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TAIKA, TAIKA.. .
Paskutiniai momentai, 

Carter'iui grįžtant į Wa
shington'ą po sunkių taikos 
derybų Egypte ir Izraelyje , 
buvo siurpryzas:aerodrome 
paskutinis pasikalbėjimas su 
Sadat’u užtruko dvigubai il
giau, negu numatyta, ir kai 
kurios paskutinio momento 
koncesijos iššaukė pavargu
sio Carter'io šypseną ir 
pranešimą, kad nežiūrint 
visko, galų gale susitarta.

Izraelio gyventojai, kaip 
atrodo iŠ pranešimų, pirmą 
kartą po 30 metų trukusių į- 
vairlų karo veiksmų, prade
da : rodyti pasitenkinimą ir 
pritarimą taikai.

Arabų kraštai- ypač Jor
danas, Saudi Arabija tai - 
kos sąlygomis abejoja ir 
pareiškia, kad susitarimai 
galioja tik tarpEgypto ir Iz
raelio.

Daromos milžiniėkos pas
tangos Egypto ir JAV vy
riausybių išvengti naujų ne
ramumų ir paveikti visus a- 
rabų kraštus taikai. Klek Iz
raelio mentalitetas pajėgs 
būti teisingas talkos sąly
goms- parodys ateitis. ..

ERZINA , 
VIETNAMIEČIUS
Žinios iš Peklngo, kad ki

niečiai pasitraukė į savo 
teritorijas po Vietnamo in- 
vazijos-erzina vietnamiečius 
Jie tvirtiha, kad kiniečiai 
meluoja ir yra tikrieji In- 
dokinijos priešai.

Kinija iš naujo pareikala
vo, kad vietnamiečiai pasi - 
trauktų iš Kambodijos ir įs
pėja, kad karo veiksmai ga
lėtų išsiplėsti po kitas piet
ryčių Azijos tautas.

Vietnamo žinių agentūra 
pakartojo kaltinimus,kad ki
niečių pajėgos užėmė ant ru- 
bežiaus keletą kaimų ir ap - 
šaudo* iš Kinijos teritorijos.

Vietnamas pats.tačiau^pa- 
siūlė taikos derybas Hanoi 
mieste arba ant rubežiaus, 
su sąlyga, kad visos kinie .- 
čių pajėgos būtų atitrauktos.

NARKOTIKAI
LAIVE
Virš 20 tonų hašišo,apie 

160 mil. dolerių vertės, buvo 
rasti laive prie New Jersey 
krantų. Tai didžiausias kie
kis narkotikų, surastų v.ie - 
noje vietoje.JAV istorijoje .

Suimti aštuoni jūrininkai- 
5 amerikiečiai ir 3 iš V. Vo
kietijos. Laivas registruotas 
Liberijoje.

AIRIAI ŠVENTĖ
ST. PATRICK DIENĄ

Montrealyje Šiemet airiai 
savo globėjo St. Patrick die
ną atšventė ypatingai gausiu 
dalyvavimu tradiciniame pa
rade. Neatsiliko ir minios , 
stebėjusios paradą-dalyvavo 

rekordinis skaičius - apie 
300.000 žiūrovų. Jų tarpe 
nemažai ir prancūziškai 
kalbančiųjų;.gera nuotaika , 
atrodo, visuotinai priimtina..

Parade buvo 27 orkestrų 
grupės, 16 platformų, 15 mar 
žorečių grupių, žymiųjų as - 
menų.

Pirmą kartą CBC filma
vo paradą. Gaila, kad žiniose 
palyginant neper daug parodė 
vaizdų.

Biilys Gajauskas

ATKREIPĖ DĖMĖSI I 
ŽMOGAUS TEISES " 
LE DEVOIR
Š. m. kovo 3 dienos Le De

voir laikraštyje, Montrealy
je, Lettres au Devoir sky
riuje, straipsnyje, pavadin
tame "Humanizmo klausi - 
mu" 12 Montrealio Univer
siteto profesorių išimtinai 
išsamiai pasisakė prieš Ba
lio GAJAUSKO nuteisimą.

Ląiškas rašytas vasario 15 
d. , žinias gavę per Amnestie 
International, 8 t. 9 nr. Šie 
profesoriai prašo laikraštį 
supažindinti skaitytojus su 
nuteistojo likimu.

Rašinyje, supažindinę su 
Balio Gajausko veikla ir su
ėmimo bei bausmės aplinky
bėmis, pasirašiusieji pasisa
ko:

"Neįmanoma įsivaizduoti 
kad net po Helsinkio nutari - 
mų, visi susitarimai dėl 
Žmogaus Teisių, pasirašyti 
Kanados ir SSSR, sovietų vy
riausybė vis dar tęsia tokį 
brutalų žmonių persekiojimą.

Mes prašome geros valios 
žmones šių davinių akyvaiz- 
doje reaguoti, rašant protes
to laiškus Sovietų Ambasa
doriui Kanadoje, M. L. Brež- 
nev’ui, Generaliniam Sekre
toriui SSSR Komunistų Par - 
tijos, M. A.Kaireliui (jų ra
šyboje "Kairyaliui"-rusų k. 
transkripcija lietuviškosios 
pavardės)Lietuvos Vyr. pro
kurorui- Vilnius, Respubli- 
kanskaya Prokuratūra-, taip 
pat kanadiečių spaudai, rei - 
kalaujant paleisti iš kalė ji - 
mo Balį Gajauską ir respek
tuoti pagrindines Žmogaus 
Teises. Tai darydami, jūs 
išgelbėsite vieno žmogaus 
gyvybę".

Pasirašė: Jean-Cleo GO
DIN, Marcel PARE, E. 
MACKLOUITCH, I. A.MEL’

tqtTTucov^march"^?

BENDRUOMENYBĖShB
PLB INFORMACIJA
PLB Valdyba sausio 28 d. 

pradėjo PLB V-jo seimo na
rių korespondencinį posėdį- 
balsavimą, kurio metu vyk - 
domi kai kurie PLB Konsti
tucijos papildymai. Tai pir
masis toks Seimo posėdis 
PLB istorijoje. Dabartinė 
PLB Valdyba nori sustiprinti 
PLB Seimų reikšmę ir dar
bus, todėl planuoja šaukti 
kelis seimo korespondenci- 
nius posėdžius; ir net gal 
vieną akivaizdinį posėdį. PL 
B V-jo Seimo kadencija yra 
penkerietns metams (1978- 
1983) ir jį šiuo metu sudaro 
129 atstovai iš viso laisvojo 
pasaulio. Korespondencinį 
PLB V-jo Seimo posėdį pra
veda speciali trijų asmenų 
komisija Detroite: pirm.Vy-
tautas Kutkus, sekr. Jonas
Urbonas ir narė Violeta Aba- PABĖGO IŠ R. VOKIETIJOS 
riūtė. Seimo posėdis baigsis’ SPORTININKĖ
1979 gegužės 27 d. Žinomoji Rytų Vokietijos

sportininkė Renata Heufeld,
Dabartinė PLB valdyba pa

laiko artimus ryšius su Eu
ropos kraštų Lietuvių Bend
ruomenių pirmininkais ir 
šiuo metu planuoja LB pir
mininkų konferenciją Euro
poje 1979 metų liepos- mėne
sį. Tuo metu Europoje vyks 
IV-sis Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas ir ten lan
kysis PLB pirmininkas Vy
tautas Kamantas bei dalis P 
LB Valdybos narių. Dabar 
tariamasi su Didžiąja Brita-

CUK, R,M. KULLY.Allain 
MARCHAL, A. CLAS, F. HE
BERT, L» GAUVIN, R. ME -
LANCON, N.MENARD, N . 
DESCHAMPS, professeurs 
et chercheurs a l.Universi- 
tė de Montreal.

Montreal, le 15 fevrler 
1979.

Džiaugdamiesi, kad ne
teisėta ir brutali sovietų elg
sena pasiekia žmonių sąži
nes, parodykime savo įver - 
tinimą: parašykime Le De - 
voir redakcijai laiškelį, kad 
šį straipsnį pastebėjome ir
džiaugiamės, kad jis įdėtas į Senate minėjimas įvyko vasa- kupacijoje, pacitavo visą Lie-menis papildyti VLIK’o Tarybos 
jų laikraštį. rio 21 d. Minėjimui vadovavo tuvos himną, paimtą iš Altos sqstatq.

STEPO VARANKOS NUOTRAUKOSE DALIS JAUNIMO TORONTO SKAUTŲ KAZIUKO MUGEJE.kovo 4 d.

nija, Belgija, Vakarų Vokle - 
Uja, Šveicarija, Prancūzija 
ir Italija ’ dėl konferencijai 
patogiausio laiko, vietos ir 
darbotvarkės. Bus svarstomi 
PLB politiniai, švietimo, 
kultūros ir kitokie lietuviški 
reikalai.

Daug lietuviško jaunimo iš 
JAV ir Kanados vyksta į IV- 
jį Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą 1979 m. liepos mė
nesį Vakarų Europoje. Iki 
1979 vasario 16 į Jaunimo 
Kongreso stovyklą prie Lon
dono Anglijoje jau buvo už
siregistravę 218 jaunuolių iš 
JAV ir 75 iš Kanados. Re
gistracija vyksta ir toliau, 
kreipiantis į PLB Valdybos 
raštinę: IV PLJK, c o PLB, 
5620 So. Claremont Ave. , 
Chicago, Illinois 60636, tel: 
(312) 778-2200.

pabėgusi į Vakarus, painfor
mavo spaudą apie sistema- 
tišką specialių preparatų 
vartojimą atsižymėjusiems 
Rytų Vokietijos sportinin
kams. Pakelti sporto rezul- 
thtus moterims plačiai var
tojami hormonų preparatai , 
kurie priartina moters fizi
nį pajėgumą prie vyriškojo. 
Tas iššaukia eilę šalutinių 
neigiamų reiškinių, kaip fi
gūros pasikeitimas, plaukai 
ant veido,psichiniai nuo nor
mos nukreipimai.

Rytų Vokietijos žymūs 
sportininkai pasirašo, kad iš 
anksto sutinka su visais 
jiems taikomaisiais paren
gimo metodais ir įsiparei
goja jų viešai neskelbti. 
Tam pasipriešinantieji susi-
laukia smarkaus spaudimo didingam žmogaus teisių perduota informacija ir į 
iš psichiatro, administraci- kraštui, ir prašydamas, kad Lietuvą.
jos- kaip buvo Renatos Heu- suklestėtų religinio ir tauti- Altos Informacija
feld atveju- ar net saugumo nio gyvenimo laisvė Lietuvo-
organų pusės. ELTA je. Kun. Žiūraičio invokaci- DIDELIO DĖMESIO

jos tekstas buvo ątspausdin- LIETUVIAMS I
LIETUVOS MINĖJIMAS tas "Congressional Record"VLIK’o vadovavimo perima ALT’o 
KONGRESE vasario 15 d. pirmame pus-^uv* pirmininkas ir dabartinis gar-

Esame laimingi, kad galin-lapyje; Minėjimą pravedęs“®^ pirmininkas dr. K. Bobelis, 
giausia pasaulio valstybė -kongresmanas Frank Annun-.l®nro^is ifj'rL?5 °v?’iv» 
* ■ , , , , |o, kad kovo 11 d. Cnicagoie VLIKJAV savo parlamente taip zio savo kalboje plačiai in- q Tarybos posedyjevisi kiti si|i(y. 
plačiai paminėjo Lietuvos ne-formavo apie Lietuvos gar-mai buv0 atmesti ir net, dr. K. Bo- 
priklausomybės deklaraciją, bingą praeitį, priespaudą o-beliui suteikto teise pasirinkti as-

CANADA - MONTREAL - (Established 1941)

Solistal Gina capkausklene Ir Rimas Strimaitis, akompanuojant muzikui 
Jonui Govedai, Vasario 16-aslos minėjime London, Ont. Nuotr. J. Aušroto.

sen. Charles Percy, savo leidinio "Lithuania", ir pa- 
kalboje primindamas Balti - kartojo tekstą jo pasiūlytos 
jos kraštų okupaciją, tų kraš- rezoliucijos, smerkiančios 
tų įjungimo į SSSR nepripa- Maskvos okupaciją ir ragi-
žinimą, disidentus, jų tarpe 
Viktorą Petkų. Lietuvai pa
lankius pareiškimus padarė 
ir eilė kitų senatorių. Iš Al
tos minėjime dalyvavo pirm, 
pavaduotojas dr. J. Valaitis 
ir Altos įgaliotinis Washing
tone dr. J. Genys. Dr. Va
laitis dar paprašė sen. Per
cy padaryti pastangų išlais
vinti B. Gajauską, V. Petkų, 
N. Sadūnaitę. Sen. Percy 
tuo reikalu jau yra kreipęsis 
į Sovietų atstovybę ir dar pa
žadėjo pakartotinai šį klausi
mą iškelti. Dr. J. Valaitis 
ir dr. J. Genys aplankė kon- 
gresmano Annunzio įstaigą, 
susisiekė su Lietuvos atsto
vybe; Amerikos Balse buvo 
įrašytas su jais pasikalbėji
mas transliacijai į Lietuvą.

Atstovų rūmuose Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktis 
paminėta vasario 15 d. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. dr. To
mas Žiūraitis, O. P., mels
damas palaimos Amerikai, 

nančios prezidentą siekti Lie
tuvos išlaisvinimo.

Panašioje dvasioje padarė 
pareiškimus kongresmanai 
Brodhead, Buchanan, Lent, 
Zablocki, Lungren, Hall , 
Goldwater, Thompson, Gua- 
rini, Holt, Dougherty, Cough
lin, Walgren, Hollenbeck, 
Peyser, Hammerschmidt, 
Broomdield, Roe, Sensenbre- 
nner, Panetta, Conable, Blan
chard, Wolff, Hanley, Rodi
no, Price, Hughes, Pepper, 
Cavanaugh, Yatron, Lagomar- 
sino, Moakley, Dingell, An
derson, Russo, Dodd, Ratch - 
ford, Derwinski, Hyde, Ad- 
dabbo, Rinaldo, Ashbrook, 
Murphy, Biaggi, Cleveland, 
Ferraro, McHugh, Yong ir 
kiti.

Šiemet Altos ir kongres- 
mano Annunzio rūpesčiu su
ruoštas minėjimas buvo ypa
tingai sėkmlngas.Tuo domė - 
josi spaudos ir radijo repor
teriai. Per Amerikos Balsą
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24- toji 
Kanados Lietuvių Diena

Šventės ruošos darbai 
vyksta sklandžiai: salės Su- 
slpažlnlmo Vakarui Ir Kon - 
certul tšnuomuotos. Iškil
mingoms pamaldoms gauta 
St. Catharines Katedra.

Iš anksto kviečiame sve
čius Iš tolimų lietuvių kolo
nijų, nes St. Catharines lietu
vių kolonija maža, todėl tik 
atsilankiusių svečių dėka 
maža kolonija ryžtasi IV-tą 
kartą ruošti Kanados Lietu
vių Dieną.

St.Catharines miestas tu
ri per 120. OOO gyventojų . 
Miestas švarus, gatvėmis 
vaikščioti saugu.Dėl nakvy - 
nlų sunkumų nėra.Daug mo
telių, hotellų, Ir kainos tuo 
metu pigesnės. Vėliau duo - 
stme nakvynėms patogiausių 
motelių ar hotellų pavadini
mus, kad svečiai Iš ankstb 
galėtų rezervuoti nakvynes . 
Jau dabar planuokite Iškilą į 
24-ąją Kanądos ^Lietuvių

24-ojt Kanados Lietuvių 
Diena Įvyks 1979 m.spalio 
mėn.6-7 d.d., Padėkos Sa- 
veltgalyje. Šiais metais su
ruošti Lietuvių Dienas Iš
puola St. Catharines Apylin
kės Lietuvių Bendruomenei. 
Be abejo, Bendruomenės 
Valdyba nėra viena pajėgi 
šventę suruošti,todėl pasik
vietė daugiau talkos Ir suda
rė Lietuvių Dienos Šventei 
Ruošti Komitetą: A.Šetlkas- 
p-kas, P.Balsas-I-as vlce- 
plrm., P.Kalalnlenė- II vi - 
ceptrm., D.Šetlkattė-Jaunl- 
mo Sekcijos vadovė, J.Tau- 
teras- sekretorius, A.Lau- 
rlnalttenė-sekretorė anglų k 
T. Juvenalis Llauba, OFM- 
pamaldų organizatorius, J. 
Paukštys Ir A.Panumls-ft- 
nansų reikalams, P. Norušte- 
nė Ir J.Šarapnlckas- Infor
macijos reikalams.

