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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

SYRIJA Į PAGALBĄ
Atsiliepdama į Lebanon© 

krikščionių pagalbos prašy
mus, Slja atsiuntė 7. OOO 
kareivių tr apie 150 tankų f 
rytų Lcbanoną nuginkluo
ti musulmonų kairiuosius Ir 
Palestinos gerllus. Kiti 
2000 kareivių peržengė 

^šiaurės sieną,pasiruošę Iš- 
V laisvinti du musulmonų ap

suptus miestus.
Prezidentas Ellas Sarkis 

susitiko su Jumblatt, musul
monų kairiųjų vadu. Prane- 
šarma,kad šie pasikalbėjimai 
telkia daugiau vUčlų talkai.

MIESTU “GUERILLA’
Nedidelės plėšikų gau

jos, ypač pradeda plisti kai 
kuriuose miestuose. Dažnai, 
aršūs Ir be skrupulų, jų na - 
rial vąldina Idealistus Ir vos 
ne herbjus. Dažnai paslva - 
dina save komunistais, vien 
dėl to, kad yra nusistatę 
prieš turtinguosius pramo
nininkus.

Netoli Meksikos viena to
kia grupė šovė | 1O polici
ninkų. Iš jų 5 mirė, kiti 5 
sužeisti. Jiems išsirikiavus 
Inspekcijai, pravažiavo du 
automobiliai Ir paleido sal
ves iš automatinių ginklų .

Vienas jų automobilių vė
liau buvo rastas apleistas , 
viduje paliktas raštas,ku
riame sakoma, kad jie pri
klauso Meksikos pagrindinei 
gerilų grupe i, yra nepriklau
somi komunistai Rugsėjo 23 
grupės. Tie patys,kurie bu
vo pagrobę prieš savaitę 
Belgijos ambasadoriaus 
dukterj ir ją grąžinę už ne
mažą sumą pinigų.

Kita miestų gerilų grupė, 
prisipažinusi Fiat auto įmo
nių deginimu Turine ir Mi
lane, pas trupi no, kad Cassi- 
no Fiat dirbtuvių direktorius 
būtų ’’pašventintas” kulka l 

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIU. STUDENTU SUVAŽIAVIMO MONTREALYJE, PRAE IT IĮJ U.M ET IĮ P AB AIG O JE, NAUJOJI IR SENOJI 
VALDYBA, IR MONTREALIO STUDENTU. VALDYBA - SUVAŽIAVIMO RENGĖJAI. Iš kairės: Giedrė Vasiliauskaitė, A r.tanaš Šile ik a, 
Snaigė V ai i Onai te, Algis Senkus, Vida Adomonytė, Saulius B riki s, Vida Kudžmaitė, Gilius Bulota, Milda K upgikevičiūtė, Šarūnas N orvar 
ša, Vilija Malciūtė, Rytis Bulota ir Teresė ir Antanas Kalvaičiai. Nuotrauka H. Adomonio.

koją.
Prlsipažlndaml padegi

mais, sakosi norėję suma - 
žlntl šiek tiek pelną Iš dau - 
glatautės ’’.imperialistinės" 
kompanijos...

ŠNIPU KARŠTLIGE

Saugumo policija septy
niuose Vakarų Vokietijos 
miestuose suėmėl5 žmonių, 
Įtariamų šnipinėjimu Rytų 
Vokietijai.

Jų tarpe 3 saugumo mi
nisterijoje be dirbą, kuriems 
prieinama slapta karinė 
medžiaga.

Gegužės mėn.16 d. buvo 
apkaltinta viena moteris 
šnipinėjimu, sugebėjusi Iš
kvosti Iš pas įtraukus lo Iš Į 
tarnybos diplomato svarbių 
žinių Ir jas perdavusi savo 
mylimajam,Rytų Vokietijos 
kurjeriui.

TRŪKSTA PIENO
Quebec’o ūkininkai išpila 

pieną lauk, kai Alberto
je skundžiamasi, jog nepa
kanka lieso pieno miltelių 
veršeliams pieno pakaitalui 
pagaminti.

House of Commons Otta- 
woje buvo pasiūlyta, kad 
Pieno Produkcijos Komisija 
dabar ir ateičiai nutartų 
nustatyti žemas kalnas ple - 
nul, vartojamam gyvuliams 
Išmaitinti.

Buvo daromi priekaištai , 
kad valstybė bando parduoti 
lieso pieno miltelių užsienin 
už 1O c. svarą. Pasaulinėje 
rinkoje žmonių naudojimui 
tokio pieno kaina yra apie 
26 c. už svarą. Tačiau ka - 
nadiečiams jis kainuoja pra
dedant nuo 40 c. už svarą.

SAUSAS SAVAITGALIS
Ne todėl, kad pirkėjai nu

tarė, jog brangu, sveikata 
susirūpinę - kad " kas per-

BENDRUOMENYBĖS™
TREČIOJI LITUANISTINĖ STOVYKLA

Jaunlmas, kuris šią va
sarą norėtų Išnaudoti litua
nistikos pasitobulinimui , 
kviečiamas susidomėti 
Trečiąją Lituanistine 
Stovykla, kuri ruošiama 
rugpj. 15-27 d. d. netoli Cle
veland* o, JAV-se. Stovyklą 
jau trečius metus rengia 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos /PLJS/ Ryšių 
Centras, kurio būstinė yra 
Chlcagoje.
.Lituanistinė stovykla yra 

c&Iejų' savaičių intensyvūs 
kursai talkom! jaunimui, 
kurtu savo kolonijose yra 
baigęs šeštadienines litua
nistines mokyklas, gali 
lengvai susikalbėti, rašyti Ir 
skaityti lietuviškai. Kursai 
yra skiriami studentiško 
amžiaus jaunimui Ir jau
niems profesionalams.

Šiais metais dalyviams 
patelkiami aštuonl lituanis
tiniai dalykai. Lietuvių kal
bos pamokas duos mok. Sta
sys Barzdukas /linksnių 
mokslas / Iš Cleveland’© , 
prof. Antanas Klimas /kir
čių mokslas Ir žodžių dary
ba/ Iš Rochester’lo Ir kua . 
Juozas Valšnys /rašyba/ Iš 
Chlcagos. Literatūros kur-

 "!'• ....... ■ : 

daug, tai nesveika", - Que
bec’o provincijoje uždaryta 
didelė dauguma alkoholinių 
gėrimų parduotuvių. Iš viso 
1.500 Snaps Intų Ir biuro
tarnautojų pradėjo 48 vai. 
paslšallntfaą Iš darbo, no
rėdami sustiprinti prade
dančias atsilikti kontrakto 
derybas.

Unijos reikalauja $194 sa
vaitinio atlyginimo, ©komi
sija siūlo $ 178.

Dabar tarnautojai gauna 
pagrindinę algą $129 savai
tinio atlyginimo.

Sunku rasti teisybę, Ir 
sunku padrąsinti kai kirčiuos 
jaunuolius siekti mokslo,jei 
vien tik bohkellų kilnojimas 
žadamas taip gerai atlyginti.

sams pakviesti prof. Ilo
na Maziliausklenė/Hetuvlų 
apysakai/ ir prof.Rimvydas 
Šilbajoris iš Ohio/lietuvių 
poezija/. Su dviem Lietuvos 
Istorijos paskaitų ciklais Iš 
Connecticut atvyksta prof. 
Benediktas Mačlutka /Ne
priklausomos Lietuvos lai
kotarpis ir pokario Lietuva/.

Vakarais numatyti lietuvių 
susuktų kinofllmų seansai 
/parūpins kinematografas 
Petras Bernotas Iš Toronto/, 
Įvairios paskaitos, praneši
mai, svarstybos, tarp jų spe - 
dali paskaita apie Lietuvos 
laisvinimo bylą, kurią skai
tys Algirdas Gureckas, JAV 
Lietuvių Bendruomenės ats
tovas Vashlngtone.

Susidomėjęs kursais jau
nimas, raginamas nedelsiant 
rašyti PLJS Ryšių Centrui, 
2422 W. MarąuetteRd., Chl - 
cago, 111.60629 USA. Para
šiusiems bus siunčiamos 
registracijos anketos, ku
rios turėtųbūtl grąžintos Iki 

liepos 15 d.kartu su $1O/US/ 
registracijos mokesčiu.Sto
vyklos kaina vienam asme - 
nlul-$lOO, Įskaitant nakvy - 
nę, maistą Ir kitą aptarna
vimą. Reglsturuojamasl vi
sam stovyklos laikui. Neuž- 
s įregistravus lems vietų ne
bus. Dalyvių skaičius ribo
jamas Iki 45 asmenų, tad 
susidomėję skatinami nedel
siant registruotis.

Romas Sakadolskls

PROF. STEPONO KAIRIO 
PAMINKLO PROJEKTU 
KONKURSO REZULTATAI 
Chlcagoje, gegužės 21 d. 

jury komisija, susidedanti Iš 
pirm. dr. Jono Valaičio, sekr. 
Inž. GrožvydoLazausko, Inž . 
Kosto Burbos, Inž. Algirdo 
Didžiulio, prof. Jono Puzlno 
Ir PLIAS centro valdybos 
atstovų - inž. Juliaus L Inta
ko, Inž. Stepono Lukausko Ir 
Inž. Juozo Rimkevičiaus, 
pagal konkurso taisykles , 
slaptu balsavimu Iš 4 gautų 
projektų nustatė pirmąją Ir

antrąją premiją, Iš anksto 
nežinant autorių pavardžių.

Pirmąją premiją $ 500 
laimėjo projektas, pažymė-
tas slapyvardlnlu ženklu - 
" Gedimino Stulpai ", Šio 
projekto autoriais yra arch . 
Albertas Kerelis Ir Inž. Bro
nius Masiokas, abu Iš Chl
cagos .

Antrąją premiją $ 150 
laimėjo projektas, pažymė
tas slapyvardžiu "Žaibas" . 
Projekto autorius yra dlpl . 
stat. Inž. Česlovas Tama
šauskas Iš Philadelphljos , 
Pa.

Lietuvlij Tautinėse Kapi
nėse, Chlcagoje, tolimesnė 
paminklo statymo eiga pri
klauso nuo Prof. Stepono 
Kairio Paminklui statyti 
Vykdomojo Komiteto Ir nuo 
visuomenės finansinės para- 

r mos.

HAMILTONIEČIU. GEGUŽINĖ 
SADUNAITĖS GARBEI

SLA 72 kuopa kas metai 
gražiausiame metų laike su
ruošia geguži lę. Šiais me
tais ji Įvyks A. P o d o 1 s- 
k i o sodyboje liepos mėn . 
25 d. Vieta yra daugeliui ži
noma, nes toje, Ir gražiau
sioje ir erdvioje sodyboje 
jau 1O metų iš eilės ruošia
me gegužines > Kol kas SLA 
72 kuopos gegužinės yra 
sėkmingos. Iš jų gauto pel
no dėka, kuopos Įplaukos pa- 
slplldo Ir kuopa yra pajėgi 
skirti Įvairiems tautiniams, 
kultūriniams bei politiniams 
reikalams stambesnes su
mas. Kuopa nėra gausi na
riais, bet jų tarpe yra gana 
veiklių Ir duosnlų, kurie a- 
teina Į talką kuopos valdybai 
darbu, bei aukomis.

Šiais metais SLA 72 kuo
pos tikslas- Iš gauto pelno 
Įamžinti Lietuvos laisvės 
kovotojos, nubaustos už LKB 
kronikos platinimą Nijolės 
SADUNAITĖS vardą , Ir jos 
vardu kuopa Įneš Į Kanados 
Lietuvių Fondą 1OO dolerių. 
Šiais metais Nijolės Sadū- 
naltės vardo Įamžinimo pro
ga bus platinama loterija. 
Loterijos paramai jau gauta 
aukų. Vėliau paskelbsime 

aukotojų pavardes.
Nijolė Sadūnaltė 1974 m. 

Lietuvos okupanto suruošta
me teisme pareiškė;

" ŠI diena yra laimingiau
sia mano gyvenime. Esu 
teisiama už Lietuvių Katali
kų Bažnyčios Kroniką,kuri, 
kovoja prieš fizinę Ir dvasi
nę žmoniųtironlją, Reiškia, 
esu teisiama už tiesą ir 
meilę žmonėms. Kas gali 
būti gyvenime svarbiau, kaip 
mylėti žmones, jų laisvę ir 
garbę. Meilė žmonėms-vi
sų didžiausioji meilė, o ko
voti už žmonių teises- gra
žiausioji meilės daina. Tegu 
ji skamba mūsų širdyse, te
gu niekados nenutyla".

Nijolė Sadūnaltė atsisakė 
Imti gynėją teisme ir pa
reiškė: "Kovoti už tiesą nė
ra nusikaltimas. Ne aš turiu 
būti teisiama, bet tie,kurie 
suruošė man teismą. ’’

SLA 72 kuopos veikloje y- 
ra proga pasireikšti tr jau
nimui. Paskutiniaisiais me
tais ruošiamos gegužinės su 
tikslu pademosntruoti prieš 
Lietuvos okupantą-Sovietus , 
kurie, laikydami žiaurioje 
priespaudoje mūsų brolius, 
Ir už menką išsireiškimą 
prieš okupantą, žiauriai 
baudžia ir Išsiunčia ilgiems 
metams vergo darbams į So
vietų teritoriją. Ir daugiau
sia jaunimą, - gimusi ir u- 
žaugusĮ Sovietų okupuotoje 
Lietuvoje.

Jei būčiau jaunuolis, bū
čiau nelaimingas, jei neat
kreipčiau dėmesio Į Lietu
vos laisvės kovotoją, N.Sa- 
dūnaltės kančias ir sunkius 
darbus Sovietų kalėjime.

Pirmas pagerbtas Sovietų 
okupuotos Lietuvos kankinys 
buvo Simas Kudirka 1971 m. 
Po to sekėJonas Slmokal’ls, 
Romas Kalanta, Pr. Ir Alg . 
Bražinskai, šiais metals-N . 
Sadūnaltė. Pavergtos Lietu
vos jaunimas laukia iš lais
vojo pasaulio jaunimo užta
rimo, Kaip galima jam, nu
teistam jaunuollui-lel pagel
bėti? Pirmiausia, apie nu - 
teistąjį parašyti Į gyvenamo 
krašto spaudą. Rašyti laiš
kus Lietuvos okupantui-So- 
vletams ir reikalauti nuteis
tiesiems laisvės. Rašyti 
laiškus Į kalėjimus,kur nu
teisti© ji atlieka bausmę. NI - 
jolė Sadūnaltė atlieka baus - 
mę:

MORDOVSKAJA ASSR
PAS. JAVAS, UČR. ŽCH- 3 85-3, 

SOVIET UNION.

Savininkas sodybos, kur 
vyks gegužinė A. Padolskls, 
yra savanoris-kūrėjas Ir to
kiai SLA 72 kuopos veiklai 
rodo didelį palankumą.'Savo 
sodybą užleidžia palankio
mis sąlygomis ir prisideda 
prie gegužinės pasisekimo.

J. Šarapnlckas
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LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ Į 

C
NL Bendrovės Valdyba yra nutarusi 

laikraltji siuntinėti tik ux $5.00 pir
muosius po užsisakymo motus, t. y. 
naujiems skaitytojoms.
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Už Lietuvos i ši ai svinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
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bor liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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TAUTA NAIKINAMA J A U 3 1-ji M E T A I

Šiemet birželio 15 dieną 
sueina 35-tl metai, kai mū
sų tautą Ištiko didžiausia 
nelaimė, panašiai kaip Iš 
ano primiršto balsaus maro 
epidemijos siautėjimo Lie
tuvoje, lietuvių sodybas Ryt
prūsiuose pavertęs dtkuma.

Balsioji maro epidemija 
paprastai atslenka Iš Rytų 
šalies, lygiai kaip bolševi
kinis mūsų tautos naikini
mas /genocidas/ Iš Rusijos.

Iš Istorijos susekame gai
valingus mažesnių tautų nai
kinimus didės nlomls, kaip 
pvz., oūnų, kurie buvo at
siradę prie senosios Romos 
vartų. Maurai iš Afrikos bu
vo užvaldę Ispaniją, vėliau 
pasireiškė mongolų -totorių 
antplūdis,kuris per 240 me
tų buvo pavergęs europinę 
Rusiją Ir įsiveržė net į Aust
rijos sostinę, kur lietuvių- 
lenkų pajėgomis buvo sulai
kyti Ir atstumti { rytus.Mes 
ne tiek stebimės tokiais tau
tų naikinimo įvykiais, kurių 
tikslas buvo paslplėšlkautl 
turtų Iš turtingesnių kaimy
nų ir praplėsti savo rube- 
ž(us užgrobtų kraštų plotais. 
XX - to amžiaus viduryje 
susilaukti ko tai panašaus { 
Hanibalų, maurų, ar mongo
lu žygius, juo labiau Iš Rusi
jos šono, niekas negalvojo. 
Kas ne kas, tik jau ne ru
sai, patys per 240 metų ver
bavę totoriams, negi leisis 
Istorijoje sudergti savo vei
dą juodžiausia tautų naiki
nimo dėme ? Sakoma, kad 
Istorija tam tikrais laikme
čiais pasikartoja.

