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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS

HARRISBURG'O RADIACIJA 
SIEKIA OTTAWA

Sugedusio reaktoriaus ra
diacijos plitimas sustabdy
tas fa* pranešta,kad nėščios 
moterys Ir valkai gali grįžti 
į savo namus. Trys moksli
ninkai Iš Washington'o įspė
ja, kad rizika sveikatai gy - 
venančlų aplinkui paliestą 
vietovę dar nepasibaigė.

Prof. dr. E. Sternglass 
tvirtina, kad yra pasklidęs 
didelis kiekis radioaktyvaus 
lodino Ir naujagimių rytų 
pakraštyje, siekiant net 
Ottawą, New York'ą, Boston'e 
tyroldo liaukų veikimas tu
ri būti tikrinamas per kele
tą sekančių metų. Jeigu ty
roldo liaukos sutrikimai ne
pastebėti laiku- ,tal gali su
kelti protinį atsilikimą val
kuose.

Kiti du mokslininkai skel
bia, kad radiacija paliestoje 
vietovėje yra stipri, padidi 
na vėžio Ilgos galimybes, Ir 
truks Ilgai,kol Išsisklaidys.

Popiežius Jonas II verbų sekma
dienio procesijoje.

BALTIEČIAI KANADOS PARLAMENTO 
RŪMUOSE 0TTAW0JE 

(Tąsa is praeito numerio) 

KONCERTAS
Koncertas buvo iš trijų da

lių. Pirmąją dalį atliko estas 
Avo Kitasik, baritonas, dai
nuojantis Kanados operoje. 
Įspūdingai padainavo tris kū
rinius, vienas iš jų estų kom
pozitoriaus, taip pat ir ariją 
iš Sevilijos Kirpėjo.

Latvių kanklių ansamblis, 
vadovaujamas Arianos Lie- 
pina, paskambino 4 latvių 
liaudies dainas; jos buvo pa
lydėtos dainavimu.

Trečiojoje dalyje moterų garbės nario 
dainų vienetas "Volungės" iš 
Toronto padainavo "Lietus ly- jams, 
noja", "Tu, giruže" (V. Kai 
riukščio), "Skamba, skamba toks pažymėjimas buvo įteik

tas parlamento nariui iš To
ronto, Charles Caccia, 
tis jau treti metai yra vie
nas iš parlamentarinio glo
bos komiteto pirmininkų,

rengėjams pasigėrėjimą.Au
dinių kūrėjos buvo: A. Tamo
šaitienė (Kingston), G. Mont
vilienė, D. Staškevičienė, Kr. 
Makauskienė, A. Veselkienė 
ir G. Bendžiutė ( visos iš 
Montrealio).

Latviai išstatė sidabro ir 
aukso meniškus papuošalus, 
o estai iliustratyvinės grafi
kos pavyzdžių.
BALTIEČIŲ RĖMĖJŲ 
PAGERBIMAS

Baltiečių Vakaro proga į- 
teikiami Baltų Federacijos 

pažymėjimai
Kanados visuomenės veikė- 

daug padėjusioms
Baltų Federacijai. Šįmet

ARABU LYGA DAR VIS 
PRIEŠINGA
Arabų Lygos kraštai ne

patenkinti Egypto ir Izraelio 
taika* grąsina iškelsianti 
savo būstinę iš Cairo. /

Egypto premjeras Khalil 
tačiau pareiškė, kad tai ne
atliktų Lygos nuostatams, 
kad tai yra netinkamas nu
tarimas, ir išgabenti Lygos 
dokumentus ar kartotekas - 
neįeisiąs.

kanklės" ( J. Govėdos ) ir 
"Pienė" ( S- Saulyno, muz.
M. Vaitkevičiaus ) ir skudu
čiais pagrojo "Untytę". "Vo
lungių" išpildymas buvo la
bai geras ir darnus. Publika kaip Kanados delegatas daly-

POPIEŽIUS MELDŽIASI 
UZ KALINIUS

Popiežius Jonas Paulius
II, palaiminęs palmių ir aly
vų šakeles Verbų sekmadie
nį, meldėsi, kviesdamas vi
sus prisidėti maldomis už 
" brolius ir 
neteisingai 
muose ir 
lageriuose".

Taip pat meldėsi ir tikin
čiuosius ragino, prašydamas, 
kad "tegul tie,kurie turi lai
kiną ar dvasinį autoritetą , 
savo galios nepernaudotų".

Verbų Sekmadienio rituale 
dalyvavo apie 70. 000 žmonių

seseris, kurie 
kenčia kalė ji- 
koncentracijos

entuziastingais plojimais iš
šaukė pakartojimui ir Volun
gėj padainavo " Nemunėli , 
Nemunėli". Dirigavo jų va
dovė muz. Dalia Viskontienė, 
akomponavo Silvija Frfeima- 
nienė.
TAUTINĖS PARODOS

Jau treti metai Baltiečių 
Vakaro metu priėmimų salė
je daroma nedidelės parodos 
parodyti dalį baltiečių kūry
bos. Šį kartą lietuviai išsta
tė kelioliką lietuviškų audi- 
nių-kilimų austų lietuviškais 
liaudies motyvais. Audinių 
raštingumas ir spalvingumas 
patiko susirinkusiems ir dau
gelis jų asmeniškai pareiškė

ku-

vavo Belgrado Konferencijoje 
ir įteikė sovietų atstovams 
lietuvių paruoštą memoran
dumą apie persekiojimus 
Lieuvoje.

Kartu su garbės pažymė
jimu įteikta gintariniai ran
kogalių segtukai ir kaklaraiš
čio laikiklis kaip simbolinės 
dovanėlės iš Baltų kraštų. 
Panašūs segtukai ir laikiklis 
buvo įteikta garbės svečiui 
parlamento pirmininkui Ja
mes Jerome ir taip pat se
nato pirmininkei senatorei 
Renaude Lapointe. Šie me
niški papuošalai buvo spe - 
daliai pagaminti dail. Va
lentinos Balsienės iš Toron-

TORONTO VYRŲ CHORAS - I-tenorai: A.Jokubaitis, A. Dilkus, P. Kėvelaitis, J. Lasys, V. Strimaitis, P. Murauskas,* v. Simanavičius, T. Stanulis; 
II - tenorai: J. Bukšaitis, J. Karasiejus, J. Kišk un as, J. Maniu^ka, V. Melnykas, A. Padolskis, A. Paulius. A. Po vii sus
kas, L. Valiukas; Baritonai: J. Nešukaitis, V. Šlenys, R. šilingauskas, V. Šilininkas, P. Šturmas, B. Urbelis, S. Vailo
kas, P.Zubas; Bosai: K.Cincikas, J. Dambrauskas, S. Janavičius, P. Kudreikis, Z. Rėvas. M, Sb'-pšys. K. Žilvitis.

(Nuotrauka iŠ pirmojo koncerto, dalyvaujant sol. A. Pavasariui ir akomp. J. Govedai,choro vad.ir dirigentui sol. 
Vaclovui Verikaiciui Įteikiamas laikrodis. Šia choristų dovaną Įteikia reikalą vedėjas Teodoras Stanulis)

CANADA - MONTREAL - (Established 1941)

Senatorius Paul Yuzyk, Baltiečių Vakaro parlamentinio globos komiteto ko- 
pirmininkas tarpe V. Stanevičienės Ir L. Skrlpkutes, KLB Kramto vald. norią.

to, iš. lietuviško gintaro ir 
sidabro.
BALTIEČIŲ VAKARO 
REIKŠMĖ

Šalia pagrindinio tikslo - 
supažindinti Kanados val
džios atstovus ir parlamen
tarus su padėtimi Baltijos 
valstybėse, šie "Baltiečių 
Vakarai" pasidarė vienu iš 
svarbiausių Kanados baltie
čių kontaktų su vyriausybe 
Be 20 parlamentarų globos 
komitete jau susidarė dau
giau kaip šimtas kitų, ku
riems gerai žinomi baltiečių 
reikalai ir aspiracijos. Ir 
tai naudinga Lietuvos ir mū
sų reikalams. Pereitais me
tais Belgrado konferencijoje 
svarstant Helsinkio paktą Ka
nados parlamentarinėje de
legacijoje buvo du senatoriai 
ir du parlamento nariai, ku
rie yra Baltiečių Vakaro 
globos komitete; jie nusivežė 
pakankamai medžiagos apie 
persekiojimus Lietuvoje ir 
kitose 3s Baltijos valstybėse, 
pav. , dokumentuotus atsiti
kimus, kai dukterei nebuvo 
leidžiama atsilankyti pas tė
vus Kanadoje, ar sūnui emi
gruoti pas savo senstančią 
motiną našlę.

Prieš trejus metus tuome- Hamiltono, Montrealio, Pe
tin! s parlamento narys, da- terborough ir Ottawos: kon- 
bar senatorius dr. Stanley sulas dr. J. Žmuidzinas su 
Haidasz parlamente pravedė žmona, Pasaulio LB garbės 
rezoliuciją, kurią Kanada pa-teismo pirm. dr. J. Sungai- 
tvirtino, kad nepripažįsta 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą. Tokio pat turinio 
rezoliuciją senate pravedė 
C. W. Carter. Tokioms re
zoliucijoms pravesti reikia 
gauti visų partijų ir visų po
sėdyje dalyvaujančių parla -
mentarų vienbalsį pritarimą, tawos KLB pirm. G. Procu -

Šįmet Lietuvos, Latvijos ta, sol. Gina čapkauskienė, 
ir Estijos konsulai, dr. J. kun. dr. V. Skilandžiunas, 
Žmuidzinas, dr. E. Upnieks H. Lapas su žmona, S. Kuz- 
ir L Hensoo buvo pakviesti mas ir kiti, 
į diplomatams skirtą ložę 
stebėti senato posėdį.

man Cafik ir šiemet ir per
nai atsilankė į priėmimą. 
Toki kontaktai su parlamen
tarais ir pareigūnais padeda 
gauti paramas kultūriniams 
parengimams, kaip kad Pa
saulio Lietuvių Dienoms To- 
tonte pereitais metais. 
BENDROS PASTABOS

Vakarams stengiamasi su
teikti tautinio kolorito paro - 
domis, koncertų muzika, de
koracijomis; baltiečių mo
terys dalyvauja su tautiniais 
rūbais. Šįmet lietuviškų kos
tiumų buvo ypatingai daug: 
per dvidešimts, nes prisidė
jo 12 "Volungės'' dainos vie
neto dainininkių . Lietuviš
ki kostiumai ypatingai įspū
dingi savo spalvingumu ir 
raštingumu.

Su kava vaišinta specialiai 
paruoštais lietuviškais ska - 
numynais: raguoliais, ežiu
kais, tortais, žagarėliais, 
estišku likeriu. Tam tikslui 
paruoštas specialiai deko
ruotas stalas.

Dalyvao 220 žmonių ( tiek 
salė patogiai talpina ), iš 
jų apie 100 baltiečių atsto
vaujančių baltiečių visuome
ninį ir kultūrinį veikimą. 
Lietuvių buvo iš Toronto,

la su žmona, Kanados LB 
pirm. J. R. Simanavičius , 
K LB centro valdybos nariai - 
L. Skripkutė, V. Stanevičie
nė, J.Kuraitė; Tarybos na
riai: I. Meiklejohn, J. V. Da
nys, profesoriai Romas ir 
Joana Vastokai, Toronto KL 
B pirm. A. Juzukonis, Ot-

Vakaras praėjo labai sek- 
Jo mingai, sudėtinga programa 

metu sen. S. Haidasz prista - su nemažai kalbėtojų vyko 
tė senatui konsulus. sklandžiai, nes kalbos buvo

Kanadoje yra speciali mi-trumpos . Susilaukta pagyri- 
nisterija daugiakultūriniams mų ir iš parlamentarų ir iš 
reikalams. Ministeris Nor- diplomatų. J. V. D.

JAUNIME !_ norjais . KANADQS L|ETUv|U FONDĄ.

- Fondo ateitis - Jūsų, rankose I
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Ui Lietuvos išlaisvinimą! U! iŠtilamybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada !
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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Velykos ir velykiniai 
margučiai
Velykos krikščionių civili

zacijos žmogui reiškia Kris
taus prisikėlimą iš numiru
sių. Velykų rytą religiniu 
požiūriu, jis vėl pasirodo 
pilnai alsuojančios gyvybės 
ženkle.

Kiekvienas augalas nusi - 
metęs šalčio apkaustymą, at
gijęs stiebiasi į saulę, šilu
mą ir šviesą. O juo labiau 
žmogus ieškąs šilimos, gė
rio ir tiesos. Jis su pavasa
rio gamta atbudęs žengia 
į viltingą naują gyvenimą.

Iš senų senovės laikų Ve
lykų simboliu buvo laikomas 
velykinis kiaušinis, nes iš jo 
išrieda gyvybė.

Ir šiai Prisikėlimo - Gy
vybės šventei žmonės ruoš
davosi. įvairiais būdais da
žydavo - margindavo velyki
nius kiaušinius, juos vadin
dami velykiniais margučiais. 
O kiek tai būdavo nemiego
tų naktų moterims, bet tai 
būdavo darbo vaisius, ku
riuo džiaugdavosi ne tik vai
kai, bet ir suaugusieji.

Ši įdomi taikomosios dai
lės šaka plačiai paplitusi ir 
žinoma nuo seno. Ją * mini 
jau XVI amž. autoriai, ra
šydami apie lietuvių liaudies 
papročius. Margučių puošimo 
tradicija prasidėdavo nuo 
vaikystės dienų, kur kiekvie-

4. Įrašymu puoštas margu
tis — Prienų Margi
nių km. 1930 m.

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

KALBA, BET NEVEIKIA. ; ,
Lietuviai prikalba ir pri

rašo, kad reiktų pasaulį in
formuoti apie komunizmo 
tikrovę, bet tos kalbos ir 
raštai lieka tik savo tarpe. 
Jei tuo reikalu kas nors pra- 
kiša kelias eilutes į ang
lų kalbos spaudą, tai savojoj 
keli lapai pasigyrimų. O kai 
reikia 
darbą, 
atlieka 
girdėti 
tokių Kanadoje yra Giliardas 
URBONAS. Jo iki šiol būtų 
niekas nežinojęs, jei ne jo 
leidžiamas prieškomunisfi
nis 12X16 colių formato 28 ar 
30 puslapių anglų kalba aukš
to lygio mėnraštis "SPEAK 
UP", kuris gražiai apie ko
munizmą informuoja angliš-

Toronto Sun" redakto-
Worthingtonas apie

Hgą

padaryti efektingesnį 
tai pamatai, kad jį 
visai nežinomi ir ne- 
asmenys. Vienas iš

2 psl.

PANORAMA
IŠSILAISVINIMO 
PROŠVAISTĖS

Neseniai Ameriką lankęs 
Kinijos vicepremjeras Teng 
pas Tūlė, kad Kinija, Amerika,* 
Japonija Ir Vakarų Europos 
valstybės sudarytų bendrą 
liniją prieš sovietų Imperia
lizmą. Tas, žinoma, sukrėtė 
Kremliaus carlukus.

Sovietų ambasadorius Wa
shington’e A. Dobrynin be
matant pasirodė Baltuosiuo
se Rū muos e, re Ikalauda mas 
užčiaupti Teng burną. Brež
nevo politinis patarėjas, ne
gavęs sau norimos reakcl - 
jos, davė per televiziją pa
sikalbėjimą sū žymiu ame - 
rtklečlų reporteriu, pagrą - 
s Indą mas, kad jei Kinija pa
lenks Amertką'į savo pusę , 
tai III Pasaulinis Karas gali 
būti nebetoli.

