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Lietuva, priešindamasi 
vokiečių veržlmulsl į rytus 
ir slavų į vakarus,šimtme
čiais mažėjo. Tačiau kultū
riškai pasiliko stipri. J.au 
nuo 1579 m. Lietuva turėjo 
universitetą, įsteigtą Jėzuitų 
Ordino Vilniuje. Tai senlau- 
s las unlverš ttetas po Kroku
vos u-to rytų Europoje.Tuo 
tarpu pirmas universitetas 
Rusijoje buvo įsteigtas 200 

1775 m.

Sitį metų. B altle^li^ Vakaro Parlamente'metu. 14 kairė*: Buvę* Ilgameti* uldenlų, 
reikalu minister!* Mitchell Sharp, senatorius P. Bosą, Rūta Danaltytė, V. Andre.

DIDŽIOJOJ BRITANIJOJ 
CALLAGHAN PRALAIMĖJO 
RINKIMUS
Darb iečiai pralaimėjo 

D. Britanijoje rinkimus Ir 
' premjeras James Callaghan 

įteikė savo atsistatydinimo 
raštą karalienei, kaip rel- 

. kalauja tradicijos.
Laimėjo konservatoriai , 

vadovaujant Margaret Tha
tcher. Tokiu būdu, pirmą 
kartą D. Britanijos Istorijoje 
moteris užėmė mlnlsterės 
pirmininkės postą.

Konservatoriai skelbia, 
kad sumažins vyriausybės 
Išlaidas Ir ras būdų paska
tinti darbštumą, susiaurinti 
unijų gailą Ir sustiprinti įs
tatymų Ir tvarkos prlžlūrė - 
jtmą.

Darbo partija, anot kon
servatorių Ir paties Callag- 
han’o nukentėjo, labiausiai 
dėl unijų sauvalės Ir jų kai
riojo sparno ekstremistų į- 
takos. P rae Itos ž te mos 
streikų serija yra dar giliai 
įsįrėžusi žmonių atmintyje.

Margaret Thatcher, mė - 
slntnko duktė yra advokatė, 
chemikė, dvynukų motina , 
53 m. amžiaus. Jos vyras 
- alyvos kompanijos pre. - 
zldentas.

MIKROCHIRURGIJA 
ROYAL VICTORIA 
LIGONINĖJE

Montreallo Royal Victoria
ligoninės mikrochirurgijos 
tyrinėjimų laboratorija yra 
didžiausia pasaulyje.

Atidarymo proga atvyko 
apie TOO chlrūrgų Iš JAV , 
Japonijos .Austrai įjos, P. A - 
merlkos ir Europos trijų 
dienų simpoziumui.

Jo šventenybė Popiežius 
Pijus II viena proga pasakė 
kad Lietuva yra šiaurinis 
katalikybės frontas Europo
je. Lietuva yra jauniausia 
katalikų bažnyčios duktė ta
me žemyne, apsikrikštijusi 
13-14 šimtmetyje.

Lietuva yra maža,turinti 
klek per 3 mil. gyventojų, bet 
ji yra sena Ir turi Ilgą Ir įs
pūdingą Istoriją.Buvo nepri
klausoma nuo 13-ojo amžiaus, metų vėliau, t.y.
Pirmasis karalius Mindau- Šiais metais visi pasaulio 
gas buvo apkrikštytas 1251 lietuviai mini Vilniaus u-to

Ir karūnuotas 1253 m. 400 metų įkūrimo sukaktį.
Loyolos Universiteto jėzui
tai Chlcagoje džiaugiasi šiuo 
leidiniu, galėdami prisidėti 
prie Vilniaus Universiteto, 
mūsų broliškos mokslo ins
titucijos įkūrimo sukakties 
minėjimo.

m. 
Lietuvos sienos 14-15 amž . 
s lėkė nuo Baltijos Iki Juodų
jų jūrų. Yuo būdu Lietuva 
buvo viena iš stipriausių Ir 
didžiausių vaistytalųEuropo
je su plačiais kultūrintais , 
politiniais Ir prekybiniais 
ryšiais. Lietuvių kalba yra 
viena seniausių vartojamų 
kalbų pas aulyje, sukėlus I su- 
sldomėjlmo kalbininkų tarpe.

Ir prabilti. Kvebeklečlų dau
guma nori likti Kanadoje".

R.Lemelln yra autorius

FEDERALINIAI RINKIMAI
- REFERENDUMAS 
KVEBEKIEČIAMS - 
PRABILO ATVIRAI 
Roger Lemelln,La Presse

dienraščio Montrealyje lel - 
dėjas, vyresniųjų redaktorių 
Ir leidėjų publikai, aiškiai 
Ir nedviprasmiškai kritikavo dviejų žymių ve įkalu-Plouffe 
PQ partijos tikslus Ir me
todus .pavadindamas tai Que
bec’o "iranlzaclja".

Savo kalboje jis pabrėžė:
"Kanados valstybės Integru- 
mas yra atsidūręs pražūtln- 
gon padėtln, nes Quebec’o si
tuacija grąslna visiems eko
nominiu genocidu Ir smurtu" 

Jis įspėjo, kad Kanadoje 
gali įsigalėti anarchija, 
Kraštas yra stumiamas į pa
vojų Quebec’o Ir kalkurlų 
provincijų, pradedančių ro
dyti ženklus ambicijų,tapti 
mažomis nepriklausomomis 
valstybėmis.

Roger Lemelln apkaltino
PQ naudojimu gudrios pro- lizmas pasireiškė per PQ 
pagandos, panašiai kaip kad ryškiausiai Montreallo 
daroma kituose totalttarl - mieste, kur prancūziškai 
nluose kraštuose kartu. su kalbantys kanadiečiai buvo 
psichologine kovos taktika , tikrai užgožiami nelankstaus 
kad suskaldytų kraštą.Šis atsįnešimo didelio skaičiaus 
žymusis žurnalistas, • 
gindamas Išlaikyti Kanadą 
vieningą Ir stiprią centrinę

Šeima Ir Miestas Apačioje , 
kurie buvo pritaikyti 6 metų 
TV serijai anglų ir prancū
zų kalbomis. Jo nuomone , 
PQ atidėlioja referendumą, 
norėdami laimėti laiko su
kelti sumišimui Ir Iš lėto 
"nuodija,užduodami separa
tizmo ir socializmo arsenl - 
ko dozes. Subtili anarchijos 
forma po truputį sklinda... 
Po betvarkės antklode prog
resuoja markslstal-lenlnlns- 
tal".

Būdamas objektyvus Ir 
gerai pažindamas savo ap
linką, Lemelln patvirtino, 
kad ekstremistinis naclona-

Po 123 metų caro okupaci
jos, Lietuva atgavo savo ne
priklausomybę ir, tanus l vie
na Iš laisvų Europis šalių, 
sugebėjo kultūriškai Ir eko
nomiškai progresuoti. Sovie
tų Sąjunga 1940 m. okupavo 
Lietuvą,sulaužydama I 1920 
metų talkos sutartį Irl92t>m. 
nepuolimo paktą.

Jau ketvirtą dešimtmetį 
Lietuva kenčia sovietų oku
paciją, masinius Išvežimus, 
Bažnyčios perseklojimą.Dėl 
meilės savo kraštui, Ištiki
mybės re ligi jai. lietuviai yra 
tremiami, dedami į kalėjl - 
mus, uždaromi koncentraci
jos stovyklose Ir psichiatri
nėse ligoninėse. Šitame ka
talikiškame krašte yra už
gniaužtos religinės bendruo
menės, katalikiška spauda 
uždrausta.

Rizikuodami savo laisve Ir gerbūvį, saugumą, dažnai net 
gyvy be, pas Iš ventę lietuviai laisvę", nes drįsoparelkš- 
leldžla pogrindyje Lietuvių tl protestą prieš Žmogaus 
Katalikų Bažnyčios Kroniką. Teisių mindžiojimą po kojom 
Šis dokumentas atskleidžia 
žiaurias kančias pavergtos 
tautos. Džiaugiamės,turė - 
darni čia Amerikoje Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
koms Leisti Sąjungą. Sąjun
ga dabar mums telkia pirmų 
devynių kronikų vertimą . 
Loyolos Universiteto leidyk
la rekomenduoja šitą įspū
dingą dokumentą angliškai 
kalbantiems.

Donald J.Hayes,S. J.
V ice -'P res Ide nt -Un I ve rs Ity 

Mlnlstrv /
VLIKO INFORMACIJA

JAV Kongreso Saugumo Ir 
Bendradarbiavimo Komisija 
/ Commission on Security 
and Cooperation In Europe/, 
Kongresmano Dante B. Fas- 
cel vadovaujama, antrą kartą 
nominavo 1979 metų Nobelio 
premijai Sovietų Sąjungos 
Helsinkio Grupes.Savo laiš
ke Nobelio Institutui keturi 
senatoriai Ir šeši kongres
manal pareiškė,kad tos,so
vietų rėžimo nepripažįsta
mos grupės "paaukojo savo

SAN SALVADORE
NERAMU
Apie 60 partizanų užpuolė 

Prancūzijos Ir Costa Rlco 
ambasadas sostinėje EI Sal
vadore Ir pagrobę 30 asme
nų, įskaitant abu ambasado
rius, pareikalavo Išleisti 
5 darbo lyderius, kurie bu - 
vo suimti gegužės 1 d.Pran
cūzų ambasadą užėmė be 
šūvio, bet teko susiremti su, vyriausybę, pasakė, kad ge— 
Salvadoro policija, užimant gugės 22 d. federal Intai rln- 
Costa Rlco patalpas. k ima l bus tikrasis referen-

P. Amerika kenčia dėl dl- dūmas kvebeklečlams. Anot 
dello socialinio apsileidimo jOfpQ 
Ir svyruoja tarp rJ ‘ 
Ir revoliucijų, kurios val
do irgi diktatūra, tiktai ki
toje formoje.

Nėra ženklų, kad būtų at
sakingų žmonių, gabių Ir pa
sišventusių , kurie rimtai guma klausytojų atsisakė, jums sakau, negali būti 11 - 
svarstytų tų kraštų proble
mas. Kol kas, atrodo, la
biausiai rūpinamasi 
kaip galima daugiau išnaudo- vėliau turėjo kas nors paro- pagrindinis dalykas Ir pag

oti biznio reikalams... dytl drąsos Ir smegenų , rlndlnls sprendimas".

ra- anglų miesto vakarinėje da
lyje. Didžiuma kvebeklečlų, 
nenukentėjo dėl Montreallo 
kalbos problemų Ir bevelk 
nebuvo jų paliesti"* 

Dabartinis Quebec’o vy
riausybės biudžetas pro

strate gal ypač nau- pagandat siekia 30 mil. dole- 
dtktatortų doja ekstremistinį naclona - rlų, o buvusios vyrlausybės- 

llzmą tr ypač Montrealyje , 5 mįį.dol.Primena metodus 
kad pradėtų vykdyti skaldy - manipuliavimo kitų totaltta - 
mą Ir socialistinį planą vi - r Intų rėžimų".
same Quebec’e. Dideliam PQ nepasttenkt-

Paprašytlkomentuotl.dau- nlmul,Lemelln pabrėžė:'1 "Aš

bet Maurice Custeau, atsto
vaująs Journal de Montreal 

juos pastebėjo: " Ankščiau ar

gam jokios garantijos gerbū
vio arba laisvės be vieningos 
Kanados. Vieningumas yra

VALDŽIA KANADOJE -

Gouvernement Government 
du Canada of Canada

TAI J U S U 

PATARNAVIMUI 

-RUOŠKIMĖS JA IŠRINK

Sovietų Sąjungoje, kuri 1975 
m. Europos Saugumo Ir 
Bendradaroiavlmo Konfe
rencijoje Helsinkyje įsipa
reigojo tas teises gerbti.

Nominacija, apimanti Hel
sinkio Grupes Maskovje.Uk - 
rainoje, Lietuvoje,Gruzijoje 
Ir Armėnijoje, sutampa su 
vieno Maskvos Q rūpės stei
gėjų- Aleksandr Ginzburg’o 
suėmimu vasario 3 dieną.

Ginzburg’as Ir kiti 22 so
vietų Helsinkio Grupių nariai 

■buvo nuteisti Ilgam laikui 
kalėti. Antrą no.mlnaclją pa
sirašė šie Kongreso nariai: 
Dante B. Fascell, kongres- 
manas,D-Fla,Komisijos p - 
kas; senatoriai (Jlairborne 
Pell,D-R. f.,Patrick J. Le
ahy, D-Vt. .Richard Stone, D- 
Fla., Robert Dole,R-Kan. 
kongresmanal Jonathan B . 
Bingham, D-N. Y., Paul Si
mon, D-Hl.,Sidney Yates,D- 
□1., John Buchanan, R-Ala. , 
Ir Mllllcent Fenwick, R-N. J.

Aprašydami įvairias rep- 
resl jų priemone s, kurių l mar
mąs I prieš Helsinkio grupes, 
nomlnuotojal pabrėžia, kad 
ų grupių nariai Ir tolydžio
"teberenka medžiagą, per - 
duodaHelsInklo signatarams 
jų žiniai,.įvertinimui Ir vie
šam skelbimui". Jų darbas 
yra "didelės moralinės drą
sos Ir visuomeniškos sąži
nės pavyzdys", tęsia toliau
laiškas Ir prideda, kad tie 
asmenys "paaukojo savo gy
venimą talkos Ir padorumo 
tarnyboje..."

JAV Kongreso Helsinkio 
Grupė, kaip žinoma, buvo su- 

■ daryta 1975 metais sekti Ir 
padrąsinti, kad 35-Ių tautų 
signatarų susitarimai Ir įsi
pareigojimai būtų vykdomi.

Komisija Išleido tris to
mus sovietų Helsinkio Gru
pių dokumentų angliškų ver
timų Ir išklausė parodymų 
Maskvos Ir lietuvių grupių 
larlų, kurie šiuo metu yra 

tremtyje Jungtinėse Valsty
bėse.

Lietuvių Helsinkio Grupės 
nariai yra: Viktoras Petkus, 
kun. Karolis Garuckas.Ona 
Lukauskaltė-Pošklenė.Elta - 
nas FmkelšteInas, Balys Ga
jauskas Ir Tomas Venclova , 
Grupės atstovas užsienyje .

/ELTA/
y

1

1

Maskovje.Uk
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For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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Lietuves Motinos 
va idmuo

PANORAMA
AŠTUONIOLIKTAS LAIŠKAS IS AMERIKOS

Neseniai Amerikoje / n menų bylų Iš tų Įstaigų ne

Motinos Dienos proga mu
sų laikraščiai nepriklauso - 
moję Lietuvoje savo pirmąjį 
puslapį dažniausiai papuoš
davo senutės lietuvės sodie
tės nuotrauka su raukšlėtu 
veidu, Išvagotu praeities rū
pesčių Ir vargų. Tai Lletu- 

' vos praeities motina, tai toji 
sodietė moteris buvo simbo
lis lietuvės moters Ir moti
nos , kuri, jokių sunkumų ne - 
paisydama, jokių svetimų 
Įtakų nepaveikta, mokėjo 
auklėti valkus dorais žmo- 

f nėmls, Dievą Ir Tėvynę my
linčiomis asmenybėmis. Jos 
nuopelnai neginčijami, ne- 
kontroveršiniai, neatšaukia - 
ml, nepakeičiami. Mūsų tau - 
tos sūnų tr dukrų daugumai , 
kilusiai Iš nepriklausomos 
Lietuvos kaimo, aišku, to
kios lietuvės motinos port - 
retas yra tikras, nemeluotas, 
gyvas, realus. Tai Lietuvos 
kovojanti mot Ina .kurios dar
bai Ir veikla yra nemažesnė 
už tautos didvyrių. Ji savo 
kūno šiluma,savo rūpestin
gumu Ir motiniška globa au
gino Ir auklėjo kiekvieną 
tautos sūnų Ir dukrą su mei
le Ir pasiaukojimu, su gilia 
meile savo gimtajam Lietu
vos sodžiui.

Mūsų tautos naujųjų laikų 
Istorijoje, kuri prasidėjo 19 
šimtmetyje su lietuvių tau
tinės sąmonės pasireiškimu, 
su pirmųjų lietuviškų mal
daknygių Ir laikraščių pasi
rodymu, Išryškėjo lietuvė 
motina kaip lietuvių tautos 
pagrindinė auklėtoja, kuri 
buvo pirmoji mokytoja prie 
ratelio vargo mokykloje , 
buvo pirmoji kovotoja už 
lietuvišką maldaknygę Ir 
knygą su rusų žandarais.Be 
jos nebūtų Ir lietuvių praei
ties didvyrių, nežinotume nei 
savo kilmės, jei ne ta Lie
tuvos sodžiaus moteris, Iš
laikiusi lietuvių kalbą, meilę 
savo kraštui Ir perdavusi vi
sa tai savo valkams,kuri 
savo darbą užbaigė Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymu.

Nepriklausomybės laikų 
motina sukaupė sąyo visą e- 
nergtją Į savo valkų auklėji
mą, rūpindamasi jų mokymu.
Tai vis dar ta pati sodietė 
motina, jau pati padarius di
delę pažangą materialiniu, 
kultūriniu Ir socialiniu at
žvilgiais. Kai spaudos drau
dimo laikais lietuvė motina 
velkė slaptai, nlekeno neži
noma irpatl neslreklamavo, 
tat nepriklausomybės laikų 
motina Išėjo į viešumą Ir ji 
sužibėjo gražiausiomis švie
somis, pasireikšdama ne tik 
kaip pavyzdinga valkų auklė
toja,bet Ir kaip aktyvi veikė
ja, vadovė, religinėse Ir tau
tinėse organizacijose.