Kaip žinia, tai pasikarto
jo daug anksčiau, kai Stali
no potvarkiu iš Krymo pu
siasalio buvo Iškeldinti visi 
gyventojai totoriai. Krymo 
totoriai rusų caro laikais 
gyveno Kryme, augino vy
nuogynus Ir kitokius vaisius 
Ir gražiai, niekam nekliudy
dami, gyveno. (Vieno Iš buvu
sių Rusijos kunigaikščių tes
tamentu Ir Žemaičių vysku
pija turėjo Kryme vynuogy
ną, kuris visos Žemaičių 
dlocezljos bažnyčias aprū
pindavo liturginiu vynu).

Bolševikams' prireikė 
Išplėšti totorių šimtmečiais 
įsigytą turtą, tad tenai Ir 
įvykdė pirmą genocidą, toto
rius Išgrūdę už Uralo. . .

Su lietuviais bolševikai 
nusprendė klek kltonlšklau 
pasielgti. Pasirašęs su Hit
leriu vadinamą "nepuolimo" 
paktą su slaptais priedais, 
Stalinas pavedė savo patikė
tiniui Serovui paruošti planą 
Iškeldinti Iš Pabaltijo kraš
tų - Lietuvos, Latvijos Ir 
Estijos- gyventojus, lygiai 
kaip Ir Iš rytinių Lenkijos 
sričių, atitekusių bolševikų 
’’{takos sferon".. .

Kodėl ? .. . Bolševikai nu
simanė, kad Pabaltijo kraš
tų žmonės,patyrę slaptų su
tarčių tikslus,kad jie pateko 
į SSSR įtakos sfera, nepatirs 
2 p si.

jų pasipriešinimo.
Kadangi jau 1939 m. rug

sėjo 1 dieną vokiečiai pirmi 
užpuolė Lenkiją, o po trijų 
dienų karą Vokietijai paskel
bė anglai ir prancūzai, nieko 
nelaukęs Kremlius pasi
kvietė estus, latvius Ir lie
tuvius Ir visus tris privertė 
pasirašyti primestinę "sa
vitarpinės pagalbos" sutartį, 
kuri formaliai įgalino bol
ševikus įvesti į Pabaltijo 
kraštus raudonosios armijos 
įgulas. . . Tai matė anglai Ir’ 
prancūzai, tačiau jie kuo ki
tu buvo užimti iki kaklo; pa
skelbus karą Vokietijai, rei
kėjo skubiai tam pasiruošti. 
Juk, tiesa, jie turėjo su Len
kija apsigynimo sutartis, tik 
dėl tų sutarčių sau vaivos 
nekvaršino, kad vieną dieną 
vokiškieji naciai Ims Ir už
puls Lenkiją. . .

Nuo pat 1933 metų tik Hit
leris ruošėsi viešai ir slap
tai karui visokeriopu būdu. 
Menkai paslruošusląLenklją 
sutriuškinęs per 18 dienų,ki
tas savo armijas pasiuntė į žla". 
Prancūziją, Belgiją, Daniją 
Ir Norvegiją.

Stalinas dabar be baimės 
vykdė savo planus -užgrobti 
rusų carų valdytus Pabalti
jo kraštų plotus su tų kraštų 
nepalankiais jiems gyvento
jais. Jo įsakymu šimtai 
tekių Serovų buvo suplanavę, 
kaip nuo to "nepalankaus" 
elemento atslpalaidotl. Gal
vos nesuko niekas, kurčia 
Europa neapvertė liežuvio 
dėl Krymo totorių Iškeldi
nimo anais metais, dabar bu- kymu patalkininkauti svetl- 
vo palankesnis kaip karo 
metas. Pagal sudarytus są
rašus grūdo į sunkvežimius 
visus; senus, valkus, ligo
nius ir prekiniuose vago
nuose, kaip kokius gyvulius, 
vežė kuo toliausiai, kad nei 
pabėgt, nei sugrįžt negalė
tų. . .

Raudonosios armijos įgu
los nuo 
tvirtai 
pirmas 
klnimo
1941 metais birželio 15 die - 
ną. Maskvos surežisuotu 
būdu tie kraštai jau buvo 
"prisijungę" prie SSSR, nie
kam nepasiguošl, nieko ne- 
prįsišauksi, nebent motinų 
ir valkų klyksmu šauktume l- 
sl dangaus keršto. ..

Jei kas Ir klaustų kodėl ? 
Atsakymo niekas neduos. 
Netiesa, jei kas Ir sakytų, 
kad "mažosios tautos stovi 
ant didžiųjų vieškelio kliu
viniu ’’. Ogi Lenkija gyven
tojų skaičiumi buvo penkis 
kartus skaltllngesnė už Pa- 
baltįjį, bet Ir jos gyventojus 
vežė, kai vėliau sudarė ko
munistinę vyriausybę Ir 1.1

Toks tautų prievartavimas 
savaime Iššaukė pasiprieši
nimą prieš tokį barbarišku
mą. Kaip žinia, 1946 m.Lle- 
tovoje prasidėjo partizaninis 
karas, nelyginant Dovydo su

1939 m. spalio buvo 
įsirengusios. Tas 

Pabaltijo tautų nal- 
tarpsnls prasidėjo

! PANORAMA
RŪPINAMASI NE SAVO-MASKVOS NUSIKALTIMAIS,— 
BET WASHINGTON’O.

(Perspausdiname iš Vilniaus “Tiesos" — NusikaltimpK tonika)

PftsUiruoju melu pasaulin visuomenė sužinojo naujus faktus 
■apie nusikalstam.) JAV Centrinės žvalgybos valdybos veiklą prie* 
suverenias falls (vairiose Žemės rutulio vietose. Paskutinieji pra
nešimai lietė slaptą buržuazinių partijų Italijoje finansavimą, pa
ramą Angolos skaldyto)Iškoms grupuotėms.

Pasakojimas, kurį persispausdiname sutrumpintai iš „Lltera- 
turnaja gazela", paremtas klek ankstesniais faktais. Šluos Impe
rialistinės žvalgybos „žygius'" "" 
misija nusikalstamai CŽV veiklai

Iš tiškino oficiali JAV senato ko- 
tlrti.

Gollathu, užsitęsęs velk de
šimtame tų.

Todėl bolševikai, tuo pa
sinaudodami, pradėjo naujus 
masinius mūsų žmonių trė
mimus už " miško brolių" 
medžiagini Ir dvasinį stip
rinimą, bet jau nebe dešim
timis tūkstančių, o skaičius 
pasiekė 3-4 šimtus tūkstan-. 
člų.

Kaip 
ras Ir 
lygipj 
brolių" 

niekas tiksliai nesu- 
nesuskaltys klek ne- 
kovoj žuvo ’’miško 
partizanų, taip pat

tiksliai nesužinosime, klek 
tais metais buvo Išvežta į 
vergų stovyklas tremtinių. 
Tik pirmųjų 1941 metais Iš
vežtųjų sąrašus, skubiai bėg
dami Iš Kauno, bolševikai 
buvo palikę savo stalčiuose. 

Visos patikrintos Ir spė
jamos skaitlinės sako, kad 
jei ne tie klaikieji bolševikų 
{vykdyti genocido veiksmai, 
mūsų tauta šiandieną turėtų 
virš 4 milijonų gyventojų, 
velk prilygtų Šveicarijos, 
Norvegijos Ir Danijos gy
ventojų skaičiui.

Dėl tokio barbariško bol
ševikų elgesio su gyvento
jais užgrobtuose kraštuose 
nebe nuo šiandien pasaulis 
kelia balsą, nors Ir ne tiek 
ryžtingą, kaip pavergtų tau
tų žmonės, pasitraukę į Va
karus Ir kitus kontinentus, 
tačiau Kremliaus satrapams 
vis He "dūmai akis grau-

Todėl tautų naikini
mas, arba genocidas, tebe
vykdomas tik kitokia, pri
dengta forma, Išvežant Iš tų 
kraštų jaunimą ’’savanoriš
kai ” patalkininkauti už Ura
lo stepėse Ir Sibiro erdvė
je.

Pastebėta,kad jaunimas Iš 
kolektyvinių ūkių veržiasi { 
didesnius miestus Ir ten 
juos lengvai suregistruo
ja tie agentai, kurie minėtą 
genocido būdą vykdo, taria
mai ’’savanorišku” paslsa- 

mlems kraštams. Kai tokie 
Iš kolūkių atvykėliai mies
tuose sunkiai teranda kur 
prisiglausti , o pastovaus 
darbo neturi Iško pragyven
ti, nors sunkia šlrdlm^rašo- 
sl savanoriais.

Kasmet be privalomos ka
rinės prievolės raudonojoj 
armijoj su minėtais savano
riais Iš Lietuvos pasišalina 
dešimtys tūkstančių pajė
giausio jaunimo. Pristeigę 
daug bere Ikallngų pramonės 
įmonių, joms užimti Ir va
dovauti siunčiami Iš Rusijos 
gilumos ne lietuviai , tuo bū
dų, prask tęsdami lietuvių 
gyventojų skaičių svetimais 
žmonėmis, dažniausia Iš 
mongolų baudžiavos Išliku
siais rusais,kurių nei veidu, 
nei dvasia nebegalima atpa
žinti padoraus slavo-ruso.. j

Dabartinėje būklėje mums 
nedera šaukti pagalbos Iš 
pasaulio, pirmoje eilėje pa
tiems privalu Ištiesti mora
lės Ir medžiaginės pagalbos 
ranką ten... "kur Nemunas 
banguoja, kur srauni Šešu
pė, kad vargstantys broliai 
kuo Ilgiausiai ištvertų nepa
laužti. Kad tu, gude, nesu
lauktum, mūsų širdys kie
tos ’’ ... posmavo vysk. A. 
Baranauskas, vežamas 
tremties nurodytą vietą.

Dr.P. Mačiuliu
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„SENŲ DRAUGŲ” 
DALIA

Keista, bet atvejai su Ngo 
Din Djemu ir Rafacliu Tru- 
chilįu kiek išsiskiria iš bend
ros antikomunistinės CŽV 
veiklos krypties.

D j einas ir jo brolis Nįu bu
vo nužudyti Pietų Vietnamo 
generolų perversmo metu 
1963 metais. Kaųj jau rašy
ta, Jungtinių Valstijų vy
riausybė palaikė šį pervers
mą. Kas liečia Truchilją, tai 
kaip rašoma pranešime, „di
delį laiko tarpą, kol (is buvo 
valdžioje. Jungtinių Valstijų 
vyriausybė diktatorių rėmė“. 
Tačiau vėliau santykiai su 
vis įž.ūlėjančiu Dominikos 
Respublikos valdovu ėmė juo
dinti Jungtinių Valstijų vei
dą Lotynų Amerikos akyse. 
Be to, JAV rinitai baiminosi, 
kad del Truth Ujo represijų 
šalyje gali kilti „Kubos ti
po" revoliucija. Marionetę, 
(apusią našta, nutarė pakeis
ti.

1900 metų vasario mėnesį 
prezidentas Eizenhaueris įsa
kė, kad būtų imtasi politinių 
akcijų Truchiljui iš Domini
kos Respublikos pašalinti. ,

Sąmokslininkams buvo 
siunčiami ginklai, net kulko
svaidžiai. Siuntimo būdas — 
diplomatinio pašto maišai!

Ir vėl CŽV griebėsi kon
spiracinių priemonių. Štai 
kaip skamba CŽV reziclenlo 
Dominikos Respublikoje Hen
rio Dirborno laiškas, besi- 
skundžiąs centro lėtumu:

„Musų klubo nariai jau 
seniai pasiruošę organizuoti 
pikniką, bet jiems vis dar 
trūksta produktų salotoms 
pagaminti. Paskutiniu metu 
jie paruošė pikniko planą. 
Jis gali pavykti, jeigu jūs 
atsiusite atitinkamus maisto 
produktus. Sekančią savaitę 
jie prašė trijų—keturių ana
nasų, bet aš be instrukcijų 
iš jūsų nesutikau jiems nie
ko duoti..

Galų gale Truchilją nužu
dė, atrodytų, patys dominl- 
kiečiai. JAV generalinis kon
sulas Dirbornas tuojau pat iš
važiavo iš šalies, o valstybės 
departamentas atsiuntė įsa
kymą sunaikinti visus doku
mentus apie ryšius su są
mokslininkais. Tačiau buvo 
reikalaujama išsaugoti išva
karėse atėjusią prezidento te
legramą, kad Jungtinės Vals
tijos nepritaria politinėms 
žmogžudystėms. Tai turėjo 
tapti alibi, sulaikančiu kalti
nimus Vašingtono adresu.

Ir vis dėlto neišvengta ne
sklandumų. Truchiljo nužu
dymo metu JAV prezidentas 
buvo Paryžiuje, ir ryšys pa
sirodė besąs pernelyg opera
tyvus: spaudos sekretorius 
Pjeras Selindžeris paskelbė 
apie nužudymą dviem valan
domis anksčiau, negu tai bu
vo paskelbta pačioje Domi
nikos Respublikoje...

ŽMOGŽUDYSTE 
SANTJAGE

faktus 
tirdama

Sukrečiančius 
kino komisija, 
kius Čilėje. Nuo 1970 
spalio 5 iki 20 dienos

išaift- 
jvy- 

nielų 
CŽV

ŽMOGUS BE AMBICIJOS I.

Visa Amerika Ir Europa 
priėjo Išvados, kad JAV už
sienio reikalų mlnlsterls 
dr. H. Klsslngerls yra nuve
dęs Vakarų pasaulio užsie
nio politiką 1 akllgatvį. Už 
Izraelio Interesus parduo
damas Kremliui visą Vakarų 
pasauli, {skaitant Aziją, Af
riką ne tik Ameriką Ir Vak. 
Europą.Kadangl dr. H. Kls
slngerls Iki 15metų amžiaus 
gyvena Vokietijoje, ten lan
kė gimnaziją, ^avo vokiškos 
disciplinos paklusnumo be 
asmeninės Iniciatyvos, ap
sisprendimo pradus ’’vykdyti 
kas {sakoma iš viršaus”. GI 
bendrai vokiečiai niekada 
nebuvo peri diplomatai. Tai 
dr. H. Klsslngerls, spren
džiant Iš jo nuveiktų užsie
nio politikoje katastrofiškų 

užmezgė ryšius su 21 žymiu 
Čilės armijos ir karabinierių 
policijos vadu. Čiliečiai, ku
rie sutiko dalyvauti pervers
mo organizavime, gavo tvir
tus JAV vyriausybės para
mos — tiek prieš perversmą, 
tiek po jo — pažadus.

Viena svarbiausių kliūčių, 
už kurių užkliuvo Amerikos 
žvalgyba Čilėje, buvo armi
jos vyriausiojo vado Rene 
Sneiderio pozicija. Generolas 
reikalavo gerbti ir saugoti 
konstituciją. Kadangi gene
rolas Šneideris tvirtai laikėsi 
savo įsitikinimų, jo pašalini
mas tapo būtina perversmo 
sąlyga. Sąmokslininkams ne
pavyko priversti generolą at
sistatydinti arba pasiekti, kad 
jį paskirtų į kitą postą. To
dėl jie nusprendė Šneiderį 
pagrobti. Pirmą kartą tai ban
dė atlikti 1970 metų spalio 
19-ąją grupė karininkų, ku
riuos rėmė CŽV. Antras ban
dymas (taip pat nesėkmingas) 
buvo sekančią dieną. 1970 
metų spalio 22-osios ankstų 
rytą CŽV atstovas perdavė 
automatus ir šovinius grupei, 
patyrusiai nesėkmę prieš tris 
dienas. Tą pačią dieną vykęs 
į darbą generolas Renė Šnei
deris buvo mirtinai sužeistas.

KUR VEIDMAINIŠKUMO 
RIBOSI

Pranešimo „Epiloge" komi
sija teigia, kad visi šie są
mokslai.........šaltojo karo" pa
sekmė. Tačiau iš tikrųjų es
mė ne laikiname politinio 
proto aptemime, o pačioje 
Jungtini!) Valstijų pokario 
dešimtmečių, „šaltojo karo“ 
melij. užsienio politikoje. 
Tikslai pateisino " priemo
nes. .. CŽV veikėjas Herma
nas Kentas 1949 metais iš
leistoje knygoje „Strateginė 
žvalgyba Amerikos pasauli
nės politikos tarnyboje" mi
ni visas leistinas priemones 

šantažų, visų rūšių sabo
tažą, minas, pasalas, nužudy
mus, nunuodijimus, krimina
linių elementų panaudoji
mą. ..

Pranešimo „Prologe" pažy
mima. kad „į to meto įvy
kius reikia žiūrėti Jungtinių 
Valstijų politikos ir veiks
mų. nukreiptų prieš komu
nizmo plitimą, kontekste." 
Todėl CŽV veiksmai teisina
mi kaip „pasaulinės kovos 
prieš komunizmą dalis".

— Mums reikia kai ką pa
keisti savo pažiūrose, — pa
sakė ta proga senatorius 
Mondeilas. — Amerikos liau
dis visiškai nenori būti pa
saulio žandaru, pasiruošusiu 
įsikišti į bet kokius įvykius 
Žemės rutulyje. Reiktų su
prasti, kad negalima pakeis
ti istorijos eigos kelių dole
rių, kelių melagingų pareiš
kimų ar kelių pistoletų pa
galba.