Reikalas, tačiau, amerlkle- 
nas parodydavo savo sugebė- člams nėra taipjau papras- 

Tas yra būdinga ne tas. Tuoj pat pasirodė Ame
rikos komunistų partija, ap-

jimus.
tik lietuviams ar baltų tau
toms, bet iš tikrųjų, tai sena kaltindama fašizmu amerl- 
ir labai įvairi daugelio pa - kiečius politikus Ir visą da- 
saulio tautų tradicija. bartlnę valdžią. Iš savo pu

sės Japonijos žymūs vald-
Lietuvoje velykiniais mar- žios pareigūnai priminė so- 

gučiais vaikus apdovanodavo vietų Rusijai skubiai gražln- 
jų krikšto podžiai, kurie Ve- tl Japonijai Kurilų salas, už - 
lykų dieną juos aplankydavo. Imtas pastarojo karo metu, 
Velykiniais margučiais vyk- tuo dar daugiau prisidėdami
dydavo įvairius žaidimus, y-prie vis didėjančio įtempi-, carų talkais rusai 
pač kaimo paaugliai, į arti
miausią bažnytkaimį susinę- 
šę išsirinktus stipriausius 
margučius, muščiais ar ri- 
dinėjimu, vienas už kitą 
džiaugdavosi laimėjimais.

mo:
Nors telkiasi debesys, gali 

vėl praeiti susitelkusios 
audros Ir greičiausia praeis, 
nes karas sunaikintų visus , 
tačiau reikia tikėtis,kad iš
silaisvinimo prošvaistės vis 
didės. Antlsovletlnės jėgos 
darosi tokios, kad sovietų 
"kelias atgal" galt prasidėti 
Ir be jokio karo. Kaip ten 
bebūtų,tačiau yra atėjęs lai
kas visiems pradėti atsis
kaityti su sovietais. Atsis
kaitymas tegali prasldė- 

Zaidimai su velykiniais 
margučiais nėra būdingas vien 
tik lietuviams. Paprotys ri
dinėti yra žinomas nuo seno
vės ir kitose tautose. Lietu
voje labai suintensyvėjo: tik 
XIX amž. viduryje. Lietuvos 
nepriklausomybės laikotar
pyje jis nebuvo populiarina- nuo Kinijos. Nors Amerl- 
mas ir net paskutiniuoju laiku Y1-3 stlPrl ekonomiškai, 
buvo beišeinąs lyg iš mados. 
Nevertėtų pamiršti velykinių 
margučių meno. Tai origina 
Ii taikomosios dailės šaka. 
Gal vertėtų margučiams su
teikti, kad ir kitą turinį,bet 
grąžinti senąją pavasario at
gimimo šventės reikšmę.

prp.

6. Įrašymu duoU-is margu
tis — Alytaus — Jurge
lioniu km. 1928 rn.

bet silpna politiškai.Sovie
tai yra spėję Infiltruoti savo 
ageitats bevelk visus visuo
menės sluogsnlus, ypač 
mokslines įstaigas. Tai bu
vo priežastis prez. Nixon’ 
o kritimo, taip pat Vietnamo 
karo pralaimėjimo. Ir dabar 
prez. Carter’ Is, jei Ir kažln- 
kulp norėtų susidėti su Kini
ja, vlstlek turėtų būti labai 
atsargus, nes prosovfetlškt 
elementai gali vėl į gatves 
Išvesti minias demonstrantų 
gali sugalvoti naujų Water - 
gate.

Kinija yra kitokioje padė
tyje. Ji yra sovietų supama 
Iš visų pusių. Rusai Japoni
jos Kurilų salose, rasai 
Mongolijoje, rusai carų lai
kais užgrobtose Kinijos že
mėse, kurių pasienio Ilgis 
siekia virš 4.000 myllų.Kl- 

mas ir kova prieš jį lietuvių 
visai neliestų. Mano supra
timu, visi lietuvių kalboj laik
raščiai turėtų savo skaityto
jus ragint, kad visi šiam pa- 
sišventėliuiir jo laikraščiui 
eitų į pagalbą. Dažnai girdi
me raginimus aukoti religi
nei šalpai, nes ji komunizmo 
persekiojama. Ar nebūtų tas 
pats, kad sykiu būtų aukoja - 
ma ir komunizmo silpnini
mui ir visiškam jo sunaiki- 
mui, tai religija ir be šal
pos būtų laisva. "Speak Up" 
ta krytimi yra padaręs di- 

kai kalbančius žmones. Bet 
kas iš lietuvių teiravosi pas 
jį ar reikalinga kokia pagal
ba ir ar tą pagalbą pasiūlę?

"Tėviškės Žiburiai" kovo 
8 d. laidoje paminėjo, kad 
"The 
rius
"Speak Up" parašęs 
straipsnį, kuriame paminė
jęs, kad šis laikraštis esąs 
sunkioje ekonominėje padė
tyje ir jei neatsirasią pagal
bos, tai laikraštis šią vasa
rą sustosiąs. Priminta, kad 
Worthingtonas nurodo ir ad
resą paramai siųsti. O adre-delį žingsnį ir reiktų jį pa
sas toks: " Speak Up", P. O. 
Box 272, Station B, Toronto, 
Ont. M5T 2W2. Metinė pre
numerata $ 7. 50. "TŽ" nuo 
savęs nė pusės žodžio nepri
dėjo, atrodo, kad komuniz-

laikyti, kad jis nesustotų.
2000 prenumeratorių ne visi 
lietuviški laikraščiai turi, o 
jei atsirado sugebantis tokį 
skaičių išplėsti kanadiečių 
tarpe, tai reiktų eit į pagal

Neseniai sovietai 
afganus, vletnamle- 

dabar dar kambo-
Šluo metu sovietai

nljos Stnklango provincijos 
pasienyje rusų yra pavergtos 
visos tautos, kadaise turėju
sios aukštą kultūrą:turkmė- 
nų, tadžikų, uzbekų, k trgyzų , 
o kur dar kaukaziečiai, ar
mėnai?
pavergė 
člus Ir 
d tėčius,
siekia pavergti Ir Iraną.

Irano alyva sovietams da
rosi dar svarbesnė, negu Va
karams, nes už poros metų 
Sovietų Rusija gali atsidurti 
katastrofiškoje padėtyje dėl 
alyvos stokos vis d Id ėja n - 
člal pramonei Ir susisieki
mui. Savo alyvos sovietai 
negali pakankamai Išsikasti, 
nes neturi aukšto lygio tech
nologijos priemonių. Taip 
pat sovietams yra būtinos 
Irano natūralinės dujos, jau 
dabar aprūpinančios dide
lius sovietų pavergtų žemių 
plotus.

Visas šitas sovietų žemių 
Ir turtų grobimas kinams y- 
ra jokiu būdu nepriimtinas 
dalykas. Bevelk bilijono 
žmonių kinų tauta negali 
leisti, kad juos ant piršto 
vyniotų palyginti negausūs 
rusai. Jei rusai užimtų Ira - 
ną, tat tada kristų Ir Saudi 
Arabija- pagrindinis laisvo 
pasaulio alyvos šaltinis. Dar 

siekė 
prisijungti Iraną- Persiją 
"būtlnam"prlėjtmul prie In
dijos va ide lyno, taip pat sie
kė Baltijos tautų pavergimo 
"būtinam" priėjimui prie At
lanto vandenyno.Taigi Kini
jos užsimojimas sudoroti 
Sovietų Rusiją pilnai atatln- 
ka visų pavergtų tautų Išsi
laisvinimo tikslams.

Baiminamasi, kad Kinija 
yra komunistinė valstybė- 
neturl jokio pagrindo. Kini
jos komunizmas yra vienoks 
Rusijos kitoks,Jugoslavijos 
dar kitoks. Tai yra todėl, 
kad niekas nežino, kas yra 
komunizmas.O komunizmas 
yra tik Idėja.Kiekvieną Idė
ją galima Iškraipyti Iki ne
žmoniškumo, kaip tą darė 
sos
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bą, kad tas skaičius tūkstan
teriopai padaugėtų. Tai būtų 
gražus angliškai kalbančios 
visuomenės informavimas ir 
tuo pačiu jie pavergtuosius 
geriau suprastų ir užtartų. 
Rodos, būtų visai vietoj, jei 
Prisikėlimas ir Anapilis bent 
vieno sekmadienio aukas pa
skirtų "Speak Up". Tai būtų 
ženklas, kad einama prieš 
religijos persekiotojus. Ar 
religijų vadovai, taip pada
rysit?

Ant stalo guli ir Toronto 
"Lietuvių Namų Žinios" - biu
letenis. Vienoj pastraipoj 
taip parašyta:

- Toronto dienraštis SUN 
gražiai paminėjo "Speak Up" 
redaktorių Giliardą Urboną. 
Mėnraštis yra aiškios anti
komunistinės linijos, tačiau 
turi finansinių problemų.
Keistas paradoksas. Visi de- tytą aforizmą, 
damės esą dideli komunizme 
priešai, bet menki antikomu
nistinių darbų rėmėjai). Įsi - 
tikinimai nesiremia vien žo-

vo "Laiškas Sovietų Vyriau
sybei" nurodo, jog sovietai matome,laisvas pasaulis ko- 
Išžudė nemažiau 60 mill jo - 
nų pačių savo piliečių. O gal
Ir 1OO milijonų, rašo jis . Laikas Ir lietuviams komu - 
Siūlo tai patikrinti Leningra
do Universitete esančiame 
statistikos skyriuje, sovietų 
vyriausybei lengvai prieina
mame. Iškreiptas 'vokiečių 
nacional- socializmas Irgi 
pasiekė nekaltų žmonių žu
dymo rekordą.Kinijos žmo
nės Irgi nukentėjo civilinio 
karo metu, bet po karo Kini
ja susitvarkė taip,kad Išny
ko kasmetiniai badai, nuola
tiniai savitarpio karai tarp 
didžiųjų žemvaldžių,laikiu
sių Kiniją neišbrendamame 
varge. Po karo Kinijos gy
ventojai niekad nebebadavo . 
Kad Ir kukliai .vist turėjo 
maždaug po lygtai. Be Tibe
to, Kinija savo ligoje Isto
rijoje nėra užėmusi nė vie - 
no colio kitų tautų žemių. 
Rusija nėra Azijos tauta.Ki
nijai Ir kitom Azijos tautom 
pilnai užteks žemių nuoUrar- 
lo kalnų Iki Vladivostoko . 
Azija priklauso azijatams . 
Rusai savo žiaurumais iš
laikė "azijato"baubą Ilgiau , 
negu reikėjo savo politi
niams tikslams.Tais senais 
laikais žiaurumų netrūko nė 
Europoje. Geltonosios rasės 
pavojus buvo carų sugalvo
tas, kad visos tautos laiky
tųsi Įsikibusios Rusijos si
jono. Tuo pačiu tebegązdlna 
tr dabartiniai Kremliaus . 
Carai. Amerikiečius, sie
kiančius draugystės su ki
nais, vadina "naiviais", tuo 
tarpu Iki šiol .patys siekė pa
saulio pavergimo, ką aiškiai 
liudija kad Ir sovIetlnėKuba.

Išsilaisvinimo prošvaistė
je Amerika tevaldlns antra
eilį vaidmenį. Ilgainiui Kl- dens ugnį išskelta. Iš šio ne- 
nlja Ir be Amerikos galės lemto papročio lietuviams 
sutvarkyti Sovietų Rusiją Ir vieną syk reiktų išeiti.
ją sutvarkys, nežiūrint klek Pabandykim t Toronto lie-ją sutvarkys, nežiūrint klek
tai užtruktų. Amerikai pa- tuvių Namai, būkit j pirmieji 
dedant :,tas galėtų įvykti ga
na greitai.

Kaip bus-parodys ateitis.
Reikia tikėtis i kad šie visi 
įvykiai yra gerai žinomi Ir 
pavergtų tautų sovietiškiems 
samdiniams.Pats laikas bū-

’as sa-, tų Ir lietuvių komunistų par-

džiais. Reikia darbų ir pa
stangų.

Taigi, reikia. Bet kas gi 
tas pastangas ir darbus duos, 
jei patys nedirbam ir nesis - 
tengiam. Kitoj biuletenio pa
straipoj parašyta, kad iš 
1978 m. namų gryno pelno li
ko $ 202,720. Sumelė labai 
imponuojanti. Iš jos lengva 
išimti $ 3000 ir įnešti į 
"Speak Up" kasą, • maždaug 
tiek, kiek G. Urbonas prie 
šio laikraščio leidimo per 
metus prideda iš savos pini
ginės. Gavęs šią sumą, laik
raštis šiais metais nesustotų. 
Namų pavyzdžiu pasektų kiti 
ir laikraštis galėtų laikytis 
iki prenumeratorių tokio pa
daugėjimo, iš kurių pats išsi
laikytų. Todėl pajudėkim J

Užbaigai norisi priminti 
maždaug prieš 40 metų skai- 

- Vokiečiai pirma kalba, 
paskui veikia.

-Anglai kalba ir sykiu vei
kia.

ttjal pradėti dairytis. Kaip.

voja ne tiek prieš komunlz - 
mą.klek prieš rusų vergiją 

nlstams apie tat pagalvoti Ir 
reikalauti iš rusų daugiau 
tautinių teisių. Pirmoje ei - 
lėje-grąžlntl tautinę vėliavą 
Ir valstybinį Vyties ženklą . 
Juk’ pav.sov.Lenkija 'ųlekad 
tautinių, valstybinių ženklų 
nenustojo. Uždraudimas pa
vergtoje Lietuvoje tų ženklų 
rodo vieną: kad’ Lietuva turi 
Išnykti kaip tauta Ir kaip 
valstybė. Toks reikalavimas 
būtų minimalus, bet labai 
reikšmingas mūsų tautos lai
mėjimas. Lietuviai komu
nistai turėtų bent vieną pliu
są savo nedėkingoje byloje.

Taip pat visa Išeivija tu
rėtų pajudėti viešuosiuose 
forumuose, reikalaudama 
Lietuvai tiesiog laisvės Ir 
nepriklausomybės. Žmogaus 
Teistų šauksmai yra gėriau, 
negu nieko, bet jie nedaug ką 
reiškė akyvalzdoje Amerikos 
ne ve Iklu mo, o Rus įjos ap - 
gaullngumo. Detantė, atsi
ėjo dar keliems lietuviams 
kalėjimu.

Reikia tikėtis',kad Kinijos 
dėka "detantės "absurdas pa
virs į Sovietų tmperlallzmo- 
hegemonljos pilną supratimą, 
po ko Ir prasidės rodytis 
tikro Išsllalslvnlmo proš
vaistės- S.Šetkus

- Kinai pirma veikia, pa
skiau kalba.

- Lietuviai visą laiką tik 
kalba, bet niekuomet neveikia 
Nuo savęs galėčiau pridėti , 
kad lietuviai savi prieš savus 
taip veikia, kad net iš van-

jums bus garbė! '•n
Lietuvių Namų Narys 

Toronto, Ont.
DĖL TAUTIEČIU BE TAUTOS 

(Talpinta NL nr. 6 laidoje)
Kaip esam patyrę, yra pi

liečių be pilietybės (DP), bet 
ligi šiol nebuvo girdėt, kad 
būtų tautiečių be tautos; de
ja, kaip K. Radvila iš Čika
gos prisipažįsta, tokių atsi
randa. Sprendžiant iš rusų 
pasisavinto pasakymo: -"va
gie, kepurė dega", gal L. B. 
jam ir yra svetima.

Tiesa, kad teisininkai tvar
ko pilietybės reikalus, bet 
išskiriant nacių ir žydų tau
tybes, reikalą apsprendžia 
kas žmogus pagal savo są
žinę. Tauta nėra vien įvai
riai manipuliuojamas žodis, 
bet iš esmės, tai yra iš tau
tiečių susikūrus organizaci
ja ( kaip ir K. R. sako), ku
rioje kuriasi ir veikia kitos, 
religinės, ekonominės, pro
fesinės ar politinės organi
zacijos. Kas jaučiasi lietu
viu - jaučiasi L. B. nariu, 
bet tas absoliučiai nereiškia, 
jog jis turi priklausyti da
vatkų, bedievių, kupčlų, 
šiaučių, kriaučių ar siekian
čių valdžios politinėms or
ganizacijoms, veikiančioms 
P. L. B. apimtyje.

