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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖSB

INDĖNAI PRIEŠ BILL 
1O1

indėnų gimnazistų tėvai 
Caughnawaga rezervate, ku
rie siunčia savo valkus Į 
mokyklas už rezervato ribų, 
nori savo valkams mokslo 
anglų kalba. Jie tvirtina, kad 
Bill 1O1 jų neliečia, nes jie 
gyvena rezervate,ką patvir
tina Ir 97 paragrafas Bill 
1O1. Švietimo Ministerija Į 
tai dar jiems nieko neatsa
kė.

Iš etninių grupių dar pro
testuoja organizuotai graikai 
reikalaudami savo valkams 
anglų kalba mokyklų.

QUEBEC’AS NORI VIS£ 
MOKESČIU

Premjeras Levesque savo 
aršiesiems partiečiams pa
reiškė, kad savarankus Que
bec’as turėtų susirinkti vi
sus savo piliečių mokesčius. 
Po laimėto referendumo bus 
laikas Išdirbti taisykles,kaip 
bus bendraujama 3U Kanada, 
viliantis, kad Iš to bus did - 
žįausta nauda Quebec'ul.

Susirinkime Robert Burns 
paminėjo 13 frankofonų pa
vardžių, dirbančių federali
nės valdžios pareigose,pa
vadino juos ’’išdavikais” . 
Aršieji PQ- nariai jam bal
singai pritarė...

Levesųue tvirtino, kad tie 
mokesčiai reikalingi Išlai
kyti Quebec’o tekstilės,batų 
ir baldų industrijai.

PAŠTININKU GALIMAS 
STREIKAS

Laiškanešių unija skaitlin
ga nariais grąsina streiku 
dėl sutarties pasirašymo. Vyk 
dytų balsavimų pasekmės To
ronte, M ontrealyje ar kt. ro
do, kad Unijos vadai turėda
mi neaiškius kažkokius tiks
lus laimi balsavime. Tad ne
abejotinai gali Kanada atsi
durti visuotino pašto streiko 
labirintuose. Nors atrodo, kad 
kanadiečiai; išskyrus, net ne
visus paštininkus, yra prie
šingi prieš tokias pašto uni
jų užmačias — kelti algas ir 
mažinti darbo produktingumą. 

rtebuvo netinkami arba suk
čiavo. Reformos gal jau per 
vėlai buvo pradėtos ir nera
mumai didėjo. Tuomet ša
chas paskyrė E maml prem
jeru, kurte yra < religingas 
musulmonas. Š te po 48 va
landų paskelbė, kad sumo - 
dernlntas trano kalendorius 
bus atmestas ir vėl naudoja
mas senasis Islamo kalen
dorius, kaip reikalavo reli
giniai vadovai. Taip pat bos 
uždaryti 8 lošimo casino , 
nors 4-tų jų pelnas buvo 
skirtams šalpos reikalams .

Turėjo būti panaikinta Mi
nisterija Moterų Reikalams, 
kad nuramintų nepatenkin
tuosius lyderius Ir šer 
šetas jų, sėdėjusių kalėjIme- 
palelstl. Panaikinta Ir 15 
metų trukusi spaudos cen - 
zūra.

Nauja programa reiškia 
regresą, sustabdžiusI šacho 
planus paversti Iraną mo
dernia Industrine valstybe . 
Tačiau, darant kitaip, jis ži
no, privestų prie naujų riau
šių, gal revoliucijos, reiš
kiančios Ir jo dinastijos val
dymo žlugimą. Be jokios a- 
bejonės, tai duotų galimybę 
naujai Sovietų veiklai, kuri 
būtų tuo grėsmingesnė, nes 
Sovietai susitelkę prie Irano 
sienų. Karo stovis yra Įves
tas 12-koje Irano miestų.

RAUDONOSIOS BRIGADOS 
TERORISTAS ŽUVO

Grobikų Ir teroristų V. 
Vokietijoje Baader-Melnhof 
įjrupės aršiausias narys W. 
Peter Stoll, galvodamas, kad 
policija žiopla, buvo net ne
pakeitęs savo išvaizdos ir 
lankėsi kiniečių restorane . 
Prie jo priėjo du detektyvai 
Ir jis išsitraukė ginklą, bet 
nespėjo iššauti, buvo nukau
tas policijos.

UEMURA

JAPONAS NUGALI ARKTIKĄ 
Japonų ekplorator tus Na - 

omt Uemura pats vienas su 
šunimis kinkytomis rogutė
mis nukeliavo Iš Šiaurės A- 
šlgalio Kanados Ellesmere 
salų iki pietvakarių Grendan- 
dljos, padaręs 1.6»5 mylias 
kelio. Jis buvo sekamas sa - 
telltų erdvėje, per lodtškal jis 
gaudavo sau Ir savo šunims 
maisto iš specialių lėktuvų .

CASTRO SIEKIA KONTAKTO 
SU EGZILAIS

Pirmą kartą po 1959 m . 
Kubos prezidentas Castro , 
po ilgų pastangų, sus įtiko su 
šeštais egzllų atstovais, gy
venančiais JAV-se.

Tris valandas trukusiame 
pasikalbėjime jis Informava 
kad "aptvarkęs"santykius su 
JAV jis yra susirūpinęs ko - 
muntkaclja su Kubos egzl- 
lals. Egzllų atstovams buvo 
leista klausti detalių politi
nių klausimų. Iš Havanos 
pranešama,kad Išleis 4a po
litinius kalinius į JAV. Taip 
pat bus išleisti 1.500 kubie
čių dvigubos plluetybės ĮJAV.

Kodėl Castro prireikė tos 
"alyvų šakelės"?

INDIJĄ KANKINA 
POTVYNIAI

Vienas dldžlaus lų potvynių 
užliejo Indiją Vakarų Benga
lijoje ir panikos apimti žmo
nės bėga Iš užsemlamų sri
čių. Kariuomenės daliniai 
rūpinasi gelbėjimu Ir kitokia 
pagalba. Gydytojai susirūpi
nę galimomis Ilgų epidemijo
mis-de z Inter lia Ir cholera.

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS VEIKLA
PLB Valdyba rugpiūčio 22 PLB sekretorius Anta- 

posėdžiavo vicepirmininko V. nas Juodvalkis perėmė ir 
Kleizos namuose. Posėdyje tvarko " Pasaulio Lietuvio" 
dalyvavo pirm. V. Kaman- rugsėjo mėnesio numerio
tas, V. Kleiza, A. Juodvalkis, medžiagą ir redagavimą iš 
D. Kojelytė, S. Kuprys, R. Sa- 
kadolskis ir M. Šilkaitis. Pir
mininkas V. Kamantas prieš 
posėdį buvo susitikęs su ki 
tais valdybos nariais - G. Juo
zapavičiūte, A. Paulium ir A. 
Saulaičių ir su jais aptaręs 
posėdyje svarstysimus klau 
simus.

Vykdomasis vicepirm. V. 
Kleiza painformavo Valdybą 
apie perimtus iš buv. PLB 
Valdybos nebaigtus darbus.

buvusio redaktoriaus Br. 
Nainio, pastarajam netikėtai 
atsisakius pažadėtą numerį 
suredaguoti. Sekretorė Dai
na Kojelytė paruošė ir iš
siuntinėjo visiems valdybos 
nariams gautų raštų kopijas 
bei kitas informacijas. Vi
cepirmininkas Saulius Kup
rys painformavo spaudą apie 
naujos PLB Valdybos parei
gų perėmimą ir rugpiūčio 16 
d. dalyvavo JAV prezidento 
Carterlo sukviestoje konfe - 
rencijoje Baltuose Rūmuose 
Washingtone. Vicepirminin
kas dr. Algis Paulius sutiko 
pirmininkauti IV-jo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Finansų Komitetui,! kurį pa
kvies narius iš visuomenės 
bei jaunimo tarpo ir bendrai 
stengsis surinkti per 90, 000 
dol. iki kitų metų birželio 
mėn. Vicepirmininkas Romas 
Sakadolskis informavo spau
dą apie naują PLB Valdybą 
ir organizavo bei dalyvavo 
lituanistinių studijų semi - 
nare prie Clevelando. Vice
pirmininkas kun. Antanas 
Saulaitis turėjo eilę pasita - 
rimų su lituanistinio švieti
mo žmonėmis, jis talkina 
Pasaulio Lletunių Jaunimo 
Sąjungai kongreso ruošos 
darbuose ir planuoja ateinan
čių metų lituanistinio švieti
mo veiklą laisvajme pasauly
je.

Iždininkas Mečys Šilkaitis 
perėmė ir sutvarkė iždo rei
kalus, atidarydamas naujas 
taupymo ir čekių sąsakaitas 
lietuvių Midland Savings & 
Loan Assoc. Chicagoje, in- 

PLB Valdyba jau turėjo 3 
posėdžius: liepos 17, rugpiū
čio 22 ir rugpiūčio 30 dieno
mis Chicagoje. Buvo aptarti 
daugelis vykdomų bei pla
nuojamų darbų. Sekantis po
sėdis bus rugsėjo 16 d. Bus 
svarstomas PLB Seimo nu
tarimų vykdymas,IV jo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso finansavimas, pa
rama kitų kraštų švietimo , 
kultūros bei kitiems reika
lams, ir kiti klausimai. Da
lyvaus PLB V-ba, PLB Gar
bės Teismo pirm. dr. Juozas 
Sungaila iš Kanados, PLB 
Kontrolės Komisijos p-kas 
inž. Vyt.Kutkus iš Detroito, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirmininkė Gabija 
Juozapavičiūtė iš Toronto , 
Kanados LB Krašto V-bos 
pirm. J. Simanavičius iš To - 
ronto, JAV LB Tarybos pre
zidiumo p-kas inž. Raimun
das Kudukis iš Clevelando , 
JAV LB Krašto Tarybos p - 
kas inž. Algimantas Gečys 
iš Philadelphijos , ir jų vai - 
dybų nariai. Posėdyje bus 
svarstoma PLB Seimo nuta - 
rimų vykdymas, PLJ Kong -. vestuodamas dalį pinigų Į fe- 
resas, PLB atsakomybė ir 
vieta Lietuvos 1 aisvinimo 
darbuose ir kiti bendruome- aukštus procentus. Iš buvu-

deralinės valdžios trumpa
laikes vertybes, mokančias 

niniai slos valdybos perimta 51,897 

dol. ir keletas neapmokėtų 
sąskaitų. Iš tų pinigų 20, 000 
dol. priklauso Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungai, virš 
6,000 dol. Argentinos Lietu
vių Jaunimo Sąjungai ir 1, 000 
dol. Berisso Mindaugo drau- 
gijai, taip kad PLB Valdybos 
švietimo, kultūros, "Pasaulio 
Lietuvio" ir kitiems reika
lams lieka mažiau, negu 
25, 000 dol.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos pirmininkė Gabija 
Juozapavičiūtė labai energin
gai ir planingai koordinuoja 
jaunimo veiklą Įvairiuose 
kraštuose, rūpinasi Jaunimo 
Kongresu ir palaiko artimą 
ryšį su PLB Valdybos pirmi
ninku ir nariais.

PLB Valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas lankėsi 
St. Pete rs bur ge, Floridoje 
ir ten turėjo pasitarimus Pa - 
šaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso ir kitais bendruomeniš 
kais klausimais su JAV LB 
Tarybos 
prelatu 
Floridos 
ku Kaziu 
bendruomeninkais.Taipgi lah- — 
kėši Lietuvių Skautų VI-je 
Tautinėje Stovykloje.

garbės pirmininku 
Jonu Balkūnu, LB 
apygardos pirminin- 
Gimžausku Ir kitais

Dr. Algis Paulius, PLB 
Valdybos vicepirmininkas , 
pakviestas sudaryti ir pirmi
ninkauti IV jo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso Fi
nansų Komitetui, kuris rū
pinsis surinkti per 90, 000 
dol. jaunimo ir kongreso rei
kalams iki kitų metų vasaros. 
IV-PLJK Finansų Komiteto 
iždininkais pakviesti PLBVal 
dybos iždininkas Mečys Šil
kaitis ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos atstovas 
Šarūnas Valiulis.

PLB Valdybos vykdomasis 
vicepirmininkas Vaclovas 
Kleiza gavo iš Vatikano vals 
tybės sekretoriaus JeanCar- 
dinal Vi Hot padėkos telegra
mą už Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vardu pasiųs
tą užuojautą popiežiui Pau
lui VI mirus. Naują popiežių 
šrinkus, V. Kleiza pasiuntė 
5LB vardu pasveikinimą nau- 
am popiežiui Jonui Pauliui 
-jam į Vatikaną.

(Iš PLB Informacijos).

:O KRĖVĖS LITERATU- • 
PREMIJA TOMUI

IRANO FANATIKAI 
NENORI PAŽANGOS

Irane jau kelis mėnesius 
vyksta neramumai, kuriuos 
kelia musulmonai. Jų yra 32 
milijonai. Jie protestuoja 
prieš energingą šacho veda
mą krašto modernizaciją. 
Nepasitenkinimus palaiko Ir 
Sov. Sąjunga, Ir 
Pop. Frontas 
laisvinimui.

Prieš metus
Amuzegar didelėmis pastan
gomis sumažino infliaciją 
nuo; 31% Iki »%, prigriebė 
turtinguosius, kurie Išsteu-

radikalus is 
Palestinos

premjeras

k in ėjo nuo mokesčių, Išmetė 
vyriausybės tarnautojus,ku-

Didysis Adomo Varno kūrinys MINDAUGO VAINIKAVIMAS 1253 metais ***

Akademinis Sambūris 
^ontrealyje jury komisijos 
lldele balsų dauguma pas
kyrė 12-ąją Vinco Krėvės 11- 

premtją TOMUI 
I už jo poezijos 

InklnĮ 98 EILĖRAŠČIAI.
Premijos Įteikimas Įvyks 

Iontrealyje, š. m. lapkrIčlo 
d. Aušros Vartų Parapijos 

alėje, dalyvaujant autoriui.
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Ui Lietuvos išlaisvinimą ! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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V-jo PLB Seimo Nutarimai

galimumą. O, štai netrukus 
dar " Išdygo •’ Ir kažkokie 
"Kybartų Aktai", pagal ku
riuos- visą A. Smetonos 
"Imperiją" neva turįs per
imti ponas St. Lozoraitis. 
Pažymėtina,kaip dr.A.Štro
mas saliomoniškai nutyli,kad 
vad. "Kybartų Aktai", jei to
kie iš viso galimi, suponuoja 
/kaip būtiną sąlygą /, kad 
pulk. Ant.Merkys jo paskyri
mą Smetonos įpėdiniu būtų 
turėjęs prieš tai pačiam A . 
Smetonai—grąžinti, ar net 
iš viso nepriimti. Deja,to 
nebuvo, o Kybartų Aktai,be

Vadinasi, turim būti dėkingi 
prezidentui Kaziui Griniui su 
Mykolu Sleževlčlumlkad pa
sirodė besą išmintingesni už 
savo priešus Ir nebandė 
ginklu priešintis". Kan.M. 
Vaitkus, šv.Kazimiero Dr- 
jos plrmlnlnkas/po prel.Ad. 
Jakšto /tuo dar neužbaigia , 
būtent:" Vadinas l, Smetona 
su Voldemaru ėmė keisti 
konstituciją pagal savo kur
palį,kol įsitikino, jog tai ne
patogu Ir visai Išmetė ją į 
laužą, o ėmė nesiskubindami 
galvoti apie naują,kuri leis-, 
tų tautininkams būti valdžioj 
saugiai Ir visiems laikams".. to, turi Ir dar vieną didelę 
kol staiga, abu susipešė tar
pusavy Ir,aišku,tokios peš
tynės Ir vėl, gre Ič lauš la l kad 
pas ikartotų, nes bendrai gi 
sakoma, kad istorija-pas t- 
kartoja.