Skirtingas lietuvės moti
nos portretas Išryškėjo pra
radus Lietuvai nepriklauso
mybę, sovietinės okupacijos 

metais, kuri azijatišku Įsiu
timu Ir dabar vykdo lietuvių 
tautos naikinimą.Šiais siau
bingais kančių metais Išryš
kėjo lietuvės motinos kan - 
klnės paveikslas. Ji laido - 
jo savo Išniekintus, žu - 
vuslus nelygioje kovoje su 
okupantu sūnus. Ji gynė sa
vo sodybą, dažnai žūdama 
ugnies liepsnose Ir ji buvo 
pirmoji paženklinusi savo 
kapu Sibiro taigas. Tai lietu
vė motina kankinė. Jų vietas 
pavergtoje Lietuvoje šlan - 
d ten užėmė naujos kartos 
motinos, prie laiko sąlygų 
prisitaikiusios, kurių veidas 
nors Ir rūpesčių išvagotas , 
bet ryžtingas, Ir kovojančios 
už savo valkų tautinės są
monės gyvybę.

Labai skirtingas lietuvės 
motinos portretas Iše įvijoje, 
tremtyje. Tai moderniųjų 
laikų motina, kuri yra prisi
taikiusi prie svetimo krašto 
sąlygų, kurios labai skirtin
gos nuo Lietuvoje likusių 
motinų. Tremties motina 
gyvena pasiturinčiai, jos vei
das nėra vėjų, skurdo ar Si
biro kančių Išvagotas. Ta
čiau jos atsakomybė prieš 
lietuvių tautą yra žymiai pa
didėjusi, nes ji su savo šei
ma yra mažame laivelyje, 
kuris atsiskyrė nuo sudužu
sio Lietuvos laivo.Trem
ties motina yra jaunosios 
kartos tautinės sąmonės 
pradininkė Ir pagrindinė 
auklėtoja.Jos pirmieji tarti 
lietuviški žodžiai savo val
kams yra Įspaudas jų sąmo
nėje, kad jie yra gimę lietu
viais tr lietuviais turi būti, 
nežiūrint aplinkos gundymų. 
Jos mokė Ir moko savo val
kus namuose Ir šeštadieni
nėse mokyklose Iš meilės 
jiems, kad lietuvių kalba Ir 
kultūra jų sąmonėje nesu- 
nyktų.

Todėl lietuviškoji visuo
menė, minėdama Motinos 
Dieną, prisimena lietuves 
motinas su meile Ir didžia 
pagarba, nes jų vaidmuo mū
sų tautos Istorijoje buvo Ir 
yra milžiniškas, lemiantis 
Lietuvos likimą Ir jos ateitį.

J. Varčius

GERBIAMAS PONE 
REDAKTORIAU,
Nežiūrint, kad skausmingi 

Įvykiai išnešė Reorganizuo
tą Bendruomenę Į lletuvlš - 
kos veiklos areną,toji Bend
ruomenė augo Ir tebeauga, 
prlskaltydama virš tūkstan
čio narių vien Chtcagos apy
gardoje, su jos šeštomis a- 
pyltnkėmls. Mūsų teisė eg
zistuoti yra garantuota A - 
merlkos konstitucijos pir

Kanadoje/ buvo rodomas 
filmas Boys of Brazil,ku- 
rlame pavaizduota,kad Bra
zilijoje Ir gretimame Para
gvajuje gyvena keletas žy
mių nacių,kuriuos žydai jau 
seniai stengiasi "sumedžlo - 
tl", bet vis nepasiseka.Šio
mis dienomis, apdovanojant 
Oskaro premijomis praeitų 
metų geriausius filmus, buvo 
apdovanota Ir artistų, daly
vavusių šio t limo pastatyme .

Taip pat pranešta, kad 
Kongresas, spaudžiamas 
nacių gaudytojos Ameriko
je Kongreso atstovės Ellsa - 
beth Holzman, yra paskyręs 
tam reikalui 2 milijonus do
lerių šiemet Ir kitiems me
tams. Balandžio 1O d. New 
York Dally News reporteris dėl reikia skubėti baigti by- 
krelpėsl Į pačią atstovę las, kol jie visi dar neIške - 
Holzman dėl smulkesnių In- llavo pas Abraomą", 
formacijų. Be tų, kurie dirbo su FBI

AtstovėHolzman su dtde- ar CtA, jai esą žinoma, kad 
llu gailesčiu oarelškė, kad Imigracijos Ir Natūrallzacl- 
Vokletljoje šiais metais bal- jos Įstaiga nieko nedariusi, 
glasl nacių gaudymo ir bau- kad paieškotų liudininkų 
dlmo Įstatymas Ir vokiečiai prieš tokius nusikaltėlius 
jo nebenori pratęsti, nes,esą Izraelyje Ir kraštuose už 
nacių jau nebėra, i o jeigu geležinės uždangos, ne
koks Ir atsiras,tat jį galės vengoant bendradarbiauti tr 
teisti paprasti teismai. Bet su Sovietų Sąjunga,kur tokių 
to nebus Amerikoje,kur po liudininkų esą daugiausia, 
paskutinio karo esą prigožė- Jai esą žinoma, kad Izrae- 
ję buvusių naclųbendradar - lyje jau dirbąs vienas tet- 
blų, padėjusių naciams žudy- s minkąs, kuris knisasi Tel 
tl žydus, čigonus Ir komu- Avivo archyvuose Ir vlsoklo- 
nlstus. ŠĮ reikalą Iki šiol se bylose, Ieškodamas me - 
savo rankose laikė Imlgra- džlagos prieš Amerikoje gy- 
cljos Ir Natūralizacijos Įs- venančlus "nusikaltėlius", 
taiga, kuri daugiau šabo- Tiesiog neribotas tos mo- 
tavusl visą reikalą negu pa-terš naivumas’. Nejaugi ji 
dėjusi. Atstovės žiniomis , niekados negirdėjo, kad so- 
daugells tr labai "stambių vietai yra specialistai pa- 
žuvų" dirbę ranka rankon su dirbti "Įrodymus ar kaltini - 
FBI, ČIA ar Valstyb'ės De- mus" prieš ką tik jie nori ? 
partamąntu, todėl tokių as- Juk jie apkaltino tr sullkvl-

SKAUSMO PRISLĖGTOJI MOTINA - V.K. Jonyno piešinys.

mojo paragrafo,tad Ir neigti 
ar, Ignoruoti musų organiza
ciją būtų Ir nelegalu Ir ne
logiška.

Kaip svarbus bendruome
ninis faktorius, mes jaučia - 
me pareigą paskelbti lietuvių 
visuomenei musų organiza
cijos poziciją svarbių dienos 
Įvykių atžvilgiu.

Todfl mes Jus nuoširdžiai 
prašome, - ne mūsų siekių 
labui, bet visuomenės tiks
laus Informavimo reikalu, -

gallma gauti. Dabar esą vi
sos bylos, kurių jau esama 
apie 1'75, Iš Imlgr. Ir Natūra
lizacijos Įstaigos bus perim
tos Į Teisingumo Departa
mento kriminalinę diviziją ,
taip vadinamą Special Llgl- 
tatlon Unit, kurio vadovu 
paskirtas Martin Mendelsohn 
/taigi, tos pačios tautybės 
atstovas/.

Naujai Įsteigtoje Įstaigoje 
dirbsią apie 38 asmenys , 
teisininkai, tardytojai Ir Į - 
vairūs teisės žinovai. "Rel - 
kla skubėti", jaudinasi šį 
" gaudytoja ", nes dauguma 
"nusikaltėlių" kaip Ir liudi
ninkų prieš juos, jau per
žengę 70 metų amžių ir jų 
eilės sparčiai retėja. To-

Įdėti Jūsų leidinio pusla
piuose pridedamą mūsų pa - 
reiškimą, už kurio turinį 
mes atsakome.

Su gilia pagarba, 
Dr. V.Dargte,

JAV R LB Centro Valdybos 
Pirmininkas

Andrius Juškevičius, 
JAV R LB Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas

/ Seka pareiškimas. /

davo visus savo geruosius "Taigi", baigdama savo 
generolus tr kitus stambius pasikalbėjimą Elžbieta pa- 
tūzus,kurtų "tėvukas" Josef reiškė, kad "jei vokiečiai 
nekentė Ir Įtarinėjo, kad jie daugiau nebenori Ieškoti Ir 
jam nepatikimi Ir todėl Ilk-teisti šių nusikaltėlių, tai 
vlduotlnl. Ką jau bekalbėti atliksime mes, amerikiečiai, 
apie tokias liesas žuveles, Neveltui juk daugelis amerl- 
kalp "nacių bendradarbiai" *. kiečių praliejo savo kraują, 
Jie galės Elzbietai privežti kariaudami praeito karo me- 
"Įrodomoslos" medžiagos tu su naciais, nejaugi mes 
vežimais, - tik imkite tr dabar negalėtume susttvar- 
dlrbklte. Juk tuos gautus du^ytl su tais, kurie jiems pa- 
mllljonus dolerių reikia kaip dėjo?" 
nors "naudlngal"-suvartotl... A. Beržinis

REORGANIZUOTA 
BENDRUOMENĖ IR RINKIMAI

Reorganizuota Bendruo
menė jokių rinkimų neskel
bta Ir jos nariai, savaime 
aišku, vadinamos "JAV LB" 
rinkimuose nedalyvauja .Taip 
pat mes primename visai 
lietuvių visuomenei,kad va
dinamojo "JAV LB" visų lie
tuvių neatstovaujal Tai yra 
tik viena Iš daugelio lietu
viškų organizacijų, tad jos 
rinkimai dera tik tiems, ku
rie su pilnu supratimu tai 
organizacijai priklauso . 
"JAV LB"rlnklmlnė kampa
nija yra paremta mėginimu 
Įtraukti Į tuos rlnmlmus klek 
galima daugiau lietuvių, ne
paisant jų orientacijos.At
minkite, kad "JAV LB" rln - 
klmal yra skirti tik jų pačių 
nariams’.

Iš kitos pusės, mes, Re or
ganizuota B-nė, pareiškiame, 
kad mes jokios teisėtos 
"JAV LB" veiklos nemanome 
varžyti Ir jiems savo orga - 
nūs rinkti netrukdysime.

Kaip "JAV LB" šulų pa - 
reiškimai spaudoje liudija , 
yra varoma gilios neapy
kantos propaganda, Reorga - 
nlzuotai Bendruomenei su
niekinti Ir ją apšmeižti. Yra 
dale Iština, kad gali būti pro
vokacijų Ir mėginimų pavaiz
duoti, kad Reorganizuota 
Bendruomenė jų rinkimams 
trukdo. Todėl mes raginame, 
kad visi mūsų nariai laiky
tųsi atokiai nuo "JAV LB" 
rinkimų būstinių, Ir kad ne
siduotų Išprovokuojami.

Žinodami, kad "JAV LB" 
nuo seno turi tendenciją bal
sus dauginti, kreipiamės Į 
dorus asmenis jų rinkiminė
se komisijose, prašydami , 
kad jų rinkimai atspindėtų 
tikrus skaičius, kad tokiose 
apylinkėse,kur, pavyzdžiui, 
yra 80 "JAV LB"narlų, rin
kimų urnos neprttvlnktų 800 
-tais balsavimo kortelių*.

Su šiomis pastabomis >a- 
pelluojame Į visus lietuvius 
prašydami spręsti šių rinki
mų klausimą pagal laisvos 
sąžinės,teisybės Ir lietuviš
ko Intereso principus’. :

Ps, Sękant JAV lietuvių ne- parašyti suprantamai, be 
sugyvenimo reiškinius, ypač, kenksmingo smegenų plovl- 
kal Įsisteigė Reorganizuota mo.
Bendruomenė Chicagoje, jau- Mūsų kalbininkai turėtų šu
tės l pagllėj imas tos nesantat- rasti pakaitalą žodžiui "val
kos. Dabar, gal kai kuriems 
asmenims atsiekus numatytą 
tikslą ar kitokių aplinkybių 
verčiami, per R. Bendruo
menės virš pasirašius Dus as
menis kreipiamasi Į ŠĮ laik
raštį su prašymu patalpinti 
šį pareiškimą.

"NL”— atviro žodžio laik
raštis, — R. Bendruomenės 
pareiškimą talpindamas pa
stebi: a/kad JAV LB-nės rin
kimuose balsuoja ne organl -
zacljos, bet asmenys ir bet 
koks Įtaigoj imas yra asmens 
laisvo apsisprendimo teisės 
principo pažeidimas; b/kad 
KLB-nė veikla pozityviai,bet 
ji nėra sąrašinė, asmuo pa
reiškęs norą balsavimo lai
ku gaunate Isę balsuoti; c/kad 
balsavimo teisėtumas spren
džiamas per Rinkimines Ko
misijas, o reikalui esant.tr 
per Garbės Teismą, bet ne 
per kokias nors organizaci
jas. NL.

PRIEŠRINKIMINĖS 
MINTYS

Senaisiais laikais, kai 
buvo rašomi šventraščiai, 
valdžia buvo Dievas. Ten jis 
buvo pavaizduotas žiaures
nis už Staliną — žmogų, su
valgius} nusususį obuolį, iš
trėmė Iš jo namų Į žemę. 
Nuo to laiko žmogus val
džios bijo.

Šiais laikais skaitoma, 
valdžia pareina nuo žmonių, 
tačiau jos atsiradimas ir 
funkcijos tebėra dieviškos — 
tradicinis " demokratiškas" 
procesas yra neliečiamas. 
Kad piliečio teisė Į valdžių 
pasirinkimą yra pakeista Į 
privilegiją prisišlieti val
džios siekiančiai ar esančiai 
valdžioje partijai, yra nege
rai — priešinga protaujančio 
sutvėrimo prigimčiai (hu
man right.

Piliečiai raudonųjų tironų 
valdžioje turi pastovų pra
garą, gi mes, turėdami du 
komplektus partijų ant to 
paties kurpallaus, pergyve- 
nam kompetlclją palaipsniui 
Į baltąjį pragarą — natūrali
nės teisės palalosnlut pakei
čiamos Į valdžios sutelkia
mas privilegijas.

Suklys Im, jeigu klystan
čio, bet protaujančio Tru
deau partiją pakelsim Į kon
servuota mintim Clarko par
tiją. dark yra aiškiai per 
mažas ĮP.M. kelnes — kiau
rai Išlys.

Šalia kasdieninio rūpesčio 
del duonos, galvodami apie 
savo tautos valstybiškumą, 
turėtume pasimokyti Iš kitų 
Ir savo klaidų. Pirmiausiai, 
piliečiui balsuojant, reika
linga pasirinkimo laisvė — 
užreglstruot taip ar ne. P. 
M. yra piliečių, bet ne par
tijos nuosavyoė.

Gi mūs tautinė nelaimė yra 
ta, kad partijos, srovės su 
savo veikla skiedromis tašo 
tautiečius nuo tautinio ka - 
mleno — organizuotos bend
ruomenės.

Papildomos mintys. Mūs 
tikslas yra tautinė bendruo
menė /PLB/, gi kitos gru
pės, tik priemonė.

Bažnyčios Ir žmonių nau
dai šventraščiai turėtų būti 

dyoa, valdžia", vaizduojan
tį vadovybę.

Visą laiką visas pasaulis
joja ant kulno, vadinamo de
mokratija, kuris yra miręs, 
o gal, Išskiriant poplerį, ne
buvo gimęs.

Kartais mes urzgiam dėl
negerovių, 
lojam ant 
šešėlio.

bet dažniausiai - 
klaidingo objekto

B. Bačtūnas
Slmcoe, Ont.

LABAI UŽTĘSTAS REIKALAS

Jau greitai , sueis metai 
nuo Lietuvių Dienų Toronte, 
bet Iki dabar dar nepasirodė 
jokia apyskaita.

Toks reikalo vilkinimas 
nesudaro didelės garbės 
Lietuvių Dienų Finansiniam 
Komitetui, o tik sukelia vi
suomenėje Įvairių kalbų tr 
bereikalingų Įtarinėjimų.

Susirūpinęs A.Leterga, 
Ontario.
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Ottawos Lietuvių
Bendruomenės 

30-tį prisimenant
i C1949 - 1979) pareigūnais ir Pabaltiečių koncertinę dalį.

(Tasa is praeito numerio) K-tai. Atrodo, būta spaudi - Pradedant 1950 m. į Vasa-
Nejaugi joje mes nega- mo iš rusų ambasados. rio 16 d. minėjimą kviečiami

lėsime visi sutilpti ? Nejaugi 
mes nebėgaivojame ir nema
tome prieš mus stovinčių 
milžiniškų uždavinių kultū
rinėse ir socialinėse srity
se ? O mes jau greit sulauk
sime pusę metų, kai tik gin
čijamės, o galo dar vis ne
matyti. . . Broliai lietuviai? 
Tie kurie pasišaunate vado
vauti Kanados lietuviškajam 
gyvenimui, turėkite pareigos 
ir atsakomybės jausmą, kad 
veltui praleistas laikas yra 
didelė dėmė Jūsų veikloje.

