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paruošto memorandumo ei
gą Jungtinėse Tautose ir ki
tus dirbamus darbus.

Vicep. kun. A. Saulaitis 
planuoja pakviesti kelis tal
kininkus lituanistinio švieti
mo darbams atlikti P. Ame
rikoje ir Europoje. Taip pat 
kitais būdais talkina švieti
mo darbuotojams kituose 
kraštuose.

Jaunimo Kongreso aukų 
vajus prasidėjo prieš kelis 
mėnesius. Reikia stiprinti 
aukų rinkimą, nes liko tik 
keli mėnesisi iki Kongreso 
pradžios.
® Į Australiją ir N. Zelan - 
diją buvo išvykęs vicep. V . 
Kleiza, kur susitiko LB 
Krašto V-bų pirmininkus ir 
kitus lietuvius.
o PLB Valdybai ir Jaunimo 
Kongreso Finansų Komitetui 
labai daug visokiausių dar
bų atlieka trys darbštūs tal
kininkai ."Ofelija Baršketytė , 
Saulius Girnius ir Danutė 
Korzonienė.

Jie kasdien būna PLB 
raštinėje 5620 So. Claremont 
Ave. , Chicago', UI. tel:(312) 
778-2200. K.

partijos rinkimuose mažumos 
114Liberalų atstovų.

ROBERT BURNS 
PASITRAUKIA

Robert Burns pasitraukia 
iš Quebec'o ministerių kabi
neto, oficialiai dėl sveikatos. 
Pusiau oficialiai jis yra pa
reiškęs, kad PQ referendu
mą laimėtų tik 32%-tais, kas 
gerokai suerzino premjerą 
Rene Levesque.

Burns buvo vienas iš pag
rindinių 5-ių svarbiausių ir 
sąžiningai dirbančių minis - 
terių. Atstovavo kairiuo
sius. Jo uždavinys buvo pa - 
ruošti referendumo projek
tą.

Burns mano visiškai pa
sitraukti iš politinio gyveni
mo. Apie savo kolegas jis 
išsireiškė, kad daugumas e- 
santys "e go mani akai, ne jo 
plauko".

Spėjama, kad galutinai pa
sitraukti paskatino ne tik 
sveikatos stovis, bet ir pra
laimėjimai Argenteuil apy
linkėje.
VODKA DIPLOMATAMS 
SARGDINTI

Du diplomatai, australas 
ir amerikietis, lankėsi Uk
rainoje, Černovtsy mieste , 
norėdami susipažinti su so
vietų agrikultūra. Kai kurie 
Vakarų atstovai, ypač kraš
tų, kurie parduoda grūdus 
Sovietų Sąjungai, daro tokias 
inspekcijas. Diplomatams 
buvo pasiūlyta vodkos as - 
mens, kuris sakėsi esąs 
Černovtsy hotelio tvarkyto
jas.

AustraEetis tučtuojau su - 
sirgo, smarkiai vemdamas 
ir prarasdamas orientaciją.

laimėjimas — 136 prieš »
Amerikonas pradėjo sirgti 
sekančią dieną ir kai kurie 
simptomai pasireiškė Švel
nesnėje formoje.

Atliekami tyrimai, nūs - 
tatjdi ar jiedu buvo bandomi 
nunuodyti ar vaistais ap
svaiginti. Australijos amba
sada mano, kad diplomatai 
buvo bandomi nunuodyti.

Praeitą mėnesį buvo įvy
kęs incidentas su U. S. News 
and World Report kores
pondentu, britų piliečiu Ro
bin Knight. Jis prarado są - 
monę nuo vieno vodkos stik
lelio, specialiai sumaišyto 
Inturist gido, jam su žmona 
besilankant Taškente, Centr. 
Azijos mieste.

Prieš pastarąjį apkaltini - 
mą sovietai protestavo, sa
kydami, kad Knight buvęs 
paprastai girtas, padaręs 
nuostolių viešbučiui. Ta
čiau Knight Ž4iiona to nepa
tvirtino.
CASTRO MEKSIKOJE

Pirmą kartą po 24 metų , 
Fidel Castro atsilankė į 
Karibų salą Cozumel, Mek
sikoje.

Spėjama, kad jis' atvyko 
derėtis dėl mainų žūklavi - 
mo ir cukraus perdirbimo 
technikos už Meksikos aly
vą, nors pats Castro tai pa
neigęs.
TITO LANKĖSI
MASKVOJE

Neseniai Tito atvyko į 
Maskvą neoficialiam vizitui 
ir aplankė sirguliuojantį 
Brežnev'ą Spaudai jis pa
reiškė,kad pasikalbėjimai ir 
susitikkmai su Brežnev'u 
buvę "labai geri".

PLB Valdybos 13-tasis 
posėdis įvyko 1979 m. ba
landžio 18 d. Jaunimo Centre 
Chicagoje. Pirmininkavo V . 
Kamantas.

Buvo patvirtinti PLB Kul
tūrinės Talkos Komisijos 
darbo nuostatai. Ji organi - 
zuos ir vykdys lietuvių me - 
ninku, kultūrininkų ir 
mokslininkų pasikeitimą 
tarp paskirų kraštų Lietuvių 
Bendruomenių ir atliks įvai
rius kitus kultūrinius dar
bus.

Išdiskutavusi vicep. R. Sa- 
kodolskio gerai paruoštą 
siūlymą, PLB Valdyba nuta
rė 1983 m. Š. Amerikoje 
rengti II Pas. Lietuvių Die
nas. Jų metu vyks PLB Sei
mas, įvairūs kultūriniai pa
rengimai , šventės, parodos , 
festivaliai, suvažiavimai, 
sporto renginiai ir kt. Jau
nimui bus siūloma derinti V- 
ąjt Jaunimo Kongresą prie 
šių PL Dienų.

Vykdydama V-ojo PLB 
Seimo Toronte nutarimus , 
PLB Valdyba vienbalsiai nu
tarė sudaryti PLB Politinių 
Reikalų Komisiją. Bus pa - 
sitarta ir susisiekta su visų 
kraštų Bendruomenių pirmi
ninkais.

PLB Valdyba savo atstovu 
Washingtone pakvietė ir pa - 
tvirtino Algimantą Gurecką . 
P-kui Vyt. Kamantai pavesta 
pakviesti vieną asmenį iš 
New York o apylinkių atsto
vauti PLB Valdybai Pasau
linėje Baltų Santalkoje.

Chicagos paštas uždelsė 
"Pasaulio Lietuvio "siunti - 
nėjimą dėl žioplumo at ne
rangumo. Pasiteiravus ir 
paraginus- buvo išsiųsta.

Vicep. Saulius Kuprys pa
informavo apie rengiamą in
formacinį leidinėlį anglų 
kalba apie lietuvius ir Lie
tuvą , apie penkių tautybių

CANADA - MONTREAL - (Established 194 1)

Chicagos Dariaus-Girėno lit. mokyklos 7-jo skyriaus 
mokiniai išpildo programą Šios mokyklos suruoštame 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjime.

Nuotr. Ed. Šulaičio. 
mas įvyks šių metų rugsėjo 
1-2-3 dienomis, Kanadoje, 
Toronte, Royal York viešbu-* 
tyje. /

Visus kolegas, koleges su 
šeimomis kviečiame daly
vauti ir atatinkamai supla
nuoti vasaros atostogų taiką.

Suvažiavime, apart įdo
mios mokslinės programos, 
taip pat bus įvairi programa 
- pramoginė - kolegoms, po
nioms ir jaunimui.... ...... ....

Tai geriausia proga bus 
susitikti ir taip pat susipa
žinti su jaunais kolegomis.

Pagal turimus adresus, 
stengsimės išsiųsti pakvie
timus, programas ir vieš
bučio rezervacijas, bet jei
gu kas negautų, sekite spau
dos informacijas. Smulkes - 
nių žinių teirautis pas PLGS 
sekretorių: dr. A. Barkaus
kas, Ellesmere Rd., Scar
borough, Ont. , Canada. Tel: 
(.116) 444 - 6117. MIR 4C2

PLG Sąjunga

• Illinois Lietuvių Gydytojų 
Sąjunga, sveikindama PLJ 
Kongresą, prisiuntė $1OOO 
dolerių auką.
• Lietuvių T aut In ės Sąjungos 

• East Chicago skyriaus aukų
paskirstymo komis Ija, sus l- 
dedantl Iš R. Nemlcko, I . 
Rlmkūnlenės Ir V. Aukštuolių 
IV PLJ Kongresui paskyrė 
$ 1OO auką.
• LB Waterbury Apylinkė 
balandžio 21-cLsurengė įspū
dingą Pavasario Baltų (V 
PLJ Kongreso paramai.
• Bendros žinios apie sto
vykią: nereikia vežtis pata - 
lynės, bet reikta vežtis 
rankšluoščlų, šiltą megztinį 
Ir lietpaltį. Jeigu kas turi 
alergiją 
turi jau 
nes tuo

augai Inėms dulkėms 
dabar pas Irūp Int l, 
metu Anglijoje yra 
"sezonas".

PLJK

IV PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESO 
ŽINIOS
• PLJKongreso kelionių re l-tų dulkių
kalus tvarko Laima Lunec - • Vincas Lukas, IV 
klenė.Amerlean Travel Ser - Finansų Komiteto narys, pa - 
vice biuro tarnautoja.5Is ke- ruošė gražius JK rėmėjų 
llonlų biuras, kurio savlnln- diplomus, kuriuos dr.Algio 
kai yra lietuviai, stengiasi 
sudaryti pačias patogiausias 
Ir prieinamiausias sąlygas 
kiekvienam.
• Lietuvių Fondas remia 
lietuvių švietimą, kultūrą Ir 
skatina jaunimo apraiškas • 
Paskutinio pelno pasklrsty- 
mo komisijos posėdyje buvo 
paskirta $3000 PLJK para - 
mat.

Pauliaus vadovaujamas Fi
nansų Komitetas Išduos rė
mėjams Ir organizacijoms , 
paaukojusiems didesnes su
mas jaunimui paremti.

PASAULIO LIETUVIU
GYDYTOJŲ SĄJUNGOS 
PRANEŠIMAS

Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų Sąjungos XII suvažiavi -

Šiuometinė Lietuvių Namų Valdyba ir Revizijos Komisija. Sėdi iš kairės: S. Sūnelis, 
B. Bedarfienė, A. Senkus(ir A. Jucys (valdybos ir Revizijos komisijos pirmininkui); 
stovi: M. Yčas, B. Jackus, T. Stanulis, A. Pacevičius, S. Kuzmas, A. Šileika, H. La
pas, B. Saplys, J. Slivinskas. Trūksta J. Cicėno.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
LŽS nariui užklausus, Gar

bės Teismas randa reikalin
gu pareikšti sekantį:

Joks laisvajame pasaulyje 
išeinantis lietuvių laikraštis 

" ( redaktorius ar korespon
dentas) neturi nei juridinės, 
nei moralinės teisės atimti 
(ar apriboti) LŽS nariui tei
sę lankytis okup. Lietuvoje 
ir kt. komunistų valdomuose 
kraštuose. Asmens Laisvių 
( Human Rights) respektavi- 
mas turėtų būti praktikuoja
mas kiekvieno lietuvių lei
džiamo laikraščio.

Šių dienų vakarų pasau
lyje išeinantieji lietuvių laik
raščiai (ne visi) perdaugtal- 
pina poleminių laiškų (asme
ninių, organizacijų veikėjų), 
kitą paniekinti, net apšmeiž
ti ( dažnai su anoniminiais 
parašais). Visuomenė tuo 
piktinasi, nebenori skaityti 
laikraščių, ypač jaunimas. 
Gėda dabar ir prieš būsimas 
kartas. Tas kenkia mūsų vie
nybei ir geram lietuvių var
dui. Mūsų nuomone, leidėjai 
ir redaktoriai privalo tas ko
vas, "išsiaiškinimus" suma
žinti. Yra ir pavyzdingų laik
raščių, kurie išsiverčia be 
tos kenksmingos polemikos...

LŽS Garbės Teismas 
Pirmininkas : J. Dagys. 
Nariai: J. Vaičeliūnas, 

J. Karka.
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Suvažiuokime į Mokytoju, 
studijų savaitę

Per dvylika praėjus tų vasa-tęs paliekant vasarojimui, 
rų ruoštos JAV Ir Kanados Rytinėse Ir vakarinėse prog- 
mokytojųstudijų savaitės at- ramose galės dalyvauti Ir 
nešė labai daug naudos Išel- svečiai. Tėvų Pranciškonų 
vijos lituanistiniam švieti- vasarvietės vadovybė sudarė 
mul.-Jose dalyvavę mokyto- labai palankias sąlygas tr 
jai. Ir vedėjai praplėtė savo sudarė žemas kalnas. Savat- 
žIntas, surado įvairių mokyk- te vienam asmeniui už mais
tinių problemų sprendimus, tą Ir kambarį (kam bariai po 
nustatė tlnkamesnlus darbo 2 asmenis Ir daugiau1 kai- 
metodus Ir sustiprino savo nuos $122.50 arba Ir dau - 
ryžtą toliau tęsti lituanistinį glau, norint liuksus Inį kam- 
šyletlmą. Įvairių problemų barį.
diskutavimas, susipažinimas Visl prašomi registruotis 
su naujomis priemonėmis, (hl birželio 15 d. pas kųn. L. 
metodais ypač buvo naudln- Andrtekų, Frnclsban Monas- 
gas jaunėms > mokytojoms, tery, Kennebunkport, Maine, 
Vyresniesiems studijų savai- 04046, paslunčtant $ 25.00 
tė buvo atsigaivinimas, mln- čekį Franciscan Fathers var
čių pasidalinimas su jaunes- du.
n taisiais, patirties perdavt- Mokytojų savaitės progra 
mas mažiau patyrus lems . mą atliks geriausi patyrę 
Mokytojų Ir tėvų dialogas mūsų pedagogai tr vtsuome- 
studljų savaitėse buvo labai ntnlnkal. Vakaronėse daly- 
telkšmtngas abiejų Interesų vaus menininkai tr kultūrt- 
suderlnlmul. Bendruoment- nlnkal. Visą savaitę veiks 
ninku dalyvavimas mokytojų lietuvių kalbos Ir rašytos 
studijų savaitėje visuomet pasItpbullnlmo serplnaras. 
buvo page idaut Inas, kad Bend- Reikia tikėtis, kad benzino 
ruotnenės apylinkės la: tau stoka nesutrukdys mokytojų 
būtų Įtrauktos į lituanistinių kelionių Į gtudljų savaitę tr 
mokyklų Išlaikymą. kad gausus dalyvių skaičius

Šios vasaros 13-tojl JAV Ir Iš Atlanto rajono sutrauks 
Kanados mokytojų studijų sa-dar gausesnį dalyvių skaičių 
valtė yra ruošiama liepos Iš visos JAV Ir Kanados.
8-15 d. labai gražioje tr pa
togioje Tėvų Pranciškonų Mokytojų studijų savaitėje 
vasarvietėje Kennebunkporte, kviečiami dalyvauti Ir visi 
Maine. ŠI vasarvietė yra la- busimieji lituanistinių mo- 
bal tinkama studijoms Ir vasa- kyklų mokytojai. Kviečiami 
rojtmul, kartu dalyvaujant Ir ir kultūrininkai, kad mūsų 
šeimų nartams. Plati Ir įdo- tautinės kultūros lobiais da
rni studijų savaitės programa Imtųsi Ir lituanistinė mokyk- 
jau Išsiuntinėta visoms lit. la.
mokykloms Ir spaudai,popte- Bronius Juodelis

SUSTABDOMAS 
"KELEIVIS”

Š. m.balandžio mėn.24 d. 
"Kelelvls"mr.l7, po antrašte 
" Dėl finansinių kliūčių sus
tabdomas / "Keleivis", rašo:

Pranešame maloniems 
" Keleivio " prenumerato
riams, kad nuo šių metų ge
gužės 15 d. "Keleivio" leidi
mas sustabdomas.