Nedaug Išminties būtų 
mėginti tautoje sukelti daug 
entuziazmo , parodant Cho- 
cho dinastijos, pas įrėmus los 
karininkų klika, testamentą; 
rezultatai būtų tikriausiai, 
nemalonūs. A.Smetona, val
dydamas tautą be rinkimų 
13 metų, davė aiškiai supras
ti žinąs, kad— tauta jo ne
mėgsta / antraip gi, jis bū
tų visai nebijojęs daryti rin
kimus, Ir tat, kas ketvirti deja, esama faktų net per- 
metal/. Juk, pagaliau, jis rė- daug. Išsamiai juos aprašĄ-- 
mėsl karlnlnklja Ir rėmė - ne tik pulk,Kazys Škirpa sa- 
dvarlnlnkus / kažkas vidur- vo memuaruose Irdr.A.Ge- 
amžlško/. "Smetona pasisa- rutls Alduose',' bet Ir ypač 
kė Iš principo nesutinkąs jo
kių žemių nusavinti, nes ne 
tik jam, bet ir Lietuvai že
mės reforma jau esanti pri
dariusi daug gėdos". "Jis 
negalįs tokios gėdos net pa
kelti. Anot jo, žemės refor
ma buvusi didžiausia Lietu
vos kompromitacija pašau - 
llo akyse" /J. Audėno "Pas - 
kutlnls Posėdis" psl. 165/. 
Iš tikrųjų tai pažlūrėtlna 
kaip į mėginimą Istorinį fak
tą- apversti augštyn kojom, 
o jų buvq visa eilė Ir prieš 
tai/. Už tai gi nelauktas 
slurpryzas A.Smetonai Duvq 
kai jo prašymą, atbėgus į A- 
merlką, .leisti jam "nutūpti" 
Lietuvos Pasiuntinybės Rū
muose Washington e,pulk . 
Žade Ik is, Lietuvos pasiunti
nys JAV, nors Ir būdamas 
tautininku, be jokių rezervų 
atmetė. Pagal tarptautinę 
teisę jis Ir negalėjo elgtis 
kitaip. Priešingai tačiau, jei 
A. Smetona būtų dar neatsi
sakęs, Ir tai, labai neapdai
riai, prezidento pareigų, du
rys į pasiuntinybę aišku, jam 
galėjo būti atviros Ir toliau , 
bet ne po to,kai komplikacijų 
nepramatymu, jis buvo spė
jęs jau privirti daug blogos 
košės. Ir kaip gi jis galėjo 
dabar, pulk. Žadelklo galimu 
kriterijum, pataisyti teisiš
kai visą Kremliaus antl-de- 
mokratlšką farsą, kai jis bu
vo savo sostą Kaune perda-< 
vęs, be sąlygų,pulk.A.Mer
kiui, o šis tuo pačiu pa
ragrafu, Justui Paleck tu l-tuo

— Bronium Nainiu ir Alg. Gėčių Baltuose Rūmuose, įteisinant nepateisinamą 
buvo išsirūpinus audenciją birže* 1 1

PANORAMA
IŠ DIDELIO RAŠTO — 
IŠĖJO 1$ KRAŠTO

Dr. Aleksandraš Štromas , 
Anglijoje protesor tau jąs-tei
sininkas, yra Dievo Išrink
tosios tautos sūnus.Kaip Ir 
jo tautiečiai, Zacharijas 
Cėsna, Icch. Meras ir kt., 
jis ne tik gražiausiai kalba 
Ir rašo lletuvlškal/tuo dary
damas gėdą tūkstančiams 
mūsų jaunimo Amerikoje/, 
bet ir, atrodo, labai domi
si mūsųtautos proolemomls.

Kas jau neskaitė jo gausių 
Ir labai ligų straipsnių mūsų 
spaudoje- degančiais tautos 
reikalais? Viskas gražu bei 
gerai, bet štai, yla išlenda iš 
maišo: kai tik jis prieina 
prie A.Smetonos, kažkodėl jį

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės V-sis Seimas,susirinkęs norėtų padaryti lyg pranašu, 
birželio 30 - liepos 4 dienomis Toronte, Kanadoje dalyvaujam neva lietuvių tautos Moze, 
atstovams iš Argentinos, Australijos, Didž. Britanijos, JAV Čia jis, deja, susimaišo ir 
bių, Kanados,Kolumbijos, Prancūzijos, Urugvajaus, Venecue visai užmiršta skirtumą,kad 
los, V. Vokietijos ir N. Zelandijos, pareiškia savo nusistaty- Mozė gi Išvedė savo tautą iš 
mą šiais klausimais:

II — LIETUVOS LAISVINIMO VEIKLA

nieklna visos lietuvių tautos 
praeitį.

8. Seimas prašo visųKraš- 
tų Bendruomenę atkreipti 
savo krašto vyriausybių dė

tų Sąjungoje bus vykdomi pa
grindinių žmogaus teisių pa
žeidimai.

9. Seimas prašo PLB Val
dybą kreiptis į Šventąjį Sos
tą, Lenkijos vyskupų konfe-

1. Seimas siūlo Vilkui vėl je ir katedros naudojimas ne 
šaukti Periodines veiksnių kulto reikalams užgauna ti- 
konferencijas darbams aptar- kinčiųjų lietuvių jausmus ir 
ti, derinti ir remti.

2. Seimas pritaria White 
Plains 1974 m. konferencijos 
nutarimams ir įpareigoja 
Lietuvių Bendruomenę vyk
dyti joje sutartus darbus kar- mesį į 1980 m. Maskvoje bū
tu su tais veiksniais, kurie simuosius olimpinius žaidi- 
sutiks bendradarbiauti. mus, skatinant juos boiko-

3. Seimas siūlo PLB Vaidy- tuoti, jei ir toliau Sovie- 
bai ir Kraštų Bendruome - 
nėms sekti-ir atitaisyti sve
timųjų informacijos apie Lie
tuvą klaidas, sudarant tam 
reikalui specialius organus.

4. Seimas siūlo Lietuvių
Bendruomenei kartu su kitais renciją, Varšuvos ir Gnlez- 
veiksniais sudaryti dvi nuo
latines bendras komisijas:

a. Lietuvos sienų ir san
tykių su kaimynais,

b. Parengties.
5. Seimas. kreipdamas

dėmesį į žydų ir lietuvių dia- nyčia Lenkijoje Seinų-Puns- 
logą ryšium su Antrojo pa
saulinio karo įvykiais ska- lygiateisiais bažnyčios su
tina visuomenę laikytis jame numis ir dukterimis. Ragin- 
didžiausio objektyvumo, iš- tl išeivijos lietuvių veiksnius 
jungti iš didkusijų jausmus ir organizacijas ir visuomenę 
pavienių asmenų nusikaltėlių aktyviai prisidėti prie Seinų 
veiksmus vengti priskirti tiek - Punsko lietuvių kovos už 
lietuvių, tiek žydų tautoms, savo teises.
Taip pat Seimas siūlo PLB 
Valdybai rūpintis dokumenti - 
nės medžiagos kaupimu ir 
paruošti žydų - lietuvių san
tykių istoriją.

6. Bendradarbiaujant su ki
tais veiksniais, siekti kad 
Vilniaus arkivyskupija Šven
tojo Sosto būtų prijungta prie 
Lietuvos bažnyčios provin
cijos. Taipgi prašyti, kad 
Karaliaučiaus sritis būtų iš
imta iš Lenkijos bažnytinės 
provincijos ir priskirta Lie
tuvos bažnytinei provincijai.

7. Seimas ragina Lietuvių 
Bendruomenę kelti pasaulio 
viešumon Vilniaus šv. Kaži - 
miero bažnyčios ir katedros 
grąžinimą kulto reikalams. ,

. Ateistinis muziejus bažnyčio- dais šias pastangas remti.

no arkivyskupą kardinolą 
Wyszlnskį - Lenkijos primą 
ir Lomžos vyskupą, kad lie
tuviams būtų užtikrintos tos 
pačios teisės, kaip ir len
kams, ir kad Katalikų baž-

ko krašto lietuvius laikytų

" nevalios", kai mūsų "tau
tos vadas" /A.Smetona/kalp 
tik atvlrkščlal-įvedė Ir pats 
pabėgo /laid Ir 1940 m./ . 
Dėl to, labai jau menkas pra
našas. .. "Taigi, prezidentas 
Ir "tautos vadas’r kritiškame 
savo tautos momente meta 
viską Ir pabėga.Tą dieną Iš
vydome jo visišką uejėgiš
kurną Ir nesugebėjimą ori - 
entuotls. Ir taip pražudė 
mūsų valstybę, suversdamas 
visą atsakomybę savo bend
radarbiams Ir artimiesiems. 
O koks skirtumas tarp latvių 
prezidento Ulmanlo Ir mūsų 
Smetonos’.Ulmanis, nesibijo
damas eksperimentų, kėlė 
savo tautos gerovę, o kritiš
koje valstybės valandoje pa
siliko krašte su ginklu ran
koje, gynėsi nuo bolševikų 
Invazijos Ir didingai žuvo,- - 
rašo mūsų įžymus ekonom. 
Jonas Matulionis /"Nera
mios Dienos ", psl. 180-1/ . 
Bet A.Smetona buvo pabė— 
gęs Iš"skęstančio laivo" Ir 
1918 m. Iš Merkelio knygos 
" A. Smetona", 1964 m., 220- 
2 psl. matyti, kad 1918.12.31 
A. Smetona buvo atvažiavęs 
Iš užsienio į Kauną, pas lėmė 
nuo bolševikų grėsmės šel-

mą Ir su ja vėl Išvažiavo 
užs ten in"./J. Audėnas,"Pas- 
kut.Posėdis",psl. 245/.

Tačiau dr. A.Štromo nau
jos bėdos tuo dar nes Ibalgla, 
anaiptol. Mat, jls/T. Žlb. No. 
18, 197b/ bando prisiminti 
Kybartų aktus Ir pagal jo 
naivų išvedžiojimą,lyg Išei
tų, kad Stasys Lozoraitis 
mums besąs - Smetona- 
šlandlen, taigi, neva "karalių 
karalius", tad mes- be galo 
daug gero galėtume sau su
laukti visi, kaip avių banda , 
paklusdami ponui Stasiui 
/kaip naujam tautos vadui/. 
Kažkas panašu į feljetoną? 
Mes nežinome, ar dr.Al. 
Štromas taip rašo paties po
no Stas lo paprašytas, bet ne
norom gi lenda į atmintį se
nas, geras priežodis "Ne - 
patepęs -nevažiuos I" Ir "Ge
rai patepęs toliau važiuosi" . 
Graikai turėjo mitą apie tai, 
kad jų vienakis dlktatorėlls 
kadaise prieš mirtį ban-’ 
dė visą tautą,tartum priva
čią nuosavybę, užrašyti vie
nam Iš savo tarnų. Bet šian
dien, žinoma,toli gražu, ne
begalima šitaip. Mano po
nai, neužmirškime Ir pačios 
tautos valios.’ Prisiminus 
1935-6 m. Suvalkiečių Su - 
kilimą, atrodo, dalykai neiš
manėlių Ir vėl gali būti pas
tatyti augštyn kojom, kai 
Smetona net 13 metų šokdino 
tautą per virvutę su pagalba 
tautininkų, kurių tebuvo 4% 
tautos mažuma Ir Iš kurių 
betgi greit atskilo karingieji 
valde marln Inkai. Būtų per 
didelė prabanga pabandyti 
vėl Iš naujo tą tragikomediją 
pradėtą gruodžio 17 d., 1926 
m. perversmu, apie kurį kun. 
Mykolas Vaitkus savo "Ne- 
pkl. Saulėje" psl. 112-3 ra
šo: "Kad perversmas įvyko , 
priėmiau jį kaip įvykusį fak
tą; ypač pasidžiaugiau, kad 
neišsivystė pilietinis karas: 
juk Lenkijai tai būtų buvusi 
pu Ik l a us la proga okupuo- 
tl Lietuvą. Prancūzija būtų 
mielai pritarus, o Britanija 
su Jungt.V-bėm būtų malo
niai užsįmerkę:ačiū Dievui".

silpnybę. Teis Iškal,klastoti 
pav., finansinį dokumentą, 
nors vien tik pakeičiant jo 
datą savo naudai, yra laiko
ma kriminalu, baustinu Ilgų 
metų kalėjimu tiek klastoto
jui, tiek Ir visiems tiems , 
kurie norėtų gudriai pasi
naudoti tuo, aiškiai žinodami 
melą. Ta proga kaip tik Ir 
pr Imlnttna, kad vad. "Kybartų 
Aktai" buvo A.Smetonos pa
sirašyti ne 15.6.1940 Ir-ne 
Kybartuose, bet net 5 mėn . 
vėliau Ir tolimoje Šveicari
joje, kas juos, tuo būdu .vi
siškai diskvalifikuoja 
/daro be vertės/. Apie tai,

10. Seimas skatina PLB
• Valdybą sudaryti Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės rei
kalų komisiją politiniams 
reikalams.

11. Seimas skatina siekti 
kad Nobelio taikos premija 
būtų skiriama sovietinio re
žimo disidentams, jų tarpe 
ir lietuvių rezistentų grupei 
Helsinkio nutarimams sekti.

12. Seimas ragina laisvini
mo veiksnius plėsti politinių 
kalinių akciją.

13. Seimas didžiai vertina 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos bei kitos pogrindžio 
spaudos leidimą ir prašo vi
sų Kraštų Lietuvių Bendruo
menes visais galimais bū-

JAV viceprezidentas Walter Mondale sveikinasi su PLB nės 
veikėjais - 
kai JAV LB Krašto Valdyba 
lio mėnesį.

ir

VILNIAUS KRAŠTO LIETU 
VIU SĄJUNGOS ST, CATHA 
RINES SKYRIAUS ANTRAS 
ATVIRAS LAIŠKAS.

” Tėviškės Žiburiai " 
’’ Nepriklausoma Lietuva
kartas nuo karto vis atspaus
dinate St. Šetkaus ar kito ku
rio St. Catharines vilniečius 
Inkriminuojančius ir šmei
žiančius raštus. Paskutinis 
buvo 1978 . VI. 14 d. "NL" 
Nr. 24, kuriame St. Šetkus 
sukūrė fantaziją, kad pora 
asmenų prisidengę vilniečių
Zpsl.

vardu eina prieš kažkokias J. Dilys būdamas St. Catha- 
jungtines tautas, bet kai rei- rines vilniečių p-ku pasisa- 
kia paaiškint., kas tie asme
nys ir kokiu būdu jie eina 
prieš jas, tai kitaip užgieda, 
kad tą atvirą laišką parašęs 
J. Dilys ir pasirašęs valdy
bos vardu. Tai melas J Tą 
laišką net per du kartus vai- pasakyti ir įdomių dalykų, bet 
dyba peržiūrėjo, ištaisė ir 
ant lydraščio visi valdybos 
nariai pasirašė, ką gali pa
sitikrinti "Tėv. Žib. " redak
cijoje.