Mes kaltiname kiekvieną, 
kurio veikla šiandieną ne
duoda teigiamų rezultatų lie
tuviškai vienybei pasiekti ir 
jis tos veiklos nekoreguoja, 
o ypač tuos, kurie net drįsta 
teigti, kad jų darbas yra ski
riamas Kenčiančiai Tėvynei.

Pastaba:. Mes čia pasisa
kėme savo nusistatymą vie
nybės reikalu. Mūsų kaltini
mas yra bendro pobūdžio 
taikintinas tačiau kiekvienam 
individualiai, kas nukrypsta 
nuo Lietuviško Kelio. Šioje 
rei'zginėje, mūsų manymu, 
abipusiai vyrauja labiau in
dividų klausimas. Mes tiki
me, kad Ottawos lietuvių B- 
nės balsas neliks šaukiančiu 
tyruose, geri norai bus su
prasti ir veikla atatinkamai 
koreguojama. To mes lietu
višku nuoširdumu ir linkime.

Vadovybė: A. Paškevičius, 
K. Kupčiūnas, ,B. Saulėnas. 
ir Gt Janušienė. " ( . . ,

5. To meto Ottawos lietuviu 
veikla
a. Jau 1949 m. buvo suda

rytas ryšis su latviais ir 
estais bendros veiklos rei
kalu. Padarytas uždaras sa
viesiems Birželinių įvykių 
prisiminimas. 1950 m. su
darytas nuolatinis Pabaltie
čių K-tas, kuriame lietuvius 
atstovauja./ A. Paškevičius. 
Minint Birželinius įvykius, 
padedamas vainikas toms au
koms prisiminti prie War 
Memorial paminklo.-

1951 m. minėjimą pamini 
jau ir vietos spauda, įdėda
ma iškilmių nuotraukas. Iš
kilmių metu dalinama atitin
kama literatūra - informaci
ja praeiviams. Šios rūšies 
iškilmės valdžios įstaigų ne
trukus buvo uždraustos, pa
naudojant War Memorial pa
minklą. Dėl to uždraudimo 
opozicijos narių buvo už
klausta Vyriausybė Parla
mente paaiškinti. Taip pat 
aiškinosi su atatinkamais

1952 m. jau gaunamas CK 
OY radio stoty pusvalandis 
mūsų paminėjimo programai.

b. Norint veikti, reikėjo 
turėti savoms sueigoms pa
talpas. Laimingu atveju pa
vyko lietuviams gauti pas 
Sisters of Service , Albert 
g-vėj, kur kas sekmadienis 
susirinkdavo tautiečiai pa
bendrauti ir pasikeisti rei
kiama informacija. Tomis 
patalpomis naudotasi veik 
visas dešimtmetis.

c. Lietuviai, kaip etninė 
grupė iš lėto išeina į viešu
mą. Įvairios organizacijos 
ir kai kurios įvairių valdžių 
įstaigos kreipiasi į mus, no
rėdamos kai kurių reforma
cijų, kviečia palaikyti ryšį 
ir bendradarbiauti.

1949 m. dalyvaujama Dau
ghters of Empire ruošiamam 
meniniam tautų pasirodyme. 
Pradedant 1951 m. dalyvau
jame kasmet ruošiamam Pi
lietybės Dienos etninių gru - 
pių pasirodyme koncerte ir 
parodoje.

Ottawa Citizenship Council 
veikloje lietuvius atstovauja 
A. Paškevičius. Iškyla rei
kalas valdžios įstaigose aiš
kintis dėl tautietės D. P. su
sirgusios džiova, noro de
portuoti į Vokietiją.

Pagelbstima atskiriems 
tautiečiams, kreipiantis iš 
kitų valstybių, išsiaiškinti ir 
jiems pranešti kai kuriuos į- 
važiuoti į Kanadą įstrigusius 
reikalus.. '

d. 1949 m. įsisteigia Ka
talikių Moterų Būrelis, vad. 
Matjošaitienei.

1951 m. Mažosios Lietuvos 
Bičiulių D-jos Centro V-ba 
pakviečia A. Paškevičių - į- 
galiotinio pareigoms. Jo rū
pesčiu buvo suruošta sausio 
15 d. minėjimas, taip pat bu
vo renkama prenumerata "Ke 
leiviui". Vėliau ši įgaliotinio 
institucija buvo panaikinta, 
perėmus tas pareigas B-nės 
Vadovybei.

e. Imta sistemingai ruošti 
įvairūs minėjimai to laiko- 
tarpio vietos sąlygų apimty. 
Tai sausio 15 d. , šv. Kaži - • 
miero, Vasario 16 d., Moti
nos Dienos, anksčiau jau mi
nėti Birželiniai įvykiai, Tau
tos Šventės, Lapkričio 23, 
Kalėdų Eglutę, Naujųjų Me
tų sutikimą. Kartais suruoš
ta ir specialaus pobūdžio, 
kaip dr. V. Kudirkos 50 me
tų paminėjimas. 1952 m. 
pradėti ruošti kasmet bendri 
Pabaltiečių šokiai, įjungiant

OTTAWOS LIETUVIU TAUTINIŲ ŠOKIU GRUPE PASIRODŽIUSI PROGRAMOJE. 1952 metais. Grupes vadove Ale 
Paškevlčlen'e kairėje Ir prie jos stovi jos vyras inz. A. Paskevlclus, to laiko Bendruomenes valdybos pirmininkas, 
dešinėje sol. J. šlmanskis(mires).

1979.V.9 

atvyksta ir dalyvauja mums 
draugiškų etninių grupių at
stovai, taip pat valdžios, kaip 
Imigracijos; Darbo Įstaigos 
pareigūnai. Ta proga, nors 
ir sunkiu keliu, pavyksta pa
talpinti laiškų forma atskiri 
straipsniai vietos spaudoj, 
CKOY radio stotis paskiria 
pusvalandį transliacijų, ku
rias paruošia A. Paškevičius.

f. Programose, atstovau
jant mūsų grupę, dažniausiai 
dalyvauja Tautinių Šokių gru
pė, vad. A. Paškevičienės, 
solistas J. Šimanskis, ret
karčiais ‘S. Žilinskienė. Sa
vųjų sueigose paskaitininkais 
kviečiami : prof. Ramūnas, 
Ramūnienė, dr. Šidlauskaitė 
ir kt.

g. Dvasiniais reikalais ga
limybių ribose, rūpinasi kun. 
dr. J. Razutis, suruošdamas 
lietuviškas pamaldas. Suei
gos patalpų koplyčioje buvo 
daromos kartą į mėnesį Eu
charistinei Valandėlei. Šv. 
Velykų proga buvo ruošia — 
mos Rekolekcijos ir Agapės, 
pasikviečiant svečių kunigų
( kun. Gutauskas, kun. Kul- 
bis).

1951 m. lapkričio mėn. kun. 
Razučiui staiga išsikėlus iš 
Ottawos, toji tradicija B-nės 
Vadovybės buvo tęsiama ir 
toliau, sutikus mus dvasiniai 
pagloboti kun. J. Kubiliui iš 
Montrealio.

i« Pagal užsilikusius duo- 
mėhis iki 1950 m. vi dūrio Ot- ' 
tawbjfe'*'įvyk6 9 jungtuvės; 7— 
grynai lietuviškos, 2 - miš
rios. Prasideda gyventojų 
sudėties keitimasis: mažiau 
atvyksta naujų, daugiau išsi
kelia jaunimo į stambesnius 
lietuviškus centrus, kaip 
Torontas, Montrealis, Ha
miltonas.

j. Nepamiršti lieka ir šal
pos reikalai. Jau 1949 m. iš
siųsta iš Ottawos 2 maisto 
siuntiniai pasilikusiems Vo
kietijoje seneliams sušelpti. 
Daromos kasmet rinkliavos 
Vasario 16 gimnazijai su - 
šelpti, Tautos Fondui. Sušel
piama vietoje atvykusi iš 
Europos tautietė K. pinigais 
ir kurį laiką maistu, iki ja 
pasirūpina Evangelikų Šalpos 
D-ja ir Raudonasis Kryžius. 
Padaroma rinkliava sušelpti 
tautiečio A. šeimą, net To
ronte. Mūsų tautiečiui S. 
Bružui 34 m. amžiaus čia 
pasimirus, sušelpiama pini
gais kurį laiką jo šeima.

k. Vietos lietuviai labiau 
įsitvirtina vietoje. 1951 m.

Albinas Vilniškis

Plečkaičiai pirmieji įsigyja 
pastogę, Trečiokai statydina-
si. Dr. Šidlauskaitė ir dr. 
Ramūnas dirba Ottawos Uni
versitete, Ramūnienė - ruo
šia doktoratą, kurį 1952 m. 
įgyja. A. Povilonis išlaiko 
elektriko egzaminus, J. Mor
kūnas - auto mechaniko. Inži
nieriai: A. Paškevičius ir T. 
Šiurna dirba Federalinės val
džios įstaigose, arch. V. Tre
čiokas - pas privatų archi
tektą.

l. Aplanko lietuvių šeimą 
ir nelaimės: nuo gaisro nu
kenčia J. Šimanskio, Vaičo- 
nio ir Buivydų šeimos, mirš
ta S. Bružas, darbovietėj su
sižeidžia Vaičius.

m. 1951 m. gegužės mėn.
12 d. pradeda veikti šeštadie
ninė mokykla su 11 mokinių. 
Mokytojai:M. Ramūnienė, A. 
Paškevičienė ir N. Trečio
kienė. Tų pat metų pabaigoje 
negalint pakankamam skai
čiui mokinių ją lankyti - jos 
veikimas laikinai sustoja.

n. Lietuvių skaičius šiuo 
laikotarpiu keičiasi: viduti - 
niai būta 120.

o. 1952 m. tautietė Kybar- 
taitė laimi foto mėgėjų kon
kurse pirmąją vietą ir tūks
tantį dolerių pinigais premi
jų-

Lenkai lenkams
nelygu
Yra tikrieji - grynieji len

kai ir negry nieji - prlslpla - 
keltai prie lenkų tautos. ŠI 
proolema ypač ryški Ukrai
noje Ir Lietuvoje, kur lenkų 
kultūros įtaka turėjo laisvas 
rankas nuo Jogailos, tapusio 
Lenkijos karaliumi , laikų. 
Kataltkybč Ir lenkybė kartu 
slinko Lietuvon. To pasėko
je didelė Lietuvos bajori
jos dalis priėmė lenkų kalbą 
Ir papročius Ir tuo budu pa
virto "lenkais".

Nors šie bajorai kalbėjo 
lenkiškai, tačiau bendrame 
seime kovojo uz Lietuvos ne
priklausomybę nuo Lenkijos. 
Ypač šlapie reikale pasižy
mėjo broliai Radvilos. Ltup- 
llnoUnlja dar labiau užver
žė lenkybę ant Lietuvos kak
lo. Vėliau, spaudžiami vis 
didėjančios Rusijos galybės, 
abiejų tautų bajorai besirū
pino tik kaip nors bendrom 
jėgom apsiginti nuo rusų. 
Tas tuos bajorus dar labiau 
suartino. Lenkijos-Lietuvos 
karalystei žlugus, tų bajorų 
tautybės klausimas bevelk 
visai Išnyko. Atsigavo j 1st Ik 
sugriuvus carlstlnel Rusijai. 
Lietuvos bajorų dauguma jau 
tiek buvo sulenkėjusi, kad 
besirūpino tik atstatoma 
Lenkija, kurtos sudėtyje jau 
turėjo būti Ir Lietuva. Tokį 
užsimojimą, jie dėl savo 
tamsumo, grindė Liublino 
Unija, kas buvo nesąmonė, 
nes ta unija ne aneksavo Lie
tuvą Lenkijos naudai, bet 
buvo tik dviejų savarankiškų 
valsyblų sąjunga (bendro 
priešo akyvalzdoje.o jam Iš
nykus, Iš nyko Ir pati Liūdino 
Unija.

Bet tai buvo tik lietuvių 
nuomonė. Sulenkėję bajorai, 
tada jau tik dvarininkai, vi
somis jėgomis įrodinėjo, 
kad Liublino Unija . tebėra 
gailoje. Tereikėjo tik sulen
kėjusio lietuvio J. Pllsūdžlo- 
Pllsudsklo atsistojimo Len
kijos valdžios priekyje, kad 
Unijos dvasia pagautų jau Ir 
tikrus lenkus,kurie žinodami 
lietuvių, nuo Jogailos laikų, 
sugebėjimą valstybiniuose 
reikaluose pabūgo, kad be jų 
Lenkija negalės būti tvirta 
valstybė. Jie puolė palaikyti 
lietuvį Pilsudskį. Išsirinko 
pirmuoju prezidentu lietuvį

Narutavičių, kurio brolis li
kęs Lietuvoje, padėjo s: vo 
parašą po Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo ak
tu.

Paskelbimas nepriklauso
mybės ar ne, Pilsudskiui, 
Želigovskiui, Januševlčlul 
Ir kitiems sulenkėjusiems 
lietuviams reiškė, kad greit 
ta nepriklausoma Lietuva 
prisijungs prie nepriklauso
moj Lenkijos Ir vėl dus kaip 
buvusi viena valstybė, kuriai 
jau vadovaus maršalas J. 
Pllsudskls-"tlkras lietuvis", 
kaip jis tokiu kad pasiskelbė. 
Tuo būdu atsirado Ir daugiau 
tokių "tikrų lietuvių" visuose 
nuo Lietuvos atplėštuose kraš
tuose. Tie "tikrieji lietuviai" 
turėjo sudaryti "tlkrąją-vl - 
dūrinę Lietuvą"-Lltwa srod- 
kowa, kaip ją Pilsudskis kad 
pakrikštijo. " Netikroji Lie
tuva” tapo pakrikštyta "Kau
no Lletuva"-"Lltwa Kovlens- 
ka". Ši Lietuva turėjo būti 
greitai prijungta prie viduri
nės" Ir tuo jau visa Lietuva 
turėjo pasidaryti Lenkijos 
dalimi.

Be auejo, visiems ši Isto
rija yra gerai žinoma, bet 
čia pakartojama tik bendrais 

, bruožais tam, kad dar kartą 
būtų aišku, kad Lietuvos — 
Lenkijos galimus santykius 
sujaukė patys nutautę lietu
viai, o jiems padėjo tik ne
didelė dalis tikrų lenkų.

Tuo, be abejo, buvo Pil
sudskio padarytas negražus, 
Istorijoje dar nežinomo prl- 
mytlvlškumo " svlndells", 
sukčiavimas. Kaip tą veiks
mą bepavadlntumėm, svln- 
dellu at avantiūra, tačiau jis 
padarė nepapratai didelę 
žalą tradiciniai geriems san
tykiams su lenkų tauta. Juk 
tų santykių dėka Išgarsėjo 
abi tautos, davė Europai ka
rališkas dinastijas, davė dl- 
dldžlauslą viduramžiuose 
Žalgirio mūšio pergalę Ir 
lietuvio vardui nemirštamą 
garbę, nes tam mūšiui va
dovavo du vadiaU abu lie
tuviai - Lietuvos Didysis
Kunigaikštis Vytautas Ir 
Jogaila - Lenkijos, Karalius. 
Tuo pačiu Ir Lenkijai davė 
tokią garbę, kokios ji neži
nojo visoje savo Istorijoje.

Tos garbingos praeities 
santykių vietoje Pilsudskis

p. Šiam 
ruomenės 
buvę: kun. 
1949 . VI.

laikotarpy Bend sukūrė neapykantą, neslbal- 
Pirmininkais yra giančlus abiejų tautų klvlr- 
dr.J. Razutis iki čus Ir sukūrė užgrobtuose 
12. , dipl. inž. A. kraštuose aršius "lenkus”,

Paškevičius iki 1949. X. 10, 
( 4 mėn.), agr. B. Saulėnas 
iki 1950. III. 12 ( 5 mėn. ), 
arch. V. Trečiokas iki 1050. 
XII.3, (9 mėn.), dipl. inž.
A. Paškevičius iki 1952. XI.23 
(23 1/2 mėn.). Tą dieną buvo 
išrinkta Apylinkės Valdyba 
pagal P. L. B-nės nuostatus 
( žiūr. sudėtį aukščiau).

6. Ankstybosios dalies

kurie Iš tikrųjų buvo Ir te
bėra gryniausi lietuviai, bet 
jau dabar tikri savo tautos 
Išdavikai. Tai tie "lenkai" 
daoar Ir šaukia, kad Vilnius 
Ir kiti lietuviški kraštai vėl 
būtų prijungti prie Lenkijos.

Negalima sakyti, kad tų 
kraštų "lenkai" visi to pri
jungimo trokšta. Buvo Ir te
bėra daug Ir tokių, kurie Ir 

užbaigai
Kanada buvo vienas iš pir

mųjų kraštų, prsitvarkęs 
pagal VLIKo paskelbtus nuo
status. Ottawoje visi tie pe
reinamojo laikotarpio ne - 
sklandumai nelabai ir buvo 
jaučiami; pilna darna ir su
tarimas vyravo veik visą lai
ką.

Kaip musų iki šiolei veikta 
kuo džiaugtasi, kuo liūdėta, 
sielotasi, manau gal teks pa
matyti 'tolimesniame, jau 
K. L. B-nės Ottawos Apylin
kės veiklos aprašyme.