Pagaliau komisija nutarė: 
.Mes smerkiam žudymus ir 
atmetam juos, kaip Amerikos 
politikos įrankį“. Kaip sako
ma, geriau vėliau, negu nie
kada. Komisijai teko daug 
padirbėti, kol ji priėjo to
kios išvados. Tačiau ar rei
kėjo 280 puslapių parodymų, 
kad suprastum šią tiesą?

Reikia pasakyti, kad egzis
tuoja nemaža tarptautinių do
kumentų, draudžiančių kištis 
į kitos šalies vidaus reikalus 
ir, aišku, žudyti užsienio po
litinius veikėjus. Šiuos doku
mentus yra pasirašę ir JAV 
atstovai. O šeštos Jungtinių 
Valstijų konstitucijos antras 
straipsnis skelbia neliečia
mais tarptautinės teisės 
straipsnius, kuriuos pasirašė 
Amerika. Taigi komisija su 
savo- išvada pavėlavo mažų 
mažiausiai 200 metų!

Kur veidmainiškumo ribos? 
Šalis, skelbianti demokrati
nius šūkius, naudojasi sam
dytų žudikų paslaugomis. Ša
lis, žodžiais ginanti laisvę, 
žudo tuos, kas bando žengti 
laisvės keliu. Garsiai Ameri
koje kalbama apie žmogaus

ėjlmų, tik vykdo, kas jam 
’’slaptos grupės” yra {saky
ta. Dr. H. Klsslngerls vi
sai nesupranta Vakarų 
krikščioniškojo pasaulio Iš
silaikymo esmės, išlikimo. 
Dr. H. Klsslngerlo politika 

<remlasl nuolaidomis, išsi
plik Imu, pasitraukimu. Tai 
kiekvieno žydo, per amžius 
persekiojamo, skriaudžiamo 
psichologija. Juk kai žydą 
Europoje kas puldavo, tai jis 
Išsipirkdavo, arba pabėgda
vo, niekada { atvirą kovą 
nestodavo.

Toks yra Ir dr. H.Klssln
gerls. Kaip žmogus Ir kaip 
žydas, gal jis yra Ir geras, 
Ir protingas, Ir mokslui ga
bus. Deja, pasaulio galybei, 
JAValstybėms Ir Vakarų pa
saulio užsienio polltOchl 
vesti - yra netinkamas. Tą 

teises, tačiau J visą pasauli 
žiūrima kaip j mišką, kuria
me galima medžioti neįtin
kančius, o taip pat j nemalo
nę pakliuvusius „senus drau
gus".
KAS TOLIAU?

Komisija siūlo kongresui 
priimti įstatymą. griežtų 
griežčiausiai uždraudžiantį 
kitose šalyse žudyti oficia
lius asmenis. Bet Ir esančių 
įstatymų užtenka, kad supras
tum — tokie veiksmai laiko
mi kriminaliniu nusikaltimu.

CŽV jau išleido vidaus in
strukciją apie „panašių dar
bų" sustabdymą. Tiesa, ji 
prasideda kiek juokingai: 
„Neseniai spaudoje vėl pasi
rodė. tvirtinimai, esą CŽV už- 
siiminėjusi ž.udymais. Kaip 
jūs visi gerai žinote, to nėra. 
Ir agentūros politika šiuo 
klausimu nuo senų laikų aiš
ki. Nežiūrint to. ..“ Ir toliau 
aiškinama ši „senų seniausia 
ir aiški" politika.

...Toks eilinis skandalas 
Vašingtone. Senatorius Mon
deilas laiko jį „tragiškiausiu 
puslapiu Amerikos istorijo
je". Puslapiu, kuris dar ne
baigtas.

O kas žino, apie kokius da
lykus kalbama slaptuose FTB 
archyvuose? Visai neseniai 
televizijos kompanija Si Bi 
Es perdavė laidų apie prezi
dento Džono Kenedžio nužu
dymo aplinkybes. Joje nag
rinėjamas daugiau negu 
keistas CŽV ir 1- 1B elgesys 
tomis dienomis.

„Mes žinome, — rašo laik
raščio „Niujork post“ ap
žvalgininkė Karieta van
Horn, — kad, išaiškėjus vi
siškai ir siaubingai tiesai 
apie Kenedžio ir Kingo nužu
dymus, FTB ir CŽV pasirodys 
besančios sąmokslo dalyvė
mis. Pagrindinėmis arba ant
raeilėmis, tačiau dalyvėmis!" 

„CŽV atstovas perdavė 
kažkokiam kubiečiui plunks
nakotį su nuodais prieš Kast
ro tą pačią dieną, kai buvo 
nužudytas prezidentas Kene
dis. -- rašo redakciniame 
straipsnyje „Niujork post".— 
Sis liūdnas faktas jiatvirtina 
spėliojimus tų, kas siūlo iš
tirti ryšius tarp x sąmokslų 
prieš Kastro ir Kenedžio nu
žudymo".

Istorijos ironija: 1963 me
tų lapkričio 22 dieną, Kene- 
dž.io nužudymo ir užnuodyto 
plunksnakočio įteikimo die
ną. prasidėjo ir derybos dėl 
JAV — Kubos santykių nor
malizavimo.

— Mes 
plausime 
senatorius 
Ištisus du
gybos organuose vyravo ši 
filosofija (prieš komunistus 
leistinos visos priemonės — 
red ). Šiandien mes matome 
viso to rezultatus... Juokin
ga. o kartu ir tragiška, <kad 
mūsų tėvynės nepriklausomy
bės 200-ųjų metinių išvakarė
se tenka svarstyti tokias pro
blemas. ..

Taigi, kas toliau?
Netiesiogiai į šį klausimą 

atsakė žurnalas „Taim" 1975 
metų gruodžio 1 d. Nors 
Jungtinės Valstijos, rašė žur
nalas, paskelbė 
čios į Portugali jos vidaus rei
kalus, .. _____
kad... CŽV užmezgė ryšius 
su Azorų salų separatistais... 
CŽV ruošiasi ginti Azorus, 
jeigu Lisabona taps komunis
tine.“

CŽV istorija kartojasi... 
Bet pasaulio istorija žengia 
savo keliu. Ir jokiomš impe
rialistinių žvalgybų specia
liosioms tarnyboms nepavyks 
jos sustabdyti.

Ps. Kas atydšiau perskaitė Šį 
perteiktą Maskvos k altinimą W ash- 
ingtonui, turėjo susidaryti nuomo
nę, kadMaskvanori užbėgti J AV-s'e 
naujoms tyrinėjimu išvadoms, kad 
prez. ]. Kennedy nužudymo sąmoks
las galėjo būti per Castro ii 
Maskvos. , . N L.

sėjome vėją Ir 
audrą, — pasakė 

Haris Kartas. — 
dešimtmečius žval-

„riesikišan-

redakcijai žinoma,

jau pastebėjo visi žymes
ni amerikonai politikai, se
natoriai, kaip H. Jackson 
/žydų mėgiamas Ir remia
mas/. Svarbiausia, kad dr. 
H. Klsslngerlo pavojingumu 
Ir didžiausiu kritiku tapo 
prezidentinis kandidatas 
Reagan, respublikonas, ku
riam gal pasiseks nustumti 
G. Fordą nuo prezidento kė
dės. Kanados, JAV Ir Eu
ropos spauda Iškelia dr. H. 
Klsslngerlo netinkamu
mą būti valstybės sekreto
riumi. Aną savaitę per te
leviziją dr. H. Klsslngerls 
pasižadėjo sekančiais me
tais pasitraukti Iš pareigų. 
Tai bus jau vėlu. Laikas da
bar jei norima Išgelbėti pre
zidentą G.Fordą.Kodėl Hen
rikas ’’nesusipranta”,: lieka 
m|slė. K.Rudmlnas,

Ontario.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Minskas
Netrukus svtesos Ima 

stiprėti Ir įvažiuojame Į pir
muosius priemiesčio kvar
talus. Visi keleiviai jau pra
deda bruzdėti, nukeldami 
lagaminus nuo lentynų. Trau
kinys įslysta į gana didelę 
Minsko stotį. Vidurnakčio 
šviesos plieskia peronuose. 
Štai jau Ir atvykome. Pra
sideda vėl nežmoniškas tam
pymas is su lagaminais. Jų 
kiekvienas turime po kelis. 
Sudarę grupes, gelbstlme 
vieni kitiems nusikelti že
myn ant perono. Neužmirš
tame Ir savo gėlelių kibire. 
Kažkas jas skubiai Išverčia 
ant perono Ir mes atslren- 
kamo savąsias. Atidarda 
dviejų vyriškių traukiamas 
bagažinis vėžlmėlls. Jie 
skubiai sumeta ant jo mūsų 
sunkiuosius lagaminus ir nu
darda kita kryptimi, link 
pervažos o mes,tempdamle
si kitus rankinius nešulius, 
kulniuojame lyg požeminių 
perėjimų. Nusileidę plačiais 
laiptais, skirtame ilgais tu
ne! lals pirmyn. Stotis pan 
švari, tunelių sienos, lubos 
Ir grindys iškloti baltomis 
glazūruotomis plokš’elėmls.

Pasiekiame patį stoties 
pastatą. Gan erdvus ir mo
derniškas. Ten prie stoties
jau laukia porą Tnturlsto au
tobusų, kurie mus ir mūsų įvykių.
mantą gabens link mūsų Visų pirma reiktų pami- Karo muziejus
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Pulkl liepos naktis. Mies
tas gan naujas, moderniškas 
Ir tylus. Naktinis gyvenimas 
gan apnykęs. Gatvėse žmo
nių Ir mašinų gan reta. Pui
kiai išplanuotais bulvarais 
ir prospektais, traukiame 
link savo naujosios būs’inės, 
kuri bus mūsų pastogė se
kančioms trims naktims.

Atvykstame prie gan mo
derniško daugiaaukščio pa- 
s ta to ant plačios "Parko ma
gistralės", atokiai nuo mies
to centro, nors Ir ne perto- 
11, nes galėdavome pėsčio
mis pasiekti mies*o centrą.

Mūsų lagaminai atvyksta 
kitu autobusu. Šis viešbutis 
yra gan naujas, turintis porą 
valgomųjų salių Ir atskirą 
naktinį klubą, kur vakarais 
groja šoklų kapela ir vyksta 
"s»ape show".

Vėl įsitaisome po porą 
žmonių kambaryje su priva
čiais tualetais. Po tokios 
jaudinančios dienos, nervus 
ardančio atsisveikinimo Vil
niuje Ir kelionės per šias 
Istorines Rytų Lietuvos vie
toves, sumingame poilsiui, 
kurio teko tiek mažai kas 
naktį per visą šią mūsų ke
lionę.

Šias tris dienas Minske 
praleisime laikydami mles- 
tomuzlejus ir apylinke s, taip 
pat matysime keletą pamink
lų Iš praeito karo krūvi ių

karo eigoje buvo paverstas į apžiūrėti garsiojo 1941-1945 
didžiulę Išdegusių namų metų tėvynės karo muzle- 
grluvėsių krūvą. Buvo tell- jaus. Pirmiausia, atskiroje 
kę gal porą senų bažnyčių, salelėje mus apšviečia apie 
senas teatras aukštai ant kalkurluos praeltokaro įvy- 
kalvos Ir keletas bakūžėlių kius, pogrindžio kovas su
priemiesčiuose. Teko visą 
miestą iš pagrindų perpla
nuoti Ir atstatyti. Žvelgiant 
į miesto planą, turiu pasa
kyti, kad planavimas gavosi 
labai estetiškas, praktiškas 
Ir erdvus.Planuotojai paliko 
didžiulius parkų plotus pagal 
Svisločios upės vagą. Gatvių 
išplanavimas labai moder
niškas, prilygstąs daugeliui 
vakarietiškų miestu. Plačios 
gatvės, prospektai, bulvarai 
raižo kvartalus įvairiais 
kampais. Taisyklingų sta
čiakampių blokų - reta su
tikti.

Labai įdomu, kad pats 
mies‘o centras su unlversa- 
llnėmis parduotuvėmis, gy
venamais namais, muziejais 
ir įvairiomis įstaigomis bu
vo planuoti ir atstatyti pa
naudojant 18-19 amžiaus sti
lių. Statyboje buvo vartoja
ma sunkaus mūro technika. 
Namai 4-6 aukštų puikuojasi 
barokiniais ir kitokiais kla
sikiniais fasadais. Ypatingai 
mano akį sužavėjo pagal Vil
niaus Katedros stilių pasta
tyti Baltarusijos Profsąjun
gų Rūmai, kur randasi pra
eito karo įvykių muziejus. 
Graikų Akropolio šventyklų 
pavyzdžiu - trikampiai sto
gai iš visų pusių apsupti 
įvairaus stiliaus kolonimis, 
Iškyla virš 4 aukštų. Prie
kyje - didžiulė aikštė, pro 
šoną - platus Lenino pros
pektas skrodžia miestą iš 
Pietvakarių į Šiaurės Rytus.

Tai vaizdingiausia Minsko 
gatvė. Ją važiuodamas pama
tys i galybe s s varblauslų 
miesto įdomybių. Nepapras
tai imponuojantys didžiuliai 
miesto parkai, pavadinti 
baltarusių poetų Ir rašytojų 
vardais. Abiem pusėm bul
varo - magistralės, kurios 
parką ir upę kerta aukštu, 
plačiu ir masyviu tiltu. Re
giniai nuo šių vietų tikrai 
puikūs. Parkų medžiai atro
do jau daugiamečiai, tačiau 
daugumas medžių ant šali
gatvių -didžiumoj liepaitės - 
jau pasodinti pokario metais. 
Gatvei ir miestui jos sutel
kia malonų įspūdį.

Pati miesto topografija 
susidaro iš poros plačių 
aukštumų, kurios labai retai 
nusileidžia link Svisločios 
upės vagos ir vėl pamažu
yla aukštyn.

okupantais. Kalbėjo pagyve
nusi moteris, Baltarusijos 
pogrindžio kovų herojė. Ji 
mums pasakojo, kad Gudija, 
proporcingai imant, neteko 
apie trečdalio savo gyvento
jų, žuvusių įvairiose karo 
pasėkose.

jPo to einame žiūrėti pa
ties muziejaus. Gerai pa
rengti eksponatai. Čia chro
nologine tvarka dėstomlkaro 
metų įvykiai, visi svarbieji 
mūšiai ir įvairios kovos 
Baltarusijos vietovėse. Ju
dame iškambarlo į kambarį, 
patekdami į partizanų pože
mines slėptuves,kažkur pla

BRAZILIJA
DID2IAI gerbiamas 
PUSIAU - PILIETIS

Arnoldo Felmano veikalas apie Brazili- 
|oje (pilie tintuosius
(Arnoldo Felmanas. SUA EXCELfcN- 
CIA. MEIO-CIDADAO, Editora Cupo 
lo S3o Paulo, Brazilija. .1974. Kaina 
20 kr. (3 dol.) (21 5 psl.). Įvadas Brazi
lijos Rašytojų draugijos naršo Mer.otti 
del Picchia.) 

Lietuvos Neprklauaoinybės dvide
šimtmečio proga Lietuvos konsulate 
S5o Paulo D.L.K. Gedimino ordiną 
konsulas prisegė Arnoldui Felmanui, 
1906 metais Kaune gimusiam ir 1928 
metais į Braziliją atvykusiam piliečiui, 
kuris šiandien yra pramonininkas, pla- r_______,________  _____ j ___ t
čiau pažįstamas prekybos ir valdžios skaičiaus pilietybę gavus. Bet knyga 

baigiama ryžtingai viltimi, kad ir tų 
kraštutinių P. Amerikoje jei ne visame 
pasaulyje neteisingiausių įstatymų liku
čiai bus visai panaikinti, tepaliekant gi
musioms piliečiams teisę prezidentūros 
atžvilgiu.

Pokarinės konstitucijos dvasia priva
tes klubai, kaip S&o Paulo arklių lenk-

įstaigose. Savo - ir kartu Brazilijos imi
granto • kelione Felmanas vaizdžiai, la
bai sklandžiai ir įdomiai atpasakoja 
portugalų kalba knygoje „Sua Er.celėn- 
cia... Meio cidadEo” (Didžiai Gerbia
mas... pusiau pilietis)

Baigęs Prancūzijęje teisės mokslus, 
Kauno gatvėje išgirdo propagandą apie 
imigraciją Brazilijon, ir jau kelionėje 
laivu ‘tapo bendrakeleiviu ir hituv'ų 
vertėju bei vadovu.Jstojęs į nejudamo
jo turto bendrovę, iš karto ieškojo prie
monių imigrantams surasti tinkamas 
gyvenamąsias sąlygas. Iš to išaugo tie
siog aistra kovoti už Brazilijos natfliali- 
zuotų piliečių teises, kurios ypatingai 
nuo 1938 metų žymiai skyrėsi nuo gi
musiųjų brazilų teisių. Felmanas paaiš
kina jau paskutiniuose knygos skyriuo
se, kad jo gyvenimo ir šios knygos tiks
las yra remti naujuosius piliečius ir tuo 
pačiu puosešėti mcilęibei pagarbą Brazi
lijai

Bet kodėl tas klausimas iškilo? Sa
vais ir kitų žodžiais įrodo, kad Brazili
jos pilietybę priėmęs svetimšalis prak
tiškai lieka svetimšalis, „susidėjęs, bet 
be moterystės”, atsisakęs senosios savo 
tėvynės ir likęs be naujosios, kadangi 
naturalizuotajam suteikiamos teisės tik 
pusiau, o tai yra teisinė klaida. Ipilietin- 
tas gyventojas lieka pusiau-pilntis, nors 
Brazilija yra kraštas, kuriame imigraci
ja yra priimta šalies žymė, šiuos teigi
mus paremia labai stipriai trys priedai: 
S5o Paulo, universiteto teisės prof. 
Silvio Rodrigues, buvusio Advokatų 
instituto pirmininko JoEo. de Oliveira 
Ftlho, ir imigranto filosofo Vilem Flu- 
sser kalbos bei pasisakymai.

