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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

rasti sprendimą astronautų 
lygsvaros ir su tuo surištu 
vėmimu problemoms, būnant 
ilgesnį laiką erdvėlaiviuose.

REVOLIUCINES 
KOVOS TEBEVYKSTA

Irane neramumai tęsiasi. 
Armijos vyriausybės žymes
nieji generolai paskelbė 
neutralitetą ir Irano prem
jero Bakhtiar’o vyriausybė 
tapo neefektinga.

Bakhtiar'as atsistatydi - 
no ir paskutinėmis žiniomis 
yra suimtas su 5-iais gene
rolais. Ginkluotos Khomeini 
masės užėmė radio ir tele
vizijos stotis, šacho ištai
gingus rūmus ir daugumą 
karinių bazių.

Kovos įvairiose kitose 
vietose tebevyksta, gaisrai , 
apiplėšimai, beprasmis žu
dymas vykdomas daugiausiai 
jaunuolių, į kurių rankas 
pirmą kartą pakliuvo ginklai.

Šachas Pahlavi, dabar ap
sistojęs Maroke, įvykių su
krėstas, pareiškė:"Buvo sa - 
koma, kad Iranas yra atsili
kęs kraštas, žmonės tam - 
sūs, nieko nebuvo daroma jų 
gerovei. Per paskutinius 15 
metų mes darėme viską, kas 
buvo įmanoma, kad išvestu- 
mėm mūsų 35 milijonus 
žmonių iš viduramžių men
taliteto.

Mūsų kraštas yra labai 
senas, konservatyvus ir pri
sirišęs prie tradicijų. Mes 
nemėgstam būti šokiruojami.
Nežiūrint to, iki tam tikro 
laipsnio mums pasisekė šiek 
tiek priartėti prie moder
naus pasaulio". Jis sakosi , 
kad jį kankinąs klausimas , 
ar visas jo 37 m. darbas po 
1O vai. kasdien pasiekė tik to, 
kad žmonės nori grįžti atgal 
ir viską sunaikinti, kas iki 
dabar buvo pasiekta.

Civilinis karas Irane yra 
siaubingas savo destrukty- 
viškumu, neraminantis kon- 
sekvencijomis Vakarų pa
sauliui. Ar valstybių galvos 
ypač kraštų su problemomis 
nori mokytis iš realybės ? 
Kartais atrodo, kad kažkokia 
fatališka letargija apgula vi
sus- išskyrus fanatikus.

Carter iui paskelbus, kad 
JAV susisiekė su Khomeini 
rėžimu ir bandys užmegsti 
diplomatinius ryšius, po ke
lių valandų ir Sovietai ats

Khomeini įr jo ginkluotos grupes kruvinu perversmu - revoliucija perima Irano krašto valdymą.

kubėjo su patvirtinimu, kad 
Sov. Sąjunga formaliai pri
pažįsta naują vyriausybę ir 
yra pasiruošusi geriems su 
ja santykiams.

Amerika tuo tarpu rūpi - 
naši energijos taupymo me
todais, nos sakoma,kad pa - 
dėtis "rimta,bet nekritiška".

Nelson Aldrich Rockefeller, buv.JAV 
viceprezidentas, miręs sausio menesį.

KIEK TURI 
GYVENTOJU JAV ?

JAV-se dabar yra 220 mil 
gyventojų. Sekantis oficia - 
lūs gyventojų skaičiavimas 
bus pradėtas 1980 m. ba
landžio 1 d.

Pats pirmasis skaičiavi
mas įvyko 1790 m. ir tuomet 
buvo tik vos 4 mil. gyventojų.

PRACUZIJOS MINISTERS 
PIRMININKAS BARRE 
KVEBEKE

Raymond Barre, Prancū
zijos Min. Pirmininkas 4 die
nas lankėsi Quebec'e. Atro
do,kad pagrindinis tikslas ir 
susitarimas yra, kad algos 
ir pensijos būtų lengvai per
keliamos tarp Prancūzijos ir 
Quebec o, gyventojams kei - 
čiant gyvenvietes.

McGILL UNIVERSITETE 
VYKSTA ASTRO 
BANDYMAI ♦

Spacelab One ekipa pra
leido McGill U-te savaitgalį 
pasiruošdami medicinos 
eksperimentams,kurie nag
rinės žmogaus kūno prisi
taikymą besvorėje erdvėje.

Universitetas tuos bandy
mus organizavo, norėdamas

MONTREALIO VAIKU.
LIGONINEI - 75 METAI 1

1904 m. sausio mėn.gale ' 
buvo atidarytos durys į Vai - 
kų Ligoninę. Iki dabar tūks - 
taačlų tūkstančiai valkų buvo 
gydomi, didelė jų dauguma , 
galima sakyti, tiesiog atsta - 
tytl naujam gyvenimui.LIgo - 
nlnės reputacija yra pašau - 
llnto masto, išaugusI tiek
personalu,tiek naujausiomis 
gydymo priemonėmis, prl- , 
klauso McGill U-to apmoky
mo ligoninių skaičiui. Pa
cientai atvyksta iš arti Ir 
toli, net Iš Arktikos Ir šiau
rės rytų Amerikos.

BENDRUOMENYBĖSra
ATSIŠAUKIMAS.

Artėja vasario 16 diųn odminė jim at, ši 
DIENA TAIPGI PRIMENA MUMS, KAD MŪSŲ TĖVYNĖ 
JAU TRISDFŠIMT DEVINTIEJI METAI OKUPANTO 
SMAUGIAMA.

_RAGINAME VASARIO 16 DIENOS PROGA TAUTINIUS 
RŪBUS DĖVINTĮ JAUNIMĄ, LIETUVES MOTERIS VYKS
TANČIAS PAS GUBERNATORIUS IR PAN, NEŠIOTI VIRŠ 
KAIRĖS ALKŪNĖS JUODĄ GEDULO KASPINĄ. TAIPGI 
KAD MŪSŲ TAUTINĖS VĖLIAVOS TĄ DIENĄ BŪTU. 
JUODU KASPINU PERRIŠTOS.

VASARIO 16 DIENA - TAI DŽIAUGSMO IR LIŪDESIO 
DIENA.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos
Valdyba

NEPRIKLAUSOMYBĖ - 
TIKROJI IR FIKTYVINĖ

Lietuvoje ką tik nuslūgo 
žodžių sriautas apie "tary
binės valdžios" Lietuvoje 
Įstelgtmąl918 m.gruodžio 16 
d. Artėja Vasario Šešiolik
tosios šventė. Taip per 
dviejų mėnesių erdvę kalba
si nepriklausomybės fikcija 
Ir tikrovė.

Ryšium su "tarybinės 
valdžios" Lietuvoje įstel - 
glmo 60- mečiu, V. Lazutka 
užpuolė "istorijos klastoto
jus" Vakaruose /Sovletskaja 
Lltva, 78/12/3/. 1918-1919 
metų revoliucija, teigia jis , 
iebuvo "eksportuota" į Lie
tuvą Iš Sovietų Rus įjos, bet 
buvo pačios lietuvių liaudies 
atslėkimas. Lietuvių liaudis

UT^^LbERTY BELL

LAISVĖS VARPAS LIETUVAI 
(Padovanotas buvo JAV lietuviu)

supratusi,kad "jos vlenlntė- 
lė Išeitis' yra sukurti sovie
tinę valstybę". Teiginys,kad 
"Lietuvos liaudis tada Išvijo 
bolševikus", yra, Lazutkos 
nuomone, visiškai "absur
diškas". Pasak Lazutkos , 
Antanas Bimba jau 1923 me
tais "visiems laikams' įrodė 
šios teorijos klaidingumą, 
" pademonstruodamas, kad 
Ententė Įsakė vokiečių da - 
llniams iepasltrauktl tšLie
tuvos, kol ten nebus sudary
tos buržuazinės valstybės ".

