėjo lietuviams pažvelgti į rusų 
tautą naujomis akimis. Mes su
tiksime rusų mokslininką S. Ko
valiovą grįžtantį iš kalėjimo kaip 
savo brolį ir geriausią prietelį”. 
Tarp šių visų bylų, .lietuviš

koji Kronika, tarytum apjuokda

Testamentų reikalu
( A. Gečas pasikalba su Baltu Brazdžioniu “L.A." radijo bangomis Chlcogoje)

G. - Ponas Baly, šį vakarą 
noriu kalbėti apie labai svar
bų reikalą, apie testamentus. 
Kalbėsiu apie tokius testa
mentus, pagal kuriuos pali
kimas yra užrašytas arba 
užrašomas Lietuvoje esan
tiems giminėms.

Kai toks testamentas pa
duodamas į Probation Court 
patvirtinti, jis yra skelbia
mas viešai, kitaip sakant - 
kas turi kokių pretenzijų į 
toki palikimą, gali atsiliepti. 
Tokius skelbimus akylai se
ka Lietuvos okupantas. Kai 
tik pastebi, kad kas nors yra 
pagal testamentą užrašyta ar 
palikta Lietuvoje gyvenan
čiam ar gyvenantiems gimi - 
nėms - okupantas tuojau pra
deda veikti.

Ir štai kaip jis veikia! 
Tuojau suranda Lietuvoje e- 
sapčius gimines ir iš jų pa
reikalauja duoti okupantui į- 
galiojimus, kad gautų jiems 
užrašytą palikimą. O gimi
nės negali atsisakyti tokius 
įgaliojimus jiems duoti.

Okupantas su tokiais įga
liojimais pasisamdė savo ad
vokatus ir pristato į Proba
tion Court su reikalavimu a- 
tiduoti jam palikimą, užra - 
šytą Lietuvoje gyvenantiems 
giminėms. Nežiūrint to, kad 
testamente yra užrašyta, jog 
Lietuvoje gyvenentieji gauna 
palikimą siuntiniais. Nes o- 
kupanto advokatai įrodinėja > 
kad jie patys pasirūpins to
kiais siuntiniais. Ir kai' tes
tamento vykdytojo advokatas 
pagal susitarimą su okupanto 
advokatu tyli, tai okupanto 
advokatas laimi. Praktikoj
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ma saugumą, savo metinių nu
merių skaičių padidino iki šešių. 
Tas darbas pareikalavo tačiau 
naujų aukų.

Naujų KroniKos daugintojų bet
gi KGB nesugavo iki 1976 metų 
galo. Tų metų spalių 19-20 d.d. 
saugumas iškratė, o netrukus ir 
suėmė Vladą Lapienį, Joną Ma
tulionį ir Oną Pranckūnaitę. Pir
mieji du gyveno Kaune, pastaro
ji — Panevėžy. Kratos metu po
licija konfiskavo kelias rašomą
sias mašinėles, 20 kg popieriaus, 
kelis Kronikos egz., lietuvišką 
Solženicino Gulago vertimą. Ma
tulionis ir Lapienis buvo univer
sitetus baigę profesionalai. Pir
masis buvo diplomuotas litua
nistas, vėliau studijavęs Vilniaus 
konservatorijoje, iš kurios buvo 
pašalintas už dainavimą bažnyti
niame chore. Vėliau jis buvo ta
pęs Vilniaus Paveikslų galerijos 
(Vilniaus katedros pastate) direk
torium, bet iš darbo buvo paša
lintas. Matulionis buvo 45 metų 
amžiaus, taigi, amžiaus atžvilgiu 
vidury tarp Pranckūnaitės, kuriai 
buvo suėję 37-ni, ir Lapienio, 
gimusio 1909 metais. Pastarasis 
buvo ekonomistas, jau anksčiau 
saugumo kratytas ryšium su peti
cijomis ir Kronika. 1977 metų 
liepos 20-25 d.d. įvykusiam teis
me Lapienis buvo nuteistas 
dviem metam griežto režimo la
gerio, Pranckūnaitė — dviem me
tam paprasto režimo lagerio, o 
Matulionis, kaip apgailįs savo 
dalyvavimą, gavo du metus sąly
ginai ir buvo paleistas. Pranckū- 
naitei tai buvo jau antras suė
mimas. Pirmą kartą ji buvo su
imta 1951 metais, kai buvo tik 
15 metų amžiaus. Už trumpą, 
bet kolchozą išjuokiančią eilutę 
ji tada buvo nuteista dešimčiai 
metų darbo stovyklos.

tokių atsitikimų.jau buvo ne 
vienas. Taip ir nueina mūsų 
žmonių pinigai į okupanto ki
šenę.

Okupanto advokatai suran
da daug priekabių prie neaiš
kiai surašytų testamentų. O 
jei negali laimėti, tai visaip 
trukdo testamento patvirtini
mo eigą, kad priverstų su 
jais tartis arba sutikti su jų 
reikalavimais.
B. - Tai baisu girdėti tokius 
dalykus
G. - Taip, Baly, tikrai bai
su, kad ir čia okupantas mus 
išnaudoja.
B. - O ar yra būdas kaip nuo 
okupanto įsikišimo į tokius 
reikalus apsisaugoti ?
G. - Taip, žinoma, kad yra. 
B. - Tad ką reikia daryti ?
G. - Taip atsitinka su bend
romis testamentinėmis fra
zėmis surašytais testamen
tais, kai juose nėra įrašytų 
specialių klauzulių, kuriomis 
atmetamas bet koks okupanto 
įsikišimas į testamento rei - 
kalus.