Tokį nemalonų sprendimą 
privertė padaryti "Keleivio" 
finansinė padėtis. Jau kuris 
metas ne'nebuvo galima galų 
sumegzti. Gelbėjo tik prieš 
daug metų sudarytos santau
pos, bet jos nebebuvo tokios, 
kad jų užtektų Ilgiems lai
kams.

Santaupoms išsibaigus Ir 
nenumatant galimybių paja
mas tiek padidinti, kad jų 
užtektų Ilgiems laikams.

Santaupoms pasibaigus Ir 
nenumatant galimybių paja- 
mastlek padidinti, kad jų už
tektų vis didėjančioms Iš
laidoms sumokėti, 'neliko 
viena Išeitis- "Keleivį" sus
tabdyti.

Šia proga reiškiame nuo
širdžią padėką "Keleivio" 
prenumeratoriams, kurie jį 
rėmė Iki paskutiniųjų dienų.

"KELEIVIO" LEIDĖJAI

Tai nuoširdus leidėjų pa
dėties pristatymas Ir prisi
pažinimas, kai reikia sus-- 
tabdytl laikraščio leidimą.

Tokios padėties apraiškas 
jaučia nebe vienas, bet ga
lima sakyti didesniame ar 
mažesniame laipsnyje visi 
lietuviški laikraščiai. Seni 
skaitytojai bei rėmėjai, at- 
sįdūrę biologinės senatvės 
pakopoje, nustoja jėgų ar no
ro plačiau domėtis veikla.O

ką bekalbėti apie tuos,kurie 
visai pasitraukta, iš gyvųjų 
tarpo... Retai kur po to šei
mose tęsiama skaitymo tra
dicija Ir dar tokio laikraščio 
kaip "Keleivis", kuris buvo 
tr taikomas turiniu Ir pavi
dalu senesniems žmonėms . 
Be to jis buvo srovlnls-so- 
clallstlnlų pažiūrų laikraš
tis. Ankščiau, kai Lietuva 
nebuvo okupuota, Amerikos 
lietuviai buvo pasiskirstę Į 
du gausesnius bloku: religi
nį tr antireliginį. "Keleivis" 
buvo populiarus laisvų pa
žiūrų žmonėse, nes jis gynė 
juos prieš kitą kraštutinu
mą. Jo skaitytojai su ne
kantrumu laukdavo kas sa
vaitę "Maiklo pasisakymo" . 
O kai Lietuva tapo okupuota, 
"Keleivio" skaitytojams be
liko pagrindinis priešas — 
svetimas okupantas, o ne 
Bažnyčia. Nuo tada laikraš
tis Įsivedė skiltį "Rusai o- 
kupantal, šalin iš Lietuvos" . 
Ir laikraštis visais atvejais 
prideramai pasisakė dabar
tinės Lietuvos reikalu., tiek 
senasis redaktorius Sonda ir 
taip pat paskutinysis Drunga.

Laikraštis "Keleivis" per 
visą savo netrumpo amžiaus 
gyvąvimą išeidavo didelio 
formato, stambiu šriftu ir tuo 
patogus buvo skaityti senes
niems žmonėms. Praeitais 
metais leidyklai netekus ilga- 
mečio linotipisto Antano Gus
taičio, leidėjai priversti buvo 
pereiti Į ofsetinį laikraščio 
spausdinimą ir tuo pačiu su
mažinti netik formatą, bet ir 
raides. Ir šią techniką neiš
tobulinę, priversti tapo lai k - 
raščio išleidimą visiškai su
stabdyti. Tenka apgailestau

Lituanistinių mokyklų mokytojų studijų savaitėje 1974 m. 
Dainavoje. Iš dešinės hamtltonlškls K.Mileris /dešinė
je/ susitikęs savo mokytoją Kretingos pranciškonų gim
nazijos lankymo meto - Ant.Maslonį su žmona.

ti netekus vieno lietuvišku 
žodžiu spausdinto švietėjo.

Šia pačia proga norisi 
stabtelti prie kito, Irgi lietu
vių kalba leidžiamo laikraš
čio - tai "Vilnis". Šis laik
raštis verkšlena, kad einąs Į 
pakalnę Ir šia laida iš dide
lio formato pereinąs į mažą 
/tabloid/.

Leidėjai savo Įžanginiu 
žodžiu kalba nenuoširdžiai, 
neprtsįleisdami suprasti , 
kad "Vilnis" Irgi praranda 
savo skaitytojus. Turbūt? 
aklai vištai lengviau būtų 
rasti grūdą, negu šiam laik
raščiui jauną skaitytoją.

Buvo Ir dar yra senųjų 
lietuvių, aklai remiančių 
Maskvos okupaciją Lietuvo
je, bet jų valkai JAV ar Ka - 
nadoje paskui tėvus nenuėjo. 
Jie yra daugiausia rimti šio 
krašto piliečiai,tad Ir "Vil
niai" ar kitam kokiam ko - 
munlstlnlam laikraščiui die
nos suskaitytos...

Leidėjams reikėtų padėtį 
priimti, o ne kaltinti ir re
akcionieriais vadinti sust-j 
pratusius šių traštų pi
liečius. Jie esą palaiko ri
šlus su senąja tėvyne Lietu
va... Ar ne melas ir čia? 
Jus vengiate realistiškai pa
sakyti, kad j u s turite ry
šius su daoar Lietuvą vai - 
dančlais. Su senąja Lietuva 
jūs neturėjote nuoširdžių ry
šių: jūs ją dergėte, vadmotb 
paniekinančia prasme na
cionalistine. Iš jos atvykę 
lietuviai jūsų akyse Ir šian
dien yra reakcionieriai Ir t .1 
t. Jūs juos kaltinate Ir dėl 
savo nesėkmių- laikraščio 
slinkimo pakalnėn. Ir eta jie 
kalti, jei tenka jums laik
raštį sumažintl.Paslskalty - 
kite mūsų laikraščio pusią - 
pluošė, ką rašėte savo ve - 
damajame š,m. oalandžlo b 
d. numeryje:

"MIELI SKAIT YTOJAl -
Nuo tada kai laikraštis 

"Vilnis"pradėjo eiti, oetar - 
plškal jį lydėjo ir tebelydi 
nepritekliai, visokį sunkumai 
priešų puldinėjimai, kad taip 
nors jampakenkus ar sunai
kinus jį. Daug sunkumų teko 
pergyventi didžios tos depre
sijos metais, kai laikraščio 
skaitytojams Ir rėmėjams 
doleris buvo didelis pinigas. 
Dar didesni sunkumai laik
raštį buvo užgulę makar- 
tlzmo metais, kai laikraščio 
redaktorius ragangaudžlal 
buvo užpuolę terorizuoti 
iškeldami deportavimui by-

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

"IMPORTUOTAS MELAS 
IŠ OKUP. LIETUVOS" (r 
VIETOJE PAGAMINTAS

išvardina, kokios bažnyčios 
kuo paverstos. Pav. Katedra - 
pavelkslų galerija tr kon-

Chtcagoje Jaunimo Cent-certų sale,Kazimiero bažny-
ras su dienraščiu "Naujle- čia- ateistiniu muziejumi Ir 
nos” visą laiką kivirčijasi pan., o šv.Petro Ir Povilo 
dėl Iš okupuotos L lėtu vos at-bažnyčia paversta atviru 
vežtų Ir JC rėdomų įvairių muziejum. Kitos bažnyčios 
rodtnlų.Dėl prieš kelis me- paverstos prekių sandėliais, 
tus rodytų f tlmų, apslžodžta- bet tai parodos eksponatuose 
vlmas nesibaigia Iki dabar, niekur nepaminėta. Tą nu- 
" Naujienos" teigia, kad tylinti Ir parodos rengėja 
skleidžiama rusųkomunlstt- Žllls-Žllevlčtenė. Antra pa
ne propaganda, o Jaunimo veikslų serija esanti pake- 
Centro vadai - kad ten ne- lėse stovėję rūpintojėliai^ 
kalto turinio filmai Ir kad kurte esą seniai Išrauti. 
"Naujienos " Išeina prieš Trečioji eksponatų grupė, 
tautybę. susidedanti Iš lietuviškų

Vartant praeitų metų meno audinių ir kitų rank- 
"Naujienas", spalio 3 d.lai- darbių. Audiniuose Įausta Ir 
doje J. Kreivėnas rašiny- Išs luv Ineta T autos Himnas Ir 
je "Importuotas melas Iš o- "Tėvynė brangi mūsų", Ir 
kuouotbs Lietuvos" aprašo , kitokių patriotinių šūkių,ku
ka Ip J. Centre Danutė Žilis- r fe okupuotoje Lietuvoje ne- 
Žllevtčtenė sūruošusl Iš egzistuoja Ir už kuriuos net 
okupuotos Lietuvos atvežtų baudžiama.
Įvairių eksponatų parodą . Kokios Iš to aprašymo Iš- 
Paveikslai daugiausiai susi- vados? Neperseniausiai,net 
dedą Iš Vilniaus bažnyčių Ir pamoksluose buvo galima 
jos parodytos, kaip laisvai išgirsti,kad "Naujienos"be-

■ bias dieviškas laikraštis Ir tas

ne lietuvis, ant kurto stalo 
toks šlamštas gulės.Tat kaip 
čia dabar pas įdarė, kad tas 
"bedieviškas" laikraštis re
ligija daugiau sielojasi už 
pačius rellgintakus .kurie net 
■įjrls įdeda prie ateistinio me
lo skleidimo? Ir kas
tokias permainas galėtų Iš
siaiškinti? Tema įdomesnė 
Ir už klnų-rusų nesantaiką.

Bažnyčios bažnyčiomis, 
sakyčiau kunigų monopolis, 
ir antra vertus, jos dar ne 
visos uždarytos Ir jose 
dar galima melstis. Iš čia 
dar galima nusiųsti religinių 
paveiksliukų, Ir jie gaunami. 
Tačiau,kaip sii Himnu tr ki
tais patriotiniais šūkiais? 
Ten uždrausti netik tokie šū
kiai, bet Ir tautiniai ženklai. 
Pavyzdžiui, Švenčionėlių 
bažnyčioje vienoje vėliavoje 
buvo Įsiūti Gedimino stul
pai - tai kompartija parei
kalavo Iš bažnyčios Išimti 
tą vėliavą arba Iš vėliavos 
Gedimino stulpus.O čia da
bar reklamuoja, kad ten net 
lietuvių Tautos Himnas ga

limas.. .Įdomu, kodėl tai 
parodos rengėjai nestatė jo
kių klausimų nei salės savi
ninkai, nei lankytojai? O bū
tų tikę prieš tokį melą Išeit 
net su protesto demonstra
cijomis, kaip kadaise prieš 
filmų rodymą.

Toks melas Importuotas . 
Dabar pažiūrėkim,koks pa
gamintas vietoje. Ten rašo
ma taip:Onos,Petro Ir Povi
lo bažnyčias paverstos at
virais muziejais ekskursi
joms lankyti Ir pavieniams 
asmenims. " Kaip su Onos 
bažnyčia nežinau, bet Petro 
Ir Povilo bažnyčia tikrai ne
uždaryta. Ji veikla, Ir joje 
klebonauja lietuvis kunigas . 
Ekskursijos gali lankytis 
netik muziejuose,bet Ir baž
nyčiose, ypač tokiose Įdo - 
mlose, kaip Petro Ir Povilo 
tr Onos.

Melas pa na Ik Ina te Is y bę. 
Rusai, jei Ir teisybę sakytų, 
mes nebetikim juo. Tas pats 
su mumis. Dale Isklm, jei 
koks amerikonas žurnalistas 
užklystų Į Vilnių Ir Iš "Nau
jienų" girdėjęs apie Petro Ir 
Povilo bažnyčios pavertimą 
muziejum, kokį pareigūną 
užklaustų kodėl, tai tas pa
reigūnas nuvestų jį Ir paro

dytų, kaip ten vyksta pamal
dos. Aišku, tas žurnalistas 
nebetikėtų tr teisybės pasa
kymu Ir atkirstų,kad lietu
viai meluoja Ir rusus šmei
žia. Tokius teigimus darant, 
reikėtų labai apsižiūrėti.

Kad rusai lietuvių papro
čius Ir visą tautybę naikina , 
tai mums suprantama, nes 
jie Lietuvą tik dėl to Ir oku
pavo, kad ją sunaikintų.Bet 
kaip suprasti šiapus esančią 
dvaslšklją, kurt rusams tal
kininkauja? Va, vienam Lie
tuvoje esančiam kunigui pa
vyko Iš rusų Išmaldauti lei
dimą aplankyti užsienyje e- 
sančtus gimines. Susitikęs 
su čionykščiais kunigais, In
tymiau pasisakė jiems , ko 
rusai nenori, kad būtų pasa
kojama. Tai šte visą pokalbį 
Iki smulkmenų perdavė Į 
lalkraštį/Tėv. Žlb. nr. nr. 39/ 
1182 Ir 40/1183,1972 m.rug
sėjo 28 d. Ir spalio 5 d./.O 
tas, liežuvio neprlkandęs, 
vargšas kalėjimo Ir trem
ties kad Ir Iš vengė,bet namų 
areštas, galbūt liks visam 
laikui.Toks elgesys- niek - 
šlngesnis Ir už rusų.

I.Trumpys , 
Ontario

las » Ne maža tada kentėjo ir 
skaitytojai, gąsdinami įvai
riausio plauko reakcininkų, 
kad laikraščio neskaitytų. 
Taipgi atsimename, kai po
kario metais su naujaisiais 
ateiviais atvykę reakciniai 
nacionalistai daužė laikraš
čio įstaigos langus, pik teta - 
vo laikraščio parengimus, 
piknikus,gatvėse užpuldinė
jo laikraščio darbuotojus , 
r edakl;or lūs. T a o ia u dėka 
skaitytojų . meilės savam 
laikraščių, darbuotojų, re
daktorių ir laikraščių bend
rovės direktorių ryžtui, laik
raštis "Vllnts"savo vėliavos 
nenuleido ir štai, balandžio 
8 dieną bus, kaip jau gyvuoja 
59-rl metai.

Žinoma, nebe toks svarus 
laikraštis, koks buvo savo 
žydėjimo metais, kai Išeida
vo savaitgaliais aštuonlų 
puslapių Ir eidavo šešis kar
tus per savaitę. Emigracija 
yra toks dalykas, kuris atsi
randa, pergyvena suklestėji
mą, paskui pradeda silpnėti 
Ir Išnyksta. Taip yra Ir su 
Išeivijos svetimame krašte 
kultūriniu gyvenimu, jos 
spauda. Tas pats Ir su laik
raščiu "Vilnimi". Bet kol 
yra Amerikoje pažangių lie
tuvių, laikraštis "Vilnis" gy
vuoja Ir gyvuos, nežiūrint 
kad Ir rieda pakalnėn. Ir 
taip yra dėl to, kad laikraš
tis "Vilnis" nėra vieno ar 
kelių ašmenų. Jis yra JAV 
pažangiosios lietuvių visuo
menės Ir eina be biznio ar 
pasipelnymo tikslais, o kaip 
Įrankis dorų Amerikos lietu
vių savišvietai, kovai su Ide
ologiniais priešais, kaip In
formacijų šaltinis Ir ryšys 
su senąja Tėvyne Lietuva; 
nemažą rolę ruošia Ir kaip 
organizatorius.