Gaila, kad Krupavičius, 
kaip ir Cezaris, per anksti 
mirė ir mes gūžputeliaujam 
kaip ir visas pasaulis, nesu
gebėdami sutvarkyt savo tei
sinių normų.

Atrodo, kad K. Radvilai ne 
kepurė užsidegė, bet savo są
žinės paragintas, jis išlindo, 
kaip yla iš maišo , teisintis. 
Tenka nubraukt ašara, kad 
dėl įvairių aplinkybių tautie
čiai vengia P. L. B., bet bro
leli, neturėk baimės, kad iš
skiriant savo sąžinę, kas pri
vers tave būti lietuviu - sa
vo bendruomenės nariu.

B. Bačiūnas, 
Simcoe, Ont.
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Komunizmo Pagrindai
Marksas ir Engelsas pra

džioje buvo Hėgelio pasekė
jai. Bet vėliau juodu susipa
žino su Feuerbachu ( 1804 — 
1872 ), kuris buvęs visiškas 
materialistas, t. y. nepripa
žįstąs nieko aukštesnio už 
šitą žemišką medžiagą. Feu-

Maleschoto žodžius: "Kultū
ros ir žmonių minčių pa - 
grindas - yra valgis... Jei 
norime pagerinti žmoniją, tai 
vietoj kalbėję apie nuodėmę, 
getiau ją maitinkime".

Reiškia, pilvas viską nu
lemia. Žmogus daręs visus
išradimus- mašinas, moks - nei 
lą, kad savo pilvą geriau pa- ( pSi. 30). 
tenkintų. O nuo gerai paso-

algimanto skiltis
NESIBAIGIANTI LENKIŠKOJI PROBLEMA

Bičiulis atsiuntė šūsnį į- jų apetitai, atrodo, dar nie- 
vairių iškarpų, ištraukų ir ko nepakeitė, nepasikeitė pa- 
citatų iš lietuviškų ir lenklš- tys ir toliau visų turimų ga- 
kų šaltinių, gana vaizdžiai limybių ribose tebesilai - 
liudijančių, kad taip vadina-ko didžiosios ir nedalomos, 
moji, lenkiškoji problema, į pasak jų, vienalytės Lenkijos 
ją žvelgiant lietuviškomis a- vizijos. Esą, turima# ipan- 
kimis, yra dar. itin gyva ir datas iš pačios taupos, ne- 
nenustojanli savo aktualumo, leidžia čia nieko keisti, mo-

Tiesa būtų toji, kad lenkiš- difikuoti, ar leistis į bet ku- 
kieji sluogsniai, bent jau jų kuriuos kompromisus, 
vadovaujančios įstaigos ar Visa laimė, kad tas jų 
atskiros asmenybės ir toliau žvilgsnis į ateitį absoliuti- 
galvoja ar tikisi naujosios nėję daugumoje reiškiamas 
Lenkijos, su kažkada, isto-ir proteguojamas "senosios 
rijos bėgy, aneksuotomis ir 
laikinai turinčiomis lietuviš
komis ir ukrainietiškomis te
ritorijomis. Skaitant ir ban
dant aiškintis, kai kada tik 
pusiau aiškius, dalinai mig
lotus, o kai kada ir visiškai 
atvirus pareiškimus ar de*
klaracijaa, nesunkiai gali į- nėra jau taip saistanti ar į 
žvelgti, kad savo kaimynų 
skriaudimo procesas yra ga
jus, suprantamas ir prote
guojamas .Gal tai mažiau pa
stebima dabartinės Lenkijos

Toliau 1 studijoj duodamos 
trumpos apybraižos svarbiau
siųjų kovotojų už komunizmą 
Karolio Markso, Fridriko 
Engelso , Lenino ir kt. Tain 
pat apibūdinamas Kominter - 
nas ir Kominformas ir 1.1.

Baigdamas studiją jos au - 
torius šiek tiek užsimena ir 
apie krikščionių pareigas ko 
munistų atžvilgiu ( žinoma, 
kaip kunigas). Esą, katalikas 
kalbėdamas apie komunizmą, 
turįs išvengti dviejų klaidų: 
nekalbėti prieš komunizmą 
su neapykanta, pašaipa, ap
kaltinimu, kad kiekvienas ko
munistas yra blogos valios 
žmogus, kad komunistuose 
nieko nėra gera, kad jie su 
degtuku ir žibalu bėgioja, kur 
kokią bažnyčią galėtų padegti 
ir kokiam kunigui ar vienuo
liui ar bent kokiam į Dievą 
tikinčiam žmogui galvą galė
tų nukirsti.Antra klaida, ku
rios katalikai turėtų išvengti: 
neginti dalykų, kurie savyje dievui .. .

Šiuos yIla Pektinu mors ir pačių 
katalikų padaryti. Iš tiesų, 
jeigu giliau paskaitai knygas, 
kurios katalikų plunksnos yra 
parašytos, pastebi tą norą 
pripažinti ir savo klaidas,pa- politiniame procese, bet po- 
darytas praeityje ir dar te
bedaromas ir dabar.

Krikščionys, girdi, pasi
darę pradžioje kaip žemės 

Į druska, taip jie esą, turėtų 
pasirodyti ir dabar. Krikš
čionybė nesuabejojusi per
imti iš pagoniškojo pasaulio, savų tamsių katakombų labai 
kas buvę jų gerai padaryta: 
šiandien turime ir Aristotelį

- toliau'klausia* platon£l pasiėmę, kurie 
nebuvę krikščionys, nes jie 
gyvenę prieš Kristų, skaito
me Homerą, Virgilijų ir pn.

Pirmieji krikščionys ture- Avellaneda, Buenos Aires, 
ję vieną nepaprastai gražią Argentina.

neatskirlamas draugas, at
virai sakė, kad dialektika- 
"mūsų geriausias įrankis ir 
mūsų aštriausias ginklas" 
psl. 12).

Rusų liaudies padėtis tik
rai buvusi liūdna, dar bau
džiava tebeveikė, žmonės 
turėdavę išbūti kariuomenėj 
iki 25 metų ir pn. Tuos kai - 
miečius baudžiauninkus plak
davę ir kapodavę bizūnais. 
I860 - 1870 m. kilęs naujas 

Ikovotojų tipas. Tie nauji re
voliucionieriai save vadinę 
"nihilistais", reiškia, kurie 
nieko ( nihili ) nepripažinę- 

Dievo, nei sielos .. .

Pranys Atšėnas
Šitokiu pavadinimu studiją 

yra parašęs labai Šviesus as
muo jėzuitas Tėvas Juozas 
Venckus, S. J., dabartiniu 
metu einąs 83-čiuosius am
žiaus metus,bet dar tebesąs 
itin guvus, darbštus ir kūri-
bingas, ypač rašytiniais dar- erbachas mėgdavęs kartoti 
bais. Šalia kunigystės Tėvas 
J. Venckus yra r^okslininkas 
pasaulietiškų mokslų - bio - 
logas, gyvenęs Ispanijoj , 
Madride, kur nuo 1942 iki 
1946 m. dėstė jėzuitų univer
sitete ir buvo nariu Ramon 
y Cojal institute vėžio ir pa
krikusių nervų tyrimų srity
se. Nuo 1946 m. Tėvas J. I 
Venckus lektoriavo JAV-ėse,
Scrantone, Pensylvanijoj, jė-tinto pilvo, esą, pareinančios Dostojevskio romanuose 

ir geros mintys. Marksas buvęs vienas tipas, kuris ves-J 
ir Engelsas išėmę iš Hege- damas labai margą gyvenimą, 
llo filosofijos Dvasią-pašili-labai daug kentėjęs ištaria 
kę Dialektą, kurią pritaikę šiuos žodžius: "Kodėl, Dieve-' 
medžiagai. Iš čia ir pasida -Tu mane persekioji?" Čl___ 
ręs Dialektinis Materializ- žodžius, esą galima pritaiky
mas. ti komunizmui. Atroęlą, kad •

Toliau studijos autorius Dievas juos persekiojąs ir 
sako: " Dabar pažiūrėkime, pesekiojąs, kad jie to Dievo ! 
ką Marksas padarė iš Hege- nenusikratą, kad jie tą Dievą j 
lio minčių. Kadangi Hėgelis visur matą, visur pastebį ir ’ 
kalbėjo apie Dvasią, apie Ab-tą Dievą visur įtarią. Reikią 
sollūtą, tai į Dievą tikį žmo- stebėtis, kokią jie milžiniš- 
nės toje Amžinoje Dvasioje ką kovą vedą prieš Dievą. Ir 
matė Dievą ir todėl nemanė , vis neatrodą, kad tas Dievas 
kad Hėgelis griauna tikėjimą tš Rusijos išeinąs ir svar 
į Dievą. Tikrumoje Hėgelis biausia, jiems nepasiseką to 
buvo panteistas, reiškia, jis Dievo pašalinti iš žmonių 
nelaikė tos Dvasios begaline širdžių. . .
Asimenybe, visiškai atskira -Kodėl komunistai to Dievo 
Esybe, kuri neęusilieja su taip bijo ?
medžiaga. Kaip ten bebūtų, studijos autorius ir čia pat 
Marksas visą Hėgelio dialek atsako: ?
tiką apvertė: dvasios vieton -Nes tai reikalauja jų dia- 
jls įvedė materiją arba me- lektinis materializmas, (psl. 
džiagą. Engelsas, Marksu 46).

zultų universitete, bakterio
logijos moksluose, o nuo 
1949 iki 1952 m. dėstė bota
nikos ir zoologijos srityse 
Georgetown universitete, 
Washingtone.

Vienok čia minimą studiją 
.apie komunizmo pagrindus 
jis yra parašęs prieš 25-ke- 
rius metus ir ją atskiru lei
diniu yra išleidęs ( 1954 m.) 
Argentinos lietuvių laikraš
tis "Laikas".

Leidėjas savam žodyje į 
skaitytoją, pasisako, jog ko
munizmas, užvaldęs beveik 
trečdalį žmonijos ir už ge
ležinės uždangos įsivedęs iki 
šiol negirdėtą vergiją, tuo 
nesitenkinąs, bet stengiąsis 
visomis priemonėmis įsis
kverbti į laisvąjį pasaulį ir 
jį užviešpatauti. Dėl to gir
di, žmonės gyveną laisvaja
me pasaulyje, privalą su to
mis komunizmo užmačiomis 
tinkamai susipažinti ir su 
jomis tinkamai kovoti.

Gi čia'minimos studijos 
autorius, rašydamas apie 
dialektinį materializmą, pra
deda klausimu: Kas yra dia-

gvardijos" vadeivų, kurių į- 
s i tikinimai ir ambicijos kur 
kas mažiau saisto šiolalki- 
nės kartos, tikėkime, blai
viau sugebančią galvoti len
kų visuomenę. Tų vyresnių
jų amžiumi bendroji įtaka 
(panašiai,kaip ir pas mus...)

lonijos egzyliniai autoritetai,

ypatjbę, kad jie buvę geri 
krikščionys, todėl jie ir iš

gražiai nušvietę pagoniškas 
tamsybes... ( psl. 135).

J. Venckus, S. J. "Komu
nizmo pagrindai", 152 psl. , 
1954 m. , išleido 
spaustuvė, Mendoza 2280,

"Laiko"

Pusė Pasaulio

lengvai nenori

pareigojanti dabartinius va
dovus. Lyg ir oficialiai (ar 
iš pagarbos) bent kiek skai
tomasi su tų veteranų nuo
mone, tačiau kasdieniniame 
gyvenime, atrodo, politika 
formuojama daugiau tų 
sluogsnių, kurie sugeba veik
ti ir galvoti su besikeičian
čio laiko reikalavimais.

Lietuviams iš to paguoda 
gali būti tik dalinė, nes vy
resnieji ir pas juos iš savų 
pozicijų
trauktis, tikėdami, kad tik jų 
rankose tegalima galvoti a- 
ple šviesią ir daug žadančią 
Lenkijos ateitį.

Žinoma, jų emigraciniai 
sluogsniai turi neblogus ry
šius su kraštu ir palaikomas 
tam tikras dialogas tarp a- 
biejų tautos dalių. Be to, 
kaip jau liūdnai kasdienybė 
mums rodo, net ir lenkų 
bažnytinė valdžia yra Įtini 
nepalanki lietuviams, nuos
tabiu šališkumu bandanti nu- 
lietuvintl mūsiškius tikin*

lektika? Ir į tai atsako: žo
dis dialektika esąs kilęs iš 
graikiško žodžio dialegomai, 
kuris reiškiąs kalbėti, disku
tuoti, svarstyti. Aristoteliui 
dialektika buvusi tas pats, 
kas mums šiandieną yra lo
gika, t. y. moksliškas galvo
jimas ir to galvojimo dėsnių 
sutvarkymai. Platonui - gi, 
kitam Graikijos filosofui ar
ba išminčiui, dialektika - bu
vusios diskusijos arba gin- 
čijimosi būdas: vienas klau
sia, o kitas turi atsakyti į 
klausimą, taip kaip šiandien 
mūsų katekizmuose. Sokra
tas vartojęs dialektiką kaip 
mokymo metodą.

Sokrato mintį paėmęs vo
kiečių folosofas Hėgelis (1770 
-1931). Pagal Hegelį, trum
pai suglaudus, taip atrodytų 
jo dialektika:

1. Mintis yra vienetas, su
darytas iš priešingų ypatybių 
(anarchija-vergija, demokra
tinė laisvė ir pan.).

2. Mintis vystosi tobulėja 
ta jėga, kurią turi savyje, ir 
nereikalauja išorinio pastū- 
mėjimo.

3. Ta jėga paeina iš prieš- 
ginybių, kuri yra pačioje 
mintyje ( idėjoje).

Mintis privalo vystytis, 
nes ji turinti savyje jėgą lyg 
viščiukas, kuris vystosi iš 
kiaušinio.

4. Ta mintis pradžioje 
pati save paneigia, pvz. , 
laisvė save paneigia, pavirs
dama į vergiją, paskui šoka 
atgal, bet jau atsiduria aukš
tesniame laipsnyje, pavz.,iš 
tironijos pereina į demokra
tinę laisvę.

5. Visata yra tokiame dia
lektiniame procese arba ei
goje.

6. Mintis gali vystytis be 
galo: pradžioje yra tezė, pa
skui -antitezė, po to - sinte
zė. Ta pati sintezė - yra te
zė jau kitai eigai.

Federalizmas yra moderni apraiška, kurio priva
lumais naudojasi daugiau negu pusė žmonijos. 
Daugiausia reiškiasi didelių plotų kraštuose su 
keliolika etninių ir kalbinių gyventojų grupių.

Jungtines Valstybes. Vakaru Vokietija veikia 
federalineje sistemoje ir yra vienos is galingųjų. 
KiU dideli kraštai, išvardinant Kanadą, Braziliją 
ir Australiją ateities formuotojų numatomi didelio 
pajėgumo kraštais, tvarkosi federaliniais 
pagrindais.

Federalizmas gerai veikia ir mažesniuose 
kraštuose: Šveicarijoje, Jugoslavijoje,Čekoslo
vakijoje ir Austrijoje.

Modernaus federalizmo istorija rodo,kad tautos, 
civilizacijai plečiantis, vis labiau priklauso 
viena nuo kitos, ir ateityje dar labiau priklausys. 
Federalizmas yra sistema, kuri tinka geriausiai 
pritaikyti tautų bendravimui ir gerbūvio pakėlimui. 
Be abejo, del to Bendroji Europos Ekonomija 
artės į Europos Parlamentą per visuotinus 
rinkimus šiais 1979 metais.

XVIII šimtmetyje: 1787 m.Jungtinės Amerikos 
Valstybės priėmė federaliną sistemapo 11 metu 
bandymo sudaryti konfederaciją.