Yra išdirbtos teisinės for
mulės arba kaip čia vadina
ma codicils, kurios turi būti 
įrašomos į sudaromus testa
mentus arba turi būti įrašy
tos į jau sudarytus testamen
tus, kurios nusako:

1. Kad Lietuvoje gyvenan
čius gimines gali teisėtai A- 
merikos teismuose atstovau
ti tik Lietuvos konsulai, ku
rie yra Amerikos valdžios 
pripažinti teisėtais atstovais, 
nes Lietuvos okupacijos A- 
merikos valdžia nepripažįs
ta. Tad bet koks okupanto 
įsikišimas į testamentines

Naudingi pakeitimai 
seniems ir jauniems

Nau jas Valkų Mokestinis 
Priedas numatytas Kanados 
Pajamų Mokesčio administ
racijos siekia Iki 200 dol . 
už metus šeimai už vieną 
valką, atsižvelgiant į meti
nių pajamų dydį.

Jeigu bendros šeimos pa
jamos ( 1978 m. yra mažes
nės negu 18.000 dol., šei
ma gauna 200 dol. Šis prl- 
mokėjlmas mažinamas šel - 
moms , kurių pajamos vlršy- 
ja 18.000 dol: už kiekvieną, 
virš sumos 2O-tą dol. mo
kama vienu doleriu mažiau. 
Tėvai gauna šį prlmokėjlmą, 
jeigu jam kvalifikavo 1978 m. 
gruodžio mėn. Valkas,gi
męs gruodžio mėn. 1978 m. 
gauna prlmokėjlmą, jeigu ta
čiau valkams sueina 19 m . 
amžiaus prieš gruodžlo31 d., 
1978- jie nebeturi teisės jo 
gauti.

Pareiškimas valkų priedo 
prlmokėjlmul turi būti pa
tiektas specialia anketa Re
venue Canada Taxation/for- 
iria IO/ kartu su Regulia
riais Pajamų Mokesčio la- 
pals Irkopljal978 m. "State- yra peklta Iki $170.39. 
ment of Family Allowance " Garanteed Income Sup
Benefits" / Form FTA-1/. 
Smulkesnių Informacijų ga
lima gauti Iš "D(strict Taxa
tion Offices" arba "Health

bylas yra laikomas nuli and 
void, atseit, negaliojantis.

2. Be testamento vykdytojo 
reikia įrašyti Balfą kaip 
Trustee arba turto globėją, 
kuris pagelbės vykdytojui su
rasti paliktą turtą, surašyti 
jį ir perimti globon, kol 
bus įvykdyta byla.

3. Be testamento vykdyto
jo į testamentą reikia įrašy
ti BALFĄ, kaip administra
torių palikimui administruo
ti. Kai toks administratorius 
nėra įrašytas į testamentą, 
tada administratorių Teis
mas skiria.

Administratorius turi vi
sas juridines pareigas pri
žiūrėti teisėtą testamento į- 
vykdymą.

Prie taip sutvarkytų testa
mentų okupantas su savo ad
vokatais jau nebegali prieiti, 
nes visi jo veiksmai teisiš
kai užšakuoti. 

and Welfare Office" jūsų a- 
pyllnkėje.

Šeimos priedai- " Family 
Allowances", mokami moti
noms kas mėnesį už valką 
Iki 18 m. amžiaus dabar yra 
$20, aštuonlose provincijose. 
Albertos provincijoje motina 
gauna $15 už valką iki 6 m . 
amžiaus Ir Iki $28 už Iki 16 
ar 17 m.amžiaus. Quebec’e 
federallnlal priedai įvairuo
ja dėl valkų amžiaus Ir skai
čiaus, vidutiniai Išeina $12už 
1-ą valką Iki 11 m.amžiaus , 
Iki $15.05 už ketvirtą Ir 
kiekvieną sekantį valką tarp 
12-17 m.amžiaus.

Pensininkų " Old Age Se
curity Payments" pakelti. 
Nauju potvarkiu asmeniui, 
kuris gauna pagrindinę Old 
Age Security pensiją (r did
žiausią "Garanteed Income 
Supplement", išmokama. Į 
mėnesį $310.28.

• Vedusių pensininkų porai 
tokiu pat būdu išmokama 
mėnesiui $573.42.

Pagrindinė "Old Age Secu
rity" pensija balandžio mėn .

plement’,’ yra mokama pen
sininkams, kurių pajamos , 
atmetus " Old Age Security", 
yra ribotos. Paplldymal- 
"Supplement" nrlklauso nuo 
pajamų.

Maksimumas "Garanteed 
Income Supplement" vienam 
asmeniui arba veduslams , 
kurio žmona ar vyras nėra 
pensininkai Ir kurie negauna 
" Spouse’s Allowance", pa
kelti balandžio mėnesį Iki 
$139.89. Maksimumas ve
dusioms, ablems pensinin
kams, pakeltas Iki $116.32 
kiekvienam. Pridėjus prie 
pagrindinės pensijos, kiek
vienas vedęs pensininkas 
gauna $286.71 Į mėnesį, t. y . 
$ 573.42.

"The Spouse’s Allowance" 
Išmokami asmenims,paste - 
kuslems 60-65 m. amžių , 
kurie yra vedę "Old Age Se- 
curtty"penslnlnkus Ir apsl - 
gyvenę atatinkamoje vieto
vėje.

Teisė į Ir "Spouse’s All
owance "dydis nustatomas 
pagal metines pajamas.

Maksimumas "Spouse’s 
Allowance" pakeltas ba
landžio mėn. Iki $286. 71.

(CANADIAN SCENE - 1979.4. 13)
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hamilton Toronto T o u p y k ir

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs nuosavuose namuose —

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

i ■

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštodieniois uždaryta.
Nemokama gyvybė* Ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas šakių patarnavimas.
Kapitalas — -iri $134)00,000.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 4%
santaupos , 9’4%
term, depozitus 1 m,.Jl0% 
term, depozitus 3 m. 9’/i% 
pensijų fondas 10%
IMAME UŽ:
asmenine* paskola* 12% 
nakiln. turto patk. 11 %

A. LUKOŠIUS Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA

Vysk. M. Valančiaus Mo
kyklos mokslo metų užbaiga.

