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SAVAITINIU ĮVYKIU
APŽVALGA

JEAN MARCHAND 
VEL MINISTERS

Grįžęs Iš atostogų, pailsė
jęs Jean Marchand tapo Ka
nados Aplinkos Priežiūros 
Mlnlsterlu.Tal jau 7-asls jo 
postas per paskutinius 1O m.

Žurnalistams pareiškęs , 
kad jo kraujo spaudimas pa
gydytas Ir jlssu entuziazmu 
perimąs naujas pareigas.

Tačiau, vienas iš politikų 
Albertoje pas įsakęs, kad Ap
linkos Priežiūros Mlnlste- 
rlo pareigos yra perdaug 
svarbios, kad būtų atiduoda
mos vietoj poilsio namų, 
pervargusiam mlnlsterlul.

Dar kitas, Progresyviųjų 
Konservatorių kandidatas į 
vadus. John F rase r pastebė
jo, kad tai tiesiog skandalas, 
nes šis žmogus nieko apie 
aplinkos taršą neišmano, Ir 
buvo vienas tų, kuris norėjo 
užgniaužti taršos tyrinėjimą 
Vancouver’lo aerodrome Ir 
įkyriai visiems piršo Picke
ring projektą.

KAIP PASIKLOSI. ..

Praeitą savaitę Montreallo 
miesto centre, kitoje pusėje 
gatvės nuo užmiestinių auto
busų stotles.sprogo automo
bilyje bomba. Du jame buvę 
vyrai, 27 Ir 25 m.amžiaus,
prlklausę anksčiau motoclk- 
llstų gaujai Ir jau bausti ka
lėjimu, žuvo.

Policija mano, kad bomba 
buvusi numatyta susprogdin
ti autobusų stotyje, bet 
sprogo netyčia anksčiau.

Sprogimo dieną buvo gauti 
du grąslnantys laiškais Ir a- 
nonimlnls telefonu praneši - 
mas apie ruošiamas sprog - 
dlnlmo serijas.

Laiške, rastame automo
bilyje grąslntmal pakartoja
mi, be to, reikalaujama,kad 
būtų per televiziją parodytas 
Vincent de Paul kalėjimo 
griežto saugumo skyrius nr. 
I-as.

Telefoniniam gi praneši
me nežinomasis pasakęs, 
kas tie sprogdintojai būsią , 
kad jie nepriklausą jokiai 
organizacijai Ir reiškia pro
testą grynai asmeniškai už 
savo draugus.

Streikuojančių kalinių ra
mi laikysena patvirtintų,kad 
jie nėra susirišę su agresi
jos aktais už kalėjimo ribų .

AR TIK LOGIKA ?
Quebec’o premjeras Bou

rassa pasisakė,prieš Išvyk
damas atostogų, kad jis ne - 
sutinkąs su neigiamu atsa - 
kymu Iš Ottawos dėl grąžl - 
nlmo mokesčių,kuriuos fe - 
derallnė valdžia surinks 
dėka olimpinių žaidynių.

Bourassa įsitikinęs,kad jo 
pasiūlymas labai logiškas Ir 
jis atstovaująs panašią nuo
monę bevelk vlsųkvebekle - 
člų.

Premjeras Trudeau į šito
kį pasiūlymą yra atrėmęs, 
pas įsakydamas,kad jis visai 
neplanuojąs mokėti olimpi
nių žaidynių deficitą, kurį y- 
ra įsipareigojęs sutvarky
ti Quebec’as.

Kadangi abu premjerai da
bar randasi pietuose, bus į - 
domu Ir svarbu Išgirsti, ku
riais argumentais bus toliau 
manevruojama.

R. Bourassa

DAR VIENA NESĖKMĖ
Šią savaitę vagims / ar 

pokštininkams?/nepasise - 
kė: pavogta dėžė Iš sunkve -

1976 m. SAUSIO-JANUARY 28 d.

BENDRUOMENYBĖSisS
KANADIEČIAI DALYVAVO VLIKO SEIME, BROOKLYNE, N. Y.

Vyriausio Lietuvos Išlald- 
vlnlmo | Seime, įvykusiame 
1975 m.lapkričio29-30 d.d. 
Brooklyn'e N. Y. dalyvavo Ir 
keturi asmenys Iš Kanados .

KLB Krašto V-bos pirm . 
J. S Imanavlč lūs, pas ve ik Inęs 
Seimą pabrėžė, kad Kanados 
lietuviai Vilką laiko vyriau
siu Lietuvos laisvinimo po
litiniu organu. Vasario 16 d. 
minėjimuose surinktas aukas 
skiria tik Tautos Fondui. Jis 
page Idavo, kad Ir kitų kraštų 
lietuviai Vasario Šešiolikto
sios minėjimuose savo aukas 
skirtų tik Tautos Fondui.

Kanados T F Atstovybės 
pirm. Augustinas Kuolą s 
pasidžiaugė, kad šį kartą 
matosi jau Ir Kanados lietu
vių atstovai Seime. Paminė
jo, kad nors Kanadoje Vilkui 
aukos neatleidžiamos nuo 
mokesčių, tačiau aukotojai, 
s up ras darni Lietuvos laisvės 
reikalą, duosnlal aukoja. Iš 
jų $15.000 surinko pasiš
ventėlis Antanas Flravlčlus; 
Toronto T F atstovybės plr - 

žirnio šiaurėje nuo Montre - 
alio su stipriai radioaktyvia 
medžiaga buvo policijos 
rasta padėta ant sniego krū
vos. Laimė,kad vagys klau
sėsi radijo Ir televizijos 
pranešimi} apie šios dėžės 
pavojingumą Ir grąžino jos 
neatidarę Ir niekam nepa
kenkę.

NEŽINOMI SKRAIDUOLIAI

Rytinėje Naujosios Meksi
kos srityje praeitą savaitę 
pasirodė nežinomi skraiduo
liai /UFO/.Liudininkais bu
vo Clovis miesto gyventojai, 
policijos pareigūnai.

Skraiduolių buvę apie 30 , 
cigaro pavidalo, be garso , 
pulsuojančiomis šviesomis .

Reporteris Scott Price nu
fotografavo vieną, naudoda
mas 35 mm kamerą Ir te - 
leskopą.

mlnlnkas.
Antanas Flravlčlus 

pasisakė, kad atsakydamas 
vienam tautiečiui ar nerei
kėtų gauti Kanadai dalį 
tų aukų ,“t nes ji surenka to
kias I dideles sumas, -jis 
priminęs, kad metinis Vil
ko biudžetas yra tik $ 52,000 
Ir su jais reikia vesti laisvės 
kovą visame pasaulyje. GI 
čia vietoje, viena parapijų 
turi didesnes pajamas me
tuose. Daktaras specialistas 
uždirba dvigubai daugiau į 
metus; vienas skelbimas 
-Reader's Digest ar Nev 
York T įmes kainuoja dešim
timis tūkstančių dolerių . 
Didesnėse lietuvių kol on įjos e 
bažnyčioms, namams, orga - 
nlzacljoms, kongresams į 
metus sudedama dešimtimis 
ir šimtais tūkstančių dole
rių. Tad kokią dalį J r kokį 
nuošimtį atiduodame Lietu
vos laisvės kovai? Ir dar, 
atstovas, važiuodamas į

• Vilko Seimą, kaip galėtų,Iš 
tos saujos grūdų, skirtų tė
vynės laisvei ginti, atimti 
dalį savo kiemui? Tai! būtų 
daugiau , kaip savo motinai 
numauti paskutinius batus Ir 
ją basą Išvaryti į sniegą.

Toronto Ap-kės atstovyba 
savo darbą pradėjo 1972 m. 
sausio 1 d. Ketvertų metų 
bėgyje surinko Iš viso 50 , 
159 dolerius.

Baigdamas savo efektingą 
pasisakymą, Antanas Flravl
člus padėkojo savo bendra
darbiams, ats įdėjus lems au
kų rinkėjams Juozui Valče- 
llūnul, Petrui Morkūnui Ir 
Vytautui Montvllul.

NE SKALDYMOSI, O VIE
NINGO DARBO

Nev Jersey JAV Bendruo
menės ppygardos suvažiavi
mas 1975 m.balandžio 27 d. 
priėmė rezoliuciją, kuria 
protestuoja, būk Amerikos 
Lietuvių Taryba skaldo Lie
tuvių Bendruomenę. Ta re-
zolluclla buvo paskelbta 
spau etoje.

Amerikos Lietuvių Taryba 
pareiškia, kad ji vertina Lie
tuvių Bendruomenės veiklą, 
jos neskaldo, skilimo neor
ganizuoja Ir griežtai atmeta 
daromus nepagrįstus prie
kaištus . Amerikos Lietuvių 
Taryba nėra atsakinga už 
Lietuvių Bendruomenės ski
limą, kuris yra įvykęs pačių 
Lietuvių Bendruomenės na
rių tarpe.

Pavienis Amerikos Lietu
vių Tarybos narys asmeniš
kai gali turėti savus nusista
tymus Ir savo atsakomybe 
reikštis, bet tuo atveju jis 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
neatstovauja. Amerikos Lie
tuvių Taryba gerai žino,kad 
kad šiose sunkiausiose mūsų 
tautos okupacijos dienose 
mes turime būti visi vieningi 
dlrbtlklekvlenas savo srlty-

CANADA - MONTREAL - (Estoblished 1941).

KanadieŽiai Augustinas Kuolas ir Antanas Firavičius (dešinėje) 
atvežė Seimui $25.000 surinktu Tautos Fondui aukų. deki. Ą. Fi- 
ravičius buvo apdovanotas Lietuvos Karaliaus Mindaugo medaliu 

Nuotrauka L. Tamošaičio

je.prlešlndamleslprleš oku
panto priespaudą Ir siek
dami laisvės savo tautai.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA

LAIŠKŲ, TELEGRAMŲ 
WASHINGTON1!!! - -

Senato Užsienio Reikalų 
Komitete yra svarstymui 
patelkta rezoliucija 319, ku - 
ria pabrėžiama, kad JAV 
nepripažino Ir (nepripažins 
Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Svarbu, kad se
nato nariai gautų Iš lietuvių 
kuo daugiau laiškų Ir tele
gramų, parodančių, jog lie - 
tuviai tuo susirūpinę tą se - 
ka Ir prašo greičiau tą ‘ re
zoliuciją priimti.

Visų pirma, rašyti JAV 
Senato Užsienio Reikalų Ko
miteto pirmininkui John 
Sparkman, nariams: Mike 
Mansfield, Frank Church, 
Stuart Symington, Claiborne 
Pell, Gale W. McGee, 
George McGovern, Hubert 
H. Humprey, Dick Clark, 
Joseph R. Biden, Clifford 
P. Case, Jacob K. Javits, 
Hugh Scott, James B.Percy, 
Robert P. Griffin.

Rašyti laiškus Ir’ savo 
valstijos senatoriams. Visų 
jų adresas:

United States Senate, Wa
shington, D. C. 20510.

Laiškui ar telegramai ga - 
H būti toks teks tas: "Please , 
support S. Res. 319, which 
requires assurance of non - 
recognition of the | incorpo
ration of Lithuania Into the 
Soviet Union".

AMERIKIEČIAMS APIE 
LIETUVĄ

Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo proga būtų 
svarbu gausiau amerikiečių 
tarpe paskleisti Informacijų 
apie mūsų krašto kančias ne
teisėtoje okupacijoje Ir lie
tuvių teises į laisvę. Tam 
galima panaudoti spaudinį 
LITHUANIA, kurį paruošėJ. 
Prunskls, Išleido Amerikos 
Lietuvių Taryba. Gaunama 
Altos centrinėje įstaigoje 
Chlcagoje Ir gausesnis eg - 

empllorlų skaičius bus pa - 
liestas į Altos skyrius.

THE NEW YORK TIMES 
RAŠO: /
Prosovietinių komunistų 

partijų Europos blokas pra
dėjo braškėti. Tokias Išva
das daro specialus praneši
mas Iš Paryžiaus, įdėtas 
sausio 4 d. The New York 
Times dienraštyje.

Ten rašoma, kad maždaug 
prieš du mėnesius Prancūzi
jos l-r Italijos komunistų 
partijų lyderiai, Marchals Ir 
Beri Inge r pas įrašė susitari
mą atsipalaiduoti nuo Krem
liaus Įtakos. Abiejų kraštų 
partijos pasisakė už demok
ratijos principus.

Prancūzijos komuhlstų 
partija nustojo pinigais rem
ti prosovietines Graikijos ir 
Ispanijos komunistų partijas. 
Dabar dedamos pastangos 
sušaukti Europos antl-so- 
vletlnlų komunistų parti
jų konferencijos. Minimos 
Prancūzijos, Italijos, Jugos
lavijos Ir Rumunijos komu
nistinės partijos.

• Marijonas Daujotas, Ilga
metis Lietuvos miškų dar
buotojas, Išgyvenęs 84 me - 
tus, 1975 m. gruodžio 13 d. 
mlrėLletuvoje. Prieš Il-ąjį 
Pas.Karą ėjo Įvairias miš
kininko pareigas, buvo Dot
nuvos Žemės Ūkio Akademi
jos dėstytojas, Alytaus miš
kininkystės mokyklos direk
torių; ir kt.

Prieš I Pas.Karą dirbęs 
Saratovo gubernljos/Rttsljo- 
je/ smiltynų melioracijoje 
Ir želdinime.Nuo 1950 ih.o- 
kupuotoje L letuvoje pradėjo 
tyrinėti Lietuvos smiltynus . 
Jo rūpesčiu, maždaug 200 , 
OOO ha smiltynų buvo ap
želdinta miškų naujokynais .

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ I

L

NL Bendroves Valdyba y r d nutarusi 
laikraltj siuntinėti tik ux $5.00 pir
muosius po užsisakymo motut, t. y. 
naujiems skaitytojams.
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PAVEIKSLAI, KURIŲ 
LAUKIA LIETUVIŲ
TAUTA

Mūsų praeities didybės 
paveikslus nupiešė mums 
kiti. Ar tai būtų ” Žalgirio 
kautynės ” ar ’’ Vytauto 
priesaika ’’ ir kiti - vis tai 
ne lietuvių dailininkų, bet 
kitų darbai. Net ir eilė ku
nigaikščių paveikslų, kurie 
buvo sukabinti Kauno Karo 
muziejuje, buvo atrasti ir 
surankioti, kai prireikė pat
ronų vardų prie kariuome
nės pulkų. Ka l kur le senesnie
ji paveikslai, kaip švelnio
sios Birutės Ir karžygišku - 
me sutrafaretėjuslo Gedimi
no, jau senai ant visokių 
saldainių popieriukų buvo 
išvalklotl ir nusibodę.

Aišku, dabartinė Lietuva, 
vis daugiau ir daugiau tep
tukus mirkydama į dažus, 
prikurs visokiausių kūrinių, 
kuriuos istorija šį tą išsi
rinks ir pasiliks ateičiai.. .

Bet du tautos paveikslus 
kažin ar ateis kam į mintį 
sukurti, nupiešti ... Tai.iš 
mūsų tautos tragiško Išsi
sklaidymo pave fkslus.