Felmanas moka skaitytoją privesti 
prie dėsnio, Kurį pats nevisada išdėsto. 
Kelis kartus apibūdina Brazilijos socia
linę, ekonominę sistemą, kuri keturis 
šimtus metų laikėsi patriarchalinės tvar
kos, ir kurią kaip tik industrializacijos 
metu nuversti padėjo imigrantai. Ir pa
ti kiečiausia ironija yra, kad imigrantas, 
įvesdamas Braziliją į pramonės amžių, 
ypatingai po 1930 metų, padeda suteik
ti kraštui ekonominę nepriklausomybę, 
kai tuo pačiu metu jam neigiamos pa
grindinės žmogaus teisės pilietybės sri
tyje. Užtat ir knygą pradeda duodamas 
davinius iš pramonininkų tautybės:

1962 metais statistika rodo, kad 
industrialai (kuriuos jis skiria nuo ka
pitalistų ir nuo paprastų administrato
rių) iki trečios kartos sudaro 84,3 
nuošimčius visų pramonininkų Brazili
joje, o senųjų brazilų šioje klasėje esa
ma tik 15,7 proc; imigrantai pirmoji 
karta - 49,5 proc, antroji karta 23,5 
proc, trečioji - 11,3 proc. grynai vieti
niai - 15,7 proc. Didžiausiame Pietų 
Amerikos pramonės centre - S2o Paule, 
šis imigrantų įnašas ypatingai jaučia
mas. Brazilą skaitytoją Felmanas nura
mina, sakydamas, kad užsieniečio įna
šas nėra jo didesnio išsilavinimo ar pro
tingumo išdeva, bet kad pasitaikė tokia 
istorinės — socialinės evoliucijos kelyje 
proga. Kiek aiškiau priede išsireiškia 
iš Čekoslovakijos žydų kilmės filosofas, 
tidp pat kaip ir autorius didis Brazilijos 
šalininkas, sakydamas, kad vietinis bra
zilas artimiau išgyvena krašto tikrovę, 

čiųjų Gudijos miškų masy
vuose. Matai jų iš rąstų pa
gamintas gyvenamas patal
pas su stalais Ir suolais, ku
rie tarnavo Ir jų darbui ir 
poilsiui. Cla vėl atsiduri di
džiulėje erdvėje, kur išdės
tyti pereito karo vokiečių ir 
rusų ginklai, nuo lengvųjų 
mašinpistollų "mandalinku", 
(kl pačių sunkiausių lauko 
patrankų, ar priešlėktuvinių 
pabūklų.Čia vėl guli suviręs 
motoras rusiško "Yak" nai
kintuvo, numušuslo rekordi
nį skaičių priešo aviacijos 
Iš čia pakliūvame į tamsų 
kambarį, kuriame vaizduo
jamas vokiečių padegtas 
baltaruslųkalmeUs sulieps- 
nojančlomls trobelėmis. Čia 
didžiulė dėžė su sudegusių 
žmonių kaulų liekanomis.

/Bus daugiau/

Nuo 1938 metų Felmanas bandė 
pravesti liaudžiai namų finansavimo sis-, 
tema - rotatyvinj kreditą. Koloniali- 
nės galvosenos valdžia ir pati bankų sis
tema nepriėmė jo minčių, ir tik 1964 
metais federalinė valdžia tokią tvarką 
plačiai įvedė, gan panašią į JAV-se vei
kiančius metodus kuriuos Felmanas 
daugelyje kelionių ir ekonomijoms tu di- 

kucios ir po Nepriklausomybės pasl.el- jose Columbia universitete 1948 metais 
tyrė. S5o Paule įkūrė įvairiausias miesto 
sritis, kurių dalyje gyvena daug lietuvių,

o mugrantas gali geriau tą padėtį pa
keisti, kadangi jis pažįsta kitus mode
lius ir pavyzdžius, kurie skiriasi nuo se
noviškos kolenialinės sistemos, pasili- 

bimo 1822 metais.
įdomiausias skyrius liečia pačias ipi- 

lietintų teises, iš imperijos respublika kad net gyventojai pradėjo jį vadinti 
virtusio krašto 1891 nu tų konstitucija 
naturalizuotiems užtikrino visas teises, /i sis metais vedė derybas su Rockefel- 
išskyrus, kaip ir JAV-se, tapti preziden-lerio Fundacija, 1953 metais dalyvavo 
tu ar viceprezidentu. Po Pirmojo pašau-Liaudies Namų studijų komisijoje, 1956 
linio karo valdiškoje aplinkoje pradėjo 
dygti nacionalizmas, nukrypęs nuo pat
riotiškumo, kuris įtarinėjo kitataučius, 
kaip kokius šnipus. Nuo 1938 metų i- 
kr 1946 merų konstitucijos griežtėjo į- 
statymai, kurie po 1959 metų iki Šių 
laikų pamažu atleidžiami, suteikiant 
vis daugiau lygybės vieniems ir kitiems 
piliečiams, kad ir po nustatyto metų

tyniu draugija, pratęsė daug lėčiau, ne
gu numatė konstitucija. Bet Fftlmanar 
pabrėžia, kad pati brazilų tauta visuo
met užsieniečius priimdavo ir priima 
pilnai, be diskriminacijos, kuri pažymė
jo nuo liaudies atsiskyrusią valdžią. 
Pavyzdžiui, 1946 m. dokumentas na- 
turalizuotiems piliečiams draudžia ne 
tik tapti prezidentu, seimo bei senato 
fe degaliniais atstovais (kurie eventua
liai prezidentą pavaduoti galėtų), bet 
ir teisėjais (nors gali būti prisa&din- 
tais teismuose), kariuomenės kapelio
nais (nors gali būti atsargos karininkais} 
atsakingais už periodinę spaudą bei jos 
platintojais, kaimo mokyklos vedėjais 
ir pradžios mokyklos mokytojais. Drau 
džiama kitur gimusiems Brazilijos pilie
čiams vesti diplomatinės tarnybos na
rius, būti kooperatyvų valdybose, dės
tyti portugalų kalbą, Brazilijos geogra
fiją ar istoriją, būti savininkais ar vedė
jais susižinojimo priemonių įmonėse, 
būti lėktuvų tarnautojais, užsiimti bet 
kokiu darbu jūros, ežerų ar upių laivuo
se.

Felmano ilgametę kovą palaikę sei
mo atstovai ir kiti valdžios pareigūnai 
nuolat cituoja kitus įstatymus, kurie 
dalyvavimą kai kuriose srityse riboja 
santykiu: 75 pre,. gimę brazilai, 25 
proc. užsieniečiai ir naturalizuoti pilie
čiai. Pavyzdžiui, sudaryti daugiau kaip 
tą nuošimtį laivų įgulos, arba gyvenan
čių 150 km. nuo valstybės sienų arba 
būti įmonių vedėjais 150 km. nuo sie
nos.
Iš profesijos dar išskiriant chemikai: tik 
gimę brazilai gali užsienyje gautus dip
lomus pristatyti pripažinimui šiame 
krašte.

Lietuviui skaitytojui būtų gal įdo
mu sužinoti daugiau. Autorius pamini 
tarp 1946 m. konstitucijos 54-ių teisių, 
paneigtų kitur gimusiems Brazilijos pi
liečiams, kad bet kokia meninė progra
ma privalo turėti kūrinių, parašytų 
Brazilijoje gimusiu, muzikų, dramatur
gų ir t.t. Iš gyvų liudininkų žinome, 
kad H karo metu buvo draudžiama tele
fonu, gatvėje, autobuse kalbėti sveti
momis kalbomis; buvo uždrausta prez. 
Getuiio Vargas valdžios užsieniečių drau 
gijų narais priimti Brazilijoje gimusiąją 
antrąją ir tolimesnes kartas, kad tokios 
organizacijos greičiau išmirtų; neleista 
periodinė spauda kitomis kalbomis. 
Kiekvienas Brazilijoje gyvenąs lietuviš
kos dvasios asmuo arba lankytojas iš ki
tur gali akivaizdžiai matyti tokios ofi
cialios laikysenos, kad jau ir panaikin
tos, pasekmes lietuviškose nuotaikose, 
veikloje, net gal ir savigarboje. Auto
rius apie tai nekalba, ribodamasis dau
giau teisiniais ir pramonės klausimais.

Savo laimėjimus arba pastangas ats
kirai atpasakoję skyriuose, kurių tik 
vienas — apie SJo Paulo universiteto 
kūrimą - liečia įvykį, kuriame pats 

beįmanąs nedalyvavo, išskyrus kaip 
studentas. Visi kiti pavyzdžiai buvusį' 
Uetuvos pilietį kukliai bet aiškiai paro
do vedamojoje vietoje, visai be pagyrų, 
bet kaip vieno imigranto nueitą kelią.

Štai beveik humoristiniai atpasakoja 
mėtų aliejaus ekspdrtą 1939 metais, 
kai Brazilija tapo vienintelė Žalės (Kini
jai ir Japonijai pradėjus kariauti), kuri 
aliejų eksportavo. Neturėdami jokio sta
tistinio pagrindo, brazilai augintojai pra 
žovė ir apskaičiavo nerealias kainas, vė
liau sukniubdami po milžinižko der
liaus iššauktomis mažomis kainomis. 
Felmanas, nujausdamas krizę, savo su
pirkta mėtų aliejų pardavė aklai pasise
kimu tikinčiam brazilui, kad šis iŽ 
nuostolių ižmoktų apie ekonominių 
tyrimų bei statistikos darba”. Auto
rius įsteigė pirmą Ekonominių tyrimų 
institutą ir buvo jo direktoriumi daug 
metų, pr.tarnaudamas vietinei ir užsieni
nei pramonei

Jo pastangomis Bostono universite
te ptof. Maurice Halperin įvedė specia
lų kursą apie Braziliją, kuri lankė visa 
eilė prekybininkų ir diplomatų, o SSo 
Paulo valstijos gubernatorių prikalbino 
padovanoti viena geriausių knygynų 
braziliškų studijų srityje

.neturtingųjų krikšto tėvu”. Tais pa-

rn. Bogotoje atstovas pirmame tarpa- 
merikiniame apgyvendinimo klausimu 
suvažiavime.

Knygoje aprašome laikotarpyje SSe 
Paulis iŠ 800.000 gyventojų miesto 
1928 m. išaugo t tris milijonus ’956 
m., o dabar, be priemiesčių, iki septy 
nių. Kaip tik tarpkarinio laikotarpio 
dvarininkai tikėjosi pigios ir paklusnios 
darbo jėgos aklams, pageidaudami lo
tynų kilmės imigrantų, o atvykę iŠ kitų 
kraštų, įskaitant apie 40.000 Lietuvos 
piliečių, juos nuvylė, nes tokiai patri
archalinei, beveik vergijos feudallnei 
sistemai nebuvo tikę, ir greit išbėgo į 
miestus, kur ir davė paspirtį pramonei, 
iki to laiko ribotai XIXa. įsteigtomis 
italų audyklomis.

Siekdamas žmogaus teisių įgyvendi
nimo, papasakoja savo vaidmenį ir „bal
tųjų vergių" prekyboje SSo Paulo mies
te, kuri prievarta išnaudojo asmenis. 
Vėliau kandidatavo Darbininkų parti
joj į valstijos seimą, ir teismas jo kandi
datūrą atmetė Vyriausias teismas tikpc 
ketvertų metų pripažino natūralizuoto 
piliečio teisę būti kandidatu į valstijų 
ątstovus. (Osenoje 1891 konstitucijoje 
net tikri užsieniečiai galėjo būti miestų 
valdybose).

1961 metais SSo Paulis suteikė jam 
Garbės Piliečio titulą.Iškilmių proga 
pasinaudodamas, pats ir per draugus 
tęsia kovą už lygias teises visiems pilie
čiams.

1951 m. įsteigė Sąjungą užnaturali- 
zuotų piliečių teises ir jai vadovauja iki 
šių dienų. 1952-1956 m. buvo iždinin
ku, nuo 1956 pirmininku S3o Paulo 
skyriaus prie Jungtinių Tautų nevaldiš- 
kų vienetų organizacijos, pravesdamas 
ne tik JT vajus, pavyzdžiui, UNICEF 
kalėdinių atvirukų, bet ir vietoje skiepi- 
mo. sveikatos, menininkų ir kitus są
jūdžius, vis puoselėdamas JT minti bia 
žilu tarpe ir per įstaigą suteikdamas I < 
pageidaujamu ekonominių, socialiniu 
ir kitu žinių

Dar tenka paminėti viena snų kuri 
liečia dabar spaudoje garsinama „Brazi 
lijos modelį” ekonominėje srityje, tai 
yra, valiutos realų vertinimą. Felmana* 
teigia, kad jo pradėta mintis nejudamo 
jo turto srityje, iš pradžių visai nepriim 
ta valdžios sferose, galų gale, aišku u 
su kitų parama, perėjo į lemiančią te 
deralinės valdžios politiką.

Kol infliacija buvo apie 20 proc. per 
metus, nebuvo tiek jaučiama, kad vidu
tinės ir žemesniųjų luomų santaupos 
mažėja. Bet net ir nejudamame turte 
sudėti pinigai prarasdavo savo tikrą ver
tę. ypatingai, kai infliacija pakilo daug 
smarkiau. Felmanas sugalvojo išgelbėti 
vieną didelį banką, siūlydamas jam par
duoti turimas žemes vidutinei ir žemes
nėms klasėms, su 6 proc. palūkano
mis per metus, kuriuos pirkėjas galėjo 
atsiimti su visais įnašais, išmokėjęs 50 
proc. visos sumos, jeigu to pageidautų. 
Tuo būdu ir savininkas turi namus, n 
bankas greitai gavo kapitalo iš bankro
to išsigelbėti. Dabar valdžia įvedė „cor- 
reęlo monetėria”, tai yra, prie santau
pų bankuose prideda ne tik nustatytą 
palūkanų mokestį, bet ir per tą laikotar
pį nukritusią vietinio pinigo - kruzei- 
ro - vertę, kad visados santaupos kiltų, 
o ne kristų su infliacija.

„Pusiau-pilietis” parašytas lengva bet 
turininga portugalų'kalba, gyvu stiliu
mi ir nenukrypdamas nuo pagrindime 
tikslo, kuris yra užtikrinti savo noru 
antrąją tėvyne pasirinkusiems lygias tei
ses su šiame krašte gimusiais.

(-MŪSŲ LIETUVA*—SaoPaulo )
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1976 m. gegužės mėn. 8, 9, 
15 [r 16 dienomis lietuvių l- 
še Ivlų gyve nlme nepaprastos 
datos: vyko trijų naujų, ori
ginalių vlenvelksmlų operų 
spektakliai.

Nepaprastumas tuo nesi
baigia. Nepaprasta, kad du 
operų autorlal-muzlkal pa- 
s įrodė su savo pirmaisiais 
kūriniais operos srityje: 
Vytautas Marijoj lūs ir Je
ronimas Kačinskas, o Algir
das Landsbergis- libreto.

Amerikos 200 m. sukak
čiai paminėti komi'e tas, kaip 
estetiškai išleistoje dvikal
bėje programoje įdėta kopija 
rodo, Lietuvių Operai Chi
cago jo Įteikė oficialų pripa
žinimo pažymėjimą,kad sa
vo Įnašu prisidedanti Ir prie 
Amerikos kultūrinio gyveni
mo Ir sukakties minėjimo.

Jokiakita etnlnėgrupė ne
parodė tiek talento, tiek iš
tvermės, tiek pasiaukojimo 
ir tiek meilės dainai,kaip

Scena iŠ J .Gaidelio operos GINTARO ŠALY Libreto Anatolijaus Kairio

o

mūsiškiai. Per dvi dekadas 
lietuviai sukūrė, palaikė, 
tobulino kūrybingą, gausų, 
augšto lygio teatrinį sąsta - 
tą.

