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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBES

Keturių partijų kandidatai laukia kanadiečių pasisakymo

Ralfas
INFORMUOJA

Š la is meta is, ' bala ndž lo 
mėnesį, sukako 35 metai nuo 
Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo.

BALF’ul, kaip Ir kiekvie
nai organizacijai, veiklos 
trisdešimtmetis yra labai 
svarbi Ir reikšminga sukak
tis. Tad Centro Valdyba 
prašo visų skyrių Ir apskrl - 
ties valdybas savo vietovėse 
paminėti Ir. atžymėti šią 
gražią sukaktį.

Minėjimus galima rengti 
pagal skyrių turimas sąlygas 
Ir aplinkybes: suruoš tant a- 
kademljas, kultūrinius pa
rengimus, Iškilmingus susi
rinkimus, vakarienes ar Iš
vykas. Kiekvienas skyrius 
turi skirtingas galimybes Ir 
Centro Valdyba nenusako ko
kiu būdu sukaktis turėtų būti 
paminėta, svarbu, kad įvykis 
būtų atžymėtas mūsų visuo
menėje.

Jei skyriai dar nebūtų Į- 
telkę ženkliukų pasIžymėju-)

stems veikėjams ar aukoto
jams, tai ’nūtų gera padaryti 
minėjimų metu.

Minėjimai pagyvins BALF* 
o veiklą, pagarsins organi
zacijos vardą Ir sujungs mus 
bendram darbui.

BALF’o DIREKTORIŲ SU
VAŽIAVIMAS įvyks 1979 m . 
lapkričio 17 d., šv.Kazlmle - 
ro parapijos salėje,Los An
geles, Ca.

Paskutlnlamę Seime,Chi
cago je, Los Angeles skyrius 
pakvietė direktorių suvažia
vimą rengti jų mieste.Di
rektoriai kvietimą priėmė, 
paliekant Centro Valdybai 
nustatyti suvažiavimo datą . 
Tuo reikalu buvo pasitarta 
su Direktorių Tarybos Ir 
Los Angeles skyriaus plr - 
mlnlnku Vladu Pažiūra Irt 
nutarta, kad tinkamiausias 
laikas suvažiavimui būtų ru
dens metu. Tuo pačiu metu 
Los Angeles skyrius pami
nės Ir 35 m. BALF’o įstei
gimo bei skyriaus gyvavimo 
sukaktis.

BALFo Chtcagos apskrities valdyba. Iš kairės: V. Šimkus, 
V. Navickas, J. Jasaitis, F.Serelčtkas, K. Rožanskas, Br. 
Andriukaitis Ir J.Mackevičius. Nuotraukoje trūksta: K. 
Januškos, V. Gaspara (t tenės, G. G ledra Itytės, P. Urbel to.

LIETUVIU TAUT ODA (L ĖS 
INSTITUTO DVIEJŲ METŲ 

VEIKLA
1. Lietuvių Tautodadės Ins
titutas-T he Lithuanian Folk

Caracas, Venezueloje.
1978 m. Birželio 1-3 d.d. 
Juostų audimo kursą, Bos
tone ,JAV.
1978 8 . rugs, -lapkr.mėa

gegužės 22 d. balsavimuose: liberalų partijos kandidatas 
P.E.Trudeau, progresyvių konservatorių - Joe Clark , 
NDP - Broadbent Ir soc.kredltlstų - F.Roy. Pastarasis 
1975 m.po nesutikimų palikęs soc. kredttlstų partiją, buvo 
įsteigęs Quebec’o prov.grupelę Parti National Populalre. 
Dabar vėl pereina vadovauti mirusiojo Caouette įsteigtą 
soc.kredltlstų partiją.

PATVIRTINTAS CLARK’O 
NEAPSIŽIŪRĖJIMAS

Per vykusius televizijoje 
trijų politinių partijų lyderių 
debatus - Trudeau, Clark, , 
B road! ient-nesutiko nuomonės 
Interpretuojant Ontario 
p-emjero Davls pasisakymą 
dėl Kanados konstitucijos 
reformos. Clark tikino vie
naip /net nusijuokdamas/ , 
Trudeau užginčijo.Nemalonu 
konservatoriams, kad jų ly- j 
der Is pas įrodo suklydęs, nes 
premj. Davls oficialiai pat
virtino savo pasakytąją nuo
monę, kurią tiksliai ats įmi
nė Trudeau.

Sen. Kennedy tvirtina, kad 
1937 m. jo planas kainuosiąs 
pigiau, negu tęsiant dabartl- 
nįjį.

PAVOJUS IR JAUNIEMS
M Ich tga n’ o U n tve rs Iteto 

mokslininkai įspėja, po tri
jų metų tyrinėjimo,kad val
kai Ir jaunimas, kurie ma
žai juda Ir valgo šlamštą 
/junkfood/, tampa kandida
tais į ankstyvus širdies su
trikimus. "Valkai yra nuve
žami Ir parvežami Iš mo
kyklų Ir užsiėmimų. Jie sė
di Ilgas valandas prie tele
vizijos Ir suvalgo daugybę 
šlamšt In lo ma Isto, p 11 no ka-

Kanados premjeras Trudeau besilankant pas pre z. C arte r’į
Washingtone

AMERIKA RŪPINASI 
DRAUDIMU

Senator lūs Edward Kenne
dy paskelbė savo naują bili
joninį planą aprūpinti Svei
katos draudimu visus ame
rikonus. Jis prašo prez. 
Carter’į atsisakyti lėto šios 
problemos sprendimo.

Edw. Kennedy projektą 
remia darbo lyderiai Ir 
Žmogaus Teisių aktyvistai. 
Projektas būtų taikomas nuo 
lopšio Iki karsto kiekvienam.

Jeigu toks įstatymas būtų 
pravestas 1930 m., pirmoji 
jo fazė pradėtų veikti 1933m.

Šis projektas valstyoel 
kalnuotų 28.6 blllj. dolerių 
daugiau, negu kad federalinė 
valdžia Išleidžia dabar svei
katos reikalams /apie 1OO 
b tl. dolerių/.

lorljų. Jie Įgauna pakeltą 
kraujo spaudimą, nutunka, 
prisirenka cholesterol lo”r

JOHN CAMPBELL
RŪPINASI LASALLE
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sako jie.
Taip pat sako Ir sveiki , 

lietuviški papročiai. Talgl- 
neleplnklme kvailai savo 
valkų.

KUR PAŽANGUSIS 
HUMANIZMAS?

Reuterlo agentūra prane
ša, kad žymieji tarptautinio 
masto muzikai, aktoriai Ir 
dramaturgai prašė Sovietų 
prezidento Brežnev’o,kad Iš 
Išleistų aplankyti savo sūnų,1 
garsųjį baleto šokėją Rudolf 
Nurejev’ą, sirguliuojanti jo 
motina.

Šis laiškas-viešas prašy
mas buvo neseniai paskelb
tas Londono laikraštyje Dat-
ly Telegraph.

JAUNIMU
John Campbell, LaSalle 

liberalų partijos atstovas,

John Campbell

labai aktyvus priešrinkimi
nėje kampanijoje, neaplei
džia LaSaHe srities reikalų. 
Jo pastangomis buvo gauta 
stipendijos jauniesiems, or
ganizuoti sportinius Ir kul
tūrinius bei sveikatos užda
vinius. Ta t padėjo įstelgtl42 
naujus darbus jauniesiems.

Ypatingai besirūpindamas 
jaunimu, John Campbell ne
užmiršta Ir senjorų grupės 
žmonių reikalų, nei etniškų
jų grupės ar darbininkų.To
dėl LaSalle gyventojai juo 
pasitiki Ir jį mėgsta.

LA RONDE ATIDARO 
SEZONĄ

1 as tllnks mln tmų parkas 
r,a Ronde pradeda savo se
zoną. Susisiekimas patogus, 
įvesta naujovių, verta aplan
kyti.

Art Institute- Inkorporuotas 
Kanadoje federallnlu čarte - 
riu/Letters Patent/1978 m . 
birželio mėn.l4d.,sa tes
tine Toronto,Ont.

Pagal Kanados valdžios 
Įstatymus, nuo Inkorpora
cijos pirmiems finansiniams 
metams suėjus,1979 m.su - 
ėjus, 1979 m. sausio . mėn. 
Įteiktas prašymas Mokesčių 
Departamentui, sutelkti Ins
titutui labdaros organizacl- 
iosteises,t .y.leisti kvalif i
kuoti Iš privačių asmenų 
gaunamas aukas atleistino
mis nuo pajamų mokesčių.
2. Pagrindinis projektas 
buvo paruošimas leidinio 
" Lithuanian National Cos - 
tume",kurio autoriai dali.A. 
ir A.Tamošaičiai. Šiuo me - 
tu baigta koreguoti atspau - 
das šio leidinio spaustuvėje 
surinkto teksto.

Sėkmingai vestas mecena
tų, garbės prenumeratorių Ir 
prenumeratorių vajus.Lel - 
dlnlul gauta parama iš Ka, - 
nados federalinės valdžios 
$ 2.700, prov. Ontario val
džios $ 10500,Kanados Lie
tuvių Fondo $2500. Pradl - 
n Inkai Ir autoriai A. Ir A. 
Tamošaičiai aukojo $ 1OOO.
3. Skyrių steigimai:

Veikta L.T.l. skyrius 
Bostone, vadov. I. Nenor -

pavienių asmenų tobulinimą 
audime,Tamošaičių sodyboje

Aldona Valtonlenė nuo
1978 m. Lapkričio mėn.veda 
Kilimų audimo kursą,Toron
te, Kanadoje.
5. Informacinė medžiaga 
paskaitoms, parodoms Ir 
kursams Išsiųsta:

a/ Iš dafl..Tamošaičių as
meninių rinkinių: tautinių 
drabuž tų pavyzdž tat muz te - 
jut " Manitoba Museum of 
Man and Nature", Winnipeg, 
Manitoba.

b/ Lietuvių moterų drau - 
gijai Vokietijoje: tautinių 
drabužių pavyzdžiai Ir 
skaidrės bei kilimų skaidrės.

c/ Bostono skyriui:tauti
nių drabužių pavyzdžiai. Se
gių, mezgimo, rinktinių raštų 
Ir juostų Hero* kopojos.

d/ Los Angeles šv.Kazi
miero Šeštadieninės Mokyk
los tautosakos pamokoms- 
kilimų skaidrės tautosakos 
motyvais.

e/ Angltjon:lletuvtų tauto
dailės paskaitoms 17 Xerox 
kopijų apie lietuvių ta utį - 
n lūs drabužius.

f/ Australijon: skaidrės 
tautinių drabužių.

g/ 40 juostų skaidrių pas
kaitoms Chlcagos mokyklose.

h/Toronto skyr.Keramikos
tlenės ir Toronte , vadov.A.su tautlnlals raštals Pavyz “ 
Valtonlenės. M. Dumčienė džlų Xercx kopijos.
šiuo metu organizuoja skyrių 6- Bostono skyrius surengė 
Windsore, Wlndsor-Detrolt’oKlntaro Parodsi- Paskaitą a- 
'rajonul. ple gintarą skaityti Iškviesta
4. Kursai: dr.Salduklenė.

Dali.A rTamošaltlenė pra - Lietuvių Tautodailės Instl- 
vedė: tūtas š.m. gegužės mėn. 27
1977 m. birželio 3-5 d.d . d.šaukia visuotiną ssfVo narių 
Juostų audimo Ir 1977 m. b Ir- sustrlnklmąA.lrA .
žello 25-rugpj.l5 d.d.Tauti
nių drabužių kursą Roches -
ter’yje, JAV.
Nuo 1977 rugsėjo Iki spalio 
mėn. pabaigos pavienių as
menų tobulinimą austi tautl - 
nlus drabužius Ir kilimus , 
Tamošaičių sodyboje.
1977 m. gruodžio 4-10 d.d. 
Kilimų Ir Juostų audimo 
kursą, Ph lladelph įjoję, JAV.
1978 m. Sausio 2-6 d.d.Kl- 
llmų Ir juostų audimo kursą,

Tamošaičių sodyboje,R.R. 1 , 
Kingston, Ont.

1

1

m.su
vadov.A.su


PANORAMA
U S Lietuvos išlaisvinimą ! UI Utitimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS NL SPAUDOS BENDROVĖ,
Vl.uom.nlnlam. Reikalam. vlee-plrm. L.G ,r in I s-Norvai la, 
11 Applp Hill Rd., Bala D'Urfe, P.Q. H9X 3C7

Second Clpss Moll Registration NO. 1952 Return poetage guaranteed.
Poetage paid at Lachlne, P.O. Published by The Independent Lithuania
Publishing Co. at 7722 George Street, LaSalle, P.Q. Canada. H8P 1C4.

Metine prenumerata Kanadoje — $ 12.00, visur kitur - $ 13.00. R4m4jo 
prenumerata nuo $18.00. Atskiras numeris 35 et. Adreso pakeitimas 50 et.

P s. R endradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gedi 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuošiūra, prašinami 
tik iš anksto susitarus. C! skelbimų turini redak ei ja arba 
Leidykla neatsano.

Redaktorius Pr. ° aukštaitis
ADRESAS: 7722 George $♦. LaSalle, P. Q. H8P 1C4. Tel.(5 14 ) 366 - 6 2 20.

Viena Diena - tai ne 
dešimts Metų!

1 'Jūs bark It ės, r okuoktt ės ", 
bet savo tėvynę vaduokite.

šį lietuviškos dainos pa - 
rafrazė tiksliai atvaizduoja 
mūsų Išeivijos 
buitį

dabartinę
O tėvynę vaduoti mus 

įpareigoja praeities karžygių 
dvasia Ir dabarties tėvynai
nių kančios.

Mes, gyvendami svetur, 
negalime pasiimti bent da
lies savo brolių kančių Ir 
padėti jiems vargelį vargti. 
Mes galime tačiau kitais bū
dais jų dalužę palengvinti, jų 
ašarą nušluostyti bei veidą 
nuskaidrinti.

paremti, labai sustiprins 
tautos dvasią Ir kovos ryžtą.

Nekreipkime dėmesio,kas 
vadovauja VLIKul ar Tautos 
Fondui, nematuoktte jų dar
bų pagal nuomonių skirtu
mus Ir asmeninius charak
terius, nes tėvynės atžvilgiu 
jų visų šūkis vlenodas-Lals- 
vės Lietuvai’.

kariavo jotvingius, užgrob
damas jų tertorlją. Taigi, 
lenkai į šias "žemes" teturi 
tik grobiko teisinį titulą.

Jotvingiai / galindai, vė
liau mozūrai/, netrukus po 
aneksijos, atsikovojo visiš
ką nepriklausomybę, kurt 
tęsėsi apie 1OO metų, o ki
tos "žemės " sunkiai paklu
so tik leno teisėmis. Tos 
sritys net Iki padallnlnų 
/1772, 1793 Ir 1795 m./ Iš
laikė savo asmenybę Ir mū
sų karalių antspauduose, kur 
būdavo paduodamas pilnas 
valdovo titulas, buvo žymi
mas kaip "visos jo valdomos 
jotvingių žemės" : Kaujava 
/Kujavy/, Galindai /Mažuty/ 
Palenkė/Podlasfe/, Pagirys 
/Poles fe/ Ir Balulnė /Volyn/ 
Lenkija egzistavo t<fc žemiau, 
į pietvakarius nuo šių " že - 
mlų". Jei dabartinis Popie
žius tikrai jaučia, kad pusė 
jo širdies Lietuvoje, tegu 
viešai atšaukia " The papai

Kokiais?
Bent vienos dienos uždar

bio pinigine auka Tautos 
Fondui metuose.

Mes pirkti laisvę tėvynei 
savo krauju ne galime. Todėl 
bent vienos dienos uždarbiu 
metuose, savo entuziazmu, 
savo gyvu Ir rašytu žodžiu , 
kurį Išgirstų pasau
lis, savo pozityvia 
veikla bei širdžių Ir 
dvasios vlenybe.su - 
telkime Lietuvai pa- 
gelbą.

Ak, kokia mažutė yra ši 
auka, palyginus su mūsų did
vyrių, kurie- deginasi ant 
laisvės aukuro,kurte dešim
timis metų kenčia kalėji
muose, vergų stovyklose, 
psichiatrinėse ligoninėse Ir 
kurių dienos yra neramios 
net savoje žemėje. Ką tad 
mums reiškia viena darbo 
diena ! Betgi tūkstančiai to
kių dienų, sudėtu į Tautos 
Fondą Ir atiduotų VLIKul 
Lietuvos laisvinimo darbams

Tenellka nė vieno lietuvių 
neatlikusio pareigos sava
jam kraštui- Lietuvai’.

11 Antanas Flravlčlus
Tautos Fondo Tarybos 

Vicepirmininkas
T F Toronto Atstovybės 

Pirmininkas

P.S.Aukas prašome slųs- 
stl: P.O.Bo 21073-Wood - 
haven, N. Y. 11421.