Toliau dar gražiau St. Šet- 
kus vapalioja, kad kadaise

vinęs pinigus ir Jonines su
griovęs. J. Dilys šio sky
riaus p-ku niekuomet nėra 
buvęs. • -

Apie buvusių Joninių likvi
davimą turėtumėm daug ką

šiems nešvarumams išliet 
busi, bet mes esame paskel
bę. Mūsų skyriuje piniginės 
apyskaitos tvarkingos, kas 
ir VKLS-gos Krašto valdy
bos revizijos komisijos 1961 
m. akte pasakyta, kad kny
gos ir bylos vedamos pavyz
dingai. Tačiau, jei kas nors 
svetimi nori mus tikrinti, 
neatsisakom ir to, tik su są
lyga, kad būtų sudaryta vi-, 
sai neutrali komisija ir tik
rintų visas organizacijas, ne 
vienus vilniečius. Tą esame 
anksčiau skelbę, dabar pa
kartojai™. Ir antra, kodėl 
priekabiautojai patys neskel
bia, kiek iš vilniečių yra ga
vę ?

Paskutinis mūsų žodis re
dakcijoms, kad pagaliau nu- 
stotumėt mus inkriminuojan-

pažymėtina, kad Ed. Turaus-< 
kas, mūsų minister Is švėl - 
cartjoje, kuris savo "Pro 
Memorla", 8‘. 1.1951 m. pa
telkta prel. M. Krupavičiui 
/Tėv. Sargas Nr. 2, 1964 m. 
psl. 60-61/ 
kalba mas 
Smetonos 
duotas St.
Turausko bute, Berne, Mont- 
bljou str. 87, po eilės pasi
tarimų, kuriuose dalyvavo A. 
Smetona, J. Šaulys, P. Kli
mas, A. Gerutis bei pats E . 
Turauskas Ir vėliau Iš Ro - 
mos atvykęs St. Lozoraitis. 
Buvę pasirašyta du aktai: 
pirmuoju A. Merkys atleid
žiamas iš min. pirmininko 
( ir Respubl. Prezidento)pa
reigų, o antruoju Į jo vietą 
skiriamas st. Lozoraitis . 
Toliau, kalb. "aktai", kad ir 
padaryti praėjus 5 mėn. po 
15. 6.1940 m. katastrofos, 
buvę pažymėti, tarsi pasira
šyti Kybartuose, ir tai 1940 
m. birželio 15, iš kur ir jų* 
pavadinimas "Kybartų Aktai". 
Tai, tačiau tėra ne labai 
gudri falsifikacija ir, tech - 
niškai, labai sunkiai nusle
piama, pateikus ją tarptau - 
tlnės teisės ekspertų kvotai. 
Tie falsifikuoti daviniai 
(apie datą ir vietą)arba jau 
plačiai žinomi Vakarų dip
lomatų, arba- gali būti pa
vėluotai mūsiškių į dienos 
šviesą ištempiami su nema
loniais rezultatais ne tik po
nui L. Stasiui, bet ir lietuvių 
tautai.

Toliau, respublikos pre
zidentas (A. Smetona), jei jis 
ir būtų buvęs pats savo tau
tos legaliai išrinktas, pagal 
demokratinę teisę, sykį sa
vanoriškai pats atsistatydi
nęs (kaip jis tai padarė, peru
duodamas savo sostą pulk. A. 
Merkiui), jau yra "nebegyva 
žuvis" ir nebegali Lietuvos- 
Respubliką palikti, perduoti 
ar dovanoti niekam, net savo 
teisėtam sūnui.

Taip vad. " karališkojo 
kraujo" teisė, kuri šiek tiek 
teisių palieka karaliams ir 
po jų atsistatydinimo yra vi
sai be precedento bet ko-

deklaravo, kad
Aktas buvo A. 
pas įrašytas / Ir 
Lozoraičiui/ jo,

išeitų keliolika ar keliasde - 
šimt lapų rašinys ir nė viena 
redakcija nepriimtų. Tikime 
kada nors šią istorijėlę iš
leist atskiru leidiniu...

Nė viena organizacija vie
šai savo apyskaitų nėraskel- čius rašinius spausdinę. Juk

prieš Vilniaus krašto lietu
vius turėjo užtekt 20 metų , 
kam dar toliau tęsti. . .

i Šį laišką valdyba parašė be 
J. Dilio.

VLKS-gos St. Catharines
skyriaus Valdyba

Ps. Redakcija apsidžiaugė 
išgirdusi šiame pareiškime 
VKLS-gos St. Catharines Sky
riaus pareikštą paskutinį žo
dį, kad Valdyba pasiryžusi 
baigti besitęsiančius tarpu
savio ginčus.

Redakcija jau ankščiau, lie
pos mėn. 12 d. laidoje pasisa- kioms svajonėms tų respub- 
kė, kad ateityje netalpins įsi- Ukų prezidentų, kai jie at- 
žeidinėjimus tarpe dviejų jūsų 
kolonijos asmenų, todėl šį pa
reiškimą atspausdina sutrum
pintai. Redakcija supranta, 
kad mažai lengvina 3 asmenų 
pasirašymas kai rašinys lie
čia tuos pačius asmenis. NL.

sistatydina, kad pavojaus 
metu, galėtų pirmieji pabėgti 
iš "skęstančio laivo", o 
grįžtų atgal, savo malo - 
numui, kai jie jau tapo nie
kam nebereikalingi*

Liudas^ Berželis
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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N o r ėja u pi eš t i m ūsų tikroj o 
> gyvenimo iškarpas

BRONYS RAILA

Praėjusį pavasarį Algi- 
' manto Mackaus Knygų Lei- 
:,dimo Fondas Čikagoje išlei- 
~do mano priešpaskutinę kny- 
"gą, vardu "BastūnoMaištas".

Kaip dabar Amerikoje įpras
ta, Šviesos - Santaros Fede
racijos skyrius buvo malo
nus surengti šios knygos su
pažindinimą Jaunimo Centro 
kavinėje 1977 metų birželio 
17 dienos vakarą.

Ir aš, kaip knygos auto
rius, buvau iškviestas pasi
rodyti. Atvykusius kavinėn 
svečius Karolis Drunga, vie
nas iš Akiračių redaktorių,
trumpai ir itin palankiai su
pažindino su nauju veikalu 
ir jo autoriumi, o tuometi
nis Lietuvių Žurnalistų Są
jungos pirmininkas kun. J. 
Vaišnys S J, dar pridėjo man 
specialiai labai šiltą pasvei
kinimo žodį. Po to, kaip 
buvo numatyta, turėjau ir aš 
pasakyti tam tikrą prakalbė
lę. Ją dėl drąsos buvau juod- 
raštiškai užsirašęs. Ką gali 
žinoti Čikagoje, kur man 
priešininkų netrūksta ? Kas 
nors atsitiks, ar susijaudin
si, ar šiaip žodis gerklėj už-(si mano raštai, įskaitant ir 
luš ir nebežinosi ką toliau šią paskutiniąją, yra tik vie- 
daryti. ni pliauškalai, o aš pats -

Beveik taip ir atsitiko. Tik menkiausios moralės, be jo
ne žmonės įsimaišė, o ma- kių principų, besiblaškantis 
tyt, labai viskuo pasipiktinęs, tuščiaviduris, baisiai kerš- 
pątsai lietuviškasis dievas 
Perkūnas. Vos man pradė
jus kalbėti, staiga taip pra
pliupo lyti, žaibuoti ir tran
kytis visai čia pat už langų 
ir ant stogo — ir taip dievai- pats nujaučiau, kad taip tu- 
tis sutrenkė, kad visuose rū
muose užgęso elektra. Pra
ėjo daugiau nei pusvalandis, 
kol šviesos įrengimai buvo 
sutaisyti. Mano kalba nutrū
ko, nes buvo per tamsu s kai-menais, kaip laboratorijoje , 
tyti. Turėjau visaip manytis koks kvaitulys ir pamišimas 
bei improvizuoti, ko čia jau tebetrunka mūsų lietuviškoje 
nekartosiu. Ta prakalba nie- pagairėje. Aš kaip tik norė- 
kur nebuvo spausdinta, nei jau ir mojausi nupiešti tas 
plačiau atpasakota, bet dabar mūsų tikrojo gyvenimo iš-

(T q*o ii praeito numerio)

Kai kurios "Gintaro" tar
nautojos su svečiais elgėsi

.gana grubiai. Pavyzdžiui, 
prašau merginą, informavu
sią mane ppie kambarį, kaž
kurią detalę pakartoti, 
nemiegotos nakties ir 
apykurčiam, ne viskas 
taip iš karto aišku. O ji 
brėždama per dantis iškošia; tų- (Mano nuomone, toks la- 
"Aš-gi-jums-jau-pasakiau , " 
Ir baigta. Vėl. Stoviniuoju 
vestibiuly laukdamas gimi
nių. Girdžiu, vietinis pilie
tis klausia, kokiame kamba
ry yra Jonas (mano bendra
keleivis). Panelė informato
rė prašo pasakyti, su kokia

' ekskursija jis lyra atvykęs, iš 
kurio krašto. Klausėjas nėra 
tikras. Ar iš Kanados ?Taip, 
gal iš Kanados, nebe drąsiai 
taria. Panelė perbėga akimis 
sąrašą. " Tokios pavardės 
kanadiečių sąraše nėra . "J 
jau piktai teškia. Ir baigta. 
Kalbasi su kitu piliečiu. Ne
beiškenčiau. Kad tą grubią 
tarnautoją sukompromituo
čiau, garsiai išrėkiau: " Jo
nas, tiesa, ne iš Kanados, o 
iš Jungtinių Valstybių. Bet 
jis su manim čia atvažiavo 
Pataikiau? Užkalto mergelė, 
ėmė aiškintis, kad jie ne ki
taip, kaip tik pagal atskirus 
kraštus sąrašus sudarinėją, 
kad piliečiui reikėję žinoti, 
iš kur jo lankomasis atvyko.
197«.IX. 13
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Įžanginis pasiaiškinimas 
po metų su viršum užėjo no
ras ją paskelbti.

"Bastūno Maištas", ačiū 
kitam Dievui , spaudoj ir gy
venime susilaukė gana daug 
atbalsių, kritikos ir recenzi
jų Amerikos, Europos ir net 
Australijos lietuvių laikraš
čiuose. Pradžioje gana pa
lankių, matyt, pirmieji pa
si skubino knygą paskaityti - 
draugai ar šiaip jau šalinin
kai. Na, buvo kiek ir prie
kaištų - pamatuotų, nes vei
kale yra aiškių stlistinių ir 
ypač redakcinių trūkumų, 
mano nesuspėtų ar nesugebė-
tų išvengti. Suprantama, kai 
kurie kritikai nesutiko su 
viena ar kita teze, politine 
ar ideologine mintimi, rado 
perdaug "pesimizmo", tai 
vėl, nebūtinų ir trivialių 
smulkmenų, nereikalingo 
"šaudyme iš patrankos Į 
žvirblius"... Dar vėliau ki
ti kritikai buvo jau žymiai 
piktesni ir griežtesni: Įrodi
nėjo, kad toji knyga nepaken
čiamai prastai parašyta, kad 
joje nieko svarbaus ir reikš
mingo nėra, kad pagaliau vi

lingas priekabiautojas ir 
maždaug vis toks pat bolše
vikas, koks buvau per visą 
gyvenimą.
Rašydamas "Bastūną" aš ir 

rės būti, kad kitaip mūsų vi
suomeniniame ir spaudos pa
saulyje dar ir negali būti. O 
ir rašiau, tarp kitko tam, lead 
parodyčiau smulkiai su speci-

Akimirkos 1977-jų Europoje
Alfonsas Nakas 

Šitaip "Gintare". Bet jau vi
siškai kitaip dolerinėje. Ten 
irgi kantrybės reikia auksi
nės. Žmonės viską po dešim
tį kartų išknaisioja, tinkamų 
sau prekių beieškodami, o 
jos be žodžio vėl viską gra
žiai sutvarko. Išsirenka pir
kėjas daiktą. Tarnautoja jau 
pildo didžiulį lapą - sąskai- 

pas visai nereikalingas^ bet 
tarnautoja niekuo dėta.) Pir
kėjas keičia nuomonę, atsi
sako, bėga prie kitos prekės. 
Viskas iš naujo. 'Progų pa
siusti ir pirkėjus išplūsti— 
daugybė. Kadgi bent vieną, 
bent kartą, man pusdienį ten 
sukiojantis, būtų pakėlusi 
balsą? Anei viena, anei karto? 
Paskutinę sąsakitą mokėda
mas, kasininkę apibėriau 
komplimentais. Komplimen
tai buvo pelnyti. Ne tik jos 
bet ir antrosios kasininkės 
ir kelių pardavėjų (vyro tar
nautojo ten nemačiau nė vie
no ). Kai "Gintare" grubių 
mergelių jaučiausi užgautas, 
norėjau siūlyti joms paeks- 
kursuoti Vakaruose ir ten 
mandagumo pasimokyti.Pasi
rodo, nereikia nė Vakarų. 
Jos galėtų pasimokyti iš do
lerinės krautuvės tarnauto
jų. Čia lieka neišsprendžia
ma mįslė . Kodėl tos pačios 
lietuvaitės, turinčios reikalą 
su turistais, vienur elgiasi

karpas, daugiausiai panaudo
damas asmeninius patyri
mus. Tos temos ir nujautimai 
buvo iš anksto paminėti ma 
no čikaglškėje prakalboje,ku
rios tekstą čia atstačiau iš 
ano juodraščio, paredaguoda 
mas tik stilių, bet ne mintis.

Nemanyčiau, kad knygos 
autoriui, po visam, derėtų
smarkiai vis bartis ir ginčy
tis su savo kritikais. Koks 
darbas atliktas, toks ir liks 
-ginčais jo nepataisysi. Čia 
tik norėjau vėsiai, be asme
niškumų prisiminti tai, kas 
buvo nujausta, kas pasitvirti- jr
no, kas būna džiugu ir kas 
vis dar tebėra žaizdota mūsų 
užsieninės lietuviškos aplin
kos gyvenime. Šis ir dar ki
tas rašinys bus mano paskai
tos Čikagoje pakartojimai, o 
trečiojoj daly bus pažymėta, 
kas teko prasitarti per dis
kusijas.

Vienas už visus

Nujausdamas nepasitikintį 
ir klausiantį busimojo mano 
knygos skaitytojo žvilgsnį, 
josios pavadinimą stengiau
si jau ten pat gana plačiai 
aiškinti ir pagrįsti net kelis 
kartus. Bet prlleidžiu, kad 
daugeliui jis vis tiek galės 
atrodyti per pretenzingas, o 
kai kuriems gal nesupranta
mas ir nepateisinamas.

Man tatai buvo ilgų ilgų 
metų dvasinės dramos daly
kas, kartais dargi gėla, nu
sivylimas, desperatiška pas
tanga atsilaikyti prieš žvar
bius vėjus, niekad nepasiduo
ti, iškęsti, gal kai kada šį tą 
ir laimėti, Ijr Į visa tai kiek 
išgalėdamas stengdavausi' 
žvelgti kuo mažiau tragiškai, 
o daugiau per humoro, ironi
jos ar ir satyros prizmę. Už 
tai nepatikdavau ir nepatin
ku gerai daliai mano bend- 
ralaikių. Bet mano paties

vienaip, o kitur visiškai ki
taip? Sakau — neišspren
džiamą? Tariuosi šią mįslę 
išsprendęs, tik atsakymą nu
tylėsiu. . . Daug skaičiau apie Lietuvoj

Lankėme Rasų Kapines.Tai paplitusias girtuoklystes. Da- kiame mieste penkių savaičių 
irgi vieta, kur Vilniuje , tre- bar turėsiu gerą progą stebė' kelionėje nematysiu tiek gir- 
jus metus gyvendamas, tebu - ti iš arti, 
vau kartą ar du užsukęs. Jo
se palaiminta ramybė, tyla, 
tartum pusmilijoninis mies
tas būtų likęs už devynių kal
nų. Stabtelėjom prie Jono 
Basanavičiaus kapo, prie Kip
ro ir Miko Petrauskų, Vytau
to Mykolaičio-Putino, Vilei
šių. Ieškojom, bet nesura- 
cbm Juozo Tysliavos kapo. 
Siauručiais takeliais, išves
tais pro kapų kaskadas, slan
kiojom šen ir ten, aukštyn ir 
žemyn. Keliose vietose pa
stebėjome vandalų siautėjimo 
žymių. Vandalai ne Amerikos 
vandalų prasme. Ne pamink
lai kaip papuola vandalizuoti, 
o tik religiniai ženklai išnie
kinti. Dažniausia aplaužyti 
kryželiai - kančios. Nusifo
tografavau Zofijos Raczko- 
wos, mirusios 1910 metais, 
kapo paminklą. Balto mar - 
muro angelo grakšti figūra 
virš balto marmuro lentos. 
Nudaužta angelo galva ir kai
rio sparno viršūnė. Pala, pa
la. Į nuotrauką įsižiūrėjęs 
spėju, kad galva ne nudaužta, 
o nupjauta. Taip, čia jau 
"meno mėgėjo" darbas. Vei-

Rašytojas B. Raila

gyvenimas buvo perdaug 
skaudus ir nuolat dvasiškai 
Įtemptas, kad jį visą laiką 
traktuočiau tik rimtai ir 
sausai. ‘ Reikia atvangos, 
reikia teisingesnio masto- 
taigi daugiau šypsenų, pokš - 
tavimų, "maištingo nerimtu
mo". . .