Sovietinės Kompartijos 
Centro Komitetas, TSRS 
Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumas Ir TSRS Ministrų 
Taryba pasveikt io Lietuvos 
gyventojus "Lietuvos TSR 
paskelbimo Ir Lietuvos Ko
munistų Partijos įkūrimo
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Lietuvos den. Konsulo ir VLIKo suruoštam Vasario 16-sios priėmime pra
eitaisiais metais, Šimas Kudirka sveikinasi su Trinidado gen. konsulu 
Cooper. Su jais Lietuvos gen.konsulas A. Simutis ir VLIKo plnn.dr. J. K. 
Valiūnas su žmona. Nuotr. L. Tamožai^io.

60- ųjų metinių proga" vestlja / 1918.12.15/ atvirai 
/Maskvos Radijas, 78/12/14/. paaiškino: "Estija, Latvija ir 
Centrl >ė Ir Pabaltijo spauda Lietuva guli ant tiesioginio 
per \al skyrė nepaprastai kelio, vedančio iš Rusijos Į 
daug dėmesio 1918-1920 m . Vakarų Europą, Ir dėl to yra 
nepavykuslems bandymams kliūtis mūsų revoliucijai. Ši 
importuoti komunistinius skirianti siena turi būti su- 
rėžlmus Į Lietuvą, Latviją oatklatart. Raudonosios Ar- 
Ir Estiją.' Dvidešimt tikro- mljos Invazija Į atsikūrusią 
s los nepriklausomybės metų Lietuvą buvo prierašas prie 
tuose straipsniuose buvo Ig
noruojami, arba trumpai ap
rašomi kaip "fašistinio te
roro Ir smurto "be! "bur
žuazinės diktatūros " pe
riodas .

Straipsnių Ir kalbų sriaute 
pažymėtinas vienas naujas 
reiškinys:labiau, negu praė
jusiais metais buvo pabrė
žta, kad "Lietuvos TSR" bu
vusi "nepriklausoma". Tle- 
sdje / 78/12/22 / rašoma : 
"TarybųLletuvos nepriklau
somybės pripažinimas ryš
kiai parodė pasauliui, kaip 
lenininė Rusijos komunistų 
partija gerbia mažų tautų 
suverenumą Ir nacionalines 
teises". Pamiršta pacituoti 
Lenino 1918 m. sausio 8 d.
pasiūlymai talkos deryboms, Valdybą eiti pareigas, nes , 
kuriuose /Pasiūlymas 21/ils 
aiškiai pareiškė, kad "Ru
sijos socialistinės respubli
kos Išsaugojimo interesaiy- 
ra svarbesni "už "kelių tau
tų /Lenkijos, Lietuvos, Kur - 
landljos Ir kitų/ laisvo ap
sisprendimo teises".

Vos devynioms dienoms 
praėjus nuo "tarybinės Lie
tuvos "pripažinimo Maskvoje, 11 dreną Chicago’s Jaunimo 
Sovietų Rus įjos oficiozas Iz- Centre.

Izvlestljų straipsnio.
"Nepriklausomybės" pa - 

brėžimas pseudols tori aluose 
sovietiniuose minėjimuose 
patvirtina, kad nepriklauso
mybės Idėja lietuvių tauto
je tebėra gyva ir galinga.

ELTOS INFORMACIJOS
Vyriausio Lietuvos Išlais

vinimo Komiteto Taryba, su
sirinkusi 1979 m.sausio m. 
28 d Chicago’s Jaunimo 
Centre,

a/ Išrinko dr. Kęstutį Va
liūną, 12 metų be pertraukos 
vadovavusį VLIKo Valdybai 
VLIKo Valdybos Garbės Pir
mininku;

b/ nutarė laikinai nesuda
ryti naujos VLIKO Valdybos , 
bet paprašyti esamą VLIKo 

sudarius naują Valdybą, ji 
neturėtų pakankamai laiko 
pasiruošti Vasario Šešiolik
tosios minėjimams.

Naują Valdybą sudaryti 
nutarta kovo mėnesį, praėjus 
Vasario 16-oslos -Lietuvos/ 
leprlklausomybės - šventei.

Seka nt Is VL IK o Ta rybos 
posėdis bus 1979 m.kovo m .
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Vasario 16-sios proga
(Lietuvos Diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio žodis)

Vasario 16 - tosios dieną 
minimas svarbiausias Lie
tuvos naujosios istorijos įvy
kis. Tą dieną 1918 metais 
tautos atstovai, išrinkti į 
Valstybės Tarybą, paskelbė 
mūsų sostinėje Vilniuje ne
priklausomos Lietuvos vals
tybės ^atstatymą.

Tai buvo istorinis teisin
gumo aktas. Istorinis todėl, 
kad lietuvių tauta, pasinaudo
dama pirma tarptautinės pa
dėties teikiama jai proga, tuo 
aktu padarė sprendimą, ga
liojantį visiems laikams - 
vykdyti savo suverenumo tei
ses. To akto teisingumas 
glūdi tame, kad mūsų tauta, 
niekada nepripažinusi rusų 
jai primesto smurto, išsau
gojusi savo kultūrą, kalbą, 
tikėjimą, turėjo teisę nusi
kratyti svetimųjų jungu ir 
sugrįžti į suvereninių nepri
klausomų valstybių tarpą.

Šis. taųtps sprendimas 
taęptąutiąė^ . bendruomenės • 
visuotinai pripajžj^tąs, buvo 
patvirtintas pačios tautos lai
kysena ir darbais. Laisvėje 
mūsų tauta buvo pasiekusi 
didelės pažangos visose vals
tybinio ir visuomeninio gyve
nimo srityse. Socialinė lygy
bė,tautinės kultūros ugdymas, 
mokslo ir visuomeninio švie
timo pažanga, patriotinis 
jaunimo auklėjimas, ekono
minė' gerovė, visa tai buvo 
aiškios ir būtinos mūsų ne
priklausomo gyvenimo savy
bės, prie kurių priklausė 
taip pat Bažnyčių laisvė vyk
dyti savo misiją.

Laimingą krašto vystymą
si nutraukė Sovietų Sąjungos 
puolimas ir jos primesta Lie
tuvai okupacija. Šis smurtas 
buvo paruoštas ir įvykdytas

einant Sovietų Sąjungos ir 
hitlerinės Vokietijos slaptais 
susitarimais iš 1939 metų 
"ugpiūčio 23 dienos ir rug
sėjo 28 dienos, kuriais buvo 
nustatyta sunaikinti Baltijos 
Valstybių nepriklausomybę.

Šįmet sueina,40 metų nuo 
tų gėdingų susitarimų suda
rymo, pažeidžiančių tiek ci
vilizuotos žmonijos teisingu
mo jausmą bei nuostatus,tiek 
mūsų tautos pagrindines tei
ses ir gyvybinius interesus. 
Hitlerio nebėra, bet jo anų 
laikų sovietiniai bendrininkai 
tebelaiko Lietuvą okupuotą ir 
komunistinės santvarkos pri
slėgtą. /•

Šis smurtas, civilizuoto 
pasaulio pasmerktas, negali 
panaikinti Vasario 16-tos 
dienos Nepriklausomybės ak
to, kuris palieka galioje ne 
tik teisės atžvilgiu, bet - ir 
ypač -> mūsų tautos sąmonėje

Tas aktas dabar^turF^ba- 
pitddi‘fią'''ph'gi'in’dą'/tąrb ' pat 
žmoghus teisėse, kuridš pri
pažįstamos civilizuotų vals
tybių ir kurių vyriausią iš
raišką sudaro tautų teisė į 
valstybinę nepriklausomybę.