Kanado je: T F Apylinkių 
atstovybėms

KAS VALDO MŪSŲ ŽEMES? 
a/VOKiEČ [A [ dar valdo Rytinę 
Vokietiją su sostine Berlynu. 
Daug kartų rašėme, kad tos 
visos žemės su (Va)Rugeno 
sala proklausė prūsų kelties 
broliams varuliams (herulli, 
gerulli, erulli ). Jų sostinė 
buvo Varulynas.

( Va ) Rugeno saloje iš čia 
"variagai") per 400 metų kles
tėjo mūsų Krivio-Krivaičio , 
Arijų popiežiaus sostinė 
Arkona ? Ji buvo garsi, kaip 
" Šiaurės Roma ", nes buvo 
lankoma daugelio arijų tiky
bos pasekėjų iš tolimų Euro
pos ir net Afrikos vietų. Auk
su ir sidabru "ex voto" (die
vams priesaikos išpildymo ) 
išpuošta didinga katera bū
davo sausakimšai prigrūsta. 
Žynių atsakymų ieškančios 
minios ten sunešdavo neap
sakomų lobių, kol tas visas 
turtas parūpo danų karaliui 
Valdemarui ir 1168 m. Arko
na žuvo liepsnose.

Matysime, kad Varių Rykis
( Rurik ), varulių karalaitis , Bull of 1200", paslrašytąpo- 
rasų pakviestas tvarkai at- pfežlaus Innocnet III, tugs, 
statyti, virto (Va) Riuriku s ėjo 30 d., 1199 A.D., 
ir (p)rūsal - varuliai buvo kuri: < ----
pavadinti variagais. ". . . declared war on the pa- rike/Gardino RIkIja, valsty-

gan Baltic nations consisting bė/.
b, LENKAI po II-ro pašau- of Prusia, samogitia, Latvia, 

llnlo karo "administruoja " 
prūsų /varullų Ir vanduollų/ 
buvusias žemes /Ostpreus- 
sen Ir 1.1./.Atrodo, kad ne
bus sunkumų apginti Rytprū
sių žemių priklaus omubės 
mums, nors jų dalį valdo ru
sai. Apie Dantzlgą dar ran
dasi senųjų prūsų likučiai , 
žinomi "kašlublų" vardu.

Be to, neturime užmiršti 
"Wfelkąjolska " žemių - tai 
jotvingių teritorijos su 
sostine Varšuva / Varšuva, 
tvirtove/,, “kurios tuo laiku 
sudarė 9/10 visos Lenki - 
kljos "žemių". Prisiminki
me, kad Lenkija yra kilus l 
"Malapolska", t. y. Kroku
vos valstybėlės / todėl 
"pusė mano širdies Lfetuvo- 
je-Jotvlngljoje" - dabartinio 
Popiežiaus Išsireiškimas/. 
BOLESLOVAS tuometinis jos 
valdovas, sukvietęs talkon 
čekus Ir visą Vatikano kry
žiuočių gaiyoę, laikinai už-

Lithuania and Jotvingia - all 
having a common language, 
religion and customs, and 
being membres of the Aistian 
race...

Good Christians were rec
ruited from all parts of wes
tern Europe... The Pope pro
mised absolution to all, be
cause " killing the opposing 
infidels would purify the soul 
and secure one the blesssing 
of heaven".

c, RUSAI/maskoliai/ vai- GUDELEIVOS. Tokiu būdu 
do visas "rasų žemes/'buvu- GARDERIKES / Kijevo, nuo 
sius D.L. Kunigaikštystės kautis, kaunas/ Imperija per 
plotus, Lietuvą Ir dalį Prūsl- 30 metų lieka be valdovo, 
jos.

Sovietams labai nepatinka 
užgrobtų žemių pavadinimas 
Rusija, nors tokiu vardu jie 
žinomi vakaruose, bet Iki 
šiol visi bandymai pakeisti 
žodį "Rus" kitokiu, liko be 
sėkmės. Mat pasidalinti sve- ve jis «52-e79 m. pasodina 
tlmals turtais, neparodant 
grobuoniškų tikslų, nėra taip 
lengva.

"Variagų/p/rusų" kilmės 
klaus Imas yra nepaprastos 
Istorinės Ir politinės svar
bos, todėl, kad vokiečiai - 
lenkal-rusal taip uoliai sten
giasi jį užtemdyti. Kartą nu
stačius, jog ši tauta /varu
llal/ buvo ne kas kita kaip 
prūsų kitų tautų narys, ga
lime drąsiai reikalauti "visų 
rusų " žemių.

Mums gana aišku buvo kas 
tie "Rus" /P-rūsėnal, p-ru
sai, rasai/ Ir "Varlag" /va
rullal, Va-Rugtja /. Kad su
prastume tų laikų Istorinę 
padėtį Ir vardus, turime tru
putį nusikelti praeitin į 6-tą 
šimtmetį po Kr., kuomet 
Sarmatlja / Šėruollų matos/ 
nustoja savo pavadinimo Ir 
ją pradedama vadinti garde - mos Imperiją : visi Vokiečių

Jūros, La Manšo, Atlanto pa
kraščiai patyrė jų kerštą. Net 
Viduržemio pajūrys pakarto
tina t tapo aplankytas, Sevilija 
sudeginta, Sicilija, Sardinija, 
Normandija, Rytų Anglljauž- 
kar tautos.

VARIU RYKIS, Gudelelvos 
Ir Gemai ės sūnus, Garderl- 
kės bajorų kviečiamas et>2 m. 
atsikelta Iš /Va/Rugeno salos 
laivais,. Ir {steigia NAUJĄ 
GARDINĄ /Novgorod/. Klje-

SAKALDĄ / Askold/ Ir DIR, r 
kitus du varIngius, kurie Iš 
čia /Kauno-Gardo/ valdo plo
tus pietuose.

Tokiu būdu variagai-mūsų 
broliai varullal, užviešpatau
ja visą Gintaro Kelią net Iki 
Rasų Jūros /taip vadino Juo
dąsias Jūras/.

Rusų metraščių /Primary 
Chronicle / Ir švedų šaltinių 
duomenimis sutartinai nusta
tyta, jog "variagai" ėjo ne Iš 
Švedijos, bet Iš RUGIJOS sa
los Ir jos užnugarioRUGIJOS 
žemės,dabartinio Meklenbur
go - Brandenburgo. Iš čia 
paaiškėja Ir VARINGIO as- , 
mens slmbplls - tai reiškia 
to paties vardo tautos - varu- 
llų įsigalėjimą Šiaurės Eu
ropoje. Porą šimtmečių va- 
rlnglal-vyklnglal puolė Ro -

VADA KARYS 477 metais 
tampa baltų, varullų, rasų, 
gegldų / jotvingių/, gudų Ir 
vengrų Imperatoriaus, jis 
522 m. palaidoja Romos Im- Visa Europa tada drebėjo 
perlją. Po jo, devintas vai- Ir buvo tokioje panikoje, jog 
dovas VARIU VAJUS Ir vėl pamaldose tapo įvesta stan - 
apie 777 m. apjungia "Ginta-dart Inė lnvokaclja:"Nuo nar- 
ro Kelią". VYTIES SAULU- manų puolimo apsaugok mus 
VIS, paskutinis Gemalls,apfeV l e š p a t I e' I 
7 95 m. palieka tik dukterį 
Gemalę. ši 820 metais Iš
teka už var ui lų karaliaus

Juozas Benius

O, LIETUVA
O, Lietuva, tėvyne mano, 
Tu tiek metų skausmą kenti, 
Daug pavasarių laisvė ne

pražydo 
Daug tamsių rudens naktų 

verkt 
Švito saulė Ir pražydo gėlės, 
Sužaliavo pievos Ir laukai. 
Skausmo ašaras vis nešė 

Nemunėlis, 
Verkė upės,kalnai Ir beržai.

O, Lietuva, tėvyne mano, 
Tu vis tamsioj nakty esi,!

Antanas Flravlčlus
UŽ LIETUVOS LAISVI - SUSIDEGINUSIO ROMO KALANTOS KAPAS KAUNE.

IR GERAI, IR BLOGAI

KNYGŲ PREMIJAVIMAS
Apie 30 metų Išgyvenęs 

Šiaurės Amerikoje Ir daug 
laiko praleisdamas skaity
mui bei spaudos sekimui, aš 
vis dar nesugebu suprasti , 
už ką šiais laikais yra pre
mijuojamos knygos Ir koktu 

. būdu nepremijuotos knygos 
labai Išgarsėja, gaudamos 
taip vadinamų "best seller " 
- daugiausiai parduodamų 
knygų- vardą.Prisipažinsiu , 
kad nesuprantu kartais Ir 
mūsiškių lietuviškųjų knygų 
premijavimo.

Stebėjausi negro Alex Ha- ___ _ ___ ____________
ley knygos *Roots '7Ir filmo / knyga ^Beyond Reason" kur lo- 

2 psl.

pasisekimu, o dar labiau nu- je šioji Britų Kolumbijos 
stebau.kada ši knyga sukėlė milijonieriaus Ir buvusio 
stačiai epideminį "šaknų"leš- Kanados federalinio mlnls- 
kojlmą ne tik negrų, bet Ir terlo duktė atidengė savo 
kitų tautybių tarpe.Paskelbus privatų 
Nobelio premijos paskyrimą 
Isaak Bashevls Singer, aš net 
nesistengiau geriau su tos 
premijuotos knygos turiniu 
susipažinti, nes, mano nuo
mone, nieko įdomaus ten ne
būčiau suradęs.

Didelį pasisekimą turės, 
nors aišku, jokių premijų 
negaus Ir pas Iro dž lūs l Ka - 
nados ministerlo p-ko P.E. 
Trudeau buvusios žmonos 
Margaret autobiografinė

gyvenimą, o ypač 
meiliškus nuotykius Ir net 
narkotikų naudojimą. Nea
bejotina, kad šioji knyga tu
rės didesnį pasisekimą už 
buvusios Kanados federali
nės mlnlsterės Judy La- 
rnarch neseniai pasirodžiu
sią knygą "A very practical 
Lady" Ir net už kitų įžymių poezija. Aš pats pernai me- 
kanadlečlų politikų knygas t 
įskaitant knygą apie mln.p - 
ką Trudeau. Atsieit, kana
diečiai mėgsta labiau skaity
ti meiliškus nuotykius, negu

ką nors apie politiką’. girdėjau, jau verčiama anglų
Pereinant į lietuvišką kalbon knyga "Po Damoklo 

frontą, girdėjosi nustebusių J 
tautiečių balsų,kada mūsiš
kiai premijavo Icchoko Mero 
knygą 'Striptizą! Daugelio 
buvo manoma, kad tai bent 
talkos ženklas žydams,kurie 
po šios "alyvų šakelės "/ir 
1OOO dol./vlstfek nenustoja 
šmelžę kitas tautas, įskai
tant Ir lietuvius, o jų keršto 
Ir kraujo troškimas yra sta
čiai nepasotinamas, kurį jie 
vykdo "karo nusikaltėlių" 
medžioklėmis, net bendra
darbiaudami su komunistais. 
Turbūt, už šį bendradarbia
vimą komunistai atsilygina 
Išleisdami daugiau žydų, ne
gu kitų tautybių į laisvę Iš 
sovietinio rojaus?*.

Paskutinė lietuviškų knygų 
premijavimo sensacija buvo 
St.Santvaro poezijos knyga 
Rubajatal, galinti sukelti į- 
valrtų klausimų Ir net nepa
sitenkinimą mūsų tautfečlų- 
knygų mėgėjų, o Ir būsimų 
mecenatų tarpe. Skaitėme , 
kad Rubajatus premijavusi 
komisija susidėjo Iš žinomų 
rašytojų. Rašytojo—drama - 
turgo Stasio Santvaro darbai 
Ir nuopelnai nesutilpo dvfe - 
juose mūsų enciklopedijos 
puslapiuose, o jo ankščiau 
Išleisto knygos yra poezijos 
mėgėjų labai vertinamos, 
bet.. .Tų "bef'yra nevienas , 
o apie tai, turbūt, nepagalvo
jo Rubajatus premijavusi 
komis Ija.

A r komisija pagalvojo apie 
visoje Š.Amerikoje vis ma
žėjantį tautiečių susidomėji
mą? Tik paklauskite knygos 
mėgėją taut Ietį,tai daugumo
je išgirsite, kad jo mėgia
mos kiygos yra novelės, ro
manai, memuarai, bet tik ne

tais perskaičiau nemažiau 
tuzino lietuviškų knygų ir 
labiausiai man patiko A.No
rimo novelių knyga'Santaka',' 
Ir A. Kairio premijuota Ir ,

NAUJI LIET. RAŠYTOJU 
DRAUGIJOS NARIAI

Visų narių slaptu baįsay,!- , 
. ,mu į L letuvlųRašytojų Drau-' >, 

giją priimti šie rašytojai:.,< 
Juozas Almls Jūragis.Aust-’ 
ralijoje gyvenąs poetas;Pet
ras Melnikas, beletristas, 
JAV; Marija Slavėnienė Ir 
Aldona Vesčlūnaltė-Janavt- 
čienė, abi Australijoje gy
venančios poetės;Jonas Zda
nys, poetas, vertėjas, JAV. 
Dabar Lietuvių Rašytojų 
Draugija turi 1OO narių.

Leonardas Andrlekus 
L.R. D. Pirmininkas

Kardu? Žinoma, čia yra sko
nio ar Intelekto reikalas,bet 
aš,kaip Ir dauguma tautiečių 
į Intelektualus nepretenduuo- 
jame...

Ar nevertėtų vietoj pre
mijų poezijos knygoms,pre
mijuoti ar apdovanoti stam - 
bes ne pinigų suma už jų dar
bus mūsų tautiečius kalbi
ninkus— mūsų kalbos tobu- 
llntojus, švarlntojus Ir sar- 
gus nuo kalbos svetlmyblų- 
barbarlzmų? Kodėl neskirti 
premijų tautiečiams, pasi
žymėjusiems kovoje prieš 
komunizmą arba kad Ir to - 
kie ms, kaip tautietis V. Bra
žėnas /jau gavęs vieną ma - 
žesnę pre ml ją/, kur Is su sa
vo antikomunistinėmis pas
kaitomis važinėja po visą Š. 
Ameriką? Kodėl nepaskirti 
stambesnę pinigų sumą vlrš- 
pamlnėtos knygos (,Po Da - 
moklo Kardu" anglų kalboje 
Išleidimui paremti,kad ji bū
tų žinoma vietiniams S.A- 
mertkos skaitytojams, Ir 
daugeliui Iš jų atidarytų akis tai Ir pradėjo 
bei supažindintų su komu
nizmo tikrove?

Tas pat galėtų būti taiko
ma Ir kitoms panašaus turi
nio knygoms parašytoms 
mūsų tautiečių anglų kalboje 
ar vertimams į anglų kalbą 
arba už vadovėlius lietuviš
kai nemokantiems valkams 
/skaičiau,kad tokią jau ruo
šia A. RIrikūnas/ Ir net va
dovėlius suaugusioms mūsų 
atžaloms, kurių nemažas 
skaičius sunkiai kalba arba 
bevelk visai nemoka lietuvių 
kalbos.

Mes turime tremtyje poe
zijos mėgėjų Ir gerai kad 
jiems ruošiami poezijos va
karai, bet kad mūsų tautie
čiams labiau patinka nove - 
lės Ir romanai negu poeziją 
tai skaitykime neginčytina 
tiesa. Daugelis tautiečių net 
Ir nežino "su kuo valgo” toKį

žodį kaip Rubajatal’.Neslgln- 
čyslme dėl tautiečio St.Sant- 
varo nuopelnų Ir knygos ’’Ru- 
bajatal" vertingumo, bet ar 
nereikėjo, vietoj šios knygos 
premljavlmopoezljos mėgė
jams Irpoetams surengti šio 
neeilinio tautiečio pagerbi
mą, apdovanoti, o jo knygos 
Išleidimui suieškoti mece
natą, bet tik ne Lietuvių Fon
dą. Esu girdėjęs po 'Rubsl - 
jatų1 premijavimo tautiečių 
kalbas, kad JAV Lietuvių 
Fondas surinko 2 milijonus , 

švaistytis 
tūkstantinėmis’.Girdėjau dar 
Ir daugiau kandžių pasisaky
mų apie "palietą pieną", bet 
tai neapsimoka kartoti, ' nes 
dažnai kritiški pasisakymai 
girdimi Iš tų, kurie Lietuvių 
Fondui nieko nėra davę . 
Belieka klaus Imas, kaip re - 
aguos įrtRubajatų premijavi
mą JAV Lietuvių Fondo na - 
rial? Girdime Ir skaitome , 
kad LF nuošimčiai yra pas
kirstomi lietuvybei palaikyti . 
Ir Išlaikyti, bet ar nėra ge
resnių tikslų, būdų ir net 
knygų lletuvyoel palaikyti, 
negu kad poezijos knygos 
premijavimas? ’, i Būdamas 
Kanados Lietuvių Fondo įga- ( 
llotlnls aš pasistengsiu šį 
klausimą Iškelti artimiau
siame visuotiname šio Fondo 
narių susirinkime.