Iki dabar, be paskutiniųjų 
aukščiau paminėtų veikalų, 
buvo pastatytos šios operos: 
Verdi: Rlgoletto, Trubadū - 
ras, Aida, Reguiem, La 
Traviata, Likimo Gaila , 
Kaukių Balius; Gounod- 
Faustas, Bizet- Carmen,Le 
Leoncavallo- Pajacai, Mas
cagni- Cavalier ia Rusticana, 
Pucclnl- Tosca, Beethoven- 
F įdėlio, Donizetti- Meilės 
Eleksyras. Nebuvo apleisti 
Ir savieji kompozitoriai:

Markalčio- Vilniaus Var
pai, Karnavlčlaus- Gražiną 
Gaidelio- Dana, Banaičlo- 
Jūratė ir Kąstytls. Be to, 
dalyvavo Dariaus Lapinsko 
Mare.

Penki Operos sąstato na
riai išbuvo aktyvūs per visą 

20 metų: Gečas Alfonsas , 
Čelkls Petras, Stropus Vla
das, Mardosas Vincas, Vait
kevičius Vincas.

Savo nenullstamu,kūrybi- 
nlu darbu Opera davė progos 
pasireikšti Ir iškiliesiems 
mūsų solistams, kurie be jų 
būtų troškę, kaip žuvys be 
vandens. . .O be solistų - Ir 
mūsų Operos tikriausia ne - 
būtų, arba dirbtų su daug 
didesnėmis komplikacijomis. 
Tad Likimas,- Įmetė
džiaugsmo žvaigždelę Į mū - 
sų muzikos krepšĮ.. .

Grįžtant prie mūsų jubilie
jinių spektaklių, malonu pa
tvirtinti jų nuopelnus: jų 
augštą muzlklnĮ lygį, paste - 
bėtą Ir Įvertintą reiklių a - 
me r Ik iečių specialistų, ori
ginalumą Ir gerą išpildymą .

Scenovaizdžiai, kostiumąl 
Ir šviesos visų trijų operų 
sukurti Adolfo Valeškos. Y- 
pač Vyt. Mari jos lauš Prie
saikoje ir J. Gaidaiio Gintaro 
Šalyje jie buvo Įspūdingi, su
kurti gero teatro žinovo Ir 

dailininko. Žinant,kaip ne
paprastai brangiai kainuoja 
pasiūti originalius rūbus, Ir 
kad dalį jų reikia kombinuoti 
Iš nuomuojamųjų- galima 
praeiti pro šalį Lakštutės 
aprangos, kuri keistai iš
siskyrė savo stiliumi Iš kl - 
tų.

Vyt. Marljošlaus Priesai
koje nepaprastai nuotaikin
gai sukurta atmosfera labai 
paprastomis bet giliai efek
tingomis priemonėmis, pui
kiai išgauta erdvė ir keli jos 
planai.

J.Kačinsko Juodojo Laivo 
apipavidalinimas prašėsi ki
tokių sprendimo ir bendrai 
visai kitokio < režisūrinio 
priėjimo, negu akt. Alg. Di - 
kinis kad parodė. Sutvirtinus 
slurrealistlnĮ planą, prltal- 
klus- šiaip skaitymui labai 
priimtiną Algirdo Landsber
gio tekstą, bet gerokai kaus
tanti veiksmą- šis dram at i - 
n Is veikalas galėtų būti žy
miai Įspūdingesnis.

f b. d. f

Ali. G I M A N T AS

J AKASIS
R® M AS

Miela visada viešėti Chi
cago je, lietuviškoje jos da
lyje, ypač,kai ten netrūksta 
brandžių kūrybinių Įvykių. 
Ir tą savaitgalį, be skaidriai 
švystelėjusių lietuviškųjų o- 
perų spektaklių /vien dėl jų 
buvo verta visa kelionė per 
lieti}/, suspėjome Ir Į Romo 
Viesulo grafikos darbų pa
rodos atidarymą Čiurlionio 
Galerijos menėse ir po to 
vakaronę su pačiu menininku 
Jaunimo Centro kavinėje.

Gali tik pavydėti lietuviš
kajai Chlcagos daliai, taip 
gausiai apdovanotai viso
kiausiais kultūriniais rengi
niais, kad, atvykusiam Iš 
provincijos, visa tai sudaro 
netik dvasinę atgaivą, bet Ir 
asmeninį pasitenkinimą, 
stengiantis, per palyginamai 
trumpą viešnagę, klek galint 
daugiau aprėpti, visomis to
mis gėrybėmis pasinaudoti , 
nieko nepraleisti.

Chlcaglečlal yra turtingi, 
gajūs, na, ir Išradingi. Ką 
tik minėjome Čiurlionio Ga
leriją. Pasirodo, tokių rim
tų Institucijų ten esama 
dviejų. Truputis Intrygų , 
kartllglškos Iniciatyvos , 
karštligiškos Iniciatyvos , 
paįvairintos amerikinio 
teismo proceso, plius viena 
kita užgauta ambicija ar ne
taktas, na, Ir turimas dar 
vienas tuo pat vardu nauja
gimis.

Taigi, Viesulo paroda vy - 
koplrmglmlo/ lyg blbllnlais 
laikais/ teises Ir vardą tu
rinčioje Čiurlionio Galeri
joje, jėzuitų tvarkomajame 
Jaunimo Centre.

Žinote, po eilės metų, Iš
vydus Romo Viesulo darbus 
/tai yra po jo gyvenimo, to
bulinimosi ir mokymo darbo 
Europoje/ apima malonusl 
nustebimas. Jei jo juodai 
balti darbai lyg Ir Išlaikę 
"tipišką” Viesulo braižą, tai 
spalvota grafika žavėjo švel - 
nla elegancija Ir nepasaldln- 
tomls detalėmis. įdomi Ir jo

naujai naudojama technika, - 
tai bespalviai / jei taip būtų 
galima išsireikšti/ -faktlnal 
baltl-atspaudal su Iškilusio - 
mis reljefinėmis linijomis , 
naudojant specialų presą. 
Visą parodą rūpestingai ap
žiūrėjus, pasąmonėn tuoj pat 
krenta tokie superlatyval, 
kalp-nuosalkus, subrendęs, 
kultūringas, Įtikinantis, pe
dantas. Nuo to, žinoma, 
Viesului nei šilta, nei šalta, 
kai vertinimas ateina Iš di
letanto plunksnos, bet, eili
nis žiūrovas išeina Iš paro
dos su šviesia nuotaika, pa
sigėrėjęs neabejotinai neei
linio talento kūrybinio polė
kio spindės lu.

Parodą globojo korp’. 
Giedra ir atidarymo cere
moniją pravedė visada sim
patinga Ir giedrios nuotaikos 
solistė Dalia Kučėnlenė, 
pakvietusi žodį tarti dali A. 
Valešką Ir patį R. Viesulą . 
Buvo pristatyta Ir jo žmona 
Jūra, kuri ne tik Inspiruoja, 
bet Ir technišku darbu prisi
deda prie savo vyro kūrybi
nio proceso.

Po to, jaukioje Jaunimo 
Centro kavinėje, prie lengvų 
užkandžių Ir kavos/šeiml- 
nlnkavo vaišingosios gledrl- 
nlnkės/, labai nuoširdžiai Ir 
be galo atvirai Romas Vie
sulas pasakojo apie savo gy
venimą, jaunystę, pašauki
mą Ir pasirinkimą ir kūry
binius nusiteikimus. Atsakė 
Ir Į visą eilę klausimų. Va - 
kar on ės /ir parodoje/ metu 
atsiskleidė plati, gūl ir 
spalvinga menininko asme
nybė. Žavėjo jis vakaronės 
dalyvius savo paprastumu, 
bet kartu Ir nemaža erudici
ja bei Intelektu. Turimas 
tarptautinis pripažinimas 
meno sluogsnluose jo jokiu 
būdu neatltraikė nuo lietu
viškojo meno raidos Ir pa
čios tematikos. Geriausiai 
tą liudija tiek ankstesnieji, 
'tiek Ir naujausieji jo darbai.

PAŽINKIME PRAEITI l

NUŽMOGĖJIMOSĮ;blrželio,mėnesį sueina 35 metai nuo plrmųjt} Ųletu- 
vos gyventojų deportacijų Į SSSR vergų stovyklas- Į "SSta- 
llno " rojų"... (

Dedame ištraukas iš Lietuvos Archyvo- 1942 m. T ir II t. 
V.Radzevičiaus ir A. Merkelio straipsnių. Aprašomi faktai 
yra autentiški, per Lietuvos Raudonąjį Kryžių /Savitarpinę 
Pagalbą/ surinkti , apklausInėjant gyvus liudininkus, nukero
tėjusius ar mačiusius įvykius iš 1940. VI.15 - 1941-VI-22 o- 
kupacljos laikotarpio. Lietuvos Archyvo yra Išleista 4 to
mai, tačiau Vakarų pasaulyje telikę vos keli komplektai.

Okupantas šiuos faktus labai gerai žino. Mūsų jauna - 
jai kartai jie verti prisiminti, arba ir sužinoti.

BOLŠEVIKŲ TIKSLAI PABALTYJE
Bolševikai, Įsibraudami 1940 m. Į Pabaltijo kraštus , 

puikiai žinojo, kad čia jų niekas nelaukia ir kad tuose kraš
tuose jie neras tinkamo pritarimo nei savo idėjoms, nei sa
vo gyvenimo formai. Tie kraštai pasirodė silpniausia vle - 
ta, pro kurią jie, susidariusiomis aplinkybėmis, gali prl - 
artėti prie Vakarų Europos, kad vėliau bandytų Ir čia Įgy - 
vendlnti tą beprotišką pragarą, kurį pas save sukūrė ir 
kuris prarijo visa, kas gali būti žmogiška.

Siekdami savo tikslų, bolševikai suprato, kad, pir
miausia jiems reikia susidoroti su užgrobtųjų kraštų gy - 
ventojais Ir juos galimai greičiau visiškai sunaikinti, nuš- 
luojant nuo žemės paviršiaus.

Jau pačiomis pirmosiomis savo įsibrovimo dienomis 
jie pradėjo vykdyti naikinamuosius užsimojimus. Lietuvoje, 
Latvijoje Ir Estijoje užgroblkal tuojau areštavo Ir sugrūdo 
į kalėjimus visus aktyviuosius tų kraštų veikėjus, kurie sa
vo Ir savo tautų nelaimei nespėjo iš krašto pabėgti. Lietu
voje jau 1940 m. 11 epos 7 dieną buvo parengtas pirmasis 
masinis arešto planas, kuris buvo Įvykdytas naktį iš liepos
mėnesio 11 Į 12 d. Operatyvinės grupės Instruktuojamos apskričių treju-

Nuo to laiko areštai nesiliovė. Perplldžlus buvusius kių Iš vakaro prieš pat Išvežimą, turint galvoje laiką, rel- 
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DO KUMENTUI 
kalėjimus, greitosiomis visur buvo rengiami laikini kalė - 
jlmal naujų kalinių masėms.

Suėmimams nes niaujant, dalis suimtųjų, pakankamai 
juos prikankinus, buvo čia pat vietoje sušaudomi, o kiti 
nuolatiniais kalinių transportais gabenami Į Azijos gilumą . 
Likusias naujas vietas kalėjimuose užimdavo vis nauji Ir 
nauji kaliniai, naujs nekaltos aukos.

Tačiau raudoniesiems Maskvos komisarams toks pa - 
vergtųjų tautų naikinimas atrodė per lėtas Ir netinkamas , 
nes pasaullulai Įvykiai, kuriais jie norėjo žūt būt paslnau - 
dotl, riedėjo nepaprastu greitumu. Dėl to Maskvoje buvo 
paskubomis parengtas masinis Pabaltijo tautų išnaikinimo 
planas. Pagal tą planą tuojau ir galutinai turėjo būti sunai
kintos lietuvių, latvių Ir estų tautos.

Maskva parengė šiurpią šių trijų tautų sunaikinimo Ine 
trukciją. Tai nepaprastai svarbus Ir reikšmingas Istorinis 
dokumentas. Štai jos vertimas: /Ištraukos/

Visiškai slaptai 
INSTRUKCIJA

dėl prleštaryblnlo elemento Išvežimo tvarkos Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje.

1. Bendrieji nuostatai
Prleštaryblnlo elemento Išvežimas iš Pabaltijo valsty

bių yra didelės politinės svarbos uždavinys. Sėkmingas jo 
Išsprendimas priklauso nuo sričių operatyvinių trejukių Ir 
štabų sugebėjimo tinkamai paruošti šiai operacijai atlikti 
planą ir Iš anksto numatyti visa, kas reikalinga. Reikia tu
rėti galvoje, kad ši operacija turi būti atlikta be triukšmo 
ir panikos, taip, kad nepasireikštų jokių demonstracijų bei 
kitokių Išsišokimų ne tik iš Išvežamųjų pusės, bet Ir Iš tarr 
tikros dalies aplinkinių gyventojų, priešingai nusiteikusių 
Tarybų valdžios atžvilgiu.

2. Instruktavimo tvarka

kalingą nuvykti į operacijos atlikimo vietą.
Apskričių trejukės Iš anksto paruošia transportą, rei

kalingą operatyvinėms grupėms nugabenti Į kaimus, Į ope - 
racijos atlikimo vietą.

Reikalingam kiekiui sunkvežimių bei kitokių transporte 
priemonių parūpinti apskričių trejukės susitaria su vie
tos partinių organizacijų vadovybe.

Instruktavimo metu turi būti sudaryta namams saugoti 
apsauga operatyvinių darbuotojų tarpe.

Susirinkusiems pranešamas vyriausybės nutarimas Iš
vežti Iš respublikos ar rajono teritorijos nustatytą prlešta- 
ryblnį kontingentą Ir trumpai atpasakojama išvežamųjų 
charakteristika.

Ypatingai reikia atkreipti instruktavime dalyvaujančių 
partijos darbuotojų /vietinių/ dėmesį Į tai, kad iš ve ž a - 
mlejl yra Tarybų liaudies prlešallr kad 
Iš jų pusės gali kartais būti net ginkluotas 
pasipriešinimas.,

3 . Dokumentų gavimo tvarka
Išvežamųjų asmens bylos turi būti Iš anksto sutvarky

tos, suskirstytos pagal operatyvines grupes, valsčius Ir 
kaimus, kad jas išduodant nebūtų jokios gaišaties.

Gavęs asmens bylas, operatyvinės grupės vyresnysis 
susipažįsta su bylomis tų šeimų, kurias jam teks Išvežti . 
Jis Išaiškina šeimos sudėtį, apsirūpina reikalingais užpil
dyti blankais, patikrina, ar yra transporto priemonių Iš - 
vežamajam gabenti Ir gauna Išsamius atsakymus į jam ne
aiškius klausimus.

Išduodant dokumentus, apskrities trejukė kartu paaiš
kina kiekvienam operatyvinės grupės vyresniajam, kur yra 
/Išvežti/ numatytos šeimos, nurodo kelionės maršrutą Į tą 
vietą. Nurodomas taip pat Ir kelias, kuriuo operatyvinės 
grupės turi važiuoti, veždamos šeimas į geležinkelių sto - 
tls pakrovimui Į vagonus, 'turi būti taip pat nurodyta vieta, 
kur yra kariuomenės rezervas tuo atveju, jei atslrastųrel- 
kalas jį Iššaukti ryšium su kuriais nors ekscesais.

Patikrinama, ar operatyvinių grupių dalyviai turi su 
savim ginklą bei šovinių Ir ar ginklas yra tvarkoje. Gink - 
las turi būti paruoštas šauti, ūžtaisytas, tačiau šovinys į 
Į vamzdį neįleidžiamas. Ginklas pavartojamas tik būtinam 
reikalui esant- ginkluoto užpuolimo arba ginkluoto pasi
priešinimo atveju.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4

4



MEŠKERIOJIMAS
/ TĄSA /

Lietaus metu nemėgstama 
meškerioti, todėl orą bando
ma atspėti Iš gamtos reiš
kinių. Ryto metu voratink
liai ant žolės, rasos lašai 
ant pievos pranašauja gražų 
orą. Jeigu balti maži debe
sėliai stovi danguje vietoje 
Ir bestovėdami mažėja Ir 
nyksta arba jeigu kregždės 
skraido aukštai gaudydamos 
museles, tai pranašaujama 
sausa diena.

Jeigu paukščiai tupi žemai 
medžiuose, neskraido arba 
balti debesėliai slenka dau
gumu ir slinkdami didėja, tai 
pranašaujamas lietus. Rau
donas dangus saulei tekant 
arba leidžiantis - būsianti 
vėjuota diena. Rupūžė kark
dama Irgi prišaukia lietų, 
bet dūmai, kildami stačiai 
aukštyn iš kaminų, prana
šauja sausą ir palankų meš
keriotojams orą.