XIX šimtmetyje: Šveicarija eksperamentuoja 
konfederacijos sistemą, prieš tai pasirinkusi

federacijos sistemą ir pritaikiusi konstitucija 
Įsteigia 1848 tarpe 1874 metu federalizmą.

1867 m. Kanados Provincija ( apimtyje tuo 
metu Quebec’a ir Ontario provincijos) susi
jungia su New Brunswick ir Nova Scotia 
sudaryti Kanados federaciją.

XX šimtmetyje: Australija priima federacijos 
sistemą 1901 m. sausio 1 d.

Po civilinių karų ir perversmų, Meksika tampa 
federaline 1917 m.

Europos kontinente Austrija tampa federaline 
su 9 valstijoms 1920 m.

Jugoslavija Įveda federalines institucijas 
1946 m.

Pietų Amerikoje 1946 m. Brazilija tampa 
federaline su 22 valstijoms.

1949 m. Argentina sudaro federaline uniją iš
22 provincijų. j

Tais pačiais 1949 m. visas pasaulis mato, 
kaip vakarų Vokietija praveda rinkimus 
pirmajam federaliniam Parlamentui.

Indija gavusi nepriklausomybę iš Didžiosios 
Britanijos 1947 m., pasirenka federalinę 
sistemą 1950 m.

Afrikos kontinente 1954 m. Nigerijos piliečiai 
nutaria būti nepriklausomi ir tvarkytis 
federalineje sistemoje.

Šia tema klausimai ir daugelis kitų, bus Kanados vyriausybės platinami lapelių 
serijoje "Notes on Canadian Federalism’’, tikintis, kad žmonės juos diskutuos.

Šios serijos galite gauti nemokamai rašant
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č juosius, likusius dabartinės 
Lenkijos teritorijos ribose. 
Žodžiu, lietuviai šiuo metu 
turi lyg ir du atvirus ir ats
kirus frontus: religinį ir pa
saulietinį, kur tenka netik 
budėti, bet ir nuolat ginti lie
tuviškuosius interesus.

Visai nekreipti dėmesio į 
lenkų emigrantinių sluogsnių 
užmačias - nebūtų tikslu ir 
aiškiai nenaudinga. Retieji 
bendri susitikimai ir pokal
biai, tėra tik paviršutiniai ir 
nelabai nuoširdūs.

Jie, neretai turi tokį jau
čiamą lyg ir dvylipumą. Tai 
yra, vienokio pobūdžio pa
reiškimai lietuviams ir ki
tokio savajai auditorijai. Iš 
to ir kyla mūsų abejonės, ' 
vertinant vienokius ar kito
kius lenkiškųjų sluogsnių lyg 
ir įsipareigojimus, kai kada 
ir itin atsargius, atrinktus 
žodžius, neretai beveik sim
patingai skambančius mums, 
lietuviams.

Ir vėl savotišką nerimą 
kelia " Lenkiškojo Vilniaus 
Universiteto" sukakties mi
nėjimai pačioje Lenkijoje ir 
lenkų organizuojami emlg - 
racijoje, skiriami ne vien tik 
saviesiems, bet ir svetimie
siems. Ar mes pajėgsime 
prilygti jųjų išradingumui ir 
turimų ryšių panaudojime ? 
Dėl visiems žinomų ir sup
rantamų aplinkybių, jokios 
koordinacijos tarp pačio Vil
niaus universiteto ir išei- 
viškųjų sluogsnių nėra, tad 
vargu ar bus pajėgta tą ryš
kiąją sukaktį prisiminti čia 
taip, kad būtų išgirsta visų 
ryškesniųjų akademinių ins
titucijų Vakaruose. Apie len
kų ruoštas iškilmes jau gir
dėjome, kiek gi garsios ir 
plačios bus mūsų pastan
gos ?Ar tik ir čia neliks vis
kas užgožta lenkiškosios ini
ciatyvos ir apsukrumo ?
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duslesnių spalvų gama. Už- šiltas, ramus, kartais at- jaukinsiu sakalą" tapo paska
tai imponuojąs jų darna,vien-mieštas lengva ironija poeto tu naujaip ir giliau pažvelgt 
tisumu. Laikydama H. Nagį žodis pavergė auditoriją- į H. Nagio poeziją.
"nuotaikų poetu", Ilona Gra- Kaip vėliau teko patirti po- Pobūvis, kurin ne vienas 
žytė ypatingai iškėlė, kad kalbiuose ne vienam "Prisi- patraukė iš "pareigos", ve- 
naujajame rinkinyje esama 
mažiau retorinio prado, o
persvarą sudarantys inty
maus pasikalbėjimų su savim 
pačiu, vidinio monologo pa- 
būdžio posmai. (Tiek, Tegul

Iš:
PRISIJAUKINSIU SAKALĄ

. /

dinas bičiulystės jausmų au
toriui, prasivėrė kaip gaivi 
nauja pavasarį skelbianti pa
vakarė prie kūrybinio žodžio 
žaizdro.

V. A. J.

Henrikas N a g y s

Montreal!© lietuvių akade - 
minis sambūris gal kiek ir 
pasišykštėjo šįmet suteikti 
visuomenei progų atsigaivinti 
nuo kasdienybės kultūringai, 
skoningai atliktame renginy
je. Šias savo kaltes jis atpir
ko su kaupu, surengdamas 
šių metų kovo 23 dieną Auš
ros Vartų parapijos salėje 
Henriko Nagio poezijos rin
kinio "Prisijaukinsiu Sakalą" 
pristatymą. Gražaus būrio 
(apie 100 asmenų) svečių lau
kė skirtingai pertvarkyta sa - 
lė, puslankiu į Tamošaičių

ninkė Gina Čapkauskienė,ku
rios nuoširdžiu sutikimu pri
sidėti prie sambūriečių prie- 
teliaus H. Nagio pagerbimo , 
valdyba neabejojusi. Girdi, 
"kol Henrikas jaukinęs saka
lą, "mūsų lakštingalą"prisi
jaukino Čikaga." Operos 
ruošimas pareikalavęs ne- 
pramatytų repeticijų ir jinai 
negalėjusi atvykti.

Dr. Ilona Gražytė rūpes
tingai atseikėtam įžangos žo
dyje supažindino klausytojus 
su H. Nagio kūrybos pagrin
diniais bruožais ir naujojo

Testamentas).
Tarsi papildydamas prele

gentės mintis, poetas H. Na- 
gys pripažino kritikei teisę 
turėti savąją interpretaciją. 
Poezija , pasak jo, tuo ir e- 
santi nuostabi, jog iššaukian
ti kiekviename skaitytojuje 
skirtingus ataidžius jausmus. 
Todėl pateikdamas susirinku
siems savo posmų pluoštą, 
( kai kuriuos iš ankstyvesnių 
rinkinių ) poetas bandė api- 
liustruoti kaip išeivija yra 
reagavusi į vadinamųjų "že
mininkų - lankininkų " kar - 
tos ir jo paties lyriką. Ko ji 
kartais pasiges davusi, ko ne
supras davusi.Taip, sakysim, 
jis buvęs nustebintas kart
kartėmis, kad jį pavadindavę 
pesimizmo dainium,arba vėl, 
romantiku. Ne vienam buvę 
neaišku, kodėl jis taip dažnai 
minįs Brolio įvaizdį. . . Ki
tas klausdavęs ką reiškianti 
sakalo metafora. Priminęs 
auditorijai, jog kūrybinis žo
dis nekunkuliuojąs žmoguje 
neišsibaigainčiu sriautu ( ak, 
ir jis pats jaunystėj netikė
jęs, jog nebloga kai ką užsi- 
rašyt "ceteliukan"). H. Nagys 
pripažino, kad ankstyvesnis 
rinkinys " Broliai aitvarai " 
gimęs sunkiame gyvenimo 
tarpsnyje, paženklintam eilės 
šiurpių atsiskyrimų. Nauja - 
jame esama atvangos, beveik 
akvarelinių vinječių. Komen
tuodamas savo posmų genezę 
poetas labai įtaigiai perteikė 
pergyvenimų, sudarančių 
"Prisijaukinsiu sakalą" kar-

♦

IŠMALDOS NEPRAŠIAU. VALGIAU DUONĄ JUODĄ 
PŪSLĖTOM PROTĖVIU RANKOM PASĖTĄ, 
PRO SUSKIRDUSIUS PIRŠTUS SUPILTĄ ARUODAN. 
VALGIAU SAVO VARGO DUONĄ - GAIŽIĄ IR KIETĄ.

KOJOM BASOM IŠVAIKŠČIOJAU TĖVIŠKĖS SMĖLĮ. 
MINDŽIAU RAUDONĄ, KAIP KRAUJĄ, RUDENIO MOLĮ 
IR GODU JUODŽEMĮ. MANO SENOLIŲ, 
MEDŽIUOSE TEBEMIEGA JŲ BALTOS VĖLĖS.

IŠMALDOS NEPRAŠAU: SUGRĮŠIU NAMOLEI 
NE SŪNUS PALAIDŪNAS, BET ŠEIMININKAS, 
( KAS ŽEMĖS - ŽEMEI, KAS BROLIO - BROLIUI) 
SAVO DALIES PALIKTOS ATSIIMTI.

PASIIMTI NUOSAVĄ MIRTĮ, KURI KALASI, 
KARTU SU ŽALIAIS ŽELMENIM UŽ GIMTOJO SODO, 
KIEKVIENĄ ANKSTYVĄ ŽEMAIČIŲ PAVASARĮ 
PRO JUODĄ, PRO TRUPANTĮ, ŠIAURĖS GRUODĄ.

ŠIAURĖ

ŠIAURĖJE MIEGA MANO MIŠKŲ MEDKIRČIAI
PO PUSNYNŲ PURIAIS PATALAIS.
PŪGOS ŪBAUJA JIEMS LOPŠINI NAKČIA. 

%
ŠIAURĖJE MIEGA MANO MARIŲ ŽVEJAI
PO SKAIDRIA,KAIP STIKLAS, LEDO PLUTA,
PLAZDA JIEMS AKINANTI BURIŲ DROBĖ DANGUJE,

ŠIAURĖJE MIEGA MANO ŽEMĖS ARTOJAI
PO KIETU, KAIP ŠUOMIŲ TITNAGAS, GRUODU.
ŠNARA KRUŠA KAIP GRUDAI PILAMI Į ARUODĄ. , 

-i
ŠIAURĖJ SU SAVO SVAJONĖM, ŽVAIGŽDĖM IR VĖJAIS •
MIEGA MANO SESERYS, BROLIAI POETAI.
MIEGA IR KLAUSOSI AMŽINO ŽEMĖS KRAUJO TEKĖJIMO,

kilimų eskizus surikiuotos 
kėdės, vyno taurės ir neiš
vengiamos tešlainių krūvos . 
Už vis labiau šventiška nuo
taika, kuri kažkaip derinosi 
su pavasarėjančiais orais , 
su atgyjančia gamta.

Iškilmes pradėjo Sambūrio 
pirmininkas V. Žižys apgai - 
lestavimu, jog deja, šventėj 
negalėsianti dalyvauti daini-

rinkinio bendruoju pobūdžiu. 
Pasirinkusi išeities tašku ei
lėraščius pavadintus tuo pat 
pavadinimu (Testamentas) 
tilpusius pirmajam ir pasku- 
tiniajma rinkinyje prelegentė 
vaizdžiai aptarė poeto emo
cinės pakrovęs į vairavimus.

Jos nuomone, " Prisijau
kinsiu sakalą" skiriasi nuo 
ankstyvesniųjų lyrikos knygų

diogramą. Šiaurės gamtovaiz
džio trauką, sakalo lauklniš- 
ką jėgą, pagaliau tėviškės 
peizažo - tos žemėtos Žemai
tijos neišdildomą įsikirtimą 
atmintyje, žodžiu, visus ele
mentus, kurie klausytojų nuo
mone, suteikia jo knygai in
tymumo gaidą, tvirtai te
kančios savo žemės ritmų 
poetinės upės Įspūdį.

ŠIAURĖJE MIEGA VISŲ EILĖRAŠČIŲ ŽODŽIAI 
IR PIRMO PAVASARI©"POTVYNIO LAUKIA,

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

(tęsinys)
Aš prisimenu kitą įvykį,kuris parodė Hitlerio akiplė

šiškumą. Vokiečiai planavo Dancigo užėmimą, lyg tai bū
tų koks kino spektaklis. Jie Iš anksto susistatė filmavimo 
kameras Ir nusifilmavo kovas vandenyse ir sausumoje.Tą 
filmą jie bandė išdalinti visiems pasaulio kraštams. To - 
ktu būdu Hllter'ls norėjo pasigirti savo gaila Ir paralyžuo- 
tl būsimus priešus baime. Jis norėjo,kad visas pasaulis 
Įtikėtų,kokius pergalingus smūgius gali suduoti fašistų 
trupės. Ir drebėtų Iš baimės. Hitleris pas tūlė, kad Stalin ’ 
as paimtų tas f Ūmas Ir rodytų mūsų kino teatruose. Sta- 
lln’as sutiko s u vien a sąlyga: "Mes Išdalinsime jūsų fūmą, 
jeigu jūs Išdalinsite pas save mūsų". Mes patys turėjome 
labai Įspūdingų filmų, kurtose buvo rodomi mūsų karinių 
pajėgų paradai Ir manevrai. Žinoma,kaip Stalln’as Ir ti
kėjosi, Hitleris atsisakė nuo tokių pasikeitimų. Taip Sta
lln’as susitvarkė su Hitlerio bandymu palaužti mūsų va
lią. Hitlerio t Ūma vlstlek buvo mums pasiųsta Ir mes ją 
žiūrėjome Kremliuje kartu su Stalln’u. Buvo labai sle
gianti. Mes labai gerai žinojome,kad sekantis kraštas, Į 
kurį Hltle?Is atsuks savo armiją esame mes.

Tuo laiku mūsų teatruose buvo vaidinamas veikalas- 
Raktai į Berlyną. Tai buvo dalis mūsų programos,sustip
rinti kraštą , beartėjant karui. Vokiečiai trimitavo, kad 
jie yra nenugalimi Ir kad kiekviena šalis pasaulyje netru
kus bus jų gailoje. Šis mūsų veikalas primindavo,kad jau 
yra buvę Istorijoje atsitikimų,kada Rusijos kariuomenė 
nugalėjo vokiečius,užėmė Berlyną Ir buvo gavusi raktus 
4 pSl.

Į Vokietijos sostinę.- Apgailėtinai,kaip pasirodė, mums 
nepasisekė gauti raktų į Berlyną pasibaigus II Pas.Karui, 
bet pagal teisybę, būtume turėję juos gauti.

ŽYGIAVIMAS Į LENKIJĄ
/ Šiame skyriuje Chruščev’as kalba apie vieną iš 

tamsiųjų Ir balsiųjų Sovietų Sąjungos Istorijoje įvyktų:So- 
vletų pagrobimą rytų Lenkijos,lenkiškosios Ukrainos,pa
gal slaptąsus įtarimą Molotov’o- Rlboentop’o 
Pakte. |

Kai Lenkijos armija,pasisukus Į Vakarus,buvo su
mušama pirmame vokiečių "žaibiškame" kare- Raudonoji 
Armija ramiai Ir masiškai užplūdo lenkų armiją Iš užnu
gario Ir nesutikus stipresnio pasipriešinimo, pasistūmė 
Iki naujos s Ienos , sus įtardama su naciais įvykdyti tai, kas 
praktikoje pasirodė, ketvirtąjį Lenkijos padalinimą.