Jurgis Gedlmlnėnas 
Š. Ontario
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Emilijos Platerytės 
Šauksmas

Šaunusis Chlcagos "Dai
navos" ansamblis vienų 
metų laikotarpyje su didės - 
nlu muzikiniu pastatymu pas 
Toronto Ir artimesnių apy
linkių lietuvius atvyksta jau 
antrą kartą.

Praeitais metais dalnavle- 
člal mums davė žavingą 
"Kūlgrindą^ kurioje parodė 
Joninių naktį raganų, laumių 
bei miškinių puotą, belau
kiant pražystančlo paparčio. 
Taipgi siužetas buvo atrem
tas į mūsų dažnokai net mis- Tačiau generolo, matyt, būta 
tinę tautosaką. Šį kartą jie 
pastatė muzikinį veikalą — 
femtllją Platerytę',’ atremtą į 
mūsų Istoriją -1531 metų su
kilimą.

Pagal išeivijos rašytojo 
Anatollaus Kairio libretą, 
šiam veikalui muziką sukūrė 
"Dainavos" ansamblio vado
vas — muzikas Aloyzas Jur
gutis. Veikalas trijų dailų,
trečioji dalis — dviejų pa-1 žiūri Iš neigiamos pusės į 

parsidavėlį svetimiesiems.

L. Eimantas
Ir pirmo veiksmo, kuris 
vaizdavo Platerytės dvaro 
kiemą, daug tikro panašumo 
būta į linksmą operetę.Sma
gu buvo stebėti besilinksmi
nantį jaunimą ir gerai pašar- 
žuotus.rusų kadetus bel"plr- 
šllus'l Netrukus atvykęs Ir 
pats "jaunikis" - rusų gene - 
rolas Ivanovlčlus, gavęs Pla
terytės "arbūzą" , gana ra
miai Išsinešdino. Paprastai, 
ypač seniai, patekę I tokią 
keblią padėtį, labai įtūžta.

iš- 
ir, 
vei- 
Jei

nariais Į KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ stoja, 
tas Lietuvos laisvės reikalams aukoja I

Iš tų "strategų", kurie į vis
ką šaltai reaguoja. Generolo 
adjutantas - kapitonas Klrllas; 
dar ryšklatparodė savo men
kystę. Platerytės jis neįtiki
no, kad jo gyslose tekąs lie
tuviškas kraujas Ir širdy de
ganti lietuviška liepsna. Ne
paliko gilesnio įspūdžio žiū
rovams Ir jo laikysena sce
noje. Juk lietuviai visada pa-

veikslų. Nesunku supras
ti, kodėl veikalo kūrėjas pa
sirinko pUną patriotizmo te
mą. Tai duoda stiprybės vi
siems, o ypač išeivijos lie
tuviams. Nors trumpai pa
žvelkime į veikalo turinį.

Emilija Platerytė- Istorinė 
asmenybė, kilusi Iš Lietuvos 
didikų-dvarininkų Flaterių, 
kurie, nors puošdamtesl gra
fų titulais, Lietuvos Istori
jos eigoje davė mums dera- , skamba jų daina: "Vesk E- 
mą įnašą. E. Platerytė bu
vo gimusi Vllnljue 1SO6 m., 
tačiau augusi pas gimines, 
viename Latvijos dvare. Gal 
todėl ji buvo mažiau palies
ta tuolaikinės didikų tarpe 
manijos - lenkiškos įtakos . 
JI priklausė prie tų dvarinin
kų, kurie žmoniškiau elgėsi 
su baudžiauninkais. Nuo pat 
jaunystės ji paslžymėjb' pat
riotizmu, buvo griežtai nu
sistačiusi prieš rusų carls - 
ttnį imperializmą, žavėjosi 
Vakarų Europos laisvės Idė
jomis Ir gal todėl domėjosi 
kariniais dalykais, Išmoko 
gerai šaudyti Ir joti. Dar 
1831 m. sukilimo Išvakarėse, 
atvykusį pas savo pusbrolį 
Cezarį PlaterįLietuvon, tuoj 
įsijungė į sukilėlių eiles Ir 
1831.111. 25 Dusetuose ėmė 
žadinti minias sukilti prieš 
maskolius.

Dusetuose valstiečiai buvo 
palankiau nusiteikę dvarlnln- kėja sukilėlių gailos rtbotu- 
kams,todėl Platerytės šauks- mas. Tačiau Emilija galvoja 
mas susilaukė velk vlsuotl- apie atsikvėpimą tik pergalę 
nlo pritarimo. Tolimesnis pasiekus 
sukilimo reiškimasis veikla, Stuoka priduria, kad jau daug 
pasiaukojimu - tai vienas Iš vietovių užimta, o Zarasai 
gražiausių 1831 m. sukilimo sutinką pasiduoti be mūšio, 
epizodų. Jos atminimui po - Ir vėl skamba patriotinė dal- 
etal kūrė eilėraščius, jos gy- na - " Nieko nėr gražesnio , 
vedimas pavaizduotas groži- kaip mirti už tėvynę".Stuoka 
nės literatūros kūriniuose, vėl Išeina. Staiga prieš E ml- karčiamoje (vad. klube). Jis 
o mūsų Iškilus rašytojas Žu-liję pasirodo kapitonas Klrl- 
kauskas - Vienuolis parašė las Ir praneša, kad Daugpl- 
"1831 Metai" - dramą, kurią Ho kartūnų sąmokslas Išals- 
su dideliu pasisekimu 1935 klntas. Jis prašo Emilijos su 
m. III. 7. pastatė Valstybės sukilėliais pasitraukti, 
Teatras Kaune. Vienuolio 
dramoj labai teigiamai pa- Emilija nesutinka trauktis Ir 
vaizduotas valstiečių atsto- pasiryžus kovoti tklpaskutl- 
vas Stauskas Ir su liaudimi 
einanti grafaitė Emilija Pla- ka nušauna kapt. Kirilą. Su- 
terytė. kllėllal nerimsta " dėl šūvio

Dabar A.Kairys, paslrem- nakties tylumoj,'’ bet im
damas Platerytės kai kurių stemba, pamatę klūpančią E- 
žyglų fragmentais ar net jų mlllją Ir apgalllnčlą Kirilo 
legendarlnlals elementais, mirtį. "Jis būdamas lietu*- 
sukūrė naują libretą, o mu- vlškos kilmės, norėjęs ap- 
zlkas A. Jurgutis pritaikė saugoti saviškius 
muziką.Čia iškeltas valstle-slančlo pavojaus", 
člų atstovas Antanas Stuoka. 
Vienuolis jį vadina Stausku, 
Kairys, atrodo, jo pavar
dę sulietuvino į Stuoką.

Šis naujas muzikinis vei
kalas, kaip Ir pernai stebint 
"Kūlgrindą",eiliniam žiūro- jt> miršta nuo sunkaus su- 
vul yra labai panašūs į ope- žeidimo. Istorijos faktas Hu
tą. Besiklausant uvertiūros dlja, kad E. Platerytė mirė 
U7I.V.H

narna, tai jau ne vien liguis - 
tas pasireiškimas, bet bloga 
valia. Ko gi, pavyzdžiui, ga
lima laukti iš dienraščio re
daktoriaus, talkininkavusio 
ispanų pilietiniame kare, ko
munistų pusėje. Arba ko nore 
ti iš kilnaus asmens, jei jis 
aprobuoja darbus tokio komu
nistų simpatiko, kaip buv. 
JAV - ių Valstybės Sekreto
riaus arba užgįria darbus 
Belgrado konferencijos Va
dovo, kuriam už neva sėk
mingus penkių mėnesių tuš
čiažodžiavimus ( be jokiųre- 
zultatų žmogaus teisėms ap-

silpusią atmintį, ir jau tik 
prieglaudoje randa sau vietą. 
Tokiems nebegalima pritai
kyti jokių gydymo metodų, 
nes jų organizmas nebepatai
somai sugadintas ir, taip sa
kant, "šaukštai jau po pietų" 

Visuomeninės bėdos ir su 
taip vadinamais "dopais" ar
net su mažiausiai kenksmin
ga marijuana (kanapių rūky - 
mas), kurie ypač yra 
plitę moksleivijos tarpe 
dažnai net katastrofiškai
kia į jaunimo psichiką, 
žmogus iškrypsta psichiniai, 
tai jo pasveikimo sąlygos
yra komplikuotesnės, ir jo • ginti komunistinėse valsybė- 
dvasinę lygsvarą atstatyti 
žymiau sunkiau.

Lietuvių visuomenė turi 
savotiškų ligonių - fanatikų, 
net blogos valios asmenybių, 
kurie įsibrovę į veiklios vi
suomenės gretas vykdo ar
domąjį darbą. Tokie iškrypėu 
liai tampa net tautos nusikal-> 
tėliais. Visuomenė turi ieš
koti būdų apsisaugoti nuo jų 
destruktyvios veiklos.

Mūsų nedidelė tauta nepa
sižymėjo ir nepriklausomy
bės laikais labai sutartiniu - 
pozityviu visuomeniniu darbu 
ir skirstėsi į partijas - parti 
jėles pagal skirtingas social- 
politines pažiūras. Išeivijoje, 
ypač JAV-se, tas politinis 
susiskaldymas įgijo kraštu
tines formas. Nebetoleruo - 
ja skirtingos nuomonės, ir 
atrodytų, lyg mūsų visuome - 
nės veikėjai yra atvykę ne iš 
Lietuvos, bet iš kokios tai 
skirtingos planetos, nebe
supranta vienas kito.

Pasitaiko, veikėjai su per
dėta ambicija, kurią tenka 
vertinti kaip liguista pavar
gusios visuomenės apraiška. 
O gal čia vyksta išdavystė 
pataikaujant komunizmui. 
Pastangos suardyti ( arba 
"peroganizuoti" - iš čia Te

žinome, kad yra daug ligo-vos kariuomenės viršila, tiek orgų" pavadinimas) Lietuvių

Emilija Platerytė

nuo paskutinių jėgų išslsėml- tė. Turėdama gerą operinio 
mo bebėgant Ir bes islapstant 
nuo persekiotojų rusų. Ji 
palaidota Kapčiamiestyje.

Trečiojo veiksmo antrame 
paveiksle Stuoka / R. Strl- 
'maltis/ jaudinančiai gieda 
skausmingą raudą "dėl kri
tusios, bet žydėt dar nepra
dėjus los gėlės ’. " Galop su
krečiančiai nuaidi finalinė 
sukilėlių giesmė, pagerbiant 
sukilimo vadę Ir visus žuvu
sius, žūstančius Ir žūslan - nas Lorentas Cezario rolėje 
člus už ... tėvynę

dainavimo patirtį / Chicago 
Lietuvių Operoj Ir kt./, ji 
per visus veiksmus buvo vi
sa ko centras. Jos spalvingas 
Išlavintas balsas mus kerė
jo...

Antaną Stuoką vaizdavo 
mielasis torontiškis - teno
ras Rimas Strimaitis. Tiek 
valdyboje, tiek dainavime jis 
bene buvo geriausias N. Lin
kevičiūtės ramstis. Valentt-

Antras veiksmas jau vyks
ta Platerytės pusbrolio Ce
zario Plater to dvare. Suor
ganizuoti sukilėliai, kalpMaL Kai uždanga nusileido, -gl- 
ronls yra sakęs, galanda klr- lial susimąsčiau.. .Tik Išglr- 
vlus, kalavijus aštrius Ir dęs audringas katutes, ėmiau 
juodbėrį žirgą balnoja. Nuo - ploti, net delnai paskaudo... 
talka pakili, nes sukilėliams 
jau spindi Ir švytruoja lais
vės aplndullal. Galingai su -

Šlame muzikiniame veikale 
ypač Iškyla darnus Ir galingas 
"Dainavos" choras .Dėl tikro 
operinio masto choro gaus - 
mo dažnas klausytojas liko

se) JAV-ių prezidentas įtei
kė aukščiausią garbės atžy- 
mėjimą ( medalį). Susižavėti 
aukštomis asmenybėmis yra 
žmogiška, bet kokia iš to 
nauda lietuvybei ar Lietuvos 
laisvei ? Vien dėl tuščiavidu
rės reklamos, dėl tų aukštų 
asmenybių vadinamo palan - 
kūmo, - visa tai mūsų tautai 
ir jos aspiracijoms nieko po
zityvaus nedavė, jei nebent 
gal palaikė realybe nepagrįs
tas tautos ateities iliuzijas.

Vilčių jokių - "Vien tamsi 
naktis, vien apžėlę kapai, " - 
anot Maironio, ir vieton 
" Petys gi į petį, na vyrai, 
kas gali į darbą už mylimą 
šalį", - tie dvasiniai pakly
dėliai pataikauja pasaulį val- 
dančiom jėgom. Ar sakytum, 
tokie lygsvaros netekę nėra 
dvasiniai ligoniai ? NesukaL- 
bama asmenybė yra pavojin
ga, nes ji yra blogos valios 
ir fanatinio įsitikinimo. Nė
ra įmanoma užkietėjusių įsi
tikinimų asmenybę nuginčy - 
ti. Tenka tik detaliai susipa
žinus su jų galvojimo būdu, 
su jų nenuosekliomis ar so
fistinėmis ar tiesiog logiš
kai nepagrįstomis mintimis 
ir su jomis susiėjusiais veik
sniais, ieškoti apsaugos ke
lių,, kaip kad ieškoma būdų

buvo santūresnis. Jam juk 
reikėjo pavaizduoti sunkiau 
Ir lėčiau apsisprendžiantį 
bajorą. Bet jo balsas - ba
ritonas visada skambėjo ma
loniai Ir įtikinančiai. Kiti 
pastatymo dalyviai mažes
nėse rolėse taip pat darniai 
jungėsi į veikalo vyksmą (r 
jo balsinę dalį. Kompozito
rius A. Jurgutis visą diriga
vimą pravedė meistriškai.

mlllja, į kovą Ir pergalę mus
visus". Emilija nusako arti- lyg užburtas, paskendęs, net 
mlausą uždavinį — pulti ir 
užimti Daugpilio tvirtovę, 
kuriai vadovauja jai pasipir
šęs generolas Ivanovlčlus.
Cezaris pradžioje suabejoja

. šio žygtto pasisekimu. Tadačlų Išnešė Emiliją valzdavu- 
Emlllja pasisako turinti slap-si solistė Neriją Linkevičių

, tą ryšį su Daugpilio karo •' ! ‘ ! '
mokyklos lietuviais - kariū
nais.Kai sukilėliai artės prie 
Daugpilio, kariūnai padarys 
perversmą tvirtovės viduje. 
Planą sukilėliai priima, net 
Cezario abejingumas dingsta.
Vėl galingai Ir darnIalskam-= niniu įr jos modprniškai į- jau rūkęs ir gėręs, kadį se- Bendruomenę - tai nėra vien' apsisaugoti nuo užkrečiamų < 

rengtos, bet sutrikusį žmo- natvę ( jam 78 m.), greta fi- ambicijos pasireiškimas. Jei Ugų. 
gaus organizmą jos nevisuo- žinių negalavimų, turi/ir nu- nenorima tartis, o tik griau- 
met pajėgia atnaujinti. Daž
nu atveju ligoni# pasveikimą 
pagreitina ne vien vaistai, 
bet taipgi natūralūs maistas, 
mankšta ir nepalenkiamas 
ryžtas pasveikti. Jei ligonis 
turi tvirtą valią ir skaidrią 
(optimistinę) į gyvenimą pa
žiūrą, tai organizmas tūri 
labai daug galios padėti to
kiam ligoniui pasveikti. 
Tvirtos valios trūkumas gali 
apluošintf ir šiaip jau sveiką 
asmenį. Pažįstu netoli gyve
nantį vidutinio amžiaus žmo
gų, kuris retą dieną nelanko 
ir nesėdi vakarais po darbo

sakyčlau atitrūkęs nuo supan
čios tikrovės...

ve Ikalo pagrindinę rolę 
labai įspūdingai ant savo pe-

bant sukilėlių dainai "Tėvynė 
šaukia mus", nusileidžia ant
ro veiksmo uždanga.

Trečiasis veiksmas paro
do sukilėlių susikaupimą 
maldoje. Cezaris prašo Emi
lijos sulėtinti žygiavimą. 
Reikia juk poilsio, nes ryš-

Atvykęs vadas

nes
juos supa trys rusų divizijos.

nlo sukilėlio. Sugrįžęs Stuo-

Trečio velkino 
paveikslas libreto 
tas "Po mūšio". 1

nuo grę-

anrtasls
> pa vadln- 
Iš tikrųjų

jis /po daugelio nepasiseki
mų/ parodo herojės Emilijos 
mirtį. Librete sakoma, kad

Užtarnauta padėka priklau
so Toronto prisikėlimo pa
rapijai, atkvletuslal dalna- 
vfečlus Ir tuo sutelkusiai 
gausiai publikai žavingą ■* 
meninę programą.