Mūsų lituanistinė mokykla 
gegužės 12 d. šeštadienį už
baigia šiuos mokslo metus. 
Užbaigimo iškilmės prasidės 
9:30 vai. r. sū šv. Mišiomis 
A V šventovėje, o po to Jau
nimo Centro salėje įvyks iš
kilmingas mokslo metų už
baigimo aktas.Mokyklos vai
kų tėveliai ir visi besidomin
tieji lietuviškuoju švietimu, 
kviečiami atvykti į iškilmes. 
Tėvų komitetas ruošiasi vi

sus dalyvaujančius pavaišin
ti. Mokykla šiemet užbaigia 
metus su 85 mokiniais ir iš
leidžia 11 dešimt skyrių bai
gusių abiturientų. Ateinan
čiais metais KLB Švietimo 
komisijos pirm. V. Stanevi
čienė organizuoja čia aukš
tesnius lituanistinius kursus, 
kuriuos lankydami gimna
zistai galės gauti Švietimo 
Ministerijos pripažintą sve
timos kalbos užskaitą.

K. Mileris , 
Vedėjas

KURIUO KELIU TOLIAU 
EISIME ?

Daug kas Įvyko mūsų gy
venime, ko mes visai nesva
jojome' Ir nesitikėjome. 
Apart Įsivaizdavimų Ir nu
jautimų, daugiau nieko Ir ne
žinojome, ypač, kad didesnę 
savo gyvenimo dalį teks pra
leisti ne savam krašte...

Kokia ta mūsų pradžia bu
vo svetur, visi dar gerai pri
simename. Viso ko teko pa
tirti, gerų Ir blogų lalkotar - 
plų praleisti: nepažįstamas 
kraštas, kalbos nemokėjimas, 
čia gyvenančių žmonių būdo , 
jų papročių nepažinimas.Ša
lia to, dar nuolatos mūsų 
žingsnius lydintis, tarytum 
švinas sunkus tų visų pergy
ventų siaubingų dienų prlsl - 
minimas,tėvynės ilgesys....

Tiktai sunkaus darbo ne
bijančios rankos, lietuviškam 
būdui įgimtoji kantrybė, kie
ta primityviojo gyvenimo pa
tirtis, noras pagelbėti vergl- 
jon patekusiems broliams, 
mus be atodairos vis stūmė 
pirmyn, lyg koks kelrodis 
rodė gyvenimo kryptį, telkė 
stiprybės, ragino nepalūžti .

Klek stipriau suleidę šak
nis, pradėjome spiestis krū
von, organizuotis.Palei iš - 
gales ir sugebėjimus išėjo
me Ir įsijungėme Į pilnesnį ,

nanslnls stovis kelia tiesiog 
nusistebėjimą.

Pasiklausykime nuomonės 
daugumos čia gyvenančių 
tautiečių, tų pačių LN narių: 
Daug kas sako: šie Namai y- 
ra ne tik mūsų čia gyvenan
čių centras, bet Ir širdis, 
lietuviškosios kultūros lop - 
šys. Tai lietuviškoji Romu
va, židinys, švyturys Ir tvir
tovė.

Esant tokiai padėčiai, lie
tuviškosios veiklos - ypač 
kultūriniuose- baruose, jie 
turėtų užimti dar ryškesnę 
vietą, nei Ilgi šiolei.

Paskyrimas vienos kitos 
šimtinės kuriat nors silp
niau bes Ha (kančiai grupei ar 
vienetui, arba Ir veltui sa
lių davimas "mažutėliams", 
daugumoje pramoginiams 
renginiams,esamose sąlygo
se, kad Ir geras gražus reiš
kinys, visgi nėra pakanka - 
mas.

Šiems Namams jau pritik
tų Ir reikėtų kartas nuo kar
to pašaudyti Ir Iš "didesnių
jų patrankų", o ne Iš vien to 
paties " šratlnlo ", kaip kad 
Iki šiolei buvo daroma.

Lietuviškosios kultūros 
palaikymui Ir puoselėjimui, 
šie Namai galėtų paskirti a- 
tatlnkamlems asmenims, 
bent kelias stipendijas, arba 
finansuoti kurį nors mus Ir

10%
914% 
'9’/4% 
9’4%

6%

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

AKTYVAI virs 22 milijono dolerių

IMA.

IČĄ'4% už asm. paskolas

IO!4 % už mortgižius

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West
Telefoną i: 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 — 351-4824,
2405 Lake Shore Blvd. West,
Suite 403,
Toronto, Ontario

M8V 1C6.

Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyvo

Įvairesnį ne tik šio krašto , 
bet Ir bendrai gyvenimo ke
lią. Pradėjome šį bei tą

mūsų pavergtos tautos rei
kalus liečiantį svarbesnį 
leidinį,dėl kurių nors prie -

* Namų — Gyvybės 
A.kt Jtt * Automobilių 
< (fC * Komerciniai

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

PARAMOS VEIKLA

s.Grloallūnu. vedėjas nuo l»»m. A.Ramanauskienė, raštinės vedėja. 
b dirba nuo 1965 m.

daugiau planuoti, kurti, re
montuoti, plėsti, arba Ir vi
sai naujus sumanymus Įgy
vendinti.

Mūsų rankomis Ir sugebė
jimais tapo Įkurta visa eilė 
gražių, didingų mūsų lietu
viškosios kultūros centrų.'/

Kadangi šiame mieste Į- 
kurtlejl Lietuvių Namai yra’’ 
daugelio mūsų tautiečių dė
mesio centre, Ii čionykščia
me gyvenime atiteka labai 
svarbų vaidmenį, tai norisi 
apie juos Ir daugiau pakal
bėti.