Deja, šiame kontekste bu
vo neišvengiama vis Įjungti 

kiek autobiografinių epi
zodų. tuo tarsi pabrėžtinai 
terpti ir save Į dabarties 
meto lietuviškų problemų 
spektrą. Tad žmogus tarsi 
atsiduri situacijoje bando
mojo triušio, jūrų kiaulytės 
ar pelės, skiriamos labora
torijų aparatam. Liūdna » 
bet kitaip negalėjau, galvo
damas, kad savo vyzdžiu ir
per save galėsiu geriau at
vaizduoti keletą dabarties 
lietuviškų tragikomedijų ir 
gal tragedijų. Mat, tai pats 
išgyvenau, geriausiai paži
nau.

Tad kai kurie mano, taip 
sakant "autobiografijos" epi
zodai čia vis iškildavo aikš
tėn ir driekėsi kone per šios 
knygos tris ketvirtadalius. 
Tačiau visu įkyrumu rizika
vau pretenduoti, kad tai bū - 
ta ne vieno mano, bet drauge 
biografija ar skerspjūvis ir 
žymiai platesnės plotmės mū 
SU gyvenimo raidos. Ir tatai 
stebėdamas ėmiau jausti , 
kad tai, dėl ko anksčiau ir 
dabar šios knygos puslapiu© - 
se koviausi, ką diskutuoju, 
pergyvenu, juokiuos, tyčio
juos ar protestuoju - kad vi
sa tai šiandien yra jau dau
gelio išeivių bendra emocija 
įvairiuose kraštuose, ypač 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse,© "ypačiausiai" gal Či-

kiausia, angelo galva puošia 
kurio didžiūno' stalą, į gra
nito ar marmure gabalą į 
montuota. Čia gal vandaliz
mas pasipelnymo tikslu. Bet 

, kitų paminklų išniekinimas 
turi aiškų antireliginį toną.

Visų pirma, apie draugiš
kus gėrėjus ir gėrimus ap
lamai. Kur tik vaišinomės, 
giminės stalus apstatė bute- 
lais, konjakais, trauktinėm 
vodkom ir alum. Pristatė 
ir mūsų atvežtuosius bute
lius. Vaišių metu nepastebė
jau, kad kas iš mano ir Bro
nės giminės iš 40 visokio 
amžiaus ir visokių "stonų " 
žmonių būtų skubėję pasi
gerti. Tiesa, pas juos tebė - 
ra madoj degtinę nulieti a- 
lum. Bet ir šitaip gerdami, 
niekas nepadaugino. Tik pas
kutinę dieną, atsisveikinėda- 
mi ir beveik visi tie patys 
žmonės dalyvaudami trejose 
vaišėse gerokai įkaušome. 
Mano vaišintojai ir aš pats. 
Įdomiausia, kaa vairuotojai 
kurie po vaišių turėjo mus 
vežti miesto grožybių žiūrė
ti, niekada neėmė nė vieno 
stiklelio. Tai taisyklė be jo
kių išimčių. Per penkias die
nas vairuotojai keitėsi. Žiū
rėk, kuris vakar kilnojo stik
lelius ir dar iš alaus butelio 
trukteldavo, šiandien neims 
Į burną ir niekas jam nesiū-

algimanto skiltis
NEŽINAU... NEMAČIAU... NEGIRDĖJAU...

Dažnoka!, !r tai visa! su 
pagrindu,šalpomės Iš sovle- 
t(narnos Lietuvos /tas pats 
pirmoje eilėje galioja Ir vi
sai Soviet Ijal/ spaudos lygio 
Ir ten privalomų tradicijų, 
generalinės linijos dlktuo - 
jamų plonybių, nedasakymų, 
neišsakymų, klasinės ne In
formacijos. Tokie nasrai 
spaudai išvis Ir nepateisina
mi ir visiškai nesuprantami 
Vakarų kultūros periodikos 
leidėjams Ir ėmėjams. Ži
noma, tr čia nebūtinai vis
kas tvarkoje, jaučiant, kad 
stipri finansinė Įtaka,kartu 
ar atskirai su kai kuriomis 
spaudimo grupėmis, bent 
klek bando kreipti savo Inte- 

kagoje. Ir man būtų liūdna, 
jei tatai, ką rašiau, supras
tumėt, kad tai tik mano po
lemikos su kai kuriais laik
raščiais ar pavieniais asme
nimis, tais nereikšmingais 
"žvirbliais". Betgi tą spaudą, 
veiksnius ar asmenis, kū
riuos paminėjau, iš tikrųjų tt Ir pagalvoti... Slą temą 
palaiko ir remia gausūs mū - svarstyti Ir visapusiškai 
sų visuomeniški klodai ga- gvildenti tiesiog verkiant jau 
na veiklos iševių grupės, pats laikas, norint kelti, ge- 
iš seno nusistovėję įsitikini- rlntl Ir plėsti mūsų spaudos 
mai ir prietarai. Tai stam-kultūrą, reputaciją Ir bend-
bi mūsų lietuviško gyvenimo 
dalis, tai ne "žvirbliai", ku
riuos lengva nubaidyti; ne 
užnugario kerėplos, kurių 
kepurėm neužmėtysi.

Nežinau, kiek dar ilgai, 
bet esu tikras, kad dėl tų te
mų ir problemų bus dar daug 
kautynių, pravardžiavimosi, 
liūdnų pralaimėjimų, trumpa
laikių pergalių. Bet tame gy- 
vemime aš dar mėgau daly
vauti ir įžiūrėti prasmę. Be 
abejo, tai skamba lyg nekukli 
pretenzija, Ir tat mane klek 
jaudina, net baimina. Kartais 
pagalvoju, kad gal ir nėra 
gerai, jeigu asmeniškumai 
pernelyg užstelbtų svarbes
nius ir platesnius rūpesčius.

(Bus daugiau)

lys. O kas liečia vakarietiš
kus gėrimus, tai konjakas 
jiems patiko, bet škotiškoji- 
nelabai.. Tiek apie sociali
nius išgėrimus, kuriuose te
ko būti vienu iš tikrųjų akto
rių. . .

Turiu pripažinti, kad jo

tų žmonių gatvėse, kaip Vil
niuje. Tai vidutinio amžiaus 
gal 30 - 40 metų, tik vyrai. 
Neblogai apsirengę, po dvi- 
tris dienas nesiskutę, inteli
gentiškų veidų, melancholiš
kų žvilgsnių. Mačiau tokių 
Sodų gatvėj, Ir Didžiojoj, ir 
Gedimino, ir prie geležinke
lių stoties, ir parkuose. Vi
si jie judėdavo, kažkur ėjo. 
Kiti po pažasčia nešėsi į po
pierių gniužulą Įvyniotą bu
telį ar butelius ( vienas Di
džiojoj gatvėj Į tarpvartę pa
sukęs, ant žemės pasidėjęs, 
mačiau pervyniojo keturius 
alaus butelius). Jie eidami 
nedainavo, nešūkavo, neuž
kabinėjo praeivių,© tik smar
kiai sverdėdavo. Visi gimi
naičiai pamainom aiškino, 
kad girtiesiems yra blaivyk
los, kad ten elgiamasi gana 
drastiškai,© išsiblaivius rei
kią užsimokėti, tad girtie
ji visaip vengią pasirodyti 
girtais. Aiškiai matei, kad 
Vilniaus gatvių girtieji, tai 
tipiški alkoholikai - ligoniai. 

(Bus daugiau)

rės ų naudai didžios los spau
dos skiltis. Tačiau,net ir su 
pasitaikančiomis kliūtimis , 
nedrįstumel žmogus kaltinti, 
kad čionykštė spauda bando 
slėpti, ignoruoti ar savaip 
versti kasdienos gyvenimo 
įvykių faktus, Iškraipyti ži
nias ar jas Ir visai nuslėpti. 
Tas Iš sovietinės spaudos 
dvelkiąs Ir tai sistemai kaip 
ir būtinas nemačiau,ne
žinau, negirdėjau, kaž
kokiu būdu laužo vertingas Ir 
gana sveika! nusistovėjusias 
mūsų Išelvlškos spaudos 
vertingas savybes. Ir, jei 
tokie reiškiniai dar kaip Ir 
priima ml,toleruojami ar net 
suprantami, mūsų vyresnių
jų amžiumi skaitytojų, tai 
vidurinės Ir jaunesniosios 
kartos skaitytojams tokia 
savlcenzūra yra tiesiog ne
pakeliama Ir atstumianti. 
Gal tai ir bus viena priežas
čių, kodėl minėtos grupės 
tautiečių tarpe mažėja dė
mesys savajai spaudai?.. 
Kai kam prie šio pusiau tei
gimo Išvis verta suslmąsty-

rąjį lygį,galvojant apie jau
nus Ir reiklius dar galimus 
naujus skaitytojus. Tai jau
nosios kartos grupė, neturin
ti jokio noro ar "patriotinių" 
motyvų pasitenkinti vien tik 
vidutiniškumu .

Vyksta tiesiog komiškas 
paradoksas,kai mūsų spau -
dos balsai tiesiog vergiškai 
bando sekti sovietinės "ne
mačiau, nežinau, negirdėjau" 
/gal net Ir "nenoriu žinoti"/ 
niekintus pavyzdžius, gal iš 
savotlškds’bhttnės,gal tš; Sa
votiškai suprasto pataikavi
mo.

Va, gal net Ir klasiškas 
vieno tokio atvejo pavyzdys, 
Įvykęs šią vasarą.Nu matyto j 
vietoj, didžiu pasisekimu ir 
nusistovėjusia tvarka,gausi 
dalyviais, vyko ateitininkų
sendraugių metinė stovykla . 
Brandi, bet neperkrauta, ak
tuali temomis Ir svarbiais 
prelegentais programa leido 
ne tik poilsiauti, bet Ir plės
ti savo Intelektą. Vieną die - 
ną tautiečių šeima atsivežė 
parodyti stovyklą Ir visą ap
linką pas juos viešinčius Iš 
Lietuvos savo giminaičius, 
gana plačiai Lietuvoje žino
mus ir pažįstamus du solis
tus Ir vieno jų žmoną, ten 
muzikos mokytoją. Patyrę 
apie tų kultūrininkų trumpą 
viešnagę, stovyklautojai be
velk prašyte išprašė duoti 
jiems bent expromtu kon
certą. Svečiai nebuvo tam 
pasiruošę, net Ir scenai pri
taikytų drabužių neturėjo . 
Koncertas, Itin didžiu pasi
sekimu praėjo Ir buvo klau- 
sovų laikomas malonia 
staigmena, bene pačiu svar
biausiu savaitės Įvykiu. Te
ko po to skaityti išsamų vi
sos stovyklos .aprašymą, 
gražiai paminėta net ir kai 
kurtos smulkme uos .Nebuvo 
tik paminėtas tos savaitės 
antradienio vakarą Įvykęs 
koncertas. Nei vieno žode
lyčio. Visi ten buvę klausė- 
s l, džiaugėsi, net mag.ieto- 
fono juoston įrašė, tačiau 
"oiiclaltai"-niekas nežinojo, 
niekas nematė, niekas ne
girdėjo, niekas ir su piketais 
nevaikščiojo.Ką gi, jei ir to
liau panašiai elgsimės, rasi, 
nustosime moralinės teises 
šaipytis Iš sovlėtinamos 
Lietuvos spaudos puslapių.
Juk ir ten daug kas nutylima, 
nematoma, negirdima...

3 psl.
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Al
ANTANAS TOLIS

(tęsinys

" Padėkit mielasai: - kažkieno vos suprantamas bal
sas pasigirdo greta manęs. Žvilgterėjau ir ties savimi pa 
mačiau parpuolančią dar visai jauną mergaitę. Jos tiesios 
nosies ir lūpų kraštus nudažė išsiveržęs kraujas, jaunos , 
bet jau nuo visokių kančių suvytusios krūtys,pridengtos 
vient tik plonais suplyšusiais marškiniais, smarkiai kil - 
nojosi nuo trūkčiojančio kvėpavimo, o tiesios kojos ir pė
dos buvo vien žaizdų padengtos. Iš jų išsisunkęs kraujas 
susimaišė su purvu ir dulk;mis,ir virš žaizdų buvo mato
mos tik tamsios purvo dėmės.
. - Padėkit,negaliu, - silpstančiu balsu ištarė ir vi -
su kūnu pasviro į mane. Vos spėjau ją sugriebti, kad iš - 
vengtų susitrenkimo į plento grindinį.

Turėdamas naštą, kuri su kiekvienu žingsniu darėsi 
sunkesnė, stengiausi bėgti kolonos viduryje, kad išvengčiau 
čekistų mušimų ir spardymų.

Plentas ėjo įkainiui, kaliniai, lyg maro ištikti, masė - 
mis pradėjo be sąmonės kristi, atsimuš darni į akmenuotą 
kelio grindinį. Jie, be abejo, krisdami žinojo, kad šiame 
pasaulyje jau neatsikels. . . Kai kurie kaliniai,čekistų už
mušami, dar išleisdavo iš krūtinės paskutinį mirties ago - 
nijos klaikų klyksmą, o kiti kuo tyliausiai priimdavo į sa
vo mirtinai išvargusią širdį keturbriaunį durtuvą, įsmei - 
giamą nugaron ar krūtinėn.

Prasidėjo pats didžiausias plento pakilimas. Sukan - 
dęs dantis, sukaupęs paskutines, jau visiškai išsenkančias 
jėgas, žingsnis po žingsnio bėgu sav savo našta nežmo - 
niškai sunkiai įveikiamu įkainio keliu, bet čia ne tik kali - 
niai.bet ir čekistai pradėjo jausti nuovargį ir jų žingsniai 
sulėtėjo. Sunkiai alsuodami, šluostėsi į palaidinių ranko - 
ves suprakaitavusias kaktas. Sulėtinus bėgimą, jaučiausi 
lyg po smarkaus nuplakimo, kiekvienas kūno, o ypač kojų , 
raumuo konvulsingai tampėsi, lyg elektros srovės purto - 
mas. Nejučiom žvilgterėjau į savo naštą, kurios šviesūs 
4 p si.

