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» SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS

John Pau) H

POPIEŽIUS 
MEKSIKOJE
[If*^«je--BcrCynų A n/?T'tkos 

Vyskupų Konfere net joje, Pu
eblo mieste,Meksikoje daly
vauja naujasis popležuus Jo
nas Paulius II-asls. Ši K on-

gullarlal nužudo radikaliuo
sius dvasiškius.

Milijoninės minios sutiko 
Ir sekė Popiežiaus kelio- 
ię Meksikoje, daugelis mė
tė į jį gėles Ir šaukė sveiki
nimus.

FEDERALINIAI RINKIMAI 
ARTĖJA

Liberalų partijos kandtda- 
Sljjtai Kanadoje jau gauna lite

ratūros, kuri rodo, kad bus 
nkėlblaml rinkimai liepos 18 

Ir kur raginama pradė- 
: rinkiminė kampanija.

! Jei tai tiesa,tai liepos 16 
d, neatrodo tokia ideali, nes 
vieni balsuotojai bus dar ne- 

j,ar vos tik grįžę Iš a - 
_ j togų, o kita grupė pake
liui į atostogas, ar dar bea -
tostogau jauti

Kanados misijas prie Jungti
nių Tautų. 'JAV atstovas vil- 
tingiau, o Kanados atstovas 
pesimistiškiau įvertino gali
mybes dekolonizacijos klau-

generalinėje sesijoje.
Trečiadienį, lapkričio 22 

d. įvyko plataus masto spau
dos koferencija, kurioje da
lyvavo apie 100 spaudos atsto
vų, Jie buvo painformuoti 
apie memorandumo įteikimą, 
iškeliant Jungtinių Tautų ne-

Pradėta akcija bus tęsiama, 
per ateinančius metus tuose 
pasaulio kraštuose, kur gy
vena pabaltiečiai, gudai ir 
ukrainiečiai. Bendromis jė
gomis bus kreipiamasi į at - 
skirų kraštų parlamentus,vy
riausybes ir įtakingus asme
nis, prašant kelti Lietuvos ir 
kitų kraštų nepriklausomybės- 
klausimą. Šiuo reikalu ir to
liau rūpinsis Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, talkinama 
visų LB Kraštų valdybų.

PLB Informacija.

eblo mieste,, 
vauja naujasis 
nas Paulius II-asls. I 
ferenclja labai svarbi, nes 
joje turės būti sprendžia - 
ma Kat.Bažnyčios laikysena 
politiniuose sunkumuose.Da
lis kardinolų, ypač P.Ame- 
r Ik o je, ba nd o le šk ot I ko mpr o- 
mlsų su marksizmu,kita da
lis stipriai remia kraštuti
nius dešiniuosius. Abi gru - 
pės sutinka viename taške: 
rūpestyje dėl Žmogaus Tel - 
šių niekinimo.. Pats Popie
žius, gerai pažindamas tota
litarinio rėžimo pavojus , 
ypač jautrus šiai problemai.

Vatikanas jau padėjo iš
spręsti vieną sunkią politinę 
situaciją, Išvengiant kraujo 
prallej!mo:ArgentIna Ir Čilė 
buvo pasiruošus los susirem
ti/ kas be abejo, būtų toliau 
persldavę į Peru Ir Boliviją/ 
dėl 3 mažų salelių. Vatika
nas pas Is tūlė būti moderato
rium. Abiem kraštam sutl - 
kas, kardinolas Antonio Ša
mo re suvedė abu kraštus 
prie talkos.

Dauguma pasaulio 500 
mil. katalikų dabar gyvena 
besivystančiuose Lotynų A- 
merlkos kraštuose, Afrikoje. 
Azijoje arba komunistų dik
tatūrom pakliuvusiuose R . 
Europos kraštuose.

Dalis kardinolų yra teo
logijos klausi muos e 1 ibe ra- 
lūs,kiti konservatyvūs. Visi 
tačiau, vienodai susirūpinę 
dėl Žmogaus Teisių panie
kinimo.

Konferencijoje dalyvau
ja apie 200 vyskupų, 21 kar
dinolas. Jie atstovauja 45% 
pasaulio katalikų.

Kraštutiniai rėžimai 
sur nepakenčia galingo kon
kurento, ypač, kuris morali
niai pranašesnis,tad Lotynų 
Amerikoje gali iškilti Ir di
delis antlkldrlkallzmas. EI 
Salvadore, pav., vyriausybės 
palaikomi spec.daliniai re-

Ayatullah Khomeini

VI-

NAUJA AMERIKOS LIETUVIU 
TARYBOS VADOVYBĖ
Nauju Amerikos Lietuvių 

Tarybos p-ku š.m.sausio 1O 
d. Išrinktas dr, Kazys Šid
lauskas, pavaduotojas dr. Jo
nas Valaitis. Vlcep-kal Te
odoras Bllnstrubas, Povilas 
Dargls, dr. Leonas Krlauče- 
llūnas, dr. Vladas^ Šimaitis 
Ir adv. Povilas Žumbakls. 
Iždininkas- Juozas Skorubs- 
kas, protokolų sekr.-lnž. 
Grožvydas Lazauskas, fln. 
sekretorius- Petras Bučas, 
general, sekr. - kun. Adol - 
fa s Stasys.' Kiti valdybos 
nariai; Ofelija Baršketytė, 
Kęstutis P. Dlrkls, Stanley

Julius Pakalka,
Balandis- Ir Emilija 

atstovas
Ge-

Siaurės Amerikos
PABALTIEČIŲ. - LIETUVIU. 
SLIDINĖJIMO PIRMENYBES 

1979 m. Š. A. Pabaltiečių
Slidinėjimo Pirmenybės įvyks 
1979 m. kovo 3 - 4 d. .Moon
stone Ski Resort, apie 18 my
lių į šiaurę nuo Barrie, Oht- * 
Varžybas vykdo Kanados Lat
vių Sporto Sąjunga.

Lietuvių pirmenybės bus 
išvestos iš pabaltiečių var
žybų pasekmių, atskirų rung
čių visai nevykdant. Lietuvių 
pirmenybių programa auto
matiškai ta pati kaip pabal-1 
tfėėių. Smulkios informacijos 
yra pranešta visiems sporto 
klubams bei ŠALFASS -os 
administraciniams pareigu - 
nams.

Dalyvių registracija stlie- 
kamaiki 1979 m. vasario 20 
d. šiuo adresu: Mr. Volde
mars Klavinš, 151 Evelyn 
Ave, Toronto, Ont. M6P 2Z6. 
Telef : (416)-762-7188.

Lietuvių slidinėtojų daly
vavimą koordinuoja ir lietu
vių pirmenybių išvedimu rū
pinasi ŠALFASS-gos Slidinė
jimo Komitetas, kurio vado - 
vas yra: Mr. Mečys Empa- 
keris, 6 Robin Hood Rd., Is
lington, Ont. M9A 2W7. 
Tel: (4k6)-231-1487.

Pavieniams slidinėtojams 
dėl smulkesnių informacijų 
patartina kreiptis į artimiau- Apyg.Telsmo kandidatas, nuo 
šią sporto klubą, sporto a- 1955 m.advokatauja Chlcago- 
pygardą arba tiesioginiai į je. Dešimtį metų buvo Cook 
V. Klayinš arba M-Empakerį. apskr, Public Defender įs-

JAV gyveną slidinėtojai dar taigos advokatas. Nuo 1958 
gali taipogi kreiptis į SALFA m.yrh buvęs krikščionių de- 
SS-gos Slidinėjimo K-to narį mokratų centro vald.p-kas , 
Vytenį Čiurlionį, 19755 Upper VLIKO narys, Vidurio Euro- 
Terrace, Euclid, Ohio 44117. pos krlkšč.demokratų unijos

TpI - -481-1R9C; vvkdomoio komiteto narys .

'PLB MEMORANDUMAS JUNGTINĖMS TAUTOMS

Lapkričio mėn. 20, 22 ir.‘ 26 
dienomis New Yorke prie 
Jungtinių Tautų įvyko bendra 
pabaltiečių, ukrainiečių ir 
gudų akcija keliant pavergtų
tautų nepriklausomybės ir de- simą iškelti Jungtinių Tautų 
kolonizacijos klausimą. Uk
rainiečių Kongreso iniciatyva 
buvo paruoštas penkių, tautų 
-ukrainiečių, lietuvių, latvių, 
estų ir gudų - dokumentuotas 
memorandumas, reikalaująs 
Sovietų Sąjungos dekoloniza
cijos. Memorandumą pasira
šė kiekvienos tautybės pašau- lygų traktavimą Žmogaus 
linių-visuomeninių oragani - Teisių bei dekolonizacijos 
zacijų atstovai. Lietuvių var- klausimais. Spaudos konfe- 
du pasirašė Pasaulio Lietuvių rencijoje taip pat buvo pri- 
Bendruomenės pirmininkas statyta jaunimo peticija Jung- 
Vytautas Kamantas ir sekre- tinių Tautų generaliniam 
tore Daina Kojelytė. Buvo su-sekretoriui Kurt Waldheim, 
tarta su Jungtinių Tautų ge- kurią dėl sekretoriato nę- 
neraliniu sekretoriatu šį me- draugiškos laikysenos nebuvo 
morandumą įteikti sekretoria-galima įteikti. Peticija susi- 
tui pirmadienį, lapkričio 20d. daro virš 155. 000 parašų,

> delegacijoje lietuvius surištų i 41 knygą, f korės - 
. .pndentų klausimus .atšaki - 

mantas, Kanados LB Simas Kudirka ir Daiva 
valdybos pirm. Jonas Gužienė, ir kiti delegacijo- 
vičius, Simas Kudirka, Je dalyvaują disidentai.

otinė Daiva Kezie- Sekmadienį, lapkričio 26 d. 
j Nakas. Tačiau, i vyko eisenai ir demonstraci- 

vos pprą dienų prieš numaty- ios’ kuriose dalyvavo keli 
tą pasimatymą, nežiūrint tūkstančiai ukrainiečių, pa- 
ankstyvesnio susitarimo, gau- baltiečių ir gudų. Buvo žy- 
tas pranešimas ir generalinio giuota New Yorko gatvėmis, 
sekretoriato, kad delegacija ° Prc>testo susirinkimas įvy- 
nebus priimta. Šiam keliui at- ko prie Sovietų Sąjungos mi- 

ipuolus, delegacijos nariai ieš-sGos prie Jungtinių Jautų. Į 
kojo kito. Kanados parlamento sisirinkusius prabilo ukrai- 
narys ukrainietis luri Shimko, niečių Helsinkio grupės narys 
pasitaręs su savo partijos na-®enero^as P-Grigorenka. Lie 
riais, kaip Kanados parlamen- tuvių vardu efektingauždegan- 
to narys buvo priimtas Jung- čia kalba pasireiškė Simas 
tinių Tautų ansamblėjos pir
mininko Indalecio Lievano 
Aguirre ir jam įteikė memo
randumą. Ta proga penkių 
tautų delegacija aplankė Jung
tinių Amerikos Valstybių ir

*? ^atstovavo PLB pirm 
tas Kamantas, Kai

S® Krašto valdybos pin

KHOMEINI NESKRENDA 
į IRANĄ

Irano M In. P -kas Bakhtlar 
uždarė visus Irano aerodro
mus, netiesioginiai atidėda
mas Khpmelnlgrįžimą į Ira
ną,kur jo laukia daugybė pa
sekėjų Ir kurto grįžimas ga
lėtų Išprovokuoti pilną civi
linį karą.

Bakhtlar’as valstybinio 
radio Ir TV bangomis pas
kelbė . kad jis pats vyksiąs į 
Paryžių susitikti su Khomei
ni.

Khomeini jau buvo pasisa
kęs,kad Bakhtlar’osudaryto- 
jl vyriausybė yra nelegali , 
nes ji sudaryta šacho Pahla
vi rekomendacija, prieš ap
leidžiant Iraną. Kariuomenė 
šią civilinę vyriausybę pa
laiko, kaip Ir didelis skal - 
člus Irano gyventojų. Susi
rėmimai ir demonstracijos 
tebevyksta gatvėse.

NAUJI DAVINIAI APIE 
RŪKYMĄ
Iš Washington’o praneša

ma, kad paskutinieji tyrinė
jimai rodo,jog stiprus rūky
mas sukelia plaučių, burnos, 
gerklės ir stemplės vėžį. 
Dažnu atveju gali prisidėti 
prie pūslės, Inkstų ir kasos, 
sukelti skrandžio žaizdas.

Šiais metais rūkymas ga
li prisidėti prie 346.000

PLB 
nė ir

mlrčlų JAV-se.
Po pirmojo tyrinėjimo rū- 

kymo pasekmių paskelbimo 
1964 m.žymlal sumažėjo rū
kymas vyrų tarpe, bet pasi
liko toks pat moterų, Ir la
bai pagausėjo jaunų merginų; 
tarpe. /

Plaučių vėžys nepaprastai 
pagausėjo moterų tarpe. Yra 
davinių, kad nėščių moterų 
rūkymas prisideda prlę 
naujagimių mirtingumo ir jų 
augimo problemų. Visom 
nėščioms moterims patar - 
tina nerūkyti.

Geriausias metodas nus
toti rūkyti yra s talkus. Troš
kimas rūkalo gali tęstis 4 
12 savaičių. Kai kuriais at 
vėjais trunka kelis metus.

INDĖNAI KOVOJA UŽ
SAVO TEISES
Kanadoje gyvena apie 30Q 

tūkstančių registruotų indė
nų. Jie organizuojasi pro
testuoti prieš neseniai pas 
kelbtą jiems sveikatos re - 
kalams sumažintą biudžet į 
Sveikatos ministerės Mo • 
nioue Beerin.

Kudirka. Demonstracijos ei
goje buvo sudeginta Sovietų 
Sąjuhgos vėliava. Demons
trantų didžiąją dalį sudarė 
ukrainiečiai, kadangi tuo me
tu New Yorke vyko pasaulinis 
ukrainiečių kongresas.Savai
tės įvykiai laikytini sėkmingi, 
kadangi buvo perduoti vieti
nės televizijos ir radio ban
gomis, bęi aprašyti įtakin - 
glaustuose Amerikos dien - 
raščiuose "New York Times’ 
ir "Washington Post", ir ki
tuose laikraščiuose.

, Balzekas jr 
Jonas 
Vilimaitė. ALT 
Washingtone dr. Jonas 
nys.

Susirinkimas Išreiškė pa
dėką sėkmingai Iki dhbar ė- 
juslam laikino pirmininko 
pareigas kun. Adolfui Stasiui.

Naujiems Valdybos na - 
rtams Kęstučiui Dlrklul Ir 

(adv. Povilui Žumbaklul į- 
telkta.L.,Šimučio knyga "A- 
merlkoš Lietuvių Taryba".

o Naujasis ALFOS p-kas 
dr.Kazys Šidlauskas yra tei
sininkas, g(m. 1914 m. vasa
rio 26 d. Gutkalmlo k., Ky
bartų valsč.Vllkavtšklo aps. 
Lankė Kybartų gimnaziją, 
Kopenhagoje 1935 m. baigė 
aukštąją prekybos mokyklą. 
Teisę studijavo Vytauto Did
žiojo Ir Vilniaus universite
tuose, gaudamas diplomą 
1943 m. T eis ės studijas gili
no Muencheno univ-te, gau
damas teisių daktaro laipsnį. 
Į JAV atvyko 1949 m.Ir čia 
baigė Harvardo u-to teisių 
fakultetą, gaudamas teisių 
magistro laipsnį.