Laimingu sutapimu, šie 
Namai per paskutiniuosius 
kelius metus Iškilo tiesiog 
kaip ant mielių, ypač jų fl-

žasčlų negalIntĮ Išvysti die
nos šviesos.

Suprantama, tam būtų rei
kalinga Ir didesnės sumos , 
Šie Namai jau yra tokioje 
padėtyje,'kad galėtų nesun
kiai tai padaryti Ir gražiai 
pasitarnaujant lietuviškam 
reikalui, garbingai Įsirikiuo
jant Istorijon.

Pulkų, velk klasišką pa- 
j vyzdį būtų galima paimti Ir 
Iš netoliese esančios Prisi
kėlimo parapijos. Pernai ši 
parapija pakvietė Dainavos 
Ansamblį Iš Chlcagos su mu- 
muzlklne operete Kūlgrinda , 
o šį pavasarį Ir vėl <net lie
tuviška opera Emilija Plate- 
ryte. Čia tai jau puikūs, di
deli Ir sveikintinilletuvlško-

V Bačėnas All Seasons Travel, b.o.
1551 Bloor Street W,

TORONTO, ONTARIO 
M6P 1A5

Visais kelionių reikalais 
bctkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Lietuviška maisto -gaminių krautuvė

P ARKSIDE
335 Ronces/ollcs Avė., 
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231-6226/

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B'1KB

PELNO IR NUOSTOLIO SĄSKAITA
STATEMENT OF EARNINGS___________
1978 METŲ GRUODŽIO 31 D. 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 1978

- galima 1 gauti 
čekius.

PAJAMOS / INCOME 1978 1977

Palūkanos už asmenines paskolas
Interest on personal loans.......$ 128,201
Palūkanos už nekiln. turtą .......
Interest on mortgages .............. 1,323,901
Palūkanos už investacijas .......
Interest on investments ......... 371,249
Palūkanos UŽ stabilizacijos fondą
Interest on stabilization fund ... 1,095
Dividendas už draudimą..,.....
Dividend on insurance ............ 2,733
Kitos pajamos.........................
Other income.......................... ........... 3,556

$ 118,456

1,017,279

299,594

1,569

7,365

2,793

2. Indėliai(čekių ir taup.
- reg.) apdrausti 
Insured Savings

3. Terminuoti indėliai 
Term Deposits

customized cheques avail, 
čekiai grąžinami nariams, 
cancelled cheques returned 
to members.
palūkanos 6 mokamos
2 kart į metus.
Interest of 67opayablesem-i- 
annually.
gyvybės draudimas i k i 
$2,000 (veltui).
life insurance up to 2,000 
(no charge).
1 ir 3 metų term, indėliai

asmeniškus slos ^u^ūros pasirodymai.
Puikūs mums pamatyti, per-

1 and 3 years term, deposits 
palūkanos mokamos gruo
džio 31 d. ir terminui-J 
suėjus.

gyventi, puikūs Ir tiems,ku
rie pas Iš ve ntę pas lauko ję, 
dirba, visus savo laisvalai
kius Ir dar kur kas daugiau, 
paaukodami. Argi Įmano - 
ma jiems dirbti be mūsų pa
ramos Ir jų reikalų suprati
mo?

Jeigu parapija sugeba tai 
padaryti, savaime kyla klau

$1,830,735 $1,447,056

1978 1977

4.RRSP- Pensijų tau
pymo planas 
Registered Retirement 
Savings PlanIŠLAIDOS / EXPENSE

Finansinės išlaidos/Financial expense 
Palūkanos už depozitų(čekių)s-tas 

Interest on deposits ....................
Palūkanos už taup. s-tas .................
Interest on savings accounts...........
Palūkanos už term, indėlius .........
Interest on term deposits ..............
Palūkanos užRRSP ir HOSP........

$119,312

582,419

665,564

$125,970

485,799

535,749

1 '

5.RHOSP - Namų
Interest on RRSP and HOSP. ... 72,342 37,915 taupymo planas
RRSP ir HOSP, patarnavimai ...
RRSP and HOSP, fees................ 2,607 1,509

Registered Home 
Ownership

Palūkanos už paskolą.....................
Interest on Bank loans .................. 456
Banko patarnavimai/Bank charges. 1,921

$1.444,621
962 

$1,187,904

Savings Plan

Pajamos po finansinių išlaidų .........
Income after financial expense....... 386,114 259,152 6. Vaikų sąskaitos 

Childrens Uust 
AccountsPATARNAVIMAI NARIAMS:

MEMBER SERVICES:
7. Einamosios 

sąskaitos 
Current Accounts

7 TAUPYMO BŪDAI / 7 WAYS TO SAVE:

1. Čekių (Depozitų) s-ta - čekiai duodami veltui. 
Personal chequing - free cheques.

6 psi.

interest payable Dec. 31 
and on expiring date, 
taupymas ateičiai ir mo
kesčių sumažinimas.
a long range savings plan 
with tax savings benefits, 
palūkanos mokamos 2 kart 
į metus.
interest payable s e m i - 
annually.
nėra jokių mokesčių re
gistruojant ar pabaudų iš
imant.
no charge for registration 
or cancellation of the plan, 
geras būdas taupyti būsi
mam namui.
a good tool to save for 
future home.
atskaitomas nuo mokesčių 
deductible for income tax 
purpose.
palūkanos mokamos 2 kart 
į metus.
interest paid semi-annually 
mokyti vaikus taupyti sa
vo sąskaitose.
teach your children to 
save with their own ac
counts.
verslo čekių sąskaita. Pa
lūkanos 6 *7o , mokamos 
2 kart į metus.
a chequing account for 
business. Interest of 6 
payable semi-annually.

simas, kodėl gi šie Namai to 
negalėtų? Koks gt pagaliau , 
neigiamas atsakymas tam

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

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

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairiu medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 r.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonai;

feCtadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniai* uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai 
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai I

pttalu, neatrodo perdaug gud- aukščlau lietuviškosios kul-
galėtų būti?