Jeigu šis laikraščio "Vil
nies" numeris,kur} skaitote , 
Išėjo naujotormato Ir veido , 
s ka It yt o ja ms netu r ėtų būt I 
nuostabu, nes nebe tte lelkai; 
kai laikraštis turėj©'tokius 
plunks nos darbuotojus kaip 
L. Prūsetka,V.Andrulis,L. 
Jonikas. .. Jų nebėra.Taipgi 
nebėta laikraščiui atsidavu
sių spaustuvės darbininkų, 
kaip buvo V. Rudaitis tr kiti. ' 
Jie irgi Išmirė, o jų vieton 
naujų kadrų neatsirado, ne
žiūrint kaip buvo jų Ieškoma. 
Ir kaip visi žinote, laikraštis 
turėjo plonėti, jo Išėjimas 
retėti Ir pagaliau Išeiti toks 
koks Išėjo šis numeris,kai 
pagrindinis spaustuvės dar
bininkas perėjo dirbti Į mū
sų Ideologinių priešų lalk - 
raštį"...

IMKITE MANE IR 
SKAITYKITE

Nors nesame labai skait
lingi Išeivijoje ir nesverta
me dolerius svarstyklėmis į 
bet pagal Išgales, visomis 
kryptimis judame.

Spauda, kad Ir mažiausiai 
pelningas biznis,dažniausiai 
Ir nuostolingas, ir šiuo at
veju neatsilieka nuo kaimy
nų, o kartais gal dar Ir pra
lenkia vieną kitą. Šiais mū
sų spaudos sukaktuviniais < 
metais, pas įrodė keletas la
bai gražių veikalų: kun.J. 
Prunsklo rezistencinio po
būdžio knyga, J.Krallkausko 
premijuotas romanas,J.Jan
kaus Ir Nebepas Imatėm, po- 
eztja-H, Naglo IrSt.Santva- 
ro Rubajatal Ir kt.

Tad visi, kaip kad "Ber
želis", I. S. ir kiti St. Catha
rines moksllnčlal-nepagal - 
lėkite cento kito, pirkite pa- 
s Ir odž lūs las knygas, jas 
skaitykite, o tuo pačiu Įrody
site savo lietuvišką patrtjo- 
tIškurną ir dar tapsite tru
putėlį gudresniais net už ki
tus.

Knygos Draugas
Hamiltonas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Nepatenkinto Lenko priekaištai 
gen. Raštikiui- STEPAS VARANKA

vos Užsienio Reikalų Minis-

Tuo laiku diplomatų tarpe 
jau buvo kalbama apie so- 
vletų-vokIečių susitarimą Ir 
jų užmojus prieš Lenkiją ir 
Baltijos valstybes. Savaime

"Zesgyty Hlstoryczne 
Istoriniai Sąsiuviniai, nr.35, 
1976 m.,Kazimierz Okullcz, 
rašo:

Gen.Raštikis neklysta sa
kydamas, kad jeigu Lenkijos 
kariuomenė Įžygiuotų Į Lie
tuva , tai Vokietija užimtų projektai, dėl kurių jis alš- 
Klalpėdą. klau nepasisako.

Toks planas buvo paruoš- Po ultimatumo priėmimo , 
tas Berlyne.Auswartlge Amt. sekančią dieną Joachim Rlb- 
Tas projektas po karo buvo bentropp, paslkvletes Lletu- 
paskelbtas Amerikoje, Vo
kietijos diplomatiniuose do- terį Urbšį, pareikalavo, kad 
kumentuose. Apie Lietuvos Lietuva grąžintų Vokietijai 
užėmimą Iki Dubysos buvo Klaipėdą, 
pranešta Rlbbentropp’ui 19381 
3.18 d. Minimą notą lydėjo 
Ir žemėlapis, kurląme buvo 
nubrėžta linija, siekianti 
Kretingą. Ten turėjo būti 
demarkacinė linija tarpLen- aišku, rašo Okullcz, apie tai 
kljos Ir Vokietijos. Gen. Kei
tei’ Is notoje pabrėžė, kad to 
plano vykdymui turėjo būti 
gautas Hitler’lo sutikimas. 
Okullcz rašo, kad lenkams 
nebuvo žinoma toji nota.

Lenkijos ultimatumo pri
ėmimo priežastimi buvo Eu
ropos didelių valstybių at - 
atsakymas Inte rve nei jos, ku
ria Lietuva norėjo užsitik
rinti iš Paryžiaus,Londono , 
Berlyno tr Maskvos.

Varšuvoje buvo tikima, 
kad prieš santykių užmezgi
mą, Kaune veikla Paryžiaus 
Ir Maskvos neigiamos Įtakos. 
Vokietija buvo surišta su 
Lenkija nepuolimo sutartimi, pareiškė, kad lenkų-vokIečių 
pasirašyta 1934 m. Vokietija 
užsiėmė Austrijos užėmimu, 
nenorėjo daryti Lenkijai 
sunkumų,siūlė Lietuvai pri
imti Lenkijos reikalavimus .

Vidaus notoje,193«. 3.17 d. 
Rlbbentropp’as aiškino: Vo
kietijai reikia išlaikyti "sta
tus quo’’ tarp Lenkijos Ir 
Lietuvos,kadangi po Austri
jos aneksijos yra reikalinga 
stabilizuoti padėtį.Vokletljos 
Interesams nebūtų naudinga,* 
je Igu Le nklja už Imtų L letuvą, 
Lietuva nustotų būti derybų 
objektu už "kor!dorlų"Len - 
kljoje.Londonas Ir Paryžius 
Lietuvos atstovams pareiš
kė, kad diplomatinių santykių 
užmezgimas yra normalus 
reiškinys, tik reikalavimo 
forma yra nepaprasta.

Okullcz prikiša Raštikiui , 
kad jis tą reikalą nutyli tr 
sako, Lietuva vengė karinio 
konflikto. Iš tikrųjų, abi pu - 
s ės tokio konflikto nenumatė. 
Išpūsti lenkų ultimatumo rel- kimų priežastimi Ir buvo,kad 
kalą bandė Sovietų Sąjungos 
komisaras Litvinov*as,pasi
kvietęs pas save lenkų am
basadorių Grzybowskl, ku
riam prikišo, kad po ultima
tumo reikalavimų slepiasi tor Aleksander, Holowko Ta- 
klastlngl siekiai. deusz, Muhlsteln Anatol, Ka-

Lietuval turėjo būti gerai telbach Tadeusz ir kiti. Iš 
žinomi rusų tikslai dėl Bal- lietuvių J.A.HerbačIauskas , 
tljos valstybių. Jie nesikeitė grafas Zubovas, Lozoraitis,

- neutraliai. Tačiau Raštikis 
nepasako,kad Lietuva galvo
jo apie gynimosi projektus - 
planus prieš Vokietiją. Talpi 
pat generolui greičiaus lai bu
vo žinomi pulk. Beck’o pa - 
laidi "Trečiosios Europos"

Raštikis turėjo žinoti. Tat 
ryškėja Iš Lenkijos karinio 
atstovo pulk. Leon Mltkle- šis kartas yra jau šeštas, kai 
wlcz’lo atsiminimų. Jis bu
vo pirmas Lenkijos karinis 
atstovas Lietuvoje. Kovo m. 
pradžioje gen.Raštikis,kai - 
bėdamas su pulk. Mltkle wlcz 
sakė, kad artėjant pavojui Iš 
Vokietijos, yra reikalingas 
Lietuvos ir Lenkijos susita
rimas.

Po Klaipėdos užėmimo, po 
2-jų savaičių, gen.Raštikis 
buvo pakviestas į Berlyną 
Hitler’lo 5O-ttes metų gim
tadieniui paminėti. Grįžęs Iš 
Berlyno, pulk. Mltklewlcz’lul

karinio konflikto atveju, Lie
tuva laikysis neutraliai.At - 
rodo, Berlynas paveikė Raš - 
tikį pakeisti savo nuomonę.

Gen. Raštikis pažymi, 
1937-38 m.keletą kartų slū - 
lė Baltijos valstybėms suda
ryti karinę sąjungą. Nes įnori 
tikėti, sako Okullcz, kad tokį 
aukštą Ir atsakingą postą tu
rėjęs generolas nežinojo ar 
nesuprato, kad kokia nebūtų 
3-jų Baltijos valstybių kari
nė sąjunga be Vokietijos ar 
Sovietų Sąjungos, būtų skai
toma kaipo provokacija. Be 
to, kariniu atžvilgiu neturėjo 
didesnės reikšmės prieš tas 
valstybes.Tą karinę sąjungą 
sudaryti nepavyko dėl lenkų 
Intrygų prieš Lietuvą.

Raštikis tvirtina, kad apie 
vykusius 1938 m.slaptus len
kų - lietuvių pasitarimus 
" tiksliai nežinojo ". Sunku 
patikėti, rašo Okullcz. Be
rods, kad pasitarimų nutrau-

kariuomenė tam priešinosi.
Lenkų-lietuvių pas įtarimai 

neoficialiai vyko, galima sa - 
kytl, be pertraukos. Iš lenkų 
pusės juose dalyvavo Prys-

nuo Petro Didžiojo ir Ivano Šaulys, Narutavičius Ir kiti. 
III-ojo. Apie Sovietų Sąjun - Po lenkų-vokIečių nepuoll-
gos tikslus dėl Baltijos sfe- mo traktato pasirašymo 1934 
ros ryškląl pasisakė "Izves- m.,lenkų-lietuvių pasitari - 
tlja" 1918.12. 25 d., rašydama mat telkė daugiau vilčių.Be
vedamajame straipsnyje: ja, 1938 m. pradžioje lenkų

"Toji siena,skirianti dar- pulk.Užsienio Reikalų Mlnls- 
blnlnkų revoliuciją Sovietų terlo J.Beck’o pasitarimai 
Sąjungoje Ir Vokietijoje, turi su Lozoraičiu Genevoje bu- 
būtl sunaikinta".Tuomet ru- vo nesėkmingi. Klek vėliau , 
sams tai nepavyko padaryti, pulk. Beck’ul lankantis su 
bet Įvykdyta po 22 metų... vizitu Romoje, jam buvo pra-

L lėtu va, negavus Iš niekur nešta apie lietuvių-lenkų pa- 
pagalbos, priėmė Lenkijos slėnyje Įvykusį incidentą, 
ultimatumą, prašydama de - reikalaujant maršalui Rydz- 
rantls geruoju, perleisti jai Smlgly,skubiai grįžti į Var- 
žadėtas tam tikras sritis guvą. Grįžęs Beck’as, pas l- 
prle Seinų ir Švenčionių. taręs su prez. Ignacy Mos -

Generolas Raštikis sako, clckt, Rydz-Smlgly Ir Skla- 
kad su prez.Smetonos sutl- dowskl-Slawoj Fellcljan, nu
kimbi, būdamas Varšuvoje su tarė reikalauti Iš Lietuvos 
vizitu, užtikrino Lenkijos santykių užmezgimo, kad a - 
maršalą Rydz-Smlgly Ir šta- teltyje tokie įvykiai nepasl - 
bo šefą gen.StachewIcz.kad kartotų.
Lietuva laikysis lenkų-vo- Apie Augustiną Voldemarą 
kiečių konflikto atžvilgiu okullcz rašo, Raštikis kalba
1979 . V, 23 

labal atsargiai. Neigia tik , 
kad Voldemaras turėjo ne
mažą Įtaką visuomenėje Ir 
kariuomenėje. Pats nuo sa
vęs prideda, kad dabar emi
gracijoje yra tikrų davinių, 
jog Voldemaras nuo pradžios 
savo politinės karjeros buvo 
sovietų agentas. Vėliau jis? 
NKVD buvo suimtas Ir Iš
vežtas į Rusiją,kur buvo su
naikintas kaip Ir kiti komu;- 
ntetal ir agentai, kurie nu
krypo nuo Stalino "linijos".

Pabaigoje, po Ilgų Išved
žiojimų, Kazimierz Okullcz 

rašo: gen. Raštikio atsaky - 
mal Į prof. Woytak'o klausi
mus nieko naujo neįneša į 
lenkų-lietuvį reikalus.Raš
tikis, apdovanotas I klasės 
Polonia Restttuta orderiu, 
savo pareiškimuose yra at
sargus, kartu Ir. nepasitikin
tis.

Kazimierz Okullcz, gimęs 
Kauno buv. gubernijoje, stu
dijavo Latvijoje, Rusijoje Ir 
Vilniuje, baigė teisę. Spaudos 
dirbą pradėjo Vilniųje, laik
raštyje Kurjer Lltewskl. Vė* 
llau buvo Seimo atstovas. 
1939-40 m.gyveno Lietuvoje. 
Vėliau Lenkijoje, Italijoje Ir 
Anglijoje.

Pabaltiečių pašto ženklų
paroda - BALTPEX VI

Jau Iš vardo matyti, kad rlo iniciatyva buvo Įkurta 
Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugija, kurios jis buvo p- 
kas Ir vėliau visą laiką jam 
rūpėjo draugijos reikalai « 
Savo laisvu laiku pagamino 
52 specialius rėmus ženk -

baltlečlal- estai, latviai Ir 
lietuviai bendromis jėgomis 
suruošia pašto ženklų Ir nu
mizmatikos parodą. Šį kartą 
Baltpex VI parodai vadova
vo Toronto Lietuvių FUate- lams Išstatyti parodose 
lįstų Draugija.

Balandžio mėn. 7 d.anksti 
Iš ryto į Lietuvių Namų Min
daugo salę susirinko bevelk 
vlslT.L.F.Draugijos nariai, 
nes per trumpą laiką reikėjo 
paruošti Ir sustatyti visus 
parodos eksponatus. Vi
siems uoliai dirbant, paro - 
dos paruošiamieji darbai bu
vo atlikti laiku.

Oficialiai parodą atidarė 
Ontario minister Is Frank 
Drea/Consumer&Commer - 
c lai Relations/. Jis savo kal
boje pasidžiaugė tokia tur - nlu, bet nekonkuravo su kl- 
tlr.la Ir gražia pašto ženklų tais, 
paroda. Pažymėjo,kad Ir jis Teisėjais buvo pagarsėję 
mėgstąs pašto ženklų rinki- ^filatelistai Toronte: dr. M . 
mo "hobby",tik apgailestavę Kamlenskl, Mlchel Madesker, 

M. Alber Ings, E. Re Id Ir W. 
Norton/te Is ėjų pirmininkas/. išstatę gerus rinkinius. Visi 

jaunieji filatelistai, dalyvavę 
parodoje, buvo apdovanoti 
Lietuvos pašto ženklais, i

Chlcagos Filatelistų D-ja 
paskyrė dvi premijas,už ku
rtas Toronto Lietuvių Fila
telistų Draugija nuoširdžiai 
dėkoja. Chlcagos Lietuvių 
Filatelistų Draugijos blule - 
tenlo redaktorius E. Pet
rauskas , kad paskatintų jau
nimą domėtis Lietuvos paš
to ženklais, pasidarė mūsų 
jaunųjų filatelistų mecena
tas. Jis asmeniškai davė 
kiekvienam dalyvavusiam 
Baltpex VI parodoje po 2 
Lietuvos pašto ženklų setus . 
Už uolų jaunųjų filatelistų 
susirinkimų lankymą, jaunie
ji taip pat bus apdovanoti 
Lietuvos pašto ženklais.

Pinigų Ir monetų rinki
niuose pirmavo L. Mač Iko
nas su savo garsiu Lietuvos 

(Nukelta į 5psl.)

Prieš Baltpe- VI parodą jis 
dar pagamino 40 rėmų, kad 
nereikėtų jų nuomoti, nes 
nuoma yra labai aukšta.

Be Toronto lietuvių filate
listų šioje parodoje dalyvavo 
žymūs ftlateslltal Iš New 
York* o, PhUadelphljos, Ro - 
Chester*lo Ir Chlcagos.La
bai pagarsėjęs Ir žymus fi
latelistas W. Norton/reda
guoja New York’o lietuvių 
draugijos bluletenį/dalyvavo 
su labai retu Ir geru Lietu - 
vos oro pašto ženklų rinki - 

mo "hobby",tik apgailestavę 
kad dabar tam neturįs laiko .