Be to, programos sudary
mui ir pravedlmul sutiko ... ____ _ ____ __
talkinti sol. V.Verlkaltls Iš Dieną.
Toronto Ir Gyvataro tautl- KLD Rengti Komiteto
nlų šoklų vadovė G. Brelch- Informacija
manlenė Iš Hamiltono.

L Pasimirė Teodoras Pa
partis.

Š.m. sausio 4 d.Chlcagos 
priemiestyje po Ilgos Ir sun
kios Ilgos pasimirė buvęs 
policijos tarnautojas Teodo
ras Papartis .Kilęs Iš Zara
sų apskr., jis apie 1927 m. 
baigė Aukštesniąją Policijos 
Mokyklą Kaune tr tarna
vo Klaipėdos krašto pasienio 
policijoje .Pradžioje jam te
ko tarnauti pasienio pollcl-r 
jos pakrančių apsaugos tar
nyboje. Pasienio policijos 
laivai anuo metu saugojo 
Baltijos jūros pakrantes nuo 
kontrabandininkų, dažniau
siai atplaukiančių laivais iš 
Dancigo. Besivejant kontra
bandininkus, teko atsidurti 
net pačiame Dancigo uoste . 
Dalyvavo sulaikant didelį 
kontrabandininkų laivą,kuris 
vėliau buvo perdirbtas Ir pa
verstas pirmuoju Lietuvos 
laivyno mokomuoju laivu 
"Prezidentas Smetona".Vė
liau buvo Šilutės pasienio 
policijos mokyklos vedėju Ir 
tarnavo įvairiose vietose , 
daugiausia antrojoje pasie
nio Unijoje. Vokiečiams už
ėmus Klaipėdą, buvo perkel
tas į viešąją Lietuvos poli
ciją! Paskutiniu metu tarna - 
vo Tryškių policijos nuova
dos viršininku. Bolševikams 
194Om.užėmus Lietuvą ,kaip 
"nepatikimas"buvo atleistas 
Iš tarnybos. Laimei, buvo 
vedęs klaipėdiškę žmoną,pa
gal kurią galėjo repatrijuoti 
į Vokietiją. Iš ten grįžo, jau 
Lietuvą užėmus vokiečiams 
1941 m. rugsėjo mėn. Ir, kaip 
prityręs policijos tarnauto
jas, buvo paskirtas Šiaulių 
miesto policijos nuovados 
viršininko padėjėju. 1944 m^ 
pavasarį buvo gauta žinių, 
kad Gruzdžių valsčiaus miš
kuose slapstosi gaujos plė
šikaujančių sovietinių be
laisvių Ir desantininkų, kurte

plėšė apylinkės ūkininkus, Ir 
Papartis su būriu policijos 
buvo Išsiųstas ten padėtį Iš
tirti vietoje.Policijai priar
tėjus prie vienos sodybos , 
desantininkai, buvę pastslė - 
pę vieno namo pastogėje,! 
artėjančius policininkus ati
dengė ūgnį. Būriui vadova
vęs Papartis buvo peršautas 
per koją Ir turėjo būti nuga
bentas į ligoninę.Nesant ka
ro metu tinkamų įrengimų, 
vokiečiai sutiko jį paimti į 
jų karo ligoninę, Ir taip jis 
evakuacijos keliu atsidūrė 
Vakarų Vokietijoje. Ligoni
nėje peršauta koja buvo am
putuota virš kelio. Atvykęs 
su šeima į Ameriką, apsigy
veno Chicago mieste,kur 69 
gatvėje, lietuvių rajone,tu
rėjo batų taisymo dirbtuvėlę 
Ir,klek jo jėgos leido,prisi
dėjo prie lietuvių veiklos . 
Turėdamas gabią plunksną, 
prieš keletą metų rašinėjo į 
"Karį" Ir kitur, patiekdamas 
savo prisiminimus Iš polici
jos tarnavimo laikų.

2. Praeitame laiške ra - 
šėme, kad prez. Carter’ts 
pasirašė "nacių kolaborantų 
Ir karo nusikaltėlių "depor
tacijos blllų, paruoštą kong
reso atstovės Elizabeth 
Holtzman. Dabar, š. m. sau- 
slo 3d. šiaip jau labai san
tūrus New York Dally News 
reporteris Jack Anderson , 
s avo laiku laba l palankia I at
siliepęs apie Bražinskus, Iš
ėjo į viešumą, su straipsniu

"Closing in slowly on a Nazi fllustraciįa .. 
bigwig". Straipsnyje net 
džiūgaujančiai pasisakoma, 
kad dabar jau galės būti de
portuotas kroatas Andrlja 
Artukovlč, paskutinio karo 
metu buvęs nepriklausoma 
valstybe pas tskelbus tos Kro
atijos vidaus reikalų minis - 
terlu. Žinia,tada Kroatijoje 
/Ir likus loję Jugoslavijoje / 
vetkėdvl jėgos -Josef Broz- 
Tlto vadovaujami komunisti
niai partizanai, kovoję prieš 
vakariečių remiamus kroatų 
Ir kitų tautų partizanus. Da
bar, kai Tito Išėjo laimėtoju, 
tat po karo pradėta ieškoti 
tų, kurie kovojo prieš jį.Katp 
vienas tokių "nusikaltėlių"— 
buvo rastas Kroatijos vidaus 
reikalų mtnlsterts Artuko - 
vtčtus, kuriam primetama, 
kad jo vadovaujama policija 
Ir savanorių dalintai tšžudę 
per 200 tūkstančių "Jugos
lavijos patriotų", jų ta tarpe 
daugelį žydų, serbų Ir čigonų. 
Pradėjus Amerikoje Ieškoti 
"karo nusikaltėlių",greit bu
vo rastas Ir Artukovlč, Ir 
jam užvesta byla. Nors Tito 
jau seniai reikalavo jį Išduo
ti, bet dėl susidėjusių aplln - 
kybtų to nebuvo padaryta, bi
jant,kad jis ten bus nuteistas 
kaip "politinis priešas ".Da
bar, kaip pranešama, Jugos
lavija esanti garantavusi 
"fair trial", teisme galėsią 
dalyvauti net Amerikos ats
tovai, Ir deportacijos laukia
ma kasdien.

Keista, kad tas pats Tito, 
kurio partizanai Išžudė daug 
daugiau jugoslavų, dabar 
vaizduojamas nekaltu avinė
liu tr niekas jam už jo žudy
nes jokių bylų nekelia.

A. Beržinis

likimą, bedievybę Ir kitokią 
nenaudą. Panašiai negalima 
kaltinti valdžios dėl masintų 
žudynių Guanoje...”

1

IR GERAI, IR BLOGAI

DOMĖS VERTI REIŠKINIAI
Neseniai atradau mūsiš

kėje spaudoje net 2 sktrtln 
gus ' tautiečių paslšakyrriūs 
apie padėtį Irane. Tėviškės 
Žiburiuose sausio 11 d.buvo 
patalpintas gruodžio mėn. 
rašytas Iš Irano Nelės Ir 
Kosto Astravu laiškas,kurto 
įdomesnes vietas pakartosiu

Dievo Sūnaus Kristaus įkur
toji Bažnyčia neklysta (gi 
Dievo Tėvo sutvertas žmo
gus - Bažnyčios narys, klys
ta ). Tos pat rūšies bėdos 
yra ir su komunistų, kapita
listų ar kitos srovės legalia 
ar nelegalia diktatūra, skir
tumas yra tik priemonių pa
sirinkime. Kad tų klaidų iš
vengt, reikia žmogų - socia
linį gyvulį, pakeist protau
jančiu sutvėrimu.

3. Dėl J. Letergos laiško. 
Jei kalbėsi vien tai kas tau 
patinka, išgirsi tai, kas ne

žemės ūkio darbus. Pripra - 
tau nepersivalgyt, ne persi- 
gert ir vengti kitų biologinių 
bei fizinių sveikatai kenks - 
mingų reiškinių.

Nevartoju jokių reklaminių 
vaistų, kaip tai aspirinas, 
anacin bei dirbtinų vitaminų. 
Buvęs prezidentas Trumą - 
nas kartą pasakė: "No pilis, 
no ills". Teisybė, pripažįs - 
tu.

Visada mėgstu dirbti-kru- 
tėti, pozityviai galvoti, ką 
nors planuoti, o ypač kas 
labiau patarnautų pavergtą
ja! Lietuvai atgauti laisvę.

'•NL" REDAKCIJAI,
( Liečia Kalėdinį numerį)

Pagal seną tradiciją Kalė
dų šventės yra šienapjūtė 
aukų rinkėjams, prekių par
davėjams ir pasenusių idė
jų skleidėjams. Kalbėt apie 
" Lietuvos Laisvinimui" su
renkamą nuo asmens 5 centų 
auką ar turtingoj Kanadoj 
(bet neturtingiems kanadie - 
čiams) švenčių proga išpūs
tas reikalingiausių maisto 
produktų kainas, šia proga 
neketinu, bet dėl pasenusių 
idėjų , norėčiau pasisakyti. , patinka. Šiuo atveju, visi ra-

1. Dėl A. Lukošiaus pa- šiušieji kas jiems nepatinka, O kai jau 35 metus esu susi- 
mokslo, nuolat šventyklose turi progą išgirst kas J. Le- rišęs su VYRIAUSIU LIETU- 
girdimos kalbos apie dorybes, tergai patinka - akis už akį, 
meilę, teisingumą, pasiauko
jimą. Visa tai yra sąlyginės 
sąvokos, apsprendžiamos 
protu (realios), bet ne jaus
mais (sapnas, miražas). Ten 
yra Dievas, kur žmogus gy
vena,ten ir Šv. Dvasia plaz - 
dena; kur gyvena du žmonės 
ar daugiau, ten ir šėtonas 
maišosi dažniau.

Moderniškam pasauly žmo
gus pats savęs neatpažįsta, 
nes jis tėra produktas, ap
dirbtas religiniam ąr sočia - 
liniam fabrike. Žmonija skur
do ir vaidų išvengtų, jeigu 
žmogus būt fanatiku vengtų. 
Darnaus sugyvenimo idėja 
prinoktų, jeigu visi, (net ir 
protingi) žmonės protaut iš
moktų.

2. J. Valiūnas - dėl idea
lizmo. Tikslas pateisina 
priemones. Krikščionybės 1- 
dealas įtikint pasaulį, kad

dantis už dantį.
Papildoma pastaba d<ėl so

cialinių,-religinių, ekonomi
nių ir politinių negerovių, 
kad išskiriant meilę dėl sek
so, turto ir garbės, pasaulį 
valdo baimės jausmas.

B. Bačiūnas 
Simcoe, Ont.

PADĖKOS LAIŠKAS

Gerbiamoji NL Redakcija, 
Dėkoju Jum už pagerbimą 

ir tartus šiltus žodžius man 
80 metų sukakties proga. 
Jūs .teisingai ra sote (1978m. 
XII. 6 NL), kad tebesu svei
kas ir darbingas.

Aš manau, kad tai dalimi 
priklauso nuo šių priežasčių 
bei aplinkybių:

- Augau kaime ir ligi 21 
metų amžiaus dirbau visus

VOS IŠLAISVINIMO KOMI
TETU ir jo vedama kova dėl 
Lietuvos laisvės, yra ir dar 
ilgai bus apie ką galvoti ir 
planuoti. Vangiu užsiiminėti 
kritika dėl kritikos.

Nesidomiu ligomis ir ven
giu apie jas kalbėti bei ką 
nors skaityti, kad kartais 
nesuklupčiau, kaip kad 
mūsų liaudies išmintis sako- 
"Įkalbėjo, kaip sveikam Ii - 
gą- "

Kai jau kuris metas kaip 
kasdieną nebesėdžiu VLIKo 
įstaigoje, į kurią ateina apie 
40 laikraščių, nebe kiekvie
ną ir NL numerį beperver- 
čiu ten užkliuvęs, (posėdžiai 
lieka posėdžiais), tai atnau
jinimui nuolatinio ryšio su 
Jūsų savaitraščiu, siunčiu 
1979 m. prenumeratos čekį.

Linkiu Jum visa gera r 
Juozas Audėnas, 

S. Ozone Park, N. Y.

"Pas mus nėra talkos-lie
jas t kraujas. Besiklausant 
užsienio radio, 
sienas jau seniai pažįstamas 
garsas- tai tankų artilerijos 
šūviai. Su žmona Nele užli
pom ant namo stogo. Matyti 
Elbruso kalnai, apsidengę 
sniegu. Atrodo pasakiškai . 
Viršukalnėje dega didelė ug
nis. Tai, turbūt, ženklas , 
kviečiantis žmones į sukili
mą. .. Suskamba šųvlal, pa
kyla riksmas. Galėjo būti 
kelių ar net 1O tūkstančių 
minta. Aidi automatų šūviai. 
Pro žiūronus matau laukų 
prožektorių šviesas,girdžiu 
motorų ūžimą. Šūvių salvės 
kartojasi, minia šauklaAlah 
Akbar/ Dievas galingas/ Ir 
tuščiomis rankomis žygiuo
ja prieš tankus, ginančius 
negirdėtą žmonijos Istorijo
je korupciją.Aukštieji mano 
bendrovės pareigūnai pabėgo 
su milijonais dolerių į tvir
toves. Dar keletas šūvių, Ir 
minia pradeda skirstytis, 
bėgti į šonines gatveles,kur 
nepasiekė tankų ugnis. De
mokratija čia,atrodo, gimsta 
pragariškame triukšme. A- 
ple vidurnaktį pas Iglrstaky
lančių lėktuvų motorų ūži
mas. Tai kelelvlnlatlėktu
vai, kurie Išgabena milijonus 
dolerių Ir pabėgėlius,/bijan
čius tautos teismo... Nuta
rėm laukti audros pabaigos 
čia, nes -norime pamatyti su
darytą teisingą naftos gamy
bos organizaciją Ir atstaty - 
tas pažemintų Iraniečių tei
ses.' Vargšai iraniečiai- ne
turi specialistų naftos, ga
mybos srityje. Tie, kurie 
buvo atsakingi,nieko nedirbą

samdė patarėjus,kurių tarpe 
Ir aš esu. Tuo didžiuojuosi 
Ir noriu tęsti savo įsiparei
gojimus bet apsaugoti Ira
niečių projektus nuo korup
cijos. Atradus naftos šalti
nius, kraštas pergreltal 
progresavo, pateko į Išnau
dotojų rankas.Įsigalėjo did
žiausia pasaulyje korupcija. 
Tauta tai pajuto per vėlai Ir 
jos reakcija prasiveržė ra
dikaliu būdu. Jai trūksta ge-

sudreblno rų vadų. Nelė tr Kostas Ast
ra vai"

Tikrai gražiai parašytas 
laiškas, bet aš abejoju, ar 
tautietis Astravas greitai 
sulauks Irane teisingos naf
tos gamybos organizacijos 
Ir atstatytų pažemintų Ira
niečių teisių Ir ar turės 
progos tęsti savo įslparel - 
gojlmus ,dlrbant toliau Irane 
Ir apsaugojant [ranieč tų pro
jektus nuo didžiausios pa
saulyje korupcijos. Mano 
nuomone, Iraną gali ar galė
jo Išgelbėti tik jo karinės 
ginkluotos jėgos, o perėmus 
valdžią komunistams, be a- 
bejo, bus dar blogiau, negu 
prie šacho. Jeigu Iranul 
trūksta vadų, tai tokiu nėra 
žilabarzdis fanatikas,apsįs
tatęs marksistais, senis 
Khomeini.

Visai kitokias mintis apie 
padėtį Irane perskaičiau 
Drauge sausio 23 d. dr.J. 
Adomavičiaus " Kelyje į 
sveikatą", kuriame šis, vi
soje Š. Amerikoje žinomas 
sveikatos patarėjas,tarp kit
ko rašė: "Amerikiečių svai
galų uždraudimo laikais ne
parengti gėriui žmonės nuo- 
dljosl dar balsiau- gėrė sa- 
magoną. Tas pats dabar da
rosi Irane: šachas neprama- 
tė nepakeičiamos tiesos,kad 
neparengtas gėriui- prfeta-. 
ruošė skęstąs žmogus nepri
ima nors Ir geriausio pat
varkymo- pagerinimo, nors 
Ir naudingiausių reformų . 
Toks nedakepėlls persekioja 
savo geradarius ir miršta už 
aps UeIdlmą, netvarką, ats l-

Nežinau, kuri Iš dviejų , 
ankščiau paminėtų nuomonių 
yra teisinga ir labiau mums 
bėgliams nuo komunizmo 
priimtina, nors man visokie 
komunistų " laisvinimai" Ir 
” gelbėjimai nuo korupcijų" 
labai nepatinka, Ir dešimtys 
tūkstančių mūsų tautiečių Š. 
Amerikoje tokį'lalšvlnlmą" 
pergyveno Lietuvoje 1940 m. 
rusams okupuojant mūsų 
kraštą, - įdomiausia yra tai 
kad Izraelis negaus Irano 
naftos, nežiūrint, kokia ten 
bus vyriausybė’.