Lietuvoje yra dirbęs Liet
ūkyje Ir Line,buvo Vilniaus

ALTO Tarybos suvažiavime Chlcagos Tautiniuose Namuose grupė dalyvių. js kairės: dr. L. Šimutis, prof. J 
Stukas, A.Kassel', J.Saukutė, kun. F. Klreillą,' V. Samos'ka, E. Pakalniškiene' ir kt. Nuotr. V.Noreikos.
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LIETUVOS ARCHYVO DUOMENYS AUTENTIŠKI 
Prieš porą mėnesių "Tė

viškės Žiburiuose", Skaity
tojų Skyriuje buvo atspaus
dintas Dov.Levino,gyvenusio 
Lietuvoje, dabar Jeruzalėje, 
profesoriaus laiškas.

Tame laiške, nagrinėda
mas dr. A. Garmaus patiek
tus "Lietuvos Archyve". 1952 
m. laidoje, Chicagoje, faktus 
apie Lietuvoje buvusių žydų 
komunistų skaičių, Dov. Le
vinas pastebi, kad "L. A. " 
statistikos duomenimis ir 
faktais nepilnai galima 
remtis. Kodėl taip būtų- jis 
nepaaiškina, bet galima su
prasti, kad todėl, jog knygos 
Lietuvos Archyvas 4 tomai 
buvo išleisti Kaune 1942 m. , 
vokiečių okupacijos laiku.

Dov. Levino teigimas, ta
čiau neturi pagrindo. Aš esu 
perkaitęs visus 4-ius to
mus. Tuo laiku gyvenau Vil
niuje ir vėliauKaune. Faktai, 
kurie ten surašyti ir man 
yra žinomi, tikri, nesufalsi
fikuoti.

Pirmiausia, 4 tomai Lie - 
tuvos Archyvo buvo išleisti 
Spaudos Biuro, kurio direk
torius buvo ’žinomas žurna
listas J. Senkus. Jis dabar 
gyvena šiame kontinente ir 
apie "L. A." pareiškė, kad 
jie suredaguoti, parašyti ži
nomų garbingų asmenų, žur
nalistų, kaip P. Babickas , 
A. Merkelis, P. Radzevičius . 
vysk. V. Brizgys, prof. A. Ta- 
rulis, ekonom. V. Balsys, e- 
konom. P. Budrys, ekonom . 
Pov. Budreika, J. Balčiūnas , 
rašyt. J. Petrėnas, B. Vosy
lius. gen. St. Raštikis, maj. P. 
Šeštakauskas, raš. ' Pulgis 

_ . An dr iu ši s, žurn. V. Ke me žy s,
fesinio lygio ar-tš®*lavinįmo K. Merkelis, inž. Z. Bačells , 

rašyt, prof. V. Krėvė -Micke
vičius, agr.Pr. Mickus, dr. A. 
Garmus, rašyt. L. Dovydėnas, 
rež. akt. R. Juknevičius , 
Liaudies Seimo atstovė St . 
Vaineškienė, 
šauskas( buv. 
misaras), dr. 
R. Mackonis, 
tas, pulk. Leonas, Ir. J.Ma- 
tuzas, kun. A. Biliūnas, P. 
Zunde, M. Ilgūnas, žurn. A. 
Bružas ir kt.

Šie paminėti autoriai yra 
aukšto mokslo, savo srities 
specialistai, garbingi asme
nys, buvo žinomi visoje Lie-

U! Lietuvos išlaisvinimą! U! ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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Ką reiškia
Vasario 16-ji

bus ir reikalingas pinigas 
mūsų kovai tiž tautos laisvę 
ir gyvybę.

Prašome atkreipti dėmesį, 
jog aukodami nemažiau $ 25 
gausite VLIKo siuntinėjamą 

Aukodami

Tai mums visiems lietu
viams labpi brangi ir neuž-

* mirštama data.Tą dieną!918 
' m. mūsų, daug metų sveti
mųjų jungą traukusi, tauta 

" vėl tapo paskelbta nepriklau
soma valstybe. Tą dieną, gąu- ELTOS biuletenį, 
džiant trimitams, prie Neži- $ 100, tapsite Tautos Fondo 
nomo Kareivio Kapo kildavo nariu. Tikimės, kad šiemet 
trispalvė. Tą dieną mes visi 
pricįmindavome mūsų bran- 

•giuosiuc žuvusius už mūcų 
Tautos ir Valstybės laisvęir 
nepriklausomybę. Okas da
bar tenai prisimena tą bran
gią dieną?

Nežinomojo Kario pamink
las ruso okupanto jau senai 
nuverstas ir jo kapas išnie
kintas. Visa tauta tik tylomis 
gali paminėti šį brangų isto
rinį įvykį , Žiaurus ir klas
tingas okupantas atydžiai se
ka kiekvieną mūsų brolių ir 
sesių žingsnį bei veiksmą, „
Mes vieninteliai laisvajame . bebūtume - nuo eįlinių dar- 
pasau’yje pasklidę lietuviai 
tegalime šią dieną tinkamai 
ir laisvai paminėti, Ta proga 
vėl rinksimės mūsų lietuviš
kųjų kolonijų salėsna, kad 
deramai atšvęstame šią di
dingą dieną.

visi tapsite ELTOS biuletenio 
skaitytojais.

Savo skaitlingu dalyvavimu 
parodykime savo solidarumą 
ir tautinį susipratimą. Tiki
mės, kad šis mūsų atsišauki
mas neliks balsu tyruose : 
Publika, manome, gerai žino 
kiek laiko ir gryno pasišven
timo įdeda šios šventės pro
gramos organizatoriai, be 
jokios asmeniškos naudos ar 
kokio atlyginimo.

Taiginežiūrint kokio pro-

bininkų lig aukšciąjjsių inte
lektualų - visi vienodai trokš
tame mūsų mylimai tėvynei 
Lietuvai geresnių dienų'

Ta proga vėl bus renkamos 
aukos Tautos Fondui. Tas 
surinktas pinigas yra nepa
prastai svarbus ir reikalin
gas kovoje su raudonuoju sli
binu- Kaip kūno gyvybės pa
laikymui yra reikalingas 
kraujas, taip lygiai yra svar-

Tautos Fondo Montrealio 
Apy'inkės Valdyba maloniai 
kviečia ir ragina visus tau
tiečius skaitlingai atsilanky
ti šios šventės minėjime-.

Šiemet Vasario 16-sios mi
nėjimas įvyks PLATEAU sa
lėje vasario 18 d. 3 vai. p p.

Tautos Fondo Montrealio 
Apylinkės Valdyba.

vizijos Komisija. Ir tik tada mės stokos. Savo laiku B. 
buvo nutarta atsišaukimą iš- Keturakis tamsokais dažais 
leisti su jaunimo pasveikini- pavaizdavo Tautinę Olimpi
niu lietuvių ir anglų kalbomis jadą Toronte, kur sportinin- 
birželio 20 dieną, 1978 me- kai bėgo pavėjui, 
tais.

Mūsų pagarba ir meilė lie- tą žemę ir rikiuotėje nelai-į 
tuviškam jaunimui. Mes jbkio kė nei kojos, nei lygiavimo. ] 
reikalo neturime jo mokyti.
Knygnešių, savanorių, karių

mis dienomis suvargę, basi 
bei vyžoti savanoriai per au
kas, ryžtą ir pasišventimą 
išvedė Lietuvą į laisvę. Mū
sų nuoširdūs linkėjimai, kad

Gerb. NL Redaktoriau, 
prašau patalpinti šį laišką.

Atsakydamas į 1978 metų 
lapkričio mėn. 15 d. "NL " 
laikraštyje atspausdintą 
straipsnį dėl savanorių var
du išleisto "Atsišaukimo į 
viso pasaulio jaunimą, tu- 
.riu konstatuoti, kad atsišau
kimas išleistas teisėtai, ma-jr partizanų pasišventimas ir 

■no pastangomis bei lėšomis, jų kraujo auka rado gilų at- 
ir prašau lietuvišką spaudą garsį jaunimo širdyse. Ano- 
.bei visuomenę jį atatinkamai 
įvertinti.

Prieš išleidžiant šį atsi
šaukimą, savanorių valdybos 
pirmininkas A. Zubrys buvo 
painformuotas apie ką reika- Visagalio globoje jaunimas 
las eina. Be to, jam tada 
priminiau, kad laikas yra 
pribrendęs ką nors palikti 
jaunimui savanorių vardu, 
artėjant jaunimo suvažiavi
mui Toronte. Pirmininkas 
man pasakė, kad jis negali 
sušaukti valdybos susirinki
mo ir kad to nereikia, girdi, 
tuo nieko neatsieksime.

Visą šį reikalą pirminin
kas ignoravo. To. pasėkoje 
man kito kelio neliko. Buvo 
pasitarta ir su savanoriųre- 

sektų tų karžygių pėdomis.
Su didžia pagarba:
St. Paciūnas,

L.K.Kūrėjų Savanorių 
Kar. Juozapavičiaus sk. 
Rev. Kom. Pirmininkas.

DĖL DRAUSMĖS. . .
Gaunasi labai nemaloni, 

slegianti nuotaika, kai, kultū
riniai įvykiai, geros valios 
žmonių pastangos, nuverti-

tuvoje kaip savo sričių au
toritetai. Kas jų surašyta Į 
Lietuvos Archyvo 4-ius to - 
mus yra tiesa, paremta do
kumentais ministerijose , 
buvusiuose NKVD ar parei
gūnų stalčiuose. Dar vokie
čiams nespėjus ateiti, lietu
viai pareigūnai ( partizanai 
ir kiti garbingi lietuviai)pa
sirūpino surinkti tuos doku
mentus .Pa vyzdž. , CK centre, 
NKVD rūmuose buvo rasta 
enkavedistų originalūs rusų 
kalba įsakymai apie išveži - 
mą Serovo, A. Sniečkaus ir 
kt.Tas pats ir provincijoje , 
kompartijų ir NKVD archy
vai buvo laiku sugriebti .

Naudojant origina
lią medžiagą, buvo 
parašyti LIETUVOS AR
CHYVO 4 to ma i .

Apie deportacijas 1941 m . 
birželio 14-18 d. d. irgi buvo 
rastos instrukcijos (Serovo, 
Maskvos Komisaro pav. ,De- 
kanazovo.Podzniakovo ir kt.) 
rusų ir lietuvių kalbomis.

Turtų nacionalizacijos ak
tai buvo rasti Statistikos V - 
bos, Prekybos Liaudies Ko
misariate, Pramonės K-to ir 
kituose archyvuose.

Jurgis Glut 
Liaudies Ko - 
A. Kučinskas J 
pulk. Kaiman’’

JAV respublikonu atstovo kongreso distrikte Kalifornijoje (Santa Monikos 
miestas ir pajūrio apylinkes) Roberto K. Dorn ano perrinkimo pasisekime, 
didele dalimi prisidėję ir vietos lietuviai. Jie veiklaus Santa Monikos vi
suomenininko Albino Markevičiaus suorganizuoti'stambiomis aukomis pri
sidėjo prie sėkmingu rinkimu finansavimo. Nuotraukoje is kaires: A. Mar
kevičius Santa Monikos Lietuviu klubo pirmininkas, Lietuvos gen. konsu
las Vytautas Čekanauskas ir resp. atst. R.K. Dornanas. Nuotr. V. Fledz.insko.

PO SPAUDĄ
ti ir imtis priemonių sus kai - Kodėl taip atrodo ? Dėlto, kad 
dyti ir sunaikinti jų grupes, 
izoliuojant aktyvuosius vei
kėjus; c) Tokiam suskaldy- 
mui bei nuginklavimui reikia
infiltruoti į nacionalistų orga taip sakant priešo oku- 
nizacijasKGB agentus, kurie pįnto tarnams tarnavimas ir 
išryškintų vidinius jų skirtu - gelbėjimas tiems okupanto tar- 
mus ir sukeltų grupių nesu - 
tarimus; d), Su pagalba prity
rusių KGB agentų mėginti už-

P ASI ŽVALGIUS
Iš Sovietijos į Vakarus pa

bėgusio KGB aukšto rango pa
reigūno Aleksejaus Mjagkovo 
atskleistų Maskvos užkulisių 
išleistoje knygoje "Inside the 
KGB" , suminėta ir kas lie
čia Vakaruose esančius išei
vijoje tautinius sąjūdžius. 
TSSR Valstybės Saugumo Ko
mitetas slaptai įpareigojąs 
KGB pareigūnus taip:
a) Kovojant prieš užsienio na imti nacionalistinių grupių 
cionalistų antisovietinę veik - vadovybes-. . 
lą, ypač centrus, įpareigoja - 
majuos išardyti; b) Naciona - tus tų instrukcijų, tenka at - juję į r pats Danilevičius apsi- 
listus ideologiniai nuginkluo- kreipti rimtesnis dėmesys į

ir širdžia protaujantiems fa
natikams:

1. Savo laiku prez. E i sen-
šuoliavo į 

pakalnėn į minkštai supurin- 
.. ■ ■ hoveris pareiškė, kad Ame- 

rika už Lietuvą nekariaus;
■ šią mintį paryškino prez. 
I Fordas, o kad reikalui esant 
. pavergtoji Lietuva (tautos’)* 
'už laisvą Ameriką tikrai ka- 
iriaus. Išvadoje - turime iš- 
jlikt, kad su laiku, persiėdu- 
Isios ir nudvėsusios meškos 
leteną pajėgtume savo pačių 
ijėgomis išmest iš Lietuvos.

2. Demokratija ir laisvė - 
du brangūs žodžiai politikų 
rankose, kurių vardu pasau
lyje nuolat patrankos 
kosi- Net ir Sovietai atkak
liai žmogaus teises - laisvę 
gina, tik gaila, kad savo pi
liečiams prisegt žmogaus 
vardą net nemėgina.
i Ta pačia prasme pasireiš- 
lĮia ir "spaudos laisvė",(bran
dūs žodžiai).
1 Taigi, drausmingi žmonės 
(Odelius darbus nuveikia, ta-

Nr. 49, J. Gedimėnas, 
tais pačiais motyvais, papuo- ] 
Šimą už laisvę žuvusiųjų ka
po vaclina " juoda dėmė J', 
"nepasisekimai", "žygiavo 
lyg mongolų gaujos. (Mūsų 
likimo broliai mongolai,kaip 
ir lietuviai, yra komunizmo 
vardu ruskio pavergti), At - 
rodo, kad kažkas sumaišė 
"poterius".

Civilinę drausmę apspren
džia įstatymai, karinę - sta
tutai. Civiliai gali būti sunai
kinami su piautuvu ir kūju, 
gi karių sunaikinimui reika
lingos ir patrankos ir lėktu
vai, ir tankai-

Žmogus skiriasi nuo kito 
Dievo kūrinio, kad yra ver
tinamas ne iŠ formos, bet iš 
turinio ( išvidinė drausmė).

Šia proga turiu porą pasta
bų demonstravimų entuzias - č au drausmė iŠ baimės yra 

narnos dėl menamai draus-tams - drąsiems žvirbliams prakeikimas, nes vien tik ja

tran -

Apie išvežimus duomenys 
ir išlikusius gyvus buvo su - 
rinkta iš asmenų, apklaus!- 
nėjant juos asmeniškai Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus - 
Savitarpinės pagalbos pa
reigūnų. Jų tarpe buvo žino
mi rašytojai, žurnalistai.

Išvežimo faktų niekas ne
gali paneigti. Gyvenimą Gu - 
lage Archipelage aprašė ir 
rašytojas Solženycin'as.Iz - 
raelio dabartinis premjeras 
Menachem Begin'as, A. Rū- 
kienė, Juciūtė ir daug kitų , 
kurie dabar gyvena Vakaruo- 
ruose.

JAV Kongresmanas Kers - 
ten as surinko labai daug 
medžiagos apie Kremliaus 
"darbelius". Jo komisija pa
sinaudojo, išsivertė į anglų 

’ kalbą ir Lietuvos Archyvo 
dalį, o jo autorius,kurie gy
vena JAV, Kanadoje, apklau- 

L" sinėjo ir iš jų paėmė prie
saikas apie faktų tikrumą.