Pastaba: Šiam trumpam 
laikotarpiui aprašyti pasi
naudota dar tebeišliku - 
šia B-nės archyvine medžia
ga. Taip pat naudotasi vieno 
tautiečio vedama lietuviško 
gyvenimo Ottawoje kronika.

pasigavę lenką kalbą Ir jų 
papročius, dar vis gerai ži
no kas jie yra Ir kuriai tau
tai jie priklauso. Deja, jie 
buvo Ir tebėra " silent ma
jority" - tylūs Ir neveiklūs, 
nes nėra tikri kas bus atei
tyje. Žlnoy kaip su jais bus 
pasielgta, jei kartials vėl tie 
kraštai atsidurtų lenkų val
džioje. Tylūs yra Ir tų kraš
tų gausūs gudai, kurių Ir 
tikrų lietuvių skaičius, pilus 
dar kitos tautybės, tesuda
ro tik mažumą bet kokiems 
lenkams tose lietuvių tautos 
žemėse.

Nesunku yra spėti kokie 
lenkai uoliausiai dirba,kad 
tos žemės vėl būtų prijung
tos prie Lenkijos. Tai buvę 
kariai. Ypač dalyvavę antra
me pasauliniame kare gene - 
rolo Anderso žinioje. Išeivi
joje jie yra susispietę vadi
namose "combatants"-kovo
tojų organizacijose. Joms 
priklauso Ir lietuvių žemių 
"lenkai" - p Us uds k In Inkai Ir 
jie patys yra aršiausi Lenki
jos, kokia ji buvo prieš karą, 
šalininkai. Tad jie Ir yra tie, 
kurie reikalauja atstatyti 
Lenkiją su Vilnium Ir LVovu. 
Jie spausdina Ir atatinkamus 
žemlaplus Ir veda propagan
dą tarp visų lenkų Išeivijoje. 
"Combatants" pakraipos len
kai sudaro Ir Išeivijos lenkų 
vyriausybę Londone, Angli
joje. Bet Ir šioje Istorijoje 
matosi gan šviesus spindulys: 
dauguma komLatantų nevadina 
save pllsudsklnlnkals, krato
si nuo tų, kurie save taip 
vadina, nes skaito, kad tat 
vėl veda į skriaudas Lietuvai 
Ir Ukrainai, su kuo jie ne - 
nori turėti jokių reikalų. 
Pačioje lenkų Išeivijos vy
riausybėje eina varžybos 
tarp nereikalaujančių Ir rei
kalaujančių atstatyti tokią 
Lenkiją, kokia ji buvo, tai 
reiškia su Vilniumi Ir Lvovu. 
Kol kas vyrauja pllsudsklnln- 
kal, bet jiems atsiranda vis 
daugiau oponentų, s lekiančių 
atsisakyti Vilniaus Ir Lvovo 
Ir siekti su visais kaimynais 
pastovios talkos.Ši linija vis 
ė Ina stipryn, nes pllsudskl- 
nlnkal sensta Ir Išeina Iš ri
kiuotės. Daug pareis Ir nuo 
naujo popiežiaus lenko. Jei 
jis Iš tikrųjų yra už lietuvių- 
lenkų brolystę, apie kurtą 
jis užsiminė kelis kartus,tai 
persvara gali būti Į gerąją 
pusę. Jei ta/brolystė" pasl- 
pas įrodys esanti kaip buvo, 
o buvo tai ne kas kitas, kaip 
lenkų gruooonlškumas,— tai 
tada santykių su lenkais rei
kalai vėl atsidurs abiem tau
tom pražūtingoje plotmėje.

Taigi, yra visokių lenkų. 
Lenkas lenkui nelygu Ir to 
neturėtumėm maišyti. Jei 
kurio lenko "didelė burna", 
tai dar nereiškia kad jis 
atstovauja visus lenkus, visą 
tautą. Neatstovauja. Ir nie
kas negali laisvuose kraštuo
se tokias "burnas" uždaryti. 
Mažiausiai turime mes lietu
viai dėl to jaudintis Ir kiek
vienu vaptelėjlmu tuojau a- 
llarmuotl, kad štai lenkai 
nepasikelte. Į tokias "burnas" 
geriausiai atsakyti tuo, kad 
mes ne tik Vilnių atgausime, 
bet Ir Lydą, Gardiną, Au - 
gustavą, Seinus, Ir Suvalkus, 
nes tai yra šventa mūsų pa
reiga. S.' Setkus
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Šios knygos Pratarmėje monografijos autorius api
būdina žymaus mūsų veikėjo Petro Klimo reikšmę. 
PRATARMĖ

Pirmiausia, noriu paaiškinti,kokiomis aplinkybėmis 
atsirado mintis parašyti monografiją apie Petrą Klimą.

Kai 1976 metų vasarą ruoštasi 23-jal Lietuviškųjų 
Studijų Savaitei Chantilly ties Paryžium, man kilo mintis 
pasirinkti kaip paskaitos temą Petro Klimo asmenį. Pas
kaitoje, tarp kita,ko dėsčiau:

"Ėmiau kalbėti apie Petrą Klimą svarbiausiai todėl , 
kad šių metų Studijų Savaitė pirmą kartą vyksta Prancū
zijoje. O Petro Klimo gyvenimo bevelk 20 metų praėjo 
šioje šalyje. Jis Išbuvo Prancūzijoje nuo 1925 metų, kada 
buvo paskirtas Lietuvos diplomatiniu atstovu nepaprasto 
pasiuntinio Ir įgalioto mlnlsterlo titulu,Iki 1943 m. rugsėjo 
18 d.,kai to meto vokiečių okupacinės valdžios įstaigos jį 
suėmė Ir klaikiomis aplinkybėmis nugabeno Lietuvon, ku
ri Irgi anuo metu buvo vokiečių rankose. Eidamas atsa - 
klngas pareigas Prancūzijoje, Petras Klimas paliko gilių 
įspaudų Lietuvos santykiuose su šalimi, kurioje mes štai 
susirinkome 23 Studijų Savaitei".

Berinkdamas medžiagą paskaitai Ir bes įgilindamas į 
Klimo nueitąjį gyvenimo kelią Ir nudirbtus darbus, vis la
biau ėmiau domėtis Ir net žavėtis jo asmeniu.

Nors abu buvome tos pačios ministerijos valdininkai, 

bet man neteko su Petru Klimu nei artimiau bendradar - 
blautl nei bendrauti. Dar studijų laikais keliais atvejais 
buvojau Paryžiuje Ir ta proga aplankiau Lietuvos valsty - 
bės pasiuntinį. Jis garsėjo kaip aukšto Intelekto diploma
tas, kaip didžiai nusipelnęs valstybininkas,priklausęs jau 
tada tat,kone legenda tapus lai .Vasario 16 akto signatarų 
grupei,kuri paskelbė Lietuvos valstybės nepriklausomybę 
Kelt vizitai pas ministrą pasiuntinybės Paryžiuje rūmuo
se Place Malesherbes 14 numeryje Ir manyje sustiprino 
apie Klimą skltdusį garsą, kad jis "viską žino Ir viską y- 
ra skaitęs". Iš tikrųjų jis man,atvažiavusiam į vllle-lu- 
mtere pasitobulinti prancūzų kalboje Ir arčiau pažinti 
prancūzų kultūrą, davė naudingų patarimų. Jis žinojo, ko
kie rašytojai anuo metu buvo en vogue Ir kas vaidinama 
tame ar kitame teatre. Jis taip pat suminėjo kelis perio
dinius leidinius,kurtuos verta sekti, norint pažinti Prancū
zijos kultūrinį, politinį Ir ekonominį gyvenimą.

Vėliau, paskirtas į Ženevą Lietuvos nuolatinės dele - 
gacljos prie Tautų Sąjungos nariu, kelis kartus Išbuvau 
su pasiuntiniu po vieną kitą savaitę. Buvo susidariusi be
velk tradicija, kad Klimas įeidavo į Lietuvos delegaciją, 
kai vykdavo Tautų Sąjungos pilnaties sesija arba būdavo 
šaukiama kokia svarbesnė konferencija. Per delegacijos 
pasitarimus savybėje Petro Klimo reikštoji nuomonė vi - 
sada būdavo svari, orIglnall,pagrįsta geru svarstomojo 
klausimo pažinimu. Bet jis per oftctallnlus pasitarimus 
būdavo gana santūrus savo pažiūrų formulavime. Kartais 
jo nuomonė skirdavosi nuo kitų dalyvių nusistatymo, kai 
kada reikšdavosi jo palinkimas į paradoksinę mintį. Bet 
susidariau nuomonę, kad jis tartum tyčia prisiimdavo ad- 
vocatus dlaboll/velnio advokato/ vaidmenį, norėdamas, su
kelti pasitarimo dalyviuose priešingų nuomonių Ir Išnag
rinėti reikalą Iš "advernos" pusės, ne tik konvenclalumo 
rėmuose.

Tačiau Klimo neabejotina stiprybė buvo jo dovana bū
ti dėmesio centre per pokalbius mažame ratelyje. Tą at
mosferą patyriau, kai Lietuvos delegacijos nariai/kartais 
Ir su svetimšaliais/ susėsdavo prie bendro pietų ar va - 
karlenės stalo. Jis nebuvo tiktai tas,ką prancūzai vadina 
bon causeur .kuris svaidosi frazėmis. Iš jo kalbos skli
do nepaprastai gyvas Intelektas be T neeilinis apsis katty - 
mas. Sritis,kurioje jis jautėsi kaip tikras suverenas, be 
abejojimo, buvo Istorija. Bet Klimas mūsų specializaci
jos epochoje buvo tikras enclklopedlstas. Jo konversaclja 
žaižaruodavo lakiais posakiais,ekspromtu suformuluotais 
aforizmais, o neretai Ir paradoksais. Būdamas pasikalbė
jimų su Petru Klimu dalyviu, nesunkiai galėjau įsivaizduo
ti, kodėl mūsų pasiuntinys sugebėjo Paryžiuje užimti Išs
kirtinę padėtį, neproporcingą Lietuvos valstybės tarptau
tiniam svoriui. Iš Klimo spinduliavo prancūzams Impo
nuojantis esprit. Nenuostabu,kad Klimo bon mots cirku
liavo Paryžlaussallonuose, juos skelbdavo laikraščiai, įsl- 
speclallzavę sostinės visuomeninio gyvenimo perteikime.

Klek glaudžiau, nors Ir trumpai , su Petru Klimu gai
lėjau bendrauti po to, kai Lietuvos valstybę Ištiko katas
trofa, ją užėmus raudonosioms karo pajėgoms Ir pavertus 
sovietine respublika. Klimas Iš Prancūzijos, atsidūrus los 
vokiečių okupacijoje, keliais atvejais buvo atvažiavęs į 
Berną. Jis noriai Ir uoliai dėjosi į bendrą darbą,kai ka - 
ro metu redagavau Informacinį biuletenį, siuntinėtą mūsų 
diplomatinėms bei konsularlnėms misijoms Ir skirtą taip 
pat Išeivių lietuvių spaudai.

Kaip jau minėjau,telkdamas šaltinius paskaitai apie 
Petrą Klimą, įsigilinau į jo asmenį. Šaltinių aptikau netik 
savo paties archyvuose. Įdomios medžiagos sutelkė Pa - 

ryžluje gyvenantieji Petro Klimo duktė Eglė Fourler-Ru- 
elle Ir sūnus Petras,kurtuos kelis kartus aplankiau.Taip 
pat vertingų šaltinių radau pasiuntinybėje Romoje. Reikia 
atsiminti,kadfP.Klimo pirmasis diplomatinis postas buvo 
"amžinajame mieste",kur jis Lietuvai atstovavo 1923-25 
metais.

Klimo asmeniniame likime susikaupė visos lietuvių 
tautos tragedija,patirta nuo abiejų totalitarinių rėžimų - 
tiek nuo rusiškojo bolševizmo,tiek nuo vokiškojo naclonat- 
soclallzmo. Jis skaudžiai nukentėjo nuo abiejų Imperia - 
lįstų, patyrė jų klaikų kalinimą Ir žiaurias priverčiamųjų 
darbų stovyklas. Petras Klimas pavyzdingai atstovavo 
Lietuvos valsty’oel brangiais nepriklausomybės metais. 
Bet likimas lėmė jam būti Ir lietuvių tautos nelaimių Ir 
negandos atstovu, sutelkti savyje visos lietuvių tautos kan
čias, patirtas nuo abiejų okupantų.

Gailu tik pareikšti viltį, kad, kai lietuvių tauta vėl 
atgaus laisvę,atsiras darbų,kurte visapusiškiau nušvies 
ne tik Petro Klimo vaidmenį 1918-1940 metų Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės laikotarpyje, bet Ir perteiks ne
paprastai turiningą to periodo visuotinę Lietuvos diplo
matijos Istoriją. Toje Istorijoje Petras Klimas užima 
svarbią vietą. • A.Gerutis
........... Klimas dėstė:

"Palaikė kelias dienas kalėjime Ir su būriu kalintų 
Išvežė areštantų vagone.Pavėžinę kelias valandas, Iš - 
laipino kažkuriam Prancūzijos miestelyje, Ir vėl į kalėji
mą keliom dienom. Po Prancūzijos kalėjimus pavėžino 
bent mėnesį,kol patekau Į Belgiją. Čia Ir vėl tas pat: ke
ltos valandos areštantų vagone Ir Ištisos dienos Įvairiuo
se kalėjimuose. Perslrltom per Reiną. Prasldėjo 'ekskur- 
sljos" po visą Vokietiją. Kur tik aš nepabūvojau Ir kokių 
tik kalėjimų nemačiau’. Ir didelių Ir mažų. Vakarų Vokie
tijoje, Bavarijoje, Brandenburge net Goldštelne. Vieną 
dieną veža pirmyn, į rytus, sekančią vėl atgal vakarų 
kryptimi. Ir visur lygiai tas pat, kaip čia su jumis ke
ltas dienas keliaujant. Ansktyvą rytą Išvarys Iš kalėjimo 
kelionėn ir pasakys : - Maistą pakelyje gausite. - O ke
lionėje niekas maisto neduoda Ir aiškina: -Turėjote gauti 
Išvykdami. - Kai vakare pateksi į kitą kalėjimą,teisina - 
mast: - Šiandien maisto dalinimas jau baigtas , ryt gausi
te. - Taip Ir gyvent nuo vienos dienos Iki kitos. Kartais 
gaudamas duonos gabalą, kartais nieko.

..Pavėžino mane po Vokietijos kalėjimus virš 
dviejų mėnesių,atvežė Į Dancigą Ir Iš čia nukreipė Len
kijos kryptim. Pabuvojau Ir Varšuvos, Ir Krokuvos, Ir 
Lomžės Ir daugelyje kitų mažesnių miestų kalėjimuose . 
Visl perpildyti , visur spūstis, utelės, mušimas, ba
das. Nakvynė dažnai ant plikų cementinių grindų, kur nors 
arti dvokiančio, kartais prakturusuo "naktinio kubilo". Vi
sur savimeilė,tik nuosavo s gyvybės saugojimas. Ypač 
tai jaučiau Lenkijoje,kur lenkai saviškiams sugebėdavo į 
kalėjimus prašmugelluotl maistą. Buvau tarp jų vlenlntė- 
lls lietuvis. Dalinamės praeities bendra Istorija, aptar- 
rlame savo tautų likimus,patekusius į didžiųjų girnas , 
svarstome ateitį,geresnį sugyvenimą, bet kai prieina rei
kalas prie duonos kasdieninės,lenkai dažnai valgo pilna 
burna, o man kad bent trupinėlį pasiūlytų..."

Toliau Klimas pasakojo: "Po Lenkijos nuvežė mane 
atgal Į Vokietiją. Vežiojo po kalėjimus, kuriuose jau kar
tą buvau buvęs. Vėl stumdė į Vakarus, Į pietus, šiaurę 
kol, pagaliau atsidūriau Rytprūsiuose Ir susitikau su ju
mis Įsrutyje. Jūsplrmt lietuviai,kuriuos susitikau po dau
giau kaip devynis mėnesius trukusios odisėjos."

CHRUŠČEV

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

(tęsinys)

Aš dažnai girdėdavau Stalln’ą artimųjų tarpe kalbant 
apie Elsenhower’lo kilnius būdo bruožus. Jis vis pabrėž
davo jo garbingumą, dosnumą Ir džentelmeniškumą besi
derant su altjantats. Staltn’as sakydavo,kad jeigu ne El
senhower’ls, tat mes niekada nebūtume užėmę Berlyno . 
Amerikiečiai būtų galėję ten pirmi atvykti. Vokiečiai kon
centravo savo pajėgas prieš mus ruošdamiesi pasiduoti 
amerikonams Ir anglams. Staltn’as prašė laišku Elsen - 
hower’to pristabdyti savo kariuomenę;jis pasakė Elsen
hower’lul, kad pagal susitarimus su Roosevelt’u Ir atsl - 
žvelgiant klek kraujo praliejo mūsų žmonės, mūsų kari - 
nlal daliniai turėtų Įžygiuoti Į Berlyną pirma Vakarų All- 
jantų. Tuomet Elsenhower’ls sustabdė savo kariuomenės 
žygiavimą Ir karo veiksmus,leisdamas mūsų daliniams 
užimti Berlyną. Jeigu jis to nebūtų padaręs, Berlynas 
būtų buvęs užimtas amerikiečių Ir, kaip Staltn’as kalbėjo, 
Vokietijos klausimas būtų buvęs skirtingai Išspręstas Ir 
mūsų pozicijos būtų buvusios žymiai blogesnės. Tai to - 
klos rūšies džentelmeniškumą parodė E Isenhower'is. Jis 
laikėsi Roosevelt’o žodžių.