Mūsų broliai, įvilkti į Ger- 
manljos sūnų karišką uni
formą, šaudė ir žudė bro
lius, tik įvilktus į Dvigalvio 
Aro krašto uniformas, šau
dė ir badė durtuvais tuos 
brolius, kurie kovojo kaip 
Žvaigždės Vėliavos krašto 
ir Idėjų gynėjai.. .Klaipėdos 
krašto, Mažosios Lietuvos 
lietuvninkai smogė buože į 
galvą lietuviui iš Telšių ar 
Šiaulių, tapgi iš Čikagos
iš Brooklyn© tik todėl, kad 
tautos tragiškas likimas iš
sijojo jų gyvenimus į prie
šingas puses, į priešingus 
karo frontus. O ką bekalbėti 
apie Stallnlšką - Hitlerišką 
ir po to savoj žemėj brol
žudišką gadynęTuos šiur
pius momentus reikėtų at
vaizduoti stipriame simbo
lizme - tautos paveiksle:

Į granatos išraustą duobę, 
įvirsta Amerikos karelvls- 
lietuvls. Duobėj - jau anks
čiau įvlrtęs lietuvis vokiš
koje uniformoje... Turi būti 
sukurtas simboliškai tipiš
kas mūsiškio dėdės Šamo 
kareivis, kad tuojau pažin
tume, jog tai yra ne vokietis 
kareivis, bet visa Mažoji 
Lietuva...

Dailininkas turėtų pavaiz
duoti paveiksle visą aplinki
nę karo sceną : šautuvų už
raktų ir. ugnies atidarymą, 
krauju ir purvu varvančius 
durtuvus , dviejų brolių 
žvilgsnius, degančius be
protišku noru gyventi ir pa
siryžimu ” jį nukauti ’’... 
Ir po visu tuo parašas : 
BROLIAI.
—Tas išreikštų mūsų tautos 
tragediją: lietuviai žemai
čiai Nikai o j aus I gvardijoje, 
lietuviai - mėgiami Vllhel-
2 psl.

mo dragūnai, lietuviai — Se
vastopoly ir pas Plevną, lie
tuviai - 187O-slais pas Se
daną ir pagaliau paskutinių
jų pasaulinių karų atvejais

Antras tautos skausmas - 
tai likusiųjų vaikų išsibars
tymas po visą pasaulį. Lie
tuvių tautos trečdalis yra 
Amerikoje, lietuviai Afri
koje, Kinijoje, Australijoje. 
Lietuviai - kur šilta, lietu
viai - kur šalta...

Atrodo, kad mes nesupran
tame ar nenorime pagalvoti, 
koks yra nuostolis tautai, 
tiek savo valkų kraujo pra
lieti, idant pasaulis statytų 
civilizacijos tvirtoves, k rau
tų turtus ir gyventų praban
goje ir mumis tręštų būsi
mus derlius didesnių tautų 
trlumfallšklems žygiams.

Lietuva verkia,kaip apdai
nuota našlaitėlė ir, daug val
kų netekusi motina. Lietuva 
su išblaškytais po visą pa
saulį savo vaikais, nebesu- 
sįkalba, nors jie ir vartoja 
dešimtis pasaulio kalbų. Jie 
jau jokia kalba nebenori Iš
tarti žodžio ” Mama ’’. To*- 
kią reikėtų atvaizduoti valkų 
netekusią Lietuvą - Motiną. 
Toks paveikslas, pavadintas 
MOTINA, yra didelė kūrėjui 
užduotis ir laukia genialaus 
sukūrimo:

Lietuva - Moteris / gali
ma paimti ir Žemaitę - juk 
Lorado Taftas savo didingoj 
’’Laiko"grupėj Čikagos Va-

ar šlngtono parke įdėjo ameri
kiečių istorinių asmenų 
bruožus / su žvilgsniu,ku
pinu gilaus išsiilgimo savo 
valkų, žiūri, kai per aikštę 
praeina linksmas būrelis 
išeivių jaunimo... Jie pra
eidami, tarškia Moterei ne
suprantamomis kalbomis, 
stebina ją keistais apdarais 
/ nuo New Yorko vėjavaikės 
iki Patagonijos raitelio /. 
Nori Moteris pripulti prie 
kurio nors iš šių savo valkų, 
apkabinti, išbučiuoti jų vei
dus, bet. .. traukiasi nuo jos 
viena pudruota kabaretų pa
dauža, kalbanti angliškai, iš 
nuostabos pečiais trukteli 
argentinietė, piktai pasižiū
ri į ją kitas ar kita.. .Tiesa, 
kai kur būrelyje yra švel
naus žvilgsnio, yra malo
naus susidomėjimo šia su
vargusia Moterimi, bet tie 
žvilgsniai nedrąsūs, tie jau
nuoliai dar apsidairys, ką 
pasakys jų draugai,ar nepa
juoks už puolimą į glėbį šiai 
pavargėlei...

Dailininke , įdėk tuose 
jaunųjų būrelio veiduose vi
są išeivių jaunimo proble
mą: vieni nė nežinojo,kas ta 
Lietuva, kiti norėtų žinoti, 
jei kas ją parodytų. O dar 
kiti pasiruošę ją apkabinti 
tuojau pat. Įdėk savo įkvėpl-

mo vizijas Į šią T autos-Mo
tinos tragediją ir tu, daili
ninke būsi nemirštamas. Nes 
lietuvių tauta nemirs! Ko
kiame pavidale ir kur, bet 
aišku, ji gyvens ir tave įver
tins.

Juk Roma tebekasa iš po 
savo kojų didingos kūrybos 
liekanas iš tų laikų, kai dar 
niekas nežinojo kas ta "Ro
ma " buvo: etruskai - grai
kai ? Lotynai ? Ar eilė ki
tokių. O šiandien jau kalba
ma apie Romą ir jos praei
tį. A rėjas Vitkauskas

LAIPEDA MUSŲ AKIMIS
Jau pačiame šio miesto pavadinimo dualizme — Klai

pėda ir Memel — pasireiškia dviejų kalbų, dviejų tautų, 
dviejų luomų, dviejų kultūrų kova, kas yra šio krašto cha
rakteringasis reiškinys. Viena svarbiausiųjų Klaipėdos 
gatvių lietuviškai vadinasi Laukininkų gatvė, o vokiškai 
jos vardas Fridrich-Wilhelm Strasse. Tos gatvės pavadini
mas lyg apibūdina visą Klaipėdos problemą. Ar klaipėdie
čiai ilgai dar laikysis savo klaidingo išdidumo ir nenorės 
išsižadėti abejotinos garbės vaikščioti vokiečių kaizerio 
vardo gatve, ar jie pasuks demokratiškąja laukininkų 
gatve ir galų gale eis ranka rankon su Lietuvos laukinin
kų respublika? r J

Teko Klaipėdoj ir kituose krašto provincijos miestuose 
girdėti ne maža prakalbų iškilmių proga. Tuo tarpu, kai 
šiaip kalbant iš lietuvių daugiausiai girdėti raminimų, kad 
Klaipėdos krašte viskas tvarkoj ir jokių pavojų nėra, vie
šose prakalbose net perdaug skambėjo gąsdinančių tonų. 
Vienoj iškilmėj iš kalbų galėjo padaryti išvadą kad jau 
"kuone ryt reikia laukti pavojaus, o apsiginti turėsim tik 
patys, kuone vietos jėgom. Atrodo, kad kaip tik mažiau
siai reiktų tokių gąsdinimų, bet daugiau pabrėžti tvirtą 
ryšių tamprumą, kurs jungia Klaipėdos kraštą su Lietuva, 
kad pasikėsinimas prieš šį kraštą būtų Versalio sutarties 
laužymas, kad tai būtų ženklas visiems kibti j puoliką, 
taigi ne viena Lietuva stovi už Klaipėdos krašto nugaros. 
Skleisti nuolatinį gandą apie pavojų labai rūpi vokiečiams, 
kurie tuo žymiai ir laiko savo rankose gyventojų sielas ir 
balsus. Jie vis tvirtina: saugokitės, neikit su lietuviais, 
nes greit ateis Hitleris ir tam bus blogai, kas pasirodys 
ėjęs prieš vokiečius. Šie gąsdinimai visada turėjo lemian
čios reikšmės gyventojų nuo
taikoj, tuo labiau dabar.

•
Pravažiuodamas Šilutę, už

ėjau į vieną krautuvę papiro
sų. Matau tokį vaizdą: jau
nas pardavėjas politikuoja su 
senu barzdotu kaimiečiu ’r 
abu kalba lietuviškai, išgirs
tu paskutinius žodžius: „taip 
ilgai nepaliks“, kuriuos išta
ria jaunasis. Senis, matyt, 
kiek įgėręs, tyliai žiūrėjo į 
papirosų pirkimo procedūrą.

• Bet man jau išeinant, jis stai- 
ga ėmė muštis į /Rūtinę ir 
tarė vokiškai: „Taip, .vokie
čiai mes buvom ir vokiečiais 
turime palikti“.

• t’

Tikrai Klaipėdos kraštas 
toks kampelis, kur tautiniai

klausimai susipainioję tiesiog iki aabsurdo. Visi tie akty
vieji „neimanininkai“ ar „hitlerininkai“, kuriuos mačiau 
Bajorų kalėjime, visi tie į lietuvius žvairuoją konspirato- 
riai, visi tie „vokiečiais turintieji pasilikt“ juk tie patys 
Naujokai, Jurkšaičiai, Žardininkai, šileliai, Mikšaičiai ir k. 
lietuviškų pavardžių nešiotojai. Tokių pavardžių čia 90 
gyventojų. Dalis jų yra susipratę lietuviai, dalis atvirai 
demonstratyviai vadina save vokiečiais, bet dauguma to
kių, kurie gudriai sakosi esą „memellenderiai“ — „klaipė
diškiai“. t. y. tokie, kas pagal aplinkybes kartais prisideda 
prie vienų ar kitų, kur naudingiau.

Tikrai reikia nemažo heroizmo suvokietintųjų tarpe 
būti tikram, sąmoningam klaipėdiškiui lietuviui ūkininkui. 
Tai atrodo absurdu, o ištikrųjų taip yra. Juk dauguma 
kaimynų, vietos valsčiaus vyresnieji, mokytojas ir kiti vie
tos „ponai“ dažniausia esti vokiškos dvasios ir nuo jų 
aktingam lietuviui tenka pkkentėti ir pašaipos ir grasini
mų. Bet visgi grįžtančių į savo tikrąją tautą skaičius di
dėja.

Tačiau vokietininkai išdidūs ir jie mano, kad jų jėgos 
ne tik kad nesilpnėja, bet dar auga. Pavyzdžiui, vienas žy
mus tenykščių vokietininkų vadų veikėjų sako: „Mūsų kul
tūra imponuoja ir čia nieko nepadarysi.. Tikit, ar netikit, 
bet aš esu tikras, kad net atėję iš Didžiosios Lietuvos jūsų 
žmonės darbMtakai ar kaimiečiai ne tik kad nesulietuvina 
vietinių, bet A«^«tengiasi greičiau išmokti vokiškai, sten
giasi atrodyti kaip vokiečiai ir net suvokietėja“. Lietuvių 
vekėjai gi tik juokėsi iš tokio tvirtinimo.

Su tais kultūros klausimais 
tikrai savotiškai. Vietos se
nieji gyventojai lietuviai ir 
vokiečiai vis pabrėžia, kad jie 
kultūringesni už didlietuvius, 
nes jiems kultūra atrodo so
tus, švarus gyvenimas, žo
džiu tai, ką mes vadinam 
„materiale kultūra“, kurios 
stoka taip mums prikišama. 
Mes gi atvykstam J Klai
pėdos kraštą su ūbaisiais neš
ti tikrą kultūrą, dvasios kul
tūrą. Išeina, kad mes norime 
iš raudonikio, storo alaus mė
gėjo padaryti sudvasintą as
menybę Gandi ar mūsų Vy
dūno pavydalo. Su tokiais 
tarpusavio kultūrinimo tiks
lais vieni prie kitų eidami, 
turbūt vieni antriesiems at
rodome kiek komiški.

J. Paleckis.

Buvusieji Klaipėdoj kaizerinės Vokietijos paminklai: Vilhelmo 
I (stovi) ir Borusijos, kurie buvo po sukilimo nuimti nuo pje- 

destalių ir riogso gaisrininkų kieme.

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

i

NEGALI BŪTI 
VIENAPUSIŠKA GALUTINE 
TIESA

( Praeitųjų metu apmastymas )

Šis mano rašinėlis turėjo 
pas įrodyti daug anksčiau, bet 
visokį svarstymai ir per
svarstymai ir pagaliau paš
to streikas viską užvilkino 
taip, kad kaip ir nebever- 
tėtų rašyti. Tačiau svarbių 
reikalų visiškas nutylėjimas 
neina į naudą, o atvirkščiai 
neša žala. Nors čia rašoma 
tik apie vieną nedidelę lie
tuvių koloniją, bet gaila ir 
jos, kaip kad gaila žmogui 
amputuoti ir mažąjį kairės 
rankos pirštelį,

Reikalas eina apie St. 
Catharines lietuvių koloni
ją. 1975 m. balandžio mėn. 
30 d. "NL” 17/2145 nr. sky
riuje ’’ Ir gerai ir blogai " 
rašinėlyje "Kita lapo pusė " 

Dalyvis - P. P. Iškėlė keletą 
kritikos pastabų apie St. 
Catharines apylinkės dabar
tinę lietuvių veiklą. Tas la
bai nepatiko nekurtoms vie
tos ’’ išrinktiesiems ". Jie 
per tris " NL ’’ numerius be 
jokio objektyvumo su di
džiausiu įnirtimu puolė nie
kinti autorių ir jo rašinį. 
Buktai Dalyvis - P. P.yra 
išaugęs nelietuviškoje dva
sioje, jo rašinys nuo pra
džios iki galo yra pilnas 
prasįmanymų, tiesiog me
las, lietuvių žeminimas ir 
t. t. Aš labai retai į spaudą 
rašau, bet šį kartą toks ten
dencingas vienos pusės nei
gimas, privertė ir mane su 
savo trigrašiu įsiterpti Ir 
sakyt tiesos žodelį tiems, 
kurte nemėgsta kritikos ir 
laiko save neklystančiais. 
Lietuviškas priežodis sako: 
nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus be klaidos. Sąži
ningi asmenys kritiką pri
ima kaip pastabą, ateityje 
daugiau taip, neklysti. Jei 
pastabos būna netikslios ar 
perdėtos, jis jas atitaiso su 
paaiškinimais. Tačiau tie , 
kurte jokių pastabų nepriima 
arba jas laiko savęs įžeidi
mu, yra dažniausiai tos ne
gerovės pradininkai bei kal
tininkai.

Tikuose, ’’ NL "redakcija 
supras šio reikalo reikšmę 
ir suras vietos Dalyvio-P.P. 
šiam mano papildymui. Tuo 
labiau, kad priešingų pasi

sakymų tilpo net trys, o už
tariančiųjų bei pritariančių
jų nei vieno.

Pirmiausia Dalyvlo-P.P. 
puolėjams turiu priminti, 
kad norint atitaisyti " ne
tiesą ’’ reikia įrodyti faktais 
ir faktais atremt, bet ne 
švaistytis rašiniuose pami
nėtais epitetais.

Tiesa, Dalyvlo-P.P. opo
nentas be įrodinėdamas, kad 
tikrai prie anglų paminklo 
buvo 15 kalbėtojų, išvardino 
visus pavardėmis ir į skai
čių priskaitė invokacljos 
skaitytoją, rengėjus ir tai 
vietoj 15 -kos sudarė tik 14. 
Taip skaičiuojant galima 
laikyt kalbėtojais visus da
lyvius, tai būtų susidarę net 
kelios dešimtys. " Viešame 
pareiškime " NL ’’ Nr'. 32, 
2159, 1975 m. rugpiūčlo 13 d. 
Juozas Paukštys ir Pranas 
Dauginas Dalyvio-P.P. tei
gimus patvirtino, kad St. 
Catharines ’* blizgančioji " 
b - nės Valdyba tikrai buvo 
ne rinkta, bet dviejų asmenų 
paskirta.