Ne kiekvienas ligonis 
pagydomas

fir

Konservatorių Partijos atstovą

Verdun 1 as

Balsuokime už

J. Valiūnas

Dr John OSS

yra vedęs ir augina šeimą. 
Nors abu su žmona yra lie
tuviai ( ji čia gimusi ), bet 
mergaitės nekalba lietuviš
kai ir niekam nepavyko įkal
bėti tėvą, kad leistų mergai
tes į lituanistinę mokyklą. 
Pats gi tėvas labai silpnai 
tekalba angliškai. Gal tėvas 
dar nėra visai alkoholikas, 
bet kasdieninis sėdėjimas 
karčiamoje ir vartojimas 
svaiginamųjų gėralų padaro 
žmogų dvasiniai ir fiziniai 
menkaverčiu, jei ne ligoniu.

Kitas vėl mano kaimynas, 
jau bent 10 metų pensininkas, 
rūkęs ištisus 50 metų, paga
liau nustojo rūkyti. Bet žala 
plaučiams jau padaryta, ir 
dusulys bei naktinis kosulys 
daro ir šiaip jau sveiką žmo
gų paliegėliu ir susilpninta 
širdimi. Ne be to, kad greta 
rūkymo nebuvo vengiama ir 
"madingos čierkos". Dar vėl 
kitas, buvęs 20 metų Lietu

Gimęs 1937 m. Point St. Charles, Jonas Ūsas gyvena Verdun'e jau virs 
25.metų. Vedęs Carol augina keturis vaikus.

Baigė St. Willibrord pradžios mokyklą, gavo Bakalauro laipsnį iš 
humanitarinių mokslų Loyola kolegijoje ir pedagogikos Bakalauro laipsnį 
Universitė de Montrėal. Vėliau gavo Magistro laipsnį New York'o State 
University ir 1978 m. - Dakataratę pedagoginėje administracijoje.

OSS John X
Patvirtinta oficijalaus atstovo:

Fernand Giroux, 3881 Verdun

Informacija: 39^7 Verdun Ave.
Tel: 769-4567

Šiuo metu jis yra išrinktas Verdun Catholic School Commission 
Valdybos pirmininku.

Savo administraciniais mokslais ir patyrimu jis, be abejo, bus 
kvalifikuotas ir energingas Jūsų sekantis atstovas Otavoje.
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Juozas Audėnas IŠ: Petras Gudelis
JONIŠKĖLIO APSKRITIES PARTIZANAI

Partizanų Ir valsčių komitetų veikimui nuo pastelė - 
pustų ginkluotų bolševikų galimų pasikėsinimų apsaugoti, 
buvo Išleisti apskelbimai gyventojams sunešti ginklus Ir

JONEKĖLiO APSKRITIES PARTIZANAI

Petro Gudelio paruošta , 
neseniai Išleista II-ojl šios 
knygos dalis, jau pasiekė 
pirmuosius skaitytojus.

Knygoje dokumentuotai 
aprašomos Lietuvos parti
zanų kovos su bolševikų rau
donija kariuomene, Įs Ibrovu- 
sta Į Lietuvą 1918-1919 me - 
tais.

I-oje šios knygos dalyje 
tos kovos aprašomos Ilgi 
1919 m. vidurio, o šioje II-oje 
dalyje, 1 tgl 1919 m. lapkrIč lo 
pabaigos, t.y. Iki to meto, 
kai mūsų kariuomenė drauge 
su partizanais apvalė Lietu
vą nuo svetimųjų įsibrovėlių 
/išskiriant lenkus, užėmu
sius Vtlnlų/į mūsų kraštą.

Joniškėlio apskrities lie
tuviai patriotai- civiliai Ir 
kariai labai plačiu mastu 
suslroganlzavo Ir vedė 
kietas kovas su įsibrovėliu 
priešu. Knyga paruošta ne 
ats Imln imu for ma. bet pagal 
ano meto dokumen
tus. Visas knygos turinys 
susideda Iš dokumentų ori
ginalų Ir ano meto tų kovų 
tuo pat metu aprašymų 
spaudoje. Gana daug tada y- 
ra rašęs pats Petras Gude - 
Ils Ir kiti autoriai tose ko - 
vdse Ir įvyktuose aktyviai 
dalyvavę. Visa jau spaudoje 
buvusi medžiaga dabar auto
riaus perkošta sudėta į šią 
knygą.

Joniškėlio Apskrities Par
tizanai knyga yra tikras to 
meto Lietuvai pasišventusių 
mūsų Inteligentijos Ir kaimo 
jaunimo kovų su priešu veid
rodis. O tie priešai, bolše
vikai tuose pat kraštuose - 
Joniškėlio, Panevėžio, Va
balninko, Pasvalio, Biržų, 
Kupiškio Ir jų apylinkėse Iš 
ten išvarytieji bolševikai Ir 
užplūdę bermontininkai, at
sikraustę Iš Latvijos. Tai 
buvo voklečlų kariniai da
lintai, nenorėję grįžti į karą 
pralaimėjus tą Vok let Iją, bet 

norėję įsikurti Latvijoje Ir 
Lietuvoje. Jie buvo gerai 
ginkluoti, vertėsi plėšikavi
mais Ir rekvizicijomis.

Tiems patiems Joniškėlio 
partizanams drauge su re
guliaria Lietuvos kariuome
ne teko kariauti su dezerty
ruojančiais, stipriai ginkluo
tais vokiečių bataiIjonais.

Tose, su tais Ir antrais 
priešais kovose žuvo daug 
jaunimo Iki nuo priešų buvo 
apvalytas / kad Ir ne visas 
kraštas/.

Be pat le s kiygų aut o r lauš, 
labai aktyviai pasireiškuslo 
tose Ir kitose kovose ir Iš 
kariuomenės į atsargą išė
jus tė majoro laipsniu, verta 
paminėti nors keli tų pat ko
vų aktyvieji dalyviai: Jonas 
NAVAKAS,Mykolas MARMA, 
Antanas STEPULIONIS, An
tanas KAZILEVIČIUS Ir 
daug kitų, kurių pavardės 
knygoje suminėtos.

Knygą spausdinta Tėvų 
Pranciškonų spaustuvėje 
Brooklyn’e 1979 m. Ji turi 
220 psl. ,yra sudėti vykusių 
kovųbralžlnlai,kaina 1O dol., 
arba 20 vokiškų markių.Ki
tuose kraštuose jų valiuta a- 
tatlnkamu kursu.Knygos pa
grindinis platintojas J.Šepe
tys, 242 W.Savannah,Detroit 
Mt 48203. Gaunama Ir pas 
kitus platintojus.

Tas pats autorius Petras 
Gudelis Išleido tris doku
mentuotas knygas-"Bolševi
kų Valdžios Atsiradimas 
Lietuvoje", ir "Joniškėlio 
Apskrities Partizanai" dvi 
knygas.

Šios visos trys knygos yra 
tos pat vertės, kaip ketu
rių tomų "Lietuvių Archy
vas", kur įvairūs autoriai 
aprašo 1940- 1941 metų tų 
pačių bolševikų darbus Lie
tuvoje.

Todėl Petrą Gudelį verta 
už tai ne tik pagerbti, 'et Ir 
nuoširdžiai pasveikinti.

Knygos autorius savo žo
dyje tarpe kltako pažymi: 
.. '.’Ka Ip matote, š loję kny - 
goję visus savo teigimus aš 
stengiausi paremti neprIk- 
lausomybės laikais Lietuvo
je Išspausdintų partizanų at
siminimų Ištrauko mis. Turiu 
juos visus surinkęs lr-ver- 
tlnu juos, kaip anuometinio 
jaunimo didelio valstybinio 
sus Ipr at Imo Ir pas Iryž tmo 
ginti Tėvynę įrodymą.

Jie griauna visus bolševi
kų melus,kad Lietuvos liau
dis anuomet troško komunis
tinės santvarkos. Todėl pa

Sukilimo organizatorių gi- bolševikams pabėgus J. Na - 
liūs išgyvenimus ir plrmuo- vakas taip aprašo: 
sius rūpesčius bei darbus

Bolševikų revkomas palieka centre visą apskrities 
aparatą tvarkoje. Palieka rašomąją mašinėlę,daug po- 
plerlo. Nespėja Išimti Iš geležinės spintos savo pinigų , 
palieka daug arklių Ir šiaip turto, nes Žemaičių pulkui 
sukilus vos spėjo patys Išbėgti. -Visi tarnautojai pasilieka 
vietoje, nes tai buvo slaptos, organizacijos, ve Ikuslos -oku
pacijos metu, branduolys.

Dėl tos aplinkybės buvo galima pradėti Intensyvų dar
bą nuo pirmos bolševikų išbėgtmo dienos. Darbo nestln - 
ga’. Visų pirmiausia rūpinamasi ginkluotą pajėgą sudaryti 
kad būtų galima priešintis, jeigu bolševikai mėgintų su - 
grįžti. Daug ištikimų milicininkų - partizanų, slaptos or
ganizacijos dalyvių stojo Iš naujo Apskrities Komitetui 
tarnauti /Nvk 69, 70 psl./ / Lietuvos Kovotoju Daina

Dienos metu,kol žmonės maišėsi Ir kol buvo darbas 
dirbamas, buvo smagu. Atėjo vakaras.. .PasIbalgė Išgy
venimų diena. Nesmagu Ir nejauku, nes nežinia,ko gali
ma laukti. Vokiečių kariuomenės nėra. Savo partizanų 
skaičius dar mažas - nesuspėjo centran atvykti. Iš vaka
ro aplankau kalėjimo sargyoas, pas įkalbu su partizanais Ir 
tik apie vidunaktį nueinu gulti. Ilgai negaliu užmigti.Aud
ringa kovo 22 diena Ištampė nervus. Galvoju apie tai,ką 
reikės.rytoj veikti.

Dienos vaizdai akyse pinasi. Lovoje begulėdamas pa
juntu, kad ašaros rieda. Tai turbūt,džiaugsmo ašaros, gal 
būt verkiu dėl to,kad nervai nebeišlaikė. Dviejų mėnesių 
be atlldos pavojingas darbas, Ir šios- dienos įvykiais lai - 
mėta...

Iš ryto, anksti kėlęs,apžiūriu sargybas,pasiteirauju 
apie kalėjimą. Viskas tvarkoj, apie artimą pavojų nieko 
negirdėt... , j

Atvyksta Apskrities Komiteto narys P.Mulevičius. 
/Apskrities komiteto ūkuo skyriaus tvarkytojas Ir vedė - 
jas. P.G./. Sudarome komisiją paliktam turtui surašyti. f 
Pradedama rūpintis partizanų Ir kalėjimų maitinimu.Pi
nigų nėr, reikta viską Iš naujo pradėti...

Kelioms dienoms praėjus partizanų skaičius žymiai 
padidėjo. Vietose susiorganizavo gausūs partizanų būriai 
Ir greit apsiginklavo./Nvk.71, 72 psl./.

siryžau Išleisti tuos visus 
atsiminimus vienoje kny - 
goję. Jt bus gal klek plones - 
nė, kaip abi apžvalgos dalys 
kartu. Ją pailiustruosiu tu
rimomis anuometinėmis 
nuotraukomis.''

Karinėmis schemomis par- 
iliustravimus atliko J. Še - 
petys Ir jo sūnus Juozas.

Labai sveikintina Ir pa
girtina, kad pabaigoje kny
gos yra turinio santraukos 
anglų Ir vokiečių kalbomis . 
Būtų gerai tokia santrauka 
Ir prancūzų kalba.

suimti bei sekti pasilikusius bolševikų pareigūnus.

| Partizanų ginklavimąsi J.Navakas taip apibūdina:
Kiekvienas be abejonės paklaus: - Iš kur buvo gauta 

ginklų? Kuriuo būdu partizanų kariuomenė buvo Išlaiko - 
ma? Kas davė pinigų tokiam dideliam darbui?

- Ginklai buvo įgyti gana sunkiomis apllnky’pėmte. 
Daug partizanų apsiginklavo dar bolševikų okupacijos me
tu įvairiausiais būdais. Nebuvo laikoma nusikaltimu bol
ševiko šautuvą pavogti...

Kiti partizanai sutikę vieną ar du bolševikų kareivius 
juos nuginkluodavo,kiti geruoju prikalbėdavo ginklą ati - 
duoti, paaiškinant,kad rusas gali sau eiti namo - ir kad 
ginklas jam nebereikalingas.. .P.Mlchelevlčius ypatingai 
gražiai mokėjo bolševikų okupacijos metu iš bolševikų ka
reivių šautuvus Išprašyti, o jeigu geruoju neduodavo - a - 
t imti... Daug ginklų buvo paimta Iš sukilusio III. 22 "Že
maičių" pulko.

Be to, buvo perkama Iš vokiečių. Ponui Mlchelevlčtut 
pavyko gauti dykai Iš vokiečių vieną gerą kulkosvaidį po 
mūšio prie Bernatonių kaimo balandžio mėnesio pradžio
je...

Ypatingai didelis yra mokytojo Karvelio nuopelnas 
ginklų parūplnlmo srityje. Apskrities komiteto prašomas 
jis buvo Išsiųstas ginklų pirkti. Po poros dienų atgabeno 
220 šautuvų, tris vežimus šovinių ir granatų. Paklausiau, 
klek sumokėjo /mantau5kąd labai brangiai/, atsakė: -200 
kiaušinių ir porą svarų lašinių’. Nepaprastai pigu.. .tai ge 
rl rusų šautuvai vokiečių atimti.. ./Nvk 87-88 psl./.

GEGUŽĖLĖ
Gegužėle, šį metelį 
Tu ankščiau pas mus parlėk, 
Apraudoki mūs vargelį, 
Našlaitėlėms mums padėk.

Bet parlėkus, nepažinsi 
Tu šalelės Lietuvos... 
Neatras t, kur giedojai, 
Tos šalelės mylimos...

Čia jau viskas sunaikinta, 
Niūkso akmens Ir stuobriai, 
Miestai, kaimai Išdeginti, 
Likę vien tik degėsiai...

Tūkstančiai lavonų pūva, 
Vėjai gaudžia ant laukų. 
Rauda saulė Ir mėnulis, 
Gaila žmonių išvežtų.

Čia motulės rankas laužo 
Išleisdamos sūnelius.
Čia sesutės graudžiai verkia, 
Lydėdamos brolelius...

Tie upeliai ir šaltiniai 
Žiedais kraujo pražydės.
A k, L lėtu va motinėle, 

Ar Ilgai kentėt reikės?

. M

( į anglų kalbą išvertė S. Talbott, 
įvadą, komentarus ir pastabas

i parašė E d. Crankshaw)
/tęsinys/

... Mes neturėjome girtis,kad mes vieni nugalėjome 
Vokietiją ir kad alljantal atėjo tik į pačią pabaigą galutl - 
niam smūgiui. Todėl aš duodu čia savo pažiūras apie All- 
jantų kontribuciją......... Anglai mums padėjo pastoviai
Ir su dideliais nuostoliais sau. Jie siuntė kargo į Mur 
mansk’ą ir kentėjo milžiniškus nuostolius. Vokiečių 
povandeniniai laivai buvo įplaukę į Norvegijos vandenis , 
visai netoli Murmansko.

Mlkoyan’as patvirtino,grįžęs Iš Amerikos,kad mes 
gavome karinį apginklavimą, laivus Ir daugelį produktų Iš 

' Amerikos,kas mum nepaprastai padėjo'kariauti.Po Stali
n’© mirties atrodė,kad mūsų visa artilerija buvo 
užmontuota ant amerikoniškų prietaisų. .. .Bevelk visa 
artilerija Rytų Vokietijoje buvo užkelta ant : amerikonų 
Studebaker’lų... .Įsivaizduokite,kaip mes būtumėme ar- 
tėjęprle Berlyno nuo Stalingrado be jų’. Mūsų nuostoliai 
būtų buvę kolosalūs, nes nebūtume turėję pajėgumo judėti.

Be to,gavome plieno Ir alųmlnljaus, Iš kurių gamino
me ginklus, lėktuvus Ir 1.1. Mūsų pačių industrija buvo su
naikinta Ir atiduota priešui. Mes taip pat gavome dide - 
llais kiekiais maisto produktų. Aš jums negaliu tiksliai 
pasakyti kiek, nes tai nebuvo niekur paskelbta, Ir liko Mi
koyan’o atmintyje.