Iš: ATSIMINIMŲ. NUOTRUPOS APIE KRĖVĘ 
Kostas Ostrauskas

Savo pažiūrų Krėvė tvirtai laikėsi, o kitų nebuvo lin - 
kęs toleruoti, kartais net ir Išklausyti. Sykį rusų litera - 
tūros kurse, Krėvei kalbant apie Turgenevo Medžiotojo 
užrašus , nei iš šio, nei iš to įsiterpė vienas mūsų vyres
nysis kolega, - jau tada gana žinomas naujosios ukrainie
čių išeivijos poetas ir kritikas, - ir pareiškė,kad tie Tur
genevo "užrašai" - tai, girdi, tik "etnografiškos balabai - 
kos". Krėvę lyg perkūnas trenkė. Žinojom, kad jis ne
mėgsta pertraukimų bei kląusimų paskaitos metu, - tebe - 
silaikė europietiškos tvarkos. Tačiau šį kartą, pasirodo , 
būta rimtesnės priežasties. Išraudęs, susinervinęs Krėvė 
nustūmė į šalį savo paskaitos lapelius ir, įsikibęs stalo 
kampo, kiek drevančiu balsu maždaug šitaip išklojo: Jūs, 
gospodin, nors jau suaugęs vyras, -kiek girdėjau, net li
teratas, - tačiau, k sožaleniju (deja), dar mažai apie lite
ratūrą teišmanote, - kai susitupėsit, taip nešnekėsit. Mū
sų kritikas dar bandė kažką aiškinti bei aiškintis, bet mumf, 
jau ir to buvo per daug - vienas mynėm jam koją pastalėj, 
o kitas grūdom į šonkaulius alkūnę. Jis, pagaliau, susipra
to ir užsičiaupė. Nutilo ir Krėvė. Netrukus vėl susidėstė 
savo lapelius ir bandė tęsti paskaitą. Tačiau, nelabai se - 
kėši - dingo laisvumas, teko ieškoti žodžio,-ir i paskaitą 
užbaigė ankščiau, begu paprastai. Mes taip ir iškiūtinom ifc 
Krėvės kabineto. Tik tasai kolega dar vis tebesmarkavo.

Bene skaudžiausia jam buvusi priverstinė pensija. 
Krėvei europiečiui profesoriui, buvo visiškai nesupranta
ma, tiesiog pasityčiojimas, kad jis, sulaukęs universiteto 
biurokratų nustatytos amžiaus ribos, turįs išeiti į pensiją, 
nors sakėsi esąs pajėgus ir norėjo toliau profesoriauti 
Nepasiduodamas, vos tik tapęs pensininku, Krėvė, - kaip 
vėliau paaiškėjo iš jo archyvo, -ieškojo laiškais per pa 
žįstamus vietos kituose universitetuose. Aišku, pastangos 
liko bergždžios.

Viena bėda - ne oėda. Via dažniau ėmė braškėti Krė
vės sveikata. O lyg piktoms patyčioms, besisvečiuodamas 
kartą pas Maciūnus, žengė jis nuo antrojo aukšto, tarsi ne
būtų laiptų, ir nusirito kamuoliu palaiptėn. Visi žado ne - 
tekom. Bet jis pakilo lyg niekur nieko ir pasidairęs atsi - 
prašė . Atrodė, ypatingo sužeidimo nebūta- tik skruostas, 
rodos, kiek pamėlynavo. Tačiau po to regėjimas apsilpo, - 
Krėvė ėmė nešioti kažkokius tamsius, didžiulius akinius. 
Jis darėsi vienišesnis, uždaresnis, grimzdo į vis didėjantį 
pesimizmą: girdi, niekam aš daugiau nereikalingas, o gy r 
venų jau nebe savo amžių - kažkieno metus vagiu.

Maždaug tuo metu Krėvės išsikėlė iš triukšmingo did
miesčio, iš akivaizdžiai smunkančios ir chuliganėjančios 
jo dalies, į priemiesčius - pas dukrą Aldoną ir žentą Vy
tautą Mošinskius. Kartais ten sutikdavau Krėvę,dūlinėjantį 
po pievą, bandantį Išrauti Išsikerojusią pienę. Tačiau sun
kiai jam sekdavosi įveikti tą didįjį čionykštės sodininkys - 
tės siaubą. Šiaip atrodė, kad Krėvė ten šiek tiek atsigavo 
-nuošali, medžiuose ir dekoratyviniuose krūmuose pasken
dusi vieta, rami aplinka. Tačiau, kaip teko patirti, laimin
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plaukai prilipo prie mano nuo prakaito šlapio skruosto, la
bai įkyriai kutendami. Įdubę jos akių vokai vis dar už už
merkti, išblyškę skruostai ir lūpos apsitraukę savotiška 
rasa.

- Ar jums nė kiek negeriau? - paklausiau, bet atsaky
mo nebuvo. "Nejaugi mirė ?" - šiurpulingai pagalvęjau ir, 
kilstelėjęs ją kiek aukščiau, pridėjau ranką prie jos krūti
nės. Ilgokai tyriau, kol pagaliau pajutau silpną, vos jaučia
mą širdies tvaksėjimą. "Dėkui Dievui", pagalvojau, " bent 
neveltui tiek vargau ir prakaito išliejau. Gyva".

Kadangi kelias įkalnin vis dar tęsėsi ir ne tik mums, 
kaliniams, bet ir varovams čekistams pagaliau pritrūko 
jėgų, mūsų mirties zovada pamažu perėjo į žinginę. Lyg 
suplyšusios kalvio dumplės, šniokšdami alsavo kaliniai, vir 
pėdam! kiekvienu kūno raumeniu ir spiaudįjtdami krauju. 
Žingsniai tapo visai nenormalūs, kūnai svirduliavo į šalis, 
lyg vėjo blaškomos šmėklos. Akys žibėjo kažkokiu baisiu 
žėrėjimu,įdubę veidai pasidengė keistų spalvų dėmėmis . 
Baisiausiai atrodė žvilgsniai, besiveržią iš plačiai praver
tų akių: atrodė ne žemiški, bet lyg iš kito pasaulio.

Smarkia zovada prajojo pirmyn pro mūsų koloną vie
nas iš čekistų, priklausęs kolonos komisaro grupei, kuri 
visą laiką jojo kolonos užpakalyje kaipo galutina "kontrolė^' 
kad tie, kurie palieka nuo kolonos vienu ar kitu būdu, būtų 
užmušti. Jei kam ir pasisekdavo likti nepastebėtam ir ne
pribaigtam varovų durtuvų, tai tas žmogžudžių ariergardas 
visus "sutvarkydavo".

- Kolona, dešinėn! - rėkė joantis pirmyn raitas čekis
tas.

Bematant buvome suvaryti už griovio dešinėj kelio 
pusėj, kur ant pievos, suspausti ir pasupti tankiu čekistų 
žiedu, turėjome tuoj pat sugulti,nežiūrint ar pasitaikė sau
sa ar šlapia vieta. Virpančiomis iš neapsakomo nuovargio 
ir išbadėjimo kojomis su didelėmis pastangomis pirklau- 
piau ant žemės, nuleisdamas nuo pečių savo naštą ir pa - 
guldydamas ją aukštieninką ant pievos. Sulysęs kalinės kū
nas daugiau buvo panašus Į lentą, negu į žmogaus kūną. Vos 
pastebimai alsuojant, kilnojosi mergaitės krūtys, o pamė - 
lynavusios lūpos buvo smarkiai sučiauptos. Tik aiškiai' 
šviesūs ilgi plaukai, tiesi nosis, kaktos ir veido ovalo tai - 
syklingumas liudijo apie praeities grožį, kuris buvo sunai
kintas bolševikų kalėjimuose. Matydamas, kad buvusiai 
mano.naštai vis dar negrįžta sąmonė,ėmiau ją visaip gai
vinti, bet tai nieko nepadėjo. Staiga jos suknelės kišenaitė
je pamačiau nešvarų drobės gabalėlį, matyt, tarnavusį jai

gas jir ir ten nebuvo - jautėsi, kaip sakė, tarsi karšinantis 
kampininkas.

Jau ankščiau susitikimai užkandinėje ėmė retėti,oda- 
bar visai nutrūko. Jos savininkas, nuo senų laikų mokyto
jo daugiau nebeišvysdamas, manęs teiraudavosi: A i kak 
gospodin professor?.. .Ką gero aš galėjau jam pasakyti .?

Ir štai vieną ankstyvą rytą suskambo mano telefonas: 
Krėvės nebėra - mirė prieš keletą valandų. Pradžioj, pa
šokus iš miegų, sunku buvo suvokti šios žinios esmę? Ta - 
čiau neturkus suėmė toks graudumas, kokį retai teko pa - 
tirti.

Jau seniai nebėra tos užkandinės, kurioj e Krėvė, gnyb
damas dešfrelę, svarstė mūsų tautos ir visos žmonijos bė
das ir ateitį, - jos vietoj riogso didžiuliai studentų I bend
rabučiai. Nei ženklo nebeliko ir to namiūkščio, kuriame 
dėstė Krėvė. Kur būta gatvės,kuria po jo kabineto langais 
dundėdavo tramvajus ir kuriuo jis skubėdavo namo, šian
dien žaliuoja pieva. O ten, priemiesčiuose, kur Krėvė gy
veno paskutiniuosius savo metus, kur jis rūsčiai rovė pikt
žolę, o jį mirtis nurovė, gyvena kažkokia amerikiečių šei
ma. Viskas dar daugiau paskendę žalumynuose, tik kelios' 
pušys iškirsta- lyg toji Grainio liepa. . .

Iš: RACIONALIZMAS IR NACIONALIZMAS SOVIETŲ DISI
DENTŲ MĄSTYME 

Romas J. Misiūnas

Svarbiausioji Solženicino politinio mąstymo medžiaga 
sudėta į du dokumentus. Pirmasis yra Atviras Laiškas 
SSKP Vadovynei, kurs buvo parašytas ir tylom išsiųstas 
Centro Komitetui dar prieš jo ištrėmimą, ir paskelbtas 
1974, jo autoriui jau gyvenant Zttriche. Antrasis yra- 
straipsnių rinkinys Iš Po Griuvėsių, kurį jis perredagavo, 
ir į kurį dar pridėjo tris iš savo viėnuoliko apybraičių. Nor 
Nors tasai rinkinys irgi pasirodė tik po Solženicino ištrė- 
mimo, jis, kaip ir jo lydraštis didžiumoj buvo su anytas lrr*5 
parašytas Maskvoj. Sudėti draugėn, tie du dokumeptai su - 
daro kaip ir dabartinių rusų disidentų nacionalistų credo . 
Jų pasirodymas savo keliu iššaukė tolesnį Sacharovo pa 
žiūrų aiškinimą, netrukus po to pasirodžiusį Vakaruose, 
vardu Mano Šalis Ir Pasaulis. Tolesnis dialogas tarp dvie
jų didžiųjų, vykęs per Rusijos, Vakarų Europos ir Šiaurės 
Amerikos nuotolius, papildytas ištiso žvaigždyno mažiau 
žinomų, bet ne mažiau narsiai iškalbingų asmenybių, dabar 
patiekė pasauliui didšiulį kiekį sodrios literatūros apie ak
tualiuosius, taip pat apie amžinuosius klausimus, liečiančius 
žmonijos būvį organizuotose socialinėse bendruomenėse.

Iš: 98 EILĖRAŠČIAI Tomas V e n c 1 o va

Gal tai pasaulio pats vidurys , I
gal čia jau viskas atleidžiama - 
pasenusios upės vardu Neris — 
aklai nugludinti veidrodžiai i

kur galima vyšnią ir varpinę švęsti, 
švęsti vardą, niekad neblėstantį, 
su ašarom vėl išsivest į gatves 
poeziją - priemiesčių viešpatį.
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kaipo nosinė, ir skubiai nuslinkau kniūbščias griovio link, 
kur pirmiau buvau pastebėjęs keletą purvinų įdubimų su 
trupučiu vandens. Nors vanduo buvo senas ir dvokiantis , 
bet gal padės kaip nors. Greit sušlapinęs skepetaitę, vėl 
kniūbščias skubiai leidausi atgal, kad bent keletą lašų sus
pėčiau iki jos atnešti. Žemai pasilenkęs, viena ranka sus
paudžiau žiomenis, kad bent kiek prasivertų lūpos, o i kita 
ranka spaudžiau skepetaitę, iš kurios pamažu tekėjo dvo
kiantis griovio vanduo, bet, matyt, truputį jai padėjo, ne s p 
keliolikos sekundžių baimingai pravėrė savo dideles tam
sias akis ir klaikiu žvilgsniu dairėsi po ją supančia aplin
kumą, grįždama netrukus vėl prie manęs.

- Ar bent kiek geriau jaučiatės ? - pusbalsiai paklau
siau, gulėdamas greta jis, pasirėmęs galvą rankomis.

Ji klausiamu ir tiriančiu žvilgsniu peržvelgė mane.
- Kas čia dabar vyko ?... Kur mes ?. . . Kaip aš čia at

sidūriau? Nieko nežinau. .. Prisimenu, kad smarkiai bėgom 
visur griūvėsiu, lavcnų. . . mūsų žmonių klyksmas.. . Pas
kui, paskui taip smarkiai sugėlė pašonėje, akyse aptemo , 
toliau. . . toliau nepamenu. Kas jūs toks ? Kaip čia buvo ? 
Papasakokit.

Trumpai papasakojeu, kaip suklumpančią sugriebiau , 
kaip nešiau, kaip paskui gaivinau, kol pagaliau ji atgavo są
monę. Mergaitė silpnai kilstelėjo, pasiremdama alkūne, ck 
su kita ranka suradusi mano dešiniąją, nuoširdžiai spaudė 
ją, dėkodama už gyvybės išgelbėjimą, gal tik kelioms valan
doms. .. i

- Nesijaudinkit, - tariau, guldydamas ją atgal ant žo
lės, - jums dar bent truputį reikia ramybės - poilsio. Su 
jumis dar taip neseniai buvo labai blogai.

Atsigulė, vis dar laikydama mano ranką ir tyliai at - 
sakydama :

- Juk jūs manęs nepaliksite ? Aš žūsiu viena, aš taip 
daug esu nustojusi sveikatos kalėjime, kad paskutiniu lai
ku vos besilaikiau ant kojų. Jūs padėsite man? Jūs be ga
lo geras žmogus, aš amžinai būsiu jums dėkinga.

Atvirai žiūrėdama man į akis ir stipriai spausdama 
mano ranką, tęsė:

» Nuo šios akimirkos aš nė žingsnio nesitrauksiu nuo 
jūsų, kur jūs, ten aš, nors ir mirtin...

Ir stambios ašaros, protarpiais susilaikydamos . ant 
jos dulkėtų išdžiuvusių skruostų, nuriedėjo į tankią pievos 
žolę.

i
( bus daugiau )
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Pasakykite jiems teisybę apie naują 
n«rin« imigracijos įstatymą.Jie turi žinoti 

kdami iš savo gyvenamo krašto
Kanados imi 
prieš išvyi
Kanada turi naują imigraci

jos įstatymą.
Labai svarbus naujojo įstaty

mo punktas: norintieji emigruoti 
Kana don arba vykti laikinam ap 
sigyvenimui Kanadoje kaip stu - 
tai ar darbininkai, visus doku
mentus turi sutvarkyti dar prieš 
išvykdami iš namų.

Priešingu atveju, jiems gali 
tekti grįžti namonpilnam doku
mentų sutvarkymui. Daugeliui 
tai būtų labai didelis nusivyli
mas.

Kadangi jūsų giminės labiausiai 
šiai pasitiki jumis, todėl teisin
gai juos painformuokite apie šitą 
įstatymo punktą. Taip pat išsiųs
kite jiems visus reikiamus doku

mentus bei, informaciją, kad jie 
visa tai turėtų dar prieš išvyki
mą iš namų.