Staltn’as jokio respekto nejautė Truman’ul. Jis jo ne
vertino. Ir teisingai,Truman'as neužsttarnavo respekto, 
tai yra faktas.

Prieš pat karo pabaigą,Staltn’as buvo labai susirūpi
nęs,kad amerikiečiai pereis demarkacijos liniją Vakaruo
se. Jis abejojo, ar jie atsisakytų teritorijos, kurią Roose- 
4 i- si.

velt’as sutiko mums atiduoti Teherane. Amerikiečiai ga
lėjo sakyti, kad linija, kurią pasiekė jų trupės, bus naujasis 
rubežlus, dalinantis okupacines zonas. Bet amerikiečiai 
savo pajėgas atitraukė Ir Išdėstė pagal rubežlų, numatytą 
Teherane. Tai Irgi parodo Elsenhower’lo garbingumą.

Vokiečiai buvo apgulti mūsų kariuomenės Ir nebega
lėjo daugiau atsispirti. Jie turėjo pamesti ginklus Ir t pa
siduoti mums. Tačiau jie atsisakė tai padaryti Ir pasuko 
į vakarus,kad pasiduotų amerikonams. Vėl Stalln’as krei
pėsi į Elsenhower’J,sakydamas,kad sovietų kariai pralie
jo daug kraujo triuškinant vokiečius, Ir dabar tie vokie
čiai pasiduoda amerikonams. Tai nebuvo teisinga . Tat 
vyko ties Austrijos siena,kur Malnovsky vadovavo mūsų 
žygiavimui pirmyn. Elsenhower’ls įsakė Vokietijos armi
jos komendantui pasiduoti tiems rusams,kurie juos su - 
mušė.

Panašų raštą Stalln’as kartą siuntė Churchill’lut. Vo
kiečiai traukėsi nuo Rokossovsky Ir pas įdavinėjo anglams 
srityje .kurią buvo užėmęs Montgomery. Stalln’as pasa
kė anglams neimti belaisvių, o paveikti vokiečius,kad pa
siduotų mūsų trupėms. "Bet'nleko panašaus.’",piktai ko
mentavo Stalln’as, "Montgomery juos visus pasiėmė,kar
tu su jų ginklais. Taip mūsų pergalės vaisiais džiaugėsi 
Montgomery’. "

Abu- gener.Elsenhower’ls Ir feldmaršalas Montgo
mery atstovavo tai pačiai klasei, buržuazijai. Tačiau į 
šį klausimą jie žiūrėjo skirtingai. Jie Interpretavo sklr - 
tingai garbės, sus įtarimų Ir bendradarbiavimo principus. 
Kiekvieną kartą,kai aš turėdavau reikalų su Elsenhower’ 
lu vėliau, aš visuomet prisimindavau jo elgesį karo me
tu. Aš vis prisimindavau Stalin’© žodžius apie jį, o Sta - 
lln’as niekad nenusikalto tuo,kad mėgtų ką nors be prie
žasties, ypač klasių priešą.

/Lengva patikėti, kad Stalln’as buvo daugiau negu nūs - 
tebęs dėl tokio elgesio Elsenhower’lo Ir kitų, kurie pris
tabdydavo alljantų žygiavimą Į Vokietiją. Žinoma, jis bu

vo įtūžęs ant Montgomery, kad priėmė didelį skaičių be - 
laisvių (š bėgančiųjų nuo sovietų artėjimo. Roosevelt’as 
labai {taringai žiūrėjo į britų Imperializmą Ir buvo Įsiti
kinęs, kad jis asmeniškai būtų galėjęs susitarti su Sta- 
lln’u. Kn.K-torlus/.

Nežiūrint visko, mes turime pripažinti didelę vertę 
alljantų pagalbos bendram reikalui- nugalėti hitlerinę Vo
kietiją. Išvengiant perdldello pasipūtimo.partijos žmo
nės Ir Sov.Sąjungos piliečiai turi būti tinkamai palnfor - 
muotl.... Deja, mūsų Istoriniai veikalai apie II—ąjĮ
Pas.Karą vis palaikė Iliuzijas. Jie buvo parašyti Iš klai
dingo savigarbos supratimo Ir Iš baimės pasakyti tiesą 
apie mūsų alljantų kontribuciją - visa tai tik dėl to, kad 
Stalln’as pats save vertino nerealistiškai Ir neteisingai. 
Jis žinojo tiesą, bet jis ją tik pats sau tualete .pripažin
davo. Jis galvojo ,kad tai perdaug nužemintų mūsų kraš
tą, jeigu būtų viešai prisipažinta

Bet, tiesą sakant, tai neturėjo būti joks pažeminimas. 
Pripažinti nuopelnus savo partneriams kare neturi numa
žinti mūsų nuopelnų, o objektyvūs pareiškimai būtų tiktai 
dar aukščiau Iškėlę mūsų vertę visų žmonių akyse Ir ne
būtų sumažinę mūsų nuopelnų Ir svarbos mūsų pergalėse. 
Bet šiuo atveju.Stalln’ul teisybę buvo neįmanoma prl - 
Imti. Jis bandė užmaskuoti mūsų silpnybes. Jis manė,kad 
tat padarys tik mus stipresniais Ir mūsų labiau bijos . 
Tai tikrai buvo kvaila. Jis turėjo suprasti, kad neįmanoma 
apgaudinėti priešo. Priešas visada gali pats analizuoti. 
Taip pat, galimas dalykas, kad Stalln’as bijojo, jog istori
nis atvirumas dėl karo įvykių .atsilieps neigiamai Į jo Į- 
valzdį. Nežiūrint t o, aš vlstlek galvoju, kad reucėjo at - 
virai prisipažinti, kas tikrai buvo Įvykę Ir nebandyti nie
ko nuslėpti. Savo kraštui mes būtume padėję,paslsakyda- 
mtr Ir apie savo klaidas, kad Ir kaip tai buvo skaudu. Žmo
nės būtų supratę Ir vlstlek mus palaikę..............Aš ne ma
nau, kad pervėlu naujai generacijai, kuri netrukus pavaduos 
dabartinius vadus, žinoti objektyviai karo įvykius. Mes 
turime studijuoti praeitį,kad Išvengtumėme jų pasikarto
jimo dabartyje Ir ateityje. /bus daugiau/

RIKLAUSOMA LIETUVA
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MASKVOS KARAS 
PRIEŠ LKB KRONIKĄ

(Omahos Universiteto prof. dr. Vytautas Vardys ra&o Žurnale "J LAISVI*)

jų, ir 1975 m. lapkričio-5 buvo 
rastas traukinio užmuštas. Kroni
ka nieko taip jautriai neapgailė
jo, kaip Tamonio, ir dėl jo mir
ties apkaltino KGB.

(Tąsa iš praeito numerio)

“Psichuškos” ir suėmimai
Po šių teismų daugiau tiesio

giniai dėl Kronikos suimtų ne
bebuvo, tačiau saugumas akylai 
sekė manomai artimus Kronikai 
žmones ir su jų keliais susidoro
jo savitu būdu. Vieųas tokifjTjuvo 
Antanas Terleckas, kitas — Min
daugas Tamonis, trečiasis — Vik
toras Petkus. Terleckas, kaip ma
tyti iš jo rašto. tvGB vadovui, 
Politbiuro nariui I. V. Andropo
vui, iš jaunų dienų saugumo 
sekiotas, pirmą kartą buvo su-

torių. Jis buvo suimtas 1977 m. 
rugpjūčio gale, taigi, vėliau nei 
vyko čia aprašas?- arama (1978. 
VII. 13 Petkus nubaustas 10 m. 
sunkaus režimo lagerio ir 5 m. 
ištrėmimo — red.;.

Su Terlecku pasisekė su; 
sidoroti “psichuškos , t. y. psi
chiatrines ligoninis, pagalba, ta
čiau taip Buvo padaryta su Min
daugu Tamoiiiu, kuris turėjo 
techninių mokslų kandidato 
laipsnį, spausdino eilėraščius ir 
dirbo vyr. inžinierium respubli
kiniame paminklų restauravimo

Naujausioji kovos taktika
Kaip Patkaus suėmimas 1977 

metais ir'nuteisimas parodė, sau
gumas katalikų disidentų iš akių 
neišleido ir su Kronikos ėjimu 
nesusigyveno per visus tuos pen
kerius - šešerius metus. Tačiau 
nei suėmimams, nuteisimams, 
psichiatrijos panaudojimui nepa
dedant, 1977 metais valdžia ėmė
si "pseudo-disidentinės” veiklos, 
t. y. suformuoti Kronikai priešin
gą opiniją kunigijos ir aktyviųjų 
katalikų tarpe ir suskaldyti Baž-

imtas ir ketveriem metam nuteis
tas 1957 metais. Atkalėjęs, bandė 
Vilniaus universitete baigti isto
riją, bet jo diplominis darbas 
apie Lietuvą Rusijos valdžioje 
1975 - 1915 buvo atmestas. Kaip 
rusui Andriejui Amalrikui Mask- 

- voje, Terleckui rankraštį grąžino 
KGB, ne darbo vadovas docentas 
S. Lazutka. 1973 metais, t. y., 
kraštotyrininkų, kronikininkų, 
maldaknygių gamintojų gaudymo 
metu saugumas Terleckui sufab
rikavo vagystės bylą. Neva su 
konditorijos cecho, kuriame dir
bo, ekspeditoriais Terleckas išvo
gęs didelę sumą pinigų naciona
listiniam pogrindžiui finansuoti. 
Ekspeditorius tačiau paleido, o 
jį suėmė, po tardymo patalpino 
psichiatrinėje, o vėliau nuteisė 
metams- kalėti. ‘ Iš kalėjimo grį
žęs, visą laiką buvo saugumo tar
domas, kratų metu pas jį buvo 
ieškoma LKB Kronikos. 1977 m.

institute. Jaunas vyras, gimęs 
19-10 m., jis 1974 m. atsisakė 
vykti restauruoti raudonajai armi
jai “išlaisvintojai” pastatyto pa
minklo Žemaitijoje, sakydamas, 
kad jis nepripažįstąs dabartinio 
Lietuvos politinio statuso; kitaip 
tariant, komunistinė armija ne
buvo išlaisvintoja. Jis pareikalavo 
panaikinti taip vadinamas stali
nizmo pasėkas visose trijose Bal
tijos valstybėse; duoti joms-ap- 
sisprendimo teisę ir leisti sukur
ti bent tokią nepriklausomybę, 
kokią turi kitos socialistinės ša
lys. Tamonis esmėje betgi siekė 
daugiau, nes reikalavo teisės 
veikti demokratinėms socialist!} 
ir krikščionių demokratų parti
joms, o taip pat laisvų rinkimų. 
Kai įteikė tuos reikalavimus, jis 
buvo uždarytas į psichiatrinę li
goninę Vilniuje, po kurio laiko 
buvo išleistas, bet su sugadintu 
metabolizmu ir sunaikinta nervų

nyčią. Kitaip tariant, grįžo prie 
jau 1972-73 metais pradėt!} varto
ti priemonių, kurios, nors kiek 
kitaip panaudotos, padėjo sunai
kinti Rusijos Ortodoksų bažnyčią 
1920 metų dekadoje. Šiuom sykiu 
valdžia turėjo šiokios tokios at
ramos tarp vieno kito į aukštas 
bažnytines vietas aspiruojančio 
kunigo. Gal tai tik interesų su
tapimas — mes nežinome, tačiau 
1977 m. pasirodžiusi mašinėle ra
šyta neva pogrindinė brošiūra 
Bažnyčia ir “LKB Kronika“ 
ėmėsi tokios opinijos formavimo 
ir skaldymo darbo. Šis leidinys 
katalikų skaldymu apkaltino pa
čią Kroniką, nurodydamas į ją 
kaip į KGB įrankį(l). Jau pirmam- 
antram to leidinio puslapy jo au
toriai susumavo visos brošiūros 
pagrindines mintis. Girdi, pra
džioje Kroniką "mielai skaitė
me”, bet greitai, esą, jos “turinys 
ir tonas ėmė keistis. Greta tal-

vasaros gale vėl buvo tardytas, sistema. -Iš ligoninės - kalėjimo pinamų žinučių (kartais naivių ir 
šį sykį ryšium su Viktoro Pet- išėjęs parašė dar vieną laišką par- nereikšmingų) apie ateistinės 
kaus suėmimu. Petkus, tiek sa- tijos centriniam komitetui Mask- veiklos administracines priemo- 
viškių tiek svetimųjų laikomas voje, bet tuoj po to — nėra abe- nes ir netaktus, saugumiečių da- 
Lietuvos katalikų pasauliečių j jonės, kad ir dėl to — buvo romas kratas ar suėmimus., ‘ Kro- 
žvaigžde, buvo vienas iš Helsin- grąžintas į ligoninę. Po mėnesio nika” pradėjo (averte, Deus!) už- 
kio susitarimų vykdymui prižiū- vėl išleistas, buvo izoliuotas dar- siiminėti mūsų kraSto Bažnyčios 
rėti Lietuvos komiteto organiza- be, turėjo ligoninėn eiti injekci- pragaištinga kritika ir skaldy

mu (brošiūros pabraukimas). Pra
dėjo kelti į paviršių šiukšles ir 
jomis drabstyti tuos, kurie fak
tiškai neša Bažnyčioje labai kom
plikuotą “kaitros naštą”, kas 
mums ne paslaptis. Vietoj pradėti 
ir darniai bendradarbiauti, sie
kiant bendro tikslo, griebiamasi 
kritikavimo, pikto mokymo (čia, 
matyt, turima galvoje kunigų se
minarijos Kaune bei kolaboruo
jančių administratorių kritika), 
šmeižino. Visa tai patenka į 
užsienį, perduodama per radiją, 
dezorientuoja tikinčiuosius, o 
mus pačius pažemina. Ar, saky
kime, ugniagesiai pateisintų sa
ve, jeigu gaisro metu panašiai 
elgtųsi?”

“Neabejotinai peršasi išvada — 
— ar nedaroma tai su valdžios 
žinia? (brošiūros pabr.)

Sunku juk tikėti, kad per pen
kerius metus budrus saugumas 
nebūtų susekęs “Kronikos” lei
dėjų ir jos leidybos nesulikvi- 
davęs...”

Žodžiu, dabar stengiamasi su
sprogdinti Kroniką, mirtinai su
skaldant kunigiją ir pačius ka
talikus. Suskilimas iš tikro slepia 
daug pavojų. Tačiau to nori at
siekti KGB, ne Kronika, kuri kal
ba aiškiai ir tiesiai, bet dalykiš
kai ir mandagiai. KGB su dideliu 
džiaugsmu būtų Kroniką jau se
niai sustabdžiusi, jeigu ją būtų 
galėjus susekti. Jokie suėmimai, 
net Petkaus, nesulaikė žurnalo 
išėjimo. Kronika tapo pačiu se
niausiu — nepertraukto leidimo 
prasme — savilaidos žurnalu So
vietų Sąjungoje. Iki šiol jau skai
tėme jos trisdešimt du numerius. 
Negalėdami prie Kronikos priei
ti, saugumiečiai nori įrodyti, kad 
jos leidimas sudaro didelį pavojų 
kai kienę asmeninėm kaijerom ir 
“nieko-nedarymo, bet koopera- 
vimo su valdžia” filosofijai bei 
vienybei, kurioje būtų kapų tyla. 
Abejotina, kad ir ši taktika pasi
seks.

LIETUVIO IŠEIVIO MOTINAI PAMINĖTI
(Arėjo Vitkausko paradyta Nepriklausomos Lietuvos laikais)

Už jūrių marių yra kraštas, Išklydo Išauginti, 
Jo vardas Lietuva... Išklydo sau valkai...
Atsiminimams - šitas raštas. .Senutei tai atminti 
Močiutė ten sena... Šios raidės Ir garsai...

Ten šlama medžiai kapinyno.. 
Ir - kur graži rimtis - 
Išleidusi už vandenyno 
Net keturlus valkus.

Paliko du prie josios, 
Išvyko ketuH...
Bet juk mirties piktosios 
Nuveikti negali....

Kelionė į Kalifornija
J. KARKA

Prieš keliaujant į dausas, 
pensininkams visi pataria 
keliauti į y įsus pasaulio 
kraštus, kurių dar jie nėra 
matę, nes gražu, įdomu, rei
kalinga. Abu su žmona/nors 
dar nepensminkė/ apkella- 
vom daug kraštų Europoje 
/buvome Ir. Lietuvoje/ P. Ir 
Š. Amerikoje. Buvo belikę 
tik Kallfopnlja, Los A ngeles, 
San Francisco, Las Vegas Ir 
kitos apylinkės tame kampe.

Daug ‘ gražių vietų yra A- 
merlkoje, ypač įdomu vasa
roti-atostogauti Floridoje , 
bet Ir Kalifornija turi savo 
grožį, įdomumą. Pagal Pacl- 
flkąkalnuotos vietos, kalnai, 
kalneliai, slėnlAl, palmės, žo- plento pusėse pompų svirtys 
lės, medeliai, kitokį, kaip To- 
ronte.
lluoja, 
naktys 
dienos 
rlnt kada, 
sausas oras.Stalgiai Ir daug 
lyja, o kartais Ir pus mėtį ne
lyja. Aplinkui Los Angeles 
žemė rusva. Pagal Paclflką 
kelių dešimčių mylių pliažas no draugai- buv.torontiškiai 
žmonės maudėsi Ir kovo mž. Antanas Klzls Ir ponia 
mėn.Nel į Palos Verdes, nei Marija Išvežiojo po žymlau- 
Long Beach, Santa Moalca , slas vietas Los Angeles Ir 
SanDlego Ir kt.esą "šarkai" aplinkui. Taipgi nuvežė Ir į 
neatplaukta. O aš maniau, San Francisco miestą, kur 
kad balsu koją įkelti į Pad- gyvena duktė Vida.