Pilnai pritariu ir gerbiu 
"NL"redakciją už patalpini
mą Dalyvlo-P.P. straipsnio 
ir tuo pačiu už parodymą, 
kad "NL" eina teisingu ir 
geru keliu.Tai tikra spaudos 
laisvė, kur kiekvienas skai
tytojas turi teisę pasisakyti 
savo nuomonę, nežiūrint, ar 
kam patinka, ar ne. Mano 
supratimu nespaus dlntlnl 
rašiniai turėtų būti tik gry

nų melagių, kurie patys pri
sipažįsta: aišku, nesako, 
kad melavau, bet ’’ Į vėliau 
netikslumą ’’.

Dalyvlo-P.P. rašinys ne
pakenkė nei spaudai, nei 
lletuviškam veikimui. Jis 
tik dalinai Iškėlė kai kurių 
asmenų nes įskaitymą su lie
tuviškuoju idealu. Spaudoj jo 
iškelti klausimai vietos vi
suomenę taip sudomino, kad 
ir tie, kurte senai buvo ne
skaitę lietuviškos spaudo^, 

’dabar to rašinio ieškojo ir 
su įdomumu jį skaitė. Ne 
paslaptis, kad ir daugumas 
skaitytojų gavę "NL" pirmu
čiausiai žiūri, ką rašo " Ir 
gerai ir blogai ’’. Tokie at
garsiai girdėt ir pačioje 
spaudoje. To pasėkmės yra, 
nė vienos grupės rūtlnlnė 
pagina: vienas kitą garbinant 
bei save išs{garbinant, bet 
visų skaitytojų polemizuo
jančios nuomonės, kaip kad 
Dalyvls-P.P. kelia. Jis sa
vo rašiniu davė suprasti, jog 
užtenka tos nusigyvenusios 
pavienių asmenų diktuoja
mos veiklos Ir kad kiti lie
tuviai yra neblogesni už 
teškantį garbės " elitą ".

Arba kad ir šie pasigiri- 
mal spaudoje : ’’ Šiais metais 
ypatingai gerai dirbanti b-ės 
valdyba, pasigėrėtinai gera 
blizgančia veikla suruošė 
didingai labai svarbų Vasa
rio 16 minėjimą, kurio Iki 
šiol St. Catharines nėra bu
vę".-Tikrai iki šiol tokios 
perdėtos panegirikos dar 
nėra buvę. Aišku, toks sa
vęs garbinimas yra kartu 
buvusių valdybų žeminimas 
ir iš ankstyvesniųjų veikėjų 
pas ityč joj imas. Gi St. Cat -
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TIKRA AR TARIAMA KRIZE 
LIETUVOS KATALIKU

. BENDRIJOJE ?
Dalinai Iš laiškų, dalinai 

Iš privačių lankytųjų įspū
džių Ir dalinai Iš LKB Kro - 
n Ik os žinių sprendžiant, so- 
vletlnamosLietuvos! Katali
kų Bendrijos,daugiau pačios 
dvaslškljos, tarpe esama,jei 
ne pusiau ryškaus skilimo , 
tai neabejotinai dviejų, gana 
skirtingų nuomonių. Viena jų 
atstovautų kietą, principinį 
Ir besąlyginį /kartu Ir ne- 
kompromlslnį/ nusiteikimą 
Bendrijos Ir ateistinės so
vietinės valdžios atžvilgiu . 
Kita dalis,tikėdama,kad sa
vo elgsena neišduoda pagrin
dinių principų, laiko Ir įvy- 
k lų tėkmės diktuojama,lin
kus rasti šiokį tokį modus 
vlvendl su vietinės valdžios 
įstaigomis, tikėdama, kad 
taip elgiantis yra šiokių to- 

j klų galimybių pagelbėti ti
kinčiųjų bendruomenei Ir pa
čiai administracinei Bend
rijos struktūrai. Atsieit, te
gu Ir minimalus,tegu,kar
tais Ir oficialus bendravimas 
vykdomas tarp Bendrijos, 
kaipo tikinčiųjų Institucijos 
Ir bet kokiai religinei prak
tikai priešingos valdžios įs
taigų. Tokioje, lyg Ir talkio
je konfrontacijoje, Iš šalies 
stebint, ypatingais lalmėjl-

i mals negalėtų girtis viena ar 
Į kita pusė. Tačiau, netęslant 

tokio dialogo, ar jam Išvirtus 
tik monologan, kai kas gal
votų, kad tikinčiųjų Ir Bend
rijos padėtis būtų dar sun - 
kesnė Ir tamsesnė.

Varžtai dideli, toleranci
jos Ir laisvės tikinčiųjų 
bendruomenė kaip Ir neturi. 
Tad kiti galvotų, kad Iš val
dančiųjų tiek mažai gaunant, 
vargu ar apsimoka Ir pasi
teisina bet kurios nuolaidos 
ar tiesiogiai ar netiesiogiai

tharlnes apylinkėje bevelk 
nėra lietuvių,kurie būtų ne
prisidėję prie lietuviškos 
veiklos Ir nėra buvę b-nės 
valdyboje. Kiekvienas Ir 
kiekviena valdyba dirbo Ir 
yra ką nors atsiekusi bei 
naujesnio į veiklą įnešusi. 
Laurų užtai jos neieškojo Ir 

i kitų nežemino. Kuo skirtin
gos n Is buvo š/m Vasario 16 
minėjimas už buvusius, jei 
jam segama " didingo " mi
nėjimo 
programoj, nei paskaitoj, nei 
kituose dalykuose niekuo dl 
dlngesnlu bei ypatingesniu 
šis minėjimas nepasireiškė. 
Anglų paminklo pagerbimas 
Ir kviestų kitataučių svečių 
kalbos, paslvalšlnlmal bei 
svečių apdovanojimai atsi
rado ne šiais metais, bet 
buvopradėtl jau 1952 metais, 
nežiūrint, kad tais laikais 
panašiam veikimui buvo 
daug sunkesnės sąlygos.Ta
da izraelitų atstovas Ir pra
šomas nedalyvavo, dabar gi 
be raginimo prisideda Ir Il
giausiai kalba. Tiesa, šiais 
laikais yra lengviau prieiti 
bei susitarti su kitomis tau
tomis Ir dažniau kartu pa- 
žygiuot, bet tai nėra lietuvių 
ar b-nės nuopelnas,© tik po
litinėm sąlygom pasikeltus, 
atkreiptas didesnis dėmesys 
į lietuvius, kaip ir į kitas 
tautybes.

Dalyviui - P. P. primeta
ma,kad jis Iškonevelkęs Va
sario 16 šventės minėjimo 
paskaitininką, pakenkė lle-j 
tuvlškajal veiklai Ir kartu 
kenkė b-nės naujos valdybos 
sudarymui.Keista, kaip Da
lyvis-P. P. aprašęs kas buvo 
kalbėta minėjimo paskaito
je, galėjo paskaitininką Iš
koneveikti, juk jį sutapdlno 
su S.Kudirka dėkotojas, o ne 
1976. I. 28

Dalyvis-P. P. Dar keisčiau, 
kaip Dalyvis - P. P. galėjo 
pakenkti b - nės naujos val
dybos sudarumul, jei šioji 
" ypatingoji " valdyba susi
darė 1974 m. gruodžio mėn.t 
o Dalyvlo-P.P. rašinys atsl-' 
rado "NL" tik 1975 m .balan
džio mėn. Išeina, kad dar 
rašiniui nepasirodžius, jis 
jau kenkė naujos valdybos 
sudarymui.

Bot gi gerbiamieji, prieš 
etlkėtė ? Juk nei metant kaltę kitiems, pirma 

pasižiūrėkit į savo kiemą, 
kame tūno šių dienų nelai
mės didžiausia priežastis. 
Nerūšluoklt kas kokioje 
dvasioje yra Išauklėtas, bet 
daug geriau ir naudingiau 
bus pasitikrint, ką pats esi 
Išauki ėjęs.

Bebaigiant man šį rašinį 
Ir vėl pasipylė spaudoje 
gnlūžtas asmeninių purvų 
prieš vietos lietuvius. Viena 
žaizda dar nebaigė užgyt, 
atsiranda jau kita.J.Šarap- 
nlckas, save išslgarblnda- 
mas net per tris " Naujie
nų " numerius, iškoneveikta 
P. Polgrlmą. Skaitos yra 
žmonių, kuriems laisvai ga
lima spaudoje kitus niekin
ti, o apšmeižtiesiems nelei
džiama net pasiteisinti.

Ištikrųjų, jei bendruome
nės valdyba galvoja Išlaikyti 
tikrą lietuvišką bendruome
nę, tai turėtų pagrindinai 
pergalvoti Ir pakeisti veiklos 
kryptį. Nedaug reikėtų - tik 
tesėt pažadą, kuris buvo 
plačiai naudojamas ją orga
nizuojant, būtent " nežiūrint 
nei religinių, nei politinių 
įsitikinimų visi lietuviai ly
giateisiai bendruomenės da
riai ". Kur tas pažadas liko 
šiandien ?

Pensininkas -N.P. 
St. Catharines,Ont

KAUNO BAZILIKA (Nuotrauka is praeitų metu vasaros )

pataikavimai visas teises tu
rinčiai valdžiai, kurios ran
kose visų esamų įstatymų ar 
net pačios konstitucijos In
terpretacija. Juk Ir pati 
teisminė procedūra yra gry
nai priklausoma nuo valdan
čiųjų sluogsnlų, tad bešališ
kas sprendimas kaip Ir neį- tarnaujančios, 
manomas tenykštėje "Statė

moję. Visa tai yra didelė 
Lietuvos tikinčiųjų tragedi
ja, nes, bent klek giliau 
žvelblant, ypač Iš tollmes - 
nės distancijos, gal net Ir 
kiekvienu atveju, laimėtoju 
liks tie, kurių rankose vai - 
džla Ir visos priemonės jai

Steblnt padėtį Iš už keltų 
tūkstančių mylių, žinoma, 
viskas gali atrodyti kitaip . 
Vienoki ar kitokį mūsų pa
tarimai /jei kas jų Ir paisy
tų/ gali net Ir labai prašauti 
pro šalį. Vis dėl to, yra kai 
kurių davinių spręsti, kad 
krašte likusieji tikintieji lyg 
Ir žvalgosi patarimų,suges
tijų, gal net Ir direktyvų. Sa
vaime suprantama, pirmoje 
eilėje jų žvilgsnis nukrypsta 
Vatikano pusėn, Išeivijoje, 
nemaža dalis mūsiškių Išvl-

PRANEŠIMAS
Slf!

Kiekvienais metais per du milijonus kanadiečių keliauja į užsienio 
kraštus, ir kai kurie jų turi sunkumų bei problemų kelionės metu. Bet ir 
kai kurie asmenys neapsisaugo rizikuodami sugadinti savo atostogų 
arba tarnybines keliones nemalonumais, kuriu dažnai jie galėtų 
išvengti.

[važiavimo taisyklės į. kitų Šalį, yra nustatomos tos Žolies vyriausy- 
bas. Tos taisyklės apima dalį, arba visus dalykus: [važiavimo ir išva
žiavimo vizas, muitų, įyvlamųir išvežamų valiuta, sveikatos liudijimo, 
automobilio registracijų bei įleidimą, tarptautinį ir vietinį vairuotojo 
leidimų, sienos perėjimo bei patikrinimo punktus, turistines korteles.

Naujausios informacijos turėtu būti gautos ii atitinkamos Žalios 
ambasados, konsulato arba kompetentingos kelionių agentūros.

Isidėmėkite — Kanados pasas ir gana dažnai sveikatos liudijimas 
bei viza yra reikalingi dokumentai. Be jų galite, būti gražintas sekan* 
čiu lėktuvu arba dar blogiau. . . galite būti pasodintas kalėjirrarr už 
nelegalų įvažiavimų,

GERO LIETUVIO SĄVOKOS
Liūtas Grinius BEIEŠKANT

DISKUSINĖ TEMA

P erspausdinta ik '‘Mūsų l’yčio“, 1972

Atsakymo reikia ieškoti, 
taikant tuos pačius asme
niško vertinimo - humaniš
kumo, sąmoningo tautišku
mo Ir bendruomeniškumo -
reikalavimus. Todėl turime - 
klausti, ar lietuvis komu
nistas gali būti "geras žmo
gus ", tai yra, ne tik asme
niškai niekam nekenkiąs,bet 
kitiems gera darąs ? Šiuo 
būdu, vertiname žmogų pagal 
jo pastangas Ir porelšklus, 
vengdami pavojingų apibend
rinimų, kylančių Iš grupės 
ar partijos nuspalvlnlmo. Se
kantis klausimas yra lietu
vio komunisto tautiškas są
moningumas, t. y. klek jis 
yra lietuviškas savyje, savo 
šeimoje ? Taikę šį reikala
vimą mūsų aplinkos veikė
jams asmeniškoje plotmėje, 
turime lygiai taip pat jį tai
kyti Ir Lietuvoje gyvenan
tiems. Galop, turime sverti 
bendruomeniškumą. Klek 
lietuvio komunisto visuome
niški poreIšklai yra naudin
gi lietuvių tautai ? Juk, jei 
lietuvis komunistas stengia
si gera daryti lietuviams, 
negalime jo nuvertlntTvlen

PASINAUDOKITE PROGA
MAŽOJI LIETUVA III tomas pasirodys spaudoje šių metu 

pavasarį ir knygos kaina bus $ 15.00. Is anksto atsisakiusiems 
ji tekainuos tik S 10.Q0. ,

Knyga turi virs 300 puslapių, joje yra 6 studijos apie Motąją 
Lietuvą su semėlapials, kuriu dalis dar niekur nebuvo paskelbta. 
Knygą redagavo pro!. Martynas Brokas. ,

Neat įdėliodami siuskite knygos atsakymui 10 dol. įiuo adresu: 
LITHUANIAN RESEARCH INSTITUTE, 
29 West 57th Street, New York,N.Y-10019.

so nesupranta, nenori ar 
nesugeba suprasti vatlkahl- 
nės politikos vingių, klek tai 
liestų kraštų anapus likusių 
tikybinius re įkalus. Čia daug 
kam atrodo, kad Vatikanas 
minkštėja Ir nėra pakanka
mai pastovus, nuosaikus Ir 
kietas savo įtakoje Ir spren
dimuose, liečiant sovletlna- 
mų Ryt. Ir Vld. Europos 
kraštų katalikiškų bendrijų 
problemas. Paprastai mes1 
linkę Interpretuoti tą vatlka- 
ąlnės politikos liniją taip, 
kaip mums tame reikale ne
sant bešaliais stebėtojais, 
atrodo, Ir mūsų supratimu , 
yra reikalinga.

Visas, reikalas yra komp-

UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTERIJOS

dėl politinės prlklausomy-lluclja. Kaip matome Iš įvy- 
bės. Lygiai, jei priklauso-klų, kolonlallnės Indijos, 
mybė ne lietuviškų tikslų Afrikos tautų, vėliausiai 
grupei aukoja lietuvių Inte- Bengalijos / Bengladešo / 
resus kitos tautos naudai, nepriklausomybės paskelbli- 
tarptautlnlams tikslams ar mų, nacionalizmas tebėra 
kitos valstybės naudai, vien stipriausias žmonių sant-

- negalime žmogaus vadinti varkos įtalgotojas.
" geru lietuviu ".