Todėl Lietuvos Ar
chyvo 
r i n ė 
tikra,

kaip 
is te

ži-

surinkta isto 
medžiaga yra 
dokumentuota ir 

ja galima remtis,
geru šaltiniu to laiko 
rinių faktų.

Dov. Levinui ir 
noma, Kremliaus komunis
tams .nepatinka Lietuvos Ar
chyvo faktai,todėl jo vertę 
D. Levinas-bando nuneigti.

J. Karka

mūsų lietuviškąją veiklą ir 
kas ištikrųjų yra jos ardyto
jai ?

Pažvelkime tik Į spaudą ir 
pamatysime kas vyksta JAV- 
se, o ypač Chicagoje. Pasku
tiniu metu juo labiau sukrus - 
ta, kai pasidarė vakuojančios 
vietos pirmininkų ALTo ir 
VLIKo. Paimkime dienraštį 
"Naujienas" sausio 18 d. lai
dą A. Pleškio aprašymą (R) 
LB Tarybos narių suvažiavi - 
mą. Jau vien iš aprašymo 
jaučiasi tendencija ne derin
ti, bet ardyti veiklą visoje lie
tuvių visuomenėje, nes rašan
tysis sako:. . '.'Visą kas buvo 
suvažiavime pasakyta, kas ir 
apie ką buvo kalbėta,tegirdė
jo tik maža dalelė lietuvių vi
suomenės. . . Tos pasakytos 
kalbos ir pareikštos mintys 
yra labai reikšmingos ir svai'- 
bios visai lietuvių išeivijai 
kovojančiai prieš Lietuvos o- 
kupantą dėl lietuvių tautos 
laisvės ir Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo, išskyrus 
pasimetėlius frontininkus ir 
LB-nės vadovus pasinešusius 
griauti ir ardyti visą lietuviš
kosios veiklos darną. .

Toliau aprašyme (R) LB Ta
rybos prez. pirm. A. Juškevi - 
čius suvažiavimo atidaroma - 
jam žodį tardamas neapsiėjo 
be "frontininkams deimančiu? 
kų", kaip pav. ". . . (R)LB jau 
yra atlikusi didelius ir labai 
svarbius darbus. Ji sulaikė, 
pastojo kelią frontininkų tiltų 
statytojų žalingoms užma - 
oloms sugriauti pagrindinį 
Lietuvos laisvinimo veiksnį 
ALTą". . . (O kodėl pagrindi
nis ne VLIKas ? A. G.) Dau
giau dar pariebina kalbėda
mas (R)LBTarybosprez. gar
bės pirm. dr. Z.Danilevičius — 
. . . "aš norėčiau pridėti ir sa
vo žodį, kad šis susirinkimas

. Garbingas 
jis išeina į kovą, 
ia kovą, kad jis dėl 

mų, dėl savo na- 
įsitikinimų kuriuos 

atstovauja, išdrįsta aukoti sa
vo laiką, savo darbą, jeigu 
reikia — savo pinigus ir aš 
manau, kad jeigu reikėtų ir 
iki savo gyvybės. (Ar nepana
šu į Jim Jones vadovavimą — 
Guyanoje ? A. G.).Tarpais at
rodo, kad mes pralaimime.

žiūrėkite, pagrindinis daly
kas prieš kurį kovojame buvo 
bendradarbiavimas, lanksty
masis priešo agentams arba 

Perskaičius tik kelis punk- 

nams šičia Amerikoje mūsų 
lietuviškajai veiklai ardyti",..

Iš šių 3 vyrų pasisakymų 
galima jau suprasti kas vyksta 
(R)LB veikloje ir kas yra ar
dytojai lietuviškosios veiklos.

remiasi komunistų partijos
režimas. g. Bačiūnas

Sijncoe, Ont.

kaipo

gailestauja, kad jų veiklos va
dinama "kova", tarpais būna 
bendradarbiavimas ir lanksty
masis priešo agentams.-

A. Pleškys aprašydamas (R) 
LB suvažiavimą įžangą baigia 
šiuo pareiškimu: "Visąšuva -* 
žiavimo eigą užrekordavau . 
Įdėjau daug darbo ir laiko. . . 
Blogiausia yra su tais kalbė
tojais, kurie savo kalbas sakė 
ne iš rašto, žodžius ištaria

Baigiant norėtųsi pridėti

TAUTOS FONDUI 
( Atviras laiškas ) 

Siunčiu 100 dolerių, 
auką, paremti, mūsų Laisvės
Kovos vedimą ir tą kovą 
stiprinti.

Linkiu VLIK -ui būti vienin- neaiškiai, sakinys suveltas, 
gam, tęsti tą šventą, visos pasako daug nereikalingų, be- 
tautos pavestą darbą toliau reišmių žodžių, įtarpų ir 1.1. " 
su didžia kantrybe ir pasiau
kojimu, nepasiduoti ir ne- kad sutinku su Pleškio pasta - 
kreipt dėmesio Į partinių fa- ba dėl nereikalingų žodžių , 
natikų skaldomą darbą ir ke- nes nesąmoningai ištarti že
liamą triukšmą mūsų tarpe 
bei provokacijas, ką jau pa- 
tyrėm šiuo metu, nes tai la
bai kenksmingas reiškinys 
mūsų bendriems tikslams.

Jau senai žinome, kad 
mūsų tarpe atsirado fmulos", 
kuriem pasaulėžiūros už
mačios yra aukščiau Tautos 
Laisvės idealų.

Su pagarbai Kl. Čeputis, 
I 

Muskegon, Mich.

džiai ir prisideda prie anų 
TSSR saugumo slaptai išleis
tų instrukcijųįvykdinimo. Bet 
ir Pleškys, ar neištaria! rašy
damas tų nereikalingų žodžių, 
vadindamas pasimetėliais ir kt. 
Lietuvių Bendruomenei vado - 
vaujančius žmones ir ar neesi 
pats ir kiti, save vadindamiė- 
si žymiais vyrais, pagauti į 
KGB agentų bučių ?

A. Gužutis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Reikėtų siekti didesnės a^mantoskl,tis
S.Setkus

Kai kurte vilniečiai, o taip 
pat Ir ne vilniečiai, jau kuris 
laikas jaudinasi dėl Vilniaus 
ateities,tuo keldami visų lie
tuvių abejones, kaip ten Iš- 
t Ikrų jų su tuo Vilnių bus . 
Kas bus su pačia Lietu va,^jau 
atrodo, nebetalp svarbu. ..

Tokiu būdu susidaro lyg Ir 
dvi nuomonės: viena besirū
pinanti Vilniumi, o kita- visa 
Lietuva. Savaime aišku,kad 
antroji nuomonė yra visiškai 
teisinga, nes jei nebus lals - 
vos Lietuvos, tai nebus Ir 
laisvo Vilniaus. Ir priešin
gai: jei bus Vilnius lenkų už
imtas,tai vargu nebus užim
ta Ir visa Lietuva. Jokių a- 
nalogljų-pa našumų negalima 
Išvesti Iš to,kas atsitiko po 
I-ojo Pas. Karo. Tada alf- 
jantams rūpėjo sumušti bol - 
ševlkus Ir jie, ne patys len-

Lietuvos
lenkams pavyko sumušti 
bolševikus prie Varšuvos Ir 
savo gausia, gerai ginkluota 
kariuomene, užpulti kaimy
ninę Lietuvą Ir atplėšti 
nuo jos Vilnių. Ji tada ne
užėmė visos Lietuvos tik to
dėl, kad lietuviai parodė ne
tikėtai didelę narsą, nustebi
nusią tada Ir pačius alljan- 
tus. Kaip visi žinome, jei ne 
jų įsikišimas, lietuviai,su
mušę lenkų kariuomenės ge
rai ginkluotus dalinius prie 
Širvintų Ir Giedraičių galėjo 
nesunkiai atsiimti Ir Vilnių.

Kaip matome, Vilnių len
kai užgrobė ne tiesioginių 
kautynių pasėkoje, bet dėl 
jiems susidariusių gerų po
litinių sąlygų Iš mažai besi
orientuojančių alljantų. Jei 
tais, laikais blogai aprū - 
pinta, silpnai ginkluota Lie-

kodėl negalės tą patį Ir dar 
geriau įrodyti atettyje, kada 
tiek Lietuva, tiek Ir kiti jos 
kaimynai jau visai kitokioje 
padėtyje—visais atžvilgiais 
geresnėje?

Bent šio rašinio autoriui 
atrodo, kad vietoje sukę sau 
galvas, ar mes atgausime 
Vilnių ar ne,turėtumėm visi 
lietuviai Iki vieno pasiryžti 
atgauti ne tik Vilnių, bet Ir 
Lydą, Gardiną, Augustavą, 
Suvalkus, Seinus Ir visas že
mes, surištas su tais mles - 
tais.

Iš tikrųjų, toks pasiryži
mas būtų šventa pareiga,nes 
tie miestai Ir tos vietovės 
teisiškai visada buvo Ir bus 
Integralinė Lietuvos terito
rijos dalis, nekalbant jau a- 
ple kitas vietoves .kurios gal 
Ir nebėSratlek svarbios kaip

kai, suorganizavo didelę len- tuvos kariuomenė pajėgė pa
kų kariuomenę, telkdami vi - rodyti tokius veiksmus,ko

štos, esančios prie Lietuvos 
slenksčio.

są ekonominę Ir karinę pa- k lūs parodė prieš alljantų Mes, lietuviai, galime stu- 
galbą. Tik tos pagalbos dėka aklai remiamą Lenkiją, tai dljuotl, tašyti, įrodinėti,ko

kia sena mūsų • kalba, kur 
mūsų gentys yra buvę- ne - 
buvę, bet visas tas įrodinė
jimas svarbus tik lalp In- 
formaclnis-lstorlnlš paliki
mas, įdomus dar Ir muzie
jams. Jeigu mes nesieksime 
artimiausių, svarbiausių 
mums miestų Ir žemių,tai 
kitos tautos prieis Išvados, 
kad mes nebesame gyva, bet 
mirštanti tauta.

Iš tikrųjų, mes neturėtu
me maldauti paminėtų vie
tovių lenkų nespausti Ir ne
skriausti mūsų brolių, bet 
turėtume rasti būdų įspėti 
juos, kad visos tos vietovės 
yra Lietuvos, Ir kad jos bus 
Lietuvos. Gal greičiau, negu 
tie lenkai, mūsų brolių 
skrlaudlkaljcad mano.

Siekimas tų vietovių turė
tų būti jau pradėtas. Nežinia, 
ką mūsų veiksniai šioje sri
tyje daro ar darys, šalia tle- 
sloginio Lietuvos laisvinimo 
Iš sovietai jungo,bet, reikalas 

(Nukelta i 5 psl.)

Praeitų metų lapkričio m<. 
antroje pusėje Liet. Bend
ruomenės Iniciatyva, didelis 
būrys, mūsiškių buvo priimti 
šalimais Baltųjų Rūmų e- 
sančlo"01d executive office?' 
pastato Konferencijų Audi
torijoje. Čia jie susitiko su 
daugelio amerikinės spau
dos balsų vadinamu prezi
dento Carter'lo "pilkąją e- 
mlnenctja", svarbiausiu pa
tarėju užsienio politikos 
reikalams Zbigniew Brze- 
s^nskl. Lietuviams liko įsi
dėmėtina jo pastaba,pada
ryta jau šavo pranešimą už
baigus Ir Išeinant. Tai da
bar lyg Ir "garslojV'frazė į 
kad, esą,Vilnius praeity len
kų Ir lietuvių tautas skyręs , 
o dabartaspats VUnlus/ml- 
nėjo lenkiškai Ir lietuviškai 
Wilno ir Vilnius/ abi tautas 
jungia. Nevisai supratome

tikrąją reikšmę Ir Intend - 
jas tuo kart, dar daug nealš- 
kumųllkosl Ir šiandien,nag
rinėjant, komentuojant to 
sakinio antrąją pusę.

Bandėme tuo kart Wa
shingtone tarpusavy aiškin
tis ar bent spėlioti,ką gi tuo 
norėjo pasakyti prezidenti
nis patarėjas, šiaip jau ar
timesnių jam sluogsnlų,Bal
tųjų Rūmų aplinkoje,vadina
mas Zbygy.Atrodo,kad nie
kas mūsiškių taip ir neįs
tengėme be nt klek giliau įs I- 
jaustl į tos savotiškos mįs
lės turinį ar tikrąją esmę . 
Net Ir mėnesiui praėjus po 
to pasimatymo, dar nie
ko naujo netšgalvojome.

Kitu atveju galima būtų 
nekreipti didesnio dėmesio 
vienam ar kitam pareiški
mui, tačiau žinant Z.B. min
čių Ir žodžių preciziškumą , 
sakinių discipliną ir tam 
tikrą akademinį pedantišku
mą, galima visai su pagrin
du spėlioti,kad prezidentinis 
patarėjas turėjo mintyje 
platesnę relkšm* ar Inter
pretaciją lietuvių - lenkų 
tautų santykių raidoje.Gaila 
tik, kad ribotas laikas/iš
skubėjo į prezidento bevelk 
stalgiai sušauktą kabineto 
posėdį/, neleido prieš tai 
numatytos klausimų atsaky
mų sesijos. Vienu kuo ga - 
lime būti visiškai tikri,tai 
faktu, kad užsienio reikalų 
žinovas, kelių knygų, studi
jų Ir Išsamių straipsnių au
torius , akademikas Ir profe
sorius .prezidentinis patarė
jas, tikrai plačiai yra susi
pažinęs ne vien t Ik su Rytų ‘ 
Europos santykių problema
tika, bet, Išskirtinai, įr lietu
vių- lenkų santykių viešuma 
Ir buvus la Is ar es a ne la Is už
kulisiais. Gerai, kad jam bu
vo įteikta pasimatymo proga 
knyga " Lithuania - 700 
Years ", kuri, savaime su
prantama, paruosta grynai iš 
lietuviškų pozicijų žvelgiant. 
Tačiau, kita vertus, blaiviai 
galvojant, galima drįsti teig
ti, kad Z. B.jau turi pakanka
mai tvirtus įsitikinimus , 
vargiai galimus pakeisti, 
perskaičius vieną ar kitą 
veikalą; nebent, keliami ar - 
gumental ar tezės turėtų Itin 
stiprius pagrindus visiškai 
nešališkus įrodymus ar mo- 
tivaclją. Mokslinis objekty
vumas, tegu Ir tam tikrų 
tradicijų saistomas, lenkų 
kilmės asmenį gal klek ir 
varžo, jei mes lauktume 
šlmtanuošlmtlnlal visapu
siško objektyvumo.Gal todėl 
tik tokioje šviesoje turėtu - 
me toliau svarstyti anas , 
mums pareikštas mintis Ir 
sampratą, kad Vilnius šian
dien tampa abiejų tautų jung
timi. Aišku, toks teigimas y- 
ra netik įdomus, t les log In
triguojantis, bet gal ką 
reikšmingesnio liudijantis , 
ko mes čia kaip Ir nežinome. 
Gal koks oriai paruoštas,jo
kiu būdu neprovokuojančio 
turinio laiškas ar paklausi
mas , prašant paryškinti 
tų inlnčtų turinį Ir pras mę , 
galėtų būti Išsiųstas Lietu
vių Bendruomenės ar mūsų 
vilniečių vardu? Bet Ir tokiu 
atveju, neužmirština,kad jis 
savo kilme, tiesa, yra lenkas 
bet pirmoje eilėje Jungtinių 
Valstybių Ištikimas pilietis 
Ir tikrai aukšto rango parei
gūnas, kartu su Valstybės 
Sekretoriumi, padedąs pre - 
zldentut formuoti amerikinę 
užsienio politiką. Tat pir
mas atvejis,kada svarbiau
sių JAV prezidento patarėjų 
tarpe stovi asmuo,gerai nu
simanąs Ryt.Europos vals
tybių gana painių santykių 
labirinte, f

3 psl.