Gal būt, bankus Ir žinių 
perdavimo tarnybą valdan
tieji Išrinktosios rasės sū
nūs savo energiją, dėmesį , 
pinigus Ir veiklą telks Izra
elio aprūpinimui nafta vietoj 
šmeižikiškų, melagingų fil
mų statymo Ir "karo nusi
kaltėlių" medžioklių. Tik 
stebėkite šios gabios,pini
gais pertekusios Ir kerštin
giausius pasaulyje žydų tau
tos stačiai karštligiškus no
rus atslkeršlntt net bendra-? 
darblaūjant su komunistais , 
užmaskuoti žydų nusikalti- . 
mus Ir net kitus blaurlat 
šmelžlant.kad jie patys turi 
daug didėsnlų bėdų tr rūpes
čių ateityje. Žydai turėtų 
Ieškoti draugų, o ne di
dinti savo priešų etles’.Tlk- 
rlejl žydų priešai, praturtė
ję nafta daugiau kaip 100 mi
lijonų arabų, ginkluojasi Ir 
jungiasi, kaip kad visai ne
seniai padarė Sirija su Ira - 
ku. Atsiranda vis daugiau 
sąmoningesnių amerikiečių, 
kuriems jau pradeda nusi
bosti JAV bllljonalg/ne mi
lijonais’./skaičiuojama Izra
elio šalpa Ir jiems patai - 
kaujantl vyriausybė...

Jeigu daugelis JA vals
tijų jau pravedė Proposition 
13 Įstatymą, apkarpantį mo
kesčius, tai dabar jau dau - 
glau kaip 22 valstijos prita
ria panašiam Įstatymui Ba - 
lanced Budget Movement , 
suvaržančiam JAV federa
linės vyriausybės Išlaidas, 
kad pristabdytų Infliaciją. 
Tai gali skaudžiai paliesti tr 
Izraelio šalpą. Visoje Š.A- 
merlkoje žydai vien Iš pri
vačių šaltinių surenka mili
jonus dolerių Izraeliui, bet 
sustabdžius ar gerokai su
mažinus JAV vyriausybės 
bilijoninę pašalpą, reikės 
jiems daug daugiau pakrapš
tyti pinigines arba su visais 
pinigų maišais repatrijuoti į 
Klbutzus Ir ten laukti... a- 
rabų "Išlaisvinimo".

Užbaigiant,dar klausimas: 
kodėl žydai, gavę kaltės Iš
pirkimo bilijonus Iš Vakarų 
Vokietijos vis dar prie jos 
kimba, visai palikdami ra
mybėje ko mu n 1st l nę Ry
tų Vokietiją,kur buvę naciai 
Ir dabar užima daug aukštų 
vietų vyriausybėje?’. Ne be 
reikalo yra sakoma, kad 
varnas varnui akles nekerta'.

Jurgis Gedtmlnėnas 
Šiaurinis Ontario užkampis
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Generolo Raštikio 
susirašinėjimas 
su Lenku 
Profesorium

Lenkų leidžiami Paryžiuje 
” ZeszytI Hlstorlczne", 1976 
m., 35 numeryje paskelbė 
vieno Kalifornijos universi
teto prof.Richard A. Woytak 
2-jų mėn., liepos-“rugpiūčto 
1975 m. "wywlad" susira
šinėjimą su gen. Stasiu Raš
tikiu. Susirašinėjimas vyko 
anglų kalba,liečiantis lietu
vių- lenkų santykius.

Profesoriaus nuomone , 
patelktos Informacijos turi 
būti prieinamos už Intere
suotiems istorikams Ir atei
nančioms kartoms.

Štai daugumas klausimų, 
kurie buvo patelkti gen. Raš
tikiui, apibūdinti..žiūrint Iš 
kariuomenės vado pareigų, 
1938 metų lenkų-lietuvių pa
sienio įvykį. Kada ir kaip 
greitai Lietuva painformavo 
Lenkiją, kad padės jai, jeigu 
Vokietija pradės Invaziją 
prieš Lenkiją. Kaip ir kada 
buvo padarytas tas svarbus 
nutarimas. Ar tam nutari
mui turėjo įtakos pašalinės 
jėgos. Kokį vaidmenį tame 
nutarime turėjo Sovietų Są
junga. Ar buvo numatytas 
Sovietų Sąjungos dalyvavi
mas Anglijos, Prancūzijos, 
Lietuvos Ir Lenkijos sąjun
goje prieš Vokietiją. Ar 
Maskva pranešė apie tai 
Lenkijai, ; tarpininkaujant 
Lietuvai. Ar buvo koks sląp- 
tas susitarimas su Rusija, 
jeigu Vokietija užpultų Lie
tuvą. Ar generolas galėtų 
pasakyti, koks turinys būtų, 
jeigu toks paktas būtų ir ar 
j^si būtų. nukreiptas prieš 
Denki ją. Ar galima būtų 
gauti smulkesnių inforamcl- 
jų iš kariuomenės taško žiū
rint, apie lietuvių-lenkų pa
sienio Incidentus,kur jų bu
vo daugiausia. Ar tuose įvy
ktuose buvo įmaišyti svetimi 
agentai Ir provokatoriai. Ar 
tte Incidentai daugėjo 1938 
metais. Kodėl lietuvių-lenkų 
slapti pasitarimai 1938 m, 
buvo netikėtai nutraukti. Iš 
kokių šaltinių Lietuvos Ka
riuomenė gavo Informacijas, 
jeigu Lenkija užpultų Lietu
vą, Vokietija siektų atsiim
ti Klaipėdą Ir užimti dalį 
vakarų L lėtu vos. Ka ip t Iks 11 
būvoi toji svarbi informa
cija. Kokių aplinkybių spau
džiama, Lietuva turėjo pri
imti Varšuvos ultimatumą .

Kodėl buvo leista grįžti 
į Lietuvą Augustinui Volde
marui laike krizės 1939 me
tais. Ar Voldemaras turėjo 
stiprią paramą Iš Vokietijoj. 
Kaip stipri Ir pavojinga bu
vo vokiečių 5-ojI kolona 1938

J. Beck’o 
Europy” -
Ar Vfl - 

Ir toliau

-T939 metais. Kaip reagavo 
Lietuvos Generalinis Štabas 
į Sovietų Sąjungos- Vokie
tijos sąjungą 1939 metais . 
Kaip Lietuva planavo Išs Rai
kyti tarpkaryje, ypač po 1933 
metų vokiečių ekspansijos. 
Kodėl niekada neprieita prie 
3-jų Baltijos valstybių są
jungos.Kaip Lietuva priėmė 
Lenkijos Užsienio Reikalų 
Minister lo pulk, 
planą "Trzeclej 
Trečioji Europa, 
niaus klausimas
lietuvių politikoje turėjo do
minuojančią vietą Ir po ulti
matumo. Kodėl 3-jų Baltijos • 
valstybių užsienio Ir karinė 
politika buvo tokios skirtin
gos Ir nebuvo jokio glau
desnio bendradarbiavimo.

Paskutinis klausimas: jei
gu jūs, generole, vėl būtumėt 
Lietuvos Štabo viršininku , 
kokias permainas Ir refor
mas darytumėt, ypač page
rinti santykius su Lenkija , 
Vokietija ir Sovietų Sąjunga?

BUVUSIO KARIUOMENĖS 
VADO PA REIŠKIMĄ I- 
AT SAKYMAI

Tas paskutinis smulkus 
incidentas lenkų-lietuvių pa
sienyje nebuvo pirmas. Jis 
neturėjo jokios karinės 
reikšmės. Prieš tai turėjo
me keletą panašių įvykių.Dėl 
to nebuvo pagrindo sukel
ti tokį didelį politinį įvykį, 
kaip lenkų ultimatumas Lie
tuvai.

Mano vizito metu Varšu
voje 1939 m. pareiškiau mar
šalui Rydz-Smlgll Ir štabo 
šefui gen.Stachlewlcz' tut,jei 
Vokietija užpultų Lenkiją, 
Lietuvos vyriausybė Ir ka
riuomenė nedalyvaus invazi
joje. L tetų va laikysis neutra
liai .

Toks nutarimas buvo Lie
tuvos vyriausybės Ir prezi
dento Smetonos 1939.1.10 d. 
Ji buvo paskelbta "Vyriau
sybės Žiniose" nr. 632,1939 . 
I. 25. Tam nutarimui neturė
jo jokios įtakos pašaliniai 
veiksniai. Sovietų Sąjunga 
nesuvaldtno jokie vaidmens 
tame nutarime.

1938 m. Sovietų Sąjunga 
bandė suorganizuoti" Didelę 
Koaliciją" su Prancūzija,D. 
Britanija, JAV vakaruose Ir 
Lenkija, Sovietų Sąjunga Ir 
Čekoslovakija rytuose .Pagal 
tą sumanymą Lenkija turėjo 
sujungti su ta sąjunga mažas 
vldurlo-rytų Europos vals - 
tybes tarp Baltijos Ir Juodo
sios Jūros.

Apie talpradžloje Lenkijai
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- STEPAS VARANKA

Gen. Stasys Raštikis, Čia matome jį dėstantį Kariuomenės svetimų kalbų 
institute, Monterey, Calif.

' nebuvo pranešta, vėliau, 1939 
Sovietų Sąjungos karinis at
tache Kaune, majoras Korot- 
klch siūlė tą planą-sumany- 
mą Lenkijos kariniam atta
che Kaune, pulk. Mltklewlcz.

Lietuva neturėjo jokio 
slapto susitarimo nei pakto 
su Sovietų Sąjunga, jeigu 
Lietuvą užpultų Vokietija. 
Taip pat nebuvo jokių prieš 
lenkiškų paktų.

Ge. Raštikio pastabos
1939 m. egzistavo Lenkijos 

užsienio mlnlsterlo pulk. 
Beck’o planas, pavadintas 
"Trzecla Europa"-"Trečlojl 
Europa”. Jis apėmė valsty
bes esančias tarp Vokietijos 
Ir Sovietų Sąjungos :Švedlją , 
Suomiją,Estiją, Latviją, Lie
tuvą, Lenkiją ir Bulgariją , 
Čekoslovakija buvo Išjungta.

1938 m. Latvijos generali
nis štabas bandė sudaryti 
karinį bloką Iš Estijos,Lat
vijos, Lietuvos Ir Lenkijos. 
Iniciatyva tam sumanymui 
buvo Išėjusi ne Iš Rygos,bet 
Varšuvos.

1937-38 metais keletą sy
kių siūliau .sako Raštikis , 
sudaryti karinę sąjungą tarp 
Estijos,Latvijos Ir Lietuvos.

Paskutinis incidentas len
kų-lietuvių pasienyje įvyko 
1938 m. kovo mėn.11 d.4:50 
vai. ryte, lietuvių pusėje, ne- 
tollTrasnlkų km. ,prle Mer
kinės. Minimą valandą lie
tuvis pasienio policininkas 
pastebėjo pasislėpusį krū
muose žmogų, kuriam liepė 
atsistoti. Nepažįstamas at
sakė šūviu. Tada buvo pa
sikeista šūviais Iš abiejų pu
sių. Pas įrodė, kad buvo su - 
žeistas lenkų pasienio KOP 
/Korpus Ochrony 
nlcza/ kareivis
Žaizdą pradžioje apžiūrėjo 
lietuvis felčeris, vėliau dak
taras.Tą pačią dieną 8:40 v. 
kareivis mirė. Sekančią die
ną, kovo 12 , žuvusiojo kūnas 
buvo perduotas lenkų vald
žiai. Tas įvykis įvyko 23 
KOP bataliono ruože. Lietu
vos pasienio policija prik
lausė Vidaus Ministerijai. 
Lietuvos generalinis štabas 
tuo reikalu nepadarė jokių 
žygių.

Kodėl lie tuvių-lenkų slap
ti pasitarimai buvo nutrauk
ti 1938 m. apie 
nežinau.

1938. UI. 18 d. 
karinis attache
gen. maj. Koestrlng, jis taip 
pat buvo Ir L lėtu vos attache, 
pranešė Lietuvos kariniam 
attache Maskvoje pulk. Sku
čui, jeigu Lenkijos kariuo
menė puls Lietuvą, tai vo
kiečių kariuomenė tuoj už
tinąs Klaipėdą. Vokietijos ka
rintai daliniai buvo pareng - 
tięs stovyje. Apie tai galima 
pasitikrinti " Akten zur 
Deutschen Auswartlgen Po- 
llttk, Serie D/1937- 1945/ 
Band S. V.365.

Voldemaro įtaka visuome
nėje Ir kariuomenėje tuo 
laiku nebuvo labai reikš
minga, kaip kad buvo mano - 
ma. 1939 m. Voldemaras

Ištremtas į Zarasus,vėliau 
į užsienį.

Voldemaras 1940 m.grį
žo Į okupuotą Lietuvą,be lei
dimo Ir buvo NKVD suimtas 
Ir Išvežtas į Sibirą.

Pasirašius 1939 m.Sovietų 
Sąjungal-Voktetljal nepuoli - 
mo sutartį, Lietuva paskelbė 
neutralumą. Kariuomenė da
linai buvo sumobilizuota . 
Bandžiau dar kartą sausio 
mėn.1941 metais sudaryti su 
Latvijos kariuomene gyni
mosi planą.Deja, buvau pri
verstas apleisti kariuomenę.

Prieš tai bandžiau, kaip 
minėjau aukščiau, sudaryti 
Estijos,Latvijos Ir Lietuvos 
sąjungą. Nesėkmingai. Kad 
sąjunga nepriėjo prie sėk
mingo rezultato, tai kaltos 
Lenkijos Intrygos Latvijoje 
Ir Estijoje prieš Lietuvą . 
Prisidėjo ir rusų kurstymai 
vienų prieš kitus. Taip pat 
daug reikšmės turėjo Klai
pėdos Ir Vilniaus reikalai.

Lenkljps Užsienio Minis - 
terlo Beck’o planas Trečio

ms los Europos Lietuvai ofici
aliai nebuvo pristatytas.Ne
buvo galimybės jį Išnagrinė
ti.

Į klausimą Jeigu vėl būtų 
galimybės tapti Lietuvos 
štabo šefu .kokias reformas 
Ir permainas norėtų įvesti - 
Raštikis nuo ats akymo s us l- 
lalkė. Post factum kritikuo
ti būtų labai lengva, bet ne
teisinga. Savo susirašinė
tojui atsakė lenkišku prie - 
žodžiu: "Madry Pollack po

Pogra- 
Serafln.

tat tiksliai

Vokietijos 
Maskvoje,

algimanto skiltis
> KAZIMIERAS ? WHO IS HE ?

I don’t know’.Meldžiu at-gilėjančio vėžio celės... 
leisti visus pasipiktinusius Reiškia, visu iškilmingumu 
tokia keista ir nelietuviška stojasi kiekybės ar kokybės 
šios skilties pradžia. Ttk'ė- pragmatiškas klausimas, 
kite, tai ne tuščias mandra- 
pypklavlmas pademonstruo
ti gana ribotas anglų kalbos 
grožybes ar Išmanymą,bet 
tik gryno ir visiškai nuogo 
reikalavimo /turbūt, kasdie
nybės?/ Iššūkis. Tebūna tai 
nebe pirmas, bet bent jau 
trečias skambutis, dar vis 
tikint, kad tai Ir ne paskuti
nis. Vadinasi, Ir toliau daug 
kam bestslelojant lietuviš
kojo jaunimo išeivijoje bend
romis nuotaikomis bei jo 
tautiniu susipratimu, ima Ir 
viešumon iškyla ,tokl ; lyg 
ptktšašlal, labai vaizdžiai 
Inkriminuojantieji visą mū - 
sų švietimo sistemą. Jie dar 
kartą rodo, kad po palyginti 
dirbtinai palaikomo šviesiu 
paviršiumi, apačioje, deja, 
vešliai bujoja ne koki pap - 
rasti šašai, bet jau ištisos

szkodzle”- Gudrus lenkas 
po nelaimės.