Abstrakčiai ir nešališkai 
taikant " gero lietuvio " 
mąstą lietuviui komunistui 
ar kitos nelietuviškos gru
pės ar partijos nariui Išsi
vysto penktoji Išvada:

Priklausomybė ne lietu
viškų tikslų grupei ar par
tijai neužkerta kelio žmogui 
būti " geru lietuviu ", nes 
vertiname žmogų, o ne gru
pę, kuriai jis priklauso.

in. KITOS TEORIJOS
" Gero lietuvio " sąvokos 

Ieškojimas netiesioginiai 
palietė bent keltas šiais lai
kais stipriai jaučiamas so
dai - ekonominės politikos 
filosofijas. Nesunku atspė
ti, kad siūlomos Išvados 
remiasi humanistinio nacio
nalizmo tezėmis. Naciona
lizmas pradėjo stipriai 
reikštis 17 - 18 amžiuje Eu
ropoje Ir Amerikoje, prade
dant Anglijos puritonų revo- 

llkuotas, jaut/us Ir gyvybi
niai svarbus, siekiant Išlai
kyti ar net Ir kelti tikinčiųjų 
religinius įsitikinimus. At
rodo, kad dalis Lietuvos 
bažnytinės hierarchijos' lyg 
Ir pritaria Vatikano užimtai 
linijai, o kita dalis jaučiasi 
apvilta didžiausio pasaulyje 
moralinio autoriteto Ir pa
likta savo likimui. Tie vidi
niai nesutarimai ar nesklan
dumai, gaila, bet tikrai ne
prisideda prie tikinčiųjų Ir 
jų dvasios vadovų didesnio 
tarpusavio supratimo Irkon- 
solldacljos. Tai labai llūd - 
nas tarpsnis Lietuvos Kata
likų Bendrijos kasdieninės 
egzistencijos raidoje.

Humanistinis liberališkas 
nacionalizmas yra daugiau
siai anglosaksų kultūros pa
darinys / anglų J. Mlltono Ir 
J. Locke’s, vokiečių L.G.

. Herder'lo, amerikiečių T. 
I Jefferson'o Ir T. Palnį sta
tąs dėmesio centre žmogų, 
gyvenantį Ir Ieškantį gerbū
vio savo tautinės kultūros 
aplinkoje.

Priešpriešiais šiai kla
siškai demokratinei teorijai 
stovi kraštutinis nacionaliz
mas, vėlesniais laikais Iš
vystytas B. Mussollnl’o Ita
lijoje, A. Hitlerio Vokieti
joje, F. Franco Ispanijoje. 
Kraštutiniai nacionalistai 
vietoje humanizmo žmogui, 
centre stato valstybę, vado
vaudamiesi teze, kad daugu
mos, t. y. valstybės, nauda 
pateisina Individo auką.

Humanistiniam naciona
lizmui oponuoja taip pat in
ternacionalistai - kosmopo
litai, kurie telkia, kad žmo
nijos problemos gali būti 
pašalintos tik " vlršutlulš- 
kals " sprendimais, nes tau
tiškos valstybės, kovodamos 
už savo naudą, neišvengia
mai veda prie vienašališkų 
Ir todėl kitiems žalingų 
sprendimų. Internacionaliz
mas nėra naujas. Jis stip
riai reiškėsi mūsų eros 
krikščionybės pradžioje, 
kuomet tautybės sąvoka ne
buvo ryški. Viduramžiuose 
internacionalizmas buvo at
stovaujamas Romos Katalikų 
Bažnyčios,© vėliausiais lai
kais jis reiškėsi kaip eko
nominė filosofija kapitaliz
mo, socializmo, komuniz
mo, bolševizmo sistemose.

Yra įdomu palyginti šių 
tarptautinių teorijų raidą 
prakt Ikoje . Kapitalizmas, 
anksčiau reiškęsis labiau
siai valstybės plotmėje/pvz 
Anglijoje /, šiandien virstą 
tarptautiniu, kaip tai ryšku 
Iš didelių bendrovių pastan
gų pelno siekti kuriant-savo 
šakas Ir gamyklas visame 
pasaulyje ; socializmas,-gi, 
šiandieninėje praktikoje, yra 
bevelk be Išimties humanis
tinis -tautiškas ; komunizmą 
seką kraštai, vis labiau pri
ima nacionalistinį atspalvį. 
Taigi, Išskyrus ekonominius 
kapitalistinių bendrovių 
tikslus, visos kitos s odai - 
ekonomlnės politinės filoso
fijos praktikoje rodo stiprų 
polinkį į nacionalizmą.

Stebint vis stiprėjančias 
tautines pažiūras žmonijoje, 
atrodo tikslu reikalauti, kad 
kiekvienas žmogus savo 
bendruomeniškas pareigas 
vykdytų siekdamas pirmiau
siai savo tautiškos bendruo
menės gerovės.

V. UŽBAIGA
" Gero lietuvio ” sąvoka 

mūsų aplinkoje Iki šiol nebu
vo nagrinėjama. Keldamas 
apibrėžimo reikalingumą, 
stengiausi pasiūlyti bendras 
vertinimo formas. Suglaustai 
jos gali būti Išreikštpą ši
taip :

" Geras lietuvis " yra tas, 
kuris ne tik nekenkia, bęt yra 
naudingas kitiems žmonėms, 
Įcurls sąmoningai Išpažįsta 
ir stiprina savo Ir šeimos 
tautiškumą, kuris dirba sa
vo tautiškos bendruomenės 
Ir savo tautos naudai., M
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Pasirodė paskutinis pe
reitų metų Llthuanus nume - 
ris? "

Norėtųsi, kad į šį anglų 
kalba leidžiamą žurnalą dl - 
dėsnį dėmesį atkreiptų mūsų 
aukštąjį mokslą bestudljuo - 
jąs jaunimas, mūsų esamie
ji ar busimieji Intelektualai, 
mūsų užsiangažavę lietuvių 
ar kitų visuomenių veikėjai .

!Tikslas šio leidinio yra

ANUS

suotas Public Affairs Infor
mation Service Ir galima 
gauti mlkrofllmose Iš Uni
versity Microfilms, Inc. Ann 
Harbor, Mich. ,48106.

Pagrindiniai šio nume
rio straipsniai:

The Prussian-Lithuani
an Frontier of 1242,

Decision-Making during 
The Last Days of Lithuanian 
Independence,

A Conversation with 
the Artist Romas Viesulas, 

remti Ir atspausdinti tyrinė
jimų medžiagą, liečiančią 
Baltijos sritį. Šis meno Ir 
mokslo žurnalas pristato ir- 
nagrinėja klausimus, suslju- 

Vaclovas Sidzikauskas 
On the Early Years of Li
thuanian Diplomacy

Knygų apžvalgoje - No
ted Scholars of The Llthua-

E PIT AFIJOS

N. Kvletlnskas

sius su Pabaltijo valstybių ' 
kraštais Ir žmonėmis.

To žurnalo stralpnsnlal 
yra kondensuojami Ir pasi
rodo American Bibliogra
phical Center Ir Historical 
Abstracts. Taip pat Indek-

nlan Language.
Pailiustruotas . 7-lals 

Romo Viesulo dailės’ darbais 
Ir trims žemėlapiais.

Šį numerį redagavo T. 
Remelkls, Calumet College.

N.

Thomas Remelkls 
Calumet College 

IS:
THE DECICION OF THE LITHUANIAN GOVERNMENT 
TO ACCEPT THE SOVIET ULTIMATUM OF JUNE 14, 

1940
•n j
in- I

BACKGROUND
As the German armies were crushing the last French 

resistance, Stalin decided to Implement the Nazi-- Soviet 
agreements of August and September, 1939, by occupying 
and absorbing tha Baltic States Into the USSR.

/The ultimatum was preceded by three weeks of dip
lomatic pressures, Including negotiations In-Moscow by a 
Lithuanian delegation headed by the Foreign Minister Juo
zas Urbšys and later even the Prime Minister • Antanas 
Merkys. Soviet accusations Included charges of kidnap - 
pings of Soviet soldiers stationed In Lithuania and the for
mation of a Baltic anti-Soviet military pact. For e » ten
sive documentation of these events see Bronls Kasias,The 
USSR-German Aggression Against Lithuania, New York, 
1973, chapt.H; also US House of Representatives, Third 
Interim Report of the Select Committee on Communist Ag
gress Ion, 83 rd Congr., 2nd ses., Washington, D. C., 1954/

l.That the Minister o f Internal Affairs, M. Skučas , 
and the Director of the Department of Security/secret po
lice/, Povilaitis, be Immediately delivered to the judicial 
authorities and tried as directly guilty of acts of provoca
tion committed against the garrlssons of the Soviet Union 
In Lithuania.

2. That a government be Immediately formed In LI - 
thuanla capable of assuring and determined to assure the 
proper fulfilment of the Treaty of Mutual Assistance bet - 
ween the Soviet Union and Lithuania and to suppress firm
ly the enemies of this Treaty.

3. That a free entry Into the territory of Lithuania be 
Immediately assured for units of the army of the Soviet U- 
nlon which will be stationed In the most Important cen
ters of Lithuania and which will be sufficiently nume
rous to assure the enforcement of the Treaty of Mutual 
Assistance between the Soviet Union and Lithuania and to 
put an end to acts of provocation directed against the gar- 
rlssons of the Soviet Union In Lithuania.

1. Ant trijų moterų kapo
Amžinu miegu čia miega motė, marti Ir anūkė. 
Motė,lietuvė, dainoms Ir raštais gyvenimą audė. 
Vokietė buvo marti. Anūkė apslglmė anglė, 
Angliškai amžių gyveno Ir angliškai žemę paliko. 
Kiūtink, Praeivi, tolyn, čia dvasios jų nebylės stovi. 
Moterys moka tylėt, kai kalbėti nemoka: 
Kol dar žemėj gyveno, pirštais kalbėtis gebėjo, 
Amžinybėj jos tyli: dvasios pirštų neturi.

2. Ant turtingo lietuvio kapo 
Gerbki, Praeivi, galingą antkapį marmuro kieto: 
Sunkiai jis Ir Ilgai slėgs tą, kuris po juo guli.
Guli po juoju žmogus laimingiausias visam kapinyne. 
Daug jis turėjo draugų, nes daugel turtų turėjo.
Buvo laimingas draugais, draugai- laimingi jo turtais. 
Net mirties valandoj laimingus tik veidus regėjo; 
Liūdesio dieną draugai dukart laimingi patapo: 
Džiaugės užleldę jam vietą kelionėj! kitą pasaulį, 
Džiaugės šioj žemėj paėmę jo vietą Ir jo palikimą.

3. Ant vieno Paukštelio kapo 
Kai tėvą į rytus vežė pavergėjai, 
Sūnus vakaruos na Paukšteliu Išskrido. 
Jis pasauliui nešė pavergtųjų skundą. 
Nešdams pliko Fordą, dupleksą pastatė, 
Jankumi užgimęs, mirė jis Mc Jenriklns. 
Paukštelis buvo, tat plačiai skrajojo, 
skrisdamas Išbarstė amžių palikimą, 
Tik sudegę kaulai čia po Fordu liko. 
Surink juos,keleivi, tėviškėn parvežkl, 
Smėlyje sukloki- protėviai kur guli.
Paukščio klajonėj sielos klek apskrenta, 
Kaulai gi palieka Ir balti Ir švarūs.

4. Montreallo Lietuvių Namams 
Būk, Praeivi, prie mirštančių karalių guolio; 
Gal gausi akmenį Iš jų karūnos.

Kai sostai svyruoja, stovėki netoli, 
Bet lenk Iš tolo namus, kurie griūna:.
Mūrai kartais praeivį suploja,
Kai virsta nuo bombų, nuo peikūno, nuo vėjo. 
Šie Lietuvių Namai negąsdina pavojais: 
Jie sugriuvo beglmdaml- Idėjoj.

5. Vytauto Didžiojo Klubui 
Brangus Praeivi,
Vytauto ainiai griovė Ir statė šluos mūrus.
Bestatant jiems kaip Ir Babelio būrams,
Galvose varžtai apsigadino,
Jie nebeskyrė krupniko nuo džino,
Ir mūrai teko pašaleIvlams.
Tik ant stalo pilko
Impozantiškas, didelis,
Lyg Anykščių kelmynų pušis,
P Unas, kaip akis,
Baltakės butelis
Vytauto ainiams paliko.

MIRĖ AGATHA CHRIST IE ? 
PASLAPČIŲ MEISTERĖ

Vienas žurnalistas pasa
kęs, kad rašytoja Agatha 
Christie labiau praturtėjo Iš 
nužudymų, negu kokia kita 
moteris po Lukrecljos Bor- 
gljos. Apskaičiuojama, kad 
detektyvinių romanų specla - 
llstė per 50 m. sėkmingą 
rašymą uždirbo apie 20 mil. 
dolerių.

Nė vienas knygynas neap
sieina be gero skaičiaus jos 
tomų. Daugelio keliaujančių 
autobusais, metro, trauki
niais, rankose pamatysi jos 
knygas.

Pagrindiniai detektyval- 
Hercule Polrot Ir Mlss Jane 
Marple. Hercule personažas 
5 pėdų 4 Inčų frantas,pasi
traukęs Iš aktyvios tarnybos 
belgų policijos tarnautojas .

Mlss Jane-pagyvenusi, ne- 
perstlprlos sveikatos mote - 
rėlė, kuri turi, autorės žo
džiais tariant, nemažiau pli
kųjų smegenų ląstelių kaip 
Hetcule.

Agatha Christie istorijų 
Intrygos pasfeyfcril HepaprW^ 
ta logika Ir gudrumu.■••’Ii' pa
tyręs skaitytojas yra pagau
tas į įvykių tinklą,kol įtam
pa neats įleidžia, autorei ats
kleidus paslaptį.

Autorė yra parašiusi 85 
kriminalinius romanus, 17 
scenos veikalų, 9 apsakymų 
knygas Ir vieną knygą,kurio

je aprašo archeologinius ty
rinėjimus, kuriuose su savo 
vyru archeologu dalyvavo. 
Yra žinomas garsus jos po
sakis,moteris padrąsinanti^ 
"Archeologas yra geriausias 
vyras, kokį moteris gali tu
rėti: kuo ji labiau • sensta, 
tuo jis labiau ja domisi":

Geriausios Idėjos jos kny
goms atsirasdavo jai mlifcs- 
tant karštoje vonioje, be- 
graužlant obuolį... %

Kai kurie jos veikalai bu
vo panaudoti fUmal:Lludl- 
nlnkas Apkaltinime, 1O In- 
dėnūkų, Orlento Ekspresas . 
Viena paskutiniųjų knygų- 
Curtaln-yra nr.l sąraše la
biausiai perkamų knygų 
JAV.

Scenos veikalas Pelių 
Spąstai pirmą kartą suvai
dintas Londone 1952 m. yra 
Ilgiausiai vaidintas veikalas 
pasaulyje: praeitą savaitę į- 
vyko Angį įjoję jo 9.611 spek
taklis V

Gal būtų verta Išversti jos 
veikalų į lietuvių kalbą? 6al 
jaunimas susigundys pas
kaityti lietuviškai? Jaunys * 
tėję skaitydavome Duris Su 
Septyniais Užraktais, Ir apie 
Sherločk'ą : Holms’ą, net Ir 
vieno lletuvlo"nuotyklnlnko" 
PUypavlčlaus I Kaukuolė 
Žalsvame Čemodane... .b.