“Vieningoje Kanadoje
visi esame lygus”

Kad mūsų viešuomenė būtų tikrai 
laisva, kad kiekvienas kanadietis 
galėtų džiaugtis tomis pačiomis 
galimybėmis. . . gaunant lygias 
progas pagerinti ateitį, būti nau
dingu mūsų kraštui, sau ir savo 
bendruomenei.

Jūsų Kanados vyriausybė, nuolat 
remdama Daugiakultūriškumą, pa
deda išlaikyti ir ugdyti šią pagrindinę 
teisę visiems lygių galimybių per 
įvairumą daugiakultūrinių programų 
ir iniciatyvų. . . visose verslo srityse, 
visuose valstybiniuose skyriuose,

teisės srityje, valstybiniuose komi- j 

tetuose bei agentūrose. . . Kanada 
ugdo lygias galimybes visiems, tai 
daro pagal asmenų sugebėjimus ir 
talentus. . • be jokios diskriminacijos S
Jūsų Daugiakultūros Ministeris yra 
pasišventęs užtikrinti visiems 

kanadiečiams lygias galimybes, ne
žiūrint jų ankstybesnės kilmės. Jis 
taiprasme dirba su federaline vyriau
sybe ir rūpinasi jog federalinė 
politika atspindėtų tikro Daugiakultū- | 
riškumo dvasia.

Žmonės atvyko į Kanadą iš įvairių 
kraštų, atsinešė su savim šaunių

sugebėjimų ir savitą kultūrą. Tai 
padaro Kanadą puikiu kraštu.

Kai visi kanadiečiai, nežiūrint kilmės, 
dalinasi tomis pačiomis teisėmis ir 
privilegijomis, mes tampame tvirtai 
vieningi, tikrai demokratiška tauta.

Jūsų Kanados Vyriausybės pažiūros 
į Daugiakultūrą labai daug prisideda 
ir stipriai įrodo, kad vieningoje 
Kanadoje visi esame lygūs.

Norint pareikšti savo minti* arba d^l daugiau gauti 
informacijų, rašykite:

Multiculturalism 
Ottawa, Ontario

K1A0M5

Daugiakulturiškumas
VIENYBE PER HUMANIŠKA^ SUSIPRATIMĄ

M x Bi L' hone able Norman Cafik Honourable Norman Cafik
■ Mimsli 1 d'Etat Minister of State
■ ” ■ Multici Ituralisme Multiculturalism

1979.1.11
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Petras Stravinskas, Raštai ir Credo .Ift,SVIESA 
TIESA, pirma knyga. Viršelis dail. Jono TriČio. Išleido 
Valerijonas Šimkus. Chicago, 1978 m. 214 psl.

Gyvendamas Amerikoje, 
nuo 1952 metų iki šiol, esu 
paskelbęs šio krašto ir Ka
nados lietuvių laikraštinėje 
spaudoje apsčiai straipsnių 
daugiau ar mažiau aktualiais 
ar šiaip dėmesio vertais 
klausimais. Juose išryški
nau ir savo pažiūras bei idė

jas, žodžiu sakant, savo cre
do.

Dabar imuosi tuos 
straipsnius išleisti atskiro 
romis knygomis. . .

Teisininkas Petras Stra
vinskas, šios knygos auto - 
rius pasisako pratartyje:

b.

Iš skyriaus
OKUPANTO VEIDAS:

BOLŠEVIKŲ PROPAGANDA UŽSIENIUOSE
Siekdami užvaldyti visą pasaulį, bolševikai bando tą pa - 

daryti savo propaganda laisvuose, jų dar neužgrobtuose , 
kraštuose.

Liežuviu jie tikisi laimėti daugiau, negu žudomu ginklu .
"Liežuvis yra mano slaptasis ginklas" - pareiškė Chruš

čiovas JAV ambasadoje, Maskvoje, 1961 m. liepos 4 d. su
ruoštame jam priėmime.

Sava propaganda užsieniuose bolševikai iš vienos pusės 
niekina laisvojo pasaulio idėjas, su jų mokslu nesideri 
nančias pažiūras ir doktrinas, jų gi vietoje platina savą - 
sias, bolševikines ir slepia žiaurumus, nusikaltimus prieš 
pagrindines Žmogaus Teises, kuriuos jie vykdo savo tiro - 
nijoje.

"Žodžiai yra vienas dalykas, o darbai visai kitas. Geri 
žodžiai dažnai naudojami darbams paslėpti " - ciniškai pa
reiškė Stalinas, mokydamas savo bolševikus "politinės e - 
tikos". . .

Savo propagandą užsieniuose bolševikai varo visokiais 
- būdais ir priemonėmis. Jai vadovauja Agitpropo užsienio 

skyrius.
Ankščiau jie savo propagandą vykdė per vad. " Visasą

junginę organizaciją Kultūriniams Ryšiams su Užsieniu 
Palaikyti", bet, laisvajam pasauliui atidengus jos tikruo - 
sius tikslus, 1958 metais ji buvo panaikinta. Dabar tądar- 
bą atlieka užsieniuose veikiančios komunistų partijos ir 
visa eilė joms padedančių bolševikinės propagandos užsie
ninių organizacijų, besivadinančių labai nekaltais vardais .
Bolševikinės propagandos laisvuose kraštuose aiškintojai 
yra konstatavę (ir savo studijiniuose veikaluose paskelbę ) 
visa eilę tokių gražiais vardais besivadinančių bolševiki - 
nės propagandos organizacijų, kaip pav. :
1) Pasaulinė Taikos Taryba (v centras Vienoje),
2) Tarptautinė Studentų Sąjunga (centras Prahoje),
3) Pasaulinė Demokratinio Jaunimo Sąjunga( centras Pra

hoje ),
4) Tarptautinė Moterų Federacija (centras Rytų Berlyne) ,
5) Pasaulinė Profsąjungų Federacija (centras Prahoje),
6) Pasaulinė Mokslo Darbuotojų Federacija ( centras Lon

done),
7) Tarptautinė Demokratinių Teisininkų Sąjunga (centras

Briuselyje ),
8) Tarptautinė Mokytojų Sąjungų Federacija (centras Vie-

Liet. Knygų Klubas išleido 
III-ją ir paskutiniąją Pulti- 
nevičiaus gyvenimo odisė - 
jos aprašymų dalį.

Rašytojas Albinas Bara
nauskas dar labiau padidina 
jumoro pilnus epizodus, ge - 
rai pažindamas mūsų žmo
gaus pagrindinius būdo bruo
žus, kurie nemažai išryškė - 
ja atsidūrus šiame konti - 
nente.

III-iasis tomas, kuriame 
kaitaliojasi įvairūs epizodai 
iš Pultinevičiaus pergyveni
mų Lietuvoje su kituose 
kraštuose, net neskaičius 
pirmųjų tomų duos gerą ir 
pilną herojaus vaizdą. Nors 
epochinių vaizdų pynė,tačiau 
skaitytojo neprislegia, o at
virkščiai- apgaubia jaukumu 
ir šiluma dėka herojaus gi
laus žmoniškumo ir jumo - 
rištinio autoriaus žvilgsnio .

b.

Albinas Baranauskas, RUDENYS IR PAVASARIAI, III d. 
Viršelis dail. O. Virkau, 1978 m. 389 psl. Kaina $ 8. 00.
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9) Tarptautinė Žurnalistų Sąjunga (centras Prahoje),
10) Tarptautinė Rezistencinių Kovotojų, Fašizmo Aukų - ir

Kalinių Federacija (centras Vienoje ) .
Šios organizacijos turi daugybę savo skyrių, taipgi spe

cialiems propagandos veiksmams atlikti organų, bolševi
kinės propagandos židinių. W. Bowen savo knygoje 
"Worldwide Communist Propaganda Activities" rašo, kad 
tokių bolševikų propagandos židinių yra tiesiog tūkstančiai.

Minėtos organizacijos leidžia savo laikraščius, žurna - 
lūs, knygas, brošiūras, ir tuo būdu varoma bolševikinė pro
paganda visame žemės rutulyje, tarp visų tautų, braunantis 
į žmonių visus sluoksnius.

Štai keli bolševizmo ekspertų nurodyti tos propagandos 
spaudos leidiniai:
1) "Rezistencinė Sąjunga ( dviem kalbom),
2) "Mokslas ir Žmonija" (keturiomis kalbomis)
3) "Taikos Gynyba" (penkiomis kalbomis),
4) "Pasaulio Moteris" (penkiomis kalbomis),
5) "Pasaulio Studentų Žinios" '(penkiomis kalbomis),
6) "Demokratinis Žurnalistas" (penkiomis kalbomis),
7) "Pasaulio Jaunimas" (net dešimčia kalbų).

II. VLIK O NESUTARIMAI SU ALT A
ALTa vienu tarpu ginčijo VLIKo teisę lankytis Washing

tone JAV centrinėse įstaigose su savo įgaliojimais,kadan
gi lietuvius ten atstovaujanti,ji pati, ALTa; VLIKas, esą , 
galįs reikštis savo veikmeną vykdymu tik už Amerikos ri
bų. Ar pagrįstos šios pažiūros ?

Ne. VLIKas ir ALTa yra idu skritingų teisinių pagrindų 
juridiniai asmenys. Kiekvienas jų turi skirtingus įgalioto
jus, kurių įgaliojimais ir vardu jie veikia, būtent: VLIKas 
veikia Lietuvos (valstybinės)! tautos vardu, o ALTa -Ame
rikos lietuvių organizuotos Visuomenės vardu, kaip tų lie
tuvių organizacijų federacija. VLIKo ir ALTos įgaliojimai 
nesikerta, todėl jie gali atstovauti JAV centrinėse įstaigo
se (Washingtone) kiekvienas savo įgaliotoją (atstovauja - 
mąjį ) tuo pačiu metu, toj pačioj įstaigoj, vienas šalia ant
ro. Konkurencijos čia nėra ir negali būti.

III. BENDRUOMENĖS GINČAS SU ALTa
LB yra užsienio lietuvių-emigrantų bendrinė visuome - 

ninė organizacija, o ALTa, kaip minėjau, yra Amerikos 
lietuvių organizacijų federacija. Jų abiejų teisiniai pagrin
dai ir teisinė prigimtis, galima sakyti, nesiskiria. Todėl 
JAV LB vadovybė, pagal teisybę, turi tokias pat teises , 
kaip ir ALTa, atstovauti šio krašto lietuviams JAV cent - 
rinėse valdžios įstaigoje. Tiktai abi šios organizacijos ne
gali vienu ir tuo pačiu metu JAV lietuviams atstovauti.Ku
ri jų turi geresnį teisinį pagrindą tam atstovavimui?

Sako, jog ALTa su BendrU' 
sios susitarimą, kad kultūros < 
ruomenė, o politinį darbą, įsi aitant ir šio krašto lietuvių

lomene yra ankščiau padariu- 
darbą Amerikoje dirbs Bend-

Spėjamas Bidočius, išgirdęs kaukšėjimą, kaip pasibaidęs 
arklys nustebęs šuto jo ir atsigręžė. Vargšui Pultinevičlui 
tai buvo labai didelis nusivylimas. Veidas pasirodė visai 
ne lietuviškas. Būta bavaro. Vienoje ausyje net turėjo 
riestą sidabrinį auskarą, nuo akių skaudėjimo, kaip tame 
krašte priimta. Tačiau (šito Pultinevičius nė dabar neįs
tengia sau kaip nors išaiškinti) tautybė ir veidas buvo vie
ninteliai dalykai, senį bavarą skyrę nuo tikrojo Bidočlaus. 
Visais kitais atžvilgiais į jį panešėjo, kaip vandens lašas 
nr. 1 į vandens lašą nr. 2. Tas pats slidus taukuotas žvilgs 
nis, ta pati per daug dantis apnuoginanti šypsena, tie 
patys mostai kandikliu, tas pats kalbos saldumas beitraiš- 
kumas, tas pat, galų gale, ir jos turinys.

- Du haben eine Zigarette, gel ? - užklausė bavariška
sis Bidočius, iš pirmo žvilgsnio atpažinęs svetimšalį.

- Nein, - atsakė Pultinevičius,sumišdamas. - Ich nicht 
rauchen. Ich denken, du- mein Nachbar aus Litauen.

- So? Ach wo. ich wohnen Straubing.
Žodis po žodžio, jiedu išsišnekėjo. Arba, geriau sakant, 

šnekėjo vienas štraubingietis, kaip ir yra įprasta visiems 
bidočiškojo būdo žmonėms.

Tiksliai kalbant, viskas prasidėjo ne penktadienį, o tre
čiadienį. Atvykęs tarnybon, Pultinevičius, kaip kiekvieną 
dieną, persirengė ne taip gražiais drabužiais, paėmė iš 
kampo virvelinę šluotą ir mechanizuotą kibirą,į kurį, pas
paudus koja, galima šią sausai nugręžt!, užvažiavo į sep - 
tintą aukštą, nuo kurio visada pradėdavo, ir čia iš užraki
namo kranelio įsileido vandens. Jau buvo beįmerkiąs, kai 
netikėtai iš už metalinių,prie aslos pritvirtintų lentynų ei
lės suskambėjo žemas, autoritetingas pagyvenusios mo - 
terš balsas, garsiai ištardamas su pabrėžtu nepasitenki - 
nimu ar beveik net pasipiktinimu:

- For crying out loud I
Turėjo būti kokia nors bibliotekos pareigūnė iš apačios, 

kur jų sėdėjo nemažas skaičius, senesnių ir jaunesnių, kal
bančių panašiais autoritetingais,kiek pro nosį, balsais. Pa
sipiktinimas turėjo būti sukeltas grindų būklės, gan apverk
tinos dėl šiuo metu lauke įsiviešpatavusio tipingo rudens 
oro. Bet ką galėjo čia padaryti Pultinevičius ? Nusigandęs 
jis prislinko prie lentynų kampo ir viena akimi atsargiai 
dirstelėjo į kitą pusę.

Pultinevičius pritariamai linkterėjo dar tris ar keturis 
kartus iš eilės. Tai savo ruožtu ponią paskatino klausimą 
iškelti kiek smulkmeniškiau.

- Bet čia dar nėra pati juokingiausioj! viso ko dalis. Juo
kingiausia yra tai, kad jie anaiptol ne dublikatai. Beats me 
altogether. . . Take a look.

Ji padavė vieną numerį Pultinevičiaui į rankas. Žurna
las tikrai pasirodė rusiškas - "Veatnik Moskovskogo uni
versitetą". Virš pavadinimo buvo ranka parašyta: Mos
cow. Universitet. Vestnik. "; toks pat pavadinimas švietė 
auksu ir įrištų senesnių komplektų nugarėlėse.

- Dabar gerai žiūrėkite .

Jai dar nebaigus, Pultinevičlui atsiskleidė ir visa pas - 
laptis.

- Čia, ponia, yra dvi skirtingos to paties žurnalo dalys. 
Ant šito, va ,uždėta:"Serija filosofiji", o ant ano: "Serija 
filologiji".

- Shut you mouth, honey . - sušuko seneliukė, plodama 
rankomis iš nustebimo ir džiaugsmo. - Jūs mokate rusiš
kai?

- Jes, męm.
- Bless jfour heart'. Esate rusas ?
-O, ne. Lietuvis. Po rusais užaugau, reikėjo mokytis 

mokykloje.
- Isn’t that wonderful? Esate pirmasis mano sutiktas 

žmogus, kuris moka tą kalbą.

Pultinevičius įsitaisė, pastatydamas lauknešėlę asloje 
tarp batų,ir akimis suieškojo ant sienos laikrodį: dar tu
rėjo daugiau nei vienuoliką minučių.