Paskutinė BALTPEX V 
paroda Įvyko balandžio mėn. 
3-4 d. d.ly /6 m.Prisikėlimo 
Parapijos Parodų salėje.To
je salėje galėdavome sutal
pinti tik 120 rėmų su pašto 
ženklais. LN salėje Baltpe* 
VI paroda susidėjo Iš 176 rė
mų, kurių dalis buvo susta - dvejose tautinėse "Štampe 
tytl ant stalų Ir kiti ant spe
cialių rėmams sudėti stovų.

Toronto Lietuvių Filate
listų Draugija minėdama šį
met savo įsikūrimo 15 metų 
sukaktį, yra gana stipriai at- 
sįstojusi ant kojų:gana gausi 
narių skaičiumi,turi Įsigiju
si 92 specialius rėmus Iš
statyti ženklams parodose Ir 
T.L.F. Draugijos Lietuvos 
pašto ženklų rinkinį, kurį, at
gavus Lietuvos nepriklauso
mybę, nuvešlme į Kauno Ka
ro Muziejų.

Šia proga reikia paminėti 
labai uolų T.L. F.Draugijos 
Valdybos narĮ A.Dtlkų,ku -

Čia paminėsime tik Lietu
vių Skyriaus laimėjusius 
premijas. Pirmą premiją 
" Grand Award" laimėjo p. 
Barbatavlčlus. Jis yra To
ronto Lietuvių Filatelistų D- 
jos p-kas Ir yra dalyvavęs

parodose, kurios įvyko To
ronte, Ir 1978 m. dalyvavo 
Cape ’78 tarptautinėje pa - 
rodoje, kuri įvyko Toronte . 
Jo rinkiniai visose parodose 
buvo pažymėti sidabro me
daliais.

Kitas premijas gavo: I-ą- 
R.Lapas iš Chlcagos už paš
to Istorijos rinkinį; II- ą - 
Ch. Matuzas už ankstyvos 
Lietuvos fUatelljps vokus Ir 
antspaudus; IlI-ą A. Ruzgas, 
už Lietuvos pašto atvirukų 
rinkinį. Filatelistai V.Klel- 
ba Ir K. Kaminskas parodė 
pabėgėlių Išleistus vokus Ir 
pašto ženklus.

BALTPEX VI parodą atidarė Ontario min. Frank Drea(Minister of Consumer and 
Commercial Relations)- antras iš kairės ir šalia — Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugijos pirmininkas ir kiti parodos rengimo komiteto nariai. Nuotrauka St. Dabkaus.

algimanto skiltis
VILNIEČIAI T^SIA TRADICIJĄ

Ir šiais metais, kaip ir tautinėje politikoje, kai ka- 
daugelį kartų praeity, 
nad iečiai ir 
vilniečiai ir jiems prijau
čiantieji, rinksis savo sąs- 
krydln birželio mėn. 30 d. 
valštngon vilniečių Angelės 
Ir Petro Česnullų sodybon , 
Paris, Ontario.

Tokie vilniečių metiniai 
susitelkimai nėra vien so
cialinio pobūdžio paslžmo- 
nėjlmal ar senai ’ ematytų 
pažįstamų sus įtikimai. Pap
rastai, turima gerai paruoš - 
ta Ir Išmąstyta darbotvarkė. 
Ją gerokai ankščiau sustato 
sąskrydžio šelmlnlnkat-Vll- 
nlausK -ašto Lietuvių Sąjun
gos Kanados Krašto Valdyba. 
Ir, nors mūsų vilniečių prob
lemos Iš šalies žvelgiant, 
gali būti vis tos pačios Ir 
vienodos, kiekvieni metai Ir 
nauji posakiai, kai kadatarp-

ka-da ir mūsų pačių tarpe, at- 
amerlklečlat neša ir naujus iššūkius, su

kurta bent kiek naujas situ
acijas. Kai kurte tie reika
lai itin gilėja tr prašyte pra
šosi atitinkamų sprendimų.

Vilniečiai juk yra atstovau
jami tr VLIKe, reiškia, ir 
tame veiksnyje jie yra atsa
kingi ne vien už savuosius 
specifinius reikalus, bet Ir 
prieš likusią mūsų organizuo
tos visuomenės dalį, bend
ruosius lūkesčius ir aspira
cijas.

Parama Lenkijos Lietu
viams, materialinė, mora
linė, religinė tr dar kitokia, 
tai vis ne paskutinės reikš
mės įsipareigojimai, ku
riuos itin ’aučla mūsų vil
niečiai. Net Ir keturių šimtų 
metų Vilniaus Universiteto 
sukaktis turi daug ryšio su 
vilniečių veikla, jų sumanu
mu tr iniciatyva. O ką dar 
bekalbėti apie nesiliaujan
čias lenkiškųjų sluogsnių 
ambicijas, kėslus Ir ' nu ola -Pasaulinės filatelijos sky

riuje A. Laurinaitis parodė,tinęs lyg Ir intrygas, ban 
Australiją ;A. D Ukus-Jungti
nes Tautas; V. Stabašlnskas- 
Cape ’78 ir dalį Vattka - 
no rinkinio; S. Vaivada-Ka
nados vadinamu? "plate 
blocks". Kaip matome,pa
roda buvo Įvairi Ir čia buvo 
galima pamatyti ne tik Lie
tuvos, bet Ir kitų valstybių 
pašto ženklus.

Jaunųjų skyriuje dalyvavo
net keturi su savo rinkiniais, kalbą ar palaikydami asme- 
Tenka konstatuoti, kad jau- nlnlus ryšius su lenkiškosios 
nfejl yra jau žymiai pažengę, bendruomenės nariais, vll- 
E. Macijauskas už Lietuvos 
pašto ženklus gavo I-ą pre
miją, J. Balalšls taip pat už 
Lietuvos ženklus gavo Il-ą 
premiją. Trečią premiją ga
vo E.Macljauskaą už Pana- gal ir pavojlnga.net tr pačiu 
mos pašto ženklus.A.Saplys 
Ir S. Namtkas taip pat buvo 

dant priminti patiems sau, 
pasauliui, na ir lietuviams, 
kad dar daugelio lenkų min
tyse Vilniaus kraštas turi 
būti laikomas "nedalomosiom1 
Lenkijos integrale dalimi. 
T lesa yra toji, kad mes pa
tys dažnai linkę tuos gana 
aiškius faktus užmiršti, jų 
tikrumą Ignoruoti. Papras
tai, gerai mokėdami lenkų

nlečlal gerai supranta Ir ne
blogai pažįsta esamą situa
ciją, aiškiai jausdami kur, 
kurioje vietoje padėtis yra 
jautri, o lietuviškajai pusei

geriausiu atveju, net lėk jau 
simpatinga bendriesiems mū
sų visų interesams. Tiesa, 
turime saviškių tarpe gražų 
būrį optimistiškai nusiteiku
sių tautiečių, tikinčių, kad 
nėra jokio reikalo lietuvių- 
lenkų santykių komplekse 
vien tik praeitimi vadovau
tis. Bėda tik tame, kad ne 
vien tik praeity, bet ir šian
dienos metu, dar yra nema
ža šovinistinių Ir antilietu
viškai nūs telkus tų lenkų, 
kurie dar vis matuoja laiką 
1939 metų rudens dvasia , 
linkę užmiršti, kad jau 40 
paskutinių metų Vilnius buvo 
ir yra, tokios ar kitokios , 
bet bendrai žvelgiant, Lie
tuvos jurisdikcijoje, net Ir 
sovietinio proceso neišski
riant.

Jei tik svarstysime viso 
to vaizdo mažą iškarpą, pav. 
Vilniaus universiteto jubilie
jų, nesunkiai matysime, klek 
iš lenkų pusės stengiamasi 
pačioje Lenkijoje Ir užsieny,
plačiai kalbėti apie tos aka
deminės įstaigos lenkiškumą 
Ir bendrąjį įnašą lenklškojon 
kultu r on, mokslo pasaulin.

Visa tai rodo, kad vilnie
čių balsai tr jų nuolatinis 
budėjimas turėtų būti šiltai 
priimtas likusios lietuviško
sios visuomenės, suprantant, 
kad vilniečių organizacinė 
struktūra turi būt t laikoma' 
pilnateisiu ir gyvakarauju 
junginiu mūsų bendrinėje 
veikloje. Jie nėra kokie ten 
separatistai ar skaldytojai, 
bet daugiau vlenytojal, turį 
teisę kalbėti ryt. . Lietuvos 
vardu.Daugumas jų lietuviš
kos nuotaikos, patriotizmas, 
buvo išbandyti lenkiškos o- 
kupactjos laikais. Tuo metu 
itin brendo Ir grūdinosi jų* 
užsidegimas ir įsipareigoji
mas lietuvių tautai Ir vals
tybei. Nekitokl jie yra Ir 
šiandien.
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o
Š Ilgai lų vyrai slaunūs kavalieriai,
Da ir slaunesni. kaip lenkų Žalnieriai, 
Ulyčloms vaikščiojo, suslbuntavojo, 
Ėjo į Račkausko pievą šieno plauti.

o
Eisim seselės, marčios žiūrėti:
Oi kokios, oi kokios martelės akys? 

Mėlynos akelės, kai vos tikėlės, 
Raudoni veideliai, kai obuolėllal.

o

Pažve šios knygos turinį:

Zanavykų krašto protstorė, JONAS PUZINAS-
Kraštovaizdis,-paskutiniojo ledynmečio padaras, Ar- ' 

cheologlnlų tyrinėjimų padėtis; Pirmųjų gyventojų pasl - 
rodymas;Kultūros |valrėjlmas mezolite /8OOO-4OOOpr. 
Kr/; Neolitas - baltų kultūros susidarymo metas; Toles
nė baltų kultūros raida žalvario amžiuje /16OO-5OO pr. 
Kr./; Zanavykai nuo II pokrtstlnlo amžiaus Iki istorijos 
prieangio; Pakalniškių senkapis; Deglntlnlal žmonių ka - 
pal;Laužavletė; Žirgų Kapai; Dvigubas žirgų kapas nr.23; 
Šalmas; Kitų kapų žirgo aprangos reikmenys; Nežinomo 
ląlkotarplo senkapiai; Piliakalniai; Zanavykų panemunlo 
pUlakalnlal; Sudargo piliakalniai; Žemdirbystė, gyvuli - 
nlnkystė, amatai; Kuri gi baltų gentis gyveno Zanavykuo
se?
Kun. JONAS TOTORAITIS, M. I.C aptaria Sūduvių Išnaiki
nimą Ir Sūduvos būklę XIH amžiuje, Zanavykljos girių su
skirstymą AVI amžiuje, Zanavykljos apgyvendinimas Iš 
naujo, Zanavykljos gyventojų kilmė, Bažnytinė Zanavykl
jos priklausomybė XVII- XVIII šm., Virbalio dekanato pa
rapijos Zanavykljoje VII- VIII šm., 22-jų valsčių Is - 
torlja, Bažnytinių pastatų vertė, Bažnytinis Zanavykljos 
suskirstymas Nepriklausomos Lietuvos laikotarpyje.
Kun. J.STAUGAITIS aptaria Zanavykus prieš lenkmetį, 
baudžiavą Senovės zanavykų būdą Ir papročius, Senovės 
rūbus, namines apeigas, tautinį senovės zanavykų susi - 
pratimą Ir jų santykius su kitomis tautomis, Žmonių švie
timo reikalus senovės Zanavykuose. • Zanavykai po 
lenkmečio. Kaip atsiliepė į Suvalkų lietuvį žemės gavimas 
nuosavy’ ėn, Rusų valdininkai Suvalkų žemėje, Rusų mo
kykla mūsų krašte.
P. JONIKAS - Zanavykų šnekta Ir bendrinė kalba. 
ANTANAS TAMOŠAITIS- Zanavykų tautiniai drabužiai Ir 
Zanavykų liaudies menas.
J.PANOVIS - Pirmosios Zanavykljos mokyklos.

II-oje dalyje kalbama apie Zanavykų kraštą,upes, Šiau
rinės Sūduvos girias, autoriai- J.TAMULIS, JONAS KAU
NAS, VINCAS ŽEMAITIS.
Dr. JUOZAS BRIEDIS aptaria Žemės ūkio Šakių apskrity
je paskutiniaisiais Lietuvos Nepriklausomybės metais 
16 valsčių.

III-je dalyje aptartos Zanavykljos kai kurios vietovės Ir 
įstaigos. Autoriai: J.PANOVIS,TAMSUOLIS, VYTAUTAS 
VASIUKEVIČIUS, BRONIUS BABUŠIS, TOMAS GLUODAS, 
J. LITVINAS.

Apie Šakių apskrities Klubą Čikagoje parašė PRANAS 
SIDERAVIČIUS.

Pabaigoje pridėta asmenvardžių Ir vietovardžių rodyk
lė, I-ojo tomo mecenatų, garbės prenumeratorių ir prenu
meratorių sąrašas.

* F; ' ;*
PRATARMĖ

Mūsų Tėvynė Lietuva turi garbingą Ir įdomią praeitį .. 
Kiekviena jos sritis įnešė į bendrą viso krašto Istoriją 
savo charakterio žymę.

Naujoji generacija nė nenujaučla,koklų aukštumų buvo 
pasiekusi jų tėviškė praeityje Ir kokį vaidmenį suvaidino 
be įdrame viso krašto kultūriniame kilime. Tos kultūrl - 
nės veiklos, pažangos Ir darbų neturime pamiršti Ir palik
ti viską naikinančiai laiko srovei. Tai, kas buvo sukurta, 
atveria žmonių veržlumą, jų kultūrą bei kitokius jų vidi
nius Ir dvasintus turtus.

Kai šiais laikais visa keičiasi labai greitai, nes nepalan
kios Išorinės sąlygos tramdo per amžius puoselėtus dva- 

s Intus siekius Ir persunkia svetimomis, ne Iš mūsų gim
tojo krašto žmonių vidaus kylančiomis įtakomis,tie dva
sintai krašto turtai blėsta.

Todėl Ir šioje monografijoje aprašytas Zanavykljos 
kraštas, jo žmonių savybės, įgytos šimtmečių bėgyje, jų 
dvasinis grožis tam,kad tat būtų Išsaugota būsimoms kar
toms.

Čia sudėta,klek tremtyje buvo galima surasti medžia
gos apie Zanavykljos krašto kilmę, jos vystymąsi, gyve
nimo būdą, kalbą ir 1.1, žodžiu, norima nušviesti įvairiais 
atžvilgiais šio krašto savumus.

Šis tas yra perspausdinta Iš jau spausdintų,bet dabar 
jau retai užtinkamų studijų, kaip tai kun.J.Staugalčlo/vė- 
llau vyskupo/, prot. dr.kn. n. J. Totoraičio bet didesnioji 
dalis yra paruošta naujai.

Neatsižadėta nei atsiminimų, nei kitokių margumynų, nef 
ji jie gyvai nušviečia žmonių gyvenimo dvasią bei jų buitį.

Tikiuosi, kad ši monogratlja bus įdomi visiems lietu - 
vlams, norintiems geriau pažinti savo kraštą, bet ypatinga 

■us ’ rangi zanavykams, kurie ras ten daug ką pažįstamo 
bet taip pat Ir nežinomo Ir tik šios knygos dėka sužinoto .

Išleidusi monografiją apie Švėkšną,kur visą gyvenimą 
dirbo mano a. a.tėvas Juozapas Rugys, zanavykas. nu
sprendžiau Išleisti Ir jo gimtojo krašto monografiją.

Alicija Rūgytė 
Redaktorė

Zanavykų skrynia

Jantna Degutytė

ČIURLIONIS. KARALRJ PASAKA.