PAŽINKIME PRAEITI l
Iš:

PIRMASIS LIETU VOS STAT UTAS

Viena svarbių Didžiosios Kunigaikštijos funkcijų bu - 
vo teisingumo laidavimas daugiatautėj valstybėj. Iš pra
džių visa energija turėjo būti nukreipta į valstybės bran - 
du olio, etnografinės Lietuvos gynimą, bet ilgainiui, suny
kus Kryžuočlų ordinui ir praėjus tiesioginiam pavo
jui lietuviškajam valstybės branduoliui, gyvenimas pra
dėjo sparčiai vystytis neseniai galutinai įvestos krikščio
nybės įtakoje. PrasidėjęXV a.pabaigoje, karai su Mask
va ėjo, kad ir dažnai, bet toli nuo valstybės centro. Pla
čiau atsidarius durims į Vakarus, pradėjo Lietuvoje plis
ti vėlyvųjų viduramžių ir renesanso kultūra. Silpnėjant 
mllitarinel galybei, valstybės ir visuomenės dėmesys kas 
kart labiau krypo į kultūrinę sritį, išsiveržusiąXVI š . 
plačia kūrybos vaga. Palyginti trumpu laikotarpiu žemės 
ūkis buvo pertvarkytas naujais pagrindais, įvedant valakų 
sistemą su trijų laukų sėjomaina; Vilniuje atsirado švie
timo centras, ten įsteigus jėzuitų akademiją; lietuviška 
knyga pasirodė tiek Lietuvoje, tiek Prūsuose. Tuo pačiu 
laikotarpiu iškilo reikalavimai geriau apsaugoti teisėtumą 
ir teisingumą, ir per keletą dešimtmečių Lietuvos teisė 
buvo kuriama ir tobulinama. Ji buvo surašyta teisyne , 
kuris žinomas Lietuvos Statuto vardu. Statutas 
pirmą kartą buvo įvestas 1529 metais, o vėliau buvo du 
kart perredaguotas ir praplėstas. Naujos Statuto redakci
jos įsigaliojo 1566 ir 1588 metais; šios trys Statuto Lletu- 
tuto laidos yra populiariai vadinamos Pirmuoju, Antruoju 
Ir Trečiuoju Statutu. Statutas pergyveno 1795 m. valsty - 
bės žlugimą ir išsilaikė tiek lietuviškosiose, t lėk gudlš - 
koštose buvusios Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos že
mėse Iki 1840 m.,kai jis buvo pakeistas rusiškuoju įsta - 
tymų sąvadu- Svod Zakonov. Tuo pačiu laiku Statutas bu 
vo panaikintas Ir dalyje Ukrainos, kur galiojo Antrasis 
Statutas. Tokiu būdu visų trijų Statutų galiojimo laikotar
pis apėmė 311 metų, nuo 1529 iki 1840.
4 PSl.

Nuo to laiko,kai viduramžiais imta studijuoti impera
toriaus Justlnjono sukodlf(kuota romėnų teisė, iklKVIII a. 
antrosios pusės reta kurt valstybė sukūrė savąjį teisyną . 
Jei norėta turėti rašyti įstatymai, tai arba buvo surašo - 
ml veikiantieji teisintai papročiai,arba buvo priimamas 
Justlnjono kodeksas. Rašyti įstatymai buvo retkarčiais 
leidžiami viduramžiais, bet paprastai jie lietė tik kurią 
specifinę sritį, o ne visą teisės sistemą. Tik XVIII IrXlX 
a. viena Europos valstybė po kitos /išskiriant Angliją Ir 
jos kultūrinėje įtakoje esančius kraštus/ ėmė gamintis sa
vo kodeksus. Vle na įdom lauš lų L letuvos Statuto charak - 
terlų Ir yra tai, kad jo sudarymo metu savos valstybinės 
teisės kodiflkaclja buvo tokia retenybė, o vis dėl to,Lie - 
tuvoje teisė buvo ne tik sukodlflkuota, bet dar dusyk per
redaguota kelių dešimtmečių būvyje.

Lietuvos teisė Iki Statuto
Neturime žinių apie ankstyviausią lietuvių teisę. Ji 

buvo nerašyta, tad rėmėsi vietos papročiais Ir sprendi
mą darančiojo asmens nuožiūra. Dėl to teisė turėjo labai 
įvairuoti įvairiose krašto dalyse Ir galėjo keistis nepas - 
teblmal, be atskirų įstatymo leidimo aktų. Vietos papro
čių niekas neužrašė, o teismų sprendimai buvo daromi 
žodžiu Ir nėra Išlikę. Tik atydus Ir kritiškas kronikų, vė
lyvesniųjų privilegijų bei įvairių kitų rašytųjų šaltinių na
grinėjimas gal Ir galėtų duoti mums šiek tiek žinių apie 
pirmykščių Lietuvos teisę.

Lietuvos valstybei plečiantis iš grynai lietuviškų že
mių į Rusią/ Terminu Rusia Istorikai vadina slaviš
kąsias Lietuvos dalis; Rusios gyventojai, rusėnal, buvo 
gudų ir ukrainiečių protėviai/, Lietuvos teisė dar labiau 
įvairėjo. Rusėnal turėjo savo seną teisinę tradiciją ©Lie
tuvos valdovai, užvaldę kokią Rusios kunigaikštiją, sten - 
gėslklek galima mažiau tekelstl vietos žmonių gyvenimą, 

palikdami jiems ne tik jų kalbą Ir religiją, bet taip pat 
visuomeninę Ir teisinę santvarką, klek tas neprieštara
vo bendriesiems valstybės reikalams. Taigi žymios /ku
šlos dalies, įskaitant Ir patį Kijevą, įjungimas į Lietuvą 
nenutraukė savitos tų sričių teisinės tradicijos. Tokiu bū
du Ilgainiui įsigalėjo Lietuvoje dvi savo kilme skirtingos 
teisės - lietuviškoji Ir rusiškoji, o kiekviena jų dar įvai
ravo vietos Ir laiko atžvilgiu.

Paskutlnlalslals,XIV amžiaus dešimtmečiais Lietuvo
je atsirado naujas teisės šaltinis- rašytosios, valdovo 
duotos privilegijos, sutelktos atskiriems luomams, vals
tybės dalims, miestams, tautybėms ar pavieniams asme
nims. Pirmasis valdovas, ėmęs plačiau dalinti privilegi
jas buvo Jogaila, kuris 1387 m. sutelkė svarbias prlvile - 
gijas bajorams, dvasiškiams Ir Vilniaus miestui. Nuoto 
laiko Jogaila, Vytautas Ir jų įpėdiniai telkė kaskart didė
jantį privilegijų skaičių. Privilegijos lietė arba vlsąkraš* 
tą Ir buvo vadinamos žemės privilegijomis, arba kokią 
sritį, gyventojų grupę ar pavienį asmenį.

Bajorams telkiamos privilegijos saugojo Ir plėtė jų 
teises bei laisves tiek asmens teisių, tiek turto srityje . 
Tos privilegijos buvo sutelktos tik naujai pakrikštytie
siems bajorams katalikams Ir nelietė stačiatikių. Taigi 
šios privilegijos stiprino naujai pakrikštytų bajorų Ištiki
mybę Katalikų Bažnyčiai, o antra, kėlė katalikiškojo, at
sieit, lietuviškojo elemento svorį valstybėje Ir laidavo 
lietuviams didesnes teises negu rusėnams. Vėlyvesnės 
privilegijos mažino teisinius skirtumus tarp lietuvių Ir 
rusėnų, bet jie galutinai Išnyko tik žymiai vėliau,XVI a . 
antrojoj pusėj.

Jogailos Ir Vytauto įpėdiniai tvirtindavo senąsias ba
jorų privilegijas Ir suteikdavo naujas. Pastarųjų gal svar
biausia buvo 1447 m. Kazimiero duotoji, atleidžianti nuo 
privačių dvarų valstiečius nuo įvairių pareigų valstybei , 
Ir tokiu būdu praplečlantl žemės savininkų teises į jų dva
rų ribose gyvenančius valstiečius. ŠI privilegija kartu 
tvirtino visišką Lietuvos valstybinę nepriklausomybę.

Dvasiškiams duotosios privilegijos atleido bažnytinius 
dvarus nuo mokesčių Ir net nuo prievolės eiti žemės tar — 
nybą, t. y. karo atveju stoti karan Ir pristatyti kareivius . 
Dvasiškių privilegijos Iš pradžių buvo sutelktos Vilniaus 
vyskupijai, o įkūrus Žemaičių vyskupiją, jos buvo Išplės — 
tos Ir žemaičių dvasiškiams. /b.d.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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NUOSTABŪS PRISIMINIMAI A. Lukošius šalyje, jam viską, viską iš 
širdies Išpasakojau...

Laiminga tai buvo vaikys -
Buvau kadaise ir aš ma

žas kaip pipiras. Sekiodavau 
ištisas dienas paskui žal
marges ir stebėdavau ap
linkui nuostabų gyvenimą. 
Rytais vis pasitikdavau be
kylančią saulutę, o vakarais 
ilgesingai palydėdavau ją 
kažkur tai pasislepiančią.

Anuo metu ji man atrodė 
daugiau panaši į kokį tai 
karštą blyną, o ne planetą 
kažkur tai kybančią ore. Ir 
aš sakau, kad tai pati lai
mingiausia mano gyvenimo 
dalis, klek tik .prisimini
mais sugebu į tenai sugrįž
ti.

Žalumynuose paskendę 
gėlėmis išmargintos lankos, 
į tolį nubėgantys laukų rė- 

f žlal, o aš tarytum koks ka
ro vadas su visu pulku žal
margių.

< ' Keitėsi metai ir jų laikai. 
Iš žiemos nelaisvės ištrūkę 
nubusdavo vėl gyventi lau
kai. Visais grioviais, grio
veliais kažkur skubėdamas 
verždavosi nerimstantis 
vanduo, kartu, žinoma, ne ėda
masis irmano jaunas svajo
nes. O kaip aš mėgdavau 
stebėti tokį čiurlenantį van
denėlį. Kodėl jis bėga, ko- 

( dėl ir kur taip skuba ir kam 
vis į tenai, į tą pačią pusę, 
ir taip rimtai net neatsi
grįždamas ?

Padange plaukiantys ir 
-dar įvairiausių formų ir 
spalvų debesys, tai bene pats 
didžiausias mano galvosū
kis. Iš kur jie ateina, kur 
nueina, kas juos traukta,ko
dėl taip gražiai, vienodai 
plaukia ?

Galima drąsiai tvirtinti, 
kad tekantys grioviuose 
vandenys ir padange plau
kiantys debesys atimdavo 
visus mano ano meto ” lals- 
jvplatkius
- Dar Ir,šiandien nesupran
tu vieno dalyko. Dalelsklm,

pas mano mamą užbėgusi 
kalmlnka arba ir šiaip ko
kia pakeleivė, niekados ne
užmiršdavo priminti mano 
mamai, kad aš nepaprastai 
panašus į mergaitę. Tas tę
sėsi metų metais, man visai 
nesuprantant, ar tas yra ge
ras ar blogas ženklas, ar esu 
giriamas ar peikiamas.

Kas besuskaltys klek va
landų žiemos metu praleis
davau žlopsodamas į šalčio 
Išmargintus gėlėtus pirkios 
langus ? Argi tai galėjo ano
se dienose būti dar kas nors 
įdomesnio ir didingesnio 
kaip lūpomis nutlrpdžlus 
storai apšalusį lango stiklą, 
tarytum pro kokį užburtą 
pasakos stiklelį stebėti,kaip 
anoj pusėj siaučia pūga, 
staugia vėjas ir tėvas, neši
nas apšalusius kibirus,artė
ja gryčios link.

Kada jau pats pramokau 
net botagą nūs įpinti, savaime 
keitėsi ir mano supratimas 
bendrai apie viską. Ne kartą 
paskesdavau dūmojime. Taip, 
čia štai laukas, ganykla,ku
rioje ir aš dabar ganau. Už 
šito, kitas laukas, dar to
liau upelis, miškas. Bet kas 
gi dar toliau, kas už miško, 
kur tas viskas nueina ir 
kuo tai pasibaigia ?

Tokia tai buvo mano ano 
meto vaizduotė. Aišku, vis
kas nepaprastai įdomu, di
dinga, tačiau noras kuo grei
čiau užaugti, pasidaryti di
deliu, lydėjo lyg koks ne
lemtas šešėlis.

Jau bevelk nuo pirmųjų 
kūdikystės žingsnių girdė
jau, kad būk tai yra kažkur 
kitos šalys, gyvena kiti 
žmonės, bet pasiekti juos 
yra sunku. Tos marios, ma
rios, anel galo, anel kraš
to ; pusę gyvenimo reikia, 
kad jas perplauktum. S, .

Ir kaip gi tas mano mie
las dėdė tenai nuvažiavo,

apie kurį mama man tiek 
prikalba. Sako, kad tai my
limas ir brangus dėdė, ma
mos brolelis, kadaise pa
laukių keleliu išlydėtas, vi
sų giminių graudžiai aprau
dotas, toli už jūrių marių 
vandenų atiduotas. Net Ir 
mane tuo pačiu vardu pa
krikštijo vien tik jo pager
bimui.

Oi daug, daug prisvajojau 
apie tą dėdę. Vaizduotėje 
tiesiog mačiau jį net paskui 
karvutes besekiodamas. 
” Skaičiau ” jo laiškus ir 
” rašiau” jam dar visai nei 
raidžių nepažindamas.

Taip, tai buvo tada vai
kystėje. Kai pagaliau po 
daugelio audringų metų li
kimas mane atviliojo į šią 
Išsvajotą laimės šalį, aplan
kiau jį gulintį jau kape.

Menkas kryžius, vardas, 
pavardė ir štai čia mudu iš 
viso pirmą kartą gyvenime 
susitikome. Pa va rgo jis 
manęs belaukdamas, prigu
lė truputį na ir užsnūdo am
žinuoju miegu. O aš taip sa
kant dar pačiame gyvenimo 
įkarštyje, dar kūdikis šioje

tė, audringa jaunystė, pilnas 
ilgesio laukimo ir nežinios 
brendimo laikotarpis. Tiktai 
graudi, ilgesinga armonikos, 
rauda vakaro tylumoj, ne
tilsiąs griežlės balsas pa
laukėj , jaunųjų klegantys 
šūkavimai ir juokas telydi 
mane ir dabar.

O tu nuostabi kūdikyste, 
kodėl taip galvotrūkčiais, 
neatsigręždama nuskubėjai? 
Kodėl tik prisiminimus ir 
ilgesį man palieki ?

Aš dar daug kartų šaukiau 
tave. Dar nors minutėlei 
stabtelėk, parodyk dar man 
savo veidą nerūpestingą. 
Savo žėrinčiais burtais dar 
kartą uždek, saldžiu vaikys
tės sapnu dar mane užliū
liuok! Tiek daug man leidai 
ir davei, pasakų lobiais gai
vinai! Talkam, kodėl dabar 
njiane palieki ?

.O taip,-žinau. Čia ir vėl 
ateis kiti, toj pačioj kryž
kelėj sustos, ilgėsis ir leš- 
kosTavęs, - tiktai manęs gal 
jau nebus, nes i r Tu jau taip 
toli kadals žydėjusi jaunys
te mano...

Vaizdas is Chicagos Jaunimo Centre vykusiu diskusijų tema 
‘Lietuvos padėtis po Helsinkio konferencijos”. Nuotraukoje pagrin
diniai diskusijų dalyviai: deJinesL Gi Galva, prof,.dr. B.Kasias, 
prof. J. Ruzinas, JAV LB KrastįO ved d. pirm. J. Gaila ir A, Cųreękas.

Nuotrauka E. Sulai tio.

OTcagos dangum
L letuvos Kataliku_šalpos. 

suvažiavime 1975 m. lapkr. 
29 d. Marijos Mokykloje Ha
miltono mergaičių choras 
Aldas sutraukė pilną salę.