Čia suglaustai patiekiu šį 
generolo- profesoriaus "In
terviu", liečiantį lietuvių- 
lenkų praeities problemas . 
Lietuvių - lenkų santykių 
komplikuota tema nenustoja 
savo įdomumo tr aktualumo 
ne tik mums,bet taip pat Ir 
lenkams Išeivijoje Ir dabar
tinėje Lenkijoje. Tiesa,da
bar rusų okupuotoje Lietuvo
je Ir Lenkijoje ji neva tai 
neegzistuoja. Neoficialiai, 
slaptai lenkuose yra skiepi
jama, kad Lenkija nuo "ml - 
le" mlasto Pllsudsklego 
Wilno, niekada neatsižadės .

Apie šį Raštikio Ir Woy - 
tak’o "wywlad"- susirašinė
jimą tame pačiame leidinyje 
yra Kazimierz Okullcz’o fl
gas kritiškas,pastabų pilnas 
rašinys. Okullcz rašo, jau
čiama, kad gen. Raštikis ne
nori kelti viešumon tuome
tinės Lietuvos vidaus politi
kos.

JAV KONGRESO BIULETENYJE MINIMAS LIETUVIS

JAV atstovų Rūmų posė
dis, skirtas Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 61- 
moms metinėms paminėti 
įvyko 1979 m. vasario 15 d. 
11 vai.

Congressional Record at
spaude pažymima, jog posė
dyje invokacinę maldą atkal
bėjo lietuvis kunigas Tomas
Žiūraitis, domininkonas, gyv. kuris ką tik dabar atkalbėjęs 
Washingtone, kurio maldos 
tekstas buvęs šitoks:

"Dieve, laimink Ameriką, 
Šį didelį ir labai humanišką 
kraštą, kur ypatingai prižiū
rimos ir puoselėjamos žmo
nių teisės ( human rights). 
Taip pat laimink, Dieve, ir 
tuos visus lietuvius, kurie 
prisimena ir švenčia 728-tą 
metinę sukaktį nuo susifor
mavimo visų Lietuvos kuni
gaikštijos dalių į vieną kara
liją ir nūdien švenčiančią 61 
-mąsias metines nuo atstei- 
gimo Lietuvos respublikos, 
kuris įvyko 1918 m. vasario 
16 d.

Toliau kun. T. Žiūraitis
kreipėsi į Aukščiausiąjį šiais į Domininkonų vienuolyną Wa- 
žodžiais: "Almighty God, e- shingtone, D. C. , kur jis mi - 
temai justice And love. Your sijonieriaująs minėtam vie- 
Son came to bring freedom 
to all peoples, we now ask 
You to bestow freedom and 
independence upon Lithuania 
and all captive nations.

"Graciously grant this hope 
and pleas through Your holy

Vienoje šeštadieninėje 
mdkykloje, šv. Kazimiero 
šventės išvakarėse,kapelio
nas ėmė Ir drąsiai paklausė 
savo mokintų ,ką gi jie žiną 
apie Kazimierą. Kaip prls - 
lėgta, staiga paleista spy
ruoklė Ir Iššovė kunigui ne
lauktas Ir nesitikėtas atsa
kymas angliškai- I don’t 
know’. Ką jau ten apie Kazį - 
mlerą, kai tiesa yra tojl/ar 
labai artima jai/,kad moki
nukai sunkiai orientuojasi, 
ar nežino kur kas svarbes
nių klausimų- atsakymų 
Iš lituanistinio švietimo a- 
ruodų komplekso. Gal, kar
tais, pernelyg susižavėję e- 
sančlomia visai ryškiomis 
ir šviesiomis Išimtimis,pa
gal tai bandome matuoti Ir 
Išeivio mokinuko lituanistinį 
nusiteikimą tyčiomis ar ne, 
pamiršę, kad Ir gražiausios' 
Išimtys jokiu būdu nesudaro 
visumos vidurkio. Gi tas vi
durkis, gafla, yra graudžiai 
liesas Ir liūdnas.

Rūpestingiau sekantieji 
mūsų spaudą pripažins, kad 
aliarmo skambučiai, pirmi , 
antri Ir treti jau yra skam
bėję Ir praeity. Bet,bent Iki 
šiol, mažai kas į tai kreipė 
dėmesį. Ir toliau buvo po
sėdžiauta, tartasi, truputį 
pasiginčyta,kalbėta apie ga
limas ar būtinas reformas Ir 
vis tikėtasi, kad tie trisde
šimt keli šeštadieniai atliks 
stebuklus, nuvers lltuanls - 
tlnlų dirvonų kalnus.

Kas toliau? Kaltinsime 
mokyklas, mokytojus, prog
ramas, visą švietimo siste
mą? Be reikalo. Jei jau ką 
kaltinti, tai, pirmoje eilėje 
dera pradėti nuo savęs, nuo 
pačių namų, lietuviškosios 
šeimos. Nuo jos lietuviško 
Intelekto supratimo, gebėji
mo, mokėjimo, pareigos 
jausmo gRumo. Č i a,bet ne 
vien mokykloje, turėtų pra
sidėti lituanistinio švietimo 
Ir tokio pačio auklėjimo pag
rindai. Jei lengva ranka tą 
pareigą dar lengviau numė
tėme tų kelių valandų savai
tėje darbui šeštadienio mo
kykloje, kokiu pagrindu lau
kiame stebuklų?

Drįskime visi kartu,drau-
Atstovų Rūmų reprezentan 

tas Frank Annunzio, pasipra
šęs leidimo kalbėti vieną mi- ge, kaip bendros Išpažinties 
nutę, Atstovų Rūmams pri - 
statė maldą kalbėjusį kun. T 
Žiūraitį Šiais žodžiais:

Esą, jam tikras malonu
mas pasveikinti amerikiečių 
tautos sosotinėje Washing
tone, kun. Tomą Žiūraitį,

metu, prisipažinti, kad lie - 
tuv Iškos tos praradimo s im- 
fonljos akordai, pradėjo vlr - 
pėtl mūsų pačių namų aplin
koje, mums pat lems, tėvams , 
sus tab a r ėjus ,8 u mater ta Įėjus, 
su miesčionė  jus Ir tik atža - 
garla ranka ir pusiau pri
verstinai rodžius bent klekKongreso Rūmų posėdžio ati

daromąją maldą. Jis gimęs gflesnį susirūpinimą savojo 
Lietuvoje ir studijavęs Pran- prieauglio lituanistinių nuo- 
cūzijoje, Vokietijoje, Belgi
joje ir Austrijoj ir pasiekęs 
filosofijos daktaro laipsnį, 
katalikiškame universitete, 
Salzburge. Pokariniais lai
kais jis buvęs kapelionu lie
tuvių tremtinių stovyklose 
Austrijoj ir Vokietijoj.

Tėvas T. Žiūraitis atvy
kęs į JAV 1949 m. , kur jis 
dėstęs įvairius mokslus ko
legijose ir ėjęs pareigas kaip 
kapelionas dvejuose vienuo
lynuose New Jersey. 1962 m. 
T. Žiūraitis buvęs perkeltas

nuolyne ir kitose misijų vie
tose, gilinantis dar daugiau 
mokslinėse studijose.

Dr. Tomas Žiūraitis, O. P. 
esąs nariu Lietuvių Romos 
Katalikų Akademijos , skir
tos menui ir mokslams.

talkų nuolatiniu žadinimu, 
ugdymu, palaikymu. Nuo 
šios nuodėmės nėra laisvas 
nei šių laikų įmantrių min
čių rašėjas, nei,pagaliau, vi
sa eflė pažįstamų, bičiulių, 
Ir, atrodo, ne taip jau mažas 
skaičius visų kitų lietuviškų 
šeimų. Kam dar Ieškoti ki
tų atpirkimo ožių,kai tikro
sios priežastys tiesiog, 
krištoliniai skaidrios?

Jei šeimos pristatome į 
mokyklas lietuviška prasme 
analfabetus /tiesiog gafla tų 
pasišventusių mokytojų / 
toms 4-loms ar 6-loms va
landoms pamokų, kokio der
liaus galime tikėtis iš tokios 
sėklos?Lengviausia, žinoma, 
kaltinti ne save, bet visus 
kitus. Nebent tiktas grąsus 
Ir svetimas "I don’t know’." 
pajėgs pažadinti Iš tautinio 
snaudulio Ir dirbtinai susi
darytų vizijų Pernelyg

grįžo be leidimo. Jis buvo name. Amen". Pranys Alšėnas, šviesių vizijų.
3 psi.
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'TIK w m
PRIEŠ 75 METUS ATGAVOME 

SAVO SPAUDĄ . . .
SAVO RAIDES IR

Lietuviai šiemet švenčia 
labai savotišką, vienintėlį 
pasaulyje tokį jubiliejų :savo 
raidės savo kalbai atgavimo 
75-ių metų sukaktį.

Vienintėlį istorijoje tokios 
rūšies kultūrinį barbarišku
mą, kada uždraudžiama s a - 

.va rašyba savomis 
raidėmis pergyveno 
lietuvių tauta rusų carų val
dymo laikotarpyje 1864-19 04 
metais.

Rusinimo tikslais,neatsi
žvelgiant nei į lietuvių kal
bos prigimtį, kuriai natūra
liausias yra lotynų raidynas, 
nei į bet kokį kultūrinį pado
rumą ir civilizaciją, caro 
paskirtas generalinis guber
natorius Muravjov'as 1864m. 
vasarą Vilniaus cenzūros 
komitetui įsakė nepraleisti 
lietuviškos spaudos lotynų 
raidėmis. Raštu pritarimą 
bei patvirtinimą iš caro tų 
pačių metų gegužės mėn. 
viduryje. Sudaryta ko
misija iš lenko, ruso ir(deja) 
2-jų lietuvių, pasikvietė 
į talką dar Kauno gimnazijos 
direktorių M. Novikov, J. Šul- 
giną ir mokytoją Koširin , 
kuri bandė pritaikyti rusų 
raidyną lietuvių kalbai.'

Lietuviai jį vadino "graž
danka" arba "kirvukai", taip 
tos raidės netiko (ir netinka) 
mūsų kalbai. Tuo buvo siek
ta, kad ko kardas nesunaiki
no- sunaikintų raidės...

Muravjov’o įpėdinis Kauf
mann, naudodamasis karo 

.padėtimi.įsakė Vilniaus cen
zūros komitetui Muravjov o 

** žodinį paliepimą neatlaidžlai 
tęsti. Jo prašymu, to me
to Vidaus Reikalų Mlnisteris 
Valujėv'as slaptu aplinkraš
čiu draudimą išplėtė ir vi - 
soje Rusijoje. Jis įsakė vi
siems spaustuvių, litografi
jos ir chromo litografijų sa
vininkams nespausdinti liet

raštų lotynų raidėmis. Taip 
pat visose gubernijose už
draudė įvežti.platinti, parda
vinėti lietuvių raštus lotynų 
raidynu ir įsakė visą esamą 
medžiagą konfiskuoti. Netru
kus jis pasirūpino, kad caras 
įsakytų tą patį daryti ir su 
lietuviškais moksliniais 
tekstais.

Nors 1871 m. karo sto
vis Lietuvoje buvo panaikin
tas ir caro įsakymas teisiš
kai buvo atšauktas, rusų ad
ministracija ir toliau griež
tai persekiojo tuos, kurie 
skleidė mūsų spausdintą žo
dį mūsų pasirinkta ir mūsų 
kalbai pritaikyta rašyba.

Tauta griežtai atmetė tokį 
barbarišką caro valdininkų 
nusistatymą ir nors pries
pauda truko 40 metų, at
sirado Lietuvoje knygnešių, 
slapta periodinė spauda, 
steigėsi slaptos spaudos 
platintojų draugijos. Grėsė, 
ne tik nutautinimas, bet ir 
stačiatikių tikybos užmeti
mas jau katalikybę įsisąmo
ninusiems . lietuvia ms.

Už savąją spaudą kovojo 
šviesuomenė, bandydami a- 
peiti įsakymą, ar išgauti bent 
dalines sąlygas.-Vysk. Va - 
lančius, A. Baranauskas, M. 
Pallulionis, A. Beresnevičius 
ragino rašyti peticijas. Žmo
nės jau turimų knygų neati- 
davinėjo ir mokė vaikus iš 
jų skaityti. Pasipriešinimas 
dar labiau sustiprėjo, kai 
1875 m. jėgos pridavė JAV 
atsiradusių lietuvių spauda .

Pasirodžius Varpui ir y- 
pač Aušrai, apie juos susi
telkia šviesuomenė tauti - 
niam sąjūdžiui, naudodama 
visas legalias ir nelegalias 
priemones.

Nesiliaujančios pastangos 
legaliu būdu panaikinti spau
dos draudimą pagaliau pa

siekė ir įtakingos rusų švie
suomenės sąžines, net pačią 
caro administraciją.

1900-03 inž A. Mac!jaus - 
kas ir P. Višinskis vedė ty
las vyr. Rusijos Teismo Se
nate. Oficialiai buvo pripa
žinta, kad spaudos draudi
mas buvo nelegalus .

Tuo metu jau kilo revoliu
cinės nuotaikos visoje Rusi - 
joje ir 1904 *m. balandžio 24- 
gegužės 7 d. d. caras oficia
liai panaikino spaudos drau
dimą.

Šis bukaprotiškas barba
rizmo aktas nesuartino lie
tuvių su rusais,bet atvirkš
čiai. Palietęs giliai kiekvie
ną lietuvį . stipriu kraujo ir 
likimo ryšiu suartino lietu
vių liaudį su šviesuomene .

Dar stipriau nušvito tauti
nė sąmonė ir iškilo bekomp-, 
romisinis pasipriešinimas.

Minėdami 75 metus nuo 
savo sapudos atgavimo,įsi
sąmoniname ir su giliu dė - 
kingumu prisimename savo 
brolius ir seseris, kurie 
mums paliko didelę dovaną- 
savą spausdintą 
žodį. Jei ne jie - mes tik į- 
sivaizduoti galime, kaip būtų 
sudarkyta mūsų kalba, mūsų 
kultūra, mūsų žodinė kūryba 
ir kaip išdraikytas būtų mū
sų identiškumas.

Kad dar galime gėrėtis 
mūsų žodžio skambumu-ačiū 
jiems, tiems žinomiems ir 
bevardžiams knygnešiams 
ir knygnešėms.

Kad dar ir išeivijoje su - 
šliaukiame geros grožinės 
literatūros, mokslo veikalų, 
kritikų, atsiliepimų, paprasto 
susižinojimo rašinių - ačiū 
jiems. Mums belieka nors 
skaityti lietuviškai, kad mūsų 
kalba nenuskurstų, kad mūsų 
rašantieji neprarastų vilties.

b.
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KAM BURBULIUOJA TETERVINAI
Apsakymo fragmentas

Ant miško pašvaistė vis auga, tarsi kaztcas pamažu ke
lia aukštyn rausvą drobulę melsvu atšlaitu. Kelia Ir kelia-. 
Tirkštelėja kažkoks paukštukas. Ir vėl čir čir čir.... * Ir 
tuojau nuūžia vitš kadagynų, nušlama, lyg futbolo sviedinys. 
Antras įkandin nuskrieja, Šmėkštelėja tarsi kepurė ant tos 
rausvos drobulės ir nukrinta kažkur netoli. Čiū-šš, člū-šš- 
pasisako.kur esąs. O kitoj slėpynės pusėj atsišaukia kitas, 
Ir vėl čiū-šš,č’iū-šš. Nė nejutau, kada atskrido. Tetervinai 
Aš slopinu alsavimą, bijau sujudėti. Viską užmirštu. Kad 
tik greičiau išauštų, kad (ik...

O tas nerimas, o tas laukimas! Ir dar giliai- kaip tren
kia, kad ima už nosies. Ir kadagiai tvilko žalėsių, primena 
rūkytas dešras. Akys įtemptos iki skausmo. Kur jie , tie 
juodukai ?

Ūmai už nugaros, prie pat slėpynės suburbuliuoja, lyg 
lyg kas pūstų į didelę varinę dūdą:

- Par-duo-uo-siu kailinius,
Kai-liii-nius —
O kitas natrina,kačkur priekyje:
- Pirksiu paa-čią,
Pa-čią...
Jau burbuliuoja visas miško pašalys. Dunda, ūžia, ma

la kadagynuose, tarsi aušrą sveikintų, kuri jau pasikėlė . 
Nebeliko žvaigždžių ir nušvito aikštelė. Pro slėpynės ply
šelius skverbiasi šviesa,ir aš matau juoduką. O kaip jis 
šoka, nejausdamas mirties! Čia rėžia sparnu dirvoną lyg 
supykęs kalakutas, čia daro grakščius pa, tarsi balerina. 
Čia apsuka ratą,atsitraukia atbulas,ištiesia kaklą ir bur
buliuoja, burbuliuoja...