Palinko karaliai prie saulės židinio.
Mažytis kraštas karalių delne.
.. .Viržiai rausvi ir pienuoti berželiai.
Žuvjs Ir žvaigždės upių dugne...

.. , , . .... p <. ■/TJ i ..ii u.

Mažytis kraštas delne suvirpa.
Ko tu pabūgai? Ko tu šauki?
O kad sušiltų prie saulės židinio
Tavo šilainė, plika, jauki.

Kažkur vidurnaktis..Medžiai nuounda...
Kažkas vidurnaktį kelio nerauda... 
O mano kraštas - šaltinių raštas, 
O mano kraštas - saulės legendoj.

...Rugių pražydusių artimas kvapas ... 
Krykščia berželiai ant aukšto kalno, 
O kad laikytų Šviesūs karaliai 
Kraštą mažytį ant savo delno ’.

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

Valgiai buvo puikūs. Bet mes turėdavome valgyti pagal 
tam tikrą tvarką:

Sakysim, Stalin’as noriko nors valgyti; k tek vienam būdar 
vo paskirtas patiekalas,kurį turėdavo paragauti prieš Sta
lin’ut jį valgant.

’’Žiūrėk,Nikita,paukštiena. Ar jau pabandėI?"
"O, pamiršau". Aš galėjau matyti, kaip jis pats no - 

rėjo pabandyti, bet bijo jo. Aš pabandydavau jos Ir tik tada 
jis pats užvalgydavo.

Paskui jis sakydavo" Žiūrėk.’ Štai silkė’." Jis ją labai 
mėgo, visuomet ją' valgydavo nesūdytą, o visi kiti paslsū- 
dlndavo pagal skonį. Aš paragaudavau jo nurodytą, Ir tuo
met jis jos užvalgydavo. Taip būdavo su kiekvienu pat te - 
kalu. Kiekvienas gaudavo savo paskirtą paragavimui valgį 
Ir tuo būdu buvo žinoma,ar jis neužnuodytas.

Beria buvo vlenlntėlls Iš mūsų, kuris,neprivalėjo ra
gauti Stalln’o valgių. Jam buvo padaryta išimtis,kadangi 
jis niekuomet nevalgydavo to paties,ką mes. Jam būdavo 
atgabentas jo specialus valgis iš jo vasarvietės . Beria . 
valgydavo daržoves,kaip jos valgomos Centrinėje Azijoje, 
kartais jis jas kišdavo į burną su pirštais,kai kada var
todavo šakutes.

Tie pietūs būdavo balsus. Mes Iš jų grįždavome na - 
mo pusryčiams, Ir tada jau būdavo laikas eiti į darbą.Die 
nos metu aš bandydavau nusnūsti užkandžių pertraukos 
metu, nes būdavo galimybė,kad jeigu neprlsnūsl ir Stall- 
< psi.

n’as vėl pakvies pietums -pradėsi snausti prie stalo.Tie, 
kurie pradėdavo snausti prie Stalln’o stalo, galėjo nuken
tėti. Dažnai būdavo Ir rimtai išgeriama. Atsimenu Beria, 
Malenkov’as Ir MIkoyan’as prisiprašė padavėjų, kad jiems 
piltų spalvuoto vandens, vietoje vyno, nes negalėdavo at - 
s (laikyti prteš Stalln’o gėrimą.

Pe rd įdėlis gėrimas vykdavo prie Stalln’o stalo dar ir 
prteš karo pradžią. Prieš mirtį Ščerbakov Ir Ždanov ypač 
buvo paslžymėjlmę gėrime Ir tapo pirmosios jo aukos. 
Kartą Ščerbakov’as net taip toli buvo nuėjęs, kad išdavė 
Bertos , Malenkov’o Ir Mlkoyan’o susįtarimus su padavė
jomis dėl vyno pakaitalo spalvuotu vandeniu. Kai Stalln’as 
tai sužinojo, tiesiog garavo Iš piktumo Ir pakėlė didelį 
triukšmą. Mes visi buvome paslblaurėję Ščerbakov’u, bet 
aišku, nieko negalėjome padaryti. Jis baigė nusigėręs mlr 
tinai- Ir gėrė tiek daug ne dėl to,kad jam reikėjo alkoho - 
llo, bet paprastai, kad įtiktų Stalln’ul, nesšlam patikdavo 
kada žmonės aplink jį nuslgerdavo Iki nukrisdavo po 
stalu. Bendrai kalbant, sakyčiau, kad Stalln’as linksmin
davos įžiūrėdamas kaip žmonės aplink jį.pakliūdavo į ne - 
malonias Ir žeminančias aplinkybes.

Kartą pamenu Stalln’as privertė mane šokti Gopak’ą 
/ukrainiečiųliaudies šokį/ prieš aukščiausius partijos pa
reigūnus. Aš turėjau atsitūpęs mėtyti kulnis į orą,kas at
virai sakant, man nebuvo lengva padaryti. Bet aš tai at - 
likau Ir išlaikiau patenkintą veidą. Vėliau sakiau Mlkoya- 
n’ul- "Kai Stalln’as sako šokt, protingasis šoka".

...........Stalln’as taip pat pasakodavo mums įvairius savo 
nuotykius. Sakė, kad jo tėvas buvo paprastas batsiuvys Ir 
kad jis perdaug gerdavo. Sakydavo, kad jo tėvas tiek daug 
gerdavo,kad reikėdavo parduoti savo paties kelnių diržą 
ir gruzinas turi būti labai desperatiškoje situacijoje,kd 
jis parduoda savo diržą. "Mano tėvas yra pardavęs daug 
kartų savo diržą", pasakojo Stalln’as, "Ir kai aš dar buvau 
lopšyje, jis būdavo įkiša pirštą į stiklą vyno ir duoda jį 
man žįsti. Jis mokindavo mane gerti,kai aš dar tik lop
šyje buvau’."

Nežinau,kas buvo rašoma Stalln’o biografijoje 
apie jo tėvą, bet pradžioje mano karjeros kursavo paša - 
kojlmaįkad jo tėvas nebuvo paprastas darbininkas Ir 
bats luvys, bet kad jis turėjo dirbtuvėlę, kurioje dirbo bent 
1O žmonių. Tais laikais tai jau buvo didelė įmonė. Jeigu 
toks faktas būtų paalškėjęs per "valymus" keno nors kito, 
ne Stalln’o gyvenime,tai toks asmuo būtų perėjęs tardy - 
mus,kad net jo kaulai būtų braškėję. Po revoliucijos , 
žmonės labai rūpinosi kiekvieno kilme. Jeigu paaiškėda
vo, kad keno nors šeima yra ne darbininkų, tai jis būdavo 
skaitomas antraeiliu piliečiu.

Stalln’o pasigyrimai,koks jis geras šaulys- mačiau 
savo akimis,kad jis visiškai nemokėjo šaudyti. Kartą jis 
paėmė ginklą, kai mes po pietų jo Artimoje Vasarvietėje 
išėjome į lauką nubaidyti žvirblių. Jis sugebėjo tačiau 
sužeisti vieną čekistų jo saugų būryje. Kitą kartą^įfti- 
plnėjant jam ginklą, Iššovė Ir vos nepataikė į Mikoyan’ą. 
Stalln’as sėdėjo šalia jo. Šūvis įsmigo į žemę Ir pažėrė 
akmenėlius ant stalo Ir Mlkoyan’o Niekas neištarė nė žo
džio, bet visi buvo pasibaisėję.

Jeigu buvo dar kas blogesnio negu pietūs su Stalin1- 
u— tat buvo atostogos su juo.Nors tai buvo didelė garbė,bet 
ir nepaprasta fizinė pastanga. Kad žmonės žinotų,kokia 
tai būdavo kančia, klek nemalonumų reikėdavo nuryti, kad 
Išlaikytume gerus santykius’. Geriausi ryšiai • turi būti 
parodomi ir Išoriniai. Reikėdavo pasiaukoti. Visa tai at
nešdavo Ir atlyginimo bei naudos. Vls%,laiką vykdavo Ir 
konversacįjos,kurtomis galima būdavo pasinaudoti Ir 
pas įdaryti atatinkamas, sau naudingas Išvadas.

Vieną dieną MIkoyan’as Ir aš vaikštinėjom lauke ,kal 
Stalln’as pasirodė kieme prie savo namo. Atrodo,kad jis 
nepastebėjo net manęs, nei Mlkoyan’o." Su malnm baigta", 
pasakė jis balsiai. "Aš niekuo nepasitiktu, net savimi ne".

Tat buvo sukrečiantis prisipažinimas.1 /b.d./
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Torontiečiai spaudos 
baliuje Montrealyje

Atvelykio šeštadienį ( 21 d. lonlat, lyg kad būtume tik 
balandžio , būrys Toronto 
lietuvių Išvyko Montrealln, 
atlankyti savo tautiečių Irat- 
nauj int I paž Int Is.

Pagrindinis tikslas - daly
vauti spaudos baliuje "NeprE- kad šis laikraštis yra Mont- 
klausoma Lietuva", kuris reall° lietuvių gerbiamas Ir 
yra vienas Iš dviejų Kanados remiamas.
lietuvių savaitraščių. Kaž- L . . _
kokiu nelauktu sutapimu lalk-Toronto vyrų choras. Nesu 
raščlal šiemet turėjo paren- kvalifikuotas vertinti choro 
gimus tą pačią dieną. Kadan-lysi meniniu atžvilgiu, bet 
gi esu "NL" rėmėjų būrelio 
narys, kuris veikla Toronte, 
man teko vykti Montrealln, 
atstovauti šį būrelį, pasvei
kinti narių ' ei rėmėjų vardu.

Tuo pačiu traukintu važia- ( teko nugirsti šis naujas Ir 
vo Toronto vyrų choras, jų 
giminės Ir 197a m. "NL" 
spaudos bailaus karalaitė — 
.Vida Barakauskaitė. Vida ne 
tik atstovavo spaudos kara
laitę, bet buvo Ir to vakaro 
meninės bailaus programos 
pranešėja, kas jai, neabejo
tinai, gražiai pavyko.

Yra daug gražių tr grakš- vyrų turėjo pasljleškotl no- 
člų Toronto lietuvaičių, ge- stnattės, džiaugsmo ašarom 
ral lietuviškai kalbančių, bet nubraukti, 
mūsų Vida, be visa to, dar 
yra Ir talentinga - ji kartais testuos, jei Išryškinti nuotal- 
būna tik programos pranešė- kai, pasinaudosiu jų "himno" 
ja, o kartais Ir pati gražiai 
padainuoja.

Lietuvių tarpe vyrauja 
nuomonė,kad mežesnės lie
tuvių kolonijos visada yra 
draugiškesnės, tą galima 
pastebėti Ir montrealiečių 
tarpe. Jie, Iš tiesų, priėmė 
torontfečlūs taip šiltai Ir ma-

atvykę Iš Lietuvos.
Bendrai, spaudos bailus 

buvo visapusiškai gerai pa
ruoštas Ir nuotaikingas. Pil
nutėlė salė publikos parodo,

Baliuje programą atliko

klausytojų nuomone - tai gra
žiai pasirodė.

Ypatingai viena daina -”A- 
ras" - liko atmintyje, kurią

dar "nekrikštytas" choras 
pasirinko savo himnu. ’Kas 
atydžlal klausėsi, Aro nepa
prastai jautrių žodžių Ir dar 
nuostabesnės mellodljos, ku
rią choras harmonlnįal at
liko, bu iro sužavėti tr senti
mentali nuotaika užvaldė ne 
tik moteris, bet Ir daugelis

Manau, kad choras nepro-

žodžlals:

"Kaip aras pašautas Ir blaš 
komas vėjo,
Toli nuo tėvynės randuos, 
Tik vieno maldauju, o Vieš
patie geras,
Leisk bent numirti tėvynės 
laukuos...

JAU TRYS METAI 
LIETUVOS ATDlį 
RADIO PROGRAMAI ’.

Kai Chlcagoje buvo likusi 
tik viena kasdieninė lietuvių 
radio programa, Iškilo min
tis įsteigti naują Iš jaunimo 
tarpo. 1976 m. buvo ką tik 
baigusi NUJ-tą Kazė Braz - 
džlonytė radio srityje Ir ga
vus l laiką 10-11 v. v. , pradė
jo radio programą Lietuvos 
Aldai birželio 4 d. .Ramovė- 
nų maršo signalu.

Per tuos 3 metus progra-

mą’.Mūsų organizacijų pilna, 
visos nori tūkstančiais pa
pildyti savo kas as .Naudojasi 
be abejo Ir radio parama . 
Kai kada, kai kurios paski
ria trupinėlius, kitos ne idė- 
kul, nei Išlupk. Atrodo, kad 
kiti nevertina kito rūpesčio, 
Ir turto, o naudojasi veltui, 
ir dar "kartūs žodžiai",kad 
stotis neskelbta vieno ar ki
to parengimo...

Rengėme 3 metų sukaktu
vinę vakarienę, kvietėme Ir 
prašėme,kad ateitų,parem-

mos laikas kaitaliojosi,kei
tėsi Ir Iš vienos stoties į ki
tą. Vienu metu buvo net 3 
programos Iš trijų stočių. 
Tai sudarė didelę įtampą . 
Sunku buvo rasti laiką vie

tų. Susirinko aple l5O radio 
mylėtojų-ačlū jiems’. Lyg 
tyčia, tą patį vakarą vyko 
dar keturi parenglmal^al Iš 
kur žmonės Ir begali ateiti? 
Tad šiai radio stočiai dar

noje stotyje: didžiosios sto
tys nenori apie tai nė kalbė
ti, o s lipnesnės Irgi užgultos 
didesnių etninių grupių.Dau
guma lietuvių Išbėgiojo Iš 
Chlcagos centro į plačias a- 
pyllnkes, todėl radio tepa
siekia Iki 50 mylių ratu. Ga
lų gale, nuo š. m.kovo 5 d . 
gautas laikas WOPA stotyje 
Oak Parke kas vakarą 9 v. 
Ir šeštadieniais nuo 7-8 v. v< 
Taip tikslas pasiektas, tik 
dabar reikia klausytojų Ir 
visuomenės paramos.

jaunutei, neturint lėšų pro
pagandai, lyg Ir Damoklo 
kardas po kaklu. Pajamų 
nėra, rėmėjų sunku gauti, vi
suomenė dar "nežinanti" , 
kad tokia programa yra , 
Liet.Fondas, Kultūros Fon
dai Ir kiti teisinasi neturį 
lėšų paremti.

Yra talkininkų, kurte duo-^ 
da paskaitas,telkia specifi
nes žinias Iš savo srities , 
veda religijos skyrelį, atsa
kinėja į klausimus.