Lapkr. 30 d. suvažiavimą 
atidarė kun. Kuzminskas * 
Po himno, sveikino vusk. 
Brlzgys, gen.kons.J.Daudž- 
vardlenė, Liet.Vyčių vardu 
p. Pakalniškis ir kiti.

Suvažiavimą pravedė p. 
Barakauskas.

Paminėsiu tik vieną svar
biausių įvykių- Lietuvos 
Bažnyčios Kronikos II tomo 
pristatymas. Jį pravedė P . 
Indrelka. Sekė prel. Balkūno 
žodis bei rezoliucijos.Pati
ko jo kritika,kodėl Vatika
nas neužtaria Katalikų Baž - 
nyčlos ir jos narių okupuoto
se Šalyse, patekus lose po II 
Pas.Karo sovietams. Net 
Romoje ar kitur trukdo
ma apie tai kalbėti’. Laisvėje 
gyveną katalikai turėtų tvir
čiau šaukti ir stiprinti spau
dimą, kad už Kronikos leidi

mą, platinimą nebūtų žiau
riai teisiami. Štai net Ir Ko- 
valev’as, kuris savo metu 
pagelbėjo Kudirkai, gavo 4 m. 
sunkaus kalėjimo.

Lėšos išleisti II Kronikos 
tomui jau yra, bet gautas 
kapitalas eis pagelbėti ko
kiais nors būdais terorizuo
jamai Bažnyčiai.

Prof. J. Brazaičio pami
nėjimas su pamaldomis ir 
akademija vyko JC ir Tėvų 
Jėzuitų koplyčioj. Žmonių 
susirinko daug. Tą vakarą, 
per LT kun.Kezys parodė a- 
ple jį susuktą filmą.

Sibiro tremtinė Elena Ju - 
clūtė buvo atvykusi į Chlca- 
gą gruodžio 6 d. jai rengta
me premijos įteikime. Glo
bojant mokyt .Peters on lene i, 
įteikimas pavyko labai gerai, 
žmonių netilpo didžiojoje 
salėje, o knygos Pėdos Mir
ties Zonoje būtų išparduota 
šimtai, jei Chlcagoj jos ne
būtų pritrūkę.

Sibiro tremtinė, autorė E— 
Iena Juciūtė buvo sunegala - 
vusl širdimi, todėl lietuviš
ka globa jai labai pravarti.

Mes stebėjomės,kaip to
kia, fiziniai nedldutė, galė
jo pakelti tokius sunkius iš
gyvenimus.

Alvude apsilankius, dr. A- 
ddmavlčlus ir Lietuvių Sody
ba labai šiltai ją priėmė . 
Kun.Kezys įrašė trumpą pa
sikalbėjimą į filmą. Kaip 
liūdna, kad šitą gyvą liudi
ninkę Sovietų Rusijos teroro 
nepristatė Amerikos spaudai 
ir TV.

Lietuvių Karių Veteranų 
skyrius Ramovė Chlcagoje 
jau veikla 25 metus. JC yra 
įsteigtas lietuvių karių mu
ziejus. Paskutinio susirinki
mo metu priimti šie nauji 
nariai: Balsevičius, Eigells, 
Kardelis,Matukas ir Prane
vičius.

Išrinkta nominacijų komi

sija. Perskaitytas iš Kario 
redakcijos gautas laiškas, 
kuriame dėkojama ramovė- 
nams ir blrutlnlnkėms bei 
šauliams už rėmimą.

Baigiamas ruošti gen.Dlr- 
manto filmą, kurios prem
jera bus vasario mėn.

L ietuvlų Sodybą rengia kas 
sekmadienį nuo 2 vai. po
pietes su kultūrine progra
ma: daktarų paskaitomis,f 11- 
momls, skaidrėmis.

Dr. J. Adomavičius yra pa
rašęs daugybę straipsnių 
Drauge Ir Naujienose. Jei 
atsirastų koks mecenatas, 
galėtų Išleisti puikiausią 
medicinos knygą, kuri būtų 
lyg namų gydytojas klekvle - 
nam lietuviui. Iki šiol tos 
srities knygų nėra.

Lietuviai_____ amerikiečių
spaudoje ir televizijoje pa
garsėjo savo Kalėdų Eglute 
Pramonės Muziejuje. Chica
go Tribune aprašė apie lie -

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 10,30 iki 11 vai. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albanai Cr., Duvernay. P.O. TEL. 669-8834

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GARIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATJ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

(lietuvių (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ’
Į (Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama lietu-1 
viKkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos.Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G, 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.
1976.1.28

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI, YRA GRAŽHį AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVĖIKAUSKIENĖ VEDA TEI

SINIU P/.TARIMU SKYRIŲ. 'Metinė prenumerata tik $ 7.00 
- 1 --------——----------------------------- •------- d

TEL. 525-8971.

ony 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 
portretą! - vedybos - krikštynos

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

VE/d£?OOž/AJ

Lietuvių Radijo Forumas 
turėjo svarbų pasikalbėjimą. 
M. A. Rudžiai apsilankė pas 
Bražinskus Turkijoj Ir € Iš 
ten atvežė padėkos žodžius 
bei linkėjimus. Sūnus B ra- 
zlnskas Išmoko gerai tur-

tuvlus prekybininkus Ir vle - 
to ve s.
Kitos dienos laidoje buvo at
spausdintas A.Berklo lalš— 
kas / liečiantis estus/, kur 
taikliai pasakyta, kad kai Is
panijoj buvo nubausti mirti
5 teroristai, daug kas pro- kiškai Ir angliškai. Tėvas 
testavo. Bet kai Sovietų Ru-buvo susijaudinęs, negalėjo 
sija nubaudė tūkstančius, Ir daug ką pasakyti. Brazlns- 
nuslkaltlmas tebuvo, kad kai tikisl,kad laisvieji lietu- 
prašė grąžinti laisvę Estijai, vlal jų nepamirš.
niekas nekelia balso prieš Bal. Brazdžionis
tokius veIksmus...

ŽURNALISTŲ SUSIRINKIMAS TORONTE

LŽS Toronto skyriaus vi- Buvo nutarta pasiųsti "Ca- 
suotlnas narių susirinkimas nadlana ” enciklopedijos te
įvyko 1976 m. saus lo 16 die- dakcljal raštą su žiniomis 
ną Toronto Lietuvių Namuo-apie šių dienų lietuvius Ka
se t pensininkų svetainėje. nadoje. Naujausioje " Cana- 
Aple Jono Matulionio knygą dlana ” knygoje žinios apie 
"Neramios dienos ” / Iš vo- Kanados lietuvius paimtos iš 
kiečių okupacijos 1941-44m./davinių prieš 20 su virš 
kalbėjo*A.Gurevičius,* kuris mėtų.
savo darbu daug prisidėjo į valdybą buvo pririnkta, 
prie šios knygos Išleidimo vietoje pasitraukusios L.

Per diskusijas daugelis Švėgždaitės, mokytoja Elena 
jau perskaičiusių šią knygą Krikščiūnienė.
teigiamai įvertino, kaip dl- Per diskusijas sužinota, 
didelį Indėlį Lietuvos isto- kad rašytoja A.B. ruošia 
rijai. Susirinkusieji visus vertingą knygą anglų kalba 
skatino rašyti prisiminimus iš 1940 - 44 m.Lietuvos gy- 
apie karo metą. Kiekvienas, venimo. Tai knygai pagrln- 
čia esantis lietuvis , yra to dlnlus straipsnius yra para- 
meto dalyvis ir gyvas liūdi- šę dr. D. Jasaitis, dr. J. 
ntnkas. Brazaitis, prel.M.Krupavl-

J.Karka / LŽS v-bos plr- člus irkt. Panašius atslml- 
kas / kalbėjo apie ” Žurna- nlmus iš to laikotarpio jau 
llstlkos" knygą, ragindamas yra parašę ir torontiškiai 
ją įsigyti kaipo vadovėlį - spaudos darbtųotojat. 
kelrodį rašantiesiems ar Klausimuose ir sumany- 
planuojantlems rašyti į latk- muose buvo diskutuoti ir 
raščlus. kultūrintai reikalai.

J. Karka
PRISIMENAMOMS ŽINIOMS ANKETA:

IŠ SSSR OKUPACIJOS: 1940.6. 15 - 1941 m 1941.6.22 laikotarpi,.

1. Aprašyti įvykius, asmenis, nurodant vietą, tautybe, religiją, kurie 
skriaudė lietuvius, išvežant į Sibirą, areštuojant, tardant, turto 
nusavinant Ir kt. skriaudos.

IŠ NACIU OKUPACIJOS: 1941.6. 22 - 1944 m. laikotarpis.
2. Kur kokie lietuviai buvo suimti, kankinti, nužudyti. Ištremti, ar 

kaip kitaip nuskriausti. Nurodyti vokiačlą pavardes, laipsnius, 
pareigas Ir kt. duomenis.

šitokiems klausimams pasidaryti anketa. Ir kiek galint daugiau 
išplatinti pažįstamiems. Nebūtinai pasirašyti tlkrq_pavardą jai kam 
nėra galima Ir .atsiusti NL laikraščio adresu. Faktai bus panau
doti rašant knygą apie Lietuvių tautos kančios. LŽS.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 

neiriamos ir nesidėdamos j sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

KAINUOJA: Chicagoįe ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metę — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
__ $26.00, pusei metę — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608 i a,
|—| Siunčiu ___ ______  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
[2] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų. >
PAVARDE IR VARDAS --------------- ------------------------- - -------

ADRESAS -------------------------- ------------------------------ -----------
'»* n.G

5 psl.

5
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Hamilton Toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main St. East. tel. 544-7125

Darbo valandos:
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
Šeštadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 —JT v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prie# ilgus savaitgalius "Talka" 
Šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers" čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 6,500,000

POBŪVIAI NENUKENTĖJO
Baigminės 1975 metų me

tinės šventės Hamiltono 
apylinkėje pasižymėjo gilaus 
sniego gausumu. Kalėdų 
švenčių metu tiek daug snie
go Hamiltonas neturėjo jau 
eilę metų. Miesto gatvės be 
valymo pagalbos tapo neiš
važiuojamomis. Laiku su
spėta nuvalyti tik pagrindi
nio susisiekimo gatves, gi 
šalutinės kuriam laikui bu
vo paliktos 'Dievo valiai. 
Betgi šventinė žmonių nuo
taika vlstlek liko nepaliesta: 
parduotuvės, valgyklos, pa
silinksminimo užeigos buvo 
pUnos žmonių. Vietos lietu
vių Bendruomenės valdybos 
rengtas Naujųjų Metų suti
kimas J. Centro salėje su
laukė normalaus svečių 
skaičiaus. Įvairūs privatūs 
pobūviai taip pat nenukentė- 
jo.Jel kas nedrįso važiuoti 
nuosava automašina, susi
rado k (tas susisiekimo prie
mones, arba galinčios ma
šiną vairuoti žmonos, buvo 
'įkinkytos'šoferio pareigoms, 
kadlalmlngal galėtų parvež
ti linksmos nuotaikos vyrą 
Ir jo draugus Į nuosavus na
mus. Žodžiu, viskas įvyko 
gerai Ir laimingai, pagal Iš 
anksto nustatytą planą.

• Praeitų metų gruodžio 19 
dienos 6 vai. ryto darban Iš
vykęs V. Pašllys Ir dingęs be 
žinios su nuosava mašina, 
Iki šiol dar nesurastas Ir 
nėra jokių pėdsakų jam ar jo 
mašinai surasti. Tarp kitką 
prieš pat šventes Hamiltone 
buvo pavogtas automobilis, 
tuoj po švenčių automobilio 
savininkas gavo policijos 
pranešimą, kad jis turįs va
žiuoti Florldon, bet ne ato
stogauti, o pas įimti savo au
tomobilio, kurį ten vietos 
policija surado.

• Praeitų metų, gruodžio 
31 dieną, Julija Ir Leonas 
Koparsklalatšventė savo si
dabrinę vedybinę sukaktį. Į 
jų naujus Ir puošnius namus

Hamiltono LSK Kovas vyrų krepšinio komanda pasitarime su 
Toronto Prisikėlimo parapijos Aušra komanda. Nuotr. ALGIFOTO.

bpsl.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C. A) 6 %
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) '8% * 
Terminuotus depozitus 1 metu
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%

Stoney Creek miestelyje su
važiavo giminės, draugai bei 
pažįstami - viso per 40 as
menų. ” Jaunavedžiai " sve
čių buvo pasveikinti, sudai
nuota jiems Ilgiausių metų 
Ir įteikta dovanų.

Juodu iš savo pusės padė
kojo visiems Ir pavaišino 
puikiai paruoštomis vaišė
mis.

Tą patį vakarą sutapo Ir 
Naujųjų Metų sutikimas,ku
ris buvo atliktas jau Įprasta 
tvarka: šampano tostu Ir 
sveikinimo bučiniais. Šioje 
dviguboje šventėje susirin
kusieji užtruko gerokai po 
vidurnakčio. Išsiskirstė po 
namelius geroje nuotaikoje 
Ir dėkingi šeimininkams už 
sutelktą malonią progą taip 
jaukiai praleisti savaitės 
pusdienį. J. Ir L. Koparsklal 
augina dvi jaunas dukreles, 
kurios lanko mokyklas, o jų 
tėvelis Leonas yra geras 
šachmatininkas.

• Plieno gamykla " Stelco " 
prieš Kalėdas buvo atleidu
si Iš darbo apie 600 darbi
ninkų. Dabar, praėjus šven
tėms, vėl visi pašaukti dar
ban.

• Hamlltonletls J.Adomaus-
kas, kurį laiką čia turėjęs 
alinę su partneriu Ir vėliau 
ją pardavęs,buvo nusipirkęs 
alinę pats vienas Stratford 
mieste. Ten ją palaikęs apie 
tris metus, vėl pardavė Ir 
nuolatiniai apsigyveno čia, 
Hamiltone. Kalėdų šventėms 
buvo Išvykęs su visa šeima 
Florldon poilsiui. Kokį ko
mercinį vienetą pirks atei
čiai dar atskirų planų netu
ri. Zp.

• Pirmosios Kanaaos Dainų 
IrTautlnlųŠoklų šventės lei
dinį "Hamiltono L lėtu vlal"ga- 
llmagautl Irpaštu šiuo adre
su: K. Mikšys, 18 BartonSt. 
W., Hamilton, Ont. L8L 1A1.

Leidinio su persiuntimu — 
kaina $5.00.

Šiandiena prie vieno stalo r 
pietauja rašto žmonės. Jų 
tarpe matosi Ir daugiau ap
siskaičiusių tautiečių. Jie 
visi jau anksčiau planavo 
Naujuose Metuose, pirmai 
progai pasitaikius, susi
rinkti Lietuvių Namuose 
sekmadienio popietei Ir ap
tarti savą lalkraštybą.

Gerai papietavę Ir užsi
sakę Iš Lokio baro po stlp- 
rumėlį, jie nutaria Išskirti 
vieną savo laikraštį, pasl-. 
žymėjusį kuo nors nepa
prastu. Kuo nors tokiu, ku
ris būtų atkreipęs dažno 
skaitytojo dėmesį Ir palikęs 
jam gilesnį prisiminimą.

Pietautojai pradeda nuo 
savų " Tėviškės Žiburių ". 
Visi sutinka, kad tai esąs 
ge ras la Ikrašt Is „ pas Ižym tg 
Įdomiais straipsniais Ir 
nuotraukom. Ypatingai tas 
laikraštis esąs Išskirtinas 
dėl aktualių vedamųjų, kar
tais paliečius net oficialiai 
užbrėžtą liniją. Dėl origina
lių vedamųjų tą laikraštį 
reikėtų būtinai skirti prie 
pirmaujančių, bet ten yra
pastebėta Ir neigiamų as
pektų. Vieni Išteklų, kuriuo
se nepataisomi padaryti pa
neigimai. Būtent,kitos spau
dos paskelbta lietuviško gy
venimo apraiška, " Tėv. Ži
burių "- griežtai paneigta, o 
vėliau neatitaisoma.Taip at
sitiko su Šv. Jono parapijos 
panaikinimu. Taip buvo Ir su 
tos parapijos Iškėlimu Iš 
Toronto.