- Šiandien apie jus kalbėjau su mūsų direktoriumi mis
teriu Sturdžiu. Jį mirtinai kutena faktas, kad jūs mokate 
rusų kalbą. Dabar ramiau mums visiems, žinant, kad po 
tuo pačiu stogu yra ekspertas. Misteris Sturdžis taip pat 
pripažįsta, jog asmuo su jūsų išsilavinimu bei talentais y- 
ra vertas geresnės tarnybos už šlavinėjimą. Ar jums pa
tiktų dirbti čia, pas mane ?

atstovavimą valdžios centirnėse įstaigose ( Washingtone), 
toliau tęs ALTa.

Jei toks susitarimas tikrai yra, tai jo abi šalys ir turi 
laikytis. Sutartis reikia vykdyti. Pacta sunt servan
da . Jei betgi tokio susitarimo nebuvo, tai geriau tiktų 
ALTai ir toliau vykdyti JAV lietuvių atstovavimą centrinė
se valdžios įstaigose Washingtone, ką ji jau per 30 metų 
daro.

Bendruomenės savavališkas pasiėmimas atstovauti JAV 
lietuvius šio krašto centrinėse įstaigose nesiderina su ge
raisiais įpročiais, su tautiniu solidarumu ir su taktu. Jis 
ir tautos interesui yra žalingas, ypač, dėl to, kad tokia sau
vale ardoma laisvinimo darbo drausmė ir tvarka.

Daug nesusipratimų kelia dar kaikurie VLIKo veikėjai , 
nuolat ir nuolat siūlą VLIKul visokias jo teisiniu panaiki - 
nimu gręsiančias reformas, jų tarpe ir VLIKo sujungimą 
su Bendruomene.

Kokiais sumetimais tie VLIKo veikėjai aną maišatį da - 
ro, sunku pasakyti, bet to klausimo čia nagrinėjimas jau 
išeitų iš šio straipsnio temos ribų. Dėlto ir palieku jį, čia 
jo nelietęs, neanalizavęs.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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1978 METU VLIK O SEIMO 
DALYVIAI*

Į VLIKO Seimą nariai 
organizacijos siunčia po 3 
atstovus. 1978 m. Vilko Sei
me dalyvavo 15 Vilko grupių 
44 atstovai:
LIETUVOS FRONTO BIČIU
LIAI: dr.K.Ambrozaltls, L. 
Kojelis - Illinois; A. Raull- 
naltls - California;
LIETUVIŲ KRIKŠČ.DAR - 
BIN INKŲ* S-GA: J. Baužys, 
kun.K.Kuzminskas Ir dr.A . 
Razma - Illinois;
LIETUVIŲKRIKŠČ. BEMOK

TOJI] SĄJUNGA: J. Jurkūnas,!atstovės Dainora /Pasaulio/' 
V. Mažeika, V, VijęIkls-Illl- 1 ir Danguolė /Kanados/ Juo - 
nols; zapavlčlūtės.
LIETUVOS SOCIALDEMOK- Seimo darbus sekė dešimt
RATŲ PARTIJA: M.Prane
vičius, dr. J. Valaitis, J. Sko- 
rubskas - Illinois;
LIETUVOS ŪKININKŲ PAR- 
TIJA:dr.D.Krlvlckas-Wa - 
shlngton, DC, S.Žadetkls - 
Illinois;
LIETUVOS ŪKININKŲ SĄ
JUNGA: P. Auga lt Is, dr. B. 
PovUaltls - Canada,prof. B. 
Vitkus - Illinois;
LIETUVOS VALSTIEČIŲ

lietuvių spaudos Ir radio 
atstovų. Jų tarpe buvo Iš 
Argentinos atvykęs Laiko 
atstovas, septynerius metus 
išbuvęs Argentinos Lietuvių 
Organizacijų S-gos pirm. A - 
leksandras Mlčludas.

Vilko Seimo posėdžiuose 
lankėsi apie 80 Chlcagos Ir 
kitų vietovių svečių. Iškil
mingoje vakarienėje gruod - 
žlo 9 d. dalyvavo virš 300

RATŲ S-GA: dr.K. Bobelis - LIAUDININKU SĄJUNGA: J . 
Florida, S. Lūšys -Massa - Audėnas- New York, M.

lietuvių.

chussets, V.Šollūnas-Illinois;Mackevičius, G.Lazauskas- o Sekantis Baltų Santalkos
LIETUVIŲ REZISTENCINĖ Illinois; pirmininkas bus lietuvis ,
SANTARVĖ: V. Vėbraitė- MA?. LIETUVOS RĖŽIS- naujasis Tarybos plrmlnln - 
Gustienė - Connecticut , A . TENCINIS SĄJŪDIS:R.Buntl- kas Juozas GIEDRAITIS. 
Kuolas - Kanada, L. ŽIdo- nas,K.Kikutis,kuri. A.Trakte
nytė - Connecticut;
LIETUVIŲ TAUTINIS SĄJŪ - 
DIS: P.Kašuba, K.Pocius - 
Illinois, A. Sperauskas-New 
York;
LIETUVIŲ VIENYBĖS SĄ
JŪDIS: J. Paže mėnas-New 
York, A. Regis-Illinois,A . 
Skirtus - California;
LIETUVOS ATGIMIMO SĄ
JŪDIS: V. Bražėnas- Florida.
K. D Irkis - Illinois, L. Tamo
šaitis - New York;
LIETUVOS DARBO FEBE - 
RACIJA: P. Stravinskas, dr . 
V. Šimaitis, V.Šimaitis-III ; 
LIETUVOS LAISVĖS KOVO-

- Illinois;
RYTŲ LIETUVOS REZIS
TENCINIS SĄJŪDIS: J. Le
kas, dr. J.Šalna, V.Šimkus - 
Illinois;

Seime dalyvavo VLIKO 
Politikos Ir Teisių Komisi
jos p-kas S. Lūšys Ir eilė 
kitų Tarybos narių, visi V- 
bos nariai: dr.K. Valiūnas , 
dr.B. berniokas J.Valaitis, 
B. B lėliukas, A. Sabalis Ir A. 
Vedeckas bei Tautos Fondo 
V-bos porm. J. Giedraitis.

VLIKO Seime aktyviai 
reiškėsi iš Kanados atvyku - 
stos Lietuvių Jaunimo S-gos

® VLIK-ui reikia kėlėtos 
jaunų, darbščių Ir gabių 
bendradarbių. Studentai, ku
rie domisi tarptautine teise , 
Istorija ar žurnalistika Ir 
nori prisidėti prie Lietuvos 
laisvinimo akcijos,kviečiami 
siųsti savo gyvenimo apra - 
šymą VLIKul/Studijų Komi - 
sijai/ 29 West 57 th Street, 
New York, NY 10019. Parink
tiesiems kandidatams bus 
telkiamos stipendijos toli
mesniam jų išsimokslinimui, 

/Iš ELTOS biuletenio/

"Kultūra". Ten buvo svars
toma grąžinti lietuviams Ir 
ukrainiečiams jų Istorines 
žemes, o IŠ tų tautų prašyti 
talkos Ir pripažinimo jiems 
Pomeranijos žemių. Sovieti
nės Lenkijos dauguma žmo
nių, be abejo,tam pritaria , 
nes Iš tikrųjų,tikrieji len
kai niekad nenorėjo skriaus
ti garbingo praeities sąjun
gininko- Lietuvos. Ją puolė 
patys nutautę lietuviai,pasi
vadinę lenkais. Ironija yra 
ta, kad tikrieji lenkai juos 
visada tik lietuviais te vadino, 
tą tebedaro Ir dabar.

Kaip ten bebūtų, tikrieji 
lenkai rūpinasi atitaisyti 
lietuvių tautai padarytas 
skriaudas. Tą anais metais 
užakcentavo šio rašto rašė- 
jul Ir dabartinis egzlli- 
nės Lenkijos premjeras K. 
Sabbat. Reikalas nejuda taip 
greit, kaip galėtų judėti, nes 
Iš lietuvių pusės Irgi nėra 
jokio judėjimo. Mūsų diplo
matai yra suvaržyti savo 
diplomatinių Įsipareigojimų, 
o kiti veiksniai nerodo di
desnio politinio akiračio. Jie 
neišeina Iš savo veiklos kie
mo.

Lietuvių Ir ukrainiečių 
tautoms atitaisyti skriaudas 
Iš lenkų pus ės yra būtina. Jei 
jie to patys nepadarys, tai 
laikui atėjus, juos privers 
padaryti Jungtinės Tautos. 
Kitaip Iš čia grės kito karo 
pavojus. Technologiškai 1 Ir 
kariškai Lietuva Ir Ukraina 
ko gero dar Ir Čekoslovakija, 
lenkams bus perdldelė jėga,

Jei geri— 
nevairuok!

Gerti a’koho'į ir vairuoti siams ir už didesnę baudą, 
automobilį labai rizikinga, kartais ne t kalėjimo pritei- 

siama. Vairuotojas po‘i3 (ar 
6) mėnesių turi' laikyti vai
ruotojo egzaminus per O. P. 
transporto departamentą 
kaip naujokas.

Draudimo kompanijos už 
girto vairuotojo padarytus

Kanadoje kasmet per automo- 
bi'ių akcidentus užsimuša 
apie 7000 žmonių, daugiau
sia jaunų. Pusė užsimušusių 
būna daugiau ar mažiau al- 
koho1 i o paveikti.

Alkoholis paveikia centri
nę nervų sistemą, todėl vai- nuostolius neapmoka. Taigi, 
ruotojas negali normaliai o- girtas gali prarasti daug, 
rientuotis. Jei Serč nevairuok. . .

Nepavojinga išgerti pusant
ros uncijos degtinės arba 12 : 
uncijų alaus, arba 5 uncijas 
vyno vyrui sveriančiam 150 
svarų. Tuomet alkoholio kon
centracija kūne bus 0. 05 %.

Pagal Kriminalinį Kodą, 
jei bus išgerta daugiau alko
holio ir aparatas rodys 0. 08

REIKĖTŲ SIEKTI DIDESNĖS
LIETUVOS ( Atkelta Iš 3 psip 

atgauti šias žemes sovietų 
subyrėjimo atveju, jau dabar 
turėtų būti žinomas visiems, 
ypač Jungtinėms Tautoms, Ir 
štai kodėl: Jungtinių Tautų

%, tuomet policija, patikri- organizacija nuo pat karo 
nusi tokį vairuotoją, nuveža pabaigos svarsto ateityje 
į policijos būstinę, paima taip sutvarkyti tautas, kad 
automobilį, o vairuotoją ar- nebebūtų teritorinių karų, 
ba uždaro į daboklę per nak- nes dėl atominių ginklų 
tį, arba, mažiau išgėrusį, smarkaus plitimo, tokie ka- 
paleidžia namo, kartais iš- rai negalės būti lokalizuoti, 
kviesdama taxi. Vyksta kri- Jie grąsys užkurti pasaulio 
minalinė byla prieš vairuo- susirėmimą viską nalkl- 
toją. Teisėjas pirmą kartą nančlals atominiais ginklais, 
nubaudžia nuo $ 50-2000 pi- To Išvengimui ,svarstoma Ir 
nigine bauda arba kalėjimu, jau praktikuojama grąžinti 
Vairuotojas nustoja teisės tautoms tas žemes, kad Ir 
vairuoti automobilį 3 mėne- ne vis as, kurios joms pri
sius pirmą kartą pakliuvęs, klausė nuo senovės.
Gi antrą kartą, leidimas su- Tuo pagrindu, istorines 
spenduojamas net 6 mėne- žemes atgauna Izraelis, Že-

mes, prarastas net prieš 2 
tūkstančių metų'. Kaip žino
me, po karo sovietai grąži
no lenkams jų Istorines Po - 
meranljos žemes. Nors tai 
buvo vienašališkas sovietų 
patvarkymas, bet Iš principo 
su tuo sutiko Jungtinės rau

dos* Kas, svarbiaisla-pa
tys vokiečiai su tuo patvar
kymu sutiko,

Nebūtina manyti, kad vo-' 
kiečiai sutinka tik tol, kol 
vėl tinkamai atsistos ant ko
jų. Jų žymiausi politikai bei 
karo žinovai mano,kad kry- 
žuočlų kadaise užgrobtos 
Lenkijos, Lietuvos žemės 
vokiečių tautai atnešė dau - 
glau žalos, negu naudos .Ma
no, kad Ill-Iasls Pas. Karas 

‘ vokiečiams nepasibaigtų ge
riau, kaip abu plrmle jl.Tel- 
gla, kad Vokietija talkoje su- 
visu pasauliu gali laisvai 
naudotis jo rinkomis. Ir tik
rai: Vokietija dar niekad savo 
Istorijoje taip gerai negyve
no, kaip dabar.

kad su ja nesiskaitytų. Nie
kas tada nesulaikys šių tautų 
atsiimti savo, jei lenkai to 
nepadarys patys gera valia .

Vilnius, Lyda, Gardinas, 
Augustavas, Suvalkai, Selnal- 
kalp arti prie vidurinės Lie
tuvos, yra būtini Lietuvos 
ekonominiam gyvenimui. 
Kiekvienai tautai reikalinga 
vietos augimui. Kiekvienam 
p'aesulam miestui re įkaltu - 
ga erdvė tinkamam pragyve- 
yenlmul. Vilnius anais len
kų .'.alkais skurdo, patapus 
Lenkijos provincijos paste - 
ulo miestu. Skurdo ir anie 
paminėti miestai.

Nereikia dar pamiršti Ka
raliaučiaus , nekalbant jau a- 
pfe Klaipėdą.Jei Sov. Rusija 
hesubyrės, tai, žinoma, rei
kėtų palaidoti visas svajo
nes Ir visas viltis. Tačiau, 
mūsų visas gyvenimas yra' 
pagrįstas tuo, kad pavergė
jas subyrės,kaip kad subyra 
-visi tokie Ir panašūs smurto 
Ir melo pastatai. Kai tai

ta proga Išsikelti;būtų atly- traukti. Jiems ju’c Lietuva 
ginta už jų nekilnojamą tūr- lrgę yra Vr tikroji tė - 
tą. Tą numato padaryti vyaė“ Tam reikalinga ne 
Jungtinės Tautos, žinoma', gesinimo, kerštavimo, bet 
greičiausia Amerikos lėšo- f’^pratlmo Ir atlaidumo dva
rais. Jau dabar pati Amerika sla-Ir dabar jau kalba tega - 
siūlo Rodezi jos baltiesiems 11 būti k uitu r Inga, nežiūrant, 
2 bilijonus dolerių už Išsl - to’ katP kas besielgtų, uosI- 
kėllmą Irjųoallktą nuosavy- ka^ščluotų. Ne palaidas žo- 
bę. Amerikai tai vlstlek a> d-s» bet laikas bus teisėjas . 
s leis pigiai, negu kilęs pa- Telsė teisybė yra L lėtu- 
saulinis atominis karas. vos Pusėje Ir ji bus atstatyt

Jei mūsų atsineš Imas į 
pasigavusius lenkišką dvasią
□ui? Tinkamas, tai vargu kas

ta visur, kai tam ateis laikas,
žinoma, jei to sieksime ja.i 
dabar. Siekta visos tautos to,
kas yra. Jų. todėl turtrhe

norės Iš gimto krašto pasl- siekti Ir mes.

Holidays”
1979 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
Žemiausiomis kainomis

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

Kovo 19 — $725.00
balandžio 11 ir 25—$795.00 
gegužės 2 ir 9 — $829.00
gegužės 16 — $839.00

birželio 7 — $859.00
liepos 12 Irrugpiūčlo2— $865.00 
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26— $829.00 
spalio 10 — $829.00

*******************************************************

Jie seniai jau būtų atitrau
kę savo tautiečius Iš lenkų 
atsiimtų žemių, bet kliūtis 
stato pati sovietinė Lenkija . 
Reikalauja,kad vokiečiai Iš
sipirktų, mokėdami po maž
daug 400 dolerių nuo galvos 
Ir apie 1200 nuo šeimos.