Chruščev’as,kaip "vlce-karallus" Sovietų Ukrainos, 
buvo paskirtas sudaryti clvūlnę administraciją su sostine 
Lvove Ir organizuoti prlsljugtos teritorijos sovietizaciją. 
ŠI operacija buvo vykdoma ypatingu griežtumu. Raudona
jai Armijai, vadovaujamai Tlmošenko, buvo pavesta su - 
rinkti visus lenkų armijos dalinius Ir suorganizuoti jų 
transportus į kalėjimus Ir priverstino darbo stovyklas 
Sovietų Sąjungos viduryje. 15.000 lenkų karininkų dingo 
nuo žemės paviršiaus Ir lavonai jų, virš 4.000,vėliau 
buvo rasti masinės duobėse Katyno miške, netoli Smolens
ko, NKVD sušaudyti. Virš 200.000 lenkų belaisvių, ne 
tik vyrų, bet Ir moterų, buvo Išvežti į stovyklas. Dauge
lis ten numirė. Kiti, paleisti pagal susitarimą tarp Sta- 
lln’o Ir Sikorskio, įvykusį po vokiečių Invazijos į Rusiją, 
keliavo į pietus, mirdami pakelėse. Išlikę gyvi atrado ro
jų britų globoje Persijoje Ir Vld.Rytuose. Ten kareiviai 
suformavo naują armiją Ir narsiai rėmė kovose Alljantus 
Casslno Ir kitur.

Tuo tarpu, armija Ir buržuaziją likvidavus, marione
tinė vyriausybė buvo Chruščev o suorganizuota, rinkimai 
sufabrikuoti pagal sovietų metodą, kurie parodė, kad oku
puotoji teritorija "prašosi" būti Inkorporuojama į So

vietų Uniją. Neįmanoma pasakyti, ar Chruščev’as pilnai 
suvokė šių žiaurumų dimensijas. Jis patenkintai kalba x 
apie suėmimus Ir tvirtina,kad jie buvo reikalingi. Ta
čiau, valdydamas 40 mil,sielų, vargu ar jis galėjo tikrai 
žinoti,kas jo vardu buvo daroma. Jis Irgi buvo apsuptas 
gerbėjų, pataikūnų Ir perslmetėltų, o taip pat Ir tikrai en
tuziastingų pritarėjų Rusijai.

Lenkų komunistų partiją Stalln’as jau buvo sunaikinęs-. 
Jis tikriausiai šypsojosi miniai "spontaniškai" • demonst
ruojančiai palankumą rūpestingai suorganizuotuose vle - 
šuose susirinkimuose. Niekada nepažinęs gyvenimo bū
do už Sovietų Sąjungos,tikėdamas Lenino dogmomis, jis 
galėjo lengvai patikėti,kad tikrai atnešė " prispaustie
siems" komfortą Ir šviesą. Purvinasis darbas buvo atlie
kamas Ukrainos NKVD viršininko Ivan Serov’o.

Ukraina buvo vėl padalinta tarp Sovietų Rusijos Ir 
naujosios Lenkijos respublikos- Iki 1939 m.,kada Raudo
noji Armija, vadovaujama Tlmošenko Ir Sovietų Vyriau - 
syoės, Chruščev’o asmenyje , jėga atėmė vakarinę dalį Ir 
Lenkija vėl nustojo egzistavusi,kaip nepriklausoma jėga. 
Po n Pas.Karo rusai pasūalkė sau užimtąsias teritorijas 
Ir atsilygino Lenkijos komuntetamsnustumdama naujosios 
valstybės sienas giltai į Vokletlją-Oder-Nelsse Unija - 
Išvarydama vokiečius gyventojus. Įdomu, kad šiame sky
riuje galima matyti Kremlius laikyseną Rytų Europos at
žvilgiu, kuri taip radikaliai skiriasi nuo mūsų. Kn.Kom./

SOVIETIZACIJA VAKARŲ UKRAINOS
/Šiame skyriuje Chruščev’as tęsia savo pasakojimus 

apie lenkiškosios Ukrainos inkorporavimą į Sovietų Są - 
jungą, pasisakydamas Ir apie okupaciją Baltijos valsty - 
btų 1940 m. Lietuvos,Latvijos Ir Estijos sovietizacija Ir
gi buvo Įvykdyta- suėmimai, deportacijos Ir visa kita- me
todas, kurį ištobulino Ukrainoje. Bet skirtumas buvo tas, 
kad tos mažosios valstybės jokia prasme nebuvo rusiškos 
Ir buvo pasiekusios gyvenimo standartą daug aukštesnį,ne
gu pačioje Sovietų Sąjungoje, kurt pasiryžo juos tempti že
myti Iki savojo lygio. Kn.Kom-torlus/. ( b. d.)

rttrRIRLAUSOMA LIETUVA
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Is Tautininku suvažiavimo 
New Yorke

Š.m.kovo 17 d.New Yor - 
k’e Kultūros Židinyje .Įvyko 
Amerikos Lietuvių Tautinės ' 
Sąjungos Rytų Apygardos 
suvažiavimas. Jame dalyva
vo daugiau kaip 30 atstovų 
Iš penkių skyrių: Bostono, 
Elizabeth’o, Phlladelphljos,
New York’o I-o jo ir New 
York’o XI-ojo.

Tokios rūšies suvažiavi
mams Įprastinės programos 
svarbiausiu punktu yra lai
kytinas ALT Sąjungos p-ko 
Antano Mažeikos pranešimas. 
Šio pakraščio tautininkams 
pirmininkas pasirodė pirmą 
kartą. Tautininkai Iš to
limos Kalifornijos, tikėda
miesi Išgirsti, kokius kelius 
numato Centro Valdyba Są
jungai Išvesti Iš vis gilėjan
čios krizės. Ją Įžiebė jau 
seniau Išryškėjęs kai kurių 
tautininkų/ E. Čeklenės, M . 
Kavolio, A. Sperausko/ Įsi
vėlimas Į sovietinio šmeižto 
fabrlkavlmą bei platinimą Ir 
dabartinis Tautinės Sąjungos 
atstovo VLIKe Ir ALT oje 
polinkis skaldyti lietuvių vi
suomenę. Kitais /žodžiais 
tariant, tų atstovų paslšovl- 
mas stiprinti reorganizuotos 
bendruomenės užmačias,ar
dančias lietuvių bendro dar - 
bo darną.

Pirmininko A. Mažeikos 
pranešimas palietė organi
zacijos vetklą:spaudą/ Dir
vą Ir Naująją Viltį/, leidinį 
Tautinės Minties Keliu, šau
kiamą Sąjungos Seimą,san
tykius su Lietuvių Bendruo - 
mene.

Pasak pirmininko, Dirvai 
pagrindinę linkmę nustatanti 
Sąjungos Valdyba Ir Vilties 
Draugijos Valdyba, bet Ir 
redaktorius turįs apsčiai 
teisių. Cenzūros Dirvoje 
nesą: esanti laisvė rašyti 
politiniais, visuomeniniais Ir 
kultūriniais klausimais, var
žomi tik asmeniniai ginčai.

Knygai Tautinės Minties 
Keliu Išleisti atsirandą vis 
daugiau kliūčių. Pirmininkas 
šį kartą nebepasakė taip aiš
kiai, kaip ankstyvesniuose 
savo aplinkraščiuose,kada ta 
jau šeštus metus Išleisti ke
tinama knyga pagaliau Išvys 
dfenos šviesą.

, Tautinės Sąjungos kas 
dveji metai šaukiamas Sei
mas šią vasarą Įvyksląs Či
kagoje, Tautiniuose Namuo
se. Seimo techniškais rei
kalais pasižadėjo rūpintis 
vienas Čikagos skyrlus/gal 
būt, dėl to,kad Centro V-ba 
nebe su visais,arčiau Čika
gos esančiais skyriais bes iš
sikalba?*./ .

Sąjungos santykiai su Lie
tuvių Bendruomene esą gėrį 
patsp-kas dalyvavęs Toron
te Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seime Ir jį pas
veikinęs. Antanas Juodvalkis, 
Sąjungos Valdybos pas lūly- 
mu,esąs Išrinktas PLB Val-

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

» JEIGU NORI NUSTOTI - ** MŪSiį ♦* *

* ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPES *
* *
* SUSIRINKIMU. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, *

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

* ARBA SKAMBINK MUMS: ' ‘ *
* Leonui G. 366-2548 (namų), 489-5391 (darbu); *
* Juozui S. 631-6834; Henrikui N. 277-7868; *
* Dainiui L. 768-9606: Donaldui D. 661-1733 *

1979.IV. 11

PRENUMERATA $10.00 metams ir $6.00 pusei metų.

5 osl.

dybon. A. Mažeika,pirmi - 
nlnkaudamas ir Amerikos 
Lietuvių Taryoos Los Ange
les skyriui, vietines organi
zacijas privedęs prie vieny
bės Ir gero bendradarbiavi
mo, dėl ko Ir E.Balcerls 
pasitraukęs iŠ Centro V-bos.

P-ko A. Mažeikos prane - 
Šimas neatskleidė jokių 
reikšmingesnių praeities 
darbų, nei kokių planų, ar 
bent užmojų , Idėjų ateičiai .

Po pirmininku pranešimo 
vykusių diskusijų Iškilo vi
sa eilė Įdomių, Intryguojan - 
Člų Ir jautrių klausimų. Di
desnį dėmes Į atkreipė pasi
sakymas, kad Dirvoje cen
zūros nesą. Šis teiginys 
prieštarauja tikrovei, nes 
kai kurie nariai naudojasi 
privilegija kitus narius ap
šmeižti, . bet apšmelžtajam- 
neleldžlama Dirvoje net pa- 
paslalšklntt.

Klausta,kaip suderinti ta
riamus gerus santykius tarp 
Tautinės Sąjungos ir Lietu
vių Bendruomenės su Tau
tinės Sąjungos atstovų VLI
Ke Ir ALT oje jų polinkiu į Į 
reorganizuotą bendruomenę 
Ir su jų veiksmais, remian
čiais reorgų užmačias skal
dyti lietuvių visuomenę?

Pirmininkas atsakė, kad 
Sąjungos Valdyoa nevaržanti 
savo atstovų savarankišku
mo reikštis kitų organizaci
jų veikloje. /Pasigirdo bal
sas Iš puolIkos:"Ar lr"lals- 
vlntnkų" veikloje?"/. Čia 
tuoj Įsikišo Algis Speraas- 
kas,tautininkų atstovas VLI
Ke, Ir pareiškė,kad Čikago
je, reorganizuotus bendruo
menės komerencljoje, jis da
lyvavęs Ir ją sveikinęs ne 
kaip Lietuvių Tautinio Sąjū
džio plrmlnlntkas, bet kai 
VLIKo Taryoos narys./Dar 
gražiau’./. Be to, A, Spėraus- 
kas pridūrė, kad naujojoje 
VLIKo Valdyboje esą trys 
tautlnlnkal:Elena ArmanlenĄ 
Jonas Balys Ir Jokūbas Stu- 
kas. Dėl Stuko talkininkavi
mo klius abejonėms, Eliza
beth’o skyr. p-kas P.Lanys 
pareiškė,kad Stukas padavęs 
jo skyriaus V-bal aplikaciją 
Ir esąs priimtas Amerikos 
Lietuvių Tautlnėn Sąjungon 
/ nepaaiškėjo, ar Ir Jonas 
Balys jau Įstojo Tautlnėn Są
jungon?/.

Iškilo Ir suprlvattnto, va
dinamo Neprlklausomyoės 
Fondo klaus Imas. Kodėl 
nevykdomas 1975 m. Sąjungos 
Seimo nutarimas- nesujun
giami tautininkų tikslintai 
fondai Į bendrą Iždą, kad bū
tų bent šiokia tokia atskaito
mybė prieš visuomenę. K o- 
dėl s up r tvatintasis fondas 
veikla patamsyje-jau 15 me
tų viešai neskelula jokių a - 
pyskaltų?

P-kul Mažeikai apėjus šį 
klausimą, Į jį trumpai drūtai 
atsakė J.Bagdonas,Čeklenės

’fondo sekretorius. Jis pa
reiškė, kad londas esąs sa - 
varanklškas, Inkorporuotas 
Ir todėl jokios viešos ats
kaitomybės prieš visuomenę 
nereikalingas / Atrodo,kad 
fondui reikalingi tik visuo
menės pinigai’./.

Bronius Nemlckas paklau- 
s ė, kodėl Sąjungos Valdyoa 
jau daugiau kaip pusantrų 
metų nieko nedaro, kad už
kirstų kelią tautinės srovės 
žlugdymui / kuris vis gilėja 
Ir plečiasi/, prasidėjusiam 
dėl kai kurių tautininkų Įsi
painiojimo į sovietinį šmeiž
tą Ir, neatsižvelgdama Į pa
kartotinus prašymus, net Į 
raštus nesiteikia atsakyti?

P-kas Mažeika aiškino, 
kad Valdyba neslklšantl į 
baudžiamo pobūdžio asme
ninį ginčą ir jame negalinti 
būti nei kaltintoja, nei tei
sėja, o į raštus neatsakan
ti dėl to, kad atsakymas ne
patektų į spaudą./Argi at - 
S akymas būtų t oks, kad re t- 
kėtų bijoti šviesos?/.

Antanas Diržys, pareikš
damas savo nusistebėjimą 
dėl tokio paaiškinimo, gal 
teisingiausiai Įvertino šią 
Sąjungos Valdybos "tylą". 
Jis dėstė,kad jeigu vlsuo - 
menės veikėjas platina so
vietinę medžiagą, tai negali
ma diskredituoti, sakant ,kad 
tai asmeninis ginčas. Atme
tus asmenis, pats veiksmas 
yra smerktinas. Nesupran
tama, kodėl Valdyba tokio 
darbo iki šiol nėra .pasmer - 
kusi. Tokia tyla esanti Tau
tinei Sąjungai labai žalingai c.

....
Paklausus- kodėl Bronius 

Nemlckas yra Išjungtas Iš 
Naujės los Vilties žurnalo 
redakcinės kolegijos-p-kas 
Mažeika dėstė, kad dėl to 
dalyko jis pats su visais ta
ręsis Ir sprendimas padary
tas visiems susitarus. Bet 
čia pat prisipažino, kad su 
Nemlcku nes įtaręs, tačiau 
nepasakė,kas yra tie "visi". 
Tą dalyką smulkiau nušvietė 
pats Bronius Nemlckas.Jis 
aiškino, kad tuoj po 1»7 /m. 
tautininkų PhHadeIpnįjos Sei
me E. Čeklenės tariamo 
" laimėjimo ", Jonas Balys 
grlebęsls machinacijų jį Iš
stumti Iš redakcinės kolegi
jos, bet vis nepajėgęs Įtikinti 
Leidėjų Tarybos. Vėliau bu
vę bandoma Išmesti Iš Nau
josios Vilties lO-ojo nume-

įvertinant Lietuviu Enciklopedijos svarbą laisvojo pasaulio 
lietuviams ir didelį ryžtą jos leidėjo Juozo Kapočiaus, Kana
dos lietuviai š.m. balandžio men. 29 d. (sekmadienį) Toronte, 
Toronto Lietuvių Namų.salėje ruošia akademijų.

Akademijoj dalyvaus pats L.E. leidėjas J. Kapočius ir poe
tas Stasys Santvaras iš Bostono, kuris skaitys iš savo kury - 
bos. L.E. skirtą kalba, pasakys prof. dr. A. Klimas išRoches- 
terio. Bus rodomas ir L.E. filmas.

Šiai akademijai surengti KLB-nes Krašto Valdyba sudarė 
specialų komitetą, kurį sudaro: M. Chainauskas(London), inž. 
L V. Danys (Ottawa), dr. B. Povilaitis (Delhi), kun. dr. P. Gai - 
da, O. Indrelienė, G. Juozapavičiūte, A. Kuolas, A. Rinkūnas, 
J.R. Simanavičius,

Visi lietuviai, o ypatingai L.E. prenumeratoriai kviečiami 
dalyvauti.

KLB Krašto Valdyba
 i ' i

TEL. 525-8971.