Šis įsitikinimas telydi lie
tuvių tautą jos sunkiame ke
lyje į laisvę, jos pasiryžime 
išsaugoti savo kalbą, kultūrą, 
sąmonę, valstybingumo jaus
mą, tikėjimą, išlaikyti seno
sios kartos vienybę su jauni
mu.

Tai sakydamas Vasario 16 
šventės proga, aš nuoširdžiai 
sveikinu Lietuvos Diplomati
nės Tarnybos vardu mūsų 
tautą krašte, siekiančią ne
priklausomybės atstatymo 
ir užsienio lietuvių visuome- 
menę, vieningai remiančią šį 
tautos siekį.

tautininku dialogas
Kelinti metai besitęsiančio dialogo tarp Amerikos Lie

tuvių Tautinės Sąjungos neeilinių narių dr. Broniaus Nemic- 
ko ir Emilijos Čekienės, šio laikraščio redakcijoje susi
kaupė gausios medžiagos: įvairių susirašinėjimų, eksper- 
tyzų išvadų bei VLIKo nutarimų protokolų nuorašų. Kadan
gi dr: B. Nemickas yra VLIKo vicepirmininkas, o E.Čekie- 
nė ALTS-gos buv. pirmininkė, tai tarp jų įvykęs ir tebesi- 
tęsiąs nesutarimas nėra tik asmeninio pobūdžio, turėtų bū
ti netik įdomus, bet ir žinomas platesnei lietuvių visuome - 
nei. Pateikiame ALTS-gos buv. pirmininko Jono Jurkūno 
pareiškimą dr. Broniui Nemickui iš 1978 m. rugsėjo mėn.20 
d. ir pastarojo atsakymą J. Jurkūnui. NL.

PAREIŠKIMAS DR. BRONIUI 
NEMICKUI

1965 metais, perimdamas 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos Pirmininko pareigas 
paveldėjau Ir dvi bylas.

Viena- tai piniginė, kuri 
palyginus greit buvo likvi
duota, bet jos dokumentus 
dar Ir šiandien aš saugoju.

Antra- tai asmeninė, vė
liau Išvirtusi į politinę,ku
rios viename poliuje buvo 
Vincas Rastenis Ir Bronius 
Nemickas, antrame poliuje 
Emilija Čeklenė Ii Antanas 
Sentkas /jau miręs/.

Toji byla yra kilusi Iš Če
kų Ir Rastenlų asmenį - 
nlų santykių, vėliau per
simetusi į organizacijas Ir 
fondus, buvo nepaprastai 
kietas riešutas Amerikos 
Lietuvių Tautinės S-gės 
Valdybai. Keletą kartų lan
kiausi vienas Ir kartu su 
tuometiniu S-gos vlcep- ku 
Teodoru Bllnstrubu New 
Yorke, dėdamas visas įma
nomas pastangas tuos polius 
jei nesutalklntl, tai bent su
artinti, kad trintis, kuri ken
kė normaliam Sąjungos sky
rių funkcionavimui New - 
Yorke, klek galima sumar 
žėtų.

1967 metų pradžioje S-gos- /iOI
Valdyba padarė savo spren
dimą Ir nė vienai pusei Są
jungos Seime to sprendimo 
lekvestloaavus, byla pamažu 
lyg Ir atvėso- bet neužgęso.

Vėliau aš nebuvau Tauti
nės Sąjungos labai aktyviu 
funkcionierium, bet dr. Bro
nius Nemickas ne vienu at
veju mane bandė |trauktl į 
tos bylos verpetus prieš E- 
mlllją Čeklenę. Neminėsiu 
tų verpetų —; juos Broniau 
Nemlckal gerai pats žinai 
— bet jų buvo keletas. Deja, 
aš gerai žinodamas tos by
los genezę - nes įdaviau ak
tyviai tuos na verpetuos na į- 
trauklamas.

Bet štai 1977 metais 
tie verpetai Išvirto į audrą. 
1977 m.kovo 19 d. savo laiš

ke man dr. Bronius Nemic
kas rašė,kad aš tarpininkau
čiau/trumpai, kad prašyčiau 
redaktorių/,kad jo pareiški
mas, pridėtas prie laiško, 
būtų patalpintas Dirvoje,ku
ris vėliau buvo Išspausdln - 
tas balandžio mėn.l d. Dar
bininke. Tą laišką aš gavau 
kovo mėn. 21 d., ką tik buvau 
grįžęs Iš Caltfornljos Ir sir
gau, lankydamasis pas dr . 
Blažį. Bet to pareiškimo tu
rinys mane pritrenkė. Deja, 
labiau tuo metu rūpindama
sis savimi, neturėjau pakan
kamai fizinių jėgų su daugiau 
vienminčių pakonferuotl, nes 
reikalas buvo nepaprastai 
rimtas Ir kaltinimai Emilijai 
Čeklenel nepaprastai žiau
rūs Ir dideli. Bet viena man 
atrodė keista- kodėl Bronius 
Nemickas nesinaudojo orga
nizaciniais kanalais/ juk Są
jungas Seimas buvo čia pat/, 
bet pradėjo tą reikalą viešai 
pompastiškai Išbubnytl. Be - 
rods, kovo 30 d,, vėlai vaka
re Juozas Butkus/jau miręs/ 
Iš New Yorko telefonu man 
pranešė, kad Broniaus Ne- 
mlcko pareiškimas telpa 
Darbininke Ir gerokal/kalp 
jam buvo įprasta/mane pa
kočiojęs , užbaigė— žiūrasIrų, 
kas t>us, n‘es prbf. Nemickas 1 
pasisako. Po kelių i dle >ų 
aš gavau Darbininke tllpa-> 
slo pareiškimo kopiją.

Suvedus laiko aritmetiką 
tarp 21 kovo Ir 30 d. tėra- 
tik devynios d Ienos, o tas jau 
su Darbininku buvo sutarta , 
tad porą ar trejetą dienų dar 
reiktų atmesti, tad mano bu
vęs draugai dr. Bronius Ne
mickas tedavė man tik 6-7 
dienas laiko jo pageidavimui 
patenkinti. Todėl aš spėju, 
kad man tas laiškas buvo 
•pasiųstas tik proforma,kad 
vėliau turėtų kaip uždangą 
pasiteisinimui—aš siunčiau, 
bet man nebuvo duota progos. 
Todėl nuo tos datos aš tylė
jau Ir į jokius Broniau? Ne
mlcko laiškus neatsakinėjau 
Ir jam asmeniškai 1977 m.

NL REDAKCIJAI'
Mielieji, būkite pasveikinti 

iš-Pietų Kryžiaus padangės, 
kur šiuo metu negailestingai 
kepina saulutė. . .

Nors mano paties’sąlygos 
rašymui šiuo metu yra labai 
ribotos,' bet kova už tėvynę 
ir jos laisvę už viską dides
nė. To pasėkoje turiu jus in
formuoti kas vyksta Brazili
joj-

Prieš kiek laiko nuskam
bėjo aidasį per spaudą ir TV 
stotis, kad bus rodomas tas 
garsusis paš jus ir JAV su
kėlęs daug triukšmo HOLO- 
COUST filmas. Pasklidus 
tam garsui, tuojau kreipiausi 
į visas "Garsiąsias Organi
zacijas " ir jų vadus, kadbū- 
tų bendromis jėgomis pada
ryti kokie nors žygiai filmo 
reikalu... .
... Pasiryžau išeiti į kovą 
prieš pasaulio kapitalą val
dančiuosius ir filmo garnjn - 
2 p s:

tojus, pareikšdamas jiems 
savo protestą ir parodyda
mas įvykius tikroje dienos 
perspektyvoje, nes esu liudi
ninkas tų faktų kaip tuo laiku 
buvęs studentas. Parašiau 
protesto raštą tiesiai TV sto
čiai ir kelioms laikraščių re
dakcijoms. Ir. . . štai, mano 
protestas buvo ištisai at
spausdintas visuose didžiuo
siuose dienraščiuose. To pa 
sekoje, kovą laimėjau*.

liui pries galijotą, viso pa
saulio turto valdytoją, ne
menki juokai. Dabar matau, 
kad mūsų vietos vadai, kaip 
ir pas jus, tyli, kad nesu r 
pykdžius NKVD žydų ranko - 
mis padariusių skriaudų lie
tuviams ir lietuvių tautai.