Visą reikiamą informaciją ga 
lite gauti betkurioje Kanados imi
gracijos įstaigoje (Canada Immi 
gration Centre). Tą pačią infor 
maciją jūsų giminės gali gauti ir 
savo gyvenamo krašto ribose esan - 
sančioje Kanados vizų įstaigoje 
(Canadian Government Visa Office). 
Teisybės ieškojimas nieko nekai
nuoja.

Kanados imigracijos įstatymas 
yra sumodernintas, Dabar jis yra 
teisingesnis ir lengviau supranta
mas. Kreipdamiesi į Kanados imi-|^ 
gracijos įstaigą, sužinosite kas 
yra reikalinga žinoti jums, jūsų

giminėms bei draugams.
Kanados imigracijos įstaiga yra 

pasiruošusi jums kaip galint viso
keriopai pagelbėti.

Labai svarbu: asmenys, kurie 
Kanadoje gyvena kaip "permanent 
resident"(t. y. imigrantai, kurie 
neturi Kanados pilietybės) ir pla
nuoja išvykti iš Kanados ilgesniam 
laikui kaip 183 dienos (dvylikos mė
nesių laikotarpyje) .prieš išvykdami 
turi sisirišti su Kanados imigra
cijos įstaiga (Canada Immigration 
Centre) sugrįžimui Kanadon. Gali 
būti atvejų, kad be-šito leidimo su
grįžimas Kanadon bus neįmanomas 
Employment and Emploi et
Immigration Canada Immigration Canada 

Bud Cullen, Minister Bud Cullen, Ministre

Kf?EA/l 
VE/dRoDž/ai
B FRAZEOLOGIJA:

W Kas yra Kas (žmogus ir Dievas):
£ Žmogus pareina iš Dievo, valdžia — iš mžonių; ~ 
£ valdžia tarnauja žmonėms keisdama įstatymus, 

žmonės tarnauja Dievui vengdami nuodėmių. 
Žmogus su Dievu konflikto neturi, bet su savo

B sąžine ir žmonėmis konfliktą dėl Dievo turi.
to Nagas puošia pirštą tiek vyro, tiek jo žmonos;a žmona tėplioja jį iš viršaus, vyras dekoruoja

jį iš apačios.
w Virškinimui padeda tulžies kartumas, teisybei 1
M kenkia melo saldumas.
to B. Bačiūnas, Simcoe.
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Padėkite Jiems 
išvengti dide nusivylimo

glngos moters, kuri galėtų 
paruošti valgius Ir prižiūrė
ti namus. Už darbą lietuvei 
bus gerai apmokama.

Draugijos piknikas ; pasi
sekė labai gerai. Valdybos 
p-kė p. KUlenė su valdyba 
rūpinasi, kad vargšų pagal
bos sutelkimas būtų plates
nis ir tuoj pat vykdomas, čle 
į nelaimę patekusiems.

NETEKOME liepos mėn . 
Ir rugptūčto pradžioj vėl vi
sos eilės tautiečių: mlrėi 
Elena Songlnlenė, dr.J.Le- 
seckas, mokyt. P Imp le nė, vi
suomenės veikėjas Z. Dal- 
lldka(tesulaukęs vos 55 m.

Visoms likusioms jų šei
moms reiškiu gilią užuojau
tą.

PLB SEIME Valdyba tapo 
Išrinkta Iš Chtcagoslr apy - 
linkių. Labai yra džiugu,kad 
į šią veiklą išrinkti keli jau
nesni tautiečiai, o kiti irgi su 
dideliais patyrimais visuo
meninėje veikloje. Sėkmės 
darnaus sugyvenimo’.

j antys rečitavo pakaitomis 
angliškai ir lietuviškai-We 
don’t want you, we don’t need 
you. Taip pat laikraštis pa
citavo kai kuriuos pasisaky
mus, pav., J. Juozeliūno, ku
ris pabrėžė, kad eitynės iš
reiškė opoziciją pakriku
siam nacių fanatizmui Ame
rikoje ir norėjo parodyti,kad 
lietuviai nepritaria nei na
ciams, nei jų ideologijai, ir 
nori išlaikyti Marquette 
Parko vietovę pastovios, ra
mios bendruomenės gyven
viete be smurto, neapykantos 
ir hipokritiško fanatizmo.

P. Žumbakio pasisakyme 
buvo pabrėžta, kad kolegijų 
studentai nepritaria naciams 
nė jų rėmėjams. Gana lietu
viai kentėjo Europoje ir ne
nori dabar vėl visa tai per
gyventi čia.

Aldermanas K. B. Jakšy 
dalyvavo eitynėse už sena
torių F. D. Savicką, norėda- 
mas ypač pabrėžti visiems,

♦kurie susidarė klaidinantį 
įspūdį, kad Marquette Parko 
lietuviai palaiko nacius arba 
pritaria bet kokiai neapykan- 
tas propaguojančiai grupei . 
Tai tvirtino - ir kongres ma
nas M. Russo.

Chicago Tribune taip pat 
paminėjo, kad Nacių grupės 
lyderis F. Collin buvo tvirti
nęs, kad yra lietuvių įsijun - 
gūsių į šią partiją.

Į tai galime pasakyti, kad 
jeigu tokių apjakuslų dar te - 
bėra, tai tikrai tik keletas"...

Bal. Brazdžionis

Iš prisiminimu
MARQUETTE PARKAS,po quette Parką veržiasi? Šalin

LIETUVOS KARALIAUS 
VYTAUTO KARUNAVI" 
MAS-TAUTOS ŠVENTĖ

Rugsėjo 8-oji dieną 1930 
metais Lietuvoje buvo pas
kelbta Tautos Šventė Vytau
to Didžiojo karūnavimo Lie
tuvos karaliumi 500 metų 
sukakties proga. Tuo laiku 
'Lietuvoje tai buvo iškilmin
gai po visą kraštą švenčia
ma. Iškilmingai ypač at
švęsta buvo Kaune, dalyvau
jant prie Karo Muziejaus ce
remonijose prezidentui An
tanui Smetonai, vyriausybės 
nariams, aukštiems kariš
kiams), diplomatiniam korpu
sui, V. D. Universiteto vado
vybei, studentų ir kitoms or
ganizacijoms. Po to sekė 
kariuomenės ir organizacijų 
paradai. Mažesniu maštabu 
vyko Vytauto Didžiojo-Lie
tuvos Karaliaus paminėji
mas apskričių,valsčių mies
tuose, miesteliuose, mokyk-

-__Hose ir kt.
Visas kraštas tuomet 

šventė ;<er visus 1930-lus

metus, džiūgavo, kad mes , 
lietuviai, turėjome Lietuvos 
Karalių Vytautą Didįjį, kuris 
prieš 500 metų valdė ir lie
tuvius, ir gudus, ir totorius , 
ir kt. nuo Juodųjų iki Balti - 
jos jūrų.

Tų laikų Europos valdovai 
lenkė galvas prieš Vytautą , 
Romos likučių imperatorius 
ir Popiežius suteikė Vytautui 
Lietuvos Karaliaus titulą ir 
siuntė karaliaus karūną. 
Lenkai pastojo kelią,pagro
bė karūną,sutrukdė karūna
vimo ceremonijas. Tačiai 
Vytautas liko amžiams lie
tuvių Karaliumi. Mindaugas 
buvo pirmasis Lietuvos Ka
ralius, vainikuotas 1251 m.

Tautos Šventės dieną mū
sų laikraščiai. mokyklos tu
rėjo gerą progą priminti, 
kad Lietuvos valstybės pra
džia yra ne nuo Vasario 16 d 
1918 m. ,bet prieš kelis> (729 
metus su viršum) šimtus 
metų lietuvių tauta ir jos 
valdovai karaliai, kunigaikš
čiai įrodė to laiko pasauliui,

nacių pasirodymo tylus Ir 
niekas daugiau nekelia 
triukšmo, "Klnglnlnkal" ta
čiau vėl dirba, Ir nori žy - 
gluotl. Mes, vietos gyvento
jai negalime pakęsti tokio 
juodžių judėjimo,kuris nori 
per prievartą suardyti gra
žų žmonių gyvenimą .Ir ra
mybę. Nacių eitynės kainavo 
miestui 175 tūkstančius dole- 
r lų, o dabar Ir vėl t lėk pat 7 
Ar mes mokesčių mokėtojai 
Ilgai tylėsime? Spausklm 
merą Ir federalinę valdžią , 
kad norintieji marširuoti te
gul sau marširuoja į kitus 
parkus, kodėl vis tik į Mar -

kiek ji yra subrendusi, kul - 
turinga, savy s to vi.

Lietuvos karalius Vytautas 
išgelbėjo tuomet Vakarų Eu
ropą (ir krikščionybę) nuo 
mongolų-totorių ordų, kurios 
gal būtų sunaikinusios ir 
Romos cezarių, tų laikų val
domą Europą.

Tad Rugsėjo 8-oji yra la
bai svarbi šventė.

J. Vaidlonis

nuo musų kolonijos visokie 
tvankos trrlovėjai’.

C NAUJI PREKYBININKAI . 
71 gatvė nesibaido jokių ra
sinių triukšmadarių, čia 
prekybininkai nebėgioja Į ki
tas vietas, o yra nusistatę 
laikytis klek galima Ilgiau . 
Gaila , kad Western gatvė jau 
pusiau mirusi, tačiau lietu - 
vlal nesibijo toliau gyventi . 
Palanga^ Rūta, Tulpė’ Nėr Inga 
valgyklos verčiasi neblogai , 
o paskutiniu metu Lletuv - 
n inkai atidarė Nidos valgių 
gamyklą ir restoraną. Viena 
lietuvė labai nori parduoti 
" Hardware" prekybą, gerą 
vietą lietuviui, kuris moka 
namų apyvokos darbus dirbti 
Ir patarnauti žmonėms. Ir 
kiti prekybininkai verčiasi 
neblogiausia, nors didieji 
monopoliai kasdien vis nu
traukia klljentų. Vietos gy
ventojai turėtų palaikyti sa
vus prekybininku^, nes tik 
lietuvis lietuviui greičiau 
padės.

SENELIU NAMIįPRlŽlU - 
R&TOJOS gavimu yra labai 
sus trupinusi Lietuvos Dukte
rų Draugija. Reikia ener-

NACIAM NEPRITARIA
Amerikos Lietuvių Jauni

mo organizacija ir jiems 
pritariantieji, protestuodami 
prieš Nacių marširuotes ir 
skelbiamas nesąmones Mar
quette Parke, žygiavo nuo 
Nacių pagrindinės būstinės 
2521 W. 71 str. Chicago 
Tribune įdėjo nuotrauką ir 
gana plačiai aprašė :buvo ne
šami anti-nacių ir anti-ko
munistiniai plakatai, žygiūo-

Amerikiečių lietuvių jaunimo suorganizuotas protestas 
prieš Nacių partijos būstinę ir jų vystomą veiklą 
Chicagoje. (News-Heraid Photo by Maynard Dykstra).

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATį, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ 
(Lithuanian A. A. Group)

susirenka kiekvieną trečiadieni, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbamu lięty- 
yjSkau Jie atviri visiems, ieškantiems page! bos. Atėjęs pas mus 
— neLebOsi vienos. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
Juosui S. 631- 6834. Henrikui N. 277-7868.______________________
1978.IX.43 ’ ~~ ~~

TEL. 525-8971.

ont^ 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
portretą') - vedybos - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

IO

Kazė BRAZDŽIONYTĖ

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

. "LIETUVOS AIDAI"
Veda

9; 00 - 9:30 vai. vakaro. 
9;00 - 9:30 vai. vakaro 
9; 30 - 10;00 vai. vakaro.
iš WOPA stoties 1490 AM

Veikia :
Pirmadieniais
Antradieniais
Pe nktadie nia is

Visos laidos 
banga.

Adresas* 2646 West 71-st St

C F MB LIETUVIŠKA RADIJO
________  PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11,30 iki 12 vai. nakties.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L.St on e v i gi u «, 1053 Albonel Cr., Duvtrnoy, Q» TEL. 669 * 8134

Chicago, Iii. 60629. Tel. 778-5374.

PRENUMERATA $10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

5 psl.
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Hamilton
A. LUKOŠIUS

9V4% už mortgičius

i TALKA

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

MOKA:

8/4% už 1 m. term. dep.
8!/2% už pensijų ir namų planų
7’/2% speciali taup. sqsk.
7 !4% už taupymo $-tas
6% už čekių s-tas (dep.)
________AKTYVAI virš 20 milijonų dolerių

IMA:

9’/į % už asm. paskolas

Pirmutiniame ir didžiausiame ag a B J M 
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 

KREDITO KOOPERATYVE ----------------——-------------Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose — <

.GIMSTA, BET NEIŠSIVYSTO
Sekaami šių dier?ų laisvojo 

pasaulio spaudą, mes, deja 
daug ko negalime suprasti. 
Rimčiau pagalvojus, net ne
juokais tenka sus irūplntikur 
gi pagaliau einama,ko s te - 
kiama, o ypač, taip vadina
mos "demokratijos lopšio" 
Amerikos? Visur išvien, at
virai matomas nuolatinis ne
atlaidus ir labai jau negar
bingas pataikavimas, tiesiog 
kapituliavimas žudikams, 
barbarams, tautų pavergė
jams.

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — viri $12000,000.

7 J/4 %

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

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupos ..............
term, depozitus 1 m. 8 V4 % 
term, depozitus 3 m. * 
pensijų fondas ................9%
IMAME UŽ:
asmenines paskolas _... .10 % 
nekiln. turto pask. ,.9?4%

ŠAULIU GEGUŽINĖS 
HAMILTONE

Kiekvieną vasarą hamilto- 
nlečlal šauliai ruošia gegu - 
žlnę prie Kaledooljos esan
čioje "Giedraičio" Medžio
tojų Klubo oūstmėje.

Šiemet jie suruošė net dvi 
gegužines tr vis tie patys, 
tam darbui pasišventę žmo
nės. Pirmoji ouvo birželio 
mėn.pabaigoje,, antrojl-rug- 
plūčlo 2Od.Šl paskutinė ouvo 
platesnio masto, vadinama 
Šaulių Rinktinės gegužinė , 
kurios vadovė buvo Š.St . 
Petkevičienė Ir jos vyras A. 
Petkevičius. Šiemet jų tiks
las- sukelti pinigų busima
jam Jaunimo Kongresui.Glr- 
tlna, kad Hamiltono Šauliai 
pradėjo dialogą su jaunimu, 
Ir atrodo jiems sekasi ne
bendradarbiauti -jaunimas 
atvyksta gegužinėm Kas la
biausiai stebina,kad pirmoji 
gegužinė nuvo ruošta kartu 
su ateitininkų jaunimu, Ir 
nežiūrint " generation gap" 
bei skirtingų organizacijų 
Ideologijų- pavyko gerai.

Kaip tai atsiekiama? At
rodo, kad dalis geros valios 
hamlltonlečlų šaulių, augln- 
darni savo vaikus, mato rim
tą reikalą su jais oendradar- 
blautl, nes jaunimo labai ma
žai beliko mūsų tarpe. No
rint juos patraukti- reikta ką 
nors duoti arba nors pažadė
ti. Tos minties vedini, šau - 
llal užslorėžėsavo gegužinių 
pelną skirti jaunimui paremti 
Jaunimas mato šaulių nuo
širdumą Ir atvyksta Į tokius 
parengimus. Kas Iš to toliau 
Išsivystys-ateitis parodys . 
Be abejo,kiekvienas jaunuo- 
1 te -lė būtų patenklntas .gavęs 
apmokėtą ollletą Į Jaunimo 
Kongresą Europoje , Įvyks
tantį 1979 m.