Lenkai labai džiaugiasi at
gavę savo Istorines žemes , 
skaito tai teisingumo atsta
tymu. Daug Išeivijos lenkų 
Irgi džiaugiasi, bet kelia 
klausimą, ar Ir jie neturėtų 
pasielgti taip,kaip vokiečiai. 
Ar neturėtų grąžinti lietu
viams Ir ukrainiečiams jų 
žemes?

Pirmas toks klausimas 
buvo Iškeltas anais metais 
Paryžiuje elnanačlo lenkų, 
žurnalo, rodos, pavadinto

Įvyks,tada Karaliaučius au
tomatiškai turės tekti Lietu
vai, nes prūsai yra sena lie
tuvių tautos šaka.

Yra lietuvių, kurie mano, 
kad atgavus daugiau žemių , 
nuskęsi me svetimųjų jūroje. 
Nenuskęslme, nes "sveti - 
tnlejl" gali greitai patapti 
savaisiais. Anais laikais at
gautas Vilnius greičiau lie
tuvėje negu Kaunas .Panevė
žys ar Kėdainiai, atgavus 
nepriklausomybę. Priežastis 
ta, kad tų kraštų senieji gy
ventojai visad žinojo Ir ne
užmiršo, kad yra lietuvių, ne 
ne lenkų Ir ne vokiečių kil
mės žmonės. Žinojo, didžia
vosi tuo Ir prie pirmos pro
gos stengėsi atlletuvėtl.Jei 
ne- jiems turėtų būti sutelk-

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

birželio 7

birželio 20

liepos 12

rugpjūčio 2

rugpjūčio 8

* JEIGU GERI IR GALI GERI! - ** TAVO REIKALAS ** *
* *
* JEIGU NORI NUSTOTI - ** MUSU ** ** — — ♦ #
* ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPĖS *

* SUSIRINKIMU. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, *

* 7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., 8 VAL.VAKARU. *
* *
* ARBA SKAMBINK MUMS: *
* Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbo); *
* Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868; *
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D'. 661-1733 *
* 
•***************************-****************************

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

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

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA ' Jjtl > 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU

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

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

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

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS

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

1979.1. 31

IF Wl ‘ M »» LIETUVIŠKA RADIJO
programa

RADIO 1410 MONTREAL
Kiekviena Antradieni nuo 11,30 iki 12 vai. noktu*.

PROGRAMOS VEDĖJAS 
}Q53 Ą|t>on«l C.r,^ OvYtrayrl TEL. M9-8B24

PRENUMERATA $ 10.00 metam* ir $6.00 pusei mehf.

KELEIVIS
f 1i • a • • - 9 o 7 i

5 psH«

5

5



Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

“TALKA
MOKAME Ui:
depozitus (P.C.A.)...........6%
santaupos .......................9'/i %
term, depozitus 1 m.. Į0'Z< % 
term, depozitus 3 m. 10%'
pensijų fondas .......... 10%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12%
nekiln. turto pask. ...... 11 %

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

Darbo valandai: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas žekių patarnavimas.

Kapitalas — viri $12,000,000.
----- -- ------------------------_-------------------------------- -----------------

stcatharines
VASARIO 16-sios 
MINĖJIMAS

St. Catharines B-nės Apy
linkės Valdyba ruošia Vasa
rio 16-tos minėjimą vasario 
17 -tą dieną Slovakų salėje, 
Welland ir Page gatvių kam
pas. Minėjimo pradžia 6 vai. 
programos pradžia 7 vai. 
punktualiai.

Programa:, invokacijaTėv. 
Juvenalio Liaubos, paskaita 
dr. prof. J. Slovėno iš Buf
falo, meninę programą atliks 
Toronto Lietuvių Namų Mote
rų Dainos Grupė " Antroji 
Jaunystė ", akomp. muzikui 
J. Govėdai.

Vasario 18 d. sekamadienį 
10 vai. iškilmingos pamaldos 
žuvusiems už laisvę ir vaini
ko padėjimas prie paminklo.

Minėjime ir pamaldose or
ganizacijos prašomos daly - 
vauti su vėliavomis.

Vasario 16-tą dieną penk
tadienio rytą vėliavos pakėli
mas prie miesto rotušės (Ci
ty Hali). Susitarus su meru, 
tiksli valanda bus paskelbta 
vėliau.

Vasario 16 - tos proga bus 
renkamos aukos Tautos Fon
dui ir B-nės kultūriniams ir 
politiniams darbams paremti.

B-nės Valdyba nuoširdžiai 
prašo visus Niagaros Pusia
salio ir iš toliau lietuvius 
skaitlingai dalyvauti minėji
me ir vėliavos pakėlime.

B-nės Valdyba.

24-ji KANADOS LIETUVIU 
DIENA

19 79 m.spalio mėn.6-7 d. 
d., - Padėkos savaitgalį- 2a— 
tą Lietuvių Dieną ruošia St 
Catharines Apylinkės Lietu
vių Bendruomenė. Jau yra 
gautos pu Ik los salės Susipa
žinimo Vakarui Ir Koncertui. 
Prud'uomme s Motor Hotel 
Victoria Hali, kuri randasi 
prie gero kelio -Queen Eli
zaveta Hwy Ir Collegiate 
Institute Auditorija miesto 
centre. iškilmingoms pa
maldoms gauta St.catnari- 
nes Katedra.

Turiu pasidžiaugti, kad 
sus įdarė stiprus Komitetas, 
Iš 16—kos narių ruošti Lie
tuvių Dienai,kario daugumą 
sudaro moterys. Jos yra pa
siryžus los suruošti Lietuvių 
Dieną kao puikiausiai. Taip 
pat džiugu, kad daugelis pa
sižadėjo Komitetui talkinin
kauti, prisidėti prie LD pa
sisekimo.

Tariamasi su meniniu vie
netų vadovais dėl prog
ramos sudarymo, t Sutikimą 
dalyvauti jau davė visuome
nei gerai žinomi menininkai 
muz. sol. V. Verlkaltls Ir 
Gyvataro tautinių šokių va
dovė G.Brelciimaalenė.

Smulkiau apie Lietuvių 
Dienos pasiruošimų eigą vi
suomenę Inj.ormuoslme daž
niau spaudoje.

A.^etlKas

• D
AS IŠ YUKONO TERITORIJOS J

v

Yukono teritorijoje Indėnų 
gyvena apie dvylika genčių. 
Juos visus vadina "Dene" ar 
Atapaskals/skamba, lyg "a - 
tėjo paskui"/. Įdomu,kad y- 
ra ir daugiau lietuviškai 
skambančių vardų. Sename 
Yukono Žemėlapyje yra vie
tovardis "Išeik tenclutls ta - 
ku". Kanadoje Ir abejose A- 
merlKose yra vardų—Venta, 
Ko Man Čia, Netsillk.Nak - 
va. Tai parodo, kaip senos 
yra Indėnų ir lietuvių kalbos.

Rašau apie tai, norėdama 
atkreipti dėmesį jaunų,lie
tuviškai kalbančių studentų 
Ir šiaip kalbų bei senovės 
mylėtojų. Jums kas nors 
pasakys,kad senos indėnų 
kalbos neturi nieko bendro 
su moderniomis kalbomis. 
Taip man sakė vietinis kal
bų tyrinėtojas, kuris dabar 
mokosi lietuvių kalbos’.

Su fiziniu Indėnų naikini - 
mu, vyko naikinimas jų kal
bos Ir daugelis jų jau nebe
moka savo protėvių kalbos . 
Tačiau visiškai sunaikinti 
Indėnų dvasios nepavyko nei 
ispanams, nel.prancūzams . 
nei anglosaksams,, nei kl
epsi

tiems.Betgi senovinės kai - 
bos nyksta, nes senieji 
žmonės miršta, o su jais 
miršta jų patirtys, jų žinoji
mas Ir mokėjimas .Tai šio
je dirvoje trūksta darbinin
kų. Daug išleidžiama kasi
nėjimams, archeologiniam, 
antropologiniam tyrinėji - 
mul, tuo tarpu dvasinis 
žmogaus senovinis testa
mentas, Įrašytas jo kalno je, 
praeinamas lyg Ir nepaste
bėtas, lyg jo visai Ir nebūtų. 
Betgi yra Ir pragledrullų.Vlš 
didėja Istorinis knygynas . 
Tai jau šiokia tokia pradžia 
norint įsigyti perspektyvos . 
Tačiau,gerųjų dalykų reikia 
Ieškoti tarp gyvųjų žmonių .

Tarp kitko, Atapaskų au
diniuose rasite tų pačių mo
tyvų, kaip musų senovės 
juostose. Jų mitologijoje y- 
ra mūsų senovinių pasako
jimų simbolių Ir 1.1.

Man būtų labai Įdomu Iš - 
glrstl per šitą laikraštį ar 
kaip kitaip,kad vlršmlnėtos 
mintys suras kur nors konk- 
'retų pasekėją...

Aguona

VIENA DIENA SU SIMU
KUDIRKA
Buvo tat 197b-ųjų metų 

Vasario mė;i. 16- oj[ diena 
Toronte, minint mūsų vals
tybės- atkūrimo 57-ąslas 
metines.

Jau nuo ankstyvo rytmečio 
visose šios lietuvių koloni
jos šventovėse vyko neįpras
tas judėjimas- jautėsi žy - 
mlal prakllesnė, nekasdieniš
ka nuotaika. Iš visų pusių, 
šventiškai nusiteikę, rinkosi 
tautlečuų būriai, rikiavosi 
jaunimas, įvairių organiza
cijų vienetai, spalvingomis 
uniformomis, vėliavomis ne
šini. Iškilmingos, specialia! 
šiai dienai skirtos pamaldos, 
kaip Ir pridera tokiomis 
progomis, vyksta Prisikėli
mo šventovėje.

Simas Kudirka

žavėjo jaunieji glntarlečlat, 
grakščiai spalvingai atlieka
mais tautiniais šokiais .Gar
susis Toronto Varpo choras 
Išpildė visą eilę šios dienos 
nuotaikai pritaikintų dainų.

Susikaupimo ir rimties 
valandoje jautriai didingai 
skamoa stipraus cnoro gies
mių akordai, švelniems mu
zikos tonams juos palydint . 
Visų širdis čia užourla,pa
vergia tik ką Iš pavergtos 
Lietuvos Ištrūkę Ir sią lais
vės šalį pasiekę garsūs Eu
ropos menininkai smu-kimo
kai Danutė Ir Jurl.Mazurke- 
vlčlal. Pamaldose dalyvauja 
visa eilė musų Liet.Bend
ruomenės veikėjų, rinktinių

Pabaigai, šios salės 
skliautais griausmingai nu
aidi mūsų Tautos Himno žo
džiai.

Iš čia visi skubotai ke
liaujame dar kiton lletuviš - 
kon tvlrtovėn, į gražiai puoš
niai įrengtus Toronto Lietu
vių Namus, vakarlenel-val- 
šėms su Simu Kudirka.

Čia Irgi turėjome progos 
pasiklausyti mūsų mielo Si
mo žodžių, dalyvaujant mūsų 
kaimyninių tautų atstovams 

žmonių su Lietuvos valsty- ir šio miesto pareigūnams. 
bės Generaliniu Konsulu Ir Antroji jaunimo grupė At
talp Ilgai visų Jauktu, mielu , 
brangiu svečiu - Simu Ku
dirka.

Kuris gi Iš mūsų negirdė
jome apie šio drąsaus lietu
vio tragiškos Istorijos Ir pa
galiau laimingai apvainikuo
tos, didingos, sunkiai įtlkėtl- 
n os pe rgal ės, s tek ta nt 1 a Ts'- 
vės ?.

Pats didysis šios šventės'

žalynas savo programoje čia 
pirmą kartą išpildė Draugys
tės šokį,kurį atliko visų tri
jų Baltijos tautų jaunuolių 
poros, savuose tautiniuose 
rūbuose, tačiau bendrame ir 
darniame, visų dėmesį pat
raukiančiame šokyje.

iki vidurnakčio tęsėsi vai
šės. Daugelis ėjo Simu' pas
pausti ranką, paprašyti auto- 

pamlnėjlmas su prakalbomis, 
sveikinimais Ir menine 
programa įvyko jau naujose 
Ir tikrai didingose,erdviose 
Lietuvos Kalkinių šventovės 
Anapilio patalpose, vakari
nėje T oronto miesto dalyje .

Gausiai susirinkusių sve
čių tarpe čia matėsi ir visa 
eilė šio krašto federalinės 
valdžios atstovų.

Nepamirštamas šios šven
tės momentas- kada tūks
tantinei miniai pakilus Ir

.grafo.
įdomu pastebės i ir tai, kad 

ši did Inga mūsų tautos šven- 
tėplrmą kartą buvo atšvęsta 
savuose, gražiai įrengtuose 
lietuviškuose žUliniuose.

Mūsų šių Iškilmių mielam 
svečiui Simu' Kudirkai ši 
šventė taipogi buvo pirmuti
nė tokia jo gyvenime, Ir jau 
laisvajame pasaulyje. Tai 
buvo viena Iš pačių Iškiliau
sių ir nepamirštamų dienų 
dabartiniame pilkame mūsų 

kanklių muzikai grojant Lie- gyvenime , telkianti daug vll- 
tuva Brangi, į salę buvo at- ties, ryžto, visus uždeganti 
lydėtas šis visų mylimas tėvynės meilės ugnimi, 
mūsų laikų didvyris, laisvės 
šauklys, kovotojas, Gulago
salyno tikrasis ir gyvas llu- ICE3SJ LIETUVIU NAMAI 
dtnlnkas Simas Kudirka. Mū 4 .. . ....... . ■ ■■■
sų Bendruomenei vadovaus Naujųjų Metų ruoštame 
jančlų asmenų jis čia sutln-’ sutikime atsilankė 360 daly- 
kamas tradiciniu lietuvišku vių. Visiems linkėjimus ir 
papročiu, duona, druska Ir sveikinimus, išmušus 12 v. 
vynu. Po to supažindinamas perdavė LN V-bos narė B. 
Ir pristatomas čia gausiai Bedarfienė.
susirinkusiems. Ir tik dabar ilgametis LN Valdybos 
pasipila griausmingi Ilgį‘narys Osvaldas Delkus, su
plosimai, drebinantys didžiu- gilpnėjus sveikatai, paši
lę salę. ( į traukė iš Valdybos.

Netrukus prabyla Ir pati LN Valdybos žinioje vei
simas. Jo kalba aiški, vaizdi, jojančios įvairios sekcijos 
visuose jo žodžiuose gfl| per 1978 metus lietuvių veik- 
mlntls, tikslus pavaizdavo- parėmė ii. 000 dol. suma . 
mas, ryškūs Išgyventų skaj- LN Biuletenis išleido jau 
džlų momentų vaizdai. virš 200 laidų.

Minia, lyg užkerėta, klau
sosi jautrių, nevienam Ir a* MIRĖ SOL. NASTUTĖ 
šaras Ištraukusių jo žodžių * ŠČEPAVIČIENĖ
Visą kalbos metą niekas ne- Netikėtai mirė buv. Lietu- 
drįso kaip nors trukdyti, ne- voje operos solistė, baigusi 
plojo. Toje begalinėje tylojė Kauno Muzikos Konservato- 
vlsl pasIjautėme vedžiojami rija- Nastutė Ščepavičienė . 
mūsų Tautos didvyrių,partl- Ji mirė 1979.1.19 d.
zanų krauju aplaistytais Iškilmingai palaidota šv. 
tėvų žemės takais, Gulago Jono Lietuvių Kapinėse. Bu- 
salyno klaikumoje, HetuvlM vo aktyvi Kankinių, parapijos 
kaulais nuklotuose Sibiro, veikėja. Toronto' visuomenė 
plotuose. . nustojo geros,veiklios narės.