Toliau rašto žmonių dė
mesys nukrypsta Į Č tkagoje 
Išeinančius dienraščius. Pie
tauto j a l, k alb ėdam les l ,g ėr Is l 
Ir tuo pačiu stebisi, kad lie
tuviai gali Išlaikyti du, kas
dien Išeinančius laikraščius. 
Ypač dėl abiejų prieinamos 
prenume ratos. Č la, Toron- 
te, Išeinantis Italų dienraš
tis, turįs nepalyginamai di
desnį prenumeratorių skai
čių Ir savo Išvaizda nedaug 
teslsklrląs nuo mūsiškių,bet 
jo kaina tai žymiai aukštes
nė. Kai kuriais atvejais mū-

st. Catharines
metinė Šventė

Tautinių šoklų grupės 
" Nemunas " metinė šventė 
įvyks š/m balandžio mėn. 
24 dieną dauglakultūriniame 
centre, 185 Bunting Rd.

Niagaros pusiasalyje tau
tinių šoklų grupė " Nemu
nas " yra vienintelis meno 
vienetas,kuris Išpildo prog
ramas lietuvių šventėse Ir 
minėjimuose Ir taip pat at
stovauja lietuvius Ir kana
diečių tarpe. Tad šis vlene- 
tas, ruošdamas metinę šven
te, kreipsis Į visus Niagaros 
pus lasailolletuvlus paramos 
šventės ruošai. " Nemuno " 
šven tės ruošos tikslas yra 
sutelkti lėšų nuvykimui į 
5-tą Tautinių Šoklų šventę 
Čikagoje o taip pat lėšos su
telks galimybę tęsti savo 
kultūrinę veiklą ateityje. 
Kartu su "Nemunu" progra
moje dalyvaus Ir tautinių 
šoklų grupė " Atžalynas " iš 
Toronto, vadovaujamas Sil
vijos Maftlnkutės - Lepers-, 
klenės. " Nemuno " gi grupei 
vadovauja St. Zubrlcklenė 
/ vyresniųjų grupė / Ir Ni
jolė Latauskaltė - Zallzųak 
/ jaunesnlųjų grupė / .Akor
deonu groja Sigitas Zubrlc- 
kas.

Reikia tikėti, kad Niaga
ros pusiasalio lietuviai pa
lankiai atsilieps Į šventės 
rengėjų pastangas.

T ėvų kom Itetas

sų dienraščiai Įdomūs savo 
skirtingom pažiūrom. Į pir
maujančias vietas jie negali 
pretenduoti dėl savo keistos 
priešingybės, pas Ireiškus los 
pereitą vasarą po įvykusios 
Helsinkio konferencijos. Jei
gu "Naujienos " beatodalrlal 
palaiko Amerikos prezidentą, 
tai " Draugas " jį labai kri
tikuoja ir jokiu būdu nesu
tinka su Fordo padarytu te
nykščiu sprendimu.

Labai patrauklios Išvaiz
dos, gerame popieriuje 
spausdinama" Laisvoji Lie
tuva " būtų rimtas kandida
tas, jeigu turėtų daugiau to
kių kaleldoskoplnlų Pipiro 
apybraižų. Bet visus gausiai 
lllustruotolalkraščto aspek
tus nuvertina slapyvardžiais 
patiekiami, per Ugi Ir savo^ 
aktualijom jau pasenę poli
tiniai straipsniai.

Dėl pavaryto, bet skaity
tojo Intrigavusio bendradar
bio B. Railos Ir dėl pereitą 
vasarą gaisro sužalojusios 
" Dirvos " vertinimo, pie
tautojai nut aria tuo tarpu 
susilaikyti.

" Lietuvių .Dienos " atei
nančios Iš saulėtos Kalifor
nijos, savo puikia žurnalo 
Išvaizda, geru popieriumi Ir 
Iliustracijomis, tikrai pre
tenduotų į pirmą vietą, jei - 
gu būtų populiaresnis Ir ro
dytų daug lau gyvyb l ngumo. 
Gausiose nuotraukose ten 
bevelk nieko daugiau nesi - 
mato,kaip subrendę komite
tai, valdybos Ir pensinin
kai.

" Aldai " taip pat apie sa
ve labai geros nuomonės,bet 
nepopuliarūs. Ypatingai tas 
jų nemokėjimas sūkondėn- 
suotl, prie bėgančio gyvėnl'- 
mo pritaikyti sieksninių 
straipsnių, nėra toliau' 
svarstytini.

" Darbininkas " kaipo la
bai kruopščiai savas para
pijas aprašąs, pakartotinai 
jų vadovus Iškeląs s ava lt - 
raštls,būtų rimtas varžovas 
vietinio pobūdžio pripažini
mui. Bet tas perspektyvas 
sumažina jo vedamieji. Pla
čia prasme Išeidami į vie
šumą, jie savo lėkštumu ne- 
pas (kelia Iš parapijos rėmų 
Ir tuo sužaloja laikraščio 
veidą.

" Pasaulio Lietuvis " kaip 
lyg Ir oficialus S. Barzduko 
organas, žinoma, negali pre
tenduoti Į jokias pirmeny
bes.

"Karys ", nežiūrint, kad 
skoningai leidžiamas žurna
las, per primenąs tik šešė
lį to didingo, anų metų mūsų 
šaunios kariuomenės orga
no.

"Laiškai Lietuviams" bū
tų rimtai svarstytinas dėl 
Įdomaus prasiveržimo pro 
oficialią liniją. Bet toji vie
napusiška kryptis, apslrlbo- 
jantl tik Intymiais vyro-mo- 
ters santykiais, nėra pakan
kamas akstinas ypatlnges- 
nlam dėmesiui.

" Keleivis " su daugelį 
metų Išlaikytais Maiklo pa
sikalbėjimais Ir stambiu, 
bevelk pirštais apčiuopiamu 
šriftu, būtų vertas kandida
tas pirmai premijai. Bet sa
vo nepopuliarumu Ir nepra- 
slveržlančlu originalumu, 
atkrenta nuo tolimesnio 
svarstymo.

Pietautojų dėmesys nu
krypsta į " Nepriklausomą 
Lietuvą". Sava spauda besi
rūpiną žmonės Ir šiame 
laikraštyje neranda nieko 
ypatingo. Ttk tiek, kad tas 
laikraštis leidžiamas Mont-

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n fb AA A.
TORONTO LIETUVIŲ • AAfvAtJrlAA
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9’/j% už 2 m. term. dep.
83/i% už 1 m. term. dep.
7J/2% už taupymo s-tas
8!/į% už pensijų planų

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 11

IMA:

9’/į% už asm. paskolas 

9’/2% už mortgičius

milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 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 sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta). 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025-----  Namų tel. 277-0814
2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

realyje, o tuo tarpu taip mar
žai te rašoma apie tą vietą Ir 
apskritai apie tenykščių ko
loniją. Apie tokią koloniją, 
kuri turi dvi lietuviškas pa
rapijas, savą bankelį ir ak
tyvų kultūrinį židinį.JO tam 
paryškinti vienas pietauto
jas nori Ir įrodyti. Jis Išsi
traukia Iš kišenės vieną, dar 
prieš pašto streiklą Išėjusį 
" NL " numerį. Pasidėjęs 
ant stalo, jis verčia vieną po 
kito laikraščio puslapius Ir 
aiškina, kad tai esąs nepa
prastas mūsų spausdlnlo 
pavyzdys'■*TSl esąs tiesiog 
unikumas,-kad ištisas laik
raščio numeris neturėtų jo- 

>klos žinutės, jokio aprašy
mo apie savą Montreallo 
vietovę, apie savas parapi

jas. O jeigu atsiranda toks 
pavyzdls, kai per savaitę 
nesurandama jokios žinutės 
Iš savo kolonijos tautiečių 
gyvenimo, jų kultūrinių ap
raiškų ar parengimų, apie 
apvalų stalą sėdį pietautojai, 

\neturl kitokio pasirinkimo : 
jie vienbalsiai sutinka, kad 
šiuo atveju laikraštis reika
lingas viešo aptarimo Ir ati
tinkamo Iškėlimo.

ĮESM LIETUVIŲ NAMAI
Nežiūrint i£alto oro,perei

tą sekmadienį popietėje da
lyvavo apie 170 asmenų. Bu
vo Ir ne torontiškių. Svečių 
knygoje pasirašė: P. Ir H. 
Spllchot lšCampbrldge,Ont . 
O. Boblk Jakalaltytė Iš Mont
reallo Ir R. Ir A. Vaitukai
čiai Iš Detroit, Mlch.

LNbIbilotekalpereitą sek
madienį padovanojo gerų 
knygų Antanas Grlzlckas 8 Ir 
Jonas Jašlnskas- 28. Ačiū*.

LN Istorikui P.štuopiul 
vadovaujant, renka Ir pa
ruošia lituanistinius ekspo
natus, parodytlnus Įvairiose 
lietuvių parodose. Dabarti
niu metu norima paruošti 
schematinį Įvairių laikotar
pių Lietuvos žemėlapį. Tam
dariau i reikalingi braižyto- rapljos Biblioteka Ir Knygų 
jai. Būtų labai gerai,kad ga- Kioskas veikla Įprasta tvar- 
llntlejl šiame darbe patalkį- ka. Bibliotekoje yra apie 5. 
n Ink auti paskambintų į LN OOO knygų. Visuomenė 
raštinę 533-9030 Ir paliktų kviečiama ja naudotis.
ten savo adresą Ir telefono Kioske yra Įvalrlauslųdo- 
numerį. vanų visoms progoms-kny-

J.R. Simanavičiaus veda- gų, plokštelių, medžio dro- 
mos radijo valandėlės Tė- žinių, audeklų Ir 1.1.
vlškės Prisiminimai 25 m. Žmonės turėtų daugiau 
sukakties minėjimas įvyks pratintis skaityti knygas . 
sausio 31 d. Karaliaus Mln- Ypač jaunimas mažai be- 
daugo Menėje. skaito lietuviškų knygų.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Moterų Būrelio visuotinis 
susirinkimas įvyks vasario 
1 d., sekmadienį, 3 vai.p.p. 
Gedimino P (lies Menėje. Na
rės ir manančios būti narė
mis kviečiamos gausiai da - 
lyvautl.

Pakvietimus į viešnios Iš 
Lietuvos, Onos Vallūkevl- 
č lūt ės le ng vos los muz (kos 
koncertą galima gauti 
L N raštinėje arba pas Mo
terų Būrelio Nares.

Koncertas įvyks vasario 
22.d., 3,30 p.p. Karaliaus 
Mindaugo Menėje.

Šatrijos IrRambyno skau
tų tuntai vasario 15 d. Ka
raliaus Mindaugo Menėje 
minės Vasario 16 d . šventę .

Šiandien nė vienas To
ronto lietuvis neabejoja,kad 
LN yra naudingi. Tačiau , 
gaila, kad tas gražus Ir vi - 
stems lietuviams naudingas 
darbas yra dirbamas tik da
lies, o ne visų Toronto lle- 
tublų.

Mūsų gausiai kolonijai to
kie namai turėtų būti tik 
darbo pradžia. Netoli LN 
reikia gyvenvietės, kurioje 
galėtų apsigyventi mūsų vy
resnieji, kuriems važinėji
mas nebetetkla malonumo.

Lietuviai, nesigailėkime 
kuriantiems paramos. LN 
organizacija šiuo metu To
ronte yra kūrybinga, tai 
remkime ją. Stokime visi Į 
jos narių e lies. Kainuoja la
bai mažai- t(k vieną šimtą 
dolerių paskolinkime be pa
lūkanų, o sau IrToronto lie
tuvių kolonijai padarysime 
daug, nes sutelksime ener
gijos tiems,kurie nori kurti 
mūsų visų labui.

• Stasys Ragauskas, vienas 
Iš senųjų ateivių, 80 m.am-
žlaus, kasdamas sniegą prie 
savo namų, staiga mirė 
sausio 14 d.

Iš profesijos buvo siuvė
jas. Toronte Išgyveno arti 
50 metų. Paliko žmoną Ir 
sūnų.
• Toronto Prisikėlimo Pa
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bndon, ont. •
1$ lituanistinės 
MOKYKLOS 
VEIKLOS

Lituanistinė mokykla Lon
dono apylinkėje jau veikia 
arti 25 metų Ir savo veiklą 
vis plečia. Jau antrus pietus 
ji turi specialią lietuvių kal
bos klasę, kuri veikla prie 
Londono miesto Clark Road 
Secondary School. Klasę ve
da diplomuota mokytoja 
Gražina Petrauskienė. Kla
sei sudaryti reikia 15 moki
nių, baigusių lituanistinę 
mokyklą. Ši angliškoji mo
kykla, klasę baigusiems mo
kiniams, Išduoda pažymėji
mą, teikiantį vieną kreditą 
angliškos / high School /Xlll 
klasės brandos atestatui 
gauti. Pernai minėtą klasę 
baigė 14 lietuvių mokinių. 
Kadangi Londono apylinkės 
lituanistinė mokykla negau
si, tai yra sunkoka speda
le i klasei sudaryti pakanka
mą mokinių skaičių. Bet čia 
į pagalbą ateina Londono 
Western Universiteto lietu
viai - studentai. Jie mielai 
ateina į spedalę klasę ir 
reikiamai papildo savo litu
anistinių žinių bagažą, nors 
telkiamo kredito jiems kaip 
ir nereikia, nes būdami Uni
versiteto studentais, jie jau 
seniau yra gavę high School 
brandos atestatus. Taigi lie
tuviai studentai daro labai 
užgirtlną pasiaukojimą ir 
lletuvlškon velklon mielai 
Jungiasi.

Lituanistinė mokykla turi 
dar Ir pilnai lietuviškai ne
kalbančių skyrių. Pernykš
čiai šio skyriaus mokiniai 
jau pradeda lietuviškai ir 
eilėraščius deklamuoti, dai
nuoti Ir tautinius šokius 
šokti. Šiemet šį skyrių su
daro 7 mokiniai.
_ Hamiltone įvykusioje plr- 
moje Kanados lietuvių dainų 
Ir tautinių šoklų šventėje 
dalyvavo Ir mūsų mokyklos 
tautinių šoklų grupė. Mūsų 
mokykla, kaip Ir visos kitos 
mokyklos, davė Šventės Ruo
šimo Komiteto nustatytą 
kontingentą - 16 šokėjų, ku
rie savo įnašu prisidėjo prie 
šventės pasisekimo.

Tur būt kiekviename Ka
nados mieste, taigi ir Lon

done, yra Folk Art Ccnctl, 
kuris tarpkltko kasmet ruo
šia etninių grupių festivalį. 
Dar spallųmėneslo pradžio
je Folk Art Concll vadovai 
buvo sušaukę etninių grupių 
mokytojus Ir pakvietė daly
vauti metiniame festivalyje. 
Mums aiškino / lyg mes ne
žinotume/, kad etninių gru
pių tautlnėn kultūron įeina 
švietimas Ir auklėjimas.