Šlpaskutlnė gegužinė davė 
virš penkių šimtų dol.pelno 
- tai labai daug,palyginti iš 
mažos grupės žmonių,kurie 
turi norą paremti jaunimą 
lietuviškoje veikloje.

Tas pelnas gaunamas gry
nai Iš Hamiltono šaulių mo
terų kruopščiai paruoštų

valglų/kopūstų, dešfrų Ir kū
gelio/ ir vertingų fantų lo - 
terljos. Viena rengėja, š . 
St. Petkevičienė, ypatingai 
verta paminėti dėl puikių py
ragų, kuriuos ji iškepa lote
rijai. Taip ji pasišvenčia 
klekvlenatgegužlne l. Šiemet, 
vėl didelis fantas buvo kar - 
vojus- labai didelis pyragas, 
kuris senesniais laikais bu
vo lietuvių vestuvinis. Ne
gana to, š. St. Petkevičienė 
dar atvežė loterijai ir ra
guolį, bevelk metro aukščio, 
kuris rinkoje kainuoja netoli 
1OO doler [ų’.Dauglau aiškin
ti nereikia, kodėl šiose ge
gužinėse loterija visada bū - 
na sėkminga.

Šioje paskutinėje gegu-< 
žmėje dalyvavo arba ją au
komis parėmė visi Ontario 
ir Quebec’o šauliai, atsiųs
dami savo atstovus: Iš St. 
Catharines, Windsor, Delhi, 
Montreal tr Toronto. Mont - 
reallo delegacija Iš trijų as
menų: Kasperavičiaus,Pet - 
rausko Ir J. ŠlaučIullo.Ka - 
nados Šaulių Rinktinės pir
mininko, kuris pasakė pag
rindinę kalbą. Šią gegužinę 
pravedė š. Kanopa, Hamilto
no Šaulių Kuopos pirminin
kas. Muziką parūpino J. A-

domaltls Iš Toronto, j. s. 
kuopos Baltija.

Grojant Himnui, buvo nu
leistos vėliavos, dalyvaujant 
un if or muot le ms Šaul la ms. 
Pabaigai, moterys paruošė 
atsisveikinimo vaišes, ku
riose dalyvavo Kuopų atsto
vai ir kiti garbingi svečiai. 
Iš viso dalyvavo arti 200 
žmonių. G.A.

TAUTOS ŠVENTĖ Įvyko 
rugsėjo 3 d. - sekmadienį. 
Ta proga buvo atlaikytos iš
kilmingos pamaldos su gra
žiu, patriotiniu kun. Juvena - 
lio Liaubos pamokslu. Da
lyvaujant organizacijų vėlia
voms, malonu buvo matyti 
prie jų stovint labai gražias 
naujosios kartos lietuvaites 
puikiuose tautiniuose drabu
žiuose. Altorius buvo 
puoštas B-nės Valdybos 
sakytom gėlėm.

Po pamaldų mažojoje 
liukėje Įvyko dalyviams
vutė su lengvais užkandžiais 
dėka p. p. Kalainių ir Paukš
čių svetingumo. Dalyvių 
tarpe matėsi tautiečių iš Buf
falo , Niagara Falls ir kitur.

Mūsų šauni bendruomenė 
yra bene vienintėlė, kuri

Šis nelemtas klausimas , 
nesuprantama 'mįslė,savai
me rikiuojasi pačių didžių - 
jų pagrindinių šio laikotarpio 
naujanybtiĮ priešakyje. Kaip 
galima suprasti šitokią savi
žudišką, tikrojon pražūtm- 
praiaimėjlman vedančią ne - 
va garutngos ir laisvę my
linčios tautos laikyseną? Su
sidaro įspūdis, kad sąmonin
gai Ir planingai tokiu nelem
tu keliu einama. Padaryta 
nesuskaitomos eibės nepa
taisomų klaidų. Nuo vienos 
tiesiog oėjpima prie kitos Į 
nieką neatsižvelgiant, Iš pra
eities nepas įmokant, dėme - 
s to nekre ip lant.

Šitoks demokratinių šalių 
nes lorfentavimas, Ištižimas , 
nusistatymo bei ryžto netu
rėjimas, laisvąjį pasaulį jau 
visiškai veda į akllgatvĮ.Y- 
paČ tai pastebima demokra- 
t įjoms vadovau jauč loję A me- 
rlkoje. Iš Šitokio akllgatvio 
nepaklius— kitokio išėjimo 
nė nėra.

Visiems besirengiantiems 
demokratijų pakasynoms, Ir 
toliau daromos didžiausios 
nuolaidos, telkiama vteokla- 
rlopa pagalba, šute Ik la m t Il
galaikiai kreditai,puse kai
nos parduodami mtlijonalto- 
nų kviečių bei kitų jiems 
sttpryoės telkiančių gėrybių 
Šalia to, j lems pr is įspyrusiai 
siūloma įvairius nesikišimo 
- nepuolimo garantijos, kad 
jie tai žinodami Ir tol tau ne
trukdomai 
griaunamąjį 
be kl lūč lų 
planus. Tai
netur Intl sus Ibankrutavus lų

varytų savo 
darbą, vykdytų 
gruobųonlškųs 

pavyzdžio sau

pa- 
už

sa 
ka-

nepraleidžia neatžymėjusi 
nė vienos tautinės šventės .

NAUJAS VYSKUPAS. Vie
toje dėl sveikatos pasitrau - 
kusio vyskupo T. McCarthy, 
įvesdintas vyskupas Thomas 
Fulton dideliu iškilmių me
tu, dalyvaujant įvairių tauty
bių, taip pat ir lietuvių ats - 
tovams. Vyskupas T. Fulton 
ankščiau priklausė Torontui. 
Dabar jo žinioje bus apie 
100. 000 šio krašto katalikų .

St. Catharines lietuvių veikėjai A. Šetikas ir S. Šetkus 
tarpe jų miesto burmistras Roy Adams ir kairėje miesto

- ■ tarybos narys adv. Ben. Do -
liczny.

DĖMESĮ

KĄ TIK IŠ SPAUDOS IŠĖJO MARIJOS AUKŠTAITĖS 
ĮDOMI APYSAKA "IŠEIVIJOS KELIU", 
KUR VAIZDUOJA NĖŠČIOS MERGAITĖS JAUTRIUS 
IŠGYVENIMUS, DAILININKO ROMANSĄ, IR KUNI
GUI NUOŠIRDŽIĄ, GARBINGĄ MEILę.DĖL KURIOS 
JI AUKOJASI PER SUNKŲ SU JUO ATSISKYRIMĄ.

Knyga turi 207 psl. , kaina $5,50. Užsakymus 
siųsti per "Tėviškės Žiburius", per D. ir B. 
Kriaučiūnų krautuvę 313 Barton St. E., Hamilton, 
Ont. ir per leidėją A. F. Navikevičių:

555 Sheppard Ave. W.#202', 
Downsview, Ont- 
M3H 2R7, 
Canada.
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Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokomas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlatdos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 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 >

■'—J. ----------- -  —----------- * Namų   Gyvybės
> A M f* £ ★ Automobilių

< * Komerciniai

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

V Bačėnas AU Seasons Travel, b.o.
2224 DUNDAS STREET W , visais kelionių reikalais 

bctkur pasaulyje skambinti
roRON ro. 533-3531

ARTĖJA nauji bendruome
nės rinkimai. Netenka nė 
aiškinti, kad tai visų lietuvių tai netiesa,— jie mums to 
reikalas atlikti savo pareigą 
bendruomenei ir savo pa
vergtai tėvynei. Ypač tai 
liečia tuos tautiečius,kurie 
valdyboje dar nebuvo ar bu
vo seniai.

demokratijos kraštų vidaus itę, bendravimą, kultūros , 
ir užsienio politika:"Better 
be red than dead"-tiesiog 
sužavėjo Vakarų pasaulį.

Puikiai visi matome,kaip 
pasielgė Ir dabartinis JAV 
prezidentas. Prisistatė pa
sauliui kaip visų nuskriaus - 
tųjų užtarėjas, jų teisių gy
nėjas, už humaniškumą neat
laidus kovotojas, o IŠ viso to 
tik Šnipšt, Ir nieko daugiau, 
baigta Ir jau taškas. Mat,su- dtšką laikyseną 
rado labai didelį dalyką- A- pasako: " Taip, ten gimsta 
merlkos dar šiandieną nie
kas nepuola...

" Mes jus palaidosime*. "- 
tai seniai pasakyti žodžiai, 
amerikonai atlatdūs, žmotiės 
seniai tai pamiršo. Negi ru
sai galėtų tai mums padary
ti? Mes jiems esame drau
giški, lengvomis sąlygomis ‘ 
jiems visko duodame. Ne ,

mokslo, bei technikos pasl - 
keitimus. Nebus karų- vist 
gyvensime kaip broliai, tai 
mūsų pats didysis tikslas Ir 
svajonių įgyvendinimas.

Ne vienas tr Šių Popiečių 
lankytojų savo pašneke
siuose nesigaili karčiausių 
žodžių,užsiminę apie čia pat 
gyvenantį didįjį pietinį kai
myną ir jo vedamą savižu- 

Daugelis

nepadarys. T lesa,kažkas , 
kažkur ankščiau dar pasakė: 
” Mes jus paimsime visiškai 
be karo". Bet gi Čia, ponu - 
lia'i.jau visai kitas reikalas, 
čia Iš tikrųjų jokio grasint - 
mo nė nėra, nesimato nei 
keršto, nei neapykantos.Čia 
jau moderniškųjų laikų ide-

daug gražių, puikių Idėjų , 
šaunių sumanymų,betgi nie
kas (š jų neišs įvys toj t ikrą u 
gyvenlman neišeina, nes jų 
niekas neišugdo". Gimsta , 
visi pasidžiaugia, ir taip dar 
šlapiuose vystykluose, be 
priežiūros Ir užtrokšta..........

Bes IruoŠdaml de mokrat Ijų 
šermenims, Šių moderniškų 
la Ikų duobkas la 11 les log ne - 
s įtveria iš džiaugsmo, ma
tydami, kad tą jų sunkųjį dar
bą, duobės iškasimą, visai 
be vargo ir net savanoriškai 
atlieka tie,kuriems ta duobė 
kasama...

PAVERGTŲ TAUTŲ or - 
ganizacijos, į kurią įeina 7 
tautybės, rinkimai naujo ko—orogtja, mums pilnai supran- 
miteto Įvyks rugsėjo 14 d. 
Lietuvių atstovas S. Šetkus 
išbuvo tos organizacijos p- 
ku dvejus pastaruosius me
tus. Kor.

tama (r priimtina. Visi žino, 
kad karai yra balsūs, nehu
maniški, daugiau šiems lai
kams netinka .Ne dėl ko kito 
mes Ir bandome tą draugys -

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos suvažiavime Toronte, PL Dienų laikotarpyje.

ueai lietuviu namai

LIETUVIŲ NAMAI jau tu
ri suorganizavę Vyrų Chorą, 
kuriam vadovauja muz.Vac-, 
lovas Verikaitis. Dar trūks
ta balsų ir torontiškiai vy
rai yra kviečiami Įsijungti. 
Dėl informacijų kreiptis iį 
J. Karasiejų 279-9079 arba 
P.MurauskĮ 763-6984.

LN Vyrai, vadovaujant A 
Lukošiui, Wasagos stovyk - 
lavietėje atliko remonto 
darbus. Prisikėlimo Parapi
ja jiems dėkoja.

Lietuvių Namuose vyko 
gražios vestuvės Aušros 
Vaitkutės ir Gintaro Dalin- 
dos, kuriose dalyvavo apie 
300 svečių.
• Mirė Motiejus Barškėtis, 
79 m.amžiaus. Paliko žmo
ną Petronėlę, sūnų ir dukte
rį su šeimomis.

•’NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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APIE IŠGYVENIMUS IR LITUANISTINIUS 
KURSUS VILNIUJE

("Nepriklausoma Lietuva" laikraštis laikydamasis atviro žodžio ir neįtaigojimo 
principo, kaskartas spausdina arba perspausdina iš kitų laikraščių lietuvių ap
silankiusių Lietuvoje pasisakymus. Tikriau tariant, supažindina ir leidžia pa
tiems skaitytojams susidaryti vieną arba kitą nuomonę, kai kaskart vis daugin 

; lietuvių vienu ar kitu būdu nuvyksta Lietuvon. Šį kartą perspausdiname iš Aus
tralijos "Mūsų Pastogė" savaitraščio Lidijos Pocienės pasisakymą. NL.).

Lietuviškos radijo valandėlės 
Adelaidėje vedėjo p. V. Baltučio po
kalbis su Lidija Pociene, kuri nese
niai Lietuvoje lankė lietuvių kalbos 
kursus užsieniečiams Vilniaus uni
versitete. Pokalbis buvo transliuo
tas Adelaidės lietuviams per radiją 
spalio 9 d.

Šiandien stadijoje turipie Lidiją 
Pocienę, kuri neseniai lankėsi Lie- 

* tuvoje ir išklausė Vilniaus Universi
tete, specialiai išeiviams suruoštus 
šešių savaičių lietuvių kalbos kur
sus.

Prieš koliolika metų spaudoje vy
ko gana gyvos diskusijos dėl lanky
mosi Lietuvoje ir buvo daug pasa
kyta už ir prieš bet kokį bendravimą 
su okupuota Lietuva. Bet šiandien 
atrodo, kad šis klausimas nebėra 
toks aštrus ir į apsilankymą Lietu
voje žiūrima kaip į atostoginę kelio
nę ar giminių ar tėvų aplankymą.

Lidija sutiko su mūsų valandėlės 
klausytojais pasidalinti mintimis ir 
įspūdžiais, ypatingai apie lietuvių 
' albos kursus.

Pirmiausia, Lidija, norėtume 
išgirsti iš Jūsų, kaip atrodo Vilnius 
vakariečio akimis?

Mano pirmi Vilniaus įspūdžiai bu
vo labai įvairūs, kadangi aš pripra
tusi prie Australijos naujai įkurtų 
miestų, man daug kas atrodė apleis
ta. Stokoją restauracijos pastatai 
atrodė, gal ir apšiurę, bet po kiek 
laiko, Vilniaus senamiesčio grožis, jo 
baroko ir gotikos bokštai, siauros 
jaukios akmeninės gatvelės, mane 
labai paveikė ir paliko nepamirštinai 
stiprų įspūdį.

Ar Vilnius yra lietuviškas 
miestas?

Vilnius, kiek man teko su juo su
sipažinti: būtent pagyvenus ten 7 

r savaites, bei iš gautos informacijos - 
statistikos, turi lietuvių, rusų ir len
kų gyventojų. Bet iš mano asmeniš
kų susitikimų ir įspūdžių atrodė kad 
lietuviškumas viršauja, nežiūrint to, 
kad visur sleginančiai paveikė dvi - 
kalbiniai užrašai ir politiniai šūkiai 
Aiškiai matosi, kad rusifikacijos 
reiškiniai stiprėja.

Kas Jus paskatino užsirašyti į 
lietuvių kalbos kursus, ypatingai kai 
šiuo reikalu mūsų spaudoje buvo 
gana kontroversinių pasisakymų?

, Pagrindinis faktorius kuris mane 
paskatino užsirašyti į lietuvių kalbos 
kursus, buvo ne tik noras pagerinti 
lietuvių kalbą, bet noras pamatyti

pačią Lietuvą pabūti ten kiek galima 
ilgiau, susitikti savo gimines ir žmo
nes bendrai. Tuo pačiu susipažinti 
kiek galint daugiau menininkų (ir jų 
darbais) bei literatų - sritys kurios 
mane ypatingai domina, ir bendrai 
susipažinti su bendra lietuvių kultū
rine veikla ir esančia padėtimi.