Po Kanados mlulsterio Liko nuliūdę vyras inž. 
Munro kalbos sekė sveikini- Petras ir duktė Danutė Gar
ma l, telegramos, re z oi lucl - baliauskienė su vyru ir 3 
jos. Meninėje dalyje vlsudj vaikais.

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
10% už 1 m. term, indėliu* 

9‘ka% už 3 m. term, indėlius 
9% už pensijų ir namų planų 
9% speciali taup. sųsk.
8-%. už taupymo s-tas 
6% už žekių s-tas (dep.) 

AKTYVAI virš 21

skolinkis

PARAMA
= IMA:

E 93/ą% už asm. paskolas

E 9!/2% už mortgičius

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

•r 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

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

M8V 1C6.

* Namų — Gyvybės f & Ji » J? * Automobilių
< Ff CT VC * Komerciniai

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

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W,

TORONTO, ONTARIO
M6P 1A5

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Telefonas 535-1258

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Ronccsvallcs Avė., 
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

KANADOS VILNIEČIU PASITARIMO DALYVIAI. S.Varankos nuotrauka.

KANADOS VILNIEČIŲ Šimas dėl prieš metus laiko
PASITARIMAS išsiųsto laiško-skundo Lom-

Kanados vilniečiai posė- žos vyskupui Sasinowski , 
dyje, kuris įvyko 1978.11. 12 d. liečiantį Suvalkų Trikam - 
Lietuvių Namuose, svarstė pjO lietuvių religinę padėtį. 
1979 metų numatyto darbo Nustatyti Sąskrydžio tikslią 
planą: datą ir vietą ir apie tai pas-

Rūpintis. kad Suvalkų Tri- kelbti spaudoje. Nutarta as- 
kampio lietuvių katalikų re- meniškų kvietimų nesiųsti. 
Ilginė būklė būtų pagerinta. Pranešimas, kuris tuo 
Populiarinti Vilniaus Dienos reikalu vėliau bus paskelbtas 
ir Spalio 9-osios šventės spaudoje, bus kartu ir pak- 
minėjimą. Ruoštis būsimo vietimas visiems vilnie- 
vilniečių ’ sąskrydžio paren- čiams ir jų rėmėjams, 
girnų, kuriam Angelė ir Pet- Stepas Varanka
ras Česnuliai davė sutikimą VKLS-gos Kanados Krašto 
pasinaudoti jų sodyba-rezi- Valdybos Pirmininkas 
dencija. Posėdyje J. ir V .
Skrebutėnai siūlė savo pui
kią vietovę "Range Vilnius ", • Prisikėlimo Parapijos 
kuri randasi netoli nuo To- globoje yra išleistas 1979 m. 
ronto, ateinančiam sąskry- kalendorius. Jį redagavo S. 
džiui, jeigu būtų pageidavi- Prakapas.
mas pakeisti suvažiavimo • Prisikėlimo Parapijos 
vietą. Choras 20-mečio proga iš-

Pasirūpinti paskaitininku, leido leidinį. Jame pavaiz- 
kuris sutiktų paruošti pas- duota visa Choro veikla su 
kaitą, tema: "Lietuvių-lenkų jo pirmuoju ir dabartiniu va- 
s an tykių problema". Prane- dovu sol.Vaclovu Verikaičiu.
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Žalgirio paunksnėje
(Aprašymas paimtas Iš Seinų “Ausros)

Baltai mėlyni autobusai pa
prastai pro Olštineką prava
žiuoja nesustodami. Turistų, 
taip gausiai ir noriai lankan
čių Varmės ežeryną, nevilio
ja šis nedidelis miesčiukas 
nei senomis ir garsiomis pili
mis, kaip sakysim Malborkas, 
nei naujoviškos architektūros 
šedevrais, nei galingais fabri
kais, kuriuos pagal iš anksto 
nustatytą programą būtina ap
lankyti. Visi skuba j netoli
mus Žalgirio laukus, kur dan
gų skrodžia monumentalus 
istorinio mūšio paminklas. Ir 
tiktai labai atidus turistas, o 
dažniau kraštotyrininkas įžiū
ri kuklų kelrodi i vietą, kur 
yra vienas iš taip negausių 
Lenkijoje liaudies statybos 
muziejų, populiariai skansenu 
vadinamas. Jis yra vienas se
niausių Lenkijos teritorijoje.

Mintis kurti etnografinius 
parkus-muziejus po grynu 
dangaus skliautu kilo dar de
vynioliktame amžiuje. Pirmą 
tokį parką, kuriame sukaupta 
daug kaimo architektūros pa
vyzdžių, įsteigė*daktaras Ar

ras Hazelius Švedijos sos- 
įnėje-Stokholme dar 1891 m. 

Saloje, kur buvo steigiamas 
muziejus, archeologai atrado 
senoviškus skandinaviškus 
Šančius, švediškai vadinamus 
..skansen”. Iš to naujai įkurtą 
muziejų imta vadinti muzieju
mi ant skanseno (ant Šančių), 
o vėliau paprastai skansenu. 
Sis trumpas, nors ir neatlie
piantis tikrovės pavadinimas 
greit paplito, ir visus naujai 
kuriamus liaudies architektū
ros muziejus imta populiariai 
vadinti skansenais.

Vokiečių etnografai pradėjo 
ruoštis skanseno įsteigimui 
1909 m. Jų nuožiūra šiam tik
slui labiausiai tiko tuometinė 
Rytprūsija. Ir todėl, kad čia 
ilgiausiai išliko medinė staty
ba, dar nestandartinė, origina
li, išaugusi liaudyje, ir todėl, 
kad kaip tiktai čia, palyginus 
nedidelėje teritorijoje, per il
gus amžius susidarė ištisas 
tautinis ir kultūrinis margu
mynas.

Darbai ėjo spračiai, ir jau 
1913 m. Karaliaučiaus (dabar 
Kaliningrado) zoologijos sode 
buvo atidarytas gausiems lan
kytojams pirmas Vokietijoje 
etnografinis kaimo architektū
ros muziejus — Dorfmuseum. 
Čia surinkti XIX-tojo amžiaus 
kaimo medinės statybos 
pavyzdžiai atstovavo ketu
riems etniniams regionams-. Pa- 
vislei, Varmei, Mozūrijai ir ry
tinei Rytprūsių daliai, tada 
Mažąja Lietuva vadinamai. 
Karaliaučiaus skenseną įsteigti 
buvo jau pats vėliausias lai
kas. Vis labiau Rytprūsiuose 
ėmė plisti mūrinė statyba, la
bai jau suvienodinta ir nete
kusi regionalumo . bruožų.
• 1940 m. Karaliaučiaus skan
senas buvo perkeltas į Ryt
prūsių centre esantį Olštine-

ką-tuometinį Hohensfeiną. Čia 
jis išliko iki šiandien. Lan
kantis muziejų turistas įeina 
pro gražius išmargintus me
džio drožiniais vartus, perkel
tus iš Sandrovo kaimo. 
Dešinėje pusėje be galo 
graži medinė bažnyčia iš Rych- 
novo kaimo. Tai tiktai ko
pija, nes originalas ir dabar 
tebestovi savo vietoje. Toliau 
karčiama iš Burdainių kaimo, 
buv. Paslenko apskr., o dar 
toliau, ant kalvos, olandiško 
tipo vėjinis malūnas. Salia ma
lūno penki lietuviškos sodybos 
pastatai. Visi jie perkelti iš 
kaimo Pempen, netoli Klaipė
dos. Šeštas pastatas sudegė 
1956 m. nuo perkūnijos. Sody
bos centre patraukia dėmesį 
didelė solidi troba. Apie ją 
rašė „Aušros” 17-tame numi - 
ryje A. Lukošius. Šiuo metu 
lietuviškoje troboje įrengtas 
gan jdomus Mozūrijos ir Var
mės regionų zoologinis mu
ziejus. Daug nuotraukų, daug 
žvėrių ir sparnuočių iškamšų. 
Rasime čia ir priešistoriniais 
laikais gyvenusio Mdmuto il
tis. Salia trobos labai įdomi 
yra lietuviška klėtis, kartais 
svirnu vadinama.

Skansenas iš Karaliaučiaus 
j Olštineką buvo perkeltas 
nepripuolamai. Siam mieste
liui hitleriniai propagandistai 
su Gebelsu priešakyje pas
kyrė neeilinę vietą Vokietijos 
žemėlapyje. Jis turėjo tapti 
patriotiniam auklėjimui skir
tų turistinių žygių centru. Kaip 
tiktai 'čia, prie Hindenbur- 
go mauzoliejaus, turėjo sau 
semtis neapykantos ir sla
vams, ir kitoms tautoms Hi- 
tlerjugend nariai. Čia, prie 
monumento, turėjo jie pajus
ti „tūkstantmečio Reicho” 
galią.

1914 m. rugpiūčio mėnesi ne
toli Olštineko įvyko kruvinas 
vokiečių ir rusų armijų susi
rėmimas. Vokiečių kariuome
nė, vadovaujama feldmaršalo 
Hindenburgo, nugalėjo rusiš
kus Samsonovo ir Rennen- 
kampfo dalinius. Pergalingas 
mūšis propagandinis sume
timais buvo p’avir.-v'tas ant
ruoju Tannenbergu. Tai buvo 
revanšas slavams už kryžiuo
čių pralaimėtą Žalgirio mūšį, 
kurį vokiečių istorikai vadina 
Tannenbergo mūšiu. Šios per
galės atminimui 1927 m. ne
toli plento j Ostrudą buvo 
pastatytas monumentalus pa
minklas su šešiais bokštais ir 
amfiteatru, apvestas mūrine 
siena su statulomis ir barelie- 
fais. 1935 m. paminkle įreng
tame mauzulieji'.jc buvo palai
dotas feldmaršalas Hinden- 
burgas. Nuo tada šlš pamin- ’ 
klas tapo hitlerinės piligrimy
stės vieta.

Didžiulio paminklo aplinką 
buvo kam tvarkyti. ČTie pat

monumento jau 1939 m. pa
baigoje išaugo ir antras „hi- 
tlerizmo paminklas”. [ čia bu
vo suvežami po pralaimėtos 
rugsėjo kampanijos belaisviai 
— buvę Lenkijos kariuomenės 
kariai. Mušami, maitinami su
šalusių ir supusvusių bulvių 
ir runkelių sriuba, statė jie 
čia belaisvių stovyklą, pava
dintą Stalag IB. Buvusių Len
kijos karių, o dabar jau belais
vių tarpe atsirado nemažas 
ir lietuvių būrys. Tai Jakčin- 
skas, Kavaliauskas iš Ožkinių, 
Micevičius iš Klevų, Petruš
kevičius iš Bubelių ir daug 
daug kitų. Daugelis jų jau 
mirę, gi gyviems Stalago IB 
vardas iki šiol sukelia šiurpą, 
nors praėjo daugiau kaip tris
dešimt metų. Belaisvių skai
čius greit gausėjo. 1940 m. 
čia buvo atvežti prancūzai, po 
metų tarybiniai kariai, o dar 
vėliau italai, kurie nebuvo pa
kankamai ištikimi savo Du
čei ir trečiajam Reichui.

Sunkus darbas, badas ir 
prižiūrėtojų smūgiai greit iš
sekino kalinių jėgas. Paskuti
nio poilsio vietą surado jie 
netoli, kitoje plento pusėje, 
Sudvos kaime. Balti kryžiai 
primena mums penkiasdešim
ties tūkstančių belaisvių kan
čios kelią ir tragišką mirtį.

Buvusio Stalago IB vietoje, 
Kr61ikowo kaime, pasiliko 
vien barakų pamatai. Kartu su 
trečiuoju reichu griuvo ir gi
gantiškas Hindenburgo pa
minklas. Vietinių valdžių ir 
jaunimo pastangomis š.m. 
gegužės 17 d. buvo atidenktas 
kitas paminklas, — žuvusiems 
atminti ir gyviesiems įspėti.

Tekstas ir nuotraukos E. 
Petraškevičiaus.

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas
‘• Siuvu ir parduodu

• Taisau ir remodel tuoju
« Vasaros laiku saugojimas 

(Storage)

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

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• VARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Šulinskas 4 Son Tel. 364-5712.

GUY
RICHARD
ROOFER------ COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas jums gall būti slagdengys Guy 

'Richard',Kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atilaka sgilnlngal 
Ir prieinamomis kainomis. Šauki** kol namo stogas bloga* ar kol statote.

N. Kvietinskas.
Tasai, anot garsiojo Gaye- 

lord Hauser, stebuklingasis 
maistas yra dar kitaip vardi
namas bulgarų pienu. Jis 
Bulgarijoje surūgsta savai
me: ten gamtinės sąlygos y- 
ra palankios tos rūšies rū
gimo bakterijoms. Užtat bul
garai jogurto daug naudoja. 
Nuo to, sakoma, daug pri
klausąs jų sveikatingumas, 
nors yra stebėtojų, tvirti
nančių, kad jie atrodą pe
tingi ir krūtiningi dėka savo 
siuvėjų, kurie deda reikia
mose vietose storus vatos 
sluogsnius.

Kaip ten bebūtų dėl bulga
rų petingumo, jogurtas yra 
naudotinas, nes tai yra leng
vai virškinamas maistas , 
turįs savyje visą vitamino B 
kompleksą.

Jogurtą galima padaryti 
iš lieso pieno. Bet tam ge
riau vartoti pieno miltelius. 
Iš jų gautas pienas yra 
lygiai blogas, kaip ir kar - 
tono buteliuose pirktasis, bet 
jis kainuoja beveik du kartu 
pigiau ir jo tirštumas yra nu
statomas pagal norą.

Anksčiau pieno milteliai 
buvo gaminami dviem būdais: 1 
purškimu (spray process) ir 
volais ( roll process ). Da
bar naudojamas visų kompa
nijų tiktai antrasis būdas :pie- 
nas yra leidžiamas per vo
lus ir išgarinamas baisiame

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1979
IŠVYKIMO DATOS:

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

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

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSU GIMINES 1$ LIETUVOS Į ŠĮ
KRAŠTA^ - KANADĄ.

KELIONĖ į MIAMI TIK $129 - LĖKTUVU
Rašyti angliškai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.) 

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

f k'la dim ir U rb one)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

KELIONĖMS / LIETUVA PATARNAUJAME VIRS 26 METAI

urtas
karštyje. Jo maistinė vertė 
yra sunaikinama, bet tas ne
patogumas kompanijoms ne
sudaro daug galvosūkio.

Šiuo metu galima rasti mil
telių pagamintų pirmuoju bū
du, purškimu (spray process) 
tiktai A&P "supermarketuose 
ir tiktai trijų svarų dydžio 
kartono dėžutėsfe, tad juos 
perkant reikia rūpestinga 
patikrinti, kad ant dėžutės 
būtų pažymėtas jų gamybos 
būdas.

Pats jogurto darymas yra 
labai paprastas. Pirmiausia 
reikalingai stiklinis indas . 
Neturint nieko po ranka, vir
tuvėje ant lentynos galima 
rasti kokį bokalą su burokais 
ar agurkėliais. Jo turinį iš- 
večiam kur patogiau. Maistui 
tokios prekės vistiek netinka.

Taip gauto indo trečdalį, 
pusę ar du trečdalius - žiū
rint kokio tirštumo jogurtą 
norime daryti - pripildome 
milteliais. Paskui užvirinam 
reikiamą kiekį vandens ir jį 
atvėsinam iki drungnumo. Tą 
vandenį užpilam ant miltelių

iki aštuonlų) jogurtas bus su
rūgęs.