Radio stotis per 3 metų
O,kaip sunku gauti para- darbą daug kam padėjo Ir

* JEIGU GIRI IR GALI GERU - ** TAVO REIKALAS ♦»

* JEIGU NORI NUSTOTI - «* MUSU ** *
* > * *
* ATEIK Į LIETUVIU A.A. (ALCOHOLICS ANONYMOUS) GRUPES *
» »
* SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ, *

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

1979.V.23

PABALTIEČIU. PAŠTO. . . _
(Atkelta iš 3 psl.) l/Dpkfl

monetų rlnklnlu.Tal yra re- I* V ■
tas Ir tik muziejuose užtln- I yf—* i J * a
karnas rinkinys. Šis pulkus V /X I
rinkinys buvo įvertintas I- ja *
premija.' Il-ą premiją gavo 
P.Morkūnas už nepriklauso- x 
mosiąs Lietuvos Ir Klaipė - W 
dos pinigus. Tai gražus Ir £ 
pilnas rinkinys; čia pama-A 
tėme tokius banknotu^lOOO 
litų/, kokių gyvenime reta m 
teko pamatyti. W

Bendrai pasakius, Baltpex A 
VI paroda pirmą kartą su- a

Vida Barakauskaitė perėmu- ruogta LNamuose,praėjo su J 
si Karalaičių pereinamąją d[deUu paslseklmu. Svečiai $ 
trofėją iš Spaudos B-vės val-t§ JAV lr parodos teisėjai £ 
j..i i „.i^ i stebėjosi tokia gražia Ir dl- a 

dele pašto ženldų paroda - J 
'* ji užpildė visą didžiąją Ka - 9 

rallaus Mindaugo salę.
Spaudos rėmėjų tarpmles-* 

tints Montreallo - Toronto 
bendradarbiavimas nėra plr- 
mapradlnėje stadijoje Ir at
rodo, toliau plėsis. Kartais 
šie "NL" spaudos vakarai pa- kad Baltpex Vl-pašto žehk- 
s įkeičia programos atlikėjais, lų paroda galėjo įvykti. Taip 
•kaip Ir šį kartą, o dabar gal 
įsigyvens paprotys apsilan
kyti Ir spaudos bailaus kara
laitėm, jei Ir Montreal Is Iš 
savo tarpo Išsirinks. Mūsų 
būrelis tą mintį jau seniai 
buvo iškėlęs. Be abejo, a- 
teltyje Išsivystys tampresni 
ryšiai Ir laikraštis "NL" su
silauks platesnio vlsuome - 
nes dėmesio.

Sekantis "NL"spaudos va
karas bus suruoštas šį rude
nį spalio 27 d. Toronte, Ir 
reikia tikėtis, kad tiek pat 
daug montrealiečių apsilan
kys Toronte.

dybos.kuri eilę metų buvo 
montrealiečių globoje.

Nuotr. T. Laurinaičio,

Toronto Lietuvių Filate
listų Draugija nuoširdžiai 
dėkoja Lietuvių Namų vado
vybei už sudarymų, sąlygų,

pat dėkojame Paramos Ir 
Prisikėlimo Parapijos Kre
dito Kooperatyvams už pa
ramą.

Toronto dienraštis The 
Globe and MaU balandžio m. t
7 d. įsidėjo straipsnį,pava
dintą Baltic Postage OnDis
play, kuriame aprašoma į - 
vykstanti pašto ženklų paro
da Lietuvių Namuose 1573 
Bloor St. W. Trumpai sumi
nima Lietuvos Istorija; pa
žymima rusų okupacija, su
laužant nepuolimo sutartį . 
Toliau paminima dr. J. Ba
sanavičiaus gedului paminė
ti išleisti pašto ženklai su

- Ponas daktare, - prašo ligonis. - Pagelbėkite 
man. Naktimis negaliu miegoti, nes kojos Šaltos, kaip 
ledas, o galva degte dega.

- Patarimas labai paprastas, - sako daktaras. -Ei
damas gulti galvą pasidėkite į kojūgalį, ir viskas bus 
gerai.

- Ko ta moteris ten ieško, šliaužodama po suolu? -
- O, ji ieško - dešimkės, kurią prieš pusva - 

landį ten buvo pametusi.
- O iš kur tu tai žinai ?
- Todėl, kad aš ją radau...

plačia juoda juosta aprė- 
muotl:tal buvo pirmieji 
gedulo pašto ženklai pasau
lyje. Tik po 7 metų Vokieti
ja Išleido prez. Von Hinden
burg pagerbti setą pašto 
ženldų /Scott nr. 436-441/ . 
Straipsnis baigiamas taip: 
"Šie rinkiniai nebūtų leidžia- k33 
ml Išstatyti okupuotuose Pa
baltijo kraštuose, nes jie 
primena laisvę Ir Neprik
lausomybę".

The Globe and MaU dien
raštis yra plačiai skaitomas 
po visą pasaulį Ir turi 269 
OOO tiražą. Nuo 19 76 m. ba-

Sesutės Bilitavičiūtės ir L. Liveinaitė išpildė menine 
programą "LA" sukaktuvinėje vakarienėje be honoraro.

Nuotr. M. Nagio.

• Vilko posėdžiai praėjo la
bai sutartinoje dvasioje.Pa
tiektas veiklos planas Ir 
nustatytos veiklos gairės. 
Spaudos Ir Radio Konferen - 
cljoje Vilko pirm.dr.K. Bo
belis paskaitė deklaraciją , 
atsakinėjo į į vairius paklaus 
slmus.
o Simas Kudirka buvo atvy
kęs į Chicago, kur Tautiniuo
se Namuose buvo gražiai pa
gerbtas , dalyvavo spaudos 
konferencijoje su ameriko
nais žurnalistais. Jis tapo 
Iškiliausiu lietuviu 1978 m.
• Sophie Barčus radio prog
ramos vedėja Aldona Baukus 
buvo tris savaites ligoninėje. 
Jos programą vedė Margučio 
Ir Lietuvos Aidų darbuoto-

landžlo mėn. yra pardavinė
jamas Ir Sovietų Sąjungoje - 

Maskvos Ir Leningrado vieš
bučiuose.

Parodos proga buvo Iš
leisti keturių spalvų suve - 
nyrintai vokai, kuriuos me
niškai papuošė Vyt.Paškaus- 

Tų vokų su parodos 
štampu- antspaudu Ir Kana
dos pašto specialiu šūkiu dar 
galima gauti /kaina 50 c./ 
šiuo adresu: K.Kaminskas , 
25 Norma Cres.Toronto,Ont. 
M6P 3G9.

Be to, dar yra likę parodos 
proga Išleistas leidinys Ir 
programa /kaina 1 dol./ .Kas 
užsisakys leidinį Ir suveny - 
rlnlų vokų, tas gaus The 
Globe and Mali straipsnio 
fotostatinę kopiją.

Parodos Rengėjai

Vancouver
Svečiavosi Vlsuomenlnln - 

kas Ir lietuviškos spaudos 
bendradarbis Juozas Šarap- 
n tekąs.

Vancouver, B.C. Velykų 
švenčių proga Britų Colum- 
bljoje apie 2 savaites svečia
vosi spaudos darbuotojas 
Juozas Šarapnlckas.

Jis Lytton B.C. miestelio 
kapinėse aplankė jo dar tš 
Lietuvos gerai pažįstamo 
a.a. Guberto Mikėno kapą, 
tragiškai čia žuvusio nuo

padeda. Jeigu ne spauda Ir 
radio- ar Lietuvių Fondas 
būtų Išaugęs į pusantro mi
lijono sumą? O dabar jis vos 
50 dol. į metus mums nu
meta, atsisako duoti Ir nuo - 
latlnį skelbimą. Tai kas be
lieka daryti? Jei visų mūsų 
institucija nemato reikalo 
remti dar jaunutę programą- 
tal kas svarbiau ar lietuvy
bės palaikymas, ar kokios 
gal senos Istorijos knygos 
Išleidimas? Mes gėdįnamės 
prašyti aukų. Institucijos 
pačios turi suprasti reikalą 
kam Ir premijas skirti.

Čia yra lietuviškų bankų . 
Giriasi milijonine apyvarta. 
Kai paprašai skelblmo-atsl- 
kalba: biudžetas netoks, ma
žai bereikia lietuviškai 
skelbtis, nes visi "ameriko
nai". Tat tau Ir devintinės - 
sako žemaičiai: lietuviai su
kūrė, lietuvių pinigais Išaugo 
į milijonines įstaigas-dabar

nebereikia lietuvių’. Stebėti
nai LA programą remia Chi
cago Savings bankas Pa - 
kel vedamas, kiti vos z po 
kartą į savaitę skelbiasi 
/Midland Ir Mutual/. Ačiū Ir 
jiems’.

LA radio programa yra 
neutrali,padeda visiems,per 
visus lietuviškus judėjimus 
mato tik vleną:LIETUVĄ. Ne 
kiekvienas gali skaityti, o 
klausyti gall visl. Programa 
mėgstama, nes gauna Iš jos 
patarimų, žinių, muzikos , 
lietuviškumu skamba visas 
namas. Laisvi, nlekeno ne
varžomi galime džiaugtis 
lietuvišku skrajojančiu žo
džiu. Lietuviškas valandėles 
reikia remti,palaikyti,padė
ti -tai mūsų visų kultūrinis 
ryšys.

Lietuviai žurnallstal- 
atelklte į talką, ypač jaunuo
menei ’.

Bal. Brazdžionis
LIETUVIŠKA RADIJO 

__  ______________ PROGRAMA 
RADIO- 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11,30 iki 1 2 vai. nokti**, 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stoni.v-giu., 1053 Albon.l C,.. Duv«rnoyt F. Q. TEL. 449-M24

jai.
• Buvęs Chlcagoje Gimimo 
Parapijos šv. Vardo D-jos 
p-kas Ir veiklus parapijos 
narys Anthony Kamm- Ka
minskas, mirė balandžio 28 
d.po sunkios ligos.Liko liū
dinti žmona, moterų organi
zacijų veikėja Dana Kamins
kienė.
• Edvardas Šulą lt Is,. Ame
rikos Ir Kanados lietuviškų 
laikraščių bendradarbis,sa
vo atostogų 3 savaites pra - 
leido Europoje.Lankėsi Ang
lijoje, Austrijoje, Vokietijoje 
Ir kitur.

Kelias dienas praleido Va
sario 16 Gimnazijoje, kur 
mokosi jo dukrelė Laima . 
Pasikalbėjo su mokytojais Ir 
gimnazijos dlr. V.Natkevi
čium. Įspūdžius paskelbs 
spaudoje, jų tarpe Ir "Ne 
priklausomoje Lietuvoje".

Būdamas glmnazljojejsu- 
sįtiko Ir kitą spaudos dar
buotoją- hamlltonletl, Kazį 
Baroną,tuo metu Irgi viešė
jusį Vokietijoje.

praeinančio traukinio 1953 m. 
spalio mėn. 24 dieną. Jis 
buvo kilęs Iš Llnkėnų mies
telio, Švenčionių apskrities.

Ramiajame Vandenyne, 
Vancouver lo saloje aplankė 
filosofijos dr. Vincą Vyčtną, 
kuris yra parašęs Ir Išlei
dęs anglų kalboje 4 filosofi
nio turinio knygas. Su filoso
fijos dr. Vyčtnu p. Šarap
nlckas turėjo Ilgesnį pasl- 
kalbėj Imą.

Balandžio 20 d. jis daly
vavo Vilniaus krašto lietuvio 
Vlado Bukausko,laidotuvėse.

Svečiuodamasis Britų Co- 
lumbljoje J.Šarapnlckas ap
lankė keletą lietuvių šeimų 
Ir pavienių tautiečių. Visų 
buvo mielai priimtas Ir vai
šinamas. Svečias čia sutiko 
keletą ir iš senesnių laikų 
jam pažįstamų tautiečių.

Visuomenininkas J.šarap
nlckas š.m. balandžio 23 d. 
lėktuvu grįžo į savo nuolati
nę gyvenamąją vietą St. Ca
tharines, Ont.

A.S,Žemaitis

TEL. 525-*971

Sony. 6
26*0 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.O.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOM 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

e ĮVAIRIOS PROGOS
5 psl.
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Hamilton toronto Toupyk ir s k o I i n k i s

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
A. LUKOŠIUS Pirmutiniame ir didžiausiame 

TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

įsikūręs nuosavuose namuose —

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

ISTORIJOS LAPAMS 
BESIVERČIANT

P tikos los kasd lenybės
gaubiami, nevlsuomet Ir ne- 
vlską spėjame suvokti, ką 
mums neša įsibėgėjęs gyve
nimas.

Paviršutiniškai pažvelgus 
lyg Ir nieko naujo, įdomaus 
tame skubėjime nesimato. 
Dažnai savo sutiktiems bi
čiuliams sakome:"Vlskas tas 
pat, Ir pas mus nieko naujo? 
Tai bene lengviausias, įp
rastas, apie mus bes įsukan
čio kasdieninio gyvenimo a-

mūsų Istorijon rikiuojasi Ir 
kaipo kruviniausias- dau
giausiai aukų pareikalavęs..

Daugelis gabių, garbingų , 
pačių Iškiliausių jos narių 
paguldė savo galvas, kada 20 
amžiaus barbarai krauge
riai ėmė draskyti, plėšyti Ir 
spardyti mūsų tautos kūną.

Gerokai Išretintos liku
siųjų gretos, tol tmų s vet Imu 
kraštų kampeliuose, susira
dę sau laikiną prtglobstį , 
turėjo dar progos klek Ilgė
liau pasidžiaugti,kad Ir var
ganu gyvenimu, laikina pas-

10%

9!4% 
t’/i %

MOKA:

už 1 m. term, indėlius
už 3 m. term, indėlius
už pensijų ir namų planų 
speciali taup. sqsk.
už taupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 22 milijono dolerių

IMA:

101' a % už asm. paskolas

1014 % už mortgičius

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vol., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.
Kapitalas — viri $13.000,000.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupos 
term, depozitus 1 
term, depozitus 3 m. 9 Vi % 
pensijų fondas 

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 
nekiln. turto posk.

6% 
9’4' 
10%

»y»%

12% 
11 %

ŠAUKIAMAS SUSIRINKIMAS Bus svarstomi įvairūs klubo 
Metinis Žūklautojų ir Me- einamieji reikalai.Prieš su- 

džtotojų klubo "Giedraitis" 
narių susirinkimas šauk te

rmas birželio 3, sekmadienį, 
15.30 v. , savos šaudyklos 
patalpose /už Kaledonljos/.

s Ir Ink Imą ’ us vykdomi šau
dymai, 
kuklios

gi po sus trinkimo - 
vaišės.

Valdyba

Pakrikštytas "Aras”
Naujasis Toronto lietuvių vyrų choras pasirinko vardų "Aras

(Perspausdinta iš "Tėviškės Žiburiai" Nr. 20 laidos)
Energingo chorvedžio V. Ve- 

rikaičio iniciatyva Toronte atsi
rado naujas vienetas — vyrų 
choras, kuris jau buvo koncer
tavęs Montrealyje ir kitur, bet 
dar neturėjo oficialaus vardo 
bei ženklo. Gegužės 12 d. Lie
tuvių Namų salėje naujasis vie- 
n e t a s surengė koncertą >— 
krikštynas, kurios sutraukė 
gausią publiką. Programos pra
džioje choro valdybos pirm. J. 
Karasiejus tarė įvadinį žodį ir 
pranešėjos pareigomis pakvietė 
V. Javaitę. Pirmoje dalyje cho
ras, diriguojamas' Vi Verikaičio 
ir akompanuojamas L. Marcin
kutės, atliko dinamiško, sma
gaus pobūdžio dainas. Antroje 
dalyje jis pasirodė be įprastinės 
aprangos, susėdęs prie laužo, 
kurio fone matėsi dekoracija — 
tėviškės sodyba. Tokiai nuotai
kai buvo pritaikytos ir dainos 
— ilgesingos, romantiškos. Bvi 
savo sukurtas dainas (“Už augš- 
tų kalnų”, “Kalniškės mūšis”) 
dirigavo svečias iš Klevelando 
kompoz. A. Mikulskis. Trečioje 
dalyje choras pasirodė nauju 
veidu — naujomis smėlio spal
vos uniformomis su pramoginio 
ir kitokio pobūdžio dainomis. 
Už tai choras susilaukė gausių 
katučių.