Dabar mane pradėjo pulti 
visos pragaro bedugnių bai
sybės su tokia savo "kulko-

- svaidžių ugnimČkad gal tik
rai reikės šauktis į viso 
laisvojo pasaulio dar laisvus 
tautiečius. Grąsina, būk pa
skelbiau melą ( o Holocoust-

spalių mėn. pasikalbėjime 
Chlcagoje pasakiau, kad net 
IŠ draugų altlmatumų aš ne
priimu Ir juos atmetu.

Po to pirmojo pareiškimo 
seka vis nauji ir nauji Bro
niaus Nemlcko pareiškimai

Ir kaltinimai. Dr. Nemickas 
nesivaržydamas per Darbi
ninką / nuostabu, kad T ėval 
pranciškonai tokiems pa
reiškimams pasitarnauja / 
šmeižia Ir kaltina ne vien 
Čeklenę, bet Ir visus kitus, 
kurie nepritaria jo nuomone! 
arba nesiskubina jai pritarti, 
neaplenkdamas Ir organlza - 
Cljų.

1977 m. spalių mėn. as me
niškame su Br.Nemlcku po
kalbyje Chlcagoje, kuris tę
sėsi virš septynių valandų, 
pajutau — kad Broniui Ne
mickui ne taip svarbu Išsi
aiškinti Ir reikalus pastatyti 
bent tinkamoje platformoje ,
kad jo neva nustatyti faktai, 
nežiūrint,kad jie neteisingi, 
turi būti teisingais priimti 
kitų Ir kad pagrindinis Jo 
siekimas - keršyti.

Taigi, audra tęsiasi Ir ji 
tęsis,kol Tėvai pranciškonai 
spausdins Broniaus Nemlcko 
pareiškimus arba jo neva 
patiektus protokolus.'

Aš, asmeniškai Iki šiol ty
lėjęs, dabar surašiau man 
žinomą įvykių raidą. Taip 
pat noriu Išreikšti savo so
lidarumą visiems Nemlcko 
užpultiesiems Reginai Žy
mantaitei, Algiu! Sperauskut, 
A. Vedeckul,Amerikos Lie
tuvių Tautine! S-gal,Korp . 
Beo-Llthuania Ir VLIKuI.

Bronius Nemickas apkal
tino Algį Sperauską tiek 
daugeliu nūs įkaitimų,kad net 
balsu pagalvoti,bet tie jo pa
tiekti faktai labai Iškraipyti. 
Bronius Nemickas sujungė 
tuos pakaltInlmus, "kukliai" 
pavadindamas juos klausi
mais su VLIKo protokolo Iš
traukomis taip, kad norma
liam skaitytojui galėtų susi
daryti vaizdas, kad faktiškai 
tik jo vieno tie "kuklūs 
klausymėllal" skambėtų lyg 
tai VLIKo vardu.

. Perskaitęs penktą Algiui. 
SperauskuI Ir Reginai Žy
mantaitei kaltinimą /Žlūr . 
Darbininką rugplūčlo 18 d./ 
nustebau, kad Bronius Ne
mickas pamiršo organizaci
jos pavadinimą, pareikšda
mas banaliai - tautininkų.Gi 
jis pats buvo tos organizaci
jos Valdyboje. Aš asmeniš
kai pirmininkavau tai Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Seimo daliai,kurioje 
Algis Sperauskas darė pra
nešimą Ir liudiju, kad Algis 
Sperauskas pranešimą darė 
rimtai, nė vieno, taigi Ir 
VLIKo ne įžeidinėjo Ir ne-, 
niekino. Jei jis savo prane
šime paminėjo nelaimingą 
VLIKo aritmetiką, tai nėra 
niekinimas, bet faktas. VI-: 
si tą mes šiandien žinome, 
kad trys prieš tris, bevelk

vęs, kai panašų pranešimą 
darydavo S-gos Seime Irdr. 
Bronius Nemickas. Jo pra- 
nešlmalkartals pasižymėda
vo tam tikru sarkazmu Ir 
pagražinimais, deja, ne vie
nam tada nekilo mintis ,kąd 
Nemickas niekina VLtKą- 
nes nebuvo VLIKe antrojo 
Nemlcko, kuris būtų taip ne
rimtai kaltinęs pirmąjį Nę- 
mteką. . ,

Nenagrinėsiu kitų kaltini
mų. Jie taip pat Iškral - 
pyti Ir daromi keršto sume
timu.

Tik dabar noriu Bronių 
Nemlcką paklausti, Ir tegu 
jis pats sau garbingai atsa-
ko, kokią teisę turi Nemlc- z- 
kas moraliai kištis į kiek
vieno,kurį jis pasirenka nie
kinimui, asmenišką gyveni
mą? .

Nemaiau Ir niekados ne 
manysiu, kad politiniu van- 
dallzmu galima blle kokį 
klausimą Išspręsti. -,r

Nežinom Ir niekados neži
los Im, kokią teisę pasisavi
no Nemickas dviprasmiš
kai kaltinti kitus, kad būtų 
paliečiama jų šeimos, val
kai, tėvai Ir artimieji.

Aš asmeniškai prieš tokį 
metodą griežtai protestuoju.

Pats Nemickas 1977 m ., 
spalių mėn. Chlcagos pasi
kalbėjime man pasisakė,kad 
dr. Žymantienė jį labai rū
pestingai gydanti Ir nereika
laujanti kaip Iš bendraklasio 
jokio atlyginimo. Broniau 
Nemlckal, kažin ar moraliai 
Tu neįkandu Tave gydžiusiu 
ranką Ir moraliai, ar jos nęj 
apsplovel?

Žinau, kad Tu dabar palši 
mane. Pulk, Nes aš tuose 
pakaltInlmuose negailu sto
vėti greta Tavęs. Mano so
lidarumas su visais pakai -, 
tintais Ir su organizacijom^, 
kurių Tu gardys( bęr^^į 
v^lklpjljį, įųį'pačlų;ąij^er- 
tlaL ..... 4..,

Būtum vyras, jei savo by- 
lą su Čektene spręstam kaip 
vyrui priklauso. Garbingai, 
Ir nemaišydamas visų,kurie 
yra k lt 03 nuomonės. Nesi-, ( 
vadovauk vien kerštu Ir savo 
asmeninių Interesų ne dangs
tyk lietuviškumu. Nevaidink 
esąs tik vienas .kuriam tau
tinės minties Idėja yra svar
bi. Nedaryk kombinacijų su 
protokolais — jie kiekvienai 
organizacijai svarbesni Ir • 
brangesni, negu Tau juos 
valkioti su abejotinos vertės ’ 
komentarais. Sustok Ir pa
galvok — gal bent truputėlį 
Tau atslūgs keršto banga.