Aš pakartoju, aiIjantal davė mums visa tai ne iš už
uojautos mūsų žmonėms,nei iš respekto mūsų politinei 
sistemai, nei dėl vilties,kad sociallz'mas laimės Ir mark- 
sIzmas-leninizmas triumfuos. Alijantal mums padėjo la
bai blaiviai žiūrėdami Į situaciją. Jte-ms Irgi grėsė mlr- 

4 i si.

t te arba gyvenimas. Jie mums padėjo, kad sovietų armija 
nesužlugtų po hitlerinės Vokietijos smūgiais Ir kad mes , 
apginkluoti moderniais ginklais, galėtume sumalti Į mil - 
tus priešo gyvybines pajėgas Ir patys save per tai susllp- 
nlntumėm. Jie norėjo palaukti Ir Įsijungti Į aktyvų 
karą prieš Vokietiją tada,kai Sovietų Sąjunga bus Išeikvo
jusi jos jėgas Ir ji nebebūtų reikšminga spręsti pasaulio 
problemų.

y
VAIŠĖS IR ŠVENTĖS SU STALIN’U

Atvykus Į Kremlių, jis/Stalinas/ parinkdavo pats 
filmas,kurtas gaudavome iš Vakarų.Daugelis jų buvo a- 
merlkonlškos. Jis ypač mėgdavo kaubojų filmas. Jis daž
nai jas keikdavo Ir įvertindavo tinkamai Ideologiškai, bet 
tučtuojau užsakydavo naujų. Fllmos neturėdavo parašų, 
tat Kinematografijos mlnlsterls 1.1.Bolšakov’as balsiai 
versdavo į rusų kalbą. T Ikrumoje, j te tų svetimųjų kalbų 
nemokėjo. Jis susižinodavo Iš anksto f Urnos turinį, Iš - 
mokdavo atmintinai Ir tada "versdavo". Mes dažnai juo
kaudavome apie jo vertimus, ypač Berija. Daugelį atveju 
Bolšakov visiškai klaidingai susIgaudydavo Įvykiuose, o 
kartais paprastai sakydavo: "Dabar jis išeina iš kamba - 
rlo.. .Dabar eina gatve". Berija tuomet prisijungdavo Ir 
jam šiek tiek pagelbėdavo: "Žiūrėk*. Jis pradeda bėgtl.’Jau 
bėga’."

Štaiin’as niekad neidavo kitur žiūrėti filmų , o tik 
Kremliaus teatre,kurte naudojo jau Ir tuomet senamadišką 
prožektorių.

Kaip taisyklė,Stalinas, filmai pasibaigus,pasiūlyda
vo: "Na, eikim ką nors užvalgyti,kodėl ne?" Mes nebū
davome išalkę. Jau būdavo apie 1 ar 2 vai. nakties, laikas 
gulti, nes sekančią dieną mes turėjome dirbti. Bet Stall - 
n’as rytate nedirbdavo,© apie mus jis negalvojo. Visi sa
kydavo taip, esame alkani. Tas melas ties log pasidarė 
refleksu. Susėsdavome Į mašinas ir važiuodavome Į MAr- 
tlmąją Dačą"..Mūsų karavanas sukinėdavosi šalutinėmis 
gatvelėmis tarp Kremliaus Ir Maskvos upės. Aš dažnai 
paklaus davoh tų,kurie važiuodavo kartu su Stallnu:"Kodėl 

jūs vis Išsuklnėjate -iš pagrindinio kelio?"
Jie atsakydavo: "Neklausk mūsų. Mes to nenutariame . 

Stalinas pats parenka gatves,kuriomis važiuojame". At
rodo, kad Stalinas ^turėdamas Maskvos planą, kiekvieną kar
tą pažymėdavo kitą maršrutą. Jis net savo saugams ne - 
sakydavo Iš anksto,kuriuo keliu važiuos. Nereikia būti 
nepaprastai gudriu,kad atspėtum, jog tat buvo jo priemo
nės apgauti priešą,kuris sugalvotų Į jį pasikėsinti. Į patĮ 
Kremlių tomis dienomis niekas nebuvo Įleidžiamas. Pas
tatas, kuriame randas t teatras, būdavo užrakintas Ir tik 
.su pačiu Stalinu atvykę, Įleidžiami.

Kiekvieną kartą,priartėję prie "Artimosios Dač'os" , 
savo tarpe šnibždėdami pastebėdavome,kad vėl daugiau 
užraktų, negu paskutinį kartą. Įvairiausi užraktai būdavo 
pritaisyti prie vartų ir atremta barikada. Be to, aplink < 
vasarvietę buvo dvi sienos Ir tarp jų patalpinti sargai- - 
šunes. Elektrinė alarmo sistema ir Įvairiausių rūšių ki
tokios apsaugos priemonės buvo įrengtos. Tam tikru at
žvilgiu ,tat buvo reikalinga. Užimdamas tokį postą,Stali
nas labai gundė sovietinio rėžimo priešus.

Atvykus,"sesija" tęsdavosi, jeigu galima tai pavadinti 
sesija. Tokia darbo sistema, jeigu tai vadinti darbu, bu
vo prasidėjusi nud pat karo pradžios Iki Stalin o mirties.

Nei Centro Komitetas, net Polltblūras, nei Prezidiumo 
Biuras nedirbo reguliariai. Bet Stalin’© reguliarios se - 
sijos su savo artimųjų ratu veikė kaip pagal laikrodį.Jei
gu jis mūsų nebūtų sušaukęs dvi ar trte dienas, būtume 
galvoję ,kad jis susirgo ar kas nors jam atsitiko.

Jis labai kentėjo nuo vienišumo. Jam reikėjo žmonių 
apie save visą laiką. Pabudęs iš ryto, jte tuojau mus su
kviesdavo arba kviesdamas žiūrėti filmų, arba pradėdami 
pokalbį,kuris galėtų pasibaigti per dvi minutes,bet ištęs
davo, kad tik būtume su juo ilgiau. Mums tai buvo tuščias 
laiko leidimas. T lesa,kartais valstybės ir partijos rei
kalais būdavo kas nors nutariama, bet mes tik šiek tiek 
laiko tam skirdavome. Pagrindinis dalykas buvo užimti 
Stalin’o laiką,kad jis nekentėtų nuo vienatvės. Jte būda
vo nusiminęs vienas,Ir to bijojo. /bus daugiau/
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BALTICOIN KAINA
PAKILS PO BIRŽELIO

meniški suvenyriniai n|£NOS I
medaliai *

(Kiekvienas jų sveria 30 gramų ir 
yra 40 milimetrų dydžio)

DABAR: PO 1979m. BIRŽELIO 15 DIENOS:
Dailaus 99,9% sidabro _ >28.50 — $3 8.50
22 karatų aukso — $338.00 - $ 43 8.00
Platinos — .$395.00 — $495.00

Ps. Ontario provincijos gyventojai privalo mokėti 7% Sales Tax.

1. Nepriklausomos Estijos, Latvijos ir Lietuvos herbai.
2. Nelemtoji Hitlerio-Stalino sutartis, nuvedusi j Estijos, Latvijos ir Lietuvos okupaciją bei sunaikinimą 1940. 

Jų nepriklausomybė ir laisvė turi būti atstatyta.
3. Viena Estijos, Latvijos ir Lietuvos istorijos naktis. Masiniai trėmimai 1941 m. birželio 13-14 dienomis.
4. Ginkluotas Estijos, Latvijos ir Lietuvos laisvės kovotojų pasipriešinimas 1940-1952.
5. Jungtinių Tautu žmogaus teisių deklaracija skirta visom tautom. Estai, latviai ir lietuviai taip pat turi 

teisę | savo kražtą, kalbą ir nepriklausomybę.
“Mirties žukos nekartą perėjo per Estiją, Latviją ir Lietuvą. Visdėlto nebuvo abejonės kurioje pusėje tei
sė. Baltijos valstybės turėtų būti suverenios, nepriklausomos.” Winstonas Churchillis 1950.
30 metu tremtyje — 1944 — 1974.
Jau 30 metų dežimtadalis estų, latvių ir lietuvių tebėra tremtyje, jų tėvynės tebėra okupuotos ir valdomos 
žiaurios, imperialistinės kolonijinės galybės.

8. Latvių dainų šventė — 100 metų. Laisvė ir nepriklausomybė Estijai, Latvijai, Lietuvai.
9. Eglė, beržas, ąžuolas

10. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, žymusis Lietuvos dailininkas ir kompozitorius

e.

7.

Rąžykite čekius arba palto perlaidas Balticoin vardu ir siųskite: Balticoin, 148 Duke St., Hamilton Ont., 
Tel.(416) 527.5879 L8P 1X7, Canada

Kelionė į Kaliforniją

16 Ir kt.Buvo pasivaišinta Ir 
pasvarstyta dr. V. Juodelio 
veikalai ‘Didžioji Iliuzija- Ir 
*Markslzmas Gyve nlme“pla - 
tinimo problemos.

Teko Ir daugiau sutikti 
kaltfornlečtų lietuvių, kurie 
gerai įsikūrę Los Angeles . 
Visi gerai jaučiasi, niekas 
nebijo žemės drebėjimo,to
rontiškiai daugiau baiminasi.

^Bendras įspūdis apie Los 
Angeles Ir apylinkes labai 
geras: graži gamta, žmonių 
dauguma labai turtingai gy
vena, jų tarpe daug Ir lietu
vių. Visiems užtenka visko, 
Ir duonos, ir saulės Ir oro . 
"Mlnusėllų" visur Ir visada 
buvo Ir bus. Lietuvybė Ir 
religija dar nemirusi, jau
nimas gražiai sugyvena Ir 
juokiasi Iš senių tarpusavio 
"kovų". Laikas Ir mirtis vi
sus Išlygins, sutaikys. Nau
jos atžalos atras savokellus 
lietuvybės darbuose.

Jei bus progų, vėl mielai 
skrisime Į Kalifornijos ma
lonius kampelius Ir susitik - 
slme su savo mielais drau
gais panevėžiečiais Ir kitais. 
Ačiū p.Klzlams.

4R NE M ANO P EL f PR ARU AI ?
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J.KARKA
(Tąsa iš, praeito numerio')

Padarėm vizitą (r Las Ve
gas. Buvome dvi dienas. Nuo 
L.A. virš 300 mylių yra pa 
statytas miestas Ne vados 
dykumoje, kuris verčiasi tik

člau yra stalų kur deda po čia yra ir elektros stotis, 
500 - 1OOO dol. Čia aplink 
stalą vaikšto 2 ar trys gink
luoti automatiniais, sargy
biniai. Bendrai visose patal
pose matosi sargybos. Sa- 

^gambltnlmų.^Prlstatyta mo- pakraščiuose pristatyta 
dernlšklauslų viešbučių ,į automatinių mašinų, kur ga- 
kur vyksta ne tik lošimai, 11 su "kvoterlu" laimę tšmė- 
bet Ir teatro vaidinimai. Čia ginti. Mes po kelis "kvote- 
atlleka vakarais programas, rtus " pralošėm. Dauge- 
ne tik Hollywood^ žvaigždės,, Hs atvykėlių lošia po kelias 
kaip F.Sinatra, Ltberacl Ir 
kt., bet gastroliuoja viso 
pasaulio meno Įžymenybės, 
trupės, dainininkai, šokėjai 
Ir pan. Mums būvant, gast
roliavo Iš Paryžiaus "LIDO" 
teatro trupė su keliasdešimt gyvenimą sunkiai 
pusnuogių mergaičių šokėjų, 
dainininkių Ir let. "Stardust" 
hotel Is buvo pilnas žiūrovų, 
vos begavome vietas (per 
protekcijas ) . Nakvojome 
"Holliday Inn" viešbutyje. 
Kambarys su dviem dvigu
bom lovom nakčiai kainuoja 
$60.00, vienam asmenlul- 
$ 30-40. Maistas dvigubai 
brangesnis, kaip Toronte. 
Kitą dieną vaikščiojom iš 
vieno žymesnio viešbučio, 
kur vyksta lošimai, | kitą. 
Pirmuose aukštuose, salėse 
pristatyta stalų; vieni tik 
kortomis lošti, kiti su rule
tėmis. Aplinkui stalus viso
kio amžiaus lošikų: vyrų , 
moterų, jaunų Ir senų. Visi 
prisiperka "pinigėlių" nr. Ir 
lošia. Lošimų vedėjas duoda 
ženklą,kada tuos numerius 
padėti ant ruletės. Kiekvie
nas lošiką? padeda, pasirin
kęs laimingą nr. Tuomet ve
dėjas pasuka rankeną. Suka
si, sukasi Ir sustoja ant vie
no, kai kuriam laimingo, o 
daugeliui pragaištingo. Lau
kiantieji laimės, vieni rūko, 
kiti rankas drebina, tretį 
galvas kraipo, kiti užsimer
kia. Yra pigių stalų nuo 1 Iki 
1O, 20 dol. kauliukams. Ta- pagrinde, 1282 pėdų Ilgumo.

dienas, savaites, kol tampa 
"pilki kaip tilvikai".

Apvaikščiojus 5-7 lošimo 
vietas, gaunasi liūdnas vaiz
das. Tai žmonės - ligoniai, 
neturį ką veikti. Per visą 

[ dirbo Ir 
/daugelis/ prls Kaupė pinigų, 
o dabar susimaišė Ir nežino 
ką su jais daryti, mėto, kaip 
valkai žaislus Ir pervargę, 
be laiko miršta dvasiškai Ir 
kūniškai.Gaila, taip yra nuo 
amžių. Atsiranda žmonių, 
kurie žino kaip jų pinigus 
sunaudoti.

Grįždami Iš Las Vegas už
sukome /apie 50 mylių/ į 5- 
ta pasaulio stebuklą, pažiū
rėti Hoover Dam - Huverlo 
užtvankos. Tai aukščiausia 
pasaulio užtvanka, apimanti 
Arizonos Ir Nevados provin
cijas. Užtvenkta Colorado 
upė/ 1700 mylių Ilgio/, bė
ganti tarp kalnų Ir akmeninių 
uolų. Upės baseinas apima 
244,000 kvd. mylių plotą. 
Užtvankos statymo aktą /The 
Boulder Canyon Project Act/ 
JAV Kongreasas patvirtino 
1928 m. pradėti darbai 1933 
Ir užbaigti 1936 m. Sunaudo
ta - 5 mil. statinių cemento, 
8 mil. tonų smėlio, žvyro, 
akmenų skaldos,45 mil.sva
rų plieno, 39 mil. svarų ki
tokių plieno dirbinių, apie 
840 mil. vamzdžių Ir kt.

H. Užtvanka yra 728 pėdų 
aukščio, 660 pėdų storumo

varoma vandens jėgos. H. 
Užtvanka aptarnauja vande
niu Ir elektra Colorado, pie
tų Kalifornijos Ir Nevados 
gyventojus. Tame tarpe Ir 
Las Vegas miestą Ir apylin
kes. Ir Nevados dykumose 
galėtų gyventi žmonės, jei 
būtų atrast1 vandens šaltiniai

Važiuojantieji į Las Vegas 
būtinai turėtų pamatyti Ir ’ 
Hooverlo užtvanką. Ten vi
sad pilna lankytojų su auto - 
mobiliais.Hoover užtvanka — 
inžinerijos stebuklas, kaip Ir 
atomo bomba, kelionė į mė
nulį Ir pn.

Dalyvavau kaip svečias Ir 
PLŽS-gos garbės teismo na
rys. LŽS Centro Valdybos 
posėdyje,kuriam pirmininka
vo prof. J.Kuprloals( kaimy
nas Iš Lietuvos, anykštėnas, 
miškininkas, žymus lietuvis 
patriotas, visuomenės veikė
jas. Posėdyje nutarta Išleis
ti 1 nr. "Lietuvis Žurnalis
tas", kurį suredaguos žurn. 
rašytoja K. Mickevičiūtė — 
Vldžlūnlenė, talkininkaujant 
įvairiems kt. žurnalistams.

Veiklai pagyvinti planuoja
ma Išleisti anketa, tikslu pa
gerinti liet, spaudos lygį, 
siekiant, kad Iš laikraščių 
Išnyktų "slapukų" užpuldinė
jimai, šmeižtai apie garbin
gus visuomenės veikėjus,as
meninu sąskaitų suvedinėji
mus Ir pan. Atseit, kad visi 
redaktoriai sektų "Tėviškės 
Žiburių" redaktoriaus keliu - 
taktlka. Manau, kad virš 300 
žurnalistų į anketą nuošir
džiai atsilieps. Visiems rei
kėtų rimtai susirūpinti Ir 
jaunųjų žurnalistų spaudos 
darbuotojų prieaugliu.