J

268-0 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKSTYNQS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

LIETUVIŠKA RADIJO 
__________ __ PROGRAMA

RADIO 14 1-0 MONTREAL
KIEKVIENA ANTRADIENĮ. NUO 11,30 iki 1 2 vai. nakties, 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stoni.1053 Albon.lc,., DUv,,noy, P.O. TEL. 449-MZ4

rlo Nemlcko straipsnį ’’Bel
grado Konferencijai Įpusėjus. 

<■ Teodoro Bltnstrubo, Lel- 
dėjų Tarybos p-ko Interven
cija, buvo išmestas Iš žur
nalo su redaktorium A. Lal- 
kūnu spausdinti sutartas 
Nemlcko straipsnis Nuo Hel-
slnklo Iki Madrldo/tas pats 
straipsnis esąs spausdina
mas lu79 m. vasario Aiduose, 
kur lems, pas įrodo, jis tįnka 
Ir kurio lygio Naujoji Viltis 
niekad nepasieksianti/. Pa- 

■gallau, Jonui Baliui pavykę 
"Įtikinti" Leidėjų Tarybą, 
kad Ir pats Nemlckas Nauja
jai Vilčiai nereikalingas Ir 
todėl Išgultlnas.

Užsiminus Algio Speraus
ko vaidmenį Naujosios Vil
ties redakcinės kolegijos by
loje, jis griežčiausiai Išsi
gynė, pareikšdamas,kad ne- 
spaudęs Jono Balio Išmesti 
Nemlcką.nes Ir pačios Nau
josios Vilties jis niekada 
nėra nei skaitęs, nei matęs 
/ prakilnus tautininkų vado 
bruožas/I

Apygardos suvažiavimas 
negalėjo smulkiau Išdisku
tuoti tautininkus smaugian
čių negerovių Ir pasvarstyti 
būdų, kaip Iš jų Išbristi, nes 
daug brangaus laiko suė
dė V. Gruzdžio, A. Spėraus - 
ko, J.Slruso.P.Lanlo obst - 
rukclja. Jie- vieni būdami 
sovietinio šmeižto bendri
ninkai, kiti dar stengdamiesi 
šią gėdą paslėpti ypač nuo 
spaudos, veltui bandė nepri
leisti Suvažiavimo prie šio 
klausimo svarstymo. Per 
kone pusantros valandos ne- 
pas tekus sus ItarImo, suva- 
žravimas pagaliau nubalsa
vo ŠĮ klausimą aiškintis Ir 
svarstyti, 2O-tal balsų pasi
sakius už svarstytlnumą , 
vfenam/V.Gruzdžio/prieš, Ir 
kelfems sus llalklus. T oklu 
būdu suokalbis paslėpti Įsi
painiojimą Į sovletlnĮ šmeiž
tą nepavyko.

Suvažlavlmoprogramą pa
ruošė A, Jonio pirmininkau
jama Rytų Apygardos V-ba. 
Techniškaisiais suvažiavimo 
reikalais rūpinosi New Yor
k’o T Skyrius/ daug darbo Į - 
dėjo jo p-kas A.Vebellūnas 
Ir sekretorius K. Bačauskas/. 
Prisidėjo Ir New York’o XI 
-ojo Sk. narys A. Sperauskas 
jis,suvažiavimui baigiantis , 
savo globon pasiėmė Sąjun
gos p-ką A.Mažeiką

Suvažiavimo stebėtojas
-P. P.

Kaito Susirinkimas
Metinis Lito narių visuo- santaupas išmokėta $627. 

tinas susirinkimas įvyko ko- 515 (540.300). Narių 1826 , 
vo mėn. 17 d. Aušros Vartų skolininkų 491. Lietuvybės 
Parapijos salėje. reikalams per 1978 metus

Susirinkimą pradėjo pirm . išleista $3.480. Be to, 1978 
J. Bernotas, kviesdamas at- metų dividendai už šėrus 
sistojimu pagerbti per pra- $456.50 sumoje buvo pas - 
eitus metus 22 mirusius Li- kirti Auksinio Amžiaus Kiū
to narius, jų tarpe ilgametį bui Rūta.
Lito vedėją Praną Rudinską Diskusijose vyravo namų 
ir Valdybos narį Vytautą Z . statybos klausimas. Buvo 
Kudžmą. Susirinkime užsi- nutarta, kad komisija tęstų 
registravo 292 nariai ir 12 pradėtą planavimą ir kad to- 
svečių, bet dar daug kas at- limesniems pasitarimams 
vyko registracijai užsibai- bus kviečiamas viešas susi- 
gus, kad pritrūko net kėdžių rinkimas gegužės mėn. 
visiems susėsti- Balsų skaičiuotojai, P. A-

Susirinkusius keliais žo - damonis, G. Alinauskas, L . 
džiais pasveikino CUMIS ap- Balai šis, P. Juodkojis ir V. 
draudos bendrovės atstovas Murauskas pranešė, kad B. 
Hector Barbe ir Lygos ins- Bulota, J. Jurėnas ir R. Po - 
pekcijos skyriaus atstovas causkaitė- Rudinskienė iš- 
Mike Kowal, kuris, Lygos rinkti ir A.Kličius perrlnk- 
vardu sveikindamas Litą, tas į Valdybą. ĮKreditoKo- 
žengiantį į 25-ius veiklos misiją perrinktas J. Adomo- 
metus, įteikė pirm. J. Be r- nis, o į Revizijos Komisiją- 
notui vario ir ąžuolo lentą. K. Toliušis. Dabar Val.dy -

Metinius pranešimus pa- boję, be paminėtų yra:Juozas 
darė pirm. J. Bernotas, ve- Bernotas, Antanas Vaupshas 
deja R. Piečaitienė, kredito ir Romas Išganaitis. Kredito 
kom.pirm.J. Adomonis, re- Komisijoje Justas Kibirkš- 
vizijos kom. pirm. B. Nied- tis ir Vincas Piečaitis; Re- 
varas ir namų planavimo vizijos Komisijoje- Bronius 
kom. narys P. Lukoševičius . Niedvaras ir Juozas Šiau-

Litas užbaigė metus su čiulis.
$ 8.452.007 balansu($7.336 . Susirinkimas baigėsi M. 
732- 1977 m.) ir $13. 468 Kasperavičienės skaniai pa- 
pelnu ($35. 312). Nariams už ruošta vakariene. R. P.

IEŠKAU PIRKTI NAUDOTA 
PIANINĄ.

Skambinti tel. 32 1 • ū/67.

PARDAVIMAS
Gerame stovy j e p arduodami 

lietuviški tautiniai rubai, kurie 
daugeli metu nedevimi.

Skambinti tel. 637 - 6 108.

PRAX'CISKONQ VASARVIETE KENNEBUNKPORTE 
Pranciškonai visus lietuvius kviečia atostogauti savo vasar

vietėje, Kennebunkporte. Čia ideali vieta fiziniam ir dvasiniam 
poilsiui. Pavargusias nuo darbo jėgas stiprina didinga Maino 
gamta — jūra, miškai, tyras oras, o taip pat geras maistas, 
patogūs kambariai.

Dvasios atgaivos teikia aplinka — monumentines skulptūros 
lauke, nuostabaus grožio koplyčia, dailės parodos,• koncertai, 
literatūros vakarai, paskaitos. Pranciškonų vasarvietė JAV ir 
Kanados lietuviams yra tapusi visokeriopo poilsio vieta karštais 
vasaros menesiais.

Atostogavimo sezonas prasideda birželio 30 ir baigiasi rugsė
jo 3 dienomis. Informacijų, ir rezervacijų, reikafais kreipiamasi 
šiuo adresu: Franciscan Guest House, Kennebunkport, ME 04046. 
USA. Tel. (207) 967 -2011.
-■■ ------------ —■—~ ................... ~
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hamifoon
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 Iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vol., ieStadieniois nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokame gyvybė* Ir asm. paskolg drauda. 
Nemokamai pilnos Ceklif patarnavimas.
Kapitalas — virt $1X000,000.

CHICAGOS ANGLIJOS- 
BR1TANIJOS LIETUVIŲ 
KLUBAS

Klubas Išvystęs gražią 
ve tklą, le Idž ta b miete nį. Ra - 
gina palaikyti savus versli
ninkus. Štai keli jų adresai: 
Julius Padegimas-advokatas 
33N.Dearborn St. 782-0634; 
B.Jurėnas-publlc accounting 
6031 Archer avė, 767-4028; 
A&J Benetlenė- plaukų šu - 
kavlmas 6340 Archer avė , 
7 67-3393;G. Rutkauskienė - 
taverna 4559 S Whipple st. 
523-4063; K. Valentinas-ta
verna 4359 S. Talman avė 
523-2641; H&E Mockal-ta- 
verna 2501 W 46 str.; Blll- 
tavlčlų šeimos valgykla-3313 
S. Halsted str. 254-8146; 
O, Konkulevtčlenė Ir B. Za- 
bukas - valgykla 2547 W> 
69 str., 925-4254; Mr.Mrs . 
Maks vielų- moterų plaukų 
šukavimas 4525 S. Fairfield 
Av. Brighton Parke.

Visus labai sukrėtė a.a . 
Birutės Ktburlenės mirtis. 
Neteko jai sulaukti senatvės, 
mirė pačiame darbingume.

Klubo Valdyba ir narla* 
nuoširdžiai užjaučia J.Kibu- 
rą, jo sūnų Ir dukterį dėl 
žmonos ir motinos mirties .

A. a. V, Dryža
Dar nespėjus atsįgauti po 

B.Ktburlenės laidotuvių,su
žinojom, kad mirė V.Dryža. 
Jis mirė vos 60 metų su
laukęs. Paliko žmoną, sūnų 
Ir dvi podukros.Neprigijo jis1 
svetimoje žemėje, Ilgėjo
si tėviškės.

Koplyčioje atsisveikinimą 
pravedė p. Galeckas, buvo 
atsisveikinta ir mūsų Klubo 
vardu.

Klubo Valdybos Ir nartų 
vardu reiškiame užuojautą. Naujoje Valdyboje yra ir 

mūsų Klubo p-kas Justinas 
Šidlauskas vlcep.pareigoms.

Nariai-Aleksas BrInas ir 
Viktoras Galeckas.Revizijos

mlruslojo žmonai, sūnui Ir 
podukroms.

A .a. Vitas Karalius
Žmonėms atrodo,kad ku

ris tik yra atvykęs Iš Anglį- Komisijoje- V.Pallullonte'’Ir 
jos lietuvis- priklauso musų 
Klubui. Deja, didelė dalis iš 
Anglijos atvykusių mūsų 
Klubui nepriklauso,

Man paskambino Lietuvos 
Dukterų Draugijos pirminin
kė , pranešdama, kad mirė 
Anglijoje gyvenęs lietuvis 
Vitas Karaitus;rastas negy
vas savo bute sausio 26 d.

6'psl.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 914 %
term, depozitus 1 m.10% 
term, depozitus 3 m. 9 ^4 % 
pensijų fondas
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12 % 
nekiln. turto pask. 11 %

Čikagoje aš jį pirmą kar
tą sutikau 1953 m. Tai buvo 
labai jaunas .gražiai nuaugęs 
lietuvis. Sutikau ta proga Ir 
jo žmoną. Jis gyveno Čika
goje,bet jo gyvenimo takeliai 
buvo slidūs.Sunkiai dirbo Ir 
nieko netaupė. Laidojo Lie
tuvos Dukterys, gavus los 
mažą pašalpą jo laidotuvėms 
Iš miesto. Žmonių Išmin
tis sako, apie mirusius arba 
gerai kalbėti, arba nieko. 
Vis tik ne visi jo atslsakė:7 
mašinos jį palydėjo į amži
nojo poilsio vietą.Aplankė jį 
koplyčioje daug buvusių 
draugų, pirko jam gėlių Ir 
aukojo pinigų jo laidotuvėms. 
Klubo Valdyba artimiausia
me posėdyje skirs auką Lie
tuvos Dukterų Draugijai Ir 
tuo prisidės prie laidojimo 
Išlaidų.
Naujoji Valdyba

Mūsų Klubo narys Bro
nius Paliulis labai pavyzdin
gai tris metus vadovavo 
Brighton Parko namų savi
ninkų draugljal.Į natiją Vai - 
dybą nebesutiko įeiti,.

V. Kelmelis- rūpestingai 
sutvarkė D-jos kasą Ir Iš
ugdė į kelių tūkstančių kapi
talą.

1979 m. naujon Valdybon 
Išrinkti:

St. Juod te -plr m-kas, J. T a- 
moševlčlenė- vlcep., J. Jo
kubka- II vlcep., V.Kelme
lis- kas In Inkas, A. Raštlenė- 
sekret., V.Gelėckas-ligonių 
lankytojas,Al. Kasperavl - 
člus- V-bos narys.

Mūsų Klubo nariai yra šie: 
S. Juodis, J. Jokubka, V. Kel
melis.

Tauragės Klubo narių vi
suotinas susirinkimas Išmo
kėjo 1OOO dol. auką LK Baž
nytinei Kronikai leisti.

Balys Sebastijonas.
Jonas Jokubka 

REMKIME RADIO 
PROGRAMĄ

Lietuvos Aldų Radio prog
rama pradėjo veikti nuo ko
vo mėn. 5 d, kasdien, 9 v. v. 
Ir šeštadieniais 7-8 v. v.

Programai Išlaikyti rei
ktam paramos. Todėl, ba-

ATSAKYTI?
Tarp įvairių šiose Popie

tėse Iškylančių diskusijų bei 
pasisakymų, pasitaiko, žino
ma, Ir įdomesnių,įkurtuos 
nevteuomet pasiseka čia Iš
siaiškinti.

Štai,kad Ir šioje Popietėje: statymas prarajonrpražūtln- 
glrdtel savotiški,bet Ir įdo- gi mums, o ypač,kad ne sa
mūs Iš kaimyninio Oshawos varne krašte begyvename, 
miesto į čia paviešėti užkly- Jeigu mes norime padėti 
duslo tautiečio samprotavl- dar Ir laisvę savajamkraš- 
mat. Šis svečias gyvai do— tul atgauti, tai šalia darbo, 
misi, teiraujasi, noriką susiklausymo, vienybės, tu- 
nors sužinoti,k o d ėl anglų rime būti Ir ekonominiai 
kalboje, rašant žodį Lietuva, stiprūs. Tai bene pati svar- 
įterplama ta visai kaip Ir blausioji būtinybė, 
nereikalinga bei netinkanti Mūsų tautiečiai, neturėda- 
raldė "h"- Lithuania? Svar- ml giminių, arba Ir dėl įval- 
btausta, kodėl mes patys ją rlų priežasčių nenorėdami 
pasisavinome Ir rašome ją , iuos padaryti savo palikimo 
kada visų kitų svetimų tautų paveldėtojais, visą tat turė - 
kalbose, minint Lietuvą, totų gerai apmąstyti Ir per-
visai nėra, pav. :Lttauen, Lt- 
tuanus, Lltuantca, Lltuanle Ir 
pan.

De ja,čia esančių tarpe ne
rasdamas, kas galėtų paaiš
kinti, šis tautietis norėtųršį 
dalyką žinantieji,lietuviško - 
je spaudoje apie tat pas te ar
dytų.

Neišsprendus šio klausi
mo, mezgasi kiti. Šį kartą 
kalbos krypsta į mūsų pa - 
likimus. Taigi,darosi Ir vėl 
įdomu. Grupė rimtai įsijun
gta į diskusijas. Šią temą 
pradėjęs,tęsia toliau:

"Dėl nesuprantamų prie
žasčių, mes lietuviai, šį be 
galo svarbų reikalą esame 
labai apleidę Ir t les log, ga
lima sakyti, jis tebėta ap
verktinoje padėtyje". Bend
rai paėmus, tai didžiulės 
milžiniškos sumos pinigų, 
galybės mūsų tautiečių sun
kiai užsidirbto įsigyto tur
to daugelio atveju atiten
ka gyvenamo krašto valdžiai, 
o nemaža jo dalimi pasinau
doja Ir dabartiniai mūsų ša
lies okupantai.