Su dideliu skausmu Širdy
je tai sakiau—sakiau savo 
buvusiam Ilgų metų draugui. 
Bet vis dėlto reikėjo, kad
bent vienas Tau. atvirai viską 
susakytų... Jonas, Jurkūnas 1

P s. Ši pareiškimą dar gauna A: •

pusantrų metų kai VLIKas 
Broniaus Nemlcko Iniciaty
va didesnę laiko dalį paskl - _______ _
rla Broniaus Nemlcko kerš- Spėrausitas', R.Žymantaite. A.Ma- I 
to sumetimu keliamoms In- feika- ALTS-f&s pirmininkas ir

C. Modestas - Korp. Nęo-Lith.pirm. 
slnuacljoms. Taip pat pa
reiškiu, kad esu pirmini ika- (Atsakymas kitame-numeryje)

• ■ --------------------- ------------ —--------------------------------------- ■ - -------------- -------------------------- -------------------. >

akis, nes patrijotų išeivių, kurių asmenų mizernai eg- dienomis, miegoję svetimose 
kurie drįstų ginti tiesą, ne- zistencijai pratęsti? Gaunu lovose, miškų gilumose ar 
atsiras. šimtus laiškų iš užsienio ir savuose laukuose, šiandien ,

Jeigu teks aiškintis teisme, kartu iš jūsų skaitytojų i r vėl ten vyksta pasižmonėti. ..; 
tai aš pats įrodysiu NKVD 
^ydų pareigūnų, mane(glamo- 
nėjusių"l940 metais rugpiū - 
čio mėn. 18 - 30 dienomis, 
veiksmus. Buvo ištinusios 
lankos ir nagams reikėjo iš 
naujo ataugti, nes leido ada
tas iki nualpimą. O jie, atro
do, randasi vienas JAV ir 
vienas Izraelyje. Vieną vos 
tik per plauką nepagavau

bendradarbių. Sako: "Melduti, O juk tuo metu, jie būtų a- 
padėk viską į šalį, nes patį už tidavę viską, kad galėtų būti 
tokią didelę drąsą sunaikins, tikri, kad nebus NKVD auka, 
nes nesurasi nei vienos orga-Laimės dėka pasiekę Vakarus 
nizacijos, kuri tave užstotų, ir čia gerai įsikūrę, 
Jei jiems galėtum paaukoti 
kelioliką tūkstančių, 
kreiptų dėmesį".

Bet... ką reiškia 
prieš mūsų patirtus 
gyvenimo metus okupuotame 

mą, nes mano paskelbtas pro-BROOKLYNE, kai 1973 me- savame krašte ? Ką reiškia 
testas ir paaiškinimas, ži- tais lankiausi JAV-ėse. matyti ir išgyventi Birželio gyvulėlis 
noma, jiems sugadino biznį: , įdomu ir kartu gaila, kad dienų siaubo naktys ? Ar yra 
filmo rodymas buvo sustab - beturiu užnugario, nes mūsų tokia pinigo vertė, kuri galė- 
dytas. O tai atliko dokument- vadai ir vadeliai, jei juos taip už tai apmokėti ? Kokia pi- 

Rašydamas protestą, žino- taiiaį pagrįstas laiškas, nors 
jau, kad ant savo biednos gal- patys dokumentai yra tose 
vos susilauksiu perkūnų iš pačiose NURNBERGO TEIS - 
giedro dangaus nuo tos " išMo BYLOSE. Jie manė, kad 
rinktosios dievo tautos". Ir Brazilijoje bus plati dirva 
tikrai, pakelti balsą mažutė - pasipinigauti ir galės dumti

"NL" bičiuliai, skelbiau melą ( o Holocoust-
prieš savaitę Jums pasiun-tiesa ?) ir trauks mane į teis

čiau laišką su mano aprašy - 
tu HOLOCOUST protestu , 
ir vietinės spaudos didžiojo 
dienraščio iškarpa. Tikiu, 
kad ją gavote.

tai at-

pinigai 
vienus

užmigo 
tuo letargo miegu, iš kurio 
pabusti nesinori, nes banko ■ 
sąskaitos garantuoja čionai 
ateinantį rytojų. Kaip tada 
nebuvo tikras, kad ir to iš
auštančio ryto gyvas besu
lauks,© geriausiu atveju, kaip 

kokiame rūsyje ir
po to, klaikaus Sibiro miške. 
Pabusti turėtų visi tie (nors 
vieną kartą prieš mirtį), pa-i 
darydami savo sąžinės są
skaitą, kurioje^ turėtų prisi-

pavadinsime, tyli ir tik ran- nigų suma galima būtų apmo
kąs trina, sakydami, kad jie 
nekišo pirštų prie karštų ža
rijų. Kur yra mūsų lietuvių 
protas, kad aukoja tokias 
stambias pinigų sumas kai

keti už išlietas ašaras brolių
ir seserų Užuralėje nukankin- minti įvykius, ne sapnus, ku-| 
tų? Didžiai tenka stebėtis, kad riais sapnuojama ateities ry-| 
buvusieji "Dievo Paukšteliai" tojus. M. Laupinaitis
pergyvenę siaubą išvežimo Sao Paulo, Brazilija
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dybos narė. susirinkimas buvo sukvies -
Š. m. sausio 21 dieną Ko- tas tikslu aptarti ir nustatyti 

mitetas susirinko savo posė- Komiteto ateities veiklos gai
džio Philadelphijoje, kuriame res. Federacijos pirmininkė 
dalyvavo beveik visos Phila- M. Samatienė kalbėjo apie 
delphijos klubo narės ir iš šio komiteto svarbą, drauge 
Nejy Yorko atvykusios Fede- labai įvertindama Philadel- 
racijos valdybos narės:pirm. 
M. Samatienė, vicep-kė M. 

sekretorė G. 
visuom. rei

kalams narė M. Klivečkienė,

Federation of Lithuanian Women’s Clubs
LIETUVIŲ MOTERŲ 
ŽMOGAUS TEISIU 
KOMITETAS

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos Žmogaus Teisių 
Komitetas buvo įsteigtas Fe
deracijos Klubų suvažiavime 
1978 m. spalio 7-8 d. d. Šiuo 
metu komitetą sudaro Phila-
delphijos klubo narės :S. Jurs- Noreikienė, 
kytė, R. Mironienė, V. Ben- Treimanienė, 
džiutė, D. Muraškaitė, R.
Raubertaitė, G. Kreivėnaitė, NY klubo pirm-kė E. Dona- 
dr. O. Valašinaitė-Levin ir hue įr Federacijos garbės 
D.Kezienė, Federacijos vai- • -- pirminikkė I. Banaitienė. Sis

pirmininkauja New Yorke {vykusiame visuotLiet. mot. federacijos Chicagos klubo pirm. Matilda Marcinkiene i‘ ' ' ‘ J."
Lietuvių moterų klubų federacijos suvažiavime. Iš kaires: Vince Jonuškalte-Lcskaitiene, o toliau M. Noreikiėne ir 
E. Trebnaniene.

Vancouver nė savo kalboje paryškino 
mielo dėdės nueitą sunkų Ir 
Ilgą gyvenimo kelią Ir dėko
jo už pageIbą, sudarant są
lygas Iš tremties atvažiuoti 
į Kanadą. Savo Ir giminių 
vardu sveikino Ir linkė
jo sveikatos. P. Šmitienė 

PRANUI JUKNAI 9O-TAJĮ 
GIMTADIENĮ ŠVENČIANT

Ar būtinai žmogų liaup
sinti vien todėl, kad jis su
laukė Ilgo amžiaus? Gal Ir
nereikalinga, jeigu toks liga- pristatė kitus kalbėtojus:kun. 
amžls, kur nors buvo nuo- Iz,Grigaitį, LB Vancouver’lo 
šaliai, nieko jis nematė Ir A-kės pirm. B. Vllelta pasl- 
kltų buvo nematomas-.Tačlau džiaugė, kad nežiūrint seny- 

. tokių Ilgaamžių retai past- vo amžiaus, sukaktu vlnln-j 
tįatko, Ir Ilgaamžiai žmonės kas yra uolus lietuviškų pa
pas įrodo dlįįąųjlšklauįJ. Dj- " reūglnui rėmėjas lr ^didelis, 
namlškrrmas'vetšklaisvclka- patriotas. Kanadoje jis >lš- 
tą, o sveikata Ilgina amžių, gyveno 70 metų, o Vancou - 
Apie vieną dinamišką vyrą, ver’ yje 40 metų.Ta proga 
šiuo metu per 9O-tą slenks- jamprlsegė lietuvišką ženk- 
tį kopiantį, čia Ir pakalbėsi- lėlį, p. Macijauskienė, nuo 
me.