Prieš trečiąją dalį buvo atlik
tos krikšto apeigos. Visų pirma 
į sceną buvo pakviesti krikšto 
tėvai: O. Mikulskienė, D. Vis- 
kontienė, A. Karkienė, A. Mi
kulskis, S. Gailevičius, J. Banai
tis, O. Delkus, A. Senkus. Invo- 
kacinę maldą perskaitė kun. 
Aug. Simanavičius, OFM. Doku
mentinį krikšto aktą perskaitė

J. Banaitis, kurį pasirašė visi 
krikšto tėvai. A. ir O. Mikulskiai 
naujajam vienetui Įteikė dova
ną — įgraviruotą adresą su ati
tinkamu įrašu, kurį perskaitė 
choro dirigentas V. Verikaitis. 
Krikšto tėvų vardu žodį tarė 
muz. D. Viskontienė, linkėda
ma sėkmingų ir ištvermingų už
mojų. Choro atstovai įteikė 
krikšto tėvams naujuosius 
“Aro” ženklus ir (anksčiau) pri
segė po gėlę.

Krikštynų proga “Arą” svei
kino “Varpo” choro valdybos 
pirm. L. Mačionienė, “Volun
gės” — B. Viskontienė, “Ginta
ro” — L. Radzevičius, klevelan- 
diškio Čiurlionio ansamblio — 
A. Mikulskis, “Atžalyno” — P. 
Šturmas.

Naująjį vienetą žiūrovai suti
ko su džiaugsmu ir nuoširdumu. 
Visi gėrėjosi puikiu choro dai
navimu, matydami scenoje jau 
patyrusius dainininkus, seniai 
dalyvaujančius choruose. Pasi
rinktasis vardas “Aras” yra 
skambus, trumpas, bet kalbiniu 
požiūriu nevisai tinkamas. “Lie
tuvių kalbos vadovas” (Pr. Skar
džiaus) laiko jį nevartotinu. Vo
kiečių kalboje “Aar” taip pat 
reiškia erelį. Be to, “aras” reiš
kia ir žemės plotą. “Aras” 
paukščio prasme yra dirbtinis, 
nors vartojamas kaikuriuose 
lietuvių kūriniuose. Balnos vie
netui galėjo būti raštas tinka
mesnis pavadinimas. Bet tai 
antraeilis dalykas — svarbiau
sia, kad šiuo metu gimė naujas, 
pajėgus vienetas, pasiryžęs sa
vo daina gaivinti lietuviškas šir
dis. Linkėtina, kad naujojo 
“Aro” sparnai būtų stiprūs ir 
ištvermingi. D.

toge,svetimo krašto nuošir
dumu, te Ik lama globa.

Gerokai Išretintos llku- 
s lųjų gretos, tol Imu s vet imu 
kraštų kampeliuose, sus Ira- 
dę sau laikiną prieglobstį , 
turėjo dar progos klek ilgė
liau pasidžiaugti, kad Ir var
ganu gyvenimu,laikina pas
toge, svetimo krašto nuošir
dumu, telkiama globa.

Kad Ir svetur- laisviau 
buvo galima atsidusti pra
rastos Tėvynės ilgesiu Ir 
kančiomis dalintis, stebėti 
vakaruos na besvyrančią sa
vo gyvenimo saulutę.

Vtenl tada tenai, tėvynės 
laukuose, kiti Sibiro taigose, 
Gulago salyno klaikumoj , 
tamsiuose pavergėjų pože - 
mluose, užmerkė savo švie
sias, tėvynės meile degan - 
člas akte, atidavė brangiau - 
s lą turėtąjį turtą- gyvybę.

Ir dar tas laikąs -neatlai
dus Ir nepermaldaujamas , 
visus vlenadal paženklina , 
nė vieno neaplenkiantis, štai 
dabar jau pasiima bene pa
čią didžiausią jam priklau
sančią dalį, vieną po kito net

plbūdtnlmas.
Nežiūrint klek mes paste

bime, nuolatos visur Ir be 
perstojo, čia pat, Ir aukštoje 
gyvenimo scenoje vyksta ne 
visuomet mums suvokiama 
Ir vis besikeičianti pati di
džioji visų mūsų žmogiško
sios buities drama.

Dienos, mėnesiai, metai Ir 
net amžiai Iškeliauja Ir ri
kiuojasi Istorijon.Vienas po 
ktto neatlatdžlat .verčiasi Ir 
mūsų gyvenimo knygos lapai

Stebime, kaip Istorijon 
pereina Ir oar vienas buvęs 
gana ryškus, vaiskiai mums 
sužėrėjęs lietuviškosios 
buities lalkotarpos.

Matome, kad šiandieninė 
mūsų spauda tiesiog mirga 
Tylos Ir Amžinybės Kara
lystėn perstkellančlų buvu
sių Iškilių tautiečių pavar
dėmis. Kas būdlnga-daugu- 
moje tai puikūs, sus įpratę , 
daug nusipelnę mūsų šalies 
gerovei pasidarbavę patri
otai, buvę gabūs valstybinin
kai, mokslo vyrai, visuome
nės veikėjai Ir pan.

Juos palydėdami pastebi -
me-'.?ene cįldesnląją dalį su - paskubomis Išsivesdamas... 
daro šio gyvenimo kovą pra- Taip tyliai, ramiai, velk 
laimintys Ir "Amžinybės Pi- nepastebimai.tačiau negrįš
im" pasitraukiantieji buvę tarnai Istorijon ir Amžlny- 
mūsų šauniosios kartūnine - kėn Iškeliauja vyrai,šaunieji 
nės veteranai, kariškiai, sa
vanoriai kūrėjai, mūsų lais
vės tškovotojal.

Su kiekviena Išauštančia 
diena matome retėjančias jų 
eiles. Ypač tai ryškiai pas
tebima, žiūrint į buvusius 
vyresnio amžiaus Ir laipsnio 
kariškius. Nebetoli , galbūt, 
Ir ta diena, kada mūsų tarpe 
nebeliks anel vieno šios 
garbingos organizacijos na
rio. Jau ir šiandieną,ypač 
vyresnieji, velk ant rankų 
pirštų skaitomi.

Šią tikrai gražią mūsų 
tautos jaunuomenės auklėja
mąją patriotinę organizaciją 
bene skaudžiausiai už visus 
palietė U-jo Pas.Karo metu 
mūsų šalin atūžusi balsioji 
šmėkla. Birželis, tas gra
žiausias mėnuo metuose ,

O«o0

Toronto Lietuvių Vyrų Choras antroje koncerto dalyje su savo dirigentu muziku sol. V. 
Verikaičiu, prieš savo krikštą. Choras susidedąs iš 37 asmenų prisiėmė vardą "Aras"

mūsų žemės sūnūs. Su šiuo 
jų pas įtraukimu, savaime už
siverčia ir vienas ryškiau
sių mūsų tautos Istorijos la
pų...

Tame, kad Ir trumpame , 
mūsų tautos pabudimo Ir iš
kilimo laikotarpyje,dėka šių 
vyrų milžinų,pirmiausiai bu
vo Iškovota šalies laisvė,at
kurtas pinas valstyblngu - 
mas, Išugdyta tautinė sąmo
nė, aukštame lygyje pastaty
tas krašto gerbūvis.Palygi
nus per trumpą laiką atkur
toji valstybė net tik atsisto
jo greta jau daugelį metų 
progresavus lų tautų, bet dau
gelį jų net pralenkė, ypač 
ekonominėje, švietimo, spor
to bei kitose srityse.

Prisiminę anų dienų siau
bingąjį birželį, su giliu liū
desiu Ir širdgėla palydime 
artėjant 38 m.sukakčiai, vi - 
sus tuos pilkuosius mūsų 
že mės d Idvyr lūs, kur lų var - 
dus tauta Ir ateinančios kar
tos su pagarba Ir pasidi
džiavimu mlnėG. Jų darbai 
Ir žygiai,tarytum deimantas 
švies, žėrės, į ateitį kelius 
mums rodys...

LIETUVIU NAMAI

1979 m.LABDAROS
FONDO IR LIETUVIU NAMŲ 

I AUKŲ PASKIRSTYMAS
LN Valdyba įgaliojo LN 

E Visuomeninės Veiklos koor- 
dInaclnį komitetą, sus Idedan- 

■ tį Iš LN V-bos narių:Benį - 
W tos Bedarflenės, Martyno Y- 

; čo ir Teodoro Stanulto , pa- 
“ ruošti 1979 m.aukų paskirs

tymo projektą sekančiam V- 
bos posėdžiui.

Komisija nustatė aukų 
skirstymo gaires:

ir laukia įstojant naujų choristų. Kreiptis į Juozą Karasiejų arba Teodorą Stanulį, kurie 
suteiks platesnių informacijų.
6psl.

1. Jaunimo or-joms ar su
augusių vad. or-joms, at-

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

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

ir 532-1149 M6P 1/6

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
A AA &>AA įA JA AA J? ★ Automobilių
< VfįfĮ ff t* * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel. s.d.
1551 Bloor Street W,

TORONTO, ONTARIO 
M6P 1A5

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

Lietuviška maisto .gaminių krautuvė

PARKSIDE ss-’
335 Roncetvallcs Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas a

liekančioms Ir skatinan
čioms lietuviškojo jaunimo 
veiklą lietuvybės Išlaikymo 
rėmuose.

2. LN pagalbinėms orga
nizacijoms ar organizaci
joms, remiančioms LN tiks
lus.

3. Visoms lietuviškoms 
organizacijoms Ir organiza
cijoms ar pavieniams as - 
men Ims, kurie prisideda prie 
lietuvybės Išlaikymo.

Iš Toronto LN Ir LABDA
ROS FONDO gavo aukų:

$ 2.000 -Toronto Šeštadie
ninė Maironio Mokykla 
Po $ 1. 500 - IV Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas 
Lietuvių Skautų Stovykla RO
MUVA
Po $ 1.000 - Vasario 16 
Gimnazija / dvi kelionės Į 
Frankfurtą/ i
Tautinių šoklų Vienetas AT
ŽALYNAS
Toronto Meno Ansamblis 
GINTARAS
$ 800 - Lietuvių Namų Jau
nimo Burei te
Po $ 500 - Vl.Pūtvlo Šaulių 
Kuopa /Romo Kalantos rel - 
jefo įrengimui/
LN Dainos Vienetas ANT
ROJI JAUNYSTĖ 
TorontoTautos Fondo A-kės 
Valdyba
Toronto lietuvių teatras 
AITVARAS
Po $ 400- Kanados Lietu - 
vlų Jaunimo Sąjunga
Toronto lietuvių choras 
VARPAS
Po $ 300- Kanados Lietuvių 
Fondas
LNMoterų Būrelis,LN Vyrų 
Būrelis, Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Seselės/Valkų 
Darželis/,Prisikėlimo Pa - 
rapljos Sporto Klubas AUŠ

RA, Savaitraščiai NEPRI
KLAUSOMA LIETUVA, TĖ
VIŠKĖS ŽIBURIAI, Toronto 
Lietuvių Vyrų Choras,To
ronto Lietuvių Sporto Klubas 
VYTIS, Toronto Skaučių 
Tuntas ŠATRIJA, Toronto 
Skautų Tuntas RAMBYNAS , 
Romo Vaštoko Fondas.
Po $ 200 - Hamiltono Mer
gaičių Choras AIDAS, Stepo 
KAIRIO Muzikinis Vienetas , 
SPEAK-UP žurnalo leidė
jas G. Urbonas, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga , 
LN Šachmatininkų Klubas , 
LN Pens įninku Klubas, KLB 
Krašto Valdyba, KL B T o - 
r onto Apylinkės Valdyba,. 
Prisikėlimo Parapija, Lie
tuvos Kankinių Parapija, 
Lietuvčų Evangelikų Liūte - 
ronų Išganytojo Parapija, 
Ateitininkų Tėvų Komitetas, 
Žurnalas LITUANUS, I Radio 
programa TĖVYNĖS PRISI
MINIMAI
Po $ 1OO - Toronto Lietuvių 
Filatelistų Draugija, Dainos 
Vienetas VASAROS GARSAI 
Žurnalams MOTERIS, THE 
WEST TORONTO NEWS 
EXPRESS, Dainos Vienetas 
VOLUNGĖ, Hamtltomo Dra
mos Teatras AUKURAS, Žur
nalas SKAUTŲ AIDAS, Žur
nalas EGLUTĖ.

o LN Moterų Būrelio visuo
tinis susirinkimas įvykęs ba
landžio 29 d. praėjo darbingai. 
Peržvelgiant visą veiklą, nu
tarė paskirti aukų: Tautos 
Fondui $50, "TŽ" ir "NL"po 
$35, "Speak Up" 25$. Moterų 
Būrelis Įsipareigojo talkinin
kauti KLB Toronto Apylinkės 
valdybai Karavano ruošime, 
nors po žiemos sezono veik
los moterys ruošiasi vasaros 
metu poilsiauti.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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MontrealKRONIKA
MONTREALIO KREDITO UNIJOS LITO 

NAMŲ STATYBA
pastato planai geriausi.

Buvo siūlyta papildyti ko
misiją Iš senosios emigraci
jos narių, pasikviesti pata
riamuoju balsu mūsų staty
bos kontraktorlų.Šle paslū -

Šių metų gegužės 6 dieną, 
Aušros Vartų parapijos salė
je, Planavimo Komisija su
šaukė specialų posėdi aptar
ti namų planavimo Ir staty
bos klausimus.

Komisija patiekė du planus, lymat Komisijai buvo neprl-
Plrmas planas: du aukštai imtini. Esą, būsią per daug 

be rūsio. Pirmas aukštas Iš žmonių Ir per'daug nuomo- 
vldaus laiptais sujungtas su nlų. nes Ir šiuo metu Koml- 
antruoju. Pirmame aukšte - sija nesanti vienos puomo- 
publtkat aptarnauti langeliai, nės. Tačiau man atrodo, kuo 
seifai, vedėjo kabinetas. Ant- daugiau nuomonių, tuo dau- 
rame aukšte - persirengimo, glau Idėjų, tai Ir būtų Komi- 

vdirektorių posėdžių,elektros sijos darbas suderinti Ir 
šildymo, šaldymo įrengimai rasti geriausią sprendimą, 
tualetai Ir kiti aptarnavimo Tolimesnėse diskusijose kai 
kambariai. kurte kalbėjo po kelis kar-

Antras planas: vieno aukšto tus. Plrmlnlnkuajantls, nors 
su rūsiu. Pirmas aukštas - bandė laikytis neutralumo, 
panašaus Išdėstymo, kaip paskelbė, kad jau parelšku- 
plrmojo plano. Į rūsį nukel- slems savo nuomonę, neįei
ta pirmojo plano antrasis sląs daugiau kalbėti, tačiau 
aukštas. to netaikė tam tikriems prl-

Nė /lenas planas, patelk- vtlegljuotos grupės žmo - 
tas Planavimo Komisijos, ne- nėms, liet kai norėjo pakar- 
suvlllojo susirinkusiųjų, juo 
labiau, kad Komisijos žmo
nės jų nesugebėjo reikiamai 
apginti Ir Išaiškinti.

Trečias planas buvo pa - 
siūlytas mano : statyti Iš 
struktūrinės geležtes, prlfa- 
brlkuotų arba pamatinių ply
tų, dviejų aukštų su rūstu, 
apie 2000 kv. pėdų. Kiek
vieno aukšto rūsyje direkto
rių, persirengimo, tualeto, 
archyvo, š lldymo - šaldymo 
Ir kiti pastato aptarnavimui' 
kambariai. Pirmas aukštas- 
publtkos aptarnavimo įrengi
mai, kilnojamų pertvarų du 
atskiri kambariai, vedėjo Ir 
padėjėjo Ir dar galt būti ati
tverta komptuterlų-buhalte- 
rljps kambariai.

Antras aukštas visai su at
skiru įėjimu , - nuomavimui, 
pav., draudimo įstaigai, dan-_ 
tlstul Ir 1.1., taip pat su kll- 
pojamo^pls pertvaromis, kad 
būtų galima, pagal reikalą 
pakeisti plotą. Nuomavimas 
tikrai būtų sėkmingas,esant 
prie susisiekimo centro.Tuo 
būdu būtų didelė pagalba Ir 
pačiam "Litui", nes paleng
vintų skolų mokėjimą.