Sekmadienį, kovo 25 d. 
buvome pakviesti pietums 
pas G. Juodeikienę / našlę 
prof. dr. V. Juodeikos .mane 
buv. vlrš-ko bendradarbio/. 
Buvo ir daugiau svečlų-raš . 
J. Gliaudą, pulk. A ndrašūnas, 
ekon. V. Pačtūra su ponio
mis, Inž.A.KlzIs, Inž. Juode-

ir
Tėvo 
Diena

Kazys Mileris
Amerikoj Filadelfijos 

miestas 1908 m.pirmas vie
šai paminėjo Motinosl Dieną. 
Šita motinų pagerbimui skir
ta diena pradėjo greitai ras
ti pritarimo visuose Ameri - 
kos miestuose ir valstijose. 
1914 m. JAV kongresas jau 

1‘oficialiai priėmė rezoliuciją, 
paskelbusią visame krašte 
gegužės antrąjį sekmadienį 
Motinos diena. Po to Motinos 
dienos šventimo parpotys 
pradėjo plisti visame pasau
lyje. Lietuvoje ta diena irgi 
buvo minima. Iš pradžių ne
priklausomoj Lietuvoj moti
nos pagerbimui kiekvienas 
pasirinkdavo sau vieną kurį 
gegužės sekmadienį. Nuo 
1929 metų Lietuvoj Motinos 
diena padaryta pirmasis ge
gužės sekmadienis. Lietuvių 
tauta savo motinoms visą lai
ką rodė ypatingą meilę ir pa- to jam duotas pagyrimas už 
garbą, tad ir ta diena mūsų 
dar nepriklausomam krašte 
buvo latoi įspūdingai šven
čiama. Patekę į tremtį, lie
tuviai Motinos Dieną taip pat 
savo stovyklose latoi iškil - 
mingai minėdavo. Motinos 
Dieną vienokiu ar kitokiu 
būdu švenčiame ir čia emi - 
gracijoje. Rusai Motinos die- 

. nai turi savo pakaitalą — 
Tarptautinę Moterų Dieną, 
kuri švenčiama kovo 8 d. Su 
ta diena jie išeina į pasaulio 
viešumą, didžiuodamiesi sa
vo komunistinėj santvarkoj 
pilnai įgyvendinę moterų ir jūrininkas. Tėvas didžiavosi 
vyrų lygybę. Nepriklausomoj 
Latvijoj taip pat buvo pradėta 
švęsti Motinos diena, bet vė
liau iš jos padarė Šeimos 
dieną. Jie nenorėjo, kad šei
moj tik viena motina būtų iš
keliama. Mes taip pat žino-

me. kad birželio antrasis sek-iš namų, o brolis, kada ėjo 
madienis yra Tėvo diena. Tą į kariuomenę. Gerai atsime 
dieną pirmieji irgi įsivedė 
amerikiečiai. Tėvo diena 
kažkaip nesusilaukė to popu
liarumo kaip Motinos diena. 
Ir ne dėl to, kad tėvas šei - 
moj būtų mažiau mylimas, 
bet gal, kad tokiuose pager
bimuose yra įnešama labai 
daug sentimentalumo. Tas 
sentimentalumas su moteri
mis gerai praeina, bet su 
vyrais - ne taip. .

Prisimenu dar ir aš savo 
tėvą. Paskutinį kartą kada 
aš jį mačiau, mačiau jį bė
gantį ir besivejantį mūsų iš 
kiemo į Palangos kelią paju
dėjusį vežijną, kuris buvo 
prikrautas mažais vaikais, 
patalyne, lašiniais ir džio
vinta duona. Ta spalio aštun
ta buvo ir paskutinė galimy
bė pabėgti nuo besugrįžtan- 
čių Raudonosios armijos vo
rų. Beskubant, buvau kitame 
švarke palikęs ir visus savo 
asmens dokumentus. Tėvas 
kažkaip tai radęs, pasileido 
basąs ir.ĮVjienniaršJkinis vytis 
mūsų jau Joskaudų mišku 
ristele dardantį vežimą. Pa
siėmiau tada tėvo paliktus 
popierius, ir mudu dar kartą 
apsikabinę paspaudė m vienas 
kitą. Tai ir buvo paskutinis 
kartas. Jei buvai kada tais 
laikais užsukęs pas mus, tai 
esi buvęs ir mūsų gero
joj troboj, į kurią tėvas vi
sada savo svečius vesdavo. 
Ten ant sienų tarp šventųjų 
paveikslų buvo pakabintas į- 
rėmintas Miškų departamen-

pavyzdingą pareigų ėjimą. 
Šalia to kabojo ir kitas pažy
mėjimas, gautas su medaliu, 
rodos, Vytauto Didžiojo me
tais. Prie lango ant aukštos 
raštuotu užtiesalu apdengtos 
komodos pagarbiai stovėjo 
tėvo fotografija, dar jauno 
ir caro armijos kareivio - 
Mums vaikams rtfelabai jis 
buvo toje fotografijoje atpa
žįstamas: kažkoks išpūstais 
žandais, viena ranka įsirė
męs į šoną, kitą pasidėjęs 
ant kažkokio staliuko, apsi
rengęs, lyg būtų šių dienų
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savo karinės tarnybos me
tais ir mums vaikams ir kai
mynams pripasakodavo daug 
visokių neįtikėtinų įvykių ir 
pergyvenimų. Šiandien neži
nau, ar iš meilės ar iš bai
mės, bet mes savo gausioj 
šeimoj tėvo visi labai klau
sėm. Jis buvo tipingas tų 
laikų patriarchališkos galios 
šeimos galva. Jis darė yisue 
šeimos sprendimus, viso
kiems planams ir sumany
mams reikėjo gauti jo suti
kimą. Nepripažino jis senti- Vaikai šeimose pasidarė ly- 
mentalumo. Apkabimti tėvą, 
ar kad jis tave apkabintų, 
reikėjo ypatingos progos. 
Mes bučiuodavom tėvui ran
ką išeidami velykinės, se
serys paisbučiuodavo su tė
vu ištekėdamos ir išeidamos

nu.kaįp tėvas sunkiai pergy
veno mūsų valstybės okupa 
cinius įvykius. Kada Kauno 
radijas pradėto* kalbėti apie 
atėjusį naują gerbūvį ir kaž
kokią laisvę, mūsų senas ru
sų kareivis pasimetusiems 
tada aiškino, kad ta kalbama 
laisvė, reiškia nelaisvę Lie
tuvai.

Apie tėvo mirtį sužinojau 
jau gyvendamas Kanadoj. Iš 
Lietuvos gaunu pageltusio 
popieriaus kūjais ir pjautu
vais antsjjauduotą voką, kurį 
atplėšus, iškrito jo laidotu
vių nuotrauka. Tėvas mirė. .. 
Guli jis karste užvilktas kaž
kokia palaida eilute, rankas 
laiko prispaudęs prie krūti
nės, lyg tebelaikydamas su
siėmęs tą širdies smūgį, ku
ris ir nutraukė jo gyvybės 
siūlą. Prie mirusio tėvo juo
domis skaromis užkavotais 
veidais stovi motina, sese
rys. Šalia, į mirusį įbedęs 
savo išgąst'ingaš akis, stovi 
brolis Iš didelio laidotuvių 
būrio begaliu atpažinti tik 
kelis veidus. Jo karstas, kaip 
seno miškininko apstatytas 
pušų ir eglių šakų pintais 
vainikais. Po kiek laiko atei- ’ 
na ir kitas panašiai antspau
duotas laiškas su kita nuo
trauka, kurioje prie tėvo ak
meninio antkapio stovi nusi
paveikslavę namiškiai. Skai
tau paminkle įkaltą įrašą ^Su
gaudė varpai, ir tu išėjai. Ir 
vėl kada sugaus varpai, tada 
mes ateisime". Matau, kad 
namiškiai tą įrašą yra nusi
rašę iš kitų kapinių paminklo 
ir tikriausiai nežinodami, kad 
tai mano žodžiai. Dar būnant 
gimnazijoj, lietuvių kaltos 
mokytojo rekomenduotas,už
sidirbdavau sau keletą litų 
sukurdamas antkapiams įra
šų.

Dator jau patys esame pa
sidarę tėvais, ir tą savo tė
vo atvaizdą tondome atkur
ti čia, šiose naujose gyveni
mo sąlygose-' Bet nauja ap
linka, kitoks gyvenimas ir 
to naujo gyvenimo reikalavi
mai lietuviškąjį tėvą daug 
pakeitė. Tipingas dalykas at
sitiko su daugeliu mūsų jx>- 
karinės emigracijos lietuvių 
šeimų. Su mumis atvykę čia 
į naują kraštą mūsų paaug
liai vaikai latoi greit čia 
aklimatizavosi: pradėjo tuoj 
lankyti mokyklas, greit iš
moko gerai kalbėti ir rašyti, 
greit persiėmė vietos gyve
nimu. Vyresniems tas nebu
vo taip lengva. Tad tas vai
kas, būdamas gudresnis, lyg 
ir perėmė iš tėvo šeimos 
valdžią bei namų tvarkymą.

'ony. 3
24*0 FKONTWAC ST. - MONTREAL. P.O.

PORTRETAI- VEDYBOS - KRIKSTYNQS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

' ĮVAIRIOS PROGOS

gūs partneriai. Atsiradus 
šeimoj tarp motinos ir tėvo 
kokiems nesklandumams, 
motina dažniausiai paveržė 
j savo pusę Vaikų partnerys
tę, ir tą tėvą nustūmė ir pa-

(Nukclta į 7 psL)
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hamifton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., ieiltodieniois nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskola drauda. 
Nemokamas pilnas čekiif patarnavimas.
Kapitalas — viri $13X00,000.

K V [E T [MAS
Gerbiamas Hamiltono Lietuvių Namų Akcinės B - vės 

akcininke, maloniai kviečiame Jus į Hamiltono Lietuvių 
Namų Akcinės Bendrovės Metinį Akcininkų Susirinkimą, 
kuris Įvyks 19(9 m. gegužės mėn. 2S d. 2 vai. po pietų, 
Hamiltono Lietuvių Medžiotojų Ir Žūklauto jų Klubo 
"Giedraitis" patalpose, Cayuga, Ontario.

VISUOTINIO METINIO SUSIRINKIMO DIENOTVARKĖ:
1. Nartų registracija.
2. Sus trinkimo atidarymas Ir Pirmininko žodis.
3. Susirinkimui pravesti Pirmininko Ir Sekretoriaus 

rinkimas.
4. Mandatų Komisijos rinkimas.
5. Praėjusio Visuotinto Susirinkimo Protokolo skaitymas 

Ir tvirtinimas.
6. Buhalterio, Re įkalu Vedėjo Ir Kontrolės Komisijos 

pranešimai.
7. Diskusijos dėl pranešimų.

Balanso Ir Apyskaitos už lu78 metus tvirtinimas.
9. Einami Bendrovės Reikalai.

Hamiltono Lietuvių Namų 
Valdyba

10. Klausimai Ir sumanymai.
11. Likvidacinės Komisijos rinkimai.
12. Susirinkimo uždarymas.

Hamiltono Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės Valdyba 
Hamilton, Ont. 1979 m. gegužės 3 d.

Valdyba kviečia visus narius po susirinkimo pasilikti' 
kavute l...

STASYS ROČYS - INZINIERIUS
K te kvteną pavasarį lietu - 

vlškojl Bendruomenė susi
laukta tam tikro skaičiaus 
naujų profesionalų-intelek
tualų. Šį kartą malonu pri
statyti gerb. skaitytojams 
Stasį Ročį, tik ką baigusį 
aukštuosius mokslus.

S. Ročys studijavo Mac 
Master universitete mecha
nikos Inžinerijos skyriuje, 
Hamiltone. Po penkių metų 
studijų gavo mechanikos In
žinieriaus diplomą (Bacnerol 
Engineer (ng and Management^
Studijų laikas nebuvo per S® savo darbo vaisiais, visas 
daug lengvas, nes jų metu studijų knygas sukrovė į dė- 
dtrho įvairius darbus, kar- žes balandžio 24 dienos 
tais eidamas net į dvi dar- rytą Išskrido Kalifornijos 
bovletes. Nors finansine link keturių savaičių poilsiui 
prasme jam nebuvo reikalo ir paslžmouėjlmul. Grįžęs 
apsisunkinti, bet kaip darbo namo, pradės dirbti naujoje 
Ir žmonių mėgėjas, dirbo profesijoje Ir darbovietėje, 
daug Ir kartu studijavo. Jis dar tik 22 metų amžiaus

Naujasis Inžinierius yra vyras. Jo tėvai Stasė Ir Pra- 
balgęs Katedralmę berniukų nas Ročiai, šalia sūnaus Sta- 
glmnazlją Hamlltoąe. Taip slo , užsiaugino Ir dukrelę 
pat yra baigęs liet, šeštad. Ritos vardu, kuri pr. me- 
mokyklos šešis skyrius,pul- tais baigė Western Ontario 
klat kalba lietuviškai. ( Londono) universitetą Ir

Iš kelių jam pasiūlytų dar- šiuo metu jau dirba Bell Cp. 
bų,pasirinko Hamiltono pi te-of Canada, Windsor© mieste, 
no gamyklą - The Stelco. Sėkmės naujiems profe-

Parsįnešęs namo diplomą, slonalams.
Stasys su tėveliais pas(džlau- Z. Pullanauskas

CHICAGO
LIETUVIU, VEIKLA

Balandžio 2a d. Čikagos 
Jaunimo Centre įvyko VLIKo 
tarybos posėdis, kuriame Iš 
15, dalyvavo 14 atstovų. Ne
buvo krikščionių darbininkų, 
kurtuos paprastai atstovau
davo dr. Razma.

•Iš valdybos narių posėdyje 
dalyvavo pirm. dr. Bobelis, 
dr. Armonlenė, dr. Stlkllo- 
6 psl

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupos 9’4
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 914 % 
pensija fondas 10%
IMAME UŽ:
asmenines paskolos 12% 
nekiln. turto posk. 11 %

r lūs, dr. Stukas, dr. Jucgė- 
la Ir mž. Grinius. Taip pat 
dalyvavo Tautos Fqndo pir
mininkas Giedraitis, PLB 
atstovė Ir VLIKo reikalų 
vedėja Nore ik lene.

Pranešimus padarė tary
bos pirm. mž. Lazauskas , 
valdybos pirm. dr. Bobelis 
Ir kiti valdybos nariai.

Priimtas atsišaukimas Į 
Lietuvių Tautą Ir 1979 m.

toronto
A. LUKOŠIUS

namuose .
KO MUMS BŪTINAI DAR 
REIKĖTŲ ?

Paviršutiniškai žiūrint, Į 
čionykštį mūsų gyvenimą Ir 
bendrą susitvarkymą štame 
krašte, regisi, kaip Ir nieko 
perdaug jau nebetrūksta.

Vienaip ar kitaip, visi jau 
prasigyvenome, apsitvarkė
me su visa kuo apsipratome. 
Galima sakyti,pasiekėme, o 
nekurtais atvejais net Ir 
pralenkėme nuo seniai čia 
gyvenančių žmonių turėtąjį 
ekonominį gerbūvį.

Šitaip, po visos eilės 
skurdo Ir varganų metų,ga
lima sakyti Ir vėlei pradė
jome normalų gyvenimą.

Su mūsų apsipratimu šia
me krašte, čia Ir vėliai at
sikūrė, Išbujojo Įvairūs mū
sų organizuoto gyvenimo 
vienetai, sambūriai, organi
zacijos, kurias vėliau nuk
reipėme į mus visus apjun
giančią lietuviškąją Bend
ruomenę.

Velk visur, kur tik rado
si bent klek didesnis mūsų 
tautiečių susIgrupavlmas , 
susiorganizavo ne tik įvai
rūs veiklos rateliai, bet su - 
s įkūrė Ir didesni lietuviškie
ji centrai. Buvo Įkurta visa 
eilė lietuviškų šventovių, 
pastatyta erdvios patalpos , 
salės, savi tautiniai Na
mai, Jaunimo Central Ir pan.

Į vykus Š i tok la m sus lorga - 
nlzavlmul,savaime Išsivystė 
tiesiog virte užvirė tautinis, 
religinis, kultūrinis veiki
mas. Viskas ne tik pagyvėjo, 
bet Ir palengvėjo.

Visa tai yra labai gera , 
gražu, naudinga Ir reikalin
ga, jeigu tik mums rūpi lle-

sąmata.
Į kontrolės komisiją Išrink

ti Dirkts, Petrauskas (r Po
vilaitis. Į politinę Ir teisių 
komisiją Išrinkti Inž. Jurkū
nas, mž. Naudžius IrŠollū- 
nas,kurie galės daugiau ko
optuoti narių.Į Lietuvos stu
dijų komisiją Išrinkti kun. 
Trakls, dr. Stlkllorlus, dr. 
Šalna, Žadelkls, Skorupskts 
Ir Regis, kurie taip pat ga
lės nariais pasipildyti.Visos 
komisijos Išrinktos trims 
metams.

Balandžio 2ts d. Įvyko Či
kagos lietuvių respublikonų 
me t Intą parengimas, kuria
me Simas Kudirka buvo pa
gerbtas kaip Iškiliausias 197 8 
metų lietuvis, o buvęs kong- 
resmanas Robert P. Hanra
han, kaip geriausias lietuvių 
draugas Ir kovotojas už žmo
gaus teises.