Taip, suprantama, niekas 
Iš mūsų taip jau lengvai ne
siruošiame Ir nelaukiame 
savųjų pakasynų, nenorime 
apie tai ką nors daugiau kal
bėti nei užsiminti.. .Tas tie
sa, taip gal Ir geriau, kaip 
sakoma- gal Ir ant dūšios 
lengviau- bet, vengiant apie 
tai užsiminti,tuo pačiu lieka 
užmirštas Ir skaudžiai ap
leistas šis mūsų ekonominio

landžlo 21 d. rengiama jos 
3 metų Sukaktuvinė Vaka
rienė Jaunimo Centre. Čia 
atsilankę, pasišoks, Išklau
sys B tilta vielučių dainų, pa
sisotins skania vakariene tik 
už 12 dol. Tas renglnys’ttkl- 
mės atneš klek pelno, jei 
mūsų visuomenė atsilankys.

Gaila, kad tą pačią dieną 
rengiami dar kiti parengi
mai. Tikėkime, kad svečių 
visur nestigs. Radio progra
mos nereikėtų pamiršti, nes 
joje dirba pasišventęs jau
nimas, įsipareigojęs Išlaiky
ti lietuvybę Ir ją ugdyti, Ir 
trokšta jausti,kad visuome
nė remia. Laukia visų...

Mūsų žinomas muzikas , 
veteranas Juozas Žilevičius 
kovo 16 d. šventė savo 88- 
ąjį gimtadienį.

Nežiūrint amžiaus,vis rū
pinasi Muzikologijos Archy
vu, vien Intėllu pasaulyje, kur 
sutelkta tiek daug lietuviško
sios medžiagos muzikoje . 
Niekada nepamiršo gerb.J. 
Žilevičius pasveikinti Ir LA 
radio programą. Ilgiausių 
Metų jam linki Lietuvos Ai
dų Radio Štabas.

- Muz Iko ManIglrdo-Motle - 
kalėto koncertas kovo 18 d.

Toronto Taupyk ir skoli n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

Ir pagrindinis punktas. Ga
lioja posakiai: "Po manęs , 
kad Ir tvanas", arba "Kaip 
aš Iš nieko pradėjau, tegul Ir 
kiti taip padaro".

Kai kurių mūsų tokie 
samprotavimai yra tik tiltų

galvoti. Testamentinis pa - 
likimo nukreipimas į mūsų 
lietuviškąsias institucijas , 
specialius fondus, pagrindi
nes šalpos organizacijas, į- 
gallntų jas daryti tai, ko 
šiandieną Iš mūsų daugiau
siai prašo pavergtieji bro - 
llal tėvynėje: tai sunki , 
laug kainuojanti,tel - 
slnė mūsų pavergtos 
tautos byla tarptauti
niuose kvorumuose. 
Labai opus Ir svarbus klau
simas, apie kurį, deja.ma- 
ž lauš lai kalbama. Juo turė
tume susirūpinti nedelsdami 
visi be išimties.

Iškilo dar čia Ir trečias 
labai praktiškas, akivaizdus 
Ir nesutvarkytas reikalas . 
K o d ė 1,paskutiniuoju laiku, 
visose šios kolonijos lietu
viškose salėse atsirado ta 
nemaloni Ir daug bėdos vi
siems sukelianti bloga t 
veikiančių'mikrofonų liga? ? ?

Bevelk jau kaip taisyklė: 
jei tik kas pradeda kalbėti , 
arba Ir programą atlikti, tie
siog kaip užprašytas, nežino
mo žvėries balsu Ima staug
ti, kaukti, žviegti mikrofonas.

Šis nelemtas reiškinys 
dažnai čia taip viską sujau - 
kla. kid vėl nebežinai, kur 
beesąs, norisi tik sprukti 
laukan. ŠI mūsų sales apsė
dusi nemaloni "sloga" nero
do ženklų gerėti Ir eina vis 
blogyn.

Visa tai matant Ir pergy
venant, nejučiomis kyla

pavyko labai sėkmingai. Jo 
Išpildyti kūriniai buvo aukšto 
meninio lygio. Linkime jam 
sėkėmės Ir ateityje. Mums 
be galo malonu, kad jis turi 
savo studiją, kurioje moko ' 
lietuvišką jaunimą muzikos .

Kun. dr.J. Prunskts kalbė- 
joLletuvos Aldų programoje 
apie naujai Išleistą knygą 
"Lietuva Bolševikų Okupaci
joje". Jos pristatymas Įvyko 
kovo 16 d. Jaunimo Centre, 
kur kalbėjo PLB-ės pirmi
ninkas V.Kamantas.p.Kučė- 
nlenė Ir Jūrų Šaulių Klaipė
dos Kuopos pirm.P.Mllko - 
valtis. Pristatyme dalyvavo 
s aus ak Imš lai prisigrūdusi 
publika. Daugelis galėjo čia 
įsigyti Ir knygą.

Kita dr. J.Prunskto knyga 
"Lietuviai Sibire" netrukus 
pasirodys. Joje bus labai 
vertingos Istorinės medžia
gos. Tokių knygų mums la
bai reikia.

Bal. Brazdž lon ts
♦ Dr. Linas Bendikas atsi
kėlęs išMontrealio dirbo Šv. 
Kryžiaus ligoninėje kaip akių 
ligų chirurgas. Dabar perė
jo dirbti į Dės Ėlaines Eye 
Physicians & Surgeons Ltd.
- Practice LimitedTotheEye 
ligoninę, North Chicago.

MOKA:
10% už 1 m. term, indėlius 
9l6% už 3 m. term, indėlius

= IMA:

= už asm. paskolas
9 Vi % už pensiją ir namų planą E
9!4% speciali taup. sqsk. (= 1014 % už mortgičfus 
63/i% ui taupymo s-tas
9% už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 22 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

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.

nspsswsa
* Namų — Gyvybės

A AA * Automobilių< irlt rf fr V C * Komerciniai

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

V BaČėnaS All Seasons Travel, b o.
1551 Bloor Street W, Visais.kelionių reikalai. 

’ betkur pasaulyje skambinti
TORONTO, ONTARIO COO OCO1
M6P iA5 tel. 533-3531

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE sa-
335 Ronccsvoiles Ave., _. _ _ —
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas j»

klausimas: kodėl mūsų pa- tuose plačiai besireiškianti, 
rengimų organizatoriai, ša- tautiniai giliai susipratusi 
Ha visų kitų reikalų, Imdami yra Ir jų dukra Kristina. Jt 
sales, pamiršta apie tai pa- visam būriui artimųjų pade- 
kalbėtl Iš anksto su salių dant, Ir suorganizavo šias 
tvarkytojais? Juk tai 1 a b ai pagerbtuves. Tai veikli 
s v a r b u s reikalas. Ir ko- skautė, ilgametė Atžalyno tau- 
dėl Iš pulkaus kalbėtojo turi tintų šoklų šokėja, bei visų 
pasigirsti pikto žvėries hitų jaunimo ratelių nepalls- 
stauglmas??? Darant bet tantl darbščioji "bitutė", 
kokį parengimą, neužtenka, Pagerbtuvės Įvyko LN Vy- 
kad salėje yra mikrofonas- tauto Didžiojo Menėje.šios 
reikia Ir kad jis atatinkamai brandžios sukakties atmlnl-
veiktų...

Buvo Ir dar daugiau kal
bam.* apie šį bei tą, bet mln- 
tln kažkodėl Įstrigo šie trys, 
čia pietaujančių Ii-poilsiau
jančių pašnekesiai.

SIDABRINĖ SUKAKTIS
25- tų metų vedybinės su

kakties proga, savo gaus tų 
bičiulių tarpe gražiai Ir įs
pūdingai buvo pagerbti veik
lūs Ir nepailstami šios kolo
nijos įvairiausių lietuviškų 
re įkalu puoselėtoj t, darbuo - 
tojai ir organozatortal Ma
rija Ir Jonas Dambaral. Ku
rte iš šioje kolonijoje gyve
nančiųjų nepažinotų šios,pa
vyzdžio neturinčios, darbš
čiosios šeimos?

Kažin, klek čia buvo lietu
viškų renginių, prie kurių 
vienaip ar kitaip št šeima 
nebūtų prisidėjusi savo dar
bu, sumanumu ar didele pa
tirt lt ml?

Šalta visos eilės grupių, 
kurioms priklauso Marija jt 
yra Ir Toronto dramos bū
relio Aitvaras vaidintoja , 
dalyvauja Įvairiuose šio vie
neto sceniniuose pasrrody- 
jnuose. Jonas, ne taip dar 
seniai, tapo išrinktas LN 
Vyrų pirmininku.

Lygtai tokia pat judri, gy
va įvairiuose jaunimo relka- 

mul Marija Ir Jonas buvo 
apdovanoti gaustai susirin
kusiųjų ypatingai puikia me
nininko Dagio skulptūra, Ir 
vertingu a.a.Telesforo Va - 
liaus paveikslu.

Tat pavyzdinga Ir daug 
lietuviškiesiems reikalams
nuslpelnust šeima...
• Velykų stalas-pietūs įvyks 
Atvelykio sekmadienį Kara
liaus Mindaugo menėje; 
Lietuvių Kredito Kooperaty
vo "Parama" narių visuoti
nis susirinkimas įvyko ba
landžio 1 d.
"TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" 

BALIUS
"TŽ" laikraščio metinis 

Spaudos Balius Įvyks Atvely
kio šeštadienį Anapilio salė
je. Meninę programą su nauju 
dainų repertuaru atliks Hamil
tono lietuvaičių choras "Aidas',' 
vad. muziko Jono Govedos. 
e Praeitą šeštadienį, Prisi
kėlimo parapijos salėje velio
nio dail. Telesforo Valiaus pa
gerbimo akademijos progra - 
moję kalbėjo poetas dr. Hen
rikas Nagys išMontrealio. Jo 
žmona Birutė vadovavo pro - 
gramos oficialiai daliai. Poe
tas iš Toronto išskrido į Chi
cago savo knygos "Prisijau - 
kinsiuSakalą"pristatymą, ku
ris įvyko sekmadienį.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KRONIKAWinnipeg
VASARIO 16-tos MINĖJIMAS

61 Nepriklausomybės Šven
tės minėjimas Winnipege į- 
vyko 1979 m. vasario mėn. 
.18 d. 11 valandos pamaldomis 
Lietuvių Šv. Kazimiero baž
nyčioje. Pamaldas laikė ir 
pamokslą sakė kun. J. Ber
ta sius". Prie vėliavos stovė
jo J. Valaitis, nepriklauso
mybės laikų savanoris A. Sa- 
mulaitis ir M. Januška su 
palydovėmis R. Biežyte ir 
A. Jančiukaite.

Po pamaldų visi susirinko 
į šv. Kazimiero parapijos sa
lę, kur šeimininkės A. Rut
kauskienė, J. Kuncaitienė, O. 
Demereckienė ir E. Januš
kienė visus pavaišino pri - 
keptais pyragais ir kavute.

Winnipego lietuvių jauni
mas: R. Balčiūnas, M. Tim- 
mermanas, R. Biežytė, A. 
Jančiukaitė ir A. Stapon įne
šė Lietuvos ir Kanados vė
liavas, atvykus latvių, Bend
ruomenės atstovui timer 
Dirikiui ir Estų Bendruome
nės pirm. Helmut Annikui.

Winnipego apylinkės pirm. 
V. Januška atidarė 61-jį Ne
priklausomybės Šventės mi
nėjimą. Po trumpo atidaro
mojo žodžio, paprašė visus 
dalyvius vienos minutės su
sikaupimu pagerbti žuvusius 
už Lietuvos laisvę.

Pirmininkas pakvietė prie 
garbės stalo Nepriklausomy
bės kovų dalyvius karininką 
Antaną Samulaitį ir Mykolą 
Janušką, latvių bendruome
nės atstovą E. Dirikį ir Es
tų Bendruomenės pirmininką 
H. Anniką.

Estų Bendruomenės pirm. 
H. Annika, pasveikinęs lie
tuvius švenčiant 61-sias Ne
priklausomybės atstatymo 
sukaktuves, gražiai istoriš
kai išdėstė šventės reikšmę 

įir žmonių gautas teises iš 
tėvų, gyventi tėvų žemėje. 
Jis ragino, ypač jaunimą, 
pasišvęsti tėvų puoselėtoms 
idėjoms.

GRAŽUS SPAUDOS 
ATGAVIMO PAMINĖJIMAS

K. L. Moterų Draugijos 
Montrealio Skyrius kovo 31 
d. Aušros Vartų Parapijos 
salėje surengė 75 m. nuo 
lietuvių spaudos atgavimo 
paminėjimą. Paskaitai at
vyko Tėviškės Žiburių re
daktorius dr.kun. P. Gaida 
iš Toronto.

Draugijos p-kė G. Kudž- 
mienė gražia įžanga atidarė 
minėjimą, pakviesdama pre- 

•legentą.
Paskaitininkas, pirmus 

žodžius tardamas priminė, 
kad tai pirmas toks minėji
mas, surengtas montrea- 
llečių. Kondensuotu žodžiu , 
nukėlė visus į anuos Lietu
vos okupacinius metus, kai 
Rusijos carai buvo uždraudę 
spausdinti lietuviams knygas 
lotynų raidėmis. Prelegen - 
tas padarė palyginimą su da
bartine Lietuvos okupacija, 
primindamas, kad šiandieni
nė Rusija turi tuos pačius 
tikslus, vartojami tik kitokie 
metodai. Anoje okupacijoje 
per rusišką graždanką siekė 
lietuvius perdirbti į rusus . 
Šioje okupacijoje per rusiš
ką komunizmą siekia to pa
ties tikslo.

Anais laikais buvo atsira
dę lietuvių, kurie padėjo ru
sams siekti tų tikslų, ir 
šiandien Lietuvoje yra tokių 
lietuvių. Jei anuomet bu
vo atsiradę dirbančių su ru
sais—kunigas Ant. Petke - 
vičius, Jonas Juškevičius, 
Laurynas Ivinskis ir kt. ,tai 
dabar irgi panašių yra, tik 
daugiau. Jei anais laikais.

suomenė buvo patenkinta ir 
išreiškė padėką lietuvių jau
nimui ir ypač J. Valaičiui už 
jaunimo pabudinimą iš kele- 
tos metelių snauduliuko.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Taipgi ir latvių atstovas E.
Dirikis sveikino lietuvius- 
latvių Bendruomenės vardu.

Meninėje dalyje Winnipego 
lietuvių jaunimas, vadovau
jant Jurgiui Valaičiui, gra
žiai .pašoko tautinius šokius 
ir užbaigai dar parodė skaid
rių iš kelionės į Vilnių. Vi-

V. Januška

NAMAI - APARTMENT Al- 
ŽEmLPASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS 
0T» M. 
siitfm* Sylka Realties Inc.

445 Jeon Talon W, Suite 305,Mfl. 
Tel: 273.9151 Res.737-0644

UOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas.

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

(Storage)

6396 Bannontyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183 
; ...........—-------- ------------------------------- ------------ 1 ■

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

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU įSORĖS'Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Šulinskas <S Soti Tel. 364-5712.

GUY
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausio* patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

'Richard',kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgiinlngal 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kol namo stogas blogas ar kai statote

1979.IV. 11

Montreal
vysk. Valančius, Jurgis Bie
linis ir kiti pajėgė išvesti 
lietuvius į pasipriešinimą 
priespaudai- šiuo metu t to
kių pasišventėlių tikrai yra 
nemažiau. Kaip anais laikais 
buvo lietuvių, manančių , kad 
didelei galybei yra beviltiš - 
ka pasipriešinti, taip yra 
galvojančių ir dabar.

Po dr. P. Gaidos paskaitos 
sekė meninė programa, ku
rią pradėjo Algis Lapinas , 
Andrius Lapinas ir Gailius 
Lapinas pagrodami- rageliais 
lietuvišką liaudies melodiją . 
Sekė Vilija Lukoševičiūtė , 
rūpestingai pasiruošusi,pas
kalydama Sukilėlių Dainą ir 
ištrauką iš J.Jankaus knygos 
Senas Kareivis Matatutis.