Tal įdomus, švarus, gra
žiais pastatais pasižymįs 
miestas,gal Europos stiliaus, 
aplink šaltų vandenų apsup-

flką, tuoj ryklys pagriebs . 
Taip buvau laikraščiuose 
prisiskaitęs. Sakoma, kad 
sveikiausias klimatas esąs
apie San D lego. Te n Ir namai tas, auga į viršų. Te n ir ne
brangiausi... ’

Tarp Los Angeles Ir San 
Diego pajūryje yra San Cle
mente, kur buv.prez.Niton*

i as gyvena. Pravažiavom pro 
šalį. Ant kalnelio pajūryje 
keli pastatai stovi. Be rei
kalo keliautojai neįleidžiami 
į tragiškai "bosų" Išmestą 
Iš Baltųjų Rūmų balno buv. 
prezidento privačią reziden
ciją. . .Pinigai valdo mus, ne 
Išrinktieji...

Važiuojant Iš Los Angeles 
į San Diego pakeliui abejose

Viskas amžinai ža - 
troplklnls klimatas , 
vėsokos, Iki 40-50 F 
šiltos, 70-80 F, žlū- 

vasarą šilčiau,

linguoja Ir llnguoja,lyg gar
bindamos gamtos grožį. O 
Iš tlkrųjų-alyvą pumpuoja Iš 
žemės gelmių, pakrantėje Ir 
Iš jūrų dugno. Jų tiek daug, 
kad važiuojant automobiliu, 
nespėji skaityti. Toliau 
nuo krahto padarytos salos 
Ir ten pompos čiulpia už ' 
auksą svarbesnį skystį.Ma-

tuvių gyvenama virš 200. 
Ten veikla Ir LB Apylinkė, 
kuri neseniai išsirinko val
dybą/j oje yra Ir mano drau
gas ramovėnas Petras Ind
re Ika, neseniai ten apsigyve
nęs. Ten esą gyveną dau - 
glausta profesionalais jauni 
akademlkal-gydytojal, Inži
nieriai Ir kt. Namų kainos - 
dvigubai didesnės, kaip To
ronte. Visi lietuviai San 
Francisco gerai įsikūrę,at
lyginimai aukšti.

i Los Angeles lietuvių prls- 
kaltoma keli tūkstančiai,ta
čiau visi labai Išstsklal - 
dę gyvena. Jie turi Lietuvių 
bažnyčią, neseniai palyginus 
statytą, gražiai Išremontuo
tą. Gal talpina apie 500.Tu
ri Ir šv.Kazimiero parapi
jos salę. Bet o, Los Angeles 
lietuviai kitame rajone turi 
Ir tautinius namus su salė
mis , scena, valgykla, baru.

Taigi, kultūrinei lietuvių 
veiklai savų patalpų neužten
ka. Mums viešint, vyko pa
rapijos salėje Kaziuko Mugė. 
Matėsi netik senimo, bet ir 
jaunimo, ypač skautų. Išva
karėse buvo J.Gllaudos vel- 
kalo"Kompluter!nė Santalka" 
vaidinimas, sutraukęs daug 
publikos. Veikalą režisavo 
D. Macklallenė. Dali.Stan
kūnienės tapybos paroda vy-

JEIGU GERI IR GALI GERU - ** IAVO REIKALAS **

MUSUJEIGU NORI NUSTOTI

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

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

SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ

ko Lietuvių Namuose,pasi
sekė, nemažai paveikslų par- 

’ duota.
Los Angeles lietuviai tu - 

rl Ir Lietuvių Radio valandė
lę, kuri su pertraukomis 
veikla nuo 1952 m.Pastoviai 
veikla paskutinį dešimtmetį. 
Dabar Radio Klubo p-ku yra 

. J. Mitkus, pranešėja D.Kaš- 
kellenė. Radio Klubas finan
siniai tvirtai stovįs. Daug 
kas remia, ypatingai rašyto
jai J. Gliaudą, Alė Rūta Ir kt.

Visos lietuviškos organi
zacijos yra veiklios,pakan - 
karnai turinčios vadovauja - 
mų asmenų. Deja,kaip pa - 
šakojo, nuoširdaus sugyve
nimo tarp vadovaujančių or
ganizacijoms veikėjų nesą... 
Kodėl 
tuviai 
spėti.

Esą 
lietuvybės veikėjas prieš ki
tą rašąs į lietuvių laikraš
čius "apkaltinimus", "panie
kinimus" Ir pan. Labai gaila 
kad brolis broliui teismą , 
apkaltinimą laikraščiuose 
Išpyškina, galvodamas, kad 
lietuvybei "pasitarnauja". 
Gaila, kad tokių rašeivų yrą 
o dar blogiau, kad redakto
riai tokių "slapukų""apkal - 
tinimus" spausdina. Puola - 
mlejl randa būdus sužinoti 
kas rašo, nors slapyvardė- 
mls prisidengia. Visų neiš
mokysi, bet faktai žiaurūs . 
Kova už vadovavimą, ar sto-

vieni į kitus geri lie- 
žvairuoja- sunku at-

pasitaiką, kad vienas

d
2«BO FRONTENAC ST. - MONTREAL P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS

... .... SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T EL. 525-8971. _ ___
T. L.arin.lti. ĮVAIRIOS PROGOS

ARBA SKAMBINK KIMS:

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

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

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11,30 iki 1 2 vai. naktie*.

PROGRAMOS VEDĖJAS

J979.V.9

Po žeme Ilsisi senutė, 
Močiutė ta žila... 
Apžėlė jau pievutė, 
Ją apderfgė rasa...

\
Tai ašaros ant kapo, 
Vardu skaidrios rasos, 
Kuri nuo beržo lapo 
Nukrinta lig aušros...

Amerikos platybė 
Globoja jos valkus, 
Ir Lietuvos ramybė 
Apgaubia du kitus...

Ateis visiems tas laikas, 
Išmirsime Ir mes...
Ir prie motulės valkui 
Vėl žemę bers, užmes...

ka kultūros? ? ?Lietuvos kai
muose, kai kaimynės mote
rys dėl menkniekio susipyk
davo, tai atsIplėšuslos sijo
nus,viena kitai parodydavo... 
retai už kasų pasitampydavo.

Gi čia,Amerikoje, lietu
viai kai susipyksta,tai neda- 
mokytl ar permokyti per 
laikraščius vienas kitą "ka
ria", mirties sprendimą 
Išneša /I letuvybėje/ Ir pan. 
Gėda...prieš mūsų valkus , 
Ir prieš tuos, kurie mus se
ka: draugai Ir priešai sve
timtaučiai, valdžios parei
gūnai. Reikėtų daugiausiai 
kaltinti redaktorius, kurie 
viską deda gerai nelštyrę 
tiesos.

Vieną dieną nuvažiavome 
Ir į Zoo-Safarl už keliasde
šimt mylių nuo Los Angeles 
Kadangi čia yra amžina va
sara, terenas kalnuotas,tai 
gyvuliai įžvėrys, paukščiai , 
gyvena atviroje gamtoje,pa
ruoštose vietovėse, kokias 
jie turėjo savo gimtinės vie
tovėse Afrikoj, Azijoj Ir kt. 
Čia matėsi Ir « raganosiai, 
žirafos, lapės, vilkai, kupra -‘ 
nugar lai, drambliai, hienos ,( 
liūtai, tigrai Ir kt. Jie vi
si guli saulės atokaitoje ant 
akmenų ar po medžiais,so
tūs. Jie tarp savęs nesl- 
plauna.
'Per vidurį Zoo-Safarl ei

na asfaltuotas kelias, kuriuo 
važiuoja automobiliuose 
lankytojai. Įvažiuojant per 
vartus liepta uždaryti langus, 
o užpultiems duoti signalus 
- trlūbytl. Sargai važinėja 
specialiuose trakeltuose . 
Mažesni žvėreliai Ir paukš
čiai laikomi užtverti nar - 
vuose. Būnant Los Angeles , 
verta Ir Į Safari nuvykti.

/bus daugiau /

A štuonlas dešimts penki
Meteliai ant galvos,
Vis rūpesčiai nemenki 
Senutės tos žilos.

Paguldė ją t kapą
Išugdžius net šešis,
Ir davė beržo lapą,
Kad ją apverktų jis.

Ilsėkis motinėle •
Tu užbaigei vargus .
Ateis ta valandėlė, 
Sulauksi Ir valkus...

Bet dėkui užauginus, 
Liūliavus per naktis... 
Per jūras vandenynus, 
Štai nukelia akis.

Sūnau prie tavo kapo...
Jis lenkia galvą Tau ... 
Kaip rasą tą nuo kapo - 
Jis ašaras nubraukia sau..

MONTREA L I S
KLK Moterų D t jos Mont

real lo skyriaus narių susi
rinkimas įvykęs 1979 m. ba
landžio 29 d. seselių patal
pose buvo sėkmingas.

Susirinkimo metu paskai
tą skaitė p. G. Kudžmlenė. 
Tema: kraujas, jo sudėtis Ir 
reikšmė žmogaus gyvybei.

Tema buvo įdomi Ir deta- 
llškal procentų sudėtimi Iš
marginta.

Moterų Draugija paaukojo 
1OO dol. Lietuvių Jaunimo 
rengiamam kongresui, kuris 
Įvyks Vokietijoj Ir 1OO dol. 
dešimtmečio proga Montre- 
allo ansambliui "Gintaras".

Nutarta ruošti ekskursiją 
į St. Anne Beaupre, Quebec, 
šv. Onos Baziliką, birželio 
2 d.

Norinčios Ir suinteresuo
tos šia Įdomia ekskursija, 
prašomos registruotis pas 
p.Rupšienę, tel: 768-9768 , 
Iki gegužės 22 d.. M.M.
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Hamilton toronto Taupyk ir skoli n k i s

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 vai., leStadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prie! ilgus savait
galius Šeštadieniais uždaryta 
Nemokamo gyvybė* ir asm. paskolą drauda. 
Nemokamas pilnas tekių patarnavimas.
Kapitalas — -iri $134)00,000.

MOKAME UŽ: 
depozitui (P.C.A.) 
sontaupos 
term, depozitus 1 
term, depozitus 3 
pensijų fondas

IMAME UŽ:

6% 
9’4’ 

m. 10% 
m. 9JA %

Winnipeg

asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto posk. 11 %

WINNIPEG'© LIETUVIŲ 
KLUBO VEIKLA

lb78 m.liepos 30 d.buvo 
šaunus kluoiečių ptkhtkas a- 
pfe 40 mylių nuo Wtnntpeg’o 
Ifetuvės kitataučlo vyro Mr. 
Kendall ūkyje. T a me piknike 
nuoširdžiai pasidarbavo se
nosios darbščios lietuvės, 
ne tik valkams žaidimus su- 
rengdamos.bet ir jiems sal
dainius tšdaltndamos. Jų 
rūpestingi, nuoširdūs pasi
darbavimai niekados neuž
mirštami. Jos, kartais tr 
s Irguliuodamos darbuojasi
lygtai kaip su grynomis lie
tuvių šeimomis, taip ir su 
lietuviškai mišriomis šei
momis gražiai- draugiškai 
dirba. Garbė joms. Neat
silieka Ir vyrai.

Kai ateina ruduo, tat vėl 
kas penktadienio vakarą su
einami Į Kluoo svetainę 
hTejl lietuviai tr naujieji 
..elvtal palošti kortomis, ma
loniai .linksmai nuouodų lai
ką praleisti. Jau Ir tie nau - 
jfejt ateiviai pasiekė pensl - 
ninku amžių. Tat kur tu , 
žmogau, geresnį, links mes nį 
gyvenimą berasl, kaip mūsų 
Wlnnlpeg’o mieste .Kanadoje, 

la'io m.lapkrtčlo 1» d.Klu- 
oo svetainėje buvo surengtas 
šaunus Kluolečtų Banketas. 
PranusėSteponavtčfenė pra
dėjo negalurti, bet ji vlstlek 
paprašė buv.Klubo šeimi
ninkių vadovės Helen Beniu
šienės ir poros kitų draugių 
kad surengtų šaunų Klubo 
banketą. Beniušienė taip pat 
pasikvietė savo draugių Ir 
pagamino gražias vaišes.

Kleb.kun. Justinas Berta - 
štus kaipo garbės svečias 
sukalbėjo trumpą maldą 
ppleš valgį, nes tr jo para- 
ptjonų prie Klubo priklauso. 
Kluoo p-ko Bob Urbono pap
rašyti, susirinkusieji sustojo 
vienai minutei pagerbti mi
rusius Klubo narius.

Juozas Rimkus pradėjo su 
akordeonu groti, jauntmas- 
gražlal šokti. Buvo smagu 
žiūrėti.Pasigirdo tr gražios 
dainos. Prie stalo dainavo 
Konstantinas Strlkaltls Ir 
Rimkus jam akordeonu pri
tarė. Buvo malonu pas įklau
syti.Visi plojo Ir prašė Strl- 
katčlo, kad dažniau ateitų į 
Klubą padainuoti, nes jo dai
nos priminė gimtąją tėvynę 
Lietuvą, kaip jaunimas gra
žiai ten dainuodavo.

Mes nesnaudžiame, vis 
rengiamės prie naujų paren
gimų, kad tik gerų žinių atei
čiai paliktume,kad Istorijos 
rašytojai turėtų Iš Wlnnlpe- , r
go žinių Į istorijos knygas Parapijos komiteto Wlnnlpe- 
e įrašyti. ’Mykolas Januška gimė

Kazys Benlušis pagerbtas buvo Lietuvių 
Klube, vasario 11d., Jo 81 m.amž. proga.

nos kąsnio Ieškodamas 1927 
m. atvyko Į Kanadą ūkto dar
bams. Iš ūkto po klek laiko 
atvyko Į Wlnnlpeg’ą, gavo 
darbą Canada Cement Co . 
Čia Išdirbo 5 metus, kol dėl 
krizės buvo uždaryta.

Mykolas vedė ūkininko duk
terį Mariją. Jiedu užaugino 
du sūnus, tur I ketu r lūs ftnū -

Kartu bedirbdami, susi
draugavome tr esame tokie 
iki dabar.

Mykolo pagerbimas Įvyko 
1Ū78 m.gruodžio 9 d.Wtnnl- 
peg’o Lietuvių šv.Kazimiero 
Parapijos svetainėje, kurį 
suruošė parapijos komitetas. 
Mykolas Januška sulaukė SO 
metų amžiaus (r buvo para
pijos komitetų pirmininkas 
per 27-ius metus.

Jo intencija buvo atlaiky
tos Mišios, gražų pamokslą 
pasakė kleb.kun. J.Bertašlus.

Svetainėje vyko vaišės,ku
rioms vadovavo J. Graoys.

Žodžiu sveikino: šeimos 
vardu jubiliato sesuo Iš Chl- 
cagos, Marija Krauchunlenė,' 
Balėeko Museum Council 
prezidentė Chicagoje.

Kanados Ltet.B-nės vietos 
skyriaus vardu sveikino jo 
brolis Vincas Januška, Pa
rapijos Komiteto vardu-Sta- 
nlslovas Ramančlnskas, Baž
nyčios Statybos K-to vardu- 
Juozas De me rėčkas, Parapi
jos vardu kleb.kun. J. Ber- 
tašlus, kuris Įteikė gražiai 
Įrėmuotą Popiežiaus Jone 
Povilo palaiminimą.

Raštu sveikino:Wlnnlpeg’o 
kardinolas Flahlfi, vysk.V. 
Brlzgys, J. Č ingai IšLos An
geles, P. Matui lonlal IšChl- 
cagos, Inž.R.Razma Iš Ed - 
montono, Z. Bražauskal Iš 
Portage La Prairto, Mannl- 
tODOS.

Rengimo Komiteto va r du- 
Ona Jančluktenė, įteikdama 
tortą Ir Marija Januškienė, 
Įteikusi visų dalyvių dova- 
ną:gražų laikrodėlį, kuriame 
Įgravlruota ”80 gyvenimo Ir 
27 metai pirmininkavimo

Mykolas JANUŠKA, kaip Ir Kurklių valsčiuje, Januonių 
daugelis kitų,geresnio duo- kaime. Užaugo 5-ių brolių
6 PSl.

A. LUKOŠIUS Pirmutiniame ir didžiausiame aę
TORONTO LIETUVIŲ rAKAMA 
KREDITO KOOPERATYVE-------------------------- ---

NL VAKARAS 
MONT RE ALYJE 
Jeigu jau renkasi vyrai, ir 

dar tiek daug jų- tat ten turi 
būti kas svarbesnio.O anks
tyvo rytmečio gražumėlis - 
gal dar. niekad nebuvo tokio’. 
Viską apglėbęs, žėruoja mė
lynasis padangių skliautas , 
saulė pažeme vaikštinėja , 
glamonėja, glosto ir vėl gy - 
venimui prisikeliančią gam
tą.