Džiaugtis Ir gėrėtis smar
ms dalykas, ypač šiais ne
ramiais laikais, kai yra ga-

tūros pakopomis.Net Ir pas
tatų plėtimas, ar naujų cent-

6

6

pakopomis.Net


Toronto"Aras
Montrealyje

D, N.Baltrukonis grupė, vadovaujama maestro
Š.m. balandžio 21 diena 

Montrealyje buvo neeilinė: 
tos dienos prlešptetę, mė
lynuoju VIA traukintu atūžė , 
atbildėjo šauni Toronto vyrų

POPIETE SAVUOSE. . .
(Atkelta Iš 6 psl.) 

rų planavimas turėtų stovėti 
antroje vietoje prieš čia su
minėtus.

Laukiame, tikimės .Ir vi
liamės, kad dabartinė Ir at
jaunėjusi LN Valdyba į šį 
svarbų reikalą atkreips ata
tinkamą dėmesį, rimtai su
pras ir viską apsvarsčiusi , 
Iš lo palyginus siauro ke - 
lėlio, pasuks į čia pat išsis
kiriantį platų Ir didelį mūsų 
lietuviškųjų reikalų vieškelį.

Oshaiva, Ont.
Oshavoje veikiantis Me

džiotojų Meškeriotojų Klu
bas "E šerys "ateinančių 2-jų 
metų laikotarpiui išsirinko 
naują valdybą, kuri pasi
skirstė pareigomis sekan
čiai: S.Kneitas - pirm. , L. 
Macevičienė - vicepirm., A. 
Medelis - sekr. , P. Juod
valkis-kasin., A. Lukošius— 
ryšio, spaudos reikalams.

Jau ruošiamasi taip vadi
namam "Stintų Baliui" gam
toje.

Klubo nariai mėgsta dary
ti savo iškylas R. Z. Pniaus- 
kų ūkyje, taipogi ir p. Kneitų 
vasarvietėje prie Orilios.

Šis klubas apima visus O- 
shavoje ir jo apylinkėse gy - 
venančius lietuvius, o taip 
pat gražų būrį ir Toronte 
gyvenančių lietuvių.

"Ešerio" V-ba, kad ir iš 
menkos kasos, ir šiais me
tais paskyrė aukų "Nepri
klausomai Lietuvai" - $ 25, 
"T. Žiburiams" -$ 25, Mai
ronio liet, mokyklai Toronte 
$ 30. Kasos pajamos sudaro
mos iš, neįtikėtina, metinio 
nario mokesčio šeimai - 5 
doleriai. 

A. Lukošius

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• T ai sau i r remodeH uo j u
• Vasaros laiku saugojimas

(Storage) ‘

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

Highland Auto Body
611 Lofleur Ave., LaSalle. — Tel. 3 66*7281

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

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

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjos ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys G uy 

Richard1, k ur i s jau seniai lietuviams patarnouja- Darbo atlieka sgiiningol 
ir prieinamomis kainomis* Šaukite kol namo stogas blogas or kol statote

1979.V. 2

grupė, vadovaujama maestro 
Vaclovo Verlkalčlo. Tos 
dienos vakare jie pradžiugi
no dainos meno Išpaikintą 
mūsų publiką savo Įspūdinga 
daina bei apranga.

Jie atvyko savaitraščio 
" Nepriklausoma Lietuva " 
rengiamojo Spaudos Bailaus 
proga. Tai jau kelintą kartą 
čia Montrealyje pasirodo 
Įvairios Toronto lietuvių vo
kalinės grupės, pakviestos 
Spaudos Bailaus Ir kitokio
mis progomis.Ankščiau čia 
mums "pačlulbėjo" "Volun
gių" oktetas, vėliau-vyrės - 
n tųjų Moterų Dainos Grupė , 
o dabar- vyrų choras net Iš 
33 asmenų. Tai bene skait
lingiausia organizuota, gry
nai vyrų lietuviško meno 
grupė, apsilankiusi Montre-

, Išskyrus , žinoma , 
"Lietuvos" ir "Nemuno" an
samblius, aplankiusius mus 
Expo’67 Ir 1968 m. * o žy
miai vėliau - Clevelando 
"’Grandinėlę" Ir taipgi čia 
skambėjusi 19/7 m.Toronto 
"Varpą".

Aplamai tarp Montrėallo 
Ir Toronto vyksta gan Inten
syvios rungtynės Įvairiose 
s rltyserf Inans Inėje, ekonomi
nėje sportinėje bei kultūri
nėje formoje.

Taigi, ši kartątorontlšklal 
vyrai mus nugalėjo savo 
dainomis,kai to paties vaka
ro bėgyje mūsų Montrėallo 
Canadlens supylė Toronto 
Maple Leafs, pakeliui 1 
Stanley Cup viršūnes.

Tačiau š{ kartą torontiš
kių triumfas buvo grynai 
draugiškoje, pas akyčlau-bro- 
llškoje dvasioje ’.

Vakaronė prasidėjo labai 
pavasariškoje aplinkoje. Ir 
pati gamta tą dieną buvo

s maglaus lame ūpe. D le na 
pasitaikė labai saulėta Ir 
šilta. Aušros Vartų parapi
jos salė, kur vyko šių metų 
Spaudos Balius, sparčiai 
pildėsi Įvairia montrealIečių 
publika. Čia matėsi Ir mūsų 
choro narių bei kitų nuošir
džių dainos Ir spaudos my
lėtojų. Man, kaip Ir daugu
mai mūsų nuosavo choro na
riams bei vadovybei, ypač 
rūpėjo Išgirsti Ir pasllyglntl 
su šio pas įžymėjusio muziko 
galingobas-baritono, maest
ro Vaclovo Verįkalčio veda
mojo vyrų choro meniškais 
sugebėjimais.