Po ragelių muzikos, pa
sirodė Birutė Vaitkūnaitė - 
Nagienė paruošusi ir meniš
kai paskaičius lietuvių tau
tosakos pynę. Taip progra 
mą atlikti galėjo tik Birutė 
Nagienė, kuriai tautosaka , 
kaip aiškiai pasirodė, yra 
daugiau, negu daugeliui, ar
tima. Užbaigė meninę dalį 
jaunieji muzikantai, pagro
dami Lietuva Brangi.

Vakaras praėjo labai gra
žioje, kultūringoje dvasioje. 
Dekoruoti stalai ir gerai pa
ruošti užkandžiai, kava ir 
vynas prilaikė svečius pasi
šnekučiavimams, neskubėta 
skirstytis į namus. prp.

Sol. Gina ČAPKAUSKIENĖ 
kovo 31 sėkmingai dainavo 
Montrealyje, šv.Damasė pa
rapijos metiniame koncerte. 
Publikos buvo daug, kuri po 
koncerto ilgai plojo, pagerb
dama menininkus, atsistojo.

SoLGina Čapkauskienė iš
skrenda į Chicagą Lietuvių 
Operos repeticijoms ir 
spektakliams.

G. Donizetti opera Lucia di 
Lammermoor statoma bal . 
21, 22 ir 28 dienomis. Gina 
dainuoja pagrindinę Liucijos 
rolę ir tikisi, kad į šią 
gražią ir retai girdimą o- 
perą atvyks irKanadoje gy
venančių lietuvių.

ŽODIS APIE LIETUVĄ- 
(KarolinosOttaites, 9 skyr. mokines)

Šiandien mes, Montrealio 
Lituanistinės Mokyklos mo
kiniai susirinkome čia, šioje

MŪSŲ SENOLIU ŽODŽIAI 
IŠ ANAPUS

Kad aiškiai žinotum mūsų didingos tautos tikrą
ją praeitį, jos kilnumą, jos viršžmonišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dėsniais sukurtą gyvenimą 
bei tikrą visatos pastovumo nustatytą amžinumą. 
Remiantis mūsų tautos padavimais, tikra tautine va
lia ir sveiku — tarptautinių šmėklų neužburtų protu, 
šioje knygoje yra išdėstyta tikra ir niekų kitu nepa
mainoma mūsų tautos būtis.

Knyga 306 psl. Kaina 5 dol. Už platinimą 1 dol. 
šią knygą turėtų skaityti’ir-į duotus padavimus įsi
gilinti kiekvienas lietuvis, o ypač mūsų tautos jau
nimas

Knygos autorius M. Aukštuolis. Užsisakyti gali
ma pas autorių šiuo adresu: M. AuRštuolis, 4 Eliza- 

l beth Ave., Springdale, Conn. 06907.

EKSKURSIJOS l LIETUVĄ 1979
— tiktai 1,133,00 kanadiški doleriai !

IŠVYKIMO DATOS:

Gegužės 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 Į Š(
KRAŠTĄ - KANADA.

KELIONĖ Į MIAMI TIK $129 - LĖKTUVU
Rašyti angliikai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.) 

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

' VladimirUrt>one)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662 

KELIONĖMS ( LIETUVA PATARNAUJAME VIRS 26 METAI !

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

rARDAVIMAS:
Chrysler • Monaco • Charger • Dodge • Dart 

• Swinger • Special • Sedan • Trucks

De LoVerendrye, pr e Lopierreir vanden* konolo. Tel. 365- 3364.

PADĖKA
Žmonai ir motinai MARIJAI DAUNORAVlČlENEI 

mirus, nuoširdžią padėka reiškiame Aušros Vartų pa* 
rapijos to laiko klebonui kun. J. Aranauskui,S.J. užpa* 
skutinį patarnavimą maldomis bažnyčioje ir palydėji
mą į kapines. v

Dėkojame Sv. Kazimiero parapijos Šv. Onos drauni- 
jos narėms ir visiems kitiems velionę aplankiusiems 
laidotuvių namuose, bažnyčioje ir palydėįusiems [ 
kapines, i

Dėkui Visiems, kurie vietoje geliu aukojote 
MacKay Centre ir Mišioms.

Taipgi, nuoširdus ačiū už paruošimųpusryČių po 
laidotuvių — Markauskams, Adomoniams, C. Ladygie- 
nei, R. Pocauskienei ir visiems kitiems kuoi nors pri- 
dejusiems mūsų liūdesio valandose.

Stasys Daunoravičius su 
Vaikais.

Netikėtai mirus BARBORAI JURKIENEI, 
nuoširdžia užuojauta reiškiame vyrui Domui, sūnums 
Algirdui ir Rimui su šeimoms; broliui dr. Jonui Šemo- 
gui su šeima ir visiems kitiems artimiesiems — 

Vincas ir Ona Beresnevičiai su 
sūnum Albinu, dukteria Birute* 
Tamošiūniene ir jų šeimomis

BARBORAI JURKIENEI netikėtai mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame vyra.Domą, sūnus 
Rimą ir Algirdą^ su šeimomis ir visus 
artimuosius - Jadvyga Aneliunienė ir 

Vaikai

salėje,paminėti labai svarbų priešų.
įvykį Lietuvos Istorijoj,- Ta laisvė,kuria džiaugėsi 
paskelbimą Lietuvos Neprl^- Lietuvos žmonės, nebuvo 11- 
klausomybės nuo Rusijos ga. Jinai pasibaigė 1940 me- 
Imper įjos .Tai įvyko 1918 m. tais. Vokietijos Ir Rusijos 
Vasario 16 dieną, kai susi- diktatoriai ją užgesino Ir 
rinkę Lietuvos vadovai pasl- kraštą pardavė vienas kitam, 
rašė Nepriklausomybės Ak- Lietuvos jaunimas trtauta 
tą, paskelbdami pasauliui , vėl stojo į kovą prieš naujus 
kad Lietuva nori Ir turi tel- okupantus, kurie parelkala- 
sę gyventi Ir tvarkytis lals- vo daug aukų.
vai. Minėdami 61 sukaktį nuo

Šio paskelbimo neužteko, paskutinės nepr(klausomy - 
z kad būtų atgauta laisvė. Ją bės paskelbimo mes, gyvėn- 

retkėjo atpirkti, užmokant darni toli nuo savo tėvų že- 
krauju karo lauke,kur daug mės,prisimename visus tuos 
tos dienos jaunų žmonių žu- kurie kovojo, žuvo Ir dar 
vo, gindami naują Respubliką kovoja dėl atgavimo naujos 
nuo jos didelių kaimynų Ir (Nukelta 1.8 psl.)

13 dienų su giminėm!
Organizuojamos dvi puikios ekskursijos: 

VILNIUS-Ryga liepos 16 —liepos 30 d. 
VILNIUS-Minskas rugpjūčio 20 — rugsėjo 3 d. 
Kelionės ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, ypač 

keliaujantiems pirmą kartą.

Skambinti tel. 537-3060 • 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto Ont. Telefonas 537-2165 

M6P 1X2Vietų skaičius ribotas. Skubėkite užsisakyti. 
SIMON S, HARMONY TRAVEL SERVICE

rT kelnėms- 
y pristatant 

ir atsiimant
M PHILIPPE IZZI __

SKAMBINKIT - 365-71461

Qi/toS.

NETTOYEURS CLEANERS 
eoce nai 5. e.7661 A 

495-90e AVE
I j coin / corner Bayne 365-1143 

■ru*?!-----29 55 Allard Street, Ville Emard
------------- 7 6 6-2667.

1 psl.
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NL REIKALAI |
Atrodo, kad reikia paaiš* 

kinti dėl bilietų kainos. Bi
lietai visiems yra jaunimo 
kaina, nes tikrumoje jie tu
rėjo būti brangesni, kaip 7 
dol. Koncertas ( 33 asmenų 
kelionė), karšta vakarienė, 
orkestras ir kitos išlaidos, 
kurios šiandieninėmis kai
nomis visiems supranta
mos, - kitaip kaip nupiginti 
- neįmanoma.

Rengėjai tikisi gausios lo
terijos, kuri galės tik pa
teisinti pastangas laikraščio 
leidimui sukaupti pajamų, 
kaip kas metai. Tad, jei kas 
nesuspėsite loterijai dova
nas įteikti anksčiau, mielai 
būsite laukiami vakaro metu.

ATSIUNTĖ RĖMĖJO NL* 
MOKESTĮ SU AUKOMIS: 

(tęsinys)
Iš Montrealio: A. Jurgutis, 

A. Dasys, Aug. Bajoras;
Iš Toronto: dr. J. Yčas, V. 

Karas, A. Lukošius;dr.A 
Spudas, J. Gustainis;

Iš Hamiltono: Ji. Juozaitis , 
Ona Šarūnas, Ant. Petraška ;

Iš Ottawos: Liuda Daunius; 
Iš LaSalle:P.Verykis, Br . 

Abramonis, Ant. Kazlauskas ;
Iš Ville Brossard-Alb. Ur

bonas: iš Baie James-Vyt . 
Pakalnis; iš B. C. -A.Stalio 
lionis; iš JAV-H. Bajalis.

(bus daugiau)NL.
ŠAUKIAMAS SUSIRINKIM A S

Lietuvių Šeštadieninės Mokyklos Tėvų visuotinis susirinkimas 

ivyks Seselių patalpose didžiojoje saleje, balandžio 22 d., sekma* 

dieni po 10 Vandos pamaldų. _ ,lr - Tėvų k-to pirm. E. Verbyliene

PADĖKA
Nuoširdžiai gilią padėka reiškiame visiems musų draugams Ir 

pažįstamiems už mums suruoštas netikėtas ižleistuvlų valdės ir 

gražif, vertingą dovaną.
Ypatingas atf iu N. Bagdžlūnienei, A. Urbanavičienei, M. 

Kasperavičienei* E. Krasowskienei, G. Balalšienei.
Dar kartą nuoširdus ačiū Visiems I 

__________________ Adolfas ir Lionė J u r jonai j

SPAUDOS BALIAUS 
REIKALU

"NL" laikraščio Balius jau 
čia pat. Praleidę Velykų 
šventes, rinksimės į Aušros 
Vartų salę, išgirsti pirmą 
kartą spėjusį pagarsėti To
ronto Vyrų chorą, ta pačią 
proga susitikti ir pabendrau
ti su mielu choro vadovu 
Vaclovu Verikaičiu ir kitais 
kartu pas mus atvykstančiais 
Nemaža dėmesio susilauks 
visų, ypač jaunimo, pama
tyti "NL" Rudens Baliuje 
Toronte išrinktą karalaitę 
Vidą Barakauskaitę, kuri 
atvyks ir dalyvaus meninės 
programos pravedi me.

Vida Barakauskaitę

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rite Ste-Cathlerine Quest
Suite 600

Tel: 866-8233, namų 488 - 8528

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

1410 OUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q-

Tel. 9 32- 6662. nomų 737-968 1.

Dr. E. Andrukaitis, «r «.c p. .=>

TCL.: S22-7236 MONTREAL H2J 1 K4
832. BOUL. ST-JOSEPH E. P. Q. CANADA

Dr.A.S. Popieraitis
R.A., M.D.. C.M., M.Sc.. L.M.C.C . E.R.C.S.fc'

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, TeL 931-4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

NC T A RE

PHARMACIENS PHARMACISTS,

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nokoinuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

Rūta Pocauskas.Bci
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

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

Teh 279-1161; Res. 636-9909.

ADVOKATAS

R. J. iSganaitls, BA, BCL

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 P lac* Villa Marie, 

Montreal, Quabac H3B2E3
Tai. (514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER9BJU, B.C.L.
168 Notra Dama Straat E.juita 205.

Tah 866-2063; 866-2064

8 psl.

NL Spaudos Balius —
IŠPILDO IŠ TORONTO 

VYRŲ CHORAS, 
vadovaujamas sol. V. Verikaidio. 
Akompanuoja Linda Marcinkute.

BALANDŽIO 21 d. - ATVELYKIO ŠEŠTADIENI, AUŠROS VARTŲ SALĖJE.

Pradžia 6 vai. vakaro. • ' ~
įėjimas 7 doleriai.

Koncertas
• Mirė Barbora Jurkienė - 
Šegamogaitė - 72 metų am
žiaus. Paliko vyrą Domą, sū
nus Algirdą ir Rimą su šei
momis ir brolį dr. Joną Še- 
mogą bei kitus artimuosius.

Velionė buvo gerai žino
ma montrealiečiams, nes 
per daugelį metų ji buvo lie
tuviškų knygų pardavėja ir 
pati vedė kioską Aušros Var- 
tų parapijos salėje.
• Mirė montrealiečiai:-Jo
nas Senkus 67 m. amžiaus ir 
Feliksas Markus 72 m. am
žiaus.
• Serga Vincas Bobelis, .il
gametis šv. Kazimiero pa
rapijos choristas. Jis gy
domas Maisoneuve ligoninė
je-
e Irena Valentaitė, gyvenusi 
Argentinoje, kurį laiką vie-

Prie praeitų metų Spaudos Baliaus loterijos stalo — pirm. J, Petrulis su žmona ir red. Pr. Paukštaitis.
Foto: Tony’s Photo Studio. . . ---------- ----------

šėjo pas motiną ir kitus gi
mines, dabar vėl išvyksta į 
P. Ameriką.

ŽODIS APIE LIETUVA. . .
(Atkelta iš 7psl.)

nepriklausomybės Lietuvai, 
mūsų tėvynei. Mes priža
dame niekad neužmiršti, ką 
Vasario 16-oji reiškia mūsų
tautos Istorijoje.

(L i

GUREOCAS

REIKALINGAS BUTAS 
Vienam asmeniui reikalingas 3 - 4 

kambarių butas su garažu bei auto
mašinai pastatyti vieta. Butas rei
kalingas nuo biržei io (June) 30 d. 

Telefonas: 727-7453.

INCOME TAX
Į P lldau Income T nx formas,, prašau 

skambinti vakarais 727-0879 — 
Leonui Markauskui^

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

PoMiac ★ Buick 'A Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

v IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKČTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j 
PASINAUDOKITE I ------------

PASIKALBĖKITE SU
Menegeršu 

LEO GUKĘKAS L—"Z J

mu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 4B9-B391

Greitas ir tikslus patornavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYB«

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

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 Montreolyje
Ir. vestaci jos JtA. V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 3 5 th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Namų 376-37B1

AgentOra veikia nuo 194 5 m.

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

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

AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8- E
Penktadieniais 10-8 =
šeštadieniais 9-1 E
Sekmadieniais 9.30-1 =

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų............. 10%
term, indėlius 2-3 metų 93/4%
pensijų ir namų s-tas 9V4%
taupomąsias s-tas 9%
depozitų-čekių s-tas 6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines .........................10’/2%
nekiln. turto . 10V4%
investacines

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

Nemokoma visų norią gyvybei drauda pagal santaupų dydj iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamos čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
AJMUSlMUMr . PU4M7UM

PARDAVIMAS

ĮVAIRIŲ

BALDŲ

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

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

e Dideli, pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CENTRALE r 4e AVENUE LAŠALU 363-3887
7843 CENTRALS 388-1282 (DECORATION)

. ___ — KIŪNTREHUŪ LJETUkJJĮJ 
UIZA±1 HREDITQ UNJJfl

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6.0 %
Taupomąsias s-tas ................9 <25 %
Pensijų planas ................... 8.5 %
Term. ind. 1 m. ............ 10.15%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ............................... 11.5%
Nekiln. turto >..................... 11.0%
Čekių kredito ........................12.0%
Investacines nuo ...................12.0%

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

Net.lok. gyvybės apdr. iki ,$10.000 
už paskolos sumą.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8
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