Sausio 6 dieną Vancouver’ 
yje,Schist Auditorium,sesuo 
Ir švogerls Smilgiai, pade
dant Smitams,suruošė bro
liui Ir dėdei Pranui Jukaal 
90 metų amžiaus sukakties 
minėjimą. Į jį buvo pakvies
ta daug svečių. Minėjimas 
buvo labai jaukus.P.Šmltle-

Vancouver’lo Ir apylinkės 
lietuvių įteikė brangų auksi
nį laikrodį.

Pranas Jukna gimė 1883 
m.NaujųMetų dieną, Purplių 
km. Mažeikių apskr.,pasi
turinčio ūkininko šeimoje . 
Tuo laiku Lietuvą valdė kie
ta rusų caro ranka. Visas o- 
ftotalusis mokslas buvo ru-

[

(Storage)

Tel. 767-6183

Kailių siuvėjas
• Siuvu ir parduodu 

Taisau ir remodehuoju

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

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

r i

1979. II. 14'

6396 Bonnontyne Ave. Verdun, Mon t r

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

(Lietuviams duodame tpecialiq nuolaida)

• VARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

GUY 
RICHARD 
ROOFER----COU VREUR

7725 George LaSalle
Goriouzlos potorėjos Ir darbo atlikėjas (umsgall būti stogdengys Cuy 

'Richard'.kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgiinlngel 
Ir prieinamam,s kainom! s. 

364-1470

phijos klubo įsipareigojimą 
sudaryti komiteto branduolį 
Philadelphijoje. Komiteto a- 
teities pagrindiniai uždaviniai 
yra numatyti tokie:

Įtraukti visus Federacijos 
Klubus į lietuvių sąžinės ka
linių ir kovotojų už žmogaus 

sij kalba. Pranas Jukna lie
tuviškai rašyti Ir skaityti 
Išmoko slaptoje mokykloje , 
pas kaimo daraktorių.

Valkams suaugus, pagal 
paprotį, ūkis atitenka vy
riausiam sūnui, todėl jau - 
les tiesiems gimtasis lizdas 
darosi ankštas, Ir jie prade
da žvalgytis aplinkui, lyg 
paukščiai, mėgindami naujai 
užaugusius sparnus. Iš jų 
trys broliai, jų tarpe Ir Pra
nas, būdamas tik 17 metų 
amžtąą?,fąlaptąl Išsiruošia į 
tolimą Ameriką ne tik leš - 
kodaml naujo,geresnio gyve
nimo, bet taip pat stengda
miesi Išvengti rusų kariuo
menės prievolės. Į Ameriką 
atvažiavo 1906 metais, gavo limam Karui,Pranas stojo ’ 
darba geležies liejykloje , Kanados karluomenę, buvo

Plttsburge. Sunkus Ir nuolat 
karštoje aplinkoje darbas 
pakenkė sveikatai Ir jis tu
rėjo atsigulti į ligoninę. Vė
liau perėjo dirbti į mišką.

Dažnai girdėdamas pasa
kojimus apie Kanadą, pradė
jo domėtis ja Ir 1908 metais 
su dviem draugais Išsiruošė 
Į nežinomą kraštą, neklau - 
sydaml gąsdinimų, kad Ka
nadoje labai šalta, daug snie
go Ir daugiausiai gyvena tik 
Indljoaal. Pasiekę Kanadą, 
nebuvo Indi jonų užpulti, bet 
radę daugiau darbų ir ge - 
resnį atlyginimą, pasiliko 
čia gyventi.

Iškilus Pirmajam Pašau-

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 1979

IŠVYKIMO DATOS:

Gegužes 10, Birželio 21, Liepos 12, Rugpiūcio 16 

ir Rugsėjo 20 dienomis.

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

fA/PGI, MES PAKUOJAME RE/KALfNGUS DOKUMENTUS 
AT5/KV/EST/ VIZITU/ JŪSŲ GIMINES Ii LIETUVOS Į Šį 
KRAŠTĄ - KANADĄ

KELIONĖ į MIAMI TIK $ 129 - LĖKTUVU 
Raiyti angliikai: 

ADRIA TRAVEL SERVICE 
(ADRIA VOYAGE INC.) 

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

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

KELIONĖMS Į LIETUVĄPATARNAUJAME VIRŠ 26 METAI !

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

T0D0R0 & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. H1N 1C9 e Tel. 255-4076

'-'y

teises globos ir pagalbos dar- Išvežtas Į Europą Ir didesnį lis lietuviškai dar nekalban - 
bą, kaip pvz. išvystant platų 
laiškų rašymą ir medžiagos 
rinkimą; kaip galima plačiau 
informuoti pasaulio viešąją 
opiniją, JAV Kongreso narius 
ir visuomenę, spaudą, televi 
zijos ir radio komentatorius 
apie Lietuvos kovą už žmo
gaus teises; kad būtų daromi 
žygiai sąžinės kaliniams iš
laisvinti ar bent jų padėčiai 
palengvinti; kiek įmįnoma, 
veikti amerikiečių ir tarp
tautines organizacijas, at
skleidžiant žmogaus teisių 
pažeidimą okupuotoje Lietu
voje.

Susirinkime dalyvavo apie 
40 narių ir viešnių. Rūpimi 
klausimai buvo su įdomumu 
išklausyti ir gyvai išdisku
tuoti, nustatytos gairės atei
ties veiklai. Paliestas lėšų 
klausimas ir pasidžiaugta, 
kad kai kurie klubai jau yra 
pasižadėję suruošti parengi
mus, kurių pelnas bus skir
tas lietuvių sąžinės kalinių 
gelbėjimo reikalams ir ko
vai už žmogaus teises Lie
tuvoje. Susirinkimas praėjo 
darbingoj ir entuziazmo ku
pinoj nuotaikoj.

Po susirinkimo Philadel- 
phijos klubas maloniai prie - 
mė ir pavaišino susirinku
sias nares ir viešnias.

LMK Federacijos
Informacija

cūzljos fronte. Laimingai, 
be didesnių sužeidimų, su- 

, laukė karo pabaigos. Grįžęs 
Kanadon prie Prince George 
nūs Iplrko 160 akrų ūkį, mė
gino ūkininkauti. Pagaliau, 
ūkį išnuomavo, perėjo į da
žymo verslą, persikėlė į 
Vancouver’Į. Nepriklauso
mos Lietuvos nematęs, ta
čiau nepamiršo gimtosios 
kalbos Ir liko Ištikimas 
gimtajam kraštui. Lanko lie
tuviškus parengimus, remia 
lietuvišką spaudą. Atrodytų , 
kad visų senų žmonių Istori
jos vienodos, nuobodžios. Iš
klausius, negalį nesistebėti, 
kaip visi jo pasakojimai tik
ri, spalvingi,gera atmintis', 
sveika logika Ir giedra nuo
taika. Savo 90 metų sukaktį 
švęsdamas, jis pademonstra
vo jaunystėje šoktą polką.Po 
kelių ar keliolikos sutrepsė- 
jlmų, abu kulnus sumuša o- 
re, žemės nes lėkdamas. Kol 
kas Pranas Jukna yra tvir
tas Ir žvalus. Tikimės, kad 
jis sulauks Ir lOO-ojo glm - 
tadlenlo Ir jei tada nebešoks 
anos pasiutpolkės, mes jam 
atleisime.