Ir prašmatnūs, pasirodo, 
tie torontiškiai’. Išbandę mū
sų salės sčdną, jie nuspren
dė, kad geriau būtų dainuoti 
šiapus užuolaidos, nuo salės 
grindų, negu kad stovint gi - 
llal scenoje, kuri sumenkina 
bet kokio dainos vieneto bal
sų galingumą. Taigi, jie Iš
sirikiavo šiapus uždangos.

Prie mikrofono r_ Nepri
klausomos Lietuvos Bendro
vės p-kas J. Petrulis taria 
Bailaus atidaromąjį bei 
sveikinamą jį žodį, pristaty
damas šluos vyresniojo am
žiaus dainininkus. Aidint 
triukšmingiems plojimams , 
Įžengia pats maestro su sa
vo šauntaja akomponlatore 
Linda Marcinkute. Praėju
siųjų metų Spaudos Bailaus 
karalaitė Vida Barakauskal- 
t ė perima programos prane- 
šlnėjlmą.

NAMAI - AP ARTMENTAI* 
ŽEMŽ-PASKOLOS

— D.N. BALTRUKONIS
OT0 M.U'S* 
sistema tytka Roaltlos Ine*

445 Jean Talon W, Suite 3O5.MH.
Tel: 273-9181 R»s.737-084< 

Jonušo "Ramovėnal žengia". 
Vyrai dainavo nuolat stiprė
dami daina po dainos.

Dabar pasirodo pats ma
estro Vaclovas Verlkaltls , 
atlikdamas "Tavęs nebemy
liu". Jis dainavo laisvai,sa
vo specifine vyriška laiky
sena bei orumu. Jis tikrai 
visus nudžiugino savo 
meistrišku balsu. Baigęs , 
susilaukė daug ilgų plojimų.

Toliau vėl perima choras 
su 4 dainom, kurių 3 yra po
kario kompozitorių kūri
niai Iš tėvynės: "Jūreivių 
daina"-E. Balsio, "Pajūrio 
daina"- J. Kuprevičiaus Ir 
"Kur Nemunai jaunų dlenų"- 
T. MakačIno. Išeivijos komp 
A.Mikulskio "Kalniškės mū
šis" daina nukėlė mus visus 
1 tuos herotškus dramos ku
pinus pokario metus Lietu
voje. Nepaprastos melan
cholijos pilna harmonija ne 
vienam Išspaudė ašarą, kuo
met- " broli, juodą medžio 
kryžių man statyk nakčia" , 
skambėjo gilaus skundo pil
ni kritusiųjų žodžiai... Jai 
pasibaigus, Ilgai aidėjo nuo
širdūs klausytojų plojimai .

Sekančios dvi dainos 
- " Lauksiu tavęs ateinant"- 
A. Raudonikio Ir "Mano kai
mas"- kanadlškas folkloras 
lietuviškai, nuskambėjo tik- 
ral įspūdingai, atliekant solo 
pačiam maestro Verlkalčlul,. 
palydint vyrų chorui.Klau
sytojai jiems atsidėkojo bl- 
sals Ir ovacijomis.

Paskutinės 4 dainos- T . 
Makačlno"Pypkės dūmai", J. 
Gaižausko - " Jei taip būtų" 
Ir Vyt. Juozapavičiaus-"Ne
gerk trečios" bei "Neskųsk, 
broluži, barzdos"- klausyto
jus ypač smagiai nuteikė.

Koncertas užbaigiamas 
garsiuoju "Aru",kuris, kaip 
Ir ankščiau minėtas "Lauk
siu tavęs ateinant" mūsų 

Vyrai pradeda su J.Štar- Montrėallo vyrų okteto buvo 
kos "Širdis dar žydi,dar 
jauna",seka V.Budrevlčlaus 
" Gimtinei", toliau, Iš pra
eitos Dainų Šventės repertu
aro A.Mikulskio "Už aukštų 
kalnų". Šią dalį užbaigia B.

daugel kartų dainuota.
Programai pasibaigus, 

mūsų klausytojai svečiams 
torontiškiams parodė daug 
entuziazmo, pakartotinai 
kviesdami dainininkus, ma-

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 1979
- tiktai 1,133.00 kanadiški doleriai_ £

IŠVYKIMO DATOS:

Gegužes 10, Birželio 21, Liepos 12, Rugpjūčio 16
ir Rugsėjo 20 dienomis.

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

TA/PGI, MES PARUOŠ/AME REIK ALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES 1$ LIETUVOS / ŠĮ 
KRA$TAu - KANADĄ.

KELIONĖ į MIAMI TIK $ 129 - LĖKTUVU
Rąžyti angliikai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.) 

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

f k'ladimirUrbanc)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

KELIONĖMS / LIETUVA, PATARNAUJAME VIRS 26 METAI /

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

NL Spaudos Baliaus koncerto programos pranešėja Vida Barakauskaite 
(Toronto NL Spaudos Vakaro karalaitė) ir Vytautas Keturakis sveikina 
montrealiečius Toronto NL laikraščio Rėmėjų. Bilrelio vardu.

Nuotraukos T. Laurinaičio.

estro Vaclovą Verlkaltį.
Galiausiai Išeina J.Gtrlnls- 

- Norvaiša pasakyti padėkos 
Ir koncerto uždaromąjį žodį. 
Toliau—J. Šlaučlulls įteikė 
garbingajam sol. V.Verlkal
člul savo rankų darbo me -
džlo kūrinį-pavelkslą,sma - Prasidėjo bendravimas bei 
glal plojant klausytojams Ir SUsipažlnlmas su choristais
patiems choristams.