Kiek jis čia linksminsis ? Aš suvirpu, sužavėtas jo 
šokio. Seniai bemačiau tokį gerą šokėją ir dainininką. Be
ne nutils? Kur tau, šit antras šlamštelėjo greta. Tas di
desnis. Tik kad išties abu kaklus, kad pašiaus plunksnas > 
ir kad susikibs.1 Dulka plunksnos, šokinėja dirvonas. Ma - 
na si s, nors ir mažesnis, nepasiduoda. Šoka didčkiui ant 
nugaros, nagais kimba į krūtinę. Tai duoda. O šnypščia , 
o čiukši...

AŠ stoviu mažiuko pusėje. Duok . - vos nerikteliu, jį 
palaikydamas. - Duok šėtonui ! Aš jį tuojau, tegu tik at - 
sitrenkia į šalį, tegu. O taip galiu mažiukui įsegti šratą.

Jie ištiesia kaklus, padabintus lyg karoliais raudonom 
skiauterėm, ir trankiai burbuliuoja, norėdami vienas kitą 
perrėkti.

Kam jie burbuliuoja ? Kam ta giesmė?
MEILEI.
Ant kadagio viršūnės sėdi rusva teterva. Kieno ji pu-, 

sėj ? Kurio ? Sėdi, žvalgosi, pasitaiso plunksnas ir... nu
skrenda. Nė vienas nepatiko. Nė manasis. Kol aš susigau- 
dau, kol* ^ilstelėjau šautuvą - tų irgi nebėra. Jie nuūžė te - 
tervai iš pdskos.

Jie nori įtikti jai.
Pavasaris.
O man negaila. Atskris kitas, ir aš jį. Dar ne tuoj 

tekės saulė. Tegul burbuliuoja, tegu eina tas pasiutęs pa
vasario šėlimas. O ir Vacys tegu šykšteli pirmas. Dar 
paskui sakys - nubaidžiau, per anksti terkštelėjau. Vacys, 
tegu Vacys...

Sprindis

N

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

KOLEKTYVIZACIJA

fVa dina mas Didysis Teroras prasidėjo apie 1935 me - 
tus. Principiniai, teroro veiksmai, sugriauti opoziciją prieš 
rėžimą, buvo bolševikams taisyklė nuo 1918 m. .kada Le - 
ninas juos įvardino. Kolektyvizacija (1928-33) buvo masi
nis teroro pritaikymas už miestų ribų ir niekas nežino ir 
nežinos, kiek milijonų žuvo beprotiškuose veiksmuose , 
apie kuriuos pats Stalin'as, pasikalbėjimuose su Winston 
Churchill'iu prasitarė. Jie buvo kritiškesni Sovietų Są
jungai, negu bet kokia krizė II-jo Pas.Karo metu. Kai vi
sas "projektas" buvo baigtas 1933, žemės ūkio produkcija 
ir gyvulininkystė Sovietų Sąjungoje sumažėjo daugiau negu 
per pusę. Vokiečių invazijos išvakarėse 1941 m. so
vietai dar nebuvo atsiekę 1928 m. žemės ūkio produktų ly
gio prieš kolektyvizacijos laikotarpį. Sekančiame pasisa
kyme ypač įdomu, kad Chruščev’as pirmą kartą prisipa - 
žino, kad " Stalin’o rūšies kolektyvizacija mums atnešė nie 
ko kito ,kaip didelį vargą". Beveik 40 metų sovietų vy - 
riausybės, įskaitant ir Chruščev ą, nudavė, kad kolektyvi
zacija, aršiai nesutinkant tuo metu Bukharin’ui ir kitiems 
nariams, buvo reikalinga ir brikantiškai sėkminga opera
cija. Faktinai tai buvo kolosaiinio masto žiaurumai, kurių 
konsekvencijos visiems laikams sugriovė sovietų ekono - 
miją. Kn. kom-torius).

"Mano pirmas žvilgsnis į tiesą buvo 1930 m. .kuomet 
Partijos celės-industrijos Akademijoje-biuras bandė atsi
kratyti manęs, išsiųsdamas į kaimą, Akademija globojo 
Stalin’o kolektyvini ūkį. Čia aš turėjau perduoti pinigų, ku
riuos buvome surinkę nupirkti ūkiniams padargams. Sa - 
cha S do bno v, kitas Akademijos studentas, mane lydėjo
* psl.

Kelionėje. Jis buvo geras draugas iš Uralo srities. Vėliau 
jis pakliuvo į "mėsos malimą", 1937 m.

Mes praleidom tik kelias dienas kolektyviniame ūky
je ir buvom pritrenkti ^pamatę kokiose sąlygose žmonės gy 
veno. Ūkininkai mirė badu. Mes sušaukėme susirinkimą , 
kad galėtume perduoti atvežtuosius pinigus. Dauguma šio 
ūkio darbuotojų buvo atvykę iš Čuvašų žemės, tai mes tu
rėjome kalbėti per vertėją. Kai mes jiems paaiškinome , 
kad tie pinigai yra skirti ūkio reikmenims įsigyti, jie 
mums atsakė ,kad padargai jų visai nedomina - jie no
rį tik duonos . Jie tiesiog maldavo mūsų maisto. Sdob - 
nov ir aš buvome patalpinti pas seną našlę, kuri buvo to - 
kia skurdi, kad nieko mums negalėjo duoti; mes dalinoriiės 
su ja maistu, kurį buvome atsivežę.

Aš nenumaniau, kaip blogai žmonėms ėjosi. Industri
nėje Akademijoje gyvenome iliuzijomis, kuriomis mus mai
tino Pravda laikraštis, kad kolektyvizacija vyksta skland - 
žiai ir viskas tvarkoje kaimuose.

Tuomet, be jokio perspėjimo, Stalin as pasakė savo 
garsiąją kalbą "Apsvaigęs nuo pasisekimo", užmesdamas 
visą kaltę vietiniams partijos nariams. (Savo kalboje Sta
lin as primygtinai tvirtino, kad jo nepaprastai tiesios ir 
aiškios instrukcijos buvo nesuprastos. Tai buvo meistriš
kas pasmerkimas žmonių, kurie vykdė jo paties nurody - 
mus. Kn. kom-torius).

Kontroversija dėl kolektyvizacijos iššaukė greitą pa
sikeitimą Maskvos Partijos vadovybėje. Uglanov, kuris bu 
vo pasisakęs prieš kolektyvizaciją, buvo pakeistas Bau - 
man u, dėl ekscesų pakliuvęs Bauman1 as, buvo pakeistas 
Molotov'u, kurį vėliau pakeitė Kaganovič lūs. Jam vado
vaujant,pradėjo sklisti žinios, kad yra neramu kolektyvi - 
niuose ūkiuose, nors aš niekad nebuvau pramatęs, kad 
tie " neramumai’reiškia ūkininkų sukilimąir kad iš Mask
vos buvo pasiųsti žmonės juos užgniaužti.

Prisimenu, kad 19^2, Kaganovič staiga pranešė, kad jis 
išvyksta su reikalais į Krasnodar ą. Jis buyo išvykęs sa
vaitę ar dvi. Tada jis mums nesakė, bet vėliau sužinojome, 
kad jis buvo išvykęs numalšinti streikus- ar "sabotažus", 
kaip tada buvo vadinama- Kubanės kazokų, kurie atsisakė 
dirbti žemę. Kaganovič'lauš dėka, visi kazokai buvo suim
ti ir prievarta išvežti į Sibirą.

Vienas mano draugas, kariuomenės saugumo tarnau - 
tojas Veklishev papasakojo man, kad streikai ir sabotažai

vyksta visur Ukrainoje, ir kad Raudonosios Armijos karei
viai turėjo būti mobilizuojami surinkti burokų derlių. Aš 
buvau pasibaisėjęs. Žinojau iš patyrimo, kad burokai yra 
labai trapūs; jie turi būti išrinkti tinkamu laiku ir tinka
mu būdu. Negalima buvo tikėtis iš kareivių, kurie daugelis 
nebuvo matę cukrinių burokų ir visiškai nešigraužė, jei
gu jų niekad ir nematys,tinkamai atlikto darbo. Žinoma , 
cukrinių burokų derlius pražuvo.

Atėjo žinios,kad badmetis užgriuvo Ukrainą. Aš ne - 
galėjau patikėti. Palikau Ukrainą 1929 m, tik prieš tris me 
tus,kai Ukraina pradėjo kilti iki prieškarinio standarto . 
Maisto buvo labai daug ir pigaus. Dabar, mums pasakoja
ma, kad žmonės badauja. Negalima buvo patikėti.

Tik po daugelio metų, kai Anastas Ivanovič Mikojan as 
papasakojo man sekančią istoriją, sužinojau, kaip tikrai 
blogai buvo Ukrainoje . Mikojan o draugas Demčenko , 
pirmasis Kijevo srities sekretorius ^pasakojo jam: "Anas
tas Ivanovič,ar draugas Stalin as- ar bet kas Politbiure- 
žino.kas darosi Ukrainoje? Jeigu ne, šįai aš jums duosiu 
mažą vaizdelį. Traukinys neseniai atvyko į Kijevo stotį , 
pakrautas lavonais žmonių, mirusių iš bado. Jis juos rin
ko viąu keliu nuo Poltavos iki Kijevo. Aš manau, kad kas 
nors turi apie tai painformuoti Stalin ą".

Matote, jau .išsivystė tokia padėtis, kad net narys Po- 
litbiuro Ukrainoje, bijojo pats apie tai informuoti Stalin'ą. 
Mes jau buvome pasiekę tokio laipsnio, kad vienas asmuo 
laikė po savo padu kolektyvinę valdžią ir visi drebėjo prieš 
jį. Demčenko papasakojo apie tai Mikojan'ui, nes buvo jo 
draugas ir žinojo, kad jis stovi arti Stalin'o ir, galbūt) galė
jo ką nors padaryti. Mes visi turime ydų, ir Anastas Iva - 
novič taip pat, bet jis yra inteligentiškas, sąžiningas ir 
sugebantis draugas, kuris labai daug nuveikė Partijai ir 
Valstybei.

Turbūt niekaoa nesužinosim, kiek žmonių žuvo tieso- 
giniai uėl kolektyvizacijos, ar netiesioginiai touėl.kaa 
Stalinas buvo perdauer uolus versti bėdą ant kitų/

( UuS CUu6i<3U ,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Tautos Išsilaikymo
Problemomis

Jei tauta yra socialiai svei-jei pasitaikydavo ūkininkui 
ka, tai ji bus vieninga, kūri - bylinėtis ir ypač jei byla už- 
binga, apdairi ir lengviau iš-aitęsdavo, tai ūkininkas tiek 
silalkys, gyvenimo audroms prasiskolindavo, kad turėjo 
siaučinat. Dažnai girdime mokėti skolą eilę metų. Gi 
linksniuojant Lotynų Ameri - bylinėdavos ūkininkai ir dėl 
kės valsybes, kurių turtas dalių mokėjimo ir dėl ginčų 
sukoncentruotas nedaugelio 8U kaimynais ir dėl įvairių 
rankose ir kur tautos masės klaidingai suprastų tradicijų 
skursta. Tokių tautų bei vals-ar garbės pažeidimų.

Turėdami mažai rūpesčių ir 
nepriklausydami nuo meteo
rologinių kaprizų, miestelė - 
nai gyveno geriau už kaimie
čius. Klek kitaip buvo kai
myninėje Latvijoje; valdinin
kų atlyginimai buvo labiau 
moderuoti ir miesto prekės 
pigesnės.

mynus, jei jie buvo agresy
vūs? Sakoma, kodėl nesi
priešinta, kai lenkai įteikė 
ultimatumą 1938 m. dėl san
tykių atnaujinimo? Kodėl 
mes nė kiek nesipriešinome, 
kai Hitleris įteikė ultimatu
mą dėl Klaipėdos krašto
1939 metais ?Kodėl mes ne
pasipriešinome Sovietams
1940 m? Jei būtumėm ir ka
žin kaip gerai kariniai pasi
ruošę įvairiems eventualu
mams, tai pasipriešinti nei 
lenkams, nei ypač Hitleriui,

O, sveikas, drauguži. Kaip tau sekasi

VE/ORo02/AI

Jonai ? Kaip tavo vidurių skausmai, ar vis 
tebepasireiškia ?...

—Beveik be permainų. Štai ir vėl išei
nu iš daktaro kabineto...

Na, ir ką gi jis tau pasakė ? Ar atspėjo 
ką turi ?

—Jo garbei reikia pasakyti teisybė -at
spėjo. Turėjau šimtą'pėzų, tiek ir paėmė..

kp.

Nereguliuoti buvo ir dva
siškių atlyginimai už patar
navimus. Pasitaikydavo ne* 
kad jų sauvališka įtaka, bū
davo uždedami ūkininkams 
papildomi mokesčiai nuo hek
tarų. Kiek skirtingas elgesys 
buvo mano dėdės, kun. Kaz. 
Valiūno, Svirių (Vilnijoje) 
dekano. Už bažnytinius pa
tarnavimus jis imdavo iš ne

visai nieko, bet iš pasiturin
čių imdavo keleriopai.

Nekontroliuojamos paja
mos šių trijų gyventojų gru
pių neprisidėjo prie tautos 
solidarumo konsolidavimo.

Mūsų tauta neskaitlinga ir 
Lietuvos plotas nedidelis. 
Tik šiaurės kaimynai latviai 
buvo.nedidelė, bet palyginant 
aktinga tauta, nes jų kai
mas buvo išlaisvintas iš bau
džiavos 1819 m. Visi kiti kai
mynai: vokiečiai, lenkai, ru
sai, na, ir pačioje Lietuvo
je gyvenusieji žydai, - vis 
tai gana skaitlingos tautos. 
Ar galėtumėm tikėtis atsi
laikyti prieš dešimteriopai 
skaitlingesnes ir turtinges
nes valstybes? Čia ir iškyla 
tautų sugyvenimo ir takto 
klausimas. Kaip mūsų tauta 
galėjo atsilaikyti prieš kai-

nei vėl 300, 000 atžygiubjan-
čiai Sovietų kariuomenei ne- ^°» kad bitės apšildytų ir 
buvo galima tikėtis laimėti - išmaitintų perus, šeima turi 
Kariaujama ne dėl tuščios 
garbės, bet dėl tautos ir 
valstybės išsilaikymo. Šian
dien, kad ir okupuota Lietu
va,kad ir svetimųjų prislėg
ta, bet tauta visvien gyva ir 
kultūroje progresuoja. Tau
tos kamienas, tikimės, išsi
laikys; tik mes išeiviai, kad 
ir laisvėje ir dažnas net 
prabangoje gyvendami, be a- 
todairos savo 
tirpstame svetimųjų jūroje , 
tad ar išsilaikysime ? '

J. Valiūnas ,

Bitininkystė ir jos.
Ypač pajamų atžvilgiu didžiulė nauda 
trys visuomenės gru- 
gydytojai, teisininkai

tybių gyvenimas nėra pašto - 
vus, jei gyventojų dauguma 
neturi perspektyvų progre
suoti ar net uždirbti pragy
venimo minimumo.

Tautos, pagal užsiėmimą, 
pasidalina luomais; jų gyve- 

- nlmo sąlygos esti skirtingos. 
Prisimenant nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo laikotarpį 
tenka nurodyti kai kuriuos
neskalandumus tarpgyventojų turtingų labai nedaug arba 
luomų. Jei kaimo gyvenime 
nebuvo darnumo dėl nelygaus 
turto Ir dėl netvarkymo san
tykių tarp kaimo įvairių gru
pių, tai miestų gyventojai dar 
padidino tą skirtingą gyveni
mo lygį. Nesakysiu, kada- 
nuomet mūsų valdininkai gau
davo didelius atlyginimus, 
bet palyginus su kaimo už- 

i darbiais, jie visvien buvo 
labai 
tyje. 
buvo 
pės:
( ypač advokatai ) ir dvasiš
kiai. Prisimenu litų įvedimo 
laiką (apie 1922m.). Biržuo
se buvo tik 3 gydytojai. Ma
no tėviškė buvo 14 kim. at
stu nuo Biržų. Pasikvlest a- 
nuomet gydytoją kainavo 200 
litų. Tų litų tuo laiku kaimie
čiai labai mažai teturėjo. 
Klek vėliau atsirado daugiau 
gydytojų ir Jų vizitai pas li
gonius atpigo. Biržų apskri
ties Vaškų miestelyje apsi
gyveno du broliai: gydytojas 
ir vaistininkas. Žmonės gir
davo, kad gydytojas nebran
giai ima už vizitą. Bet jis pa
rašo vaistų receptą , ir tuos 
vaistus riekia pirkti Jo bro - 
l.’n vaistinėje. O tie vais - 
tai būdavo labai brangūs! Į- 
domus dalykas buvo su vais
tinių koncesijomis. Pav., du 
vaistininkai perėmė vaistinę 
Šiauliuose ir sumokėjo buvu
siam savininkui 75, 000 litų: 
25, 000 litų už vaistus ir 50, 
000 litų už teisę laikyti vais
tinę. Šiandien kiek keistai at
rodo ta feodalinės sistemos 
liekana. Išimtina teisė priva
čiam asmeniui turėti vaisti
nę, kuri kaip iš pavyzdžio 
matome, buvo gana brangiai 
vertinama vaistinių savinin
kams keičiantis. Todėl Ir 
vaistai buvo labai brangūs , 
nes juk tie, pav. Šiauliuose 
įsigiję teisę laikyti vaistinę 
ir sumokėję 50, 000 , tuos pi-
pinigus atsiimdavo kelerlo -. 3kutant aštriu peiliu nuo si- 
pai per vaistus. jelių pikį ir vašką. Taip pat

Advokatai imdavo už bylos peiliu nuo korio nuvalomi bi- 
vedimą pagal savo nuožiūrą. įjų viduriavimo pėdsakai.