Jeigu meškeriotojas vado
vautus! tik pranašystėmis, 
mažai per meškeriojimo se
zoną rastų-tinkamų meške
riojimui dienų, o žuvis, be
laukdama ‘rražlos dienos, 
būtų alkana ir liesa. Meške
riotojo pas įsek imas priklau
so daugiau nuo žinojimo, pa
siruošimo ir pasiryžimo 
meškerioti. Bendra taisyk
le galima pripažinti, kad 
ankstyvą pavasari ir vėlų 
rudenį yra geriau pietų šil
tas vėjas, vidurvasarį karš
čių metu - šaltas šiaurės 
vakarų vėjas, nes jis atšaldo 
vandens paviršių. Tuomet 
žuvis iš gilumos Į pakraš
čius plaukia maitintis. Ba
rometrui kylant, artėja gra
žus oras, berometrui lei
džiantis žemiau 29/90, pra
našaujama lietus ir dažniau
sia blogas me šker lojimas. 
Žemas oro slėgimas veikia 
Į žuvų maltinimasį. Stalgus 
barometro kritimas ar kili
mas yra blogas ir nes armin
gas meškeriotojui ženklas, 
nes tokiam oroslėgim , i kai
taliojantis, veikiama į žuvų 
maltinimasį ir bendrai į ak
tyvumą. Jeigu barometras 
rodo žemą slėgimą lietui ly
jant, bet vasaros metu pra
deda pūsti šaltesnis vėjas ir 
barometras pradeda kiltl,tl- 
klmasl, kad meškeriojimas 
bus geras. Smulkus lietus 
su migla meškeriotojų lai
koma geru ženklu, ypatingai 
kada vasaros metu oras at- 

>vėsta. Giedra ir ilgai užsi
tęsęs karščių periodas, meš
keriojimą žlugdo. Ypatingai 
jeigu nėra vėjo, tada deguo
nis van don y je sumažėja, žu
vis pasidaro neveikli ir ma
žai maitinasi.

Daug kas priduoda reikš
mės mėnulio atmainoms. 
Man daugiausia yra priimti
na niiomonė, kad pilnas mė
nuo ir šviesios naktys, dau- 

ygiau skatina žuvų sėkmingą 
maitlmasĮ nakties metu. 

" Dieną, kada saulė beveik ant

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PAT}, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
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Rašo: B. Vaičaitis

(galvų šviečia, žuvis yra soti, 
ilsisi tamsesnėse ir giles
nėse vietovėse, todėl mė
nulio pilnatyje dieną mažiau 
pagaunama. Kada mėnuo 
" senas " ir mažai šviečia, 
žuvis naktį sunkiai susime
džioja maistą, todėl rytais 
ir vakarais meškeriojimas 
būna geras.

Aplinka ir srovė
Meškeriotojas, atėjęs Į 

naują vietą, privalo susipa
žinti su tekančio vandens 
srove, vandens struktūra, 
du°nu ir aplinka. Artėjimas 
prie pasirinktos meškerioti 
vietos, privalo būti užmas
kuotas ir tylus.

Meškeriojimas pradeda
mas netoli kranto, kur ma
tomas no gilus, žvyruotas ir 
akmenuotas dugnas. Toliau 
meškeriojama, kur yra ver- 
petos, prie paskendusių uo
lų, prie kurių būna prisi
glaudę didelės žuvys. Ir tik 
paskutiniu atveju bandoma 
meškerioti gilesnėse vieto
se, pačiuose vandens kriti
mo daubūriuose. Prityręs 
meškeriotojas prie numatyto 
meškerioti vandens ne tik 
ateina be triukšmo, bet tie
siog sėlina klupsčiomis. Ne
atsargus m*nškcr loto jas ge
riausią meškeriojimo vietą 
padiiro beverte, nes sukel
tas triukšmas Įbaugina žuvĮ, 
kuri slėpėsi pakraščiuose, 
prie d igno.

Meškerlotojas niekada ne
gali, užlipęs ant tvoros, svai
dytis meškere t visas puses,

‘"'""■'T

Marytė I ilkaitiene i s Cabramatta, Australijoje su nemenka žuvim 
1 elyku šventėms

PARODIJA
LltTUVOS IMPERIJA IR JOS 
PROBLEMOS

Kar i nių pa jėgų klaus imas 
neaktualus, nes dabar pasau
lis yra nusiginklavimo Įkarš
tyje, bet Vyr. Žynio žmona, 
Jos Malonybė Audronė.yra 
kitos nuomonės. Ji nori tu
rėti kariuomenę, nes nėra 
su kuo pajuokauti. Vyras su
tiko ir paskelbė savanorių 
registraciją. Jau pirmomis 
dienomis užslrašėkeli šim
tai generolų. Tr kas gi ne
norėtų būti generolais, žino-

A

nes žuvis, iš tolo matydama 
žmogaus profilį horizonte, 

< niekada nepakils prie siūlo
mo jauko.

Jeigu meškeriojama bren
dant upe, reikia bristi visuo
met prieš srovę. Brendant 
pavandeniui, sudrumsčiamas 
vanduo ir žuvis užallarmuo- 
jama dar nepasiekus nori
mos meškerioti vietos.

Jeigu prie vandens pa
krantėje yra didelės žolės 
virš galvos, tai užsimaska
vus Iš žolių galima mėtyti 
meškere, nenubaidant žu
vies. Meškeriojime yra tai
syklė, kad meškeriotojams 
sunkiai prieinamose vietose, 
laikosi didelė žuvis, ypatin
gai, jeigu ten yra gilus van
duo. Mūsų laikais kiekvie
noje lengvai prieinamoje 
vietoje yra meškeriojama 
kasdieną.Prieš metant meš
kerę į sunkiai prieinamą 
vietą, reikia'gerai numatyti, 
kaip ištraukti žuvį, jeigu di
delė užsikabintų. Tyliai pa
siekus norimą strateginę 
vietą, iš kurios bus galima 
apmėtyti numatytą meške
riojimo plotą, labai svarbu 
dar išlaukti 15 ml n. kol ap- 
pllnka visai aprims, tuomet 
nejudant pradėti apmėtyti 
numatytą vandens plotą, liet 
su 5 mln. laukimo interva
lais. Atsimink, kad žuvis, 
būdama giliai vandenyje, 
meškeriotoją taip mato,kaip 
miško paukštis mato me
džiotoją, tupėdamas medžio 
viršūnėje,

/Bus Daugiau/

Z. TamoŠauskas

damas, kad niekada nereiks 
kariauti, bet tik ruoštis,kaip 
ir seniau. Tas Jos Malony
bės nepatenkino. Pajuokavi
mui ji norėtų turėti jauni} 
leitenančlukų, bet kur juos 
imsi ?

Didžiausia bėda yra su 
sienų apsauga. Esame visai 
priartėję prie Turkijos. Iš 
ten pradėjo atkeliauti aguo
nos ir kanapės. Iš Vakarų 
demokratijų atvyksta Įvairių 
rasių turistai. Daugiausia iš 
New York o ir Čikagos. Jie 
pradėjo atsiiminėti iš bankų

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 10,30 iki 11 vai. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS
!— Stankevičiui, 1053 Albane! Cr., Duvernay. P. Cl. TEL. 669-8834

PRENUMERATA S 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS
PUBLISHING COMPANY 

TEL. 268-3071
PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905

636 EAST BtOADWAY .SOUTH BOSTON, MASS. 02127
I------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------
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bedradar- 
yra "rock'', 
pas ibaigus

randama'

"savo" santaupas, visai ne
turėdami Indėlių knygučių ir 
Įsisūnyti valkus, reikalauda
mi jų išlaikymui po pusmi- 
lijonį ir daugiau. Labai pa- 
gy vėjokultūrinis bendradar
biavimas. Iš užjūrių privežė 
mokslinės ir grožinės lite
ratūros. Iš mokslinės lite
ratūros yra vien tiktai vado
vėliai apie "Sex Education", 
skirti pirmojo skyriaus mo
kiniams. Vadovėliai paruošti 
labai kruopščiai su daugybe 
paveikslų, tik neužsimena
ma, kad už praktikavimą šio 
mokslo Adomas su Ieva pra
švilpė Rojų, ^rožinės lite
ratūros pagrindinė tema irgi 
yra " sex", tik 
naudojant viešai 
■lūs žodžius.

Kita kultūrinio 
blavimo forma 
koncertai. Jiems 
koncerto vietoje 
juodų ir baltų naujagimių,po 
keliolika priverstinai miru
sių žmonių lavonų, dešimti
mis tonų šiukšlių ir pan. 
Koncertai yra tokie jaudi
nantys, kad išgirdę pirmuo
sius garsus, išbėgloja nami
niai gyvuliai, šunys, sulindę 
į šiaudus, bailiai unkščia. 
Naminiai paukščiai išlaksto. 
Vištos pradeda skraidyti ge
riau už gandrus. Buvo atsi
tikimų, kad moterys, nieka
da nemačius los negrų, pa
gimdė juodus vaikus.

Tvarkos prižiūrėtojų vi
soje valstybėje yra tik kele
tas ir tie patys ne mažesnio 
rango kaip apskrities virši
ninkas .

Padėčiai sunormuotl Vyr. 
Žynys Lizdeika II pavedė 
buvusiam pasienio policijos 
aukštam pareigūnui suorga
nizuoti sienų apsaugą. Jis 
tatai sutiko pabandyti ir tuoj 
paruošė atsišaukimą Į buvu
sios pasienio policijos pa
reigūnus. Jų keletas atsi
liepė ir sutiko būti tik barų 
viršininkais Kaukazo srity
je ir Soči kurorte. Šiaurėje 
dar blogiau. Jis bandė ver
buoti eskimus. Jų keletas 
desėtkų atvyko, bet jie ne
mėgsta šaunamo ginklo ir 
parako dūmų. Jie atsivežė 
žeberklus ruoniams badyti 
limento ežere, bet jų neradę 
išsivaikščiojo. Valdovas pa
skelbė mobilizaciją sienų 
apsaugai,bet paliestieji atsi
rado Švedijoje ar Tbronte.

Vienu žodžiu, mūsų di
džiulė šalis turi didelių sun
kumų dėl tikrų lietuvių ma
žo skaičiaus. Tą gerai su
prasdami, veiksniai nutarė 
pasilikti "laisvajame pasau
lyje ", kad vėl galėtų kovoti 
ir ieškoti didingos praei
ties.

Tokiu staigiu Lietuvos at
sikūrimu susidomėjo visas 
pasaulis, ypatingai Pales
ti los arabai. Su vienu iš jų 
susitikau karė lamoje. Jis 
mane klausinėjo, kokį meną 
mes panaudojome taip Iškil
ti. Atsakyta be iškraipymų. 
Pirmiausią išieškojome sa
vo praeitį, apeliavome Į 
vyrų tr tautų sąžines šok
dami lenciūgėlį, s Kišdami 
rezoliucijas, retkarčiais pa
dovanodami kongresmanų 
sekretorėms gintarinius ka
rolius ar sagtis. Be to, ra
šėme į didžiąją spaudą, kaip

sueiliuota,' 
nenaudotl-
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pasipiktinimas
KREIVI VEIDRODŽIAI piktinasi radę tūlo J. Ylos 
rašinį "Draugo" 11O numeryje.
— Jeigu teks rašeiva nenorėjo išvardinti apie kokį 
jis leidinėlį kalba, tai kodėl ne nukreipė taip "genia- - 
llal" parašytą laišką į "Kreivus Veidrodžius" ?
Citata; s

-..Apie namų ir jo reikšmę Chi- 
cagos lietuviams daug dar bus 
rašoma ir kalbama. Tarpe dau
gelio komplimentų, gaunama ir 
tokių: “...bet kai tie Šauliai — se
neliai ir senelės — siuvasi kariš
kas uniformas h jomis .pasipuo
šę paraduoja ar kai lie šaukia su- 
susinnkimus ir deklaruoja vieni 
kitus ordinais bei medaliais, to
kia veikla, aišku, tėra naudinga 
tik jiems patiems.”

Kitoje vietoje tas pats auto
rius skundžiasi dėl aukų jauni
mo kongresui ir priekaištauja 
šauliams: “Kodėl, sakysime, Chi- 
cagos šaulių rinktinė, kuri sako-i 
si turinti 600 narių, negalėjo iš| 
jų surinkti po šešis ir pusę dole
rio”.

Šie ir kitokį “komplimentai’’ 
surašyti Chicagoje spausdina
mame dešimt kartų . per metus 
išeinančiam leidinėlyje. Gal ir 
teisingai yra galvojančių, kad tas 
leidinėlis yra tikras pusbrolis Lie, 
tuvoje spausdinamo raudonla- 
pio “Gimtasis Kraštas”. Kaip 
ten, taip čia labai mėgstama pa- 
sidrabstyti purvais ant veikėju, 
spaudos, ALT, Balfo, šaulių ir 
net Putnamo seselių...

"Lietuviai Amerikos Vaka
ruose", "Nepriklausoma Lie
tuva", 1’Prą.vda" ir kt. Pri
miniau, kad mes išradome 
balnus. Mano arabas klau
sėsi su nepaprastu sus ido- 
m ėjimu ir aiškiai jautėsi jo 
pavydas.

Po klek laiko jis pradėjo 
pasakoti apie arabų praeitį. 
Įrodinėjo,, kad ir jie turėję 
didelę imperiją su sultonais, 
kalifais ir kitokiais kilmin
gaisiais. Išmokinę žmoniją 
skaičiuoti, surašę koraną ir 
pristatę puošnių mečečių ir 
neslmeldę prie ugnies. Apie 
mūsų balnus pareiškė, kad 
jie išauginę gražiausius ark
lius o be arklio balnas esąs 
lelabai vertingas. Jie moka 
šokti, mosikuodami lenktais 
peiliais, turi garsią šokėją 
Fauziją, kuri linksminusi 
karalių Faruką ir gastrolia
vusi Montrealyje .PROTESTU 
nepraktikuoją o tik REIKA
LAUJĄ ir net su stipriais 
paspaudimais. Pasiskoliną 
lėktuvus ir grąžina tik jų 

IDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj ir Europa) "JIB Haarpf lege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralią plauką spalvą. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įraiyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Mędicine Lig. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūrų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

■ "nauju skaitytojų vajus
INAI'.TTENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir paverstų lietuvių laisvę, 

neiriamos ii nesidėdrmos j sandėrius su okupantais ar jų igalioti-
I niais. ,
{KAINUOJA: Chica >oje ir Kanadoje metams — $30.0U, pusei mėty — $16.00, 

trims mėn.   $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JA'.’ vietose metams 
__ $26.00, pusei moty — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60(508
į—į Siunčiu .................... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
|—Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS ................................ ..................................

ADRESAS .......-.......-..........................................................................

pelenus, dalyvavę sporto 
ollmpljadoje Miunchene, in
spektuoja Izraelio mokyklas 
ir kt., bet vlstlek negali at
gauti net keliolikos kilomet
rų. Aš jį turėjau pertraukti 
Ir priminti, kad jų padėtis 
yra daug sunkesnė, nes susi
kibo su Išrinktąja tauta. Pats 
Alachas yra bejėgis kuo nors 
pagelbėti, nes jis neturi pi
nigų. Mano pokalbininkas 
klek patylėjęs pareiškė, kad 
tokia didžiulė Lietuva ilgiau 
ne išsilaikys kaip tūkstantį 
metų. Po to mes abu išsi
skyrėme . Aš likau labai pa
tenkintas, kad tiek daug pa
vyko išreikalauti - nors ir 
tūkstančiui metų.

/Bus daugiau/

(2zxarnie\
' Mike Rutkauskas )

GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS 

477-G DELMAR AVE..

POINTE CLAIRE. P.Q. HSR 4A5 

Tel. 685-0370
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Hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Ilgasts savaltgalls
Šiandieną pasikalbėjimu 

temose vyrauja praėjus Is 
Ilgasis savaitgalis. Ir ne 
bent koks savaitgalis, bet 
pati eražlausla ^e^užės pa
baigos šventė. Tai praside
dančio pavasario laikotar
pis, kuomet gamta Išslpuo- 
šla patraukliausiomis savo 
varsomis Ir šviežiai sužy
dėjus lals gėlynais.

Bet šiemet dėl šalto oro 
to visko kaip Ir nesimatė. 
Dėl nepaprastai šalto pava
sario Ir dar šaltesnio sa-

tanų baltosios ’’žvakutės”. 
O ką jau bekalbėti apie tas 
pavasariškas nuotaikas, ku
rtų kupini miestiečiai Išsi
leido vieškeliais, nesibai
giančiomis mašinų virtinė
mis į savąsias vasarvietes, 
j per visą žiemą miškuose 
tarp ežerų išstovėjusias 
tuščias pastoges...

Bet vienas tautietis pasa
koja savo bičiulių grupei, 
kad, nežiūrint šaltojo oro, jis 
puikiausiai praleidęs tą sa
vaitgalį. Jis net neatkrei
pęs dėmesio j smarkiai be-

Darbo valandos: pirmad’eniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7. vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — viri $7.000.000.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupas 
term, depozitus 1 m. 9Yt %

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 12% 
nekilo, turto pask. ’ ’ °°

6% 
8»/i%

valtgalio, kur ne kur vos 
matėsi beslskleldžlą plr- 
mieil ai vvu žiedai, arkas-

skaitė Marija T rumpauskle- 
nė tema, jei neapsiriksiu: 
"Motina pasaulyje Ir mūsų 
poetų lūpose". Eilėraščius 
oeKiamavo v.Stankutė -"Ma
mytei", A. Stepšytė - "Ma
mytei", D.Stankutė - "Moti
nėlei", J.Tolvalšaltė " Dal - 
nuok motule ’’. Vaidinimą, 
vieno veiksmo vaizdelį - 
" Narsusis strazdas" atliko 
Tumo - Vaižganto šeštadie
ninės mokyklos mokiniai /15 
artistų/. Motinos Ir dalyviai 
buvo labai patenkinti gražiu 
vaidinimu, todėl nepagailėjo 
plojimų.