Seniai jau keliauta trauki
ntu, o ypač keleiviniu grei
tuoju; be to - ne Sibiran, tr 
nebe tie jų slauoo metai - 
traukinys taipogi negyvull- 
nls*. Be bilieto Čia neveža , kyši... 
kaip anie tada darė, ir tik 
savo noru apstsprendl, nusi
perki, susidarai šventišką 
nuotaiką, pas Ir Iš l šllpsą ir 
keliauji...

Taip, prisiglaudę po To
ronto Vyrų choro "Aras" 
sparnu, su visa jo palyda tr 
vyresnybe, viso apie 50 gal
vų, nors Ir pažeme,skrenda
me Montreal to link.

Kaip seniai ouvo skleota 
Ir pranašauta, šį vakarą te - 
nal vyksta didelis Spaudos 
Vakaras- Balius,koncertas , 
kurį šitie Toronto "ereliai " 
Ir atliks.

Miestas, Į kurį štai dabar 
keliaujame, mums, ne vi
siems pažįstamas. Neku
rtoms tiesa,teko pro jį.tar - 
turn medžiotojo vejamam 
zuikeliui kadaise paoėgtl, tai 
Ir viskas. U dabar laikas yri 
ribotas, nesame jau pirmos 
jaunystės,taIgl^Ir nesitikime 
Jame daug ko patirti. Dėl vl- 
sako, vežamės keletą datllo- 
s los lyties atstovlų-jų tarpe 
net Spaudos karalaitę Vidą 
Barakauskaltę, kaip pasaką , 
gražią jos sesutę, dar kele
tą Į jas panašių, o ^alla ma
nęs sėdi ta, kuriat kadaise 
prie altoriaus prisiekiau, o 
magaryčioms dar tr uošvie
nę.

Montreallo požemiuose , 
kaip tr pridera,mus pasitin
ka šio savaitraščio red.Pr. 
Paukšta lt is. Gal ir gerai, 
kad jis gan Ilgokai mus pa
laiko šio didmiesčio pože
miuose, Iki galų gale Įsidrą
sinę, prižadėję, kad būsime 
gert,prisiprašome išvedami 
dienos švieson.

Net gerai nepasidairę, 
skubame Į Aušros Vartus. 
Tiek keliavus, nesinorėtų 
palikti.lauke už durų. Susi - 
randame mums skirtą pato
gų kampelį Ir Įsitvirtiname . 
Stalgiai,kaip iš dangaus čia 
Iškritęs, galvoju saufpyks, 
nepyks žmona tr uošvienė , 
tokia reta proga reikia nors 
gerai apsižvalgyti- pasi
dairyti.

Brolyti tu mano-pas įrodo,

kad tr čia yra daug (r gražių 
žmonių. Žtūrau, stebiu, atsi
grožėti negaliu. Ir vėl mena
si jaunystė, kažkas tai kute
na paširdžius, atounda seniai 
praėjusių dienų atsiminimai 
/ tik žmonai to nesakau, ne
les įduodu/.

Štai ir plačiapetis muz.A . 
Ambrozaltis su ponia.Tik
riausiai atvyko "pašnipinėti" 
kas čia per "gengė" tie 
"arai", Ir dar taip mandrtat 
pasivadinę. Pečiais suki tu - 
varne tr su sol. A. Kebliu. 
Žiūrau tr netiktu - veidas 
skaistus, pilnas giedros ir 
jumoro, judrus, ką tu paša -

A, va Ir J.Šulmlstras, kurį 
susipažinau praėjusią vasa
rą Toronte, PLD metu.Šoka 
sau vaikinas taip rlmtal^lr 
dar su tokia gražia. Artai 
čia Jonai, tavo žmonelė?- 
klausiu prisėlinęs arčiau . 
Bevelk šelmiškai šyptelėjęs, 
atsako:"Ne, šį vakarą čia jos 
nėra".

Teiraujuosi apie V.Sabalį, 
L. Gurecką, J.Vasiliauską. 
Atsakymai liūdnoki—Jonas 
koją nusilaužė griūdamas , 
kurį tai žmona neišleidžia, o 
dar kitas neatėjo, kad čia 
tikriausia bus geriama ir 
Jam tas "biznis" ne prie šir
dies daugiau, be to, Ir žmona 
susirgusi.

Pasimerkėme akį tr su 
broliais Plečatčiais, nepasi
keitę anei kiek...

Nepaprastai likau nuste
bintas, sužavėtas, kada šios 
salės vidury akte Į akį susi
tikau, susipažinau, IšstkaL- 
bėjau tr pamilau tiktai iš 
laikraščių man girdėtus J. 
Lukošiūną ir D. N. Baltruko- 
nį. Čia turėjome progą Ir 
vėliai paklajoti mus visus 
vedančiais bendraisiais pri
siminimų takais, pabuvoti 
toje "Brolių Milžinų Šalyje". 
Abu 'šie vyrai įdomūs, ma
čiau, išskaičiau iš jų aklų, 
kad dar daug ir įdomių da
lykų jie mums parašys...

Nusiminiau neradęs po
nios, per kurios rankas Ir 
mašinėlę praeina šių Popie - 
rių rankraščiai.T ik perkant 
bllletėlĮ dėl stipresnio gėri
mo, susipažinau tokią sąžt - 
ningą ponią su vyru/tlk iš
gėrus tą stipresni, dalinai Ir 
iš jų kaltės, kam man parda
vė/, pamiršau jų pavardę. 
Sužinojau, kad ir ši ponia 
dirba redakcijoje , mato tuos 
mano "pamokslus".

Gal Ir drąsi Rasa Lukoše- 
!vielutė,betgi turėjau aš ją 
gaudyti, norėdamas sustpa - 
žtnti. Ta pažintis kainavo 
dar keletą dolerlukų jaunimo 
reikalams.

Matės i, kaip gyvai visa 
kuo domisi Jouvusl Lietuvos

10%
9 VJ % 
9’/4%

8 V4%
6%

MOKA:
už 1 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už pensijų ir namų planą 
speciali taup. sąsk.
už taupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 22 milijono dolerių

IMA:

101/a% u* a>m- paskolas

IO!4% už mortgičius

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

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

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

•r 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

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

M8V 1C6.

* Namų — Gyvybės 
Ė Ė B * Automobilių

< <F V C * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel.b.d. 1CC1 RlnnrVU Visais kelionių reikalais 1551 Blooraireer w, ur skambinti
TORONTO, ONTARIO Q OCO1
M6P 1A5 tel. JJJ-JjJI

Lietuviško maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE"™
335 Ronccsvoiles Ave., 
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258

Operos primadona E. Karde-karalaitė Vida Barakauskaitė 
Itenė. Matėsi ir dar visa eilė kuriai šia proga buvo Įteikta 
iškiltų montrealiečių, kurių , laimėtoji pereinamoji mont- 
deja, nebežinau pavardžių , real iečių taurė karalaitėms, 
t ik ėdamas, kad tenykštis re- Mūsų sol. Verikaičlui Juo- 
porterte tiksliau viską ap - zas Šiaučtulte Įteikė savo 
rašys... medžio paveikslą.

Susidaro Įspūdis, kad tie Toronto Lietuvių Namų 
"Arai"jau yra pasiekę kalno vardu šį savaitraštį ir jo 
viršūnę, Ir žinoma,dainavo , leidėjus sveikino Valdybos 
kaip niekados ankščiau. Su narys T.StanulIs, įteikdamas 
ilgesiu jte šaukė apie savo ir 300 dol.dovaną.
gimtąjį kaimą, rugių šlamė- Su pakilusia nuotaika Ir 
jimą, giriose miegančius daina grįžome namollal. 
brolius, tr kaip šiais laikais šiuose Namuose dar radome 
kiekvienam yra svarbu plau- gyvą judėjtmą-dar tik skirs- 
kai, barzda, lazda tr gitara, tėsi gausūs velykinio vaišių 

NL leidėjų vardu gausiai stalo svečiai.
susirinkusius sveikino B-vės Būrelis tvirtesnių tr drą- 
V-bos pirm. J. Petrulis Ir sesnių nusileidome į pože - 
vlcep. L. Girinis,Toronto NL mtus Į "Lokio” buveinę. Ir 
Rėmėjų Būrelio vardu V. Ke-uošvienė nepyko, nes Ibarė , 
turakis. dar tik dėkojo už dainas ,

Programos pranešėja to- kurtos skambėjo grįžtant 
rontfetė, šio savaitraščio traukinyje.

Ir vienos sesers Šeimoje 
Dalyvavo mūšiuose prie Vil
niaus Ii’ Širvintų Lietuvoje . 
Padėjo broliams atvykti 
Kanadą po II Pas.Karo Ir vi
sai eilei emigrantų atvykti Į 
Kanadą.

Nuoširdžiai dirbo Ir rūpi - 
nosį lietuviams pamaldų Į- 
vedimu ir kunigų parūpintum

Vėliau, atvykus lietuviui 
kunigui Justinui BertašluI Ir 
sudarius lietuvių parapijos 
Bažnyčios Statymo Komitetą 
Iš arti pusšimčio parapljonų 
Mykolas tampa to Komiteto 
ir Parapijos pirmininku .ku
riuo yra Ir dabar.

Tik belieka palinkėti jam 
geriausių sėkmlų-nenuletei
ti rankų, dirbti toliau, kol 
gyvenimo aplinkybės ir
sveikata leis.

Kazys Be n luš Is
Toronto Vyrų choro “Aras" dirigentas sol. Vaclovas Verlkaltls priima 16 NL Bendroves valdybos sekretoriaus Juozo 

ŠlauČlulio Jo meno iš medžio paveiksią, per lalkrasžlo spaudos balių Montrealyje. Nuotrauka T.Laurinaičio.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KRONIKA Montreal

SPAUDOS DRAUDIMO PANAIKINIMO 7 5 METU 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Itin sėkmingai scenos ar ra
dijo ^valandėlių montažams. 
Paskutinį kartą tokį eksperi
mentą matėme V. Krėvės 
premijos įteikimo proga,ka
da tautosakinis elementas 
buvo pagrindu Išraiškos šo
kio palydai. Tai buvo kažkas 
naujo, Išieškoto, skoningai 
atlikto, žinoma, klek tai įma
noma jaunoms, neprofeslo - 
nalėms vaidintojoms-šokė - 
joms.

Deja, tokių komplimentų 
negalėtumėm tarti kalbėdami 
apie šią programą. Tiesa, 
muzikiniai įtarpal - Lapinų -
trio rageliais Išpildomi da
lykai, nors jau daug kartų 
girdėti, praskambėjo gerai. 
Tačiau visur kitur jautėsi 
atgaila ranka sudrėbtas dar
bas. Negana, kad toji "pynė" 
nustelbė kun. Gaidos paskai
tą, užtrukusi bene tris kart 
Ilgiau, jos parengime šmė- 
žojo neleistini nelygumai. 
Buvo graudu Ir apmaudu ma
tyti, kad Išleista deklamuoti 
jauna, pajėgi mergaitė, Iš
ėjo scenon neparuošta. Jai 
Įbruktas gramėzdlškas J. 
Jankaus tekstas buvo mata- 
tutlškal nuobodus Ir neside
rino su minėjimo dvasia. Be 
to, jei mes valkus kalbinam 
viešai deklamuoti, dėl Dievo 
meilės, rasklm sau laiko ne 
tik parinkt jiems apvaldomą, 
negramėzdlšką medžiagą, 
bet Ir supažindint su ele
mentariniais scenos dalykais. 
Tik šiuo keliu eidami, padrą
sinsime juos pakartotinai pa
sirodyti, augti Ir tobulėti. 
Pamažėll perimti renginių 
organizavimą, sutelkiant 
jiems naują polėkį.

Kun. Pranas Gaida pelny
tai pagyrė Montreallo Katali
kių Moterų draugiją už jos l- 
nlclatyvą suruošti spaudos 
atgavimo 75 metų minėjimą. 
Jo žodžiais - Montrealls e- 
sąs pirmąja kolonija, nepra-

Šių metų kovo mėn. 31 d. 
Montreallo Katall :ų Moterų 
draugija bandė Iškilmingai 
paminėt) 75 metų sukaktį 
nuo spaudos draudimo panai
kinimo.

Iškviestas iš Toronto pre
legentu , Tėviškės Žiburių 
redaktores kun. Pr. Gaida, 
skaitė ta proga paskaitą.Tie 
kurie buvo primiršę toli
mus Istorinius faktus, lie
čiančius šį dramatišką Ir 
skaudų mūsų tautos gyveni
me laikotarpį, atkūrė juos 
savo vaizduotėj. Kalbėtojas 
vaizdžiai nusakė visus dva
sinius sūkurius, neslėpda
mas buvusio susiskaldymo 
lietuvių tarpe, Iškeldamas 
rusų vylius, gal klek nuty
lėdamas lenkų klastas Ir pa
telkdamas įdomių statistinių 
duomenų apie knygnešių su
vaidintą vaidmenį. Nema
žiau aktualios, vertingos 
buvo jo pastabos apie spau
dos paskirtį dabar, kunigi
jos rolę, Ir aplamai, kovą 
vedamą už žodžio laisvę tiek 
čia, tiek Lietuvoj.

Man gaila, kad publika, 
užklausta prelegento, ar ji 
esanti pakantri ilgėlesnei 
pratarmei, užbaubė katego- 
gorlšką "NE". Suprantama, 
kad todėl kun. Gaida priva
lėjo trumpinti savo žodį klek 
įmanydamas. O gaila, galė
jo jis būti Ir llgėlenls. Jo 
klausytis buvo malonu. Jo 
kalba, nesurašyta poplerlun, 
buvo sklandi, turininga. Be 
švaistymosi tuščiažodžiavi
mais, be mėgavimosi graž
bylyste .

Po jos, sekė meninė dalis, 
žodžio "pynė", kaip kad buvo 
skelbiama programoj. Ją pa
ruošė Birutė Vattkunattė— 
Nagle nė, pasitelkusi talkon 
Viliją Lukoše v lėlutę, Algį 
Lapiną, Andrių Lapiną Ir 
Gailių Lapiną,,/ ragelių trio/

Seniai be abejo esam visi 
pastebėję, kad Birutė yra y- 
patlngal pamėgusi tautosaką. 
Jos gabalėlių visad pilna Ne
priklausomo Lietuvos kultū
riniame puslapyje. Dirbdama 
su jaunimu, Birutė Vattkunal- 
tė-Naglenė nekartą yra nau
dojusi tautošaklnę medžiagą

NAMAI* APARTMENT Al* 
ŽEMė* PASKOLOS

'— D.N, BALTRUKONIS
om.v.s, 
sisttma Eylka Raaltlea Ine.

445 Jean Talon W, Suite 305,Mtl.
Tol. 273.9181 Rcs.737-0844

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)

6396 Bonnontyne Ave. Verdun, Mont Tel. 767-6183

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 3 66*7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU l50P.ĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame speciahq nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Šulinskas & Son Tei. 364-5712.

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gail būti stogdengys Guy 

'Richard',kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgllnlngel 
Ir prieinamomis kainomis. įaukite kai name stogas blogas ar kol statot.

364-1470 0

1979.V.9

Dr. Pr. Gaida, "TŽ“ redaktorius.

miegojusia šio svarbaus įvy
kio. Tačiau ar apgalvotai 
buvo parinkta meninė pro
grama, nieko nesakanti klau
sytojui, net neatlleplantl mi
nėjimo prasmės, nepallekan- 

Šiaip visada yra malonu 
dalyvauti Katalikių Moterų 
draugijos renginiuose. Visad 
pasitinka šilta, jauki nuotai
ka, gražios Ir gardžios vai
šės. Nestigo tų dalykų ir ši
tame parengime. Akį džiugi
no skoningai dekoruota sce
na - Vyt. Valkos rūpesčiu.

M.J.
VAKARIENE LIETUVIO 
KONSERVATORIAUS 
GARBEI
Gegužės 19 d. 8 v. v. A V 

parapijos salėje bus .prista
tytas lietuvis dr.John Oss- 
Jonas Ūsas> konservatorių
partijos oficialus kandidatas Jonaitis, Vilija Dėdlnattė - 
Verduno sričiai. Į ją įeina Qna jonartienė, GallėTamo- 
tr VtUe Emard nuo Allard gtūnattė - Gražutė,Rasa Kre
iki Monk, Iki Caron gatvių. kytė _ Rozailja Bubnienė, 

Svečiai, parėmę IO dole - Antanina Žmuidzinaitė - Ja- 
rlų, bus pavaišinti gera va- nlna Raudfenė, Alfonsas Dzl- 
karlene, vyks šokiai. Kvle- akonas - dali. Šarka, Pau- 
člaml visi atsilankyti Ir su- ijųg Klimas - prof. Gaida, 
slpažlntl su lietuviu kandi - Aras Tamošiūnas - šunų 
datų.
“K U - KŪ" KOMEDIJA

MONTREALYJE
Montrealyje "KU KŪ"~A.

mas smulkiosios tautosakos 
bei mitologijos galėjo būti 
atliktas Ir kita proga, bet 
ne čia. Jei būtų parinkti ga
balėliai Iš spaudos draudimo 
meto laikraščių, pagaliau Iš 
mūsų didžiojo kovotojo už 
žodžio Ihlsvę VlncoKudlrkos Kairio 3-jų veiksmų komedl- 
raštų / jis tarp kitko labai ja Gegužės 27d. Aušros Var- švęsdami savo metinę šventę; KUOPA RUOŠIASI JONINĖMS 
dėkingas sceniniam skatty- tų pąrapljos salėje tuojau po 
mul/, rasit publika nebūtų 
taip sunkiai kentėjusį lauk
dama programos pabaigos.