Antanas Jonaitis
Lizdų valymas ir avilių de- 

z i nfėkavimas.
Pavasarį kai kurių, ypfcč 

blogesnėmis sąlygomis žie
mojusių, bičių šeimų lizdai 
esti antisanitarinėje būklėje. 
Nešvariuose lizduose mėgsta 
veistis vaško kandys ir Įeiti 
kenkėjai. Be to, pikiu aplip
dyti rėmai, lubelės, diafrag
mos ir avilio sienos sunkina 
bitininko darbą. Todėl pava
sarį, nuodugniai apžiūrint bi
tes, valomi lizdai, o jeigu 
nešvarios avilio sienos, bi
tės perkeliamos į tvarius , 
išdezinfekuotus avilius. Šiam * Uždą.1 reikia nuvalyti ir su
tiksiu! reikia bityne turėti 
keletą atsarginių avilių.

Avilys su bitėmis perke
liamas atgal, o į jo vietą , 
ant pakojų statomas tuščias 
avilys. PO to iš lizdo imama 
po vieną rėmą, apžiūrimas 
korys, ar nėra ant jo moti
nos, bitės nuo jo nukrečia- 
mos į naują avilį ir rėmai 
nuvalomi. Prieš nukrečiant 
bites, motiną reikia atsar
giai perkelti į naują avilį ant 
nuvalytų korių.

Rėmus geriausia valyti ties 
dėže. Patogiau dirbti, kai 
dėžė yra su kojomis ir stovi 
tokiame aukštyje, kad dir
bančiam bitininkui nereikėtų 
lenktis. Prie dėžės viršaus 
prikalamos kopėtėlių pavida
lo lystelės valomam rėmui" 
atremti. Rėmai valomi, nu-

dėti koriais statomi į nau
ją avilį taip, kaip jie stovėjo 
sename avilyje, t. y. .rėmai 
su perais sustatomi viduryje 
lizdo, o su medum ir duona- 
lizdo pakraščiuose. Į lizdą 
statoma tiek rėmų, kiek jų 
bitės aptupia.

Pagrindinis bičių apžiūrė-

Pirmosiomis, šiltomis 
pavasario dienomis, bitės 
apsiskraido. Tuo metu bi
tininkas turi atlikti tik nea
tidėliotinus darbus bityne,

Bičių labai apviduriuoti, 
supelėję, seni (pajuodę) ir su 
tr^nihėmis bei netaisyklingo
mis akelėmis, tušti, be perų
koriai iš lizdo pašalinami. jimasj 
Jei netinkamuose koriuose 
yra medaus, tai jis atiden
giamas ir pastatomas į avilį 
už diafragmos. Per 1-2 pa
ras bitės medų perneša į liz
dą ir korį tada galima paša- nes oras dažnai vėl atšala 
linti.

Vietoj išimtų korių, į lizdą 
statomi geri bitinėmis ake
lėmis koriai, kuriuose išsi- 
perėjo kelios kartos bičių. 
Tokius korius, prieš statant

purkšti meduotu vandeniu ar
ba skystu cukraus syrupu. 
Dar geriau, jei vietoj išimtų 
iŠ lizdo korių, įstatomi ko
riai su nedideliu medaus kie
kiu. Tokių korių 
bitininkai palieka 
sandėlyje.

Nuvalyti rėmai 
mals motinai kiaušinėliams

kai kurie 
iš rudens

su tinka-

kelioms savaitėms. Visi kiti 
bičių priežiūros darbai, rei
kalingi normaliam šeimų vys
tymuisi, atliekami vėliau, 
nuodugniai apžiūrint lizdus. 
Nuodugniai bičių šeimos ap
žiūrimos, kada pradeda žy
dėti blindės, gluosniai bei 
uogakrūmiai ir oro tempera
tūra pavėsyje ne mažesnė 
kaip 14-15 laipsnių šilumos. 
Pagrindinis šio apžiūrėjimo 
tikslas-nustatyti bičių šeimų 
būklę ir joms sudaryti geras 
vystymuisi sąlygas. Šeimų 
vystymasis daugiausia pri
klauso nuo motinos dėslumą

būti-stipri, aprūpinta maistu, 
tinkamais koriais ir patal
pintos šiltai aptaisytame, 
švariame avilyje.

Nuodugniai apžiūrint lizdą, 
nustatoma: 1. šeimos stipru
mas; 2. motinos kokybė ; 3. 
perų kiekis; 4. maisto kiekis 
ir kokybė ; 5. korių ir viso 
lizdo kokybė.

Šeimos stiprumas nustato- 
prieaugliu, mas suskaičiuojant glaudžiai 

bičių aptūptus rėmus; jei’bi- 
tės aptupia 7-8 rėmus, Šeima 
stipri; 5-6 vidutinė;4- rėmus 
— silpna.

Stiprių šeimų vertė labai 
didelė. Jos pavasarį gali ap
šildyti didelį plotą korių ir 
išauginti daug jaunų bičių 
medunešiui.Stiprios šeimos , 
turėdamos daug lauko bičių, 
gerai išnaudoja ankstyvą me
dunešį iš blindžių, gluosnių, 
sodų, šaltekšnių ir kitų me
dingųjų augalų. Tuo tarpu 
silpnų šeimų, beveik visos 
bitės esti užimtos perų augi
nimu ir ankstyvą medunešį 
silpnai išnaudoja; jas reikia 
maitinti.

Stiprios bičių šeimos eko-r 
nomiškiau naudoja maistą ši
lumai gaminti lizdo apšildy
mui. Bitininkystės mokslinio 
tyrimo institutas nustatė, 
kad stiprios, 2-3 kg. sve
riančios bičių šeimos sunau
doja lizdui apšildyti 2-3 kar
tus mažiau maisto už silp
nas šeimas. Todėl silpnų 
šeimų bitės greičiau susidė
vi, anksčiau pasensta ir 
miršta. Be to, silpnų 0, 4-0, 8 
kg. sveriančių šeimų bitės 
vienu kartu į avilį parneša 
vidutiniškia po 20 mg. nek
taro, o stiprių 2-2,2 
sveriančių šeimų bitės par
neša vidutiniškai 
mg. nektaro.

Stiprių Šeimų surinkto me
daus prekingumas taip pat 
žymiai didesnis už silpnų. 
Pavyzdžiui, jeigu stipri 
šeima prineš 30 kg. bendro 
medaus, o silpna 20 kg. ,tal 
prekinio medaus bus stip - 
rios šeimos 15 kg. (50 %) , 
o silpnos — 5 (25 %), nes a- 
bi šeimos sunaudos maistui 
po 15 kg. medaus.

Stiprios šeimos yra atspa
resnės užkrečiamoms li
goms. Tokios šeimos daugiau 
prineša medaus, daugiau pa
gamina vaško, ir bitininkas 
daugiau iš jų sudaro naujų 
šeimų. Todėl, bityne reikia 
laikyti tik stiprias, su gero
mis motinomis bičių šei
mas.

Motinos kokybė nustatoma, 
apžiūrint perus. Jei koryje 
ištisai akelės užimtos biti
niais perais, motina gera. 
Kai tarp perų palikta daug 
tuščių akelių, o bitinėse ake
lėse yra traninių perų - mo
tina sena. Ją reikia pakeisti 
atsargine motina ar šeimą 
prijungti prie kitos silpnos 
šeimos, bet su gera motina.

Windsor

kg-

net po 36, 5

Detroito ir Windsoro mergaičių choras, 
vadovaujamas muziko S. Ęlyiio, gra
žiai išpildė programa prt l'astrio 16- 
sios dienos paminėjimą. Windsore.

Nuotrauka V. Badeviėiaus.

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

JEIGU NORI NUSTOTI - ** MUSų **

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPES * 

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, *

7722 GEORGE ST., LASALLE, QUE., 8 VAL.VAKARO

ARBA SKAMBINK MUMS
* Leonui G. 366-2568 (namų), 489-5391 (darbo)
* Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868;
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733

1979. III. 21

Jony 6
26*0 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
•ĮVAIRIOS PROGOS

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS ATSTATYMO 
PAMINĖJIMAS

Šiais metais Wlndsor'o 
lietuviai paminėjo tą bran
gią mums šventę vasario 24 
d. Prasidėjo Iškilmės vėlia
vų pakėlimu prie miesto val
dybos. Buvo atlaikytos pa - 
maldos Šv. Kazimiero baž
nyčioje. Dalyvavo jaunimo 
organizacijos su vėliavomis. 
DeSantis mokyklos salėje 
vyko pagrindinis minėjimas 
su menine programa.

Pagrindinis kalbėtojas bu
vo inž. Algis Zaparackas. 
Tai jaunos kartos lietuviu, 
kuris aktyviai reiškiasi a- 
merikiečių politikoje. Jau 
keletą kartų iš eilės buvo 
perrenkamas respublikonų 
partijos vicepirmininku.

Paskaita buvo konkreti , 
kondensuota ir buvo padaryta 
keletą pasiūlymų mūsų "vai
ruotojams". Jis nepamiršo 
padėkoti dalyvavusiems val
džios atstovams užteikiamą 
piniginę paramą mūsų orga
nizacijų kultūrinei veiklai.

Pasibaigus svečių sveiki
nimams, prasidėjo meninė 
programa, kurią atliko mer
gaičių choras vadovaujant 
muz. S. Šlyžiui. Tai aukšto 
meninio lygio ir gražiai at - 
rodantis vienetas. Buvo iš
pildyta muz. S. Šlyžio ir kitų 
lietuvių kompozitorių kūri
niai. Nors mes kartais ir 
pakritikuojam mūsų jaunąją 
kartą, bet šį sykį visi buvo 
sužavėti Jos sugebėjimais .

Vandenis

LIETUVIŠKA RADIJO
________________ PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI, NUO 11,30 iki 1 2 vai. nakties, 

PROGRAMOS VEDĖJAS
U. K>53 Alh<m«l ę,., Dwrwy, P. Q. T E L. 669 ■ 6634 6 36 E

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

SOUTH

TE Į. 2 61-107 1

5 psl.

5

5



Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

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

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

Toronto

įdomia pinigine loterija ir

Darba valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius Šeštadieniais uždaryta.

Nemokoma* pilna* žeklif patarnavimą*.

Kapitalas — «ir< $12,000,000.

HAMILTONO IR APYLINKĖS 
LIETUVIU AUKOS ŠALPOS 
FONDUI 1978 METAIS

$100. 00 - Mr.X.; $50. 00- 
dr. O. Valaitis; $ 31. 00 (50 
markių - Vytautas Bernotas 
iš Vokietijos; po $ 30. 00 - 
B.Kronas, O. Ščiukienė; po 
$ 25. 00 - dr. V. Kvedaras, 
A. Šilinskls; po $ 20. 00 -Vi
limas, V. Leparskas, K.Mi
leris, P. Masys, S. Rakštys, 
J. Dubinskas; po $ 15. 00 - A. 
Kerutytė; $ 14. 00 - V. Sa
kas; po $ 10.00 -K. Makna- 
vičlenė, L. Gutauskas, P 
Latauskas, J. Krištolaitis , 
A. Kuras, J. Po vi lauš kas, G 
Melnykas, J. Mažulaitis, J. 
Astas, J. Didžbalis, A. Ky
bartas, A. Prialgauskas, B. 
Pakalniškis, A.Judd, J. Svi
tas, R. Paulius, V. Butkus, 
Bružas, A.Prunskus, S. Pa
navas, J. Vašius, J. Liaūg- 
minas, A. Obcarskis, K. 
Skrebutėnas, A.- Pauliukas, 
A. Tėvelis, M.Plkė, J. Tar
vydas, J. Stankus, Mooshead 
Taverna, S. Burdinavičlus, 
Z. Pulianauskas, J. Naujo
kas, T. Apanavičienė, L. Ba
cevičius, A. Liaukus, P. Sa
kalauskas, J. Adomauskas, J 
Kažemėkas, J. Bubnys, J. 
Stelblys, K. Žilvytis, K. Gu- 
dinskas, M. Gudinskds, L. 
Pliūra, J. Pleinys, J. Bud
nikas, B. Venslova, P. Sa
kalas, J. Jasminas, V. Žu
kas, K. Bungarda, J. Bie- 
liukas, J.Miltenis; $8.00- 
P. Vaitonis; po $7.00 -S. 
Dalius, Dr. Gailius, A. Gar- 
kūnas, V. Perkauskas, V. 
Agurkis; $ 6. 00 - L.Klevas; 
po $ 5. 00 - J. Palmer, E. 
Lengnikas, A. Kamaitis, J. 
Rudaitis, H. Rimkevičius , 
Jonikas, J. Sakalauskas, J. 
Giedraitis, E. Galinis, A. 
Elvlkis, B. Vengris, A. Rep
šys, A. Povilauskas, Pal- 
čiauskas, A. Mikalauskas, 
A. Krakaitis, V. Gėlžinis, 
V. Venckevičius, B. Mačys, 
L. Paškauskas, E. Mačys, 
R. Kontenis, S. Verbickas, 
H. Švažas, B. Mačys, R. Ro- 
žanskas, K. Zbarauskas, G. 
Vindašienė, Bilevičienė, P. 
Zabarauskas, Z. Stonkus, B. 
Grajauskas, P. Kanopa, P-. 
Pleinys, V. Miškinis, K. Ur
banavičius, P. Labuckas, J. 
Lekutis, J. Bajoraitis, D. 
Kochanka, J. Mikšys, V.
Narkevičius, A.Kažemėkie- 
nė, M. Stasevičius, A. Gu
tauskas, P. Eismantas, A 
Vindašius, F. Kontenis, E. 
Vembrė, V. Morkūnas, B. 
Jurevičius, -B. Orvidas, P- 
Girnius, B. Butkevičius, Z. 
Didžbalis, S. Samus, J. Ged
rimas, J. Klypas, A. Patam
sis, V.Kezys, P. Žulys, L. 
Borusas, T. Zaranka, J. Les- 
čius, E. Dambrauskienė , F. 
Krivinskas, L. Skripkutė.A. 
Žemaitis, L.Bučinskas, A. 
6psl.

MOKAME UŽ: 
depozitu* (ė.C.A.)