Galiausiai sekė gėlių įtei
kimas abejoms gražuolėms 
Iš Toronto Ir pačiam maest
ro, kuris džentelmeniškai , 
savo ruožtu , gėles perda - 
vė čia pat sėdėjusiai L lėtu-

L .j, Girlnis-Norvaiša taria užbaigia
mąjį žodi, koncertui pasibaigus.
• Mirė Mykolas Kirkus su- tikėtai 
laukęs virš 80 metų amžiaus.

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 IZZI

SKAMBINKIT - 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

...... . 7661-A CENTRALE 
495-90e AVĖ 

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

766-2667.

Mechanizuotos rotų ir kitų dalių reguliavimas. Haris (Body) taisymas ir 
dažymo* n au | ame g ar a i e ir moderniomis priemonėm.*. Kreipkite* — 
De La Verendrye , pr« Lapierretr vandens kanalu. Tel. 365- 3364.

vos Operos solistel-vetera- 
nel, Elžbietai Kardelienei, 
griausmingai plojant žiūro
vams tr choristams.

Po to sekė turtingos vai
šės, skaniai paruoštos Mont
real lo puikių šeimininkių.

ir gausiais svečiais Iš To- 
tonto Ir net tolimojo Wa
shington'o.

Jų tarpe buvo "Nepriklau
somos Lietuvos" nuolatinis 
bendradarbis Anicetas Lu- 
košlūs, kuris su "Popietė 
savuose namuose" mūsų sa
vaitraštyje užėmė ypatingą 
poziciją. Sveikinomės tr 
kalbėjomės su Iki šiol as - 
meniškai nesutiktaisiais 
choristais :T. Staniui lu, J. La- 
slu, J. Karasle jum, V.Sima
navičium ir kitais.

Teko keletą žodžių su
mesti prie mūsų stalo sėdė
jusiu NL Toronto Rėmėjų 
Būrelio atstovu Vyt.Ketur
akių.

Štai ir kita staigmena. 
Man besvetklnant gerbta - 
mąjį maestro Verlkaltį su 
sėkmingu koncertu, jisai 
s ta Iga man pas lūl ė pas Ike Is - 
11 kaklaryšiais. Aš taip ne

užkluptas, tokiu ma- 
(Nukelta i 8 psl.)

7 osl.
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SUSIRINKIMAS 
kitam ne tik hpie ištrauktas 
bet ir apie mėgintas ištrauk
ti žuvis. Bet tai tik pasigyri
mai- melavimas žvejams ir 
medžiotojams yra atleidžla-

Jonas Kubilius.
Žvejų - Medžiotojų Klubui

NIDOS KLUBO
Nida, Žvejų ir Medžiotojų 

Klubas, turėjo metinį narių 
susirinkimą, balandžio 8 d. 
A. V. parapijos salėje.

Susirinkimą pravedė J.
Petrulio. Valdyba, po 6 me- mi. Taip ne kartą yra pareiš- 
tų kadencijos, atsistatydino, kęs pats žveju būdamas kun. 
Buvo ’ perrinkta naujais na
riais papildyta valdyba. Nau
jos valdybos sąstatas: J. Pet- "Nida" kelis metus pirminin- 
rulis - pirm., A. Mylė - vi- kavo Augustinas Mylė. Jam 
cepirm., J. Šiaučiulis - sekr. vadovaujant, organizacija ne-
A. Žiūkas - fin. sekr., A. 
Kačinskas - kasininkas, V.
Ptašinskas - atstovas lygoje,
B. Kasperavičius - parengi
mams ir ligonių lankymui. 
Rev. Komisija: K. Toliušis, 
Alb. Rusinas, Kostas And
riuškevičius.

Po susirinkimo vyko pui - 
klos vaišės - pietūs visiems 
dalyviams, kuriŲ metų visi 
kalbėjosi ir dalinosi praeitų 
metų meškeriojimo įspū
džiais. Anot klebono tėvo J. 
Kubiliaus - melavosi viens

Iš pasiruošimo atrodo, kad 
žuvauto jų bus. Tikslus šie
met sezono atidarymas Bas- 
ketong ežere - gegužės 19 d.

Prie jau žinomos pirmo
sios grupės: J. Petrulio, Tėv. 
J.Kubiliaus, Aug. Mylės, J. 
Šlaučiulio, ir prie visų gru
pių galima prisidėti, užsisar 
kant iš anksto kabiną. Kvie
čiame ir nenarius, žuvies 
visiems užteks, prp.

TORONTO “ARAS”. . .
(Atkelta iš 7 psl.) 

|estro pasiūlymu suabejojau .
Ar jlsttkral rimtai taip gal- 

jų 
choro durpinės spalvos kak
laryšiai nelabai derinosi su 
mano tamsiai mėlynu kos - 
ttumu. Vienok, greitai susi
mėčiau Ir pasiūlymą priė
miau. Kodėl ne, pagalvojau . 
Juk tai reta garbė pasikeisti 
suvenyrais ar trofe jomis net 
su pačiu maestro'.Po keltų 
akimirkų- mūsų kaklaryšiai

snaudė, nes rūpinosi ne tik 
specifine - žvejybos ii me
džioklės veikla, bet prisidė
davo ir prie visuomeninės
montrealiečių veiklos. Kad voja, o antra vertus- 
ne darbu, tai finansine para
ma reikalingais atvejais. Jie 
gražiai susiklausė savo tar
pe ir kasmet suruošdavo po 
keletą išvykų į ežerus. Nau
jas pirmininkas Jonas Petru
lis tikrai neužsileis ir gal 
suras naujų būdų veiklai.

Nidos Klubo žuvautojai 
ruošiasi sezono atidarymui.