Jogurtui surūgti reikia nuo 
90 iki 120 F. laipsnių. Prakt 
tlškai imant, jis geriausia^ 
rūgsta tokioj šilimoj, kurioj- 
indas, pridėjus prie jo ran-4 
ką, yra vos pastebimai drung
nas. ;

Jei neįmanoma rasti viep
tos su pastovia šilima, jo-,’ 
gurtui daryti galima nusipirk
ti tam tikrą aparatą. Juos par 
davinėja didžiosios krautu-; 
vės, kaip Eaton, Simpsons.i 
Jie kainuoja apie 25 dolerius, 
gamina iš karto 6 stiklines 
jogurto ir ima 25 W. srovės .Į

Taip namuose atsiras day 
vienas elektrinis pabūklas 
Kai kurios šeimininkės juos 
mėgsta: tai duoda joms pro-: 
fesionališką savijautą. Nepa*- 
togumas su jais yra tas, kad 
jie šiek tiek perkaitina jo
gurtą stiklinės apačioj, kur 
pienas pasilieka kartais nesu 
rūgęs. To galima išvengti , 
pastatant apratą ne labai 
šiltoj vietoj, apyvėsiam kam
bary, pridengiant jį laikraš
čiu.

Rytą yra valgomi patys 
žmogžudįškiausi dalykai: be
konas, kiaušiniai, sviestas, 
duona, "kornflelkai", cukrus . 
Juos galima pakeisti įvai-> 
riais patiekalais su jogurtu.. 
Pavyzdžiui, kad ir iš tokių

----------------------------------------------------------------------------,

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Jettė & Frėres
Viskas moderniems ■namams

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
[rengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimo, Veltui įkainavimas.
Jettė & Frėre Ltėe

Plumbing &’Heating kontroktoriu*.

140-2. gvimlt • 311-0330

išmaišom ir leidžiam jam 
dar atvėsti. Kai gautas skys
timas yra tik šiektiek drung
nas - beveik kūno šilimos - 
įdedam porą ar trejetą 
šaukštų krautuvėje pirkto jo
gurto ir .vėl išmaišom. Da
bar indą reikia padėti kokio
je drungnoje vietoje - pavyz
džiui, ant radijatoriaus- ir 
už kelių valandų (nuo keturių

receptų: užmerkti iš vakaro 
traiškytų avižų (svarbu, kad 
jos nebūtų "Quick-cooking"), 
ir Išlukštentų ' saulėgrąžų 
(randamos "supermarketuo
se ir Sveikatos maisto krau
tuvėse), nakčiai padedant in* 
dą į šaldytuvą. Rytą pridėti 
jogurto ir kiek'medaus. Taip 
gaunasi gana skanus sveikų 
gaminių valgis.

KRONIKA Montreal

Montrealletes su Jaunimo ekskursija besllankydamos Lietuvoje. Jos klausosi 
pareigūno aiškinimo Moletu.observatorljoje.

kelnėms

VARUAVIMAS' 
Chrysler • Monaco » Cbnr»er • Itodge • Dart 
Wort • Swinger e Hpcclul * Sedan • Trucks 
7635 Bool. Lasallc. La Salle. F.Q.

M PHILIPPE IZZI
Prop '

SKAMBINKIT -

PAitoouiT

III

pristatant
ir atsiimant

365-71461
NETTOYEURS CLEANERS

coin/ corner So «v« — - _ _ _ — - - —
7661-A CENTRALE 

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

7 6 6-26 6 7.

— Mechanizuota* rotų ir kitų dalių reguliavimai. Uorės (Body), taisymai it 
dažymai nou, ame. garde ir moderni am i s priemonėmis. Kreipkitės 
De LoVerendry*, pr e Lopierreir vandens konalo. Tel. 365-3364

7
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NL REIKALAI
LIŪDNA ARSISKIRLANT

Laikraščio skaitytojai yra 
kaip viena laikraščio šeima. 
Redakcijoj bei administraci
joj, jipač ilgiau.. dirbantieji, 
kiekvieną skaitytoją - prenu
meratorių pažįsta. Pažįsta, 
jei ne asmeniškai, tai iš 
jo kartotekos - prenumeratos 
mokėjimo bei kitokių susira
šinėjimų, nežiūrint kur jis 
gyventų. Todėl liūdna yra; kai 
reikia skirtis su prenumera
torium, jam mirus. O dar 
liūdniau pripažinti, kad tolyn 
vis labiau dažnėja tokie atsi
skyrimai. Žmonės sensta ir 
miršta, pakaitalas santykiui 
neatitinka ir išviso belieka 
spėliotina lietuviškų laikraš
čių ateitis.

"N. L-va'visą laiką mirusius 
lietuvius sumini savo pusią -

pi uos e, bet tai vietinius 
montrealiečius. Gražu būtų, 
kad laikraščiui pavyktų suži
noti “kitose vietovėse mir
tis savo prenumeratorių. 
Vieno kito mirtį Toronte, 
Hamiltone ar kitose vietovė
se išgirstama jau kiek laiko 
praėjus, kad net nepatogu bū
na 'laikraštyje minėti. Pra
šome, gyvųjų, likusių šeimos 
narių ar kitų mirusio artimų
jų nedelsiant pranešti apie 
laikraščio prenumeratoriaus 
mirtį, kad laikraštis galėtų 
bent tiek pagerbti savo šei
mos narį, patalpindamas jo 
pavardę savo puslapiuose. 
Duokime eigą šiam papro
čiui ! N. L.

Laikraštis tik $7.00 
\ pirmiesiems 
\ metams ! /

NL Spaudos Balins
BALANDŽIO 21 d. - ATVELYKIO ŠEŠTADIENI, AUŠROS VARTŲ SALĖJE.

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS
- MOKIU ČAPKAUSKU

"NL": Teko sužinoti', kad 
Jūsų sudarytas "Palyginimų 
Žodynas "jau pradėtas spaus
dinti. Kada ši knyga išvys 
dienos šviesą?

M.Č. Knyga pasirodys už 
2-3 savaičių, o gal ir grei
čiau. Ji bus didelio formato 
ir gausiai iliustruota. Virše
lis - dail. R. Bukausko. Lie
tuvių kalba tokio rinkinio dar 
nebuvo išleista. Neteko ir ki
tomis kalbomis panašaus lei
dinio užtikti.

"NL" Kokios rūšies paly
ginimai ten bus įtalpinti ?

M.Č. Įvairūs. Bus tokių, 
kurie pilni išminties, rimti. 
Kiti - juokingi, pilni sąmo
jaus bei sarkazmo. Žmonės 
labai mėgsta sarkastiškus- 
palyginimus. Be išimties jų

D E M E S I 0 !
Kas norėtu vykti i Lietuva 

7 dienoms be sustojimo kitose 
vietoves'. , Lėktuvu tiese
- MONTREAL - MASKVA - 

VILNIUS. , 
Skambinkite šiuo telefonu —

365 • 2847. ,

Dr. J MaliŠk-a
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Cathevine Ones' 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, narnų 488-8528

SU KNYGOS LEIDĖJU

Hobi yra įdomus, bet jis rei
kalauja daug laiko, kadangi 
ne visi rašytojai palyginimus 
mėgsta. Yra autorių, kurie 
palyginimų beveik nevartoja. 
Kartais žmogus gali perskai
tyti storą knygą, bet neras 
nė vieno palyginimo. Netei
singas yra tvirtinimas,, kad 
palyginimus mėgsta tik poe
tai. Pav. Vaižgantas nebuvo 
poetas, bet jo raštuose pilna 
palyginimų. P. Cvirka irgi 
juos mėgo. Minint autorius 
aš noriu pasakyti, kad yra 
daug palyginimų, kurių auto
riai yra nežinomi. Be išim - 
ties, jie visi buvo rasti pe
riodikos leidiniuose, kur au
torių vardai nebuvo pažymė
ti. Kur buvo tik inicialai, 
tuos palyginimus irgi teko 
prie nežinomų autorių pri
skirti. Jų susidarė nemažas 
pluoštas.

"NL" Kiek lietuviškų pa
lyginimų telpa Jūsų rinkiny?

M.Č. Tikro skaičiaus ne
galiu pasakyti, bet apie 3000

M. Č. Dar viena. Skaityto
jai, kurie nori šį leidinį įsi
gyti, - jau dabar gali siųsti 
$ 6. šiuo adresu:

M. ‘Čapkauskas 
854 - 39 Avė. , 
LaSalle, P. Q. 
H8P 2Y5 Canada.

Pagrindiniu kalbėtoju yra 
pakviestas ir sutiko daly
vauti dr.K. Bobelis iš Flori
dos. Jis ilgą laiką vadovavo 
Amerikos Lietuvių Tarybai.

-aj-

GRAŽUS PAGERBIMAS

Marija Šalčiūnienė (Gruč- 
Kūnienė) išbuvusi 20 metų 
pirmininke ir 5 metus vice
pirmininke Š.v. Onos Draugi
joje (prie Šv. Kazimiero pa
rapijos ), pasitraukė. Sausio 
14 d. Draugijos susirinkime 
jai įteikė dovaną - auksinį

turi kiekviena tauta, kiekvie
na tautelė. Beskaitydamas tą 
rinkinį, skaitytojas įsitikins, 
kad lietuviai irgi apsčiai jų 
turi. Ten tilps ne vien tik pa
lyginimai. Bus daug ir api
būdinimų. Vienu žodžiu, kiek tikrai bus. Kalbant apie ne
vienas ras medžiagos pagal 
savo skonį.

"NL" Ar nebūtų per daug 
smulkmeniška užklausti, kiek 
ten bus tų palyginimų - api
būdinimų ?

M.Č. Žodyne tilps 698 au
torių (lietuvių - 228) ir 67 
tautų 8. 047 rinktiniai palygi
nimai ir apibūdinimai. Tai 
tik dalis 

"NL" 
te?

M.Č.
juos rinkti yra tiktai skaitant

mano kolekcijos.
Kaip jūs juos renka

Vienintelis būdas

NAMAI - AP ARTMEN TAI- 
ŽEMė-PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS
FOTO M.L.S. 

sistema SylUa Realties Inc.
445 Jeon Talon W, Suite 305,Mtl.
Tel: 273-9181 R.:s.737-0844

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

1410 OUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q.
Tel. 932- 6662, namų 737- 968 1.

Dr. E. Andrukaitis, M f.r.c.p. «=>

TĖL.: S22-7236
832, BOUL. ST-JOSEPH E.

MONTRĖAL H2J 1 K4
P. Q. CANADA

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. 931 -40 24
Suite 215, Montreal 109, Que.

ADVOKATAS

PHARMACIENS PHARMACISTS,

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi.: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livrą i son gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

R. J. iSganaitis, BA, BCL

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
Suit' 627, 3 Plac' Vili' Mari', 

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

ADVOKATAS

J60 Notr' Dome Street E.Juit' 205.
Tel: 866-2063; 866-2064

.......................................... n
8 psi.

tuviškus palyginimus, aš no
rėčiau pasakyti, kad ten bus 
ir tarmiškai užrašytų. Juos 
taisyti ar kaitalioti būtų tie
siog nusiklatimas, nes tada 
jie netektų originalaus 
šmaikštumo. Pastebėjus ne
teisingai atspausdintą žodį 
nereikia galvoti, kad ten yra , 
įsibrovus korektūros klaida-

"NL" Ačiū už suteiktas in
formacijas.

EKSKURSIJOS
Bostono Trans- Atlantic laikrodį ir emetaldo žiedą. 

Travel Service Ine. vado-, Šv. Onos Draugijos pirminin- 
ir kės pareigas perėmė Elena 

Kurillo. 
e Neseniai mirė Antanas 
Kirkus La Sallėje. Paliko 

' žmoną, dukterį su šeima.
Montrealio Adria kelionių Taipgi mirė Pranas Petraus- 

. kas St. Agathe, kuris buvo 
kartą pasinaudojo viengungis ir jo laidotuvėmis 

rūpinosi A. ir K. Juškai. A- 
bu mirusieji buvo sulaukę a- 
pie 78 metus amžiaus.
o Katrė Bendžaitienė susir
go ir gydosi Lachine Ligo
ninėje.
o Jonas Stanliulis gydėsi 
Gen. Hospital ligoninėje.

kalbė7n7tuviška7Lietuvoje,. * Aug' Ališauskui buvo pa - 
daryta a lininė s operacija.

vauja Aldona Adomonis 
Albina Rudžiūnas. Kelionių 
į Lietuvą tvarkaraštis jau 
buvo paskelbtas šiame laik
raštyje.

LITAS PRANEŠA
- Montrealio Lietuvių Kre
dito Unijos Litas Valdyba 
pakėlė nuošimčius nuo sau - 
šio mėn. 10 d. Dabar moka
ma 9.25% už taupomąsias-agentūra, kurios patarnavi- 
sąskaitas ir 10. 25% už ter
minuotus indėlius, kurie pri
imami tik vieniems metams.
- Nuo vasario mėn. 1 d. Lito 
Rosemount o skyrius pirma
dieniais nebedirbs. Penkta
dienio valandos pakeistos - 
bus dirbama nuo 12 iki 6 v. v.
- Litas 1978 metus užbaigė 
su $ 8. 46 milijonų balansu 
( 1977: $ 7.34 mil.) ir 1826 
nariais (1732).

Tai gražus metų prieaug
lis : $ L 12 mil. ir 96 nariai’.

R. P.

mais ne 
montrealiečiai lietuviai, taip 
pat tuTi suorganizavę kelio - 
nių į Lietuvą. Galima pasi - 
informuoti. Ta proga galima 
pakalbėti apie savo pageida - 
vimus, pav. aplankyti Kauną , 
ne tarp kitko, ar Palangą. Ir 
be palydovų lietuviai susi-

VASARIO 16-OJI 
MONTREALYJE

Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo šventė .Vasa - 
rio 16 diena Montrealyje bus 
minima vasario 18 d. , 3 vai 
p. p. Plateau auditorijoje.

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

AKTYVAI — virš 15 milijonų
MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų........ 10%
term, indėlius 2-3 metų 93/ą%
pensijų ir namų s-tas............... 9%
taupomąsias s-tas ....................9%
depozitų-čekių s-tas................. 6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines ........................ 101/2%
nekiln. turto......................10 Vi %
investacines ..................... 101/2%

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

Skyrius

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

f montreaTwest
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ 1
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI f'

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE 1

PASIKALBĖKITE SU
Manageriv 

______ LEO GUREKAS_________

LEONAS GURECKAS 
Sd«t Manager 

(Lietuvi* crtitovau)

Nemokamo visą norią gyvybės drauda pagal santaupą dydį iki $2,000, 
asmeninią paskolą, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionią čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekią ir sąskaitą patarnavimas. • Mūsą tikslas ---- ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviam*.

GM GM

GAISRAS •

ADAMONIS

PAR

Greitas ir tikslus patarnavimas!

mm montreal west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 48&-5391
ĮVAIRIUi—

3907A ROSEMONT BLVD,, MONTREAL, QUE.

BALDU

PER

3

AUKŠTUS

C. I. B.
AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE • GYVYBE 

INSURANCE AGENCY INC.

LEFEBVRE & ROBERT
INC

davimas

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

Tel: Bus. 482-3460.
R e s. 366-7041

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

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos JjA.V. ir kt. Kanadosprovlncijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th ĮAvenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Namų 376-3701

A g e n 10 r a veikia nuo 1945 m.

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

_________ j_________ ._________ j —■ — --

A>IUU'UMrNT - fUANITUAl

KRAUTUVES

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

• Dideli* pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE LAŠALU 363-3887 
į 7643 CINTRALK 366-1202 (DACOH

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,QUE.H4E 2A8, 
Telefonas: 766*6827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias s-tas
Pensiją planas 
Term. ind. 1 m.

6.0 % 
9.25%
8.5 %

IO[»5%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ...............
Nekiln. turto
Čekių kredito .......
Investacincs nuo

11.5%
10.5%
12.0%
12.0%

, Duoda nemokamą gyvybėj apdrau- 
dq iki $2,000 už taup. s-to* sumai.

Nei.'ok. gyvybė* opdr. iki 
už paskolų* sumą.

$10.000

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 Iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbamo vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius idvaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.:; ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. nuo ir. iki 8 v. 
vakęro ir penktadieniais nuo į2 iki 6 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
9

8

8
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