. 9V4*

term, depozitus 3 m. 
pensijų fonde* ..........  10%
IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 12.%
nakiln. turte pask. ..... 11 %

Lukas, M. Jonikas, K. Nor
kus, L, Kuras, J. Blekaitis, 
B. Vičkigiris, J. KŠIvickis, A. 
Enskaltis, ATGarkūnas, A. 
Stasevičius, M. Juodis, K. 
Baronas, A. Būdininkas, J- 
Didžbalis, P. Juškevičius, E. 
Boguslauskas, Z. Gedminas, 
A. Cibas, A. Šešelgls, V. 
Kazlauskas, V. Stukas, A. 
Pareštis, P. Bulkė, B. Šo- 
pys, P. Lukošius, A. Gra
jauskas, Petraška, P.Kaže
mėkas, O. Dramantas, P. 
Lesevlčius, J. Jurgutis, V. 
Kežinaitis, J. Zurlys, V. Ky
bartas, B. Juodelė, K. Meš
kauskas, Z. Stanaitis, J. Sta
nius, P. Vaitiekūnas, J. Gim
žauskas, F. Rimkus, J. Ja
nuškevičius,'V. Seniūnas, R- 
Bagdonas, A. Joniką, O. Sa
vickienė , A. Kelečius, A. 
Dudonis, V.Merkevičius, J. 
Merkevičius, P. Volungė, S. 
Senkus, A. Šilgalls, A. Juo
zapavičius, J.Sadauskas, V. 
Liškauskas, P. Lukošius, A. 
Verbickas, P. Armonas, Ci- 
paris, Z. Žilinskas, P. Siū
lys, J. Remezaitis, S. Blki- 
nas, F. Urbaitis, T. Falkaus- 
kas, A. Mingėla, B. Stepo - 
navičius, V. Bllevlčius, R. 
Matukaltis, V. Beniušis, V. 
Kvedaras, J. Tirkšlevičius, 
K. Simaitis, D. Alde r dice; 
P. Ročys;
po $ 4. 00 - F. Pajarskas, J. 
Kamaitis, J. Stungevičius, Z. 
Čeč kaus kas, J. Kaže •'kas, 
P. Gužas, M. Repečh 
$ 3. 00 - A. Bugaillškls, 
Breichmanas, K. Milaševi
čius, J. Kaneva, V. Usevi- 
čius, J. Deksnys, P. Leka
vičius, J. Petkūnas.F. Pin - 
kevičlūtė, A. Vinerskis, V. 
Lorentas, J. KaŽukauskas, 
A. Sarpalius’, V. Rusinavi- 
čius, J. Deveikis, J. Dervai- 
tis, A. Juraitis, J. Žemai
tis, V. Sasnauskas, A. Auš - 
rotas, P. Karėčkas, R. Gied
raitis, J. Stanaitis, (L. Ulbi
nas, A. Jankauskas S. A- 
leksa, J. Dragaitis, H. Pa- 
šepavičius; po $ 2. 00 — J. 
Mačiulaitis, V. Blauzdys, K. 
Čeliauskas, B.Milašius, J. 
Stonkus, A. Šukaitis, M. 
Šniuolis, L. Meškauskas, R. 
Petrauskas, M. Lazdutis, V. 
Grikietls,’ M. Petkevičius, 
Enskaltis, Vizbaras, Kudž- 
ma, Mrs. Saunorienė, A. 
Kalmantavičius, J. Raguc - 
kas, Mrs. Voronovienė, V. 
Bernotas, A. Lukas, Z. El- 
vikienė, V. Domeika, V. Bag-' 
donas, A. Žilvytis, Mrs.Gu- 
jienė, Mrs. Burinskienė, P. 
Daugėla, K. St ankle nė, P. 
Brasas, V. Norkevičius, V. 
Tri ponas, ■ P. Rimkus, J. Ka- 
reckas, M. Biekša, E. Ku
dabas, A. Maksimavičius, V. 
Apanavičius, V. Vitkevičius, 
V. Bartininkas, J. Jokūby - 
nas, A. Muliolis, A. Kauš
pėdą, Janušauskas, M.Trum-

ŠIANDIENINIAI 
STEBUKLADARIAI

Kalbant apie didžiuosius 
šios lietuviškos kolonijos 
veiklos židinius, be abejo, 
visų mūsų žvilgsnį ir dė
mesį patraukia jau daugiau 
ketvirtį šimtmečio čia įsi
kūrusi gyva, lietuviška , re
ligine veikla spinduliuojanti, 
visiems mums apsčiai stip
rybės, vilties, gyvenimo ug - 
nies teikianti, lietuviškoji 
Prisikėlimo Parapija.

Arčiau susipažinę, tuojau 
pamatome: tai ne vien tik 
susikaupimo ir maldos na
mai, o pilna to žodžio pras
me plačiai išsišakojęs lie
tuviškasis centras, apiman
tis viskąj kas lietuviškai 
širdžiai yra miela ir bran
gu...

Šiandienų net įsivaizduoti 
neįmanoma, koks tas mūsų 
gyvenimas ir veikimas būtų 
čia, be šios parapijos. Veik 
visi jnūsų šio margo išei- 
viškojo gyvenimo lietuviško
sios buities vingiuoti keliai 
ir takeliai tampriai rišasi 
su šiuo centru ir jame iš
vystoma veikla.Galima sa - 
kyti.kad jie visi vęda pro čia, 
kur stabtelėję, pabuvoję, iš
bėga tolyn Ir rikiuojasi į 
ta platų , didįjį mūsų gyveni
mo kelią.

Tarpe visos eilės išvysto
mos veiklos, nemažai mus 
domina prieš 16 metų šios 
parapijos prieglobstyje įsi
kūręs Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas. Tik 
stebėtis belieka, kada ši tik 
savo parapijiečių gerovei 
pritaikinta finansinė orga - 
nlzacija. įsikūrusi pašonėję 
Jei to, jau nuo ankščiau susi- 
organizavusio panašios pas-
kirties kooperatyvo Parama, 
stalgiai pradėjo gražiai augti, 
plėstis, vis tvirtesniais 
žingsniais žengti pirmyn.

Dėka sumaniai vadovau
jančių asmenų, ši Institucija 
Šiandieną jau įsirikiavusi į 
stiprių, didelių ekonominių 
vienetų eiles.

Stebint šio kooperatyvo 16 
metinį narių susirinkimą ko
vo 11 d. Sekmadienio Popie
tės laike, Prisikėlimo audi - 
torijoje, belieka tik gėrėtis 

. šios organizacijos gražia 
veikla, puikiai, kultūringai , 
sklandžiai pravestu svarbiu 
susirinkimu.

Susirinkime dalyvavo apie 
300 narių. Buvo svarstomas 
ir priimtas naujas Kredito 
Kooperatyvams išleistas 
potvarkis- statutas,pravesti 
rinkimai į valdomuosius or
ganus, diskutuota visa eilė 
įdomių klausimų bei suma
nymų. Susirinkimas baigtas 

Jurgio Aušroto nuotraukoje dr. S-. Čepas, Prisikėlimo Parapijos Kredito 
Kooperatyvo valdybos pirmininkas ir kun. J. Stoškus, Londono - Delhi pa
rapijų klebonas vieno pokedbio metu.

plekas, J. Banevičius, S. 
Raupėnas, Mrs. Rakauskie
nė, P. Šeirys, P. Babinas, 
G. Banaitis, J. Vegys, P.Ko- 
velis, V. Vinerskis, O. Ku

vaišėmis gretimoje salėje.
Šia proga dera prisiminti 

ir šio Kooperatyvo sumany
tojus, steigėjus. Štai jie :dr. 
S. Čepas, J. Dvilaitis, A . 
Kuolas, J. Matulaitis, V. Už
upis.

Pirmuoju Šio K-yvo pir - 
minlnku tapo dr. S. Čepas, 
Bankelio vedėju J. Matulio
nis. Dėka šių, ir į juos pa - 
našių pasiryžėlių, pradėtas 
darbas užtikrintai vystėsi , 
augo, stiprėjo.
' Dr. Čepas tai šaunus Že
maitijos šalies sūnus- ra - 
mus, sėslaus tauraus būdo , 
nepalenkiamas ir nesiblaš- 
kantis. Tokia pat ir jo gy
venimo palydovė žmonelė. 
Augina jie'gražią, jauną kar
tą.

J. Matulionis,buvęs vals
tybininkas, bankininkas, mi - 
nisteris, VLIKo pirmininkas, 
visuomenininkas, ir kiti- 
prle šio darbo daug prisidė
jo. Tik tokiems vyrams va
dovaujant, viskas ir kilo kaip 
"ant mielių".

Dėl amžiaus Ir nesveika
tos J. Matulioniui pasitrau
kus, vedėjo pareigoms atei
na kiti taipogi pavyzdingi 
vyrai Net 9-ius metus sėk
mingai vadovauja ir ekono
mijos pakopomis gražiai ve
da Bankelio vedėjas J. Va
ranavičius ,lkl pats nuspren
džia ir pasitraukia užtar
nautam poilsiui.

Kaip kiti lietuviškieji ban
kai, taip ir šis vienetas yra 
jautrus, dosnus, galima sa
kyti visiems silpnesniems ir 
paramos reikalingiems lie
tuviškiems sambūriams, iš 
beaugančio kapitalo kas me
tai skiria nemažas sumas...

Šiuo metu bankui vadovau
ja jau išeivijoje gimęs, au - 
gęs, ekonominiais mokslais 
besidomintis jaunas žmogus 
R. Underys. Bankelis turi 
per 3. 000 narių, kurių ne
mažą dalį sudaro jau čia gi
mps mūsų jaunimas. Čia 
nuolatos dirba 5 tarnautojai, 
o prireikus, pasamdoma ir 
daugiau. Ypač iš studijuojan
čio jaunimo tarpo.

Įdomu pažymėti ir tai, kad 
tas tylusis ir kantrus že
maitis dr. S. Čepas, nuo" 
pat šio Kooperatyvo įąistei - 
gimo dienos, tebėra jo pir
mininku. Jokie žvarbesni 
vėjai, šalnos nei audringes - 
ni laikotarpiai neišgąsdino 
ir nepalenkė šio tikro že
maitiško ąžuolo. ..

Visiems mums džiugu ne 
vien stebėti, bet ir pajausti 
šios Prisikėlimo Parapijos 
ribose Įsikūrusio ir gražiai 
veikiančio ir mums nuošird
žiai patarnaujančio lietuvi šy 
ko banko darbą.

lienė, D. Kriaučiūnas, C. 
Choromanskis, A. Godelis, 
J. Sakalauskas, K. Mikšys, 
O. Mikšytė, A. Pusdešris, 
I. Varnas, A. Pintulis, S.

Taupyk ir s k o 1 i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: = IMA:

10% už 1 m. term, indėlius E x «. >
9 Vį% už 3 m. term, indėlius = M* ui
9 Vi % už pensijų ir namų planų =
9%'% speciali taup. sqsk. E 1014 % už mortgičius

už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.) E

AKTYVAI virš 22 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgižius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausto santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamos čekių ir sųskaitų 
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

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

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

M8V 1C6.

* Namų — Gyvybės
/ 4^ A>/9 J?* Automobilių
< Komerciniai

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

V BaČėnaS Alt Seasons Travel. ».o.
1551 Bloor Street W, 

TORONTO, ONTARIO .
M6P iA5 tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE SU
335 Roncas voiles Ave./ ____ ■ 44*0 a
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu o Nemokamas pristatymas e

Į

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 231-2661 231-62260

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9B 1KB

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI 

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

o Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos, 
o Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui. 
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — S v.p.p. (po 3 v.p.p. susitarė* telefonu);

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

o Lietuvių Namų narių me- rius Šileika, Jeronimas ei
liniame susirinkime Valdy- cėnas ir Benita Bedarfienė. 
bon išrinkti šie asmenys- • Muzikinė drama Emilija 
Algis Senkus, Algis Pacevi- Platerytėyra statoma ir To- 
čius, Martynas Yčas, Aud- ronte balandžio mėn. 28 d.

— Central Technical mokyklos 
salėje. Išpildo iš Chicagos

Karalėnas; A. Pinkevičius, 
j.Kazickas; po $ i. 00 - V. 
Saulis, O. Stasiulis, J. Pet
rauskas.

K. L. B. Šalpos Fondo Ha
miltono skyrius nuoširdžiai 
dėkoja visiems aukotojams 
ir rinkėjams, kurių dėka šios 
aukos buvo surinktos ir 1978 
metų laikotarpyje buvo pa
siųsta 138 dėvėtų rūbų siun
tiniai į Suvalkų Trikampį.
• NL laikraščio bendra - 
darbiai- hamiltonietis Zig
mas Pulianauskas ilgoką 
laiką praleido Floridoje, ir 
torontietis Jonas Karka buvo 
išvykęs į Los Angeles.

Skaitytojai tikisi sulaukti 
ir iš Kalifornijos, kaip ir iš 
Floridos, reportažo.

Dainavos Ansamblis. Mur 
ziką sukūrė dir. Aloy
zas Jurgutis, libreto-S. Kai
rys. Pagrindinius vaidmenis 
atlieka Nerija Linkevičiūtė , 
torontietis tenoras Rimas 
Strimaitis.

Vakaro išlaidos didelės. 
Joms padengti iš bilietų pa
jamų neužteks, todėl visi 
kviečiami, kas išgali, rašy - 
tis į mecenatų eiles. Porai 
bilietas kainuotų 100 dol. , 
vienam- 50 dol. Mecenatai, 
be bilieto gauna ir gerą va
karienę. kuri ruošiama ne
toli tos salės Bloor gatvės 
restorane.

Grafaitė Haterytė kovojo 
su savo batalijom! prieš ca
rą 1831 m. sukilime Ir su
žeista mirė. K.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Floridos Temomis
džioje už amerikonišką do - 
lerį buvo mokama 79 kana- 
dlški centai.

Manyti na, kad perkant A- 
merikoje nejud. turtą, ka- 
nadlškais pinigais, apsimo-

pėdų 
lygio, 

stulpų 
kuolų,

(T^sa 1S praeito numerioY Z. PULIANAUSKĄS
Nauju dalyku Floridoje buvo imama 9 3/4 %. Kitose 

skaitytina tai, kad sklypuose valstijose jie buvo aukštes- 
arti vandens, pastatą galima ni. Pr. metų gruodžio pra- 
statyti iškėlus jį 12 
aukščio nuo vandens 
Iškeltų pastatų ant 
arba kai kas sako ant 
pastatų teko matyti tik vieną 
kitą. Tokia statyba nelabai 
estetiškai atrodo.Reikia ma- ka kanadišką valiutą iškeis- 
nyti, kad šis naujas potvar - ti į amerikonišką čia patKa- 
kis turės vienokios ar kito
kios įtakos į sklypus ar gyV. 
pastatus.

Pasiteiravus viename ban
ke paskolų gavimo reikalu, 
buvo gautas teigiamas atsa
kymas. Už morgičines pa
skolas Floridoje tuo laiku

nadoje.Tuo būdu galima su
taupyti vieną kitą šimtą ar 
daugiau dolerių.

Tai maždaug tiek patirtų 
įspūdžių, matytų vaizdų, in
formacijų bei nuomonių gau
tų iš vietos gyventojų apie 
kaikurias šiltas Floridos sri-

“Ajpber Holidays” 
1979 M. EKSKURSIJOS 

į LIETUVĄ 
Žemiausiomis kainomis

iš MONTREALIO - BOSTONO - NEW YORKO
VIENOS SAVAITĖS: Maskva/Vilnlus/Leningradas

balandžio 11 — $795.00
balandžio 25 — $795.00
gegužės 2 Ir 9 — $829.00
gegužės 16 — $839.00

birželio 7 — $859.0Q
liepos 12 Ir rugplūčlo 2— $865.00 
rugsėjo 19 Ir rugsėjo 26— $829.00 
spalio 10 — $829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

birželio 7 Maskva 1, Vilnius 5 Ir 6 dienos Vakarų Europoje: 
Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis 
—$1399.00

birželio 2b Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, Maskva 2, 
Helsinkis 2 — $1189.00

liepos 12 Maskva 1 .Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Europoje: 
Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis
—$1399.00

rugplūčlo 2 Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų Europoje. 
Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis 
—$1399.00

rugplūčlo 8 Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, Maskva 2, 
Helsinkis 2 — $1189.00

'/ĮSOS 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 —-?Į 
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 j kitas pasaulio šalis.

Įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS

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

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)

6396 Bannantyn* Ave. Verdun, M o n t r e a I Tel. 767-6183

- -------------------------------------------------------------

Highland Auto Body
611 Lafleur Avė., LoSalle. — Tel. 366-7281

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

(Lietuviam, duodame specialių nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

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

GUY
RICHARD
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjos ir darbo atlikėjo* jums gali būti stogdengys Cuy 

Richard, kuri s jau sonloi lletuvloms patarnauja. Darbo atlieka tgflnlngol 
Ir prieinamomis kainomis. Saukite kai namo stogo* bloga* ar kai ■ ta to t*

1979.III.2 !

tis. Žinoma, toli gražu, čia 
ne viskas buvo surašyta, kas 
matyta ir girdėta. Tačiau, 
turbūt, ir nėra reikalo tai da
ryti , nes dabartyje i visos 
Floridos " paslaptys", die - 
na iš dienos daugiau aiškėja 
dėl padidėjusio ten keliauto- 
tojų skaičiaus.

Baigdamas, dar truputį no
riu sustoti ties liet, klubu St. 
Petersburge, kurio patalpos 
gerokai praplėstos ir lietuvių 
veikla labai šakota.

To pasėkoje dabar yra dvi 
salės: didžioji ir mažoji. Šia
me mieste yra didokas skai
čius liet, organizacijų, ku
rios nori ir naudojasi klubo 
patalpomis, kurios veik kas
dieną užimtos įvairiems org. 
poreikiams. Po ranka turiu 
Floridos Amer. Liet. Klubo’ 
Biuletenį, iš kurio noriu šį- 
tą čia patiekti. Lapkričio 1 d.