Montrealiefciai žvejybos išvykoje - Baskatųngo paežereje. Iš kaires: Ig. Petrauskas, J. Petrulis, P.Bunys, J.
lis, S. Pocauskas, klebonas kun. J. Kubilius, M. Grinkus, B. Niedvaras, V. Pie- 
įaitis, A. Jonelis ir K. Toliušis. Žvejotoje-Medžiotojų klubo “Nida* išvyka 
Įvykusi š.m. birželio men. 28 d.

Lietuvos Op.sol. Elzbieta Kardeliene priėmusi gėles Iš sol. v. Verikaiėlo. 
Nuotr. T. Laurinaičio.

jau buvo kitose rankose.Šią Tad Iki malonaus paslma- 
mūsųkeistą ceremoniją pas-4 tymo vėl kada nors, mielieji 
tebėjo kiti choristai bei žiū- Toronto "Arai"’.
roval ir smalsiai apstoję 4 Vytautas Keturakis, To- 
sveikino šį mūsų gestą. Net ronto "Baltijos" j. š. kuopos 
pats NL redaktorius P. pirmininkas, lankėsi Mont - 
Paukštattts, iš kažkur ųrtbu- realyje. Ta proga "Nerln- 
vęs,pasakė:" Mačiau kitur 
vyrus net marškiniais bro
liškai besimainančius ’."

Šiuo ir baigėsi šis įdomus 
epizodas. Aš išdidžiai nužy
giavau prie savo stalo,pa
sigirt i šia reta trofe j a ir 
garbe. Tokiu būdu skattausl 
neoficialiai priimtas į To
ronto "Arų" tarpą. Tiktu , 
jog gerbiamasis Vacys taip
gi maloniai prisįmins mane, 
dėvėdamas mano tamsiai 
mėlyną "šltpsą" su balzga
nais klevo lapais. Vienok, 
man taip ir liko neaišku, ko
dėl mielasis maestro pa
sirinko mano kaklaryšį šiam 
retam pasikelttmut:"Gal vė
liau kada ir paaiškės?

gal jam surengė jaukų priė
mimą, ryšium su jo sugrą
žinimu į Šaulių Sąjungos ei
les. Neringiečiai jam įteikė 
didelę tautinę juostą, palin
kėdami jam dar ilgai ir na
šiai darbuotis tiek šaulių, 
tiek ir skautų eilėse. N.

DĖMESIO ZUVAUTOJAMS 
BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
žuvavimo vieta, švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, žuveles !

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE
i Box 119, R. R. 2

Maniwaki, Que. 
Tel. (819) 449-1112.

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

AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS:

10-3
10-3

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojai

DR. A. O. JAUGELIENt
Dantų gydytoja '

1440 rue Ste-Cathlerine Quest 
Suilt 600

Tel: 866-8233, na/iMĮ 488 - 8528

1410 OUY STREET 
SUITE II .12 

MONTREAL PQ-

Tai. 932- 6662, namų 73? - 968 I.

Dr. E. Andrukaitis, «□. r.«,e<c>

832, BOUL. ST-JOSEPH E.
Montreal H2J 1 K4 

r. Q. CANADA

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

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

PHARMACIENS PHARMACISTS

BBrS?*8jBBI
LEONAS GURECXAS

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

PoMhc ★ Buick "k Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

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

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j 
PASINAUDOKITE I —

PASIKALBĖKITE SU
Manogsrtv

______ LEO GU8EKAS__________ ~

mtu montrealwest automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
■■■■!—■■ IBMM

Greitos ir tikslus patarnavimas!

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

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

8 psl.

366-9742

365-0505

NOTARĖ

Rūta Pocauskas,BC.L
NOTA IRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

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

Tali 279-1161; Res. 636-9909.

ADVOKATAS

R. J. iSganaitis, e*, bcl
216 St. Pool W., Montreal, P.O- 
Tel: 288*6316, namg *658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
Suita 627, 3 Placu Villa Hraia, 

Montreal, Quabac H3B 2E3
Tai, (514)871-1430

advokatas

J. P. MILLER'BJU, B.C.L.
168 Notre Dome Street E.įvilt 205. 

Tai: 866-2063; 886 2064

C. I. B.
GAISRAS o AUTOMOBILIAI o ATSAKOMYBE e GYVYBE 

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL QUEBEC. CANADA 
H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Ir. vestoci jos J,A.V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Aveniu, Montreal 409 
TEL.727-3120 Hemų 376-3711

AgentOro veikia nuo 1945m.

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

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

Skyrius

MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų ............10%
term, indėlius 2-3 metų 93/į%
pensijų ir namų s-tas 9’/4%
taupomąsias s-tas .............. 9%
depozitų-čekių s-tas 6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines 1014%
nekiln. turto ...... 10V4%
investacines ’ 101/i%

10-8 =
10-8 =
9-1 f

9.30-1 =
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

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

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000, 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamos žekių ir sgskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sųžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
■ AMfuaiMlfMr. I  — —

PAR D A V

ĮVAIRIU v> e»

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

MAS

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

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CENTRAL! r 4e AVENUE LAŠALU 363-3887
7643 CENTRALE 366-1282 (DECORATION)

. _ IYIŪNTRERUŪ LJETUIW4
UTZX3 HREDJTQ UNIJA

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

MOKA UŽ: 
Einamgsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Pensijų planas

».«$% 
8.5 % 

10.25%

DUODA PASKOLAS 
Asmenines .............
Nekiln. turtą ..........
Čekių kredito .........
Investacines nuo .

11.5%
110%
12.0%
12.0%

Duoda nemokam, gyvybė* apdrau
dė iki $2,000 už taup. «-tos sumas.

Ner.<ok. gyvybės apdr. iki >10.000 
už paskalos sumų.

KASOS VALANDOS:
1465 Da 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 vasarq nuo 
gegužė* 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.
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