Prieš programą televizi
jos penkto kanalo pareigūnai 
turėjo pasikalbėjimą su Simu 
Kudirka, o paskui buvo spau
dos konferencija.

Programai vadovavo Pra- 
nas Jurkus Ir Anatolijus Mi
liūnas. Kalbėjo Simas Kudir
ka, Robert Hanrahan, Lietu
vos gen. konsule Juzė Dauž- 
vardlenė Ir kt.

Dalyvavo VLIKo vlceplrm. 
dr. Jurgėla, velk visi rink
tieji Cicero miesto pareigū
nai, pulk. Kazys Oksas, dr. 
Briedis, Jonas T aland Is , 
Valdas : Adamkus Ir kiti.

Solistė Vanda Stanklenė, 
akordlonu palydint .Ąžuolui 
Stelmokui, padainavo Pir
mos žibuoklės, Ar žinai, 
Motinos valsą Ir Mylimos a- 
kys, o btsul - Lauksiu tavęs 
ateinant.Šokiams gerai gro- 
jo Antano Markausko orkes
tras.

Vakaras praėjo labai gra
žiai Ir geroje nuotaikoje.Bu
vo pūna Tautinių Namų salė.

S. Paulauskas

tuvtškųjų reikalų Išlikimas, 
o ypač jaunajai kartai jų 
perdavimas.Be abejo,kad jų 
naudingumu mes visai nė 
neabejojame. Belieka tik vi
sa tai Ir toliau Išlaikyti, gal
būt kai ką pakeisti Ir pato
bulinti, prie besikeičiančio 
gyvenimo sąlygų pritaikinti. 
Jei visa tai atlikome vos tik 
šiame krašte įsikūrę, tai 
reikia tikėtis, sugebėsime Ir 
ateityje tuo pasirūpinti...

Tačiau geriau Įsižiūrėjus Į 
čionykštį mūsų susttvarky - 
mą Ir veikimą, galima pas
tebėti Ir kai kurie netikslu
mai. Vienas, Itin svarbus 
mūsų organizuoto gyvenimo 
punktas Iš viso nėra nei ke
liamas, nei diskutuojamas. 
Štai jis: kodėl gi mes čia , 
neblogai susiorganizavę,dar 
net iki šiolei neturime tokio 
komiteto, centro, organizaci
jos, ar kaip mes jį be vadin
tume m, kurio tikslas būtų 
pasirūpinti visais Į nelaimes 
Ir bėdas patenkančiais mū
sų tautiečiais? Šis reikalas 
jau darosi gana aktualus Ir 
kažin ar Istorija mums už 
tai atleis? Daugiausiai to 
pasigendama, kada visoke
riopa pagalba Ir patarimai 
labai reikalingi naujai Į šį 
kraštą atvykstantiems, tiek 
Iš kitų kraštų Į čia perslke- 
llantlems, tiek Ir Iš paverg
tos tėvynės kartas nuo kar
to Išsprunkantiems.

Dėl to mums Ir šioje ko
lonijoje jau ne kartą teko 
raudonuoti. Neturime kas 
tuo pasirūpintų.

Buvo laikas, kada patys 
buvome to re litai Ingi, bet 
kuomi galime pasiteisinti 
dabar? Su pasididžiavimu 
labai garsiai Ir viešai kal
bame savų lietuviškųjų koo
peratyvų sparčiai augančiais 
milijonais, įvairiausiais at - 
sargos kapitalais, šių LNa- 
mų nuostabiai geru finansi
niu stoviu, "Labdaros" kaip 
ant mielių kylančiais rezer - 
vals, tačiau šiam svarbiam 
reikalui nei žmogaus, nei 
Išteklių nėra.

Jeigu jau atsirado tos su
mos pas čia suminėtus, ko
dėl gi negalėtų atsirasti Ir 
tokio šalpos komiteto žinio
je? Tam galėtų dalį savo 
pelno skirti organizacijos 
nuo pas Isekus lų parenglmų, 
Ir mūsų stipriai bekylantys 
kooperatyvai, numanu, kad Ir 
visi tautlečlalprlsldėtų savo 
aukomis.

Pasakyti, kad šis reikalas 
nėra svarbus Ir tokios pa
galbos reikalingų tautiečių 
nėra daug,būtų aiškus prisi
pažinimas šios problemos 
nepažinojime...

Dažnai mes sakome: mo
kink Imės Iš žydų, žiūrėkime 
kaip jie tokiais atvejais pa
deda saviesiems,-' bet taip 
Ir lieka viskas žodžiuose. Jų 
gi specialios organizacijos 
naują atvykėlį tuoj pat aprū
pina svarbiausiomis būtiny
bėmis- butu, Įsidarbinimu, 
finansine parama. Kitus net 
Iš karto padaro prekybinin
kais, jei jie toje srityje nu
simano. Kas svarbiausia-tai 
nėra kokia nors auka ar do
vana, o tik padėnlmas prade
dančiam, už ką jis vėliau, jau 
sustiprėjęs, ats tly gina.

Gėda mums, lietuviams, 
kad turėdami geras sąlygas, 
didelį gyvenimo patyrimą, 
šio gana svarbaus reikalo 
nesuprantame.

Kam gi privalėtų tuo pa- Menė buvo taip pilna, kad pardavinėjamas Ir Maskvos 
slrūplntl? Atsakymas būtų dalis svečių,rengėjų apgal- viešbučiuose nuo 1976 m.ba-‘ 
toks: ogi pagrindinės mūsų lestavlmul, nebetilpo. landžlo mėn., puikiai Įvertl- 
organlzac įjos Lietuvių Bend- po atidarymo /Aid. Jan- no LNamuose vykusią Pa- 
ruomenės vadovaujantiems , kattlenė/,susirinkusius pas- baltljo pašto ženklų Ir nu- 
mūsų pačių rinktiesiems as- velkino LN plr.Alg.Senkus, mlzmattkoe parodą.(bus plakiau)

Taupyk ir s k o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

MOKA: = IMA:B 
10% už 1 m. term, indėlius =
91/j% už 3 m. term, indėlius = 10” a% už asm. paskolas

už pensijų ir namu planq =
914% speciali taup. sqsk. = 1014 % už mortgičius 
63/ą% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.) =
  AKTYVAI virš 22 milijono dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir suskaitę 
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 -251-4824,
2405 Lake Shore Blvd. West,
Suite 403,
Toronto, Ontario

M8V 1C6.

* Namų — Gyvybėa
A JA AA * Automobilių
9 fW * Komerciniai

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

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

TORONTO, ONTARIO'
M6P IA5

Lietuviška maisto .gaminių krautuvė

PARKSIDE S.
335 Roncet/allcs Avė., 
Toronto, Ontario
e Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-12M

Oresher-Barauskas wuRANctAGtNCYiTo.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DRESERIS
• įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231-6226/

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO MM IKI

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

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

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

feCZadiemai, 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryte.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

menlms. velykinę maldą sukalbėjo ir
Argi ne tokiems tikslams stalą pašventlnoPrlsIkėlImo 

Ir yra ši, mus visus ap- par. kleb. A. SlmanavI- 
junglantl organizacija? čttis.

PUOŠNUS IR TURTINGAS 
VELYKŲ STALAS

Š.m. balandžio 22 d. .At
velykio sekmadlnnį Kara
liaus Mindaugo Menėje įvy - 
ko Velykų stalas-pietūs,ku
riuos suruošė LN Moterų 
Būrelis su Lietuvių Namų Ir 
E. Juknienės pagalba. Sta
las buvo labai gražus Ir tur
tingas. Dėmesį ypač patrau
kė gulbė, daryta p. Žebraus
kienės, kelmas su ežiukais p. 
Juknienės, raguolis p.Arštl- 
kaltlenės, beržo šaka p. Ba
salykienės Ir lyg miške su
rinkti baravykai p.Urklenės, 
Ir t.t.

Visais kelionių reikalais 
bctkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Antroji Jaunystė LN Dai
nos Vienetas, akomp. muz. 
Jonui Govėdul, atliko gražią 
programą. Velykų Bobutė , 
pasipuošus tautiniu rūbu Ir 
nuometu/O.Indrellenė/, ly
dima savo palydo v lų/L.Sta- 
nulytės Ir D.Grybattės/ap- 
dovanojo vaikučius.

Gedimino Pilies Menėje 
vyko datl.R. Zotovtenės pa
roda, kurtą daugelis svečių 
aplankė. Vilija
e Nemažas skaičius kita
taučių Ir kanadiečių, apsi
lankę LN ir Velykinio Sta lo 
proga pareiškė daug • nuo
širdaus susižavėjimo.
• Globe & MaU dienraštis ,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KRONIKA AfontrenJ
llnga atvanga. Vyko persl- 
grupavlmal, pas įkeitimai..

Tačiau darbas nesustojo. 
Ne tik montrealIečiai lietu
viai, bet Ir visi kiti,džiau
giasi, kad Gintaro eilės ne
stokoja nau jų papildymų, kad 
veteranai muzikantai dar 
neapleido repeticijų, kad at
sirado naujos kartos pasi
ryžėlių prisiimti atsakomy
bę Išlaikyti šį vienintelį au
tentiškų mūsų Instrumentų 
orkestrą Ir puoselėti llau-

MONTREALIO GINTARO
DEŠIMTMEČIO KONCERTAI

Gražųjį š. m. gegužės 5 d . dies šoklus. Ne tik tai- fes - 
vakarą, CEGEP Andre Lau- kotl Ir toliau ko nors naujo 
rendeau Audltorljon plaukė programai.
lietuviai montrealIečiai su Šioje programoje Rasa 
nemenku kitataučių svečių Lukoševlčlūtė režisavo Ir

St dingą r Ir efektingai api
pavidalino sceną mūsų jau
noji dailininkė Kristina Ben- 
džlūtė - Makauskienė.

Žodinę dalį paruošė Moni
ka Jonynlenė.

Technikiniai scenos vado
vai- Vincas Plečaltls Ir Ri
mas Lapinas, apšvietimu 
vykusiai talkininkavo Stasys 
Jaugei Is Ir Algis K1 lėtus.

Programos sudarymas 
skyrėsi nu3 buvusiųjų žodine 
jungtimi, kuriai parinkti Do
nelaičio METŲ posmai.Jie 
buvo lyg ir motto atatinka
mai grupei šoklų Ir dainų Ir 
la’ ai tiko.

Klek ruošos, darbo Ir 
Kantrybės įdėta tų 70- les 
glntarlečlų Ir jų vadovų’.Gra- 
žlam jų būriui Ir jų entuzl-

būrlu pamatyti dešimtmetinį paruošė choreograf iją, or-įazmu[ didelė minia žiūrovų 
sukaktuvinį GINTARO spėk- kestrut vadovavo Algis La- 
taklį. pinas, jauniesiems Glntarė-

Kalp ir kiekvienam vlene- llams-Andr lūs Lapinas, dal- 
tul, Gintaru t, pas tekus aukš- noras- Ina Kllčlenė/nuo pat 
tybes, buvo kurį laiką relka- Gintaro įsteigimo/. 

___ . _ _ ■ .................................. - *0

YRA IR TĖVO DIENA .. Jei nėra rengiami tėvo
(Atkelta iš 3 psi.) dienos minėjimai, tad gal

darė šeimoje negerąjį. Na- Motinos dienos proga galime 
tūralu, kad tėvas myli savo taip pat užsiminti ir atiduoti 
vaikus, bet ta perdėta meilė priklausomą pagarbą ir šei- 
kartais ir jiems nepasitar- mos galvai, aprūpintojų! ir 
nauja. Šių laikų jaunas žmo- šeimos globėjui tėvui. O ne
gus nori tuoj pat viską turėti,ra taip, kad tas tėvas tikrai 
ką jo tėvui sutaupyti ir įsi- jau būtų toks kietaširdis, ne - 
gyti užtruko keletą metų, suviliojamas mažmožiais ir 
Yra tėvelių, kurie va do vau - nepri pažįstanti s ašarų. Tik 
jasi ir tokiu pasakymu: "As stebėk jo išgyvenimus vie- 
vargau, ir nenoriu, kadma- nam kuriam šeimos nariui 
no vaikas vargtų... "Tokio gunĮęiau susirgus,ar patekus 
tėvo sūnus ir dukra, dar bū- į kokią nelaimę. Pastebėk jį 
darni jauni gimnazistai, pra- savo vaiko studijų užbaigimo 
deda važinėti sportiniu auto- iškilmėse, ar per savo duk-
mobiliu, o susituokus ir iš- ters vestuves,kada jis ją nu- dideliu skaičiumi dalyvių - 
einant iš namų, jie išeina jauveda prie altoriaus. Ir pa- irgi atskiras nuopelnas.Re- 
į savo nuosavą, tėvelio už- matysi, kaip tas milžinas tė- žIsūra-reikalauja gero per- 
pirktą jiems namą. Gi tastė- veiis bando nuo kitų paslėpti galvojImo/kurlo netrūko/ Ir 
velia tuo pasivėlavusiai atė- savo ašarų pilnas akis. Ta patyrimo, o kas be ko-pag-

atsidėkojo karstais ploji
mais Ir pagerbė atsistojimų, 
Išreiškė savo džiaugsmą Ir 
meilę jiems.

GINTARAS, 1O- člo proga 
gavo eilę sveikinimų (š kitų 
lietuviškųjų Ansamblių, Iš 
Quebec'o Imigracijos Minis
terijos, Iš organizacijų Ir 
pavienių asmenų. Pasvei
kino jį Ir krikšto tėvai: M. 
Jonynlenė, E .Kardelienė,D. 
Vlskontlenė, J. Šablauskas 
/ kuris buvo tik ką grįžęs Iš 
tolimųjų šalių/. Dar du ne
pamirštami krikšto tėvai yra 
Pr.Rudlnskas IrStp.Kairys . 
LITAS apdovanojo Gintarą 
specialiai.

Pravesti repeticijas yra 
nelengva. Suorganizuoti 
koncertą didelėje scenoje su

Geras tik privatus ūpas 
scenoje duoda kartais palai
dumo įspūdį (r sumažina 
projekciją į žiūrovus.Pačių 
dalyvių dėl kokių klaidelių 
ar apslžlopsojtmo pečių pat
raukimu, galvos pakratymu 
ar kitokiu būdu Išreikšti 
"komentarai" galioja tik re
peticijose, bet ne spektakly
je. Visa tat yra apipavidali
nimo reikalas Ir vėl- pri
klauso nuo patyrimo Ir ži
nių.

Mūsų liaudies šoklų cho
reografija, Ieškant naujų 
galimybių ir patyrusių šoktų 
mokytojų kartais paįvairi
nama nebūtinai reikalinga 
kryptimi, ypač taikantis prie 
"modernaus gyvenimo tem
po". Čia .turiu ’ omenyje Ke
purinę. Nei melodijos Ir ju
desio santykyje, nei grupės 
grupavime / po muzikinio 
sakinio pa! algos/ į neor
ganišką liniją,. šokis 
nieko nelaimėjo. Be to-per 
Ilgas. Muzikinio sakinio Ir 
judesio perėjimo santykį 
reikia peržiūrėti Ir Abrūsė- 
lyje. Sadutė-ypač su nuo
taika Ir gražiai atlikta pir
moji dalis. Padirbėti reikia 
dėl Jaunosios įvedimo Ir Iš
vedimo.

Smagu Ir įdomu buvo ma
tyti naujų šoklų, retai ar ir 
visai nematomų kitur.Jie 
paprasti, bet stilingi Ir įveda 
į tą nepaprastą nuotaiką,to
kią autentišką Ir savą.Su - 
telkla taip pat mielą kon
trastą greitam tempui Ir 
mirguliavimui. Ypač žavus 
buvo J levaro T litas, atl Iktas 
gražiai ritmingai, palydint 
dainai merginų Ir- slurpry- 
zas- vaikinų balsų,aiškia 
dike Ija.

Galėjome pasigirti Ir sa-

Mielus ANDRUŠKEVIČIUS ir PETERAIČIUS 
su šeimomis dėl jų brangios motinos, uošvės 
Ir močiutės mirties, nuoširdžiai 
užjaučiame — Janina Rukšėnfenė,

Marija Ir Vaclovas 
Pužauską I,

Los Angeles. Cal.

jusiu gerbūviu pats jau nebe- pagarba ar įvertinimas ga- 
sinaudoja. Šeimos tėvo už- y būti išreikštas kuklia kor- 
duotis yra labai didelė, jam tele, įrašyta kad ir nelabai 
yra skirta labai svarbi gyve- raštingos vaiko rankos, ar 
nimo rolė. Jis yra įsivaiz- pražydusio jau daržo at- 
duojamąs kaip selinos i šiai-ne stos ir įmerktos ant jo 
kytojas, globėjas ir gynėjas gtalo gėlytės. Visi užmokės- 
Gal ta rolė ir nėra taip leng-gjO įr atlyginimo nereikalau- 
va‘, kadangi tėvų amžius yra jantys darbai visvien dar ga- 
daug trumpesnis už motinų. u būti atžymėti kad ir mažu 
Mokslo studija, tyrusi liūse-prisiminimu.
šio apraiškas žmoguje, ra-j —-------------------------------
portuoja, kad našliai savo 
žmonos mirtį giliau ir ilgiau 
išgyvena, negu našlės. Mo
terys, sako, greitesnės su 
ašaromis, bet taip pat grei
tesnės ir su naujo vyro ieš
kojimu. _____________________________________

JUOZAS GRAŽYS 
Kailiu siuvėjas

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

(Storage)

6396 Bonnantyne Ave. Verdun, Montreal T©L 767-6183

NAMAI - APARTMENT Al- 
ŽEMI: -PASKOLOS

** 4|I|
-.... D.N. BALTRUKONIS

FOTO M.L.S.
sistvma Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon W, Sult. 305,Mil.