Vaidinimą paruošė N.Pau- 
laltlenė ir M. Rudienė, de
koracijas Ir drabužius - G. 
Petrėnlenė. N. Paulaltleneį 
Ir G. Petrėnlene l buvo įteik
ta raudonų rožių puokštės. 
Pabaigai Danguolė Remetky- 
tė-Rotklenė, Erikas Rotkls, 
Aleksas Kuslnskas mūsų 
motinas prisiminė joms spe
cialiai skirta daina. D. Rė
mė Ikytel - Rotklenel akom“- 
panuojant, E. Rotkls Ir A'. 
Kuslnskls sudainavo dar vie
ną, širdį veriančią liaudies 
dainelę. Publika jiems kėlė 
dideles ovacijas.

Programal pasIbalgus, bu
vo vaišės Ir pasilinksmini
mas, grojant geram or
kestrui. Tenka pasidžiaug
ti, kad šį kartą molinų mei
lę, širdį Ir nemigo naktis 
į ve rt Ino Ir jų page rb Ime da
lyvavo apie 80 % visų kolo
nijos lietuvių.
o Saldės P ode ryt ės sutuok
tuvės su dr. L.I. Piro 
Iš JAV įvyko Christ the King 
šventovėje. Santuoką palai
mino kun. A.Sabas. Jaunojo 
mintina Petrė Agurkytė-Plro 
gimusi Amerikoje, bet dar 

Iškilmingai. LB ge ral kalba lietuviškai. Jau- 
, valdybos renginyje p-kėjad-^ nojl yra baigusi Laurentlan 

universitetą Sudburyje, litu
anistinius kursus Kent uni
versitete /JAV/, buvo labai 
aktyvi tautinėje veikloje.

J. Kručas

nės ligoninės perkeltas į fl- 
zlo - terapijos centrą.

POBŪVIS - VAKARIENE
" Geležinis Vilkas " me

džiotojų Ir žūklauto jų klubo 
valdyba savo nariams Ir lie
tuviškajai visuomenei su
rengė pobūvį. Dalyviai vai
šinosi Ir šoko, grojant plokš
telių muzikai. Už geriausią 
žvejybą 1975 m.t.y. pagau
tas didžiausias žuvis, įteik
tos taurės Povilui Jutellul 
už " ptkerrel ", Valiui Bru
žui uži"trouth"-upetakį. Va- 
karas praleistas linksmoje 
lietuviškoje nuotaikoje Ir 
bendruose šokiuose. Šių me

IŠVYKO I FLORIDA -

Kaip paprastai, Ir šių me
tų dar ankstyvą pavasarį, 
dalis hamlltonlečlų pradėjo 
traukti pietį} link - Florldon, 
nors trumpam palikti nema
lonias Ir gausias šių metų 
sniego pusnis, pasivartyti 
sniego baltumo smėlyje, pa
nardyti sūraus Atlanto ban
gose, kuris dažnam tebuvo 
žinomas kadaise tik Iš kny
gos puslapių mokyklos suole, 
atitrūkti n o kasdienių rū
pesčių nors valandėle i Ir pa- 
llsėtl. Daliai tėvų bavo sun
ku atsilaikyti prieš valkų 
spaudimą pamatyti pasakų 
šalį Disneyland, jiems teži
nomą dar tik Iš TV aparatų.
Taip kad Ir įvairių motyvų-tų klubo valdyboje yra: Jo- 
vedarni, Floridą šlemt bus 
aplankęs rekordinis skaičius 
hamlltonlečlų: per 60 įvai
raus amžiaus žmonių.

Pakankamai stipri mate
rialinė padėtis Ir ambicija 
leido keliauti įvairiomis su
sisiekimo priemonėmis kaip 
1 Setu va ta, autobusais ar nuo
savu automobiliu.

Mūsų ligoniai. A. Š11 ga - 
Ils, vietos plieno įmonės 
darbuotojas, po poros šir
dies smūgiu dar te bes (gydo 
namuose jai apie pusmetį 
laiko. M.Čyplenė, po dviejų 
sunkių vidaus operacijų, jau 
taip pat gydos i namuose. Yra 
Ir daugiau sunkių ligonių 
ligoninėse ir namuose. VI- 
s tems 1 Ink Ime gre Ito pas ve V- 
klmo.

Miesto majoras V. Copps, 
57 m. amžiaus, gavęs šir
dies smūgį bėgimo metu 
Hamiltone kovo mėn. vidu
ryje, sąmonę jau atgavo, pa
žįsta jį aplankiusius asme
nis, bet dar turi sunkumų su 
kalba baikūno judesiais. Da
bartiniu laiku Iš pagrindi

nas Remeikls pirmininkas, 
Antanas Gatautis Iždininkas 
Ir Eugenijus Paulauskas 
sekretorius. Klubas įsteig
tas 1954 metals St,Krivicko 
Ir Br. Dūdos Iniciatyva. Per 
eilę metų, St. Krivickui va
dovaujant, gerai velkė taip 
pat jungėsi į bendruomeninę 
veiklą. Reikia tikėtis, kad 
naujoji valdyba klubo veiklą 
pagyvins.
o Justas Ir Birutė Stankal 
taip pat brolis Albinas Stan
kus su žmona, gyv. North 
Bay, dideli gamtos sporto 
mėgėjai,įsigijo 19 pėdų Ilgio 
laivą Ir 75 HP motorą.Tiki
si sveikai Ir įdomiai pra
leisti vasaros sezoną.
o Tau , mamule, už širdį, 
meilę Ir nemigo naktis...

Kaip paprastai,mūsų nors 
Ir mažos kolonijos motinos 1 
page rbtos

ic llįįlliyju p—INC u d-vi | 
vyga Labuckienė paminėjo' 
reikšmę ir pakvietė sugie
doti Tautos Himną Ir tylos 
minute prisiminti mirusias 
mūsų motinas. Paskaitą

si vėlinantį pavasarį Ir į vos 
ne vos 
žaliuoti 

- valtgalį 
tyrimą, 
vieną Iš 
minimų.

Atsitikę 
savaitgalį 
Kazio Šileikos 
Sprlnghurst vasarvietė
je. Svečių tarpe buvo hamll- 
tonlečlai Juozas Ir Janina 
Štarai Ir vienas jaunas kuni
gas Iš Toronto. >

Tą šeštadienį Štarlenės 
gimimo proga, kaip Ir kokia, 
staigmena, jie pasveikinę Ja-i 
nlną, palinkėję jai visokių 
laimių, na kas be ko, dailiai 
nuballavoję.

Pokylyje nuo kitų svečių 
neatsiliko Ir jaunasis kuni
gėlis. Savuoju nuotaikingu
mu Ir sumaniais anekdotais 
jis buvo dėmesio centre. 
Taip,atrodo, viskas turėjo Ir 
pasibaigti, kaip Ir visos to
kios rūšies šeimos Ir arti
mi} jų tarpe švenčiamos, 
bendros šventės.

Bet su prasidedančiu sek
madieniu ten Išėjo viskas 
kitaip. Jiems gan vėlokai 
Išsklldus poilsiui Ir sekma
dienio rytmetį neskubant 
kelti, čia įsimaišė svečias 
kunigas. Jis, bane pirmasis 
pakilęs, pranešė, kad gra
žiajam savųjų susibūrimui 
įprasminti , reikalinga jį 
tinkamai Ir atžymėti. Nieko 
nelaukdamas, jis taip Ir su
kėlė visus ant kojų. O 'Te
skubančius 
jis tiesiog Išvertė Iš lovos 
sakydamas, kad vakarykštį 
pokylį turime .pamiršti.Šian
die n, esant sekmadieniui, jį 
tinkamai Ir atšvęsti.

Ir ką jusi pasakysite ?Kada 
jie visi, artimesnieji Ir to
limesni svečiai sukilo Ir ap
sitvarkę susirinko svetai
nėn, jie ten pamatė gražiai 
paruoštą altorėlį su kryžiu
mi Ir net uždegtom žvakėm.

Ir taip tą saulėtą, nors 
vėsų sekmadienio rytmetį, 
lygiai U vai.pasakotojas ap

dar tepradedančlą 
augmeniją. Tą sa- 
jis turėjęs tokį pa
kurta palikęs jam 

įdomiausią prlsP

taip, kad pereitą 
jis svečiavęsis 

sodyboje,

lr mieguistus,

JONINĖS ^JONINĖS!
Tradicinė JONINIŲ šventė įvyks St. CATHARINES, Ont.,

birželio26, šeštadienį,
6 vai. vakaro pradžia, 7 vai. programa — 
NAUJOJE PUIKIOJE SALĖJE - Multi-

• Culture Centre, 185 Bunting Road.

• PROGRAMĄ IŠPILDYS LONDONO ANSAMBLIS “BALTIJA’ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ. 
GRUPĖ “NEMUNAS’ • JONIŲ - JONŲ PAGERBIMAS • ŠOKIAMS GROS PUIKUS 
EUROPIETIŠKAS ORKESTRAS.

Negalėdami Nemunu nusileisti žemyn ir pasigėrėti R ambyne degančiais 
laužais, nuoširdžiai kviečiami visi atvykti £ grąžą jaunimo ir senimo sąskry
di - J 0 N I N E S.

Povilo Lukšio Šaulią kuopa

ATVAŽIUOJANTIEMS ŽINOTINA: Nuo Toronto - Hamilton greitkeliu OE W pri v ai ia vus St. C ath ar In e» 
L ak e exit sukti į Wei I and Avė. ir iŠ ios (Bunting Rd.; arba 11 sukti Serv ice Rd. exitirpogalQEW iki 
Bunting Rd. išsukant Į kairę.; AtvaSiuojanttems nuo Niagara Falls pervažiavus kanalo tiltį sukti į.

• Niagara St. ir vėl sukti dešinėn į. pirmoj? Jitve. ir ja važiuoti Iki Well and A ve. ir i Š jos Į_ B untlng 
Rd.ir iki salės. Pasiklydus, skambinti 685-6889. Inf.

turėjęs vieną Iš įspūdingiau
sių prisiminimų. Kaip su
manaus kunigo dėka tokioje, 
miškuose esančioje vasar
vietės aplinkoje, buvo už
baigta nuotaikinga Šileikų 
šeimos Ir jų artimųjų šven
tė. Tuo nelyginant paženk
linant ne tik sekmadienio 
rimtį, bet ta proga ypatingai 
Išryškinant pamaldų pras
mingumą.

IC3J LIETUVIŲ NAMAI
Pagal sezoną pereito sek

madienio Lietuvių Namų po
pietė buvo gausi. Popietėje 
dalyvavo per 200 asmenų. 
Gana nemažas svečių skai
čius buvo iš JAV. Svečių 
knygoje pasirašė: S.Llaksas 
Iš Adelaide, Australija, V. 
Kutkevlčius su ponia, Biru
tė Ir Albinas Apanavlčlal Iš 
Rochester, N.J., Jurgis Jo
ga Iš Kont, Rimvydas Čepu
lis Iš Cinclnati Ir dr. Vyt.

6 P3l.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ja ja Ji J| ja 
TORONTO LIETUVIŲ PZlfC A/VIA
KREDITO KOOPERATYVE —----------------------- ----------

MOKA:
9^4% už 2 m. term, de p.

9% už 1 m. term .dep.
8’/i % už pensijų ir namų planų
8 V4% už spec, taupymo sųsk.
7’/2% už taupymo s-tas 

6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

91/2% už asm. paskolas 

914% už mortgičius

ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

AKTYVIAI virš 12 milijonų dolerių___________
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 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 sųskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadienia’s — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietusių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • l 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025-----  Namų tel. 277-0814
2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

I '_____________________ ,____________________ .

ĮVAIRŪS
SIUNTINIAI

į Lietuvę, Latvijq, Estiją, Ukrainq, Sov. Sqjungq 
paprastu if oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193,4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

,7^ Baltic Exporting Co. J“ XV”'
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD. j

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
I • įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
j • 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d
2224 DUNDAS STREET W., visais kelionių reikalais
TORONTO, ONTARIO betkurMH tel, 533-3531

Regis Gilbertas Ir Jonas 
Jackevičius Iš Čikagos, Hl. 
Vitas Plečkaitis, Juozas 
Plečkaitis, Petras Nekrošis 
su ponia Ir Eduardas Kulla
vas Iš Racine, Wisconsin, 
Julija Majauskas Ir Antanas 
Gelažius Iš Paterson, N.J.( 
Juozas Ir Marija Majauskai 
Iš Philadelphia, P.A., Vi
das Vapsva su ponia Ir Ade
lė Vapsvlenė Iš Montreallo.

Ponia Vai. Kutkevlčlenė, 
gimusi Rochesteryje, apžiū
rėjo Lietuvių Namus Ir pa
dovanojo $ 1O.

LN Pensininkų Klubas nu
tarė Iki rudens ketvirtadie
niais Ir sekmadieniais už
kandėlių ir kavos neruošti.

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje /SLA/ kuopa Ir 
Jūrų Šaulių kuopa sutarė š. 
m. spalio mėn. 9 d. Lietu
vių Namuose suruošti bobūvį

su šokiais. Apie tai praneša 
lie tuviams, kad tą vakarą ki
tur nebūtų rengiami šokiai.

Pasinaudodami vasara, 
Lietuvių Namai pradėjo vyk
dyti mažus remontus. Jau 
sutvarkyti Karaliaus Min
daugo menės sienų sužalo
jimai. Iki kėdžių aukščio 
sienos Iškaltos kilimu Ir ta
me aukštyje užbaigtos me-• 
džlu, tai dabar bus sunkiau 
tas sienas sužaloti.

Š.m. spalio 23 d.Lietuvių 
Namai minės 25 metų su
kaktį. Tą proga yra ruošia
mas spausdln'as leidinėlis. 
Lietuviai,kurie turi įdomius 
prisiminimus Ir nuotraukų, 
surištų su Lietuvių Namais , 
prašomi prisiųsti Pr. Bas
čiui į Lietuvių Namus.

Pereitą savaitę LN nario 
įnašą $ 200. OO įmokėjo Al 
bertas Šukšta.

Lituanistinę mokyklą baigusiems, konsulas dr. Į. į’muidžinas įteikia 
Ptrzygiefimus.

•NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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Bhicagos dangum
- Anglijos Lietuvių Klubas- kis, H. Žemelis, A. Ambro-

Gegūžės mėn. 9 d. buvo 
sušauktas pusmetinis susi
rinkimas Vyčių salėje. Jame

zaltis / po pusę valandos 
kiekvienas /nubrėžė žuvusio 
už Lietuvos laisvę Būtėno

dalyvavo virš šimtas narių, 
ir svečių. J| atidarė ir pir
mininkavo p. Palubeckas, 
sekretoriavo K.Rožanskas. 
Visa eilė dienotvarkės punk
tų buvo išgvildenta. Pagerb
ti mirusieji nariai ir miru
sios motinos. Ta proga su
ruošta speciali programa. 
Pagrota akordeonu, o jaunas 
pianistas Benls Norelkls at
liko du Ilgesnius kūrinius . 
Mokyt. J. Jokubka kalbėjo 
apie motinų reikšmę augan
čiam jaunimui. Iš Londono 
gautas tautinių šokėjų grupės 
laiškas, kuriame prašoma 
padėti apnakvindinti jaunimą 
atvykstanti j Tautinių Šoklų 
šventę. Buvo gauti keli pa
siūlymai jaunimą pagloboti, 
Ir rugpjūčio 29 d. šioje sa - 
Įėję surengti gegužinę ir 
priėmimą šokėjams sve
čiams.

Kun. Kumzlnskas pami
nėjo Sibiro Motinas Ir esan
čias Lietuvoje. Jos visos y- 
ra didvyrės, iškentuslos 
balsias vergijos dienas.

Klubas nutarėistoti teisė
tu nariu i ALTO organizaci
ją. Tik vienas narys pasisa
kė prieš. Klubas paaukojo 
50 dol. Amerikos 200 m . 
jubiliejaus šventei. Klubo 
veikla gyva ir daug lėšų 
paskirta kitiems.
X- Mini Julijoną Būtėną -
: Lietuvos laisvės kovotojas 
Julijonas Būtėnas buvo pri
simintas pamaldose ir aka - 
demijoje. Žmonių prisirinko 
pilna koplyčia ir salė. Trys 
kalbėtojai/kun. dr. J. Pruns-

gyvenimą, darbus ir žygius . 
A. Barauskas perskaitė par
tizanų laišką Popiežiui ir ki
tus jų eilėraščius, Aušros 
jaunimo choras, ved. F.; 
Strolios, išpildė patriotinių 
ir partizanų dainų. Pabaigai 
sugiedotas Tautos Himnas.

Minėjimą surengė LŽS- 
gos Centro Valdyba. Įėjimas 
buvo laisvas, nes išlaidas 
padengė geri J. Būtėno bi
čiuliai.