Lapkričio 23 dienos festi
valyje dalyvavo Ir etninių 
grupių mokyklos. Jos davė 
statistikos ir apibūdino savo 
mokymo - auklėjimo meto
dus, parodė savo vadovėlius 
Ir kitas mokymo priemones. 
Dalyvavo virš 1O etninių 
mokyklų. Gal kai kurių mo
kyklų stalai buvo klek per
krauti, bet buvo Ir skonin
gai, net meniškai paruoštų 
stalų. Ties tokiais stalais, 
žinoma, buvo daugiau susi
spietusių žiūrovų. Teko daug 
ką paaiškinti bei atsakinėti į 
klausimus. Lietuvių mokyk
los stalas, Iš šalies stebint, 
buvo bene susilaukęs pir
maujančio publikos susido
mėjimo. Labai daug mūsų 
mokyklos stalui paruošti 
įdėjo pastangų Tėvų Komi
teto nariai E. Petrauskas Ir 
St. Keras.

Graži tradicija - Kalėdų 
eglutės suruošimas visiems 
Londono apylinkės vaiku
čiams - Ir šlemt, gruodžio 
21 dieną, parapijos salėje 
praėjo įspūdingai. Šios ma
žųjų šventės meninę dalį, 
kaip paprastai, atliko mo
kykla, o ūkine paruoša - do
vanėlėmis Ir kukliomis vai
šėmis - parūpina vietos 
skautų vletlnlnklja Ir Tėvų 
Komitetas. Sutelktinėmis 
skautų bei mokyklos pastan- 
mls, ši tradicija jau vyksta 
velk 25 metai. L.E.

montneal
ŽIDINIO MOTERYS 

PRADĖJO NAUJĄ SEZONĄ 
Po švenčių, sausio 19 d . 

Montreallo Židinio Moterys 
susirinko pradėti naują dar
bų sezoną. Į tą subuvimą at
silankė Ir tik ką grįžusios Iš 
PLJKongreso merginos- L . 
Jonelytė, K.Bendžlūtė, R. 
Lukoševlčlūtė Ir A. Jonelytė 

Nors oficialus ’’Kongreso 
Išvykos pristatymas numato-

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 366-7281

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

(Lietuviams duodame spec i ai i <į nuol aid a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. $ušinskas & Son, fal. 389 • 057 7.

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG'D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrine ir korrercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir arieinamomis kainomis.
- tai. 366-6237- 3<

JUOZAS G RAž Y S 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

6396 Bannantvne Ave. Verdun, Mortreol. Tel. 767-6183

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams !

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

1976. I. 28

A. A. KAZIMIERUI PODERIUI mirus, sūnui Kęstučiui
— klubo valdybos nariui, Jo mamytei ir seserims 

nuoširdžią užuojautą reiškia Sudburio ir apyl. 
žvejų ir medžiotojų klubas —

"Geležinis Vilkas”

meninis, kurie 1975- tais Į R. Kalvaitis-Kalvaitytė, V. 
metais paskyrė didesnę ar Kerbei Is, J. Kibirkštis, P. 
mažesnę auką Tautos Fon- Lukoševičius, H. B. Nagial, 
dul.

Ypatinga padėka priklauso 
Montreallo lietuvių kredito 
Unijos Litas štabui-už $1OO 
auką, kuris tarp kitų orga
nizacijų, stambesnę auką / 
jau nebe pirmą kartą/pas
kiria ir Tautos Fondui.

Be to, aukojo: M.Guobys,
/ taip pat nebe pirmą kartą/, sąrašuose kartu esančiomis 
L. K.Mindaugo Šaulių Kuopa- 
$ 30, Montreallo Lietuvių 
Žve jotojų-Medžlotojų Klubas 
Nida- $ 25. Jonas ir Bronė 
Lukoševičiai, Inž. T.Mallška-
po $ 25. Po $20- V.Bllevl - llal Ir sesės lietuviai- Tau-

A. Rusinas, A. Ruzgas, K. 
Smilgevičius, V.Snleškus ir 
Br. Staškevičius.

Kiti Tautos Fondo rėmė
jai po mažiau aukojo Tautos 
Fondui per Vasario 16-slos 
šventės minėjimą, jų pagar
dės jau buvo paskelbtos su 
K. L. B. Montreallo apylinkės

pavardėmis po minėtos 
šventės.

Tad visiems Tautos Fondo 
rėmėjams- nuoširdus ačiū 
už aukas. Jūsų, mieli bro-

Jaunieji Laima ir Stanley Rutkauskai, vestuvių diena, Sv.Razimiero parap. 
šventovėje (1975 m. lapkričio 1 d.) Sekančioje nuotraukoje— jaunoji Laima 
Skučaite su savo septyniais broliais: is kairės: Albertas, Rmvydas, Kaziu
kas, Antanas(jaunoįi), Zigmcntas, Kęstutis ir Robertas Skučai.

člus, J. Gražys, D. Jurkus . 
Sušlnskų šelma-$ll. Po $1O 
aukojo: P. Beleckas, A. Dau- 
gelavičlus, A. Gaurys, K. 
Gudžiūnas, A. Jaugei le nė,

tos Fondas lauks nors ir 
su kuklia auka ir šiais 1976- 
tais metais.

Tautos Fondo Atstovybė 
Montreallo Apylinkėje

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W.( Visais kelionių reikalais 

betkur pasaulyje skambintiTORONTO, ONTARIO bet\ J roo OCO1
Mit >x* 533**3 53l
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mas klek vėliau, tačiau jau 
galėjome pasigėrėti spalvo
tomis nuotraukomis ir rū - 
pestlngal Ir skoningai pa«- 
ruoštu albumėliu,bei srū
vančiais įspūdžių upeliukais.

Prie linksmos Ir šiltos 
nuotaikos prisidėjo naujo se
zono pradžios proga' įteikta 
Irenai Lukoševičienei tauti
nė lėlė, kurią pasiuvo Danutė 
Staškevlčlenė, pažymėdama, 
kad viena rūbų dalis yra 
austa Toronte,kita Montre- 
alyje, Ir dar viena- Lietu
voje .

K lekvle na ats Hank lūs io j l 
burtų keliu Ištraukė sau 
slurpryzą-dovanėlę, kurią

kiekviena atnešė.
Klebonui Tėv. J. Kubiliui , 

užklydusiam pasakyti sudiev, 
buvo palinkėta geros kelio - 
nės Ir įteikta vaistų,kuriuos 
jis patarė paslėpti. B.

TAUTOS FONDAS DĖKOJA
Tautos Fondo nįuo^įitcjį pa

dėka ne vien tik organizaci
joms, bet ir pavieniams as-

4MIKK RUTKAUSKĄ*!

TEL.: 694-1037

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU-POINT - REMORQUAGE
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE-CL Al RE

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO. [STAIGA

7576 CENTRAIS - LASAU! - 365-0770

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju 
tjyvanamus namus bei komercines patalpas ( darbas tik 
$ 1,75 už kv. jardą).

• Mano spec ialybė ir laiptų bei sienųj šklo j imas.
• Padarau madingus pakeitimus.
• Pristatau į, namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir 

įkainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 -6780 — 7962

i ■g?
Mediioęo suknelėms* Crimlene, kostiumam, ir Švarkams • ftimtaprbcenlinė rudis .
- pusė kainor.. • H
Angliika mecUioga 100% vilnonė. Vilnone arba polyester',o - nuolaida iki OflKI 
Skarelės vilnone* orbo Silkinės ir naujausiais pieliniais. Ir'
Megztukai, golfui ir puloveriniai - didžiausias pasirinkimas specialiomis 
kainomis. , , ,o
Moterį Iki paltai-Borgono (art.fur) įvairaus dydžio tik J4V.JU- 
Vyriftki megzti marftkiniai (konodiiki) - puse kainos. Taipgi, daugybe 
kitu daiktu, reikalingu Lietuvoje.

Siuntinius siunčiam, poero.hr ir oro pairu. Priimi™, uiiakymu’ aulomobiham,. 
l,ldriu.<™,. t.l.vi.lloms, pinijv CertNIeot.. i, kr. (Turim. 22 meta patyrime). 
Pralom.u4.lri ir (.įtikinti, m ™ PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Bl vd., 

^.PeC. Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 909 8.

7661 -A CENTRALE 495-90e Ave.
365-7146 366-1143

ROBERT RICHER
TEL. 365 611 1 
RES. 366 0066

PIRKIMAS 
PARDAVIMAS 
PASKOLOS

[VERTINIMAI
NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS

' ''HVisokeriopi kiti patarnavimai
7f5Q7CENTP A L- E

Immeubles RICHER Realties Enrg ° SUITE 301
COURTIER - BROKER LASALLE. QUE.

H8P 1L7

UmsuR

LAURENT DAIONEAULT-■ -

S :
Chrysler e Monaco e Charger e Dodge e Dart 
Stort e Swinger e Special o Sedan a Trucks
7635 Boul. Lasalle, La Seilę, P-

D M

Mechanizuotos ratų Ir kitų dailų reguliavimas. Ilorke (Body) 
dofymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. K r • 1 P 1 
n- LaVerendrve. or e Laplerreir vandens kanalo. Tel. 365- •
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NL REIKALAI
NL Spaudos B-vės akci

ninkų visuotinis sus trinki
mas 1974 metais yra nutaręs, 
kad pradedant 1975 m. bus 
veltui siuntinėjamas laikraš
tis tiems akcininkams, ku
rie turi Įsigiję 50 akcijų, 
nustatytą charterlu maksl- 
mallnį skaičių vienam asme
niui /t. y. pirkę už $500/.

Anksčiau, net nuo 1962 m. 
laikraštis buvo veltui siun
tinėjamas įslgljuslems ne
mažiau 1O akcijų. Tas nuta
rimas buvo padarytas to lal-

lloja. Tokiems akcininkams 
praeitais metais buvo Iš
siuntinėtas pranešimas. Tai 
pakartojame, kad laikraštis 
bus siuntinėjamas veltui tik
tai 50 akcijų turintiems ar 
numatantlems dasįpirkti prie 
jau turimų Iki 5O-les.

Daugelis, turinčių 1O ak
cijų jau seniai už prenume - 
ratą užsimokėjo neraginami. 
Tikime,kad Ir kiti supras 
susirinkimo nutarimą Ir pre
numeratą apsimokės. NL

NORI SUSIRAŠINĖTIko valdybos.
Taigi,po paskutinio vlsuo- Birutė Judeckaltė Iš Plas

tinio susirinkimo tai nebega- ko, Suvalkų Trikampio, 19 m.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujom skaitytojui 
tik už $5.00 metams 1

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu ----------------------------------------------------

I prenumeratos ' P (Įvardi ir vardas)
■ mokesčiu. -------------~------------------------------------- »-

'Tikslus adresas)
i '
i

LEFEBVRE & ROBERT
AMUSUMtNT - HJSHirunt INC

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVES

AUKŠTUS

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRAU r4eAViNUt IMAMI 363-3887
I TOO CINTRALl 3M1ŽH (OKCORATION) Į

CERA PROGA

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas 

— • —

1440 nie S’te-Catherine Quest 
Suite 600

Tek 866-8235, namų 488 - 8528

Puikini bengto Ir net kilimu iikloto 
NL redakcijos žemutine patalpa. Is- 
nuomuojamo susirinkimams bei kito
kiems reikalams.

PARDUODAMI GEROS KOKYBES 
GINTARINIAI KAROLIAI.
_ Skambinti 482- 3973__________

DR. V. GiRlŪNIENĖ 
Dantų gydytoja

— O —

6330 L'Assomrtuon Blvd. 

Montreal,

Tel. 265-3535

DR. A. O. JAUGELIENE 
Dantų gydytoja

— e —
1410 GUY STREET 

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q.

Tel. 932- 6662; namų 737-9681.

Or.A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C.M., M.Se., L.M.C.C-. E.R.C.S.(c>

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

GPHARMACIE

agnon
ROBERT GENDRON LPH.pRop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. iSganaitis, BA, BCL
606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405.
Montreal, P.Q. - Tel: 871 -9644, namų 678 - 3660.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
5 Place Ville Marie ISM Building 

Suita 4 17, Montreal, Qua, 
Tai. B71- 1430
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Lietuvos valstybės atstatymo 16 Vasario šventės

MINĖJIMAS
Montrealyje,

įvyks vasario 22 d., sekmadieni. 11 vai. iškilmingos pamaldos Austos Vartų ir Sv. Kazimiero bažnyčiose. 
Visos organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėl yvomis.

3 vai. p.p. PLATEAU SALEJE, 3710 Calixa Lavalle minėjimo iškilmingas AKTAS. Buv. KLB Krašto Valdybos 
pirmininko Eugenijaus Čuplinsko paskaita.

Menine programa išpildys: sol. Gina Čapkauskiene, Aušros Vartų parapijos choro Vyru Oktetas
Mokyklos tautinių šokių grupe ir Montrealio lietuviu įaunimo ansamblio GINTARU 
jaunesnieji — “Gintarėlis”

Maloniai kviečiame visus lietuvius minėjime dalyvauti. KLB Montrea(i(J Apy|inkes Valdyba

amžiaus, baigusi gimnaziją , 
nori susirašinėti su lietu
viais Iš Kanados arba JAV- 
blų. Rašyti NL adresu. Gau
tus jai laiškus persiusime.
• Išvykę į Floridą : Jonas Ir 
Kazė Petruliai, Pranas Ir 
Anelė Buikai, R. Ir Violeta 
Ramsey- Adomonytė, Kazys 
Martlnėnas Ir Alb.Ruzgas.
• Lukošius Mykolas Ilgiau 
sirgęs Ir gulėjęs Victoria 
ligoninėje, jau sveiksta na
muose .

• Mirė Marija Dubauskaltė 
60 m. amžiaus. JI gimė Ir 
užaugo Montrealyje.
• Čiurlionio Festivalyje Ot- 
tawoje be sol. G Inos Čap - 
kausklenės, kuri dalyvavo 
programoje,matėsi Ir dau
giau montreal Iečių: Pranas 
Paukštaltls, A. Žuikevlčlūtė 
Ir kt.
• Aušros Vartų parapijos 
klebonas Tėv. J.Kubilius Iš
vyko patikrinti sveikatos į 
Bostoną.

LEONAS GUREOCAS 
Sole* Manager 

(Lietuvi* atttova*)

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Poetiec ★ Buick ★ Astre
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I 
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

Nuotrauka is praeitu metu Montrealio Skautų stovyklavietes “Baltijoje’*. 
Iš kairės: vadovas Romas Otto, Gintaras Brikis, Rimas Piečaitis, Gin- 
taras Nagys ir Albertas Skučas.

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Manageriu

____ LEO OUSĖKAS_______________

I

GM

nu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

@ Royal Trust į
MtMBsr 
ihhh t/

Atstovas J. Skučas, 
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 

Tel. 354-0360, namu722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė — sklypai ir žemė)

TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. LongeliOr, Montreal, P. Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMA,.TURTĄ, PADĖS JUMS

v. PĖTEBAITIS
254-4566 / Namų — 721-0614‘

BCAUUICU. OARNCAU CR*TZ
Conseiliers juridiques - Title Attorneys

^Bzaultzu

, NOTAIRE - NOTARY

Nuolatiniai patarnauju La Salia miesto savivaldybei, LaSalle 
Case-Popular bankeliui. Visiems kitiems, kurie tik į mane 
kreipiasi, jų tarpe Ir lietuviams*.

BB67 VERDUN. VERDUN 6702 CENTRALE. LASALLE
701-3411 3S6-6474

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU !

RENDELL’S AUTO REPAIRS 
aZNCRAL MECHANICAL REPAIRS 

Tumi urs. Brakes 
Motor e Transmission, etc.

TEL.i 030-6417

73B LAKKSHORK DRIVB 
DORVAL

NEPRIKLAUSOMA LIET UVA
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