Šis planas Ir susilaukė dau
giausia diskusijų,tačiau gai
la, Planavimo Komisija ne- 
atlaldžlal įrodinėjo, kad jų

totl savo nuomonę ne tos 
grupės asmuo, susirinkimo 
sekretorius pradėjo mušti 
lazda į stalą; laimė, kad sta
las nenukentėjo.

Virš trijų valandų vyks - 
tant diskusijoms, pilant tą 
patį vandenį Iš kibiro į kibi
rą, Valdybos vlceplrmlnln - 
kas Antanas Vaušpa, atrodo, 
nebeiškentęs paaiškino, kad 
Valdyboje yra Ir senosios 
kartos žmonių, kad Komisi
jos nutarimai turės būti pa
telkti valdybai. Valdyba nu
spręs kas tinkama Ir tik ta
da šauks galutinį susirinki
mą apsvarstymui Ir planų pa
tvirtinimui. Kaip suprantu, 
statybos prižiūrėti Ir vykdy
ti turės būti statybos komi
sija. Tuo pat pareiškė Ir sa
vos asmeninę nuomonę dėl 
patiektų projektų : esąs už 
2 aukštų su rūsiu planą, pa-
mlnėdama's, kad Ir "kaip kiek
vienas namų savininkas, taip 
Ir "Litas" , turėtų galvoti, 
kad esant nuomos pajamų, 
lengviau yra Išeiti Iš mc — Jonas Petruhs P01“ "Litas" metinį susirinkimą kovo mėnesį. Nuotr. T. Laurinaičic.

NAMAI - AP ARTMENT Al- 
ŽEMė-PASKOLOS

N*
D.N. BALTRUKONIS 

poro m.u.s. 
siiffm >ylka Raaltlaa Ine.

445 Jaan Talon W, Salto 305,Mtl. 
Tol: 273-918) Ras.737-0844

Kailių siuvėjas
• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodc*iuoju

(Storage)

6396 Bonnantvne Ava. Verdun, Montreal Tel. 767-^183

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS
M 

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

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausia* patarėjas ir darbo atllkdfas jums gali būti stogdengys Guy 

'Richard, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgtlnlngal

364-1470

•979.V 2 3 7 psl.
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glčlų skolų. Susirinkimas 
bevelk vienbalsiai pritarė jo 
samprotavimui.Ir susirinki
mo narių buvo pasiųlytė ran
kos pakėlimu leisti pasitik
rinti, kuriam planui nariai 
daugiau pritaria, tačiau pir
mininkaujantis neleido ( gal 
bijodamas sukompromituoti 
Komisiją?).

Susirinkime dalyvavo ir 
"Lito" valdybos nariai ir ve
dėja, tačiau laikėsi neutra - 
liai, tik atsakinėjo į specifi
nius klausimus.

Darosi išvada, kad "Lito" 
vadovybė per eile metų ne
pakeitė savo tam tikro užda
rumo, nors ir įėjo į valdybą 
naujų žmonių. Vadovaujant
ieji turėtų suprasti, kol dar 
nevėlu, respektuoti ir kitokių 
įsitikinimų žmones. Turėtu
me prisiminti Toronto Lie
tuvių Bankelio skilimą: jei 
nebūtų buvę srovinių kivirčų, 
šiandien būtų vienas stiprus 
kooperatyvas.

Aš savo rašiniu nepasisa
kau už statymą namų, bet tik 
už planavimą-projektus. Kai 
turėsime planus, turėsime 
sąmatas bei ateities planus, 
tuomet galėsime spręsti ar 
esame pajėgūs statybai.

Jonas Petrulis 
Statybos Kontraktorius

IV-jo JAUNIMO
KONGRESUI 
PASIRUOŠIMAS

Prieškongresinis Pava
sario Balius AV salėje ba
landžio 28 d. buvo paruoš
tas papildyti kasą kelionės 
išlaidoms apmokėti ir pa
lengvinti vykstantiems! Jau
nimo Kongresą.

Europa nėra Čia pat, bus 
daugiau išlaidų negu trans- 
portacijos. Išvyksta nebe 
vaikai. Juos vilios ir viso
kios užeigos, patrauklios 
šiame kontinente gyvenan
tiems. Tačiau svarbiausia , 
jaunimas vyksta lietuvybės 
palaikymo tikslais. Nenu- 
siskriaustume, jei didesnį 
dėmesį atkreipsime į vyks
tančius ir juos paremsime . 
Jeigu į Prieškongresinį Pa
vasario Balių pergausiai ne
atsilankėme, vieni visaip pa
vargę jautėsi po N L Spau
dos Baliaus, kiti ruošėsi už 
savaitės būsimam 'Gintaro 
koncertui ir baliui, o dar ir 
pats jaunimas buvo užimtas 
priešegzamininiais pasiruo
šimais ir 1.1.

Taigi- sueikime į ruošia
mus jaunimo Išleistuvių Pie
tus kitą sekmadienį, birželio 
3 d. Pavalgysime retai ga-

1
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EKSKURSIJOS | LIETUVĄ 1979
- tiktai 1,13X00 kanadiški doleriai !

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

ir Rugsėjo 20 dienomis.

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

- LENINGRADO -
TA/PGŲMES PARUOi/AME PE/KAL/NGUS DOKUMENTUS 
AT5IKV/EST/ V/Z/TU/ JŪSU GIMINES IŠ LIETUVOS Į S( 

' KRAiTAu - KANADA.
KELIONE į MIAMI TIK $129 - LĖKTUVU 

Raiyti anfllikai: 
ADRIA TRAVEL SERVICE 

(ADRIA VOYAGE INC.) 
4159 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, P.O. H2W 1Y7 

f laclimirUrbanc)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662 

KELIONĖMS / L/ETUVĄPATARNAUJAME VIRS 26 METAI!

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Brangiai motinai, uošvei, senelei ir prosenelei 
a. a. VANDAI VIENOŽINSKIENEI Lietuvoje 
mirus, mielus prietelius Janiną ir Joną 
Adomonius, jų vaikus Violetą ir Ginta
rą didžio liūdesio valandoje nuošir
džiai užjaučiame —

G.Kudžmienė, vaikai ir E. Navikėnienė

Parlamentą, buvo suruoštas 
pagerbimas. Pagerbimo po
būvis vyko šeštadienio vaka
re Aušros Vartų parapijos 
salėje, labai jaukioje nuotai
koje. Puikiai paruoštos vai
šės ir muzika su geru daini
ninku ir šokiais, susirinku- 

minamų "cepelinų" ir ta 
proga paremsi me vykstan
čius į IV-ąjį Jaunimo Kong
resą Europoje.

Iš Montrealio į Kongresą 
vyksta 3 oficialūs atstovai: 
Rasa Dukoševičiūtė, Audronė 
Jonelytė ir Saulius Brikis . 
Jie praeitą savaitgali buvo sius prilaikė net iki vėlybos 
nuvykę į atstovų suvažiavi
mą Cleveland, Ohio (taigi , 
išlaidos jau prasidėjo). Be 
šių atstovų iš Montrealio , 
vyks į Europą ir apie 30 as
menų, kurie galės pasinau
doti papiginta kelionės kaina 
Vienu ar kitu būdu, montre- '■ sveikino susirinkusius. Ne- 
aliečių suteikta parama vel
tui nenueis, nes mus atsto
vaus gražus būrys jaunimo.

prp.

nakties. Dr. J. Ūso dėdė An
tanas Vaupshas, apibūdinda
mas giminystės ryšį, prista
tė dr. Joną Ūsą, kuris kaip 
Verduno rinkiminės apylln - 
kės atstovas lietuviškai, an
gliškai ir prancūziškai pa-

PRIEŠRINKIMINIS POBŪVIS
Pedagoginio mokslo dak

tarui Jonui Usui (John Oss) 
kandidatuojančiam Konser - 
vatorių Partijos atstovu į
■

ilgoje, bet santūrioje kalbo
je aiškino partijos rinkimi
nius tikslus, siekdamas savo 
laimėjimo. Bet jo rinkiminė
je apylinkėje, kaip ir visose 
kitose Montrealyje, konser
vatorių partijai nepravedant 
atstovų, nebuvo išrinktas ir 
dr. J. Ūsas. PrP*
o Birželio 17 d. J. ir S. Ri- 
meikių sodyboje NERINGOS 
Jūrų Šaulių Kuopa rengia 
pirmą šiais metais gegužine 
Pradžia 12 vai.

Draugai bei gamtos ir iš
kilų mėgėjai kviečiami daly
vauti .
o Antosė Kuncevičienė bu
vo išvykusi į Floridą pas 
seserj Juze ir švogerį Jo - 
ną Vizgirdus. Jie, gyvene 
Chicagoje ir dar ankščiau, 
Montrealyje, persikėlė nuo
latiniam gyvenimui į Št. Pe
tersburg Beach.
e Jono ir Janės Adomonių 
šeima buvo išvykusi į Chi
cago, brolio dr. Vienožinskio 
šeimoje įvykusioms vestu - 
vėms.'
o Raimondas P. Bunys susi
tuokė su Annlise Szenenyei • 
Puikios vestuvės vyko gau
sioje jaunojo giminių aplin
koje.

13 dienų su giminėm
Organizuojamos dvi puikios ekskursijos: 

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

keliaujantiems pirmą kartą.

Skambinti tel. 537-3060 • 532-8772
2385 Dundas St. WToronto Ont. Telefonas 537-2165 

M6P 1X 2 *
Vietų skaičius ribotas. Skubėkite užsisakyti. 
SIMON'S, HARMONY TRAVEL SERVICE

kelnėms
pristatant

ir atsiimant
M PHILIPPE IZZI __  ___ —_ __

SKAMBINKIT - 365-71461
NETTOYEURS CLEANERS 

........7661-A CENTRAIS 
495-90e AVĖ 

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

766-2667.
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NL REIKALAI
AUKOJO N L PO:
$300 - Toronto Lietuvių Na
mai; $200 -Montrealio Kre
dito Unija LITAS; $70 - AV 
Parapija per klebTkun.J. Ku
bilių; $50 - L. S. S-ga, Ka - 
nados Vilniaus Rinktinė; $35- 
Julija Žukauskas, Montreal; 
$ 25 - Medžiotojų-Žuvautojų

Klubas Ešerys, Oshawa ir 
Jonas Paškevičius .Montreal; 
$ 13 - Dabkus Juozas,Mont
real; $ 10 - (Montreal is ir 
apylinkės) - E. Urbonaitė, O. 
Čerkus, E. Kardelienė, Ig . 
Sajauka, Dana daugelis, Ele
onora Intas. (b. d.)

Nuoširdus ačiū NL.

ft

<5^ “NEPRIKLAUSOMA LIETUVA“ nauiom skaitytojui 
tik už $7.00 visiems 
metams ! 1Prašome iškirpti ir prisiųsti

(P avarde ir vardas)

(Tikslus adresas)

0

Jonas Rimeikis akordeonistas, savo orkestro grupe pavadi
nęs "Trimitas", grojo NL spaudos baliuje. Netingiai grojo 
visą vakarą, bet niekas nesuprato , kad Jonas grojo turėda
mas temperatūros ir grįždamas turėjo sustoti ir pasilikti 
ligoninėje. Kita nelaimė prislėgė Joną kai važinėdamas 
dviračiu sunkiai susižeidė koją ir tenka vaikščioti Su 
lazdoms. T,., ,Pileckąs, Kasperavičiams , 

PADĖKA Mrs. Levesęue, Keršytei ir
Norime padėkoti mieliems mūsų sūnui Jonui ir kitiems 

p. p. Balaišikms, Zinkams, vaikams už didelį ruošos 
Alinauskams. Keršiams, Mrs, darbą mūsų pagerbimui.

Dr. J Mališka 
Dantų gydytojai

1440 rue Ste-Cath/erine Ouest, 
Suite 600

Tel: 866'6233, namų 488 - 8328

DR. A. O. JAUGELIENfc 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL F Q-

Tel, 932- 6462; nomM 73’- 968 I.

Dr. E. Andrukaitis, M0.. m.c... «=>

TtL.r 522-7236 MONTRĖAL H2J I K4
832. Bout St-Joseph E. p. q. Canada

Dr.A.S. Popieraitis
B.A.. M.D.. C.M., M.Se., L.M.C.C , E.R.C.S.(r'

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Teh 9 31 -4024
Suite 215, Montreal 109, Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraiton gratuite - Free delivery
Skubu* ir nekainuojanti* pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

NOTARĖ

Rūta Pocauskas,BCL
NOTAIRE - NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Pork Ave. Montreal, P. 0. H 2V 4H4
Tel: 279-1 161; Re». 636-9909.

ADVOKATAS

R. J. ISganaitis, ba. bcl

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L
Svita 627, 3 P/oc. V///. Mari., 
Montr.a/, Qu.b.c H 38 2E3

Te/. (5 14) 87 l-I430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bj^ B.C.U
168 Hotra Oeme Street E.Jįuita 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

8 psl.

Sukaktuvininkai Stasys ir Jenne Rimeikiai
Nnc.trauko-į T. f. aurin a iz i o.

Mes dėkojame visiems , 
kurie prisidėjo dovanomis , mus prisiminusioms orga - 
sveikinimo kortelėmis ir nizacijoms švenčiant mūsų

MONTREAL WEST I
Automobile

PoAtlac ★ Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,

IR SU IŠIMTIMI JOMS,
> PASITARNAUS I

LEONAS GUREOCAS
• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manager*, 

LEO GUKEKAS

Montreal west
Tl WESTMINSTER SOUTH

automobile

489-5391
twaaaitfciWiiffgLi.'MtM

LIGOS IR NELAIMĖS ATVEJU
apdraudžiami svečius,
ATVYKSTANČIUS 1 KANADĄ IŠ BETKURIŲ KRAŠTŲ. 

APDRAUDŽIAME KELIAUJANČIUS ATOSTOGŲ l 

VISAS PASAULIO ŠALIS (nes neviskg ir nevisur 

MEDICARE apdraudžia).

MES ATSTOVAUJAME IR "BLUE CROSS".

GYVYBĖS DRAUDA KIEKVIENAM REIKALUI — 

PASKOLOMS, TAUPYMUI, MIRTIES ATVEJU.

V. PTAŠINSKAS

Adamonis Insurance Agency Ine.
Tel. 722-3545

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

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

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Ir.vestoci jos J,A.V. ir kt'. Kanadosprovlncijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Ave.nue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Namų 376-3731

Agentūra veikia nuo 1945m.

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

IŠLESTUVIŲ 
PIETŪS

JAUNIMUI, VYKSTANČIAM Į VI-jį

P. L. J. KONGRESĄ, sekmadienį, 
birželio 3d. po 11 vai. pamaldų

AUŠROS VARTŲ salėje.

VYRIAUSIA ŠEIMININKĖ M. Kasperavičienė, 
' menue: cepelinai. ’

Kaina: 3 doleriai.

LAUKIAME VISU .

VI-jo P. L. J. Kongreso 
Finansų Komitetas
Montrealyje

25- ąją vedybų sukaktį. sime savo širdyse visada. 
Šios d-enos mes niekada Ačiū visiems .

neužmirši t ie ir ją brangin- Stasys ir Jennie Rimeikiai

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

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE
Box 119, R.R. 2 
Maniwaki, Que. 
T e I. (819) 4 4 9-1112.

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

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

MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų......... 10%
term, indėlius 2-3 metų.....93/4%
pensijų ir namų s-tas 9’/į % 
taupomąsias s-tas .9%
depozitų-čekių s-tas .6%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines 10’/2%
nekiln. turto 1014%
investacincs 101/1%

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

Nemokoma visų nartu gyvybės drauda pagal santaupų dydj iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame ''American Express ' kelionių Čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas —• ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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