- Prašo lietuvių talkos -
Kubos pabėgėliai, susior

ganizavę Chlcagoje 6311 No. 
Springfield, 588- 2153, per 
savo prezidentą J. Pena Cab
rera prašo lietuvių pagalbos 
kovoje už Kubos demokrati
nę Jais vę. Prašo rašyti pre
zidentui Forcful laiškus,kad 
birželio 4 d. susirinkus Chl- 
lėje Amerikos organizacijų 
vyriausiems, būtų pasmerk
tas žiaurus Castro kankini
mas savų žmonių, kurie ne
nori sutikti su komunistine 
diktatūra. Prašo pasmerkti 
Kubos žmonių siuntimą Į Af
rikos užvaldymo veiksmus , 
nesiduoti būti išvaromiems 
iš Panamos kanalo. Nedary
ti jokių sutarčių su Castro.

Padėkime kovoti prieš 
Kubos terorą ir reikalaukim 
Žmogaus Teisių Kuboje ir 
Lietuvoje. Politinių rinkimų 
metais, klebenkime daugiau 
Įvairių kongresmanų ir se
natorių duris, kad jie padėtų 
pravesti ir 319 rezoliuciją , 
kurioj Amerika niekada ne - 
pripažins Lietuvos užgrobi
mo. Bal. Brazdžionis

R. Brazdžionio nuo trauko je susirinkimo prezidiumas: K. R ožanskas, 
/ alubeckas, J. Jokubka ir J. Šidlauskas.

Ottawa

PARDUODAM* 
s145.P<

MOKYKLOS ŠVENT Ė IR 
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
- Ottawos dr. V. Kudirkos 
ŠeštadienlnėMokykla moks
lo metus užbaigė gegužės 
8 dieną. Rytojaus dieną buvo 
suruošta mokyklos šventė, 
kartu paminint ir Mokyklos 
25-lų metų Įsteigimo sukak
tį. Mokyklos šventė buvo su
jungta ir su Motinos Dienos 
minėjimu.

Pamaldas laikėkun. dr. V. 
Skilandžlūnas Our Lady of 
Perpetual Help parapijos 
bažnyčioje; po to, iškilmės 
vykoparapljos salėje,kurias 
pradėjo ir užbaigė Tėvų K-to 
P-kas prof. G. Procūta.

Motinos Dienai paminėti 
žodĮ Motinai tarė mokyt. Alė 
Paškevlčienė. Po to, Mokyk
los valkai atliko programą . 
Buvo paskaityta savos kūry
bos, deklamuota, išpildytas 
dialogas, chorelis padainavo, 
Ir buvo pašoktas baletas.

Nelauktai papildė progra
mą maža priešmokyklinio 
amžiaus vaikučių grupelė, 
vad.Ramūnės MacDonald.

Mokslo metų užbaigimą 
pravedė mok .V. Balsevičius. 
Ablejųklaslų mokiniams pa
žymėjimus Įteikė tų klasių 
mokytojai. Baigimo proga 
kiekvienas! mokinys dar gavo

ir po dovanėlę: vyr. klasėj 
po lietuvišką knygą, o jau
nes nlųjų-po Įrėmintą vytelę. 
Dovanėles parūpino Mokyk - 
los Tėvų Komitetas ir Lie
tuvių Fondo Įgaliotinis.

25-ių metųMokyklos Įsįs
teigimo sukakties paminėji
mą pravedė mokyt. A.Paš- 
kevlčlenė. Buvo prisiminta 
to laikotarpio svarbesnieji 
tarpsniai, kada mokykla tai 
velkė, tai sustodavo veikusi .

Mokykla buvo Įsteigta 
1951 m. kun. dr. J.Razučio, 
pirmosios mokyklos vedėjos 
dr. Marijos Ramūnienės ir 
Apyl. V-bos pastangom is .Jos 
darbui sustojus,pirmąjį kar
tą mokykla buvo atkurta 
Apyl. V-bos /pirm. J. Danys/ 
1960 m. Antrąjį kartą po 
še šerių metų pertraukos, ją 
atgaivina Apyl. V-ba/plrm . 
V. Prlščepionka/, Mokykla 
nuo to laiko tebeveikia iki 
šiol.

Sukakties proga išleistas 
mokyklos laikraštėlis Tru
pinėliai. Ta proga taip pat 
buvo sudarytas papildomas 
Įnašas mokyklos vardu L . 
Fonde. Tėvų Komitetas, Į- 
vertlndamas mokytojų darbą, 
įteikė jiems po lietuvišką 
knygą.

Pasigęsta ApyiV-bos ko
kio nors įnašo šių iškilmių 
prasmingumui atžymėti.Mi
nėjimas baigtas Tautos Him -

Montrealio lietuviu Žvejo toju - Medžiotoju klubo 
“Nida" nariui KLEMUI KIAUŠUI mirus, žmonai 
Apolionijai ir dukrai Reginai Lietuvoje, reiškiame 
užuojauta _

NIDA klubo Valdyba

CILUX
^INJURE D EXTERIEL'R

PIRKITE BŪSITE PATENKINTI...

Jei nemėgote dažyti savo namus - jūs pamėgsite dažydami 
- su ’d'Exterieur CIL dažais, nes ju graži ir patvari spalva 

Pasiteiraukite apie mūsų Blanc Trutone

DE LASALLE HARDWARE
W. Theroux prop.

7688 Edouard, La Salle, P.Q.
Tel. 365-0470 (kampos 6 ave.).

r

TEL. 525-8971.

ony 3 photo Studio
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

TEL.: 694-1037

(MIKK RUTKAUSKAI)

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE OE FREINS 

MISE-AU POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE CLAIRE

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

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

(Lietuviams duodame speci ai i<^ nuolaidą)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. $uš:nskas & Son, to/. 389 • 057 7.

1976. V 1.9

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAIS - LASALLE - 365-0770

•Pabaigoje vyko suneštinės 
vaišės- kavutė. Jos metu T. 
Fondo Įgaliotinis atliko do
vanų paskirstymą, parėmu - 
stems mokyklos įnašo suda
rymą L. Fonde. „ „ ...A. PaškevlčiuSį

D E M E S I 0 I 
Išpardavimas anglišku medžią-, 

gu vyriškiems žieminiams paltams. 
Išpardavimas privatus ir žemesnė
mis kainomis negu jų vertė. 

Skambinti 484-0694.
(Kalbame ir lietuviškai) į

DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki, 60 %) SI U N1 IN I A M S Į,

RUSVAS

W. LAPENAI 
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P. Q.
[vairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas » 
atliekamas sąžiningai ir pt ieinamomi s kainom, s.
- te/. 366-6237- 3b5A

k Medžiaga suknelėms - Crimlene, kostiumams ir Švarkams • šimtaprocentinė rūšis 
- pusė kaino?.

i Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnone arba polyester'io - nuolaida iki 60 %.
i Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujaisiais pieltniois.
i Megztuko*!, golfui ir puloverinioi - didžiausios pasirinkimas specialiomis 

kainomis.
. Motarilki paltai. Bergeno (art. fur) įvoirauz dydiio tik 5 49.30.
i Vyriški megzti marlkiniai.(konodiiki ) - pute kainos. Taipgi, daugyba 

kitu daiktu reikalingu Lietuvoje,

JĮ H f* PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd., 
Va Mon,„oi, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 9098.

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laike* saugojimas

(Storage)'

6J96 Bonnontvne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams !

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir Įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimo. Veltui įkainavimas.

bing & Heating kontroktorius.

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 
pristatome 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS 
7661-A CENTRAIS 

coin/ corner 5a ave 365-7146 
495-90e AVE 

coin / corner Beyne 365-1143

7 psi.
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NL REIKALAI
NESIBAIGIA NT IE JT 

GERADARIAI
Praeituose numeriuose, 

kalbėdami apie laikraščio 
sukakties ir Spaudos 'Ba
liaus ruošimopagelbiniikus, 
gal nepakankamai atžymėjo
me visus. Prisimename ir 
Gediminą Murauską, kuris 
visą vakarą taip šauniai ir 
gerai aptarnavo svečius gė
rimais. Taipgi ir bare dir
busius Leoną Balaiši ir 
brolius H. ir J. Celtorius su 
gėrimu tiekėju Petru Žu
kausku, bei kitus,kurių neį
manoma čia visų išvardinti. 
Visiems dar kartą nuošir
džiai dėkojame.

Štai Ir vėl atsiranda naujų 
geradarių: Viktoras-Staškū- 
nas iš Indian River, Ont. at
vyksta su šeima Į Ritos Me - 
celytės vestuves ir užeina j 
redakciją. Jo apsilankymas

dolerių. Redaktorius, nusi
leisdamas kalbėjo, kad ne 
turtingas, bet nuoširdus 
žmogus daugiausia supranta 
šių dienų išeivijos lietuviškų 
laikraščių padėtį. Vienas 
tokių nuoširdžių esąs Vikto
ras Staškūias. Ankščiau jis 
gyveno Sault Ste Marle ir 
ten vertėsi statybos verslu. 
Iš tos lietuvių kolonijos gy
venimo dažnai parašydavo ir 
į šio laikraščio puslapius. 
Dabar gyvenąs ramioje vie
tovėje, bet pasiilgstąs lietu
vių. Galvojąs persikelti į 
Toronto, nes dar norės įsi
jungti i lietuviškos veiklos 
judėjimą. N L,
IŠVE ŽTŲJŲ PAMINĖJIMAS

Šiais metais visos trys 
grupės- estų .latvių ir lie - 
tuvių nutarė minėti kartu iš
vežimų dleną-Blržello 14 d .

Visų trijų tautų pamaldos,

Važiuojantiems iš pietų 
pusės, BĮ v. Decarie, išva
žiuoti St.Luc. Atvykstan
tiems iš šiaurės-Queen Ma
ry.

SKAUTŲ-ČIU STOVYKLA 
įvyks Baltijos stovykloje , 

rugpjūčio 1-15 d. d. Kviečia
mas Ir neškautiškas jauni
mas prisijungti. Kaina $80 
dviem savaitėm. Nuolaida, 
jei iš šeimos dalyvauja dau
giau negu vienas asmuo.

Registruotis pas Elę Jur- 
gutlenę arba pas Bronių 
Niedvarą tel. ;626-7499 arba 
487-4930.

• Valerijai Gražienei mi
rus, jos neužmirštamam 
prisiminimui, artimi jos 
še lynos bičiuliai Montrealyje: 
N. Akstlnlenė, L. Bulotienė, 
L.O.Čečkauskal, P.T.Člp- 
kal, A.S. Danauskai, V.V. 
Kudžmai, E. Navikėnienė, L. 
R.Urbonai, E.Urbonaitė ve
lionės vardu padarė $1QO į-
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JONINĖS
IR A.V. PARAPIJOS KLEBONO TĖVO JONO KUBILIAUS, S.J. AMŽIAUS SUKAKTIES

PAGERBIMAS
įvykstantis birželio 26 d., šeštadieni 7 vai. vak., Aušros Vartų parapijos salėje.

Programa: Tėvo Jono Kubiliaus,S.J. pagerbimas, 
Jonių — Jonų vakarienė, >

Perkūno "muzika ir šokiai. '
Bufetas.

Joniplų laužo meninis pasirodymas,
,1 ė j i rr a s: 5.00 dol. suaugusiems; 3.00 dol. studentams ir moksleiviams.

Pakvietimai jsigijami iš anksto iki birželio 20 d. pas platintojus: Iz.Mališką, A. Myle, D. 
StaškeviČienę, J. Šiaučiulį, V. Sušinskų ir J. Babrauska.

Rengėjai: L.K. Mindaugo Šauliu kuopa, talkininkaujant A. V.parapijos 
Komitetui, KLB-nės Montrealio Apylinkei, L.K. Moterų Drau
gijai, “Nidos* klubui ir “Neringos* J ūru Sauli ų kuopai.

su Albinu Baršausku nenus
tebino, nes jis visada, lan
kydamasis Montrealyje, ne- 
pamlrštalalkraščto būstinės 
aplankyti. Ne taip reti tie 
buvę apsilankymai, kurie 
užfiksuoti jo prenumeratos 
kortelėje- nuo 1972 m., at
vykęs tris kartus paliko po 
50 dolerių laikraščiui. O šį 
kartą, pagalvojęs apie in
fliaciją, paklojo ant stalo re
dakcijoje GO dolerių.

Pr. Paukštaltis, priimda
mas pinigus, pastebėjo sa
kydamas: "Žinau, kad dabar 
nes įverti statybos kontrak- 
torlaus darbais ir šie pini
gai yra iš sutaupų banke, tai 
ar ne perdaug save skriau
di ?" V. Staškūnas į šį klau
simą numodamas ranka, at
sakė: "Užteks man, kiek tu - 
rlu*. Tą patvirtino Ir A. Bar
šauskas, aplankęs Staškūnus 
Ir matęs kokioje gražioje 
vietoje jie Indian River gy
vena, ir kokiame name. . .

kurias laikys tėv. J.Kubilius 
vyks birželio 14 .8 vai.v. 
estų bažnyčioje 4345 Mareli

našą į KLFondą.
• Mirė Jūratė Pllypaltienė, 
Ham lltone, gyve nūs i Montre-

MŪSU VAIKU DARŽELIS
Jau trys metai, kaip Se» 

serų vedamame Valkų Dar-
Ave.N.D.G. alyje. :* želyje nebuvo nė vtenolietu-

Brol i ai II ir J. Celtori ai Spaudos baliuje dirbę prie gerymų pilstymo-m aiš y mo, 'V uo trauk a T -Į- aurin aitįo

vlo vaikučio. Mek. Prasi
dėjimo M. Marijos Seserys 
jaučia ypatingą pareigą 
dirbti su lietuviais, todėl 
vyriausios vadovybės spren
dimu Darželis Montrealyje 
yra uždaromas birželio 21 
d. šiais metais. Birželio 23 
die ną Sės. M. Jonė ir Sės. M . 
Paulė išvjksta dirbti Nerin
gos stovykloje, Vermonte.

Sesuo M, Jonė nuo rudens

perkeliama į Torontą. Sesuo 
M.Paul ė grįš rugsėjo mėnesį 
ir dirbs kaip ir seniau prie - 
įvairių lietuviškų darbų. T i - : 
ktmasi, kad galima bus la
biau Išplėsti lietuvių ligonių 
Ir senelių lankymą.
• Sumažėjus dėmesiui lie- 
tuvių radijo valandėlei 
Montrealyje, programos 
laiką teko nukelti į 11 vai. 30 * 
mln. vakaro. £

MONTREAL WEST

LEONAS GURTCKAS 
Sole* Manager 

(Lietuvi* ot«tovo»)

Vlen tik įrengimai namo vi
daus jcąįnavęs apie 3Q.QQ,Q

Dr. J MaliSka
Dantų gydytojas

1440 r ne Ste-Calherine Guest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488 - 8528

f Rita Męceįytė, Voros ir 
Alberto duktė, susituokė su 
John Jenner ir Vida Petro- 
nytė, Bronės ir Povilo duk
tė su Peter Turner.
• Iš Pietų Amerikos sugrį
žo dailininkė Ona Šablaus- 
klenė.

--------------------------—------------ -w-----------
Greitas ir tikslus patarnavjrngą!

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JOMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Managoriu 

«____LEO OUREKAS

DR. V. GiRlONIENĖ 
Dantų gydytoja

5330 l’Assomption Blvd. 

Montreal,

Tel. 255-3536

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q.
Tel. 932- 6662’; namų 737-9681.

Dr.A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C^, E.R.C.S.(c>

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

G
PHARMACIE

agnon
ROBERT GENDRON LPH.prop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO
1

.vieta GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS '

R. J. Išganantis, b*, bcl
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405. 
Montreal, P.Q. — Tel: 871--9644, namų 678 - 3660.

1
NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel.(514)871- 1430

ADVOKATAS

J.P. M1LLER.B.A-, B.C.L
168 Notre Dame Street E.^uite 205.

Tel. 866-2063; 866-2064

8 psl.

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

RAS A D A M O N I S
C. I. B.

AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBt

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

@ Royal Trust ®
Atstovas J. Skučas,

6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 
Tel. 354-0360, namų722-9663.

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė - sklypai ir žeme )

m TRUST GENERAL DU CANADA
3270 BouL Langeller, Montreal, P*Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS

V. PĖTEFAITIS
254 - 4566 / Namų - 7 2 1 - 0 6 14“

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI? 
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. SALT - B ALTRUKONIS
- Syffca Realties Ine.
yįgįįįį 445 Jean Talon West. Suite 305,

Tel: 273-3442, 273 9 18 ?, 737 • 0844.
Foto E.M.L.S. Montreal, Que.

Sistema.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

' TEL.727-3120 Namų 376-3781
Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

mu Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At th» end of Shartvpoke Street Will)

LEFEBVRE & ROBERT
■L AMtuettMfNr- Hmttrwu į į

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštas kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CEMTRALE r 4e AVENUE 363-3887
r~7>43 eaNTRALM 306-1202 (DKCORATIONĮ Į

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6.0% 
Taupomąsias s-tas 8.25%

' Termin. ind. 1 metams 9.5%
Terrain, ind. 2 met ams 9.75%
Terrain, ind. 3 metams 10.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 11.0%
Nekiln. turto 10.75%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 11.9%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniai b, antradieniais Ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Ik! 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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