Linkiu mielam žemaičiui 
sveikatos taupyti sveikatą 
lOO-ajal sukakčiai.

K. Lukas

laiko tarpą praleido Pran- tiems jau paruoštas Kanados 
lietuvio pedagogo Ant.Rln- 
kūno. Jis praeitų metų lap- 

i krlčlo 11 d.Kanados Lietuvių 
Mokytojų Suvažiavime tą va
dovėlį, kaip dabar madingai 
sakoma, suinteresuotiems 
suvažiavimo dalyviams pri
statė. Kanadoje, atrodo, tie 
suinteresuotieji vadovėlio 
rankraščio medžiaga jau kai 
kur naudojasi. Vadovėlis bū
siąs netrukus atspausdintas .

Kanados Švietimo Komis l- 
jos p-kė, turbūt, dėl nesėk
mių mokyklose, pabrėžia, 
kad mūsų senesnieji moky
tojai turėtų save pra
turtinti naujausiais 
švietimo metodals- 
sutlktl su tuo tikrai reikia . 
Tik gal būtų galima pridėti, 
kad tie senesnieji mokytojai, 
kartais gyvenimo naštos 
prislėgti, pasitraukia... Ne 
tiek daug jų paliko.. .Taip 
pat reikėtų pridurti, kad jie 
daug ką mūsų mokykloms 
davė.. .Taip pat gal nerel - 
kėtų manyti, jog jie visi ne
daro pažangos Ir dabartinio 
švietimo proceso be! prog - 
reso nežino. Jie domisi vis
kuo. Juk praeitų metų lap
kričio 11 d. Mokytojų Suva
žiavime senesnieji taip pat 
atidžiai klausė anglų peda
gogo / Hamiltono Mokytojų 
Kolegijos dėstytoho /Ron 
Side paskaitos apie dis
cipliną klasėje. Paskaita 
buvo paruošta gerai, klausy
tojų dėmesys rimtas, tačiau

jaust metodai šioje srityje 
nebuvo negirdėta naujovė ar 
naujiena. ,.

Taip pat gal reikėtų pasa
kyti, kad lietuviškai dar ne
kalbantiems mokiniams va -

besireiškiančio

gera dalis mūsų 
nuklydo Iš mūsų fš-

galėjo paruošti geriau tik 
jaunas mokytojas, naujau - 
slals metodais apsiginkla
vęs. Taigi, mūsų sąlygomis 
reikėtų Ir senesnlų/kol dar 
jų yra/, Ir jaunųjų mokytojų 
bendram kūrybiniam darbui.

KIcKYoE AK KOKYBĖ...
•(Atkelta is 5 bsl.)

prie geriausių norų negali 
pasireikšti žodinėje kūrybo
je Ir neįstengta Ir šiaip Iš- staigmenos nesulaukta, nau- 
relkštl savo mintis raštu. Y- 
ra faktas, kad turim nedaug 
jaunimo, 
spaudoj.

Taigi, 
jaunimo
elvljos kūrybinio kelio. V. dovėlls juk paruoštas lletu- 
Stanevlčlenė klaus ta, argi tė-vlo pedagogo Ant. Rtnkūno. 
vaf’benorėtų kai ką patirti Jis turi gerce patirties Iš 
apie tą jaunimą Ir su juo už- praeities Ir dabarties. Ne- 
mė’gštf pokalbį? Atrodytų, , mąnytlna, kad tokį vadovėlį 
kad gerb. autorė čia siūlytų 
vienos linkmės kelią. Ar ne
galėtų su tėvais užmegstl 
pokalbį Ir tas "paklydęs" 
jaunimas? Ne tik tėvai,bet 
trpats iauntmas dėl nuklydi
mo gal nemažiau kaltas/Na-, 
tūrallau gal būtų, jei sūnus- Tik gal,kaip ankščiau minė- 
dukra-"palaidūnai" sugrįžtų| ta, mums daugiau reikėtų 
pas tėvus Ir į lietuvišką vi- mokytojų ne kiekybine, bet 
suomenės veiklą.

Pr. Razminas sielojasi , 
kad mažai rūplhamast ne
kalbančiuoju jau i Imu. Girdi, 
pavasarį buvo minimos tam 
jaunimui vadovėlio rengėjų 
pavardės, bet darbo rezulta
tų nematyti, Reikėtų p. Raz
miną patikslinti,kad vadovė-

kokybine prasme.

ATSILIEPKITE. . , 
Esu 46 metu omliaus našle, Ieškau 
rimto gyvenimo draugo tarp 46*60 m. 
amžiaus. Issllavlnlmas man nesvar
bu. Atsakysiu tik I rimtus laiškus Ir 
su fotografija, kuria gražinsiu. 

EMILIJA 
7302 Bay Front, 

Baltimore Md. 21219 USA.

kelnėms

M. PHILIPPE IZZI

pristatant
ir atsiimant

365-7146SKAMBINKIT

NETTOYEURS CLEANERS 7661 A CENTRALE 

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

766-2667.
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NL REIKALAI
DĖL KLAIDŲ

Kartas nuo karto pasitaiko 
laikraščio puslapiuose klai - 
dų - kartais dėl neatydžios

spaustuvėje dirbantieji nu
krapštė raidžių ženklus ir 
palieka be akcentų. Kartais 
ir kiti neaiškumai atsitinka. 
Ir praeitos savaitės laidoje

—NL Spaudos Balius
BALANDŽIO 21 d. - ATVELYKIO ŠEŠTADIENĮ, AUDROS VARTŲ SALĖJE.

Montrealio Vasario 16 d. j :  -  
korektūros, o ypač jos ne- praėjo stambi antraštė su 
malonios, kai pasitaiko ant- nepilnu skaičiumi ne dėl re- 
raštėse. Ne visada yra kai- dakcijos kaltės. Tai yra skai
tą pati redakcija. Dažnai ne- tytoją erzinantieji reiškiniai, 
mokantieji mūsų kalbos atsiprašome. NL.

oikroštis tik $7.00 / 
pirmiesiems / 

mėtoms I /

proga yra renkami parašai 
peticijai, kuri bus įteikta 
Kanados Min. P-kui, Jung
tinių Tautų Sekretoriui ir ki
toms tarptautinėms organi
zacijoms, prašant pagalbos 
įkalintą Viktorą Petkų iš
leisti į laisvę. -a j -

Visus maloniai kviečiame 
atvykti į

Žvejotoji^-Medžiotojų Klubo "NIDA”
T . ■ ■ . ... .

įf SEZONO UŽDARYMO BALIUI

T9 79 m. vasario 24 d. 7 vai. vak. Aušros Vartų pųrapijos salėje.

tTaurlu paxyme|lmy (telkimas 
Ottowos "RAMUNĖLĖS*
Jaunio)! muzikos talentai Į

šilta vakariene 

Baras, Loterlfa, 
Orkestras “PECAŠIUS*

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 61-ju METŲ SUKAKTIES

MINĖJIMAS
ĮVYKS VASARIO 18 d. 3 vai. p.p. PLATEAU SALES AUDITORIJOJE, 3710 Calixa Lavallee, 
>• Montreal, P.Q.

Kalbės specialiai iš St. Petersburg,Floridos atvykęs visuomenininkas dr. K. Bobelis.

Meninę programa atliks: Aušros Vartą.parapijos Choras; Jaunimo ansamblis Gintaras ir 
deklamatorė Rasa Lukoševičiūtė.