T.h 273-9181 R,:s.737-0«4<

■------------------ ”

Highland Auto Body
611 Lofleur Ave., Lo Salle. - Tel. 3 66-7 281

• ATLIEKAME'AUTOMOBILIIĮ IŠORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS
•i

Savininkai V. Šulinskas 3, Soti Tel. 364-5712.

rIndlnlų žinių erdvės tvar- vuoju Ketvirtainiu, su "pa- 
kyme, svarbiųjų momentų šaukimais", dailiai Išpildytu, 
pabrėžime Ir 1.1. Žodžiu , nu ata Ik Ingai atliktu /pabal- 
relkla susipažinti su scenos gos polką reikėtų stipriau 
technika. stilizuoti/.

Pirmas toks režtsorės Rasa Lukoševlčlūtė yra 
uždavinys praėjo neblogai. geral"prtgrfebusl"savo šo - 
Su laiku, patyrimu Ir žtnlo- kėjų grupę, žingsniai tikslūs, 
mis tikrai tobulės. ypač didelė pažanga vaikinų

Reikėtų atkreipti dėmesį šokėjų /prieš juos Ir ją-re - 
į bendrą dalyvių laikyseną, veransas/. Beje, kai kurie

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 1979
— tiktai 1,133-00 kanadiški dolerio]_

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

ir Rugsėjo 20 dienomis.

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

-r LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į 
KRAŠTĄ - KANADĄ.

KELIONĖ į MIAMI TIK $129 - LĖKTUVU
Raifti angliikai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.)

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

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

KELIONĖMS I LIETUV^A PATARNAUJAME VIRS 26 METAI !

muzikantai turėdavo kai ka
da "peršokti" gaidas Ir -pe - 
reltl į šokėjus,Ir strykt at - 
gal prie gaidų. Vikrumo pa
rodė tikrai nemažai. Daug 
Išmokta Ir su nuotaika vi
sų gerai sušokta.

Gerai Ir sodriai nuskam
bėjo kai kurie muzikiniai 
gabalai "patIršttnant" llau - 
dies Instrumentų garsus a- 
kordeonu. Akordeonistas 
t. Inas Staškevičius parodė 
gražią techniką Ir muzikinę 
pažangą.

Dainavimo grupėje atsira
do daugiau naujų, atrodo, ge
rų balsų. Labai džiugu [Gra
žiai įslsjungė į visumą. 
Gal kai kurių dainų,ar turė
čiau sakyti, balsių ryšku
mas buvo nepakankamas -di
delei salei, o gal tr perge- 
rfems mlkrofonhms. Gal to 
/ ypač greitose dainose / 
nebūtų, jei grupė stovėtų ar
čiau priekyje. Mikrofonai, 
kalbėjusiems Donelaičio 
tekstą ’ uvo ypač dėkingi. 
Rūpestingai dirbta Ištarimui, 
Interpretacijai. Z. Sku
čas nustebino savo netik 
gražia laikysena, bet Ir la
bai dėkingu sodriu balsu."

Nustebino visų Done
laičio rltmo-hegzametro ne
paisymas, bet toks, matyt, 
buvo žodinės dalies vadovės 
Monikos Jonynfenės spren
dimas. /Beje, programoje , 
duodant Donelaičio tekstą, 
kažkodėl naudota sovieti
nė transkripcija žodžiui 
Dievas. Tikriausiai po rarr- 
ka turėtas tekstas , neat įtai
sytas pakliuvo į spaustuvę/ .

Po koncerto buvo Iškviesti 
visi dalyviai, visi vadovai Ir 
pats Ansamblio steigėjas , 
vadovas Ir dabar vadovas e- 
me ritas Zigmas Lap Inas. Jo 
pastangų dėka, matėme jau

dvi kartas scenoje. Kelios 
jatmos poros susipažino Ir 
apsivedė. Kai kurios jau tu
ri jauniausių gintarėlių. Tai 
buvo tikrai jaudinantis tr la
bai mielas vaizdas juos vi
sus matyti.

Veteranai orkestrantai pa
sirodė savo pučiamųjų solą. 
kurį jie atliko puikiai. Norė
josi Ansamblio visus vete - 
ranus pamatyti atskirai Ir 
j lems paploti.

Dar sulaukti kito de
šimtmečio linki visi mont - 
reallečlal tr visi lietuviai ’.

Birutė Valtkūnaltė-Nagfenė

NAUJAS KtOSKOS VEDĖJAS
Aušros Vartų parapijos sa

lėje veikusiai knygų pardavi
mo kioskai vadovavo Barbo
ra Jurkienė.Neseniai jai mi
rus, šį verslą perėmė Juo
zas Šlaučlulls , kuris žada 
viską Išvystyti plačiau. Tad 
norintieji įsigyti lietuvišką 
knygą bei laikraščius, kreip
kitės sekmadienio dienomis 
pas naują vedėją. Jis jums 
parduos arba priims užsaky
mą pageidaujamai knygai.
• Mirė Ilgiau sirgusi Vero
nika Mikalauskienė, sulau - 
kusi 79 metų amžiaus. Pali
ko dukterį Jenne Dasfenę su 
šeima. Mirė Balys Puodžiū
nas, L. Palublnskfenės bro - 
Ils, kuris Ilgą laiką sveikata 
negalavo. Stalgiai Ir visai 
nesirgęs mirė Jonas Latvė- 
nas 77 metų amžiaus. Pali
ko žmoną Elzbietą, kuri pa
skutiniu laiku gyvena St.Llns, 
P.Q..
© Tėvas L. Zaremba, Jėzui
tų pro/Ine Ijolas r lankėsi 
Montreal yje Ir svečiavosi 
Aušros Vartų klebonijoje.
• Adolfas Ir Lionė Jurjonai 
persikelia gyventi į savo 
farmą prie Brome, P.Q.

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 Dundos St. W„ Toronto Ont. Telefonas 537-2165 

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

kelnėms

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausia. patarėjo, ir darbo atlikdįa* jum. gali būti stogdengys Guy 

'Richard',Kuri, jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgiinlngol 
'einamomis kainomis, jaukite kai namo stogas blogas ar kol statote

364-1470 P'

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

7 6 6-26 6 7.

Distol

1979. V. 1 6

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Mechanizuotos rotų ir kitų dalių tegul i avimo s. Hark* (Body) taisymas ir 
Valymas naujame garale ir moderniomis priemonėmis. Kreipkite* — 
De LaVerendrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 pst.

7

7

sav%25c4%2585.Su


NL REIKALAI
SPAUDOS BALIUI PRAĖJUS
Spaudos baliaus rengėjai 

džiaugiasi gaustais svečiais 
baliuje, kurie įgalino pasise
kimą. Pasisekimą lydėjo Ir 
talkininkų įdėtas didelis dar
bas. Jiems teko pati didžioji 
vakaro našta. Rengėjai dė
kingi šeimininkei Magdelenal 
Kasperavičienei su padėjėjo
mis M. Gr.lnklene, M. Glr- 
džluvtene, G. Kazlauskiene, 
kurioms nepakako vienos die
nos paruošti puikią vakarie
nę. Dėkingi stalų patarnau
tojoms, kuolas puikiai suor
ganizavo Aldona Urbanavi
čienė; profesionališkas sve
čių aptarnavimas vyko bare, 
kurį valdė Juozas Stankaitis.

Prie baro įėjimo ilgas va
landas Išsėdėjo Genė Ir Pra
nas Montvila t; visa adminis
tracine vakaro tvarka rūpi
nosi Petras Klezas su pagal
bininkais K. TollušlU Ir R. 
Bar įsu; loteriją tvarkydamas 
J. Šlaučlulls su pagalbininku 
Vincu Lukausku visą vakarą 
buvo užimti. Jiems pagelbė
jo bilietų platinime K. Petru
lienė, A.Drešerlenė, V.Gl- 
rlnlenė, A. Lukauskaltė, V. 
Biliūnienė, B. Spudultenė Ir 
viešnios torontletės Bara- 
kauskaltės.

Spaudos Bailaus rengėjai 
dar kartą nuoširdžiai dėkoja 
Išvardintiems Ir ne Išvardin
tiems asmenims už talkinin
kavimą. NL.

Rochesterio jaunieji aktoriai, kurie Clevelande suvaidins A. 
kairės: Arūnas Lapinas, Antanina Žmuidzinaitė ir Rasa Krokytė.

Kairio komediją Ku-kū. Iš

• Balandžio 27, 28, 29 die
nomis visos Montrealto etnl 
nlų grupių šeštadieninės mo
kyklos kartu su Ouebec o 
valdžia, Imigracijos depart - 
mentu, suorganizavo Comp
lexe Desjardins tarptautinę 
valko metų šventę.

Šventėje pilnai dalyvavo Ir 
Montrealto lituanistinė mo
kykla. Šventei paruošti dir
bo visi mokiniai Ir mokyto
jai. Buvo įruoštas lietuvių 
skyrius. Mokintai padedami 
mokytojų pagamino rankdar
bių, kurie buvo visą laiką 
pardavinėjami. Lankytojus 
daugiausia aptarnavo patys 
mokintai.

Skyrius buvo papuoštas 
Lietuvos vaizdų Ir. valko te-

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujom skaityto|ui 
tik uz $ 7.00 visiems

Prašome iškirpti Ir prisiųsti metams I
su viri nurodyti 
prenumeratos — — — — — — — — — — — — — — — —
mokesčiu. (Pavarde ir vardas)

(Tikslus adresas)

METINĖ ŠVENTĖ
Sekmadienį, gegužės 

mėn. 27 d. Montreal to Atei
tininkai švenčia savo metinę 
šventę. AteItlnlnlkų .įžodis Ir 
šv. mišios 11 vai. Aušros 
Vartų bažnyčioje. Po mišių 
parapijos salėje Moksleivių 
Ateitininkų Centro Valdybos 
vlce-plrmlnlntko Arvydo Žy- 
go žodis.

Po žodžio bus pertrauka 
Ir šalti pietūs, kad pasistip
rinę galėtume sekti progra
mą toliau.

Ročesterlo jaunimo vai
dintojų grupė daug repetavo,

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojos 

— • —

1440 rue Ste-Catherinc Ouest, 
Suite 600

Tel: 866-8233, niuti<488-8528

daug dirbo, kad galėtų paro
dyti koks linksmas mūsų kas
dieninis gyvenimas. Pažvel
kime į gyvenimą iš linksmos 
pusės. Ateikite visl į Aušros 
Vartų parapijos salę pasi
žiūrėti linksmo vaidinimo 
KŪ-KŪ. Tikrai į namus grį
šite su šypsena Ir gera nuo
taika.

Šeštadienį gegužės mėn. 
2t> d. 3.30 vai. p.p. pas se
seles, Arvydas Žygas, kuris 
atvyksta pas mus Iš Čikagos, 
visam Montreallo jaunimui 
rodys skaidres apie Punsko 
lietuvius. Jis kelis kartus

KUKO
A. Kairio KOMEDIJA MONTREAL Y J E,

Gegužes 27d., sekmadieni 
po 11 vai. pamaldų, 

Aušros-Vartų 
parapijos 

sal ėja.
VAIDINA: ROCHESTERIO LIETUVIU JAUNIMO 

VAIDINTOJU GRUPĖ.

Priedo; Salti pietus - Kava - Pyragai ir kt.

Bilietai: Suaugusiems $ 4.00, Moksleiviams — $2.00.
Ruoši a: Montreal io A t e it i n i n kai.

KVIEČIAMI VISI. . • VI SI I

lankėsi Punsko apylinkėse 
rinkdamas Istorinę medžia
gą apie i tenykščių lietuvių 
gyvenimą. Yra padaręs daug 
skaidrių Ir užregistravęs 
lietuviškų dainų. Savo darbo 
rezultatais nori pasidalinti 
Ir su Montrealto jaunimu. 
Kviečiame ateiti. Įėjimas 
nemokamas.

Montreal Io Ate lt tn Inka l

PAIEŠKOJIMAS
JONAS VRUBLIAUSKAS 
ieško EDUARDO PETRAUSKO 
Ir JUSTINOS POCIŪTĖS. Taip 
pat norėtu susirašinėti su drau
gais Ir buvusiais pažįstamais.

Proiome rašyti:
Mr. J. P. Vrubl I ausk as, 
211 Parkside Ave., 
Barnehurst, Kent, 
DA 7 6NR, 
ENGLAND.

e Genė Gedvilienė neseniai 
g’’įžo Iš atostogų, apsllan - 
kluslLos Angeles,San Fran
cisco Ir San Diego mles-

ma nuotraukomis. Balandžio 
29 d. sekmadienį buvo lietu
vių mokyklos Išpildoma pro
grama. Visa mokykla sudarė 
chorą: padainavo kelias dai
nas, visi šoko tautinius šo
klus. Susidariusias išlaidas

tuose. Ta proga pasimatė Ir su šventės rengimu padengė 
su savo giminėmis. Oubec o Imigracijos depart-

' me ntas. P. a.

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS 
BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
žuvavimo vieta, svarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, žuvelės I

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE
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

DR. A. O. JAUGELIENfc
Dantų gydytoja

- • —
1410 OUY STREET

SUITE 11 - 12 
MONTREAL P-Q-

Tel. 932- 6662, namų 73?- 968 I.

Dr. E. Andrukaitis, * <>.. m.c.p. <c>

TtL.: 522-7236 MONTREAL H2J 1 K4
B32. BOUL ST-JOSEPH E. P. Q. CANADA

PASIKALBĖKITE SU
Manekenu 

IEO GUREKAS________

UŽEIKITE I (SITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

L WEST*) 
AUTOMOBILE

Poittlec ★ Buick ★ A itra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJU AUTOMOBILIU !
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSU FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 E
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30-1 =

MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 10%
term, indėlius 2-3 metų 9J/4%
pensijų ir namų s-tas 9Vą%
taupomosios s-tas....................9%
depozitų-čekių s-tas 6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines 101/2%
nekilti. turto .................. 10V4%
investacines 1014%

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

GURECKaS

Nemokoma 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. 
Nemokomas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
Dr.A.S. popieraitis

B.A.. M.D., C.M.. M.Sc., L.M.C.C . E.R.C.S.lr’
Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel, 931-4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

nxu montreal west
1 1 WESTMINSTER SOUTH

automobile

4B9-5391

AMfUSMMfNr ■ RMNtrtMf

PARDAVIMAS

NOTARĖ

PHARMACIENS PHARMACISTS 1

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open,

366-9742Samedi: 9 a.m. ė 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. ė 9:30 p.m.
Livraiton gratuite - Free delivery 
Skubus ir nok ainuoj anti s pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

365-0505

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Re$.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. 1. B. 

GAISRAS e AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE e GYVYBE

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

Rūta Pocauskas,Bcx
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

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

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

DANPAR REALTIES CORP.

8 psl.

ADVOKATAS

R. išganaitfis, ba, bcl
216 St. Paul W., Montreal, P-CL 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
Suite 627, 3 Place Villa Marie, 

Montreal, Quebec H3B 2E3
Tel. (514) 871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER'BJl, B.C.L.
168 Notre Domo Street E. (Suite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

3 1 0 VICTORIA AVENUE SUITE 409 
MONTREAL OUtBEC. CANADA 
ri3Z ?M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
I r. vestoci jos J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727*3120 Nemų 374-3781

Agentūra veikia nuo 1945m.

Albertas N O R K E 1,1 0 N A S , BA. C.S.C., I.B. 
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

ĮVAIRIU.

BALDU

PER
KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

• Užeikite ir įsitikinsite, kad įjnonėjė baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRALE AVENUE LASAU! 363-3887
'_______ M** C.HTW.L. 1.. UI1 IPKCOW.flOWI I________

. —- _ KIDMTHEHUQ UETUUIU 
LJIZ3±3 HREDJTQ UNIJA

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6.0 %
Taupomąsias s-tas 9.25 %
Pensijų planas 9 %
Term. ind. 1 m. 10.25%

DUODA PA$KOLA$:
Asmenines .............................. 11.5%
Nekiln. turtą 11 %
Čekių kredito 12 %
Investacines nuo .....................12 %

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

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

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

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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