Mūsų spaudos kelias ne
lengvas. Jei šis minėjimas 
būtų buvęs ruoštas apdai
riau, būtų buvę galima pa
daryti Ir parodėlę, pailius
truojančią kokia buvo mūsų 
spauda 1904 metais Ir kokia 
ji dabar 197 9 metais čia 
Ir Lietuvoj.

Renginio data kovo 31 die
na, nebuvo labai palanki. 
Daug jaunimo buvo Išvykę į 
Torontą.Daug žmonių, kurie 
būtų atvykę į painėj Imą, bu
vo pasižadėję dalyvaut kitose 
Iškilmėse. Savaime aišku, 
nevlsada lengva rasti palan
kią visiems datą, bet mes 
turime pagalvoti, kad minė- ' 
jlmal privalo būtį jaunimo 
sąmonlnlmo darbu. Mes pri
valome juos įtraukti į jų ruo
šimą Ir dalyvavimą, nes me
tas jiems užimti mūsų pa
lengva retėjančias gretas.

pamaldų. Vaidins Rocheste- 
tlo lietuvių jaunimo vaidin
tojų grupė.

Kolektyvas Ir rolės: Da
rius Kašlnskas - Feliksas

EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 1979
- tiktai 1,133.00 kanadiŠki doleriai I

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

ir Rugsėjo 20 dienomis.

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

■H LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS / Š[ 
KRA$TAk - KANADĄ.

KELIONĖ į MIAMI TIK $ 129 - LĖKTUVU
Raiyti angliškai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.) 

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

f Vladimir!)thane)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

KELIONĖMS / LIETUVA.PATARNAUJAME VIRŠ26 METAI /

pardavimas: 
CbryMet o Moaoco o Charter o Dodca o Dart

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. HIN 1C9 a Tai. 255 - 4076

7 psl.

KU-KU
A. Kairio KOMEDIJA MONTREALYJE,

Gegužes 27 d.,: sekmadieni 
po 11 vai. pamaldų. 

Aušros Vartų v 
parapijos 

salėja.
VAIDINA: ROCHESTERIO LIETUVIU JAUNIMO 

VAIDINTOJU GRUPĖ.

Priedo: Salti pietus — Kava — Pyragai ir kt.
Bilietai: Suaugusiems $ 4^00, Moksleiviams —$2*00. 
Ruoši a: M o n t r e a I i o Ateitininkai.

KVIEČIAMI VISI**. VISI I
MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

ĮVYKS GEGUŽĖS 13 d., 
po 11 vai. pamaldų AUŠROS 
VARTŲ parapijos salėje. Iš 
Cleveland’© atvyksta prele
gentė Milda Lenkauskienė,.

Taip pat vyks Ir ŠEŠTA - 
DIENINĖS MOKYKLOS 

gaudytojas, režisierius-And- MOKSLO METU UŽBAIGI-i 
r lūs C teminis, dekoracijos - 
Danutės Krokytės, grimas - 
Stasio Ilgūno.

Montreal lo ateitininkai 

MAS. Visi kviečiami nuo
širdžiai atsilankyti, pagerbti 
Ir motinas, Ir valkus.
L.K.MINDAUGO ŠAULIŲ

kviečia šį kolektyvą, kviečia Birželio 23 d.,7v.v.Auš- 
vteus montreallečlus dalyvau- ros Vartų parapijos salėje 
tl Ir pažvelgti valandėlei į 
triūsų gyvenimą Iš linksmes
nės 'pusės.

Ateitininkų Informacija.

š a ui tai ruošia Jonines.
Bilietai platinami Iš anks

to. Juos įsigyti galima po 
pamaldų, parapijos salėje.

Vaidina iš kairės: Vilija Dėdinaitė (Ona Jonaitienė), Antanina Žmuidzinaitė (Janina Raudienė) 
ir Rasa Krokytė (Rozalija Bubnienė).

73 dienų su giminėm!
Organizuojamos dvi puikios ekskursijos: 

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

keliaujantiems pirmą kartą.

Skambinti tei. 537-3060 • 532-8772
2385 Dundas St. W„ Toronto ont. Telefonas 537-2165

M6P 1X2
Vietų skaičius ribotas. Skubėkite užsisakyti. 
SIMON'S, HARMONY TRAVEL SERVICE

M PHILIPPE IŽZI 
Prop. 

SKAMBINKIT

kelnėms- 
pristatant

ir atsiimant 
- 365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
766 Į-A CENTRAIS 

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

2 9 55 Allard Street, Ville Emard
- — 7 66-26 6 7.
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ML REIKALAI
SPAUDOS BALIUI PRAĖJUS 

Šių metų Spaudos Balius 
turėjo nemažą loteriją, ypač 
pasižymėjusią gėrimais. V. 
Lukausko pastangomis Icte- 
rljalbuvo surinkta graži su
ma pinigais, kurie paversti 
į spalvingas bonkas, papildė 
loterijos vaizdą.

Nuoširdžiai dėkodami už 
dovanas loterijai, skelbiame 
pavardes.

Pinigais aukojo: Not. J. 
Bernotas - 15 dol. ;po 1O dol . 
-Ch.Ambrazas,P.Tamulis , 
J. Virbickas, M.Petrauskis;

Martini, J.E. Paunksnlal- 
Scotch bonką, G.Alinauskas, 
M. Šulmlstras po Wlsky 
bonką, A. Keblys - romo, A. 
Ališauskas - šampano, M . 
Glrdžtuvlenė - vodkos, po 
martini- P.O Mlckal.M. Ir 
J.Leknlckal.

Po vyno bonkątA.O.Mylės, 
V. Biliūnienė, V. Jukonls, Z , 
Valinskas,J.Jukonlenė,J.A - 
damonls, P. Paukšta It Is, P . 
Adamonls,M.Petrauskis, P. 
M.Maldai, J. Laimikis,L. 
Grigelis, Pr. S.Balkal/3/, J. 
Dalmotas, S.Pocauskas.

gla universitetus.Kviečiame 
teirautis apie darbą Lite - 
šiuo metu Litui reikalingas 
buhalteris.

VADOVU- VADOVIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Kanados Rajono vadovų-vlų 
suvažiavimas įvyko š.m.. 
balandžio mėn. 28-29 d.d. 
Toronte.

IšMontreallo dalyvavo Ge
ležinio Vilko Tunto tuntl- 
nlnkas ps.Gintaras Nagys Ir 
tuntlnlnko pavaduotojas, 
skautas Vytis vyr.skl.Gin 
taras Brlkls.

Suvažiavime buvo prlsta-

VERDUN’AS , 
BALSUOKIME UŽ

Dr. John Oss ( Jonei Osq)
K ONSERVATORIU PARTIJOS ATSTOVĄ

Jonas Ūsas gimęs 1937 metaisPoint St. Charles, Verdun’e 
gyvena viri 25 metai. Jis su žmona Carol augina 4 vaikus.

J. ūsas (Oss) baigęs Willibrord pradžios mokyki g, Layola 
kolegijoje ii humanitarinių mokslų gavo Bakalauro laipsnį, ir 
University de Montreal iŠ pedagogikos mokslo Bakalauro laips
ni. Vėliau New York State University gavo Magistro laipsni ir 
1978 metais - Daktęratą pedagoginėj e administracijoje. ' 

šiuo metu dr. J. Ūsas(Oss) yra išrinktas Verdun Catholic 
School Commission Valdybos pirmininku.

Savo administraciniais mokslais ir patyrimu jis be abejo, 
bus kvalifikuotas ir energingas Jūsų sekantis atstovas

Informacija: 3947 Verdun Avė. — Tol. 769-4 567.
(Patvirtinta oficialaus atstovo—Fernand Giroux, 3881 V.rdun Ava.)

7dol. - A. Viskantas; po 5 Daiktų aukojo:
dol.: J.Valiulis,G.Valiulis , V.Jurienė,J.Gedminas, S.
A. Dasys, A. Savickas,L . Slapšlnsklenė.K.Sttkauskas,
Markaus kas, V. Pataš Ins kas M. Ir J.Leknlckal, S.Skučle-
po 3 dol.: B. Alanskas,W. nė,P.Adamonls,M.Petraus- 
Kallnauskas Ir 3 dol. 25 c .- kis, O. Adomonienė. E. J.
K. Mickus. Martinaitis paaukojo Ka-

Gėrlmus aukojo: P. Žu- nados loterijos bilietą.
kauskas - (specialų Remy NL.

& ft
fįįi “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ nouiam skaitytojui & 

tik už $7.00 visiems
Prašome iškirpti ir prisiųsti metams !
*u viri nurodyti
prenumeratos — — — — — — — — — — — __ 2^.

^9* mokesčiu. (Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas) tžii

S5 W W W JR
LITAS

LITO INFORMACIJOS
Vasaros metu Litas

Lito Valdyba perrinko Juozą 
Bernotą pirmininku, Antaną 
Vaupshą vlce-plrmlnlnku Ir 

ne- Algj Kilčių sekretorium .
veiks sekmadieniais nuo ge- Kredito Komisijos plrmlnln- 
gužės mėn. 15 d. iki spalio ku išrinktas Vincas Plečal- 
mėn. 15 d. Taigi, gegužės 13tls, o Revizijos Komisijos 
d. bus paskutinis sekmadle - pirmininku-perrinktas Bro- 
nls, kada Litas dar veiks nlus Niedvaras.
prieš vasarą.

Litas sveikina studentus ,

tytas naujas Kanados rajono 
vadas vs.Vytautas Skrlųskas, 
rajono vadeIvė s.Liuda Gvll- 
dlenė Ir rajono vadeiva vs . 
Leonardas Kalinauskas.

Kiekviena vietovė prista
tė pranešimą apie savo veik
lą Ir vyko įvairios dlskusl - 
jos bei paskaitos.

Ateinantiems trims me
tams yra numatyta rajono 
vadovų-vlų suvažiavimas , 
vadovų lavinimo programos 
Ir taip pat 1980 metai yra 
skelbiami Skautljos Fondo 
Metals, o 1981 metais numa - 
tyta rajoninė stovykla.

Geležinio Vilko Tuntas 
pasiūlė sudaryti Ir platinti 
pilną Kanados rajono vadovų 
-vlų sąrašą,kad lengviau bū
tų susisiekti Ir .pasidalinti 
Idėjomis. Taip pat siūlyta 
Išleisti Kanados rajono In
formacijos biuletenį, kuris 
apibūdintų visus ypatingus į- 
vyklus arba kursus kiekvie
noje vietovėje. Bendrai buvo 
pageidauta palaikyti arti
mesnius ryšius tarp visų 
rajono vietovių Ir vadovų.

GVT.N.

PIRMOJI KOMUNIJA IR 
SUTVIRTINIMO SAKRA
MENTAS

Gegužės 13 d. A V parapijo
je, 11 v. pamaldų metu, Sut
virtinimo sakramentą su
telks Jo ekselenclja vysku
pas Vincentas Brizgys. 4 
valkai prieis prie pirmosios 
komunijos.
e "Litas” Lietuvių Kredi
to Unijos statybos projek - 
tul aptarti sekmadienį vy
kusios diskusijos sutraukė 
pemažai susidomėjusių na
rių. Projektui ruošti Komi
sija patelkė kelis sklrtln - 
gus projektus Ir kelių va
landų diskusijose vyravo 
nuomonė už didesnį staty
bos objektą.

PAIEŠKOJIMAS
JONAS VRUBLIAUSK AS 
l.4ko EDUARDO PETRAUSKO 
Ir JUSTINOS POCIŪTĖS. Tolp 
pat norėtu »u»lrailn.tl .u drau
gai. Ir buvusiai. paiĮstamals.

Praiome rąžyti:
Mr. J.P. Vrubllauska., 
211 Parksld. Avė., 
Barn.hur.t, K .n t, 
DA 7 6NR,

7 ENGLAND.

• Montreal Io ’’Gintaro” An
samblio lO-člo minėjimas 
gražiai pasisekė. Šeštadie
nio vakare į koncertą sus l- 
rlnko pustūktantlnė minta, 
kuri gėrėjosi koncerto pro
grama Ir patrauklia sale 
La Bailėje.

Po koncerto dalis publi
kos persikėlė į Aušros Var
tų parapijos salę vaišėms 
Ir šokiams.

o A ūks into Amžiaus Klubas 
RŪTA organizuoja Iškilą Į 
Ottavą gegužės 14 d.Kaina - 
7 dol.

• Mikalojus Meškauskas su 
1 žmona, Išbuvę visą žiemą 
Forldoje, slgrįžo į La Salle. 
Taipgi ir Kazimiera Joku- 
bausklenė, pabuvojusi trum
piau vėl džiaugiasi su pava
sarėjančiu Montrealiu.

DĖMESIO ZUVAUTOJAMS 
BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
žuvavimo vieta, švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, žuvelės I 

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE 
Box 119, RJR.2 
Maniwaki, Que. 
 Tel. (819)449-1112.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
9$9 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI — virš 16 milijonų
KASOS VALANDOS:

Po metinio susirinkimo, kurie šiomis dienomis bal-
•

Dr. J Maiiška 
Dantų gydytojaa

1440 nie Ste-Cathleruie Ouesf, 
Suiit 600

Tel: 866-6235, nunių 488-8528

DR. A. O. JAUGELIENŽ 
Dantų gydytoja

— 0 —
1410 OUY mtBET 

surra u-12
MONTKBAL P Q-

T ei. 932- 6662; nomų 737-9681.

Dr. E. Andrukaitis, r..x.r. <c.

TĖL 522-7236 MONTRĖAL H2J 1 K4
832, Bouu. st-Joseph E. r. Q. canaoa

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILI

Poėtbc ★ Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJU AUTOMOBILIU I
O NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSU FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮTIKINKITE į 
PASINAUDOKITE i

PASIKALBĖKITE SU
Me negertu

_____ IEO OUREKAS_________

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10 - 3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10 - B E
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 E
Sekmadieniais 9.30-1 E

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

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniai* — 
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visų nerių gyvybės drauda pagal so n te ūpų dydj iki *2,000, 
..meninių paskaly, mirties ir invalidumo atvejais — iki *10,000. 
Perduodame "American Express" kelionių tekius ir pinigines perleidęs. 
Nemokomos žekių ir suskeltu poternavimas. • Mūsų tikslas —. na 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
Dr.A.S. Popieraitis

R.A.. M.D.. C.M.. M.Se., L.M.C.C.’E.R.C.S.fr' 

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

muf montreal watt automoMa

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
__________________(At ihB ano of ShtrtxooU Sfaf Will___________________ _____ _

AMfueueimr - isMMruM 

PARDAVIMAS

PHARMACIENS PHARMACISTS
Greitas ir tikslus patornavimas!

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.tn. d-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 nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

NOTARĖ

Rūta Pocauskos,BCL
NOTAIRE - NOTARY

TITLE ATTORNEY 

5947 Park Av.. Montreal, P. (J. H2V 4H4 

Teh 279-1161; Res. 636-9909.

ADVOKATAS

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJV-, B.C.l
S.U.A27, trifle• VMI.MvI., 

Montreal, Quebec H3B 2E3
T*l.(514)871-1430

ADVOKATAS
J.P. MILLER.bjl, bxjl.

168 Notri Struct E.^uit* 205.
Toli866-2063; 866-2064

8 psl.

Tel. Bus.: 722-354S

Re*.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBt

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 408 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
I n vestaci jos JfA.V. ir kt. Kanada* provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Rtfd.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, AlsRtraal 40* 
TEL.727-3120 Ngw^37B-37B1

A ųe n 10 r o_ v_e^ki nuo

Alberta* NO R K ELI 0 N AS, NJL GS.G, IB. 
Ko/nercinio, privataus turto, outomoMfe 
atsakomybės, gyvybės drmtiimas

[VAIRIU.

BALDUe*

PER

KRAUTUVES

3
AUKŠTUS

• Užeikite it Įsitikinsite, kad įjnonėĮ* baldai yra 
aukite* kokybės ir prieinamomis kainomis.

• Didelis pasirinkimas ir malonu* patarnavimas.
7B35CBmtALl r AVIMUf ^alu 363-3887
_________( 7S43 CONTRALM 3*0-11*2 (DSCORATIONIJ_________

. . — MŪNTREflUŪ LIETIMU
ŪTOS HHEDJTQ UNIJA

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ................. ė.O % Asmenines ................................ 11.*%
Toepsmgoiee o-tas 9.2* % Nekils, tarto 11 %
Pensijų pienas ....................... • % čekių kredite ........................... 12 %
Term. ind. 1 m. ................... 10.29% Investacines nuo ......................12 %

Duoda nemokamų gyvyMe apdraudė Nemok, gyvybe, opdr. iki *10.000 
iki *2,000 ui taup. e-toe sumos. už peskoloa wmg.

KASOS VALANDOS:
146* Do Sevo S*., pirmodieniol., antipdioniois ir troeiadioniait nuo 9 iki 
3 v.;-ketvirtadieniai, nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.S 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniai* nedirbama vasara, nuo 
floaužO* 15'iki spolto 15 d. ir per visus ilguosius savaitgaliu*.
3907-A Reeessmunt Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki ė valandos vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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8
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