KRONIKA

Liet. Klubas buvo suruošęs 
rašytojos-laureatės Birutės 
Pukele vielutės .literatūros 
vakarą. Rašytoja veik dvi 
valandas skaitė savo kuri - 
nlus, dalį jų deklamavo. Jos 
kūryba klausytojams labai 
patiko. Po programos buvo 
jaukus pabendravimas - ka
vutė.

Klubo rudens balius įvyko 
lapkričio 19 d. Buvo suvai
dinta dr. B. Zelbienės pa
ruošta ir režisuota dviejų 
veiksmų kpmedija: Ko vel
nias negali - boba padarys. 
Moterų sekstetas padainavo 
keletą dainų. Renginys praė
jo dabai sėkmingai.

Gruodžio 14-17 dienomis 
klubas buvo suruošęs dail. 
Jurgio Juodžio parodą. Po 
parodos atidarymo vyko me
ninė dalis, dalyvaujant klubo 
sekstetui o po to kavutė, tor
tas, punčas ir kt. skanumy
nai.

(Del vietos stokos pabaiga kt.nr.)

Montreal

PAGERBTUVES
Stasė ir Jonas Naruševi- 

čiai vasario 10 d. savo na
muose gausiam giminių ir 
draugų tarpe atšventė 25 men 
tų vedybinio gyvenimo jubi
liejų. į šią iškilmingą puotą 
nebijodami nei didelių šal
čių, nei sniego pusnių, * su
važiavo Jono artimieji gimi
nės iš West Lome, Ont. : 
sesuo Teresė su vyru Juozu 
Rastopkevičium, brolis Vin

cas su žmona Onute, brolio 
sūnus Antanas su sužadėtine 
ir dr. Kazys ir Angelė Am- 
brozaičiai iš Toronto.

Jubiliatus visų vardu pa
sveikino dukra Roma Lapi - 
nienė pakviesdama visus su
giedoti " Ilgiausių Metų ". 
Sveikinimo adresą paruošė 
ir įteikė krikšto sūnus Linas 
Piečaitis.

Sukaktuvininkai buvo apdo
vanoti gražiomis ir verti n-

EKSKURSUOS 1 LIETUVĄ 1979

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

ir Rugsėjo 20 dienomis.

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

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS / ŠĮ
KRAŠTĄ - KANADĄ

KELIONĖ į MIAMI TIK $129 - LĖKTUVU
Rašyti angliikai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.) 

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

f V laditnir U rb one)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

KELIONĖMS Į LIETUV AP AT ARM AU J AME VIRS 26 MET Al!

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

PADĖKA
(Onai Motuzienei mirus)

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Aranauskui,S.J. už 
maldas bažnyčioje ir palydėjimo i kapines; Sese
lėms Olivetai ir Teresei už Rožančiaus sukalbėji
mo pravedima laidotuvių namuose, Sv. Onos ir Šv. 
Elzbietos draugijoms iš Sv. Kazimiero parapijos; 
Šv. Onos draugijai, K.L.K. Moterų draugi jai ir 
Gyvojo Rožančiaus draugijai iš Aušros Vartų 
parapijos.

Dėkojame uz gėles ir mišioms aukas ir užuo- 
iautas žodžiu ir spaudoje, už nuosirdzius rasinius 
P. Bendžaifienei ir N. Bagdžiūnienei laikraštyje 
bei L. Stankevičiui per radijo pusvalandį; taipgi, 
visiems aplankiusiems velione koplyčioje ir paly- 
dejusiems i amžino poilsio vieta — kapines.

Dėkojame seimininkėms ir visiems prisideju- 
siems pyragaičiais ir kepsniais be< kitu pasitar- 
navimu laidotuvių pusryčiu metu.

Duktė Brone Laurinaitiene ir 
sūnūs Juozas su šeima

Mielai Kolegei
JŪRATEI - CIPLIJAUSKAITEI -

TANNER ir jos seserims Birutei ir Danutei, jų 
brangiai motinai mirus, nuoširdžia užuojauta 
reiškia —

Montrealio Lietuvių Akademinis 
Sambūri s

Mielus Brone, Joną Lukoševičius ir visa jų 
seimą, mirus ponios BROLIUI ADOLFUI ČEPUI 
Lietuvoje, nuoširdžiausiai užjaučiu ir dalinuosi^ 
jų liūdesiu -

Elzbieta Kardelienė

gomis dovanomis. Vakaras Mieli Stase ir Jonai, Iin- 
praėjo jaukioje nuotaikoje, kime geriausios sėkmės ir 
Dainos ir šokiai užsitęsė tolimesniame Jūsų gyvenime, 
gerokai į sekančią dieną. dj.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
1979

AA ŽEMIAUSIA KAINA
^■Bdibiu su visu išlaikymu ir aprodymu
™ $ 1198. oa

Išvykstama is Montrealio. gegužes 25 ir griztama birželio 13 d.

'įskrenda lėktuvas is Montrealio gegužės 25d. 20 : 05v.
MONTREALIS - HELSINKIS -

(Laivu) - TALINAS ~ 5dienos 
(Lėktuvu) i-. RYGA — 3 dienos

- VILNIUS - 5 dienos
- LENINGRADAS - 2 dienos.

. $ 1198.00 kalno galt būti siek tiek pakeista del dolerio kurso nepastovumo. 
I *lq kaina įskaitoma: kelionė lėktuvu, laivu I T alina, visi persė
dimai, aerouostu mokeselczi, draudimai, I -mo» klasė* viešbučiai, 
3 maisto patiekalai dlenoje(l««kyru» tiktai pusryčiai Helslnky)e), 
vieno* dienos ekskursija I Kauna Ir Traku*, kitu dienu miestu ap
žiūrėjimas, viena* teatro bilieto* Leningrade Ir likllmlngo 
vakarienė.

Kreipkite* pa*
Michael K argey,

PANORAMA TOURS INC.
204 3 Stanley Street, 
Montreal, P.O. H3A 1R7 
Tel. (514) 286-3522.

kelnėms-
pristatant

ir atsiimant
M PHILIPPE IZZI —_ __ _ _

SKAMBINKIT - 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

" - ” e7661 „A CENTRAIS
495-90e AVĖ 

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

766-2667.
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NL REIKALAI
NL LAIKRAŠČIO SPAUDOS BALIUS balandžio 21 d. •- 

Atvelykio šeštadienį Aušros Vartų parapijos salėje. Programa 
išpildys Toronto Vyru Choras, vad. sol. V. Verikaičio. Svečiai 
torontiečiai, karšta vakariene, geras orkestras ir kitos staig
menos sudarys baliaus malonią pavasariška.nuotaika. Kviečia
me atsilankyti is visur, bet ypač, montrealiečius rezervuoti* 
laika šiam vakarui. NL.

MONTREAL 10 GINTARO ANSAMBLIS RUOŠIASI
PAMINĖTI DEŠIMTĄSIAS ĮSIKŪRIMO 

METINES
Po gražaus pasirodymo 

Vasario 16-tos minėjime , 
"Gintaras" toliau ruošiasi 
metiniam koncertui, kurio 
metu bus atžymėta ir dešim
toji įsikūrimo sukaktis. Kon
certui parinkta graži Andre 
Laurendeau CEGEPsalė La

mėn. 5 d. 7 vai. vakaro punk
tualiai. Programoje Donelai
čio Metų šviesoje bus "pa
vaizduoti mūsų tautiniai šo
kiai, liaudies dainos ir mu
zika. Po koncerto Aušros 
Vartų parapijos salėje balius 
ir Šokiai visiems.: jaunimui ,

Salle, 1111 Lapiere St. visiš
kai prie Angrinon parko, vos 
keletas minučių nuo Metro 
stoties Angrinbn, važiuojant 
Nr. 113 autobusu. Mašina pri
važiavimas labai patogus iš 
visų miesto dalių, važiuojant 
de laVerendrye Boulevard už 
Angrinon parko pirma gatvė. 
Mašinų pasistatymui labai di
delė neapmokama aikštė.
Koncertas įvyks gegužės

vyresniam jaunimui, suaugu
siems ir visiems kitiems 
vienaip ar kitaip savo amžių 
skaičiuojantiems. Visiems 
montrealiečiams bus graži 
proga vėl pamatyti "Gintarą" 
su naujai paruošta pilna pro
grama. Tikimasi susilaukti 
svečių ir iŠ kitur. Teko gir
dėti, kad kai kurios jaunimo 
grupės organizuojasi atvykti 
į šį Gintaro dešimtmetį, pi.

Naujoji Gintaro vadovybė — is kairės: Ina Kiidienė-Dainų mokytoja. Algis 
Lapinas -Orkestro vedėjas. Rasa LukoSeviėlute-Glntaro vadovė ir šoklų 
mokytoja ir Andrius Lapinas-Gintarėlio vadovas.

MONTREALIO
LITUANISTINĖ MČKYKLA

Kiekvienais metais mūsų 
Lituanistinė Mokykla pamini 
lietuvių tautos, didžiąją šven
tę - Vasario 16-ąją.

Šiais metais ji buvo at
švęsta vasario 17 d.Mokyk - 
loe patalpose. Minėjime da
lyvavo Mokyklos globėjas 
kun. J. Aranausk 's S.J., K. 
L. B. Montreallo Apylinkės 
pirm. Inž.Algis Kličlus, Kul
tūriniams Reikalams Atsto
vė Irena Lukoševičienė, 
Švietimo Atstovas Petras 
Adamonls.

Mokiniai organizuotai, pa- 
slpuošę tautiniais rūbais,į - 
nešė mūsų trispalvę vėliavą. 
Minėjimą pradėjo Mokyklos 
vedėja Monika Jonynlenė mi
nutės tyla už žuvusius ir ko
vojančius dėl Lietuvos lais
vės.

Programą pravedė 9 sky
riaus mokinė Rūta Žurkevl- 
člūtė.

Pirmąjį žodį tarė Bend
ruomenės pirm. A.Kllčlus , 
supažindindamas mokinius 
su bendruomenės žodžio 
prasme Ir jos reikšme mūsų 
dabartiniame gyvenime.

9 sk. mokinė Karolina Ot- 
taltė paskaitė savo rašinėlį,

liečiantį Vasario 16 d.pras
mę.

Pasibaigus oficialiai da
liai, prasidėjo meninė prog
rama, kurią Išpildė prade - 
dant mažučiais mokiniais Ir 
baigiant aukštesniais sky
riais.

Programą paruošė moky
tojos. Tautinius šoklus pa
šoko vyr. skyriaus mokiniai, 
kuriems vadovauja Ina Lu- 
koševlčlūtė.

Seselės Teresės vadovau
jami mokintai dviem ar trim 
balsais gražiai padainavo 
keletą dainų.

Padėką už gyvą minėjimo 
surengimą Tėvų Komiteto 
vardu pareiškė Sigitas Bar
šauskas.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.
• "Litas" Kredito Unijos na
rių susirinkime praėjusį 
šeštadienį į valdybą darinkti 
4 asmenys: Algis Kličius, 
Bruno Bulota, Rūta Rudins- 
kienė - Pocauskaitė ir Julius 
Jurėnas: Kredito Komisijon: 
Jonas Adomonis ir Rev. K- 
jon - Kostas Toliušis.
® Petras Vaupshas, Bell Te
lephone Co. tarnautojas , iš
vyko į Saudi Arabia vieniems 
metams kompanijos reika -

C MONTREAL WEST

LEONAS GUREOCAS

AUTOMOBILE
PoMhc ir Buick ir Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI J-UMS, 
PASITARNAUS I

Selet Manager 
(Lietuvi! outovos) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Menegertu 

LEO OUBEKAS

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytoja* 

— • —
1440 rue Ste-Cathieihie Ouest 

Suite 600

Tel: 866-8235, nuimt 488-8528

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

i4io ouy stumt 
auna u- u 

MONTMBAL PQ-
T ei. 932 -6662, nomų 73’. 9681.

muu Montreal weet automobile
11 WESTMINSTER ŠOUTH 469-5391 

............................................................. ..

Dr. E. Andrukaitis, «□.. <e>
TtU.i 522-7236 MOHTRtAL H2J 1 K4

>32, BOUL. ST-JO6CFH K. P. Q. CANADA

Dr.A.S. popieraitis
R A.. M.D..C.M.. M.Sc., L.M.C.C- E.lt.C.S.fr'

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, JtĮ, 9?1 - 4024
Suita 215, Montreal 109, Que.

NOTARĖ

pharmaciens PHARMACISTS,

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open,

366-9742Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. 0 9:30 p.m.
L i vra i son gratuite - Free delivery 
Skubus ir nakainuojantis pristatymas 

7626. rue Central St..Ville LaSalle

365-0505

SVARBU
NAMU DRAUDIME TURĖTI VAGYSTES DRAUDIMĄ 
INVENTORIUI.

«ĮSIDĖMĖTINA”
KAD VISOS DRAUDIMO BENDROVES DRAUDŽIA

TIK $1000.- PRIE BENDRO DRAUDIMO KAILINIUS

IR BRANGENYBES, VAGYSTES ATVEJU.

TODĖL REIKIA APDRAUSTI 
KAILINIUS IR BRANGENYBES, 

PRIEDINIU DRAUDIMU.

ADAMONIS Insurance Agency Inc.
Tel.: 722-3545

8 psl.

Rūta Pocauskas,BCL
NOTAIRB - NOTARY 

TITUS ATTORNEY

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

Toli 279-1161; Ros. 636-9909.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, b*, bcl
216 St. Paul W., Montreal, P-O- 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
Suite 627, 3 Plf Vi/fe Mar/e, 

Montreal, Quebec H3B 2E3
Tol. (514) 87I-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bjl, B.C.L.
168 Notre Dome Street £. Jvito 205.

Tol: 866 2043; 866-2064

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

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

VINCAS PIEČAITIS

Nekilnojamo Turto Patarnavimas Monrealyje
I n vestaci jos J, A. V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, AUetreel 409
TIL.727*3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Alberta* N O R K E LI 0 N AS , IA C5.G. LB.
Komorcinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybes, gyvybės draudimas

75
METU SPAUDOS ATGAVIMO

tflįinėji mas
įvyks kovo 31 d., 7 vai. vak. Aušros Vartų parapijos salėje, i

Programoje: kun. dr. Pr. Gaidos paskaita ir 
Birutės Vaitkūnaitės-Nagienes paruošta 
meninė programos pyne.

Po minėjimo salti užkandžiai - vakarienė • baras ir kt.

įėjimas - $5.00 suaugusiems, 
$3.00 moksleiviams.

Rengia — K.L.K. Moterų Draugija.

• Sol. Gina Čapkauskienė po 
išvykos į Floridą ir keliose 
vietovėse dalyvavimo Vasa
rio 16-sios minėjimuose, ruo
šiasi balandžio mėn. 21 d. 
Donizetti operai Chicagoje.
o Ansas Lymantas išvykęs

DĖMESIO
i Geriausios rusles gintariniai po- 

puotalai bu 1 p ardavlnefOml pa* 
skutlnl karta per Šauliu Vakaro 
kovo 24 d. Ir ant rytojaus po 10 v, 
Ir 11 v. pamaldų — Auiros Vartų 
parapijos salėjo.

atostogoms į Caracas’as —------------------------------ 1------ ----
Venezuela. income tax
• Albina Styrienė buvo iš- Pl,d°uformos prašou 

vykusi į Chicago aplankyti su- Leonul Mor(too,i,o|. <
sirgusį ir turėjusį operaciją, 
brolį Justiną Vizgirdą.
• M. Čapkausko naujai iš
leistą knygą "Palyginimų Žo
dynas " galima gauti Aušros 
Vartų parapijus salės kioske.)
• Birutė Kirstukas su savo 
vyru Ronald Vokey susilaukė 
pirmagimės dukters.

«i« b’*' •

NAMAI-APARTMENT Al- 
ŽEMĖ-PASKOLOS

^-•^D.N.BALTRUKONIS 
ststTM* Sylko Realuos Ine.

445 Jean Talon W, Suita 305,Mtl.
Tel; 273-9181 R< s.737-084<

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

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Seitadienials
Sekmadieniais

AKTYVA/ — virš 15 milijonų 
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 
term, indėlius 2-3 metų 
pensijų ir namų «-tas 
taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas 
OUODA PASKOLAS: 

asmenines ....................
nekiln. turto ...............
investacines ............... .

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

10-3 
10-3 

uždaryta
10-8 
10-8 
9-1 

9.30 - 1

10%
9»/4%

... 9%
9%

.6%

10’/a% 
10>/4% 
10’/2%

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodama "American Espress" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokomas čekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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