MONTREALIO LIETUVIŠKOJI VISUOMENĖ MALONIAI PRAŠOMA ŠIOJE ŠVENTĖJE 
SKAITLINGAI DALYVAUTI.

i KLB Montrealio Apyl. V a I d y b a

kąsnio. Nelengva buvo jau- įsitikinimų jie bebūtų. Ir vi- Po apeigų, vlslbuvopak- 
aal Onutei svetimoje šalyje , 3l mylėjo Onutę. T ai naši- viesti į Aušros Bažnyčios 
nemokant kalbos, bet jos pa- tvirtino ir jos laidotuvėse:Iš salę nepaprastai gražiai pa
siryžimas Ir energija viską visų Montrealio kampų Ir a- ruoštiems pietums.

$ 6.00 suaug.
$ 4.00 jounim. Valdyba

Litas
LITO SUSIRINKIMAS

Lito metinis visuotinas na
rių susirinkimas įvyks kovo 
mėn. 17 d. .šeštadienį, 4 vai. 
p. p. Aušros Vartų parapijos 
salėje. Šiais metais savo ka
denciją užbaigė valdyboje Al
gis Kličius, Vincas Plečaitis 
ir Vytautas Z. Kudžma (mi
ręs), kredito komisijoje - Jo
nas Adomonis ir revizijos 
komisijoje - Kostas Toliušis 
Kvietimus į susirinkimą ir 
apyskaitas numatoma išsiun
tinėti vasario mėnesyje.

Rosemonto Skyriųs
Nuo vasario 1 d. Lito ry

tinis skyrius pirmadieniais

nebedirbs. Penktadienio va
landos pakeistos - bus dirba
ma nūs 12-6 vai. vak.
e Girinis-Norvaiša NL Bend
rovės vicepirmininkas ir Al
bertas Norkeliunas prieš pat 
dabartinius didelius šalčius 
išvyko į Floridą.
© Stasiui ir Jennei Rimei - 
kiams sausio 27 d. šv. Ka
zimiero parapijos salėje bu
vo surengtas gražus 25 metų 
vedybinio gyvenimo pobūvis. 
Dalyvavo nemažas skaičius

NAMAI- APARTMENTAI - 
ŽEMĖ-PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS
SIStsma Syllto Realties Ine. 

445JeonTolon W, Suite 305,Mtl. 
Tel: 273-9141 Rus.737-0844

NOTARĖ

Rūta Pocauskas,BCi
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Park Ave. Montreal, P. Q. H2V 4H4

Tel> 279-1161; Ret. 636-9909.

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas 

■ — Ba —

1440 rue Ste-Catherine Ones!
Suite 600

Tel: 866-6235. namų 4M-8528

DR. A. O. JAUGELIENt
Dantų gydytoja

— e —
1410 GUY STREET 

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q.

Tel. 9 32- 6662. nemH 737-9681.

Dr. E. Andrukaitis, «.», <c>
Ttu , S22-723S Montreal H2J i K4

832. Bout. St-Joseph E. p. Q. Canada

Dr. A.S. Popieraitis
B.A.. M.D..C.M.. M.Se.. L.M.C.C- E.R.C.S.lc'

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Td_. 931 - 4Q24 
Suite 215, Montreal 109, Que.

ADVOKATAS

PHARMACIENS PHARMACISTS,

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open.
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livrą i son gratuite - Free delivery

' Skubus ir nekainuojantis pristatymas

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

R.J. Išganaitis, BA, BCL

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Mtr/e, 

Montreal, Queltec H 38 2E3
Tel.(514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJL, B.C.L
168 Notre Dome Street E.juite 205.

Tel: 866-2063, 866 2064

8 psl.

•nugalėjo. Vos gavus l darbą, pyllnklų suėjo žmonės atsls- ilsėkis Onute, šitoje š ai - 
jungėsi į lietuviškus būrius veikiat! Ir atiduoti paskutinę toje Kanados žemelėje... 
Ir draugijas. Onutė pasako- pagarbą. Daug gėlių laidotu- Nuo senų laikų

draugų ir pažįstamų.
« Jonas Leknickas, nežiūrint 
amžiaus, yra stiprus žmo
gus, bet prisiėjo jam turėti 
operaciją, po kurios sveiksta

davo, kaip tais laikais nebu
vo kas darbininką užstotų, 
nebuvo jokių unijų, tik dre
bėdavo, kad darbdavys ne
paleistų Iš darbo...

vės e Ir daug užprašytų ml - 
šių ją Išlydėjo.

Nuliūdę liko sūnus, duktė , 
anūkai,brolis Montrealyje Ir 
sesuo Detroite, kuri buvo at-

Tavo draugė
Petrė Bendžaltls

namuose.
PALYDĖJOME
O'TĄ MOTUZIENĘ

Šaltą, snieguotą vasario 
d leną palydė jom mielą tau
tietę, Lietuvos dukrą Oną 
Motūzleię į šaltuosius ka - 
pus.

Onutė, būdama jauna , 
grakšti mergaitė, prieš 1-ąjį 
Karą paliko tėvynę .draugus, 
tėvus, brolius Ir seseris , 
Ieškodama sotesnio duonos

Onutė nestokojo nei gražu
mo, ne! gerumo. Susitikto do
rą Ir gerą gyvenimo draugą 
Ir sukūrė šeimą. Rodos, tik 
džiaukis, bet štai mirtis Iš
plėšė jos mylimą vyrą. Onu
tė liko viena su dviem val
kais .

Ji neužsidarė namuose - 
Kur tik buvo žmonių subuvi
mas, visuomet rasi Onutę. Ji 
buvo religinga, bet mylėjo 
lygiai visus tautiečius,kokių

vykusi į laidotuves. _________ Atsiprašome. NL.

Atitaisvmaš: Praeitos laidos žinutėje 
apie K.Kazukauskienės mirti turėjo bū
ti ••Laidotuvėmis rūpinosi Berta Sul- 
mlstrienė" vietoje “Onutė Augūnlene”,

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

LEONAS GUREOCAS 
Manager 

(Lietuvi* otttovaa)

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Poirthc ★ Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I 
NESITlKĖTINAI GfROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JOMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Me negertu 

______ IEO GUkEKAS__________/nu/ montreal watt

11 WESTMINSTER SOUTH

automobUa

489-5391

Greitos ir tikslus patarnavimas!

®
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. 1. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
3 lV> VICTORIA AVENUE SUITE 409 
MONTREAL QUEBEC. CANADA 
H3Z /M9

VINCAS PIEČAITI5
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Investaciįos J,A V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avemte, Montreal 409 
TIL.727-3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945m.

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

AKTYVAI — virš 15 milijonų 
MOKA UŽ: 

term, indėlius 1 metų .10%
term, indėlius 2-3 metų 914%
pensijų ir namų s-tas 9%
taupomąsias s-tas .................... 9%
depozitų-ėekių s-tas..................6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines ..........  1014%
nekiln. turto...... ...............1014%
investacines ...............  1014%

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

10-3
10-3

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Antradieniais ,
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

10-8 
10-8

9.30 - 1

Nemokamo visą norią gyvybės drauda pagal santaupų dydj Iki $2,000, 
asmeninią paskolą, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionią takius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas tekią ir sąskaitą potarnavimas. • Mūsą tikslas — 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

PARDAVIMAS

įvairiu

BALDU

PER 

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTBALE r 4e AVENUE IASAUI 363-3837
I 7043 CRNTRALR aea-taea (DECORATION)'

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0 %
Taupomąsias s-tas 9*2S*ė
Pensiją plonas 8.5 %
Term. ind. 1 m. 10.25%

Duoda nemokamą gyvybės opdrau- 
dą iki $2,000 už teup. s-tas sumos.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ............................11,5%
Nekiln. turto 110%
tekią kredito 12.0%
Investacines nuo ............12.0%

Nes.iok. gyvybės apdr. Iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
146S De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 Iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v.
vakaro ir penktadieniais nuo I2 iki 6 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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