Kiek asmenų ir kokio amžiaus 
dalyvavo kursuose, ir iš kokių 
kraštų?

Dalyvavo apie 20 - 22 asmenys. 
Studentų amžius buvo įvairus: tarp 
20 ir 40 metų, didesnė dalis dar te- 
bestudijavo ar specializavosi įvai
riose šakose. Dauguma studentų 
buvo iš J.A.V., keltas iš Kanados, 
vienas iš Venezuelos (kuris šiuo 
laiku studijuoja Vokietijoje) ir aš, 
vienintelė iš Australijos.

Ar kursuose buvo apsiribota 
tikrai grynai lietuvių kalbos daly
kais ?

Lituanistikos kursų programoje 
buvo inkorporuojama eilė ir kitų 
paskaitų, kurios vykdavo tarp 9.30 
iš ryto iki 12.30 po pietų, bet didesnė 
dalis buvo paskirta lietuvių kalbai. 
Po ilgokos pietų pertraukos (iki 3.00 
vai.) turėjome susitikimų su įvai
riais valdžios bei kultūriniais orga
nais, aplankėme universiteto biblio
teką, paminklų konservacijos insti
tutą, liaudies meno muziejų, etnog
rafinį muziejų, paveikslų galeriją, 
švietimo ministeriją, kompozitorių 
namus, lietuvių kalbos ir literatūros 
institutą, kino studiją ir t.t. Buvo 
suorganizuotas susitikimas su rašy- 

• tojais, menininkais ir Vilniaus Uni
versiteto dainų ir šokių liaudies an
sambliu. Virš to buvo organizuoja
mos išvykos į Kauną, į Mičiurnio ra
jono kolūkį (pakeliui apžiūrėjome 
buvusį Pažaislio .vienuolyną), į 
Anykščius, Trakus, Rumšiškės Bui
ties muziejų ir į Palangą.

Ar teko susitikti lietuvių stu
dentų (Vilniaus universiteto) ir šiaip 
jaunimo ?

Man asmeniškai neteko susitikti. 
labai daug ne tik todėl.kad buvo 
vasaros atostogos ir vietiniai stu
dentai tuo laiku aišku nestudijavo,

BUILDING MAINTENANCE
NAMU REMONTAS

Taisymas stogu įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
Tel. 363- 1620.

Apie darbu sąžiningą atlikimo,, teiraukitės pas 
LeonąGurecką 366- 2548.

Tel. 767-61836396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal..

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeliuoju
Vasaros laiku saugojimas

(Storage)

nors šiek tiek matėsi jų vaikštinė
jant po universiteto kiemus, bet to
dėl, kad aš būdama jau vyresnio 
amžiaus daugiau domėjausi savo 
amžiaus žmonėmis bei kitais jau mi
nėtais asmenimis. O bendrai, nema
nau,kad ir kiti nuobodžiavo nes su
sitikimų ir pažinčių visi turėjo labai 
daug per gimines ir t.t. su savo am
žiaus žmonėmis.

Ar esate kursais patenkinta?
Taip, bendrai esu patenkinta ga

vusi progą dalyvauti kursų progra
moje, nes teko šiek tiek pagerinti 
kalbos žinojimą, išsamiau susipažin
ti su politine bei kultūrine padėtimi, 
susipažinti su daugel įdomių žmonių 
- specialistų savo srityse, ir svar
biausiai išgyventi Lietuvą: kuri ma
ne labai mišriai - pakeliančiai bei 
sloginančiai paveikė.

Dažnai tenka iš grižiusiųjų iš 
Lietuvos išgirsti, kad jų padaryti 
pareiškimai ar šiaip kalbos vienu ar 
kitu reikalu yra iškraipomos. Ar 
Jums teko Lietuvoje viešai kalbėti 
ar dalyvauti panašiame pokalbyje, 
kaip čia šiandien?

Tąip, užbaigtuvėse - pažymėjimų 
įteikimo vakare, keli studentai bu
vome pakviesti "interview” su Gim
tojo Krašto redakcija. Tą patį vaka
rą kiekvieno kontinento atstovas 
buvo prašomas pateikti - trumpai, 
savo įspūdžius tose pačiose užbaig
tuvėse. Iš asmeniškos patirties ne
galiu pasakyti kad buvo kas iškrai
pyta, bet redakcija, be abejo, nus
prendžia, ką atspausdinti ir ką ne.

Kas Jums padarė didžiausią įs
pūdį lankantis Lietuvoje?

Labai sunku į šitą klausimą atsa
kyti trumpai, bet bendrai sakyčiau 
Lietuvos gamtos grožis, žmonių 
nuoširdumas (ir jų pastangos išlai
kyti lietuviškumą kiek esančioje pa
dėtyje yra įpianoma, būtent įvairio
je kūryboje, etnografiniuose an
sambliuose ir moksle), Vilniaus se
namiesčio, tiesiog užhipnotizuojan
tis efektas ir žinoma asmeniški per
gyvenimai.

Baigiant norėčiau paklausti, ar 
lankymasis Lietuvoje ir šešių savai
čių lietuvių kalbos kursai bent kiek 
atsilieps į Jūsų pažiūras į lietuvio 
išeivio gyvenimą: Kaip tai pastangos 
išlikti lietuviais ir išlaikyti gyvą 
mūsų bendruomenę?

Lietuvio išeivio padėtis labai sun
ki, taip kaip ir lietuvio gyvenančio 
anoj pusėj uždangos, tik visdėlto 
vienas faktas yra aiškus: jei Lietuva 
išliks, ji liks prie Baltijos jūros. Ma
no nuomone mes turėtume bandyti 
palaikyti kiek galint stipresnį ryšį 
su lietuviais Lietuvoje, nes tik tuo 
būdu galėsime įsisąmoninti, ne tik jų 
sunkumus, bet ir pasisemti daugel 
vertingos informacijos - plačiąja to 
žodžio prasme.

Ačiū, Lidija, už pokalbį.

P A D Ė K A

A. A. ČESLOVUI SE V AST A VIČ IUI

MIRUS, MŪSŲ NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖKA M

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KLEBONUI

KUN. J. KUBILIUI UŽ PAMALDAS

IR PALAIDOJIMĄ.

ESAME LABAI DĖKINGI VISIEMS

ATSILANKIUSIEMS LAIDOTUVĖSE, UŽ

GĖLES IR UŽUOJAUTAS.

Maria ir Antanas Kazlauskai

VYTAUTUI KUDŽMAI mirus, 
žmoną Genovaitę su šeima užjaučiame ir 
kartu liūdime —

, E. V. Kerbeliai ir
D. Č. Vasiliauskai

A. A. VYTAUTUI KUDŽMAI mirus, 
x gilią užuojautą reiškiame jo žmonai ir šeimai, jo 

seserims Elenutei ir kt. ir broliui Augustinui —

J. ir K. Aniolauskai

Atsisveikinimas su 
Vytautu Kutfžma

L. Girinis
Kada sakome paskutinį at

sisveikinimo žodį Vytautui 
Kudžmai, daugeliui iš mūsų 
tenka susimąstyti. Neteko
me vieno iš žymesniųjų tau
tiniam labui, tautiniam žod
žiui, tautinei pareigai pasi
aukavusių lietuvių. . Taip 
greitai ir taip netikėtai. Nes
pėjęs, ištarti paskutinio su
diev, išėjo, išskubėjo, dingo . 
Didysis ir nekeičiamas gam
tos dėsnis, kuris neaplenkia 
nė vieno, vėl priminė :kas 
kartą gimė, kartą ir miršta. 
Skirtumas tik laike. Vie
ni išeiname ankščiau, kiti 
vėliau. . .

Rūpesčiais i išmargintas 
jo gyvenimo kelias baigėsi 
nedideliame žemės kupste, 
kurį vadiname kapu. Ilgainiui 
bėgantieji metai ir laiko 
dulkės išlygina žemės pa
viršių, palikdami nematomą 
bet žinomą paminklą su už
rašu: nei būta, nei gyventa/', 
nei žinota...

Vieni atmintyje išliekame
ilgiau, kiti trumpiau. Tie,

kurie gyvena nevien sau, bet 
šeimai, visuomenei, tautai, 
išlieka ilgiausiai. Prie jų 
kapo, kada nusileidžia atsis
kyrimo uždanga, tyla darosi 
iškalbingesnė negu žodis. 
Tyla verčia susimąstyti.

Š. m. rugsėjo 3 d. prie 
Baltijos stovyklos, Lac Sil- 
vere esančiame savo vasar
namyje, mielos žmonos Ge
novaitės globojamas, staiga 
ir netikėtai atsiskyrė iš šio 
pasaulio Vytautas Kudžma. 
Velionis buvo gimęs 1912 m. 
sausio 28 d. Stolaukių km. 
Pajavonių valsč. Marijam - 
polėje baigęs gimnaziją, įs-

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. SuSinskas & San tel. 389 - 057 1.

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

(Nukelta į 8 psl.)

kelnėms
pristatant 
atsiimant

[GUY 
RICHARD
ROOFER------COU VREUR

7725 George LaSalle
Guriausios patarėjos ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

'Richardl, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai stoteto.

19 78. IX. 13

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMSMODERNIEMS 

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro-Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Ltėe 

plumbing ą+leating kontraktorius.

14Q-2e AVINUI: - 366-0330

M PHILIPPE IZZI

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

con/cgn. 5..v.7661 A Cg|jT|ĮA£J 
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne 365-1143
29 55 Al lard Street, Ville Emard 
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labai reikšmingą pamokslą. Medical Center, 6555 Cote 
Minėjimas vyko salėje, kurį des Neiges St. Tel. 731-1186. 
atidarė Ir uždarė šaulių kuo- ■
pos pirm. Ignas Petrauskas. ATSISVĖlNIMAŠ.».Atk. IŠ 7psl 
Publikos susirinko nemažai, 
kuri be nuobodumo praleido 
greit prabėgusias apie 3 va
landas laiko. Buvo paruoš- 

' tl užkandžiai, tai ir susivė
lavę pietūs visiems nebuvo 
svarbu.

Svečias A. Kezys iš Chica- 
gos buvo atsivežęs naujai i-š- 
leistą liuksusinį leidinį 
"Lietuvių Šeimos Tradici 

KUR DINGO MŪSŲ. TAUTOS Į°s”’ Pardavinėjo po 
LOBIS ?

Panašia tema kalbėjo Auš
ros Vartų parapijos klebo
nas J. Kubilius, S. J. Lietu
vos Tautos Šventės rugsėjo 
8 -sios minėjime. Jis savo 
paskaitoje nusikėlė į anų 
laikų Lietuvos praeitį: Lie
tuve Karaliaus Mindaugo 
karūnavimą, priverstą Lie
tuvos krikštą ir Didžiosios 

Smeton^Mary,’CesnaVičius Lietuvos žemių praradimą, 
V. , Rašytinis Kazys, Danį- 1561 kunigaikščių, net brolių 
liūnas Ed, dr. Ramūnas M., nesantaiką ir Lietuvos su- 
M a tūzas K. , Juška V, Bal

NL REIKALAI
PADĖKA (tąsa)

NL laikraščiui organiza
cijos ir skaitytojai yra pa - 
aukoję ir praturtinę admi
nistracijos kasą. Jiems ne - 
delstiną padėką sutrukdė va
saros atostogos, ir taip lai - 
kas nejučiomis prabėgo. Bet 
jie visi nebuvo užmiršti,pas 
mus jų kortotekose atžymėti 
ir šiems geradariams padė
ka nė kiek nesumažėjusi:

Po 5.00 dol. ir daugiau: 
Valaitis kazys, Gustaitis Al
gis, Snapkauskas Albinas, 
Trečiokas V.,Sušinskas Pr., 
Daugėla Jonas, Pullanauskas 
M. Z. , Gaigalas P. , jUrė - 
nas John, Stropus J., Lat
vys Jonas, Vakselis Mikalo
jus, Mickus Kostas, Budwill 
Kaspar, Klimavičius A. , 
Sniečkus V. , Agurkis W. , 
Ciplijauskas L. , Mickus A. ,

čiūnas Niko,demas, Petrasiu- 
nas A., dr. Stankus V.., dr.
Liutkus Kl., Jagėla St., Luko
ševičius P-. Lauraitis F., 
Rutkauskas V, Ambrazas Ch. 
Adomauskienė, dr. Šemoga 
Jonas, Zabulionis Bronius , 
Simaniukštis Ričardas, Jane- 
liunas J. , Nainys Bronius, 
Butba A. , Jurėnas Julius , 

(bus daugiau ).

tojo Karo Mokyklon. Vėliau 
tarnavo Tauragės Įguloje 
dragūnų dalinyje. Šeimą su
kūrė jau gyvendamas išeivi
joje. Nebuvo svetimas mūsų 
lietuviškoje aplinkoje. Matė
me jį Bendruomenės veiklo
je, Tautos Fondo Atstovybė
je, N. Lietuvos bendradarbių 
tarpe, Lito valdyboje ir vi - 
sur, kur tik kam buvo reika
linga didesnė ar mažesnė 
talka. Per trejetą dienų Ro- 
semount’o Laidotuvių Namuo
se montrealiečiai lankė ve- 
lionies karstą, atiduodami 
paskutinę atsisveikinimo pa
garbą. Buvo pasimelsta. At
sisveikinimo maldas prave-

20 dol. Knygos buvo tuojau 
išpirktos ir didelė dalis ta
po Amerikos Lietuvių Biblio
tekos Leidyklos nuolatiniais 
prenumeratoriais, prp.
• Dr. A. H. Adomonis be tie
sioginio darbo ligoninėje dar
dirba Doctors Replacement dė A, V, Parapijos klebonas

D A I N IĮ I R ARIJU

KONCERTAS
SOLRlCARDAS DAUNORAS

1978 m. rugsėjo mėn. 16 d., ŠEŠTADIENĮ. 
AUŠROS VARTŲ. PARAPIJOS SALĖJE, 

8 vai. vakaro.

Kaina: $5, 00 suaugusiems, $4. 00 studentams.

Rengia: Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 
Montreal!o Skyrius.

Raimundas Zabiellauskas 
McGill uni versite baigė Fizio 
logi jos fakultetą su geriausiu 
atžymėjimu ir gavo B. A. Sc. 
mokslo laipsnį. Studijas jis 
tęsia toliauMcGill universi
tete medicinos fakultete. Jis 
yra baigęs Liet. Šeštadieninę 
mokyklą Ir priklauso Gintaro 
Ansambliui. Tai dėka jo tėve 
lių Jono ir Genės Zabiellauskų

smukimą iki pateko Į anų 
laikų Rusijos okupaciją. (Pa
skaita bus atspausdinta).

Paskaita buvo labai įdomi 
ir turėjo būti svarbi, ypač 
jaunajai kaitai. Bet gaila. , 
kad visa lietuvių jaunoji kar
ta nesidomėjo Lietuvos pra
eities švente ir tą dieną— 
praeitąjį sekmadienį šventė 
savąją šventę — Gintaro an
samblio išvyką Į Baltijos 
stovyklą. Gal todėl jaunimo 
nedaug tesimatė. O jiem bū
tų buvę įdomu pamatyti Alg. 
Kezio, S. J. rodytą garsi
nę filmą iš Tautinių Šokių 
Šventės, Simo Kudirkos su— 
tikimą Chicagoje ir Pens 11~* 
vanijos angliakasių - pirmų
jų lietuvių JAV-se gyvenimą

Tautos šventės minėjimą 
ruošė L. K. Mindaugo Šaulių 
kuopa pasikvies dama iš Chi- 
cagos kun. A. Kezį, S. J. su 
minėtomis filmomls. Svečias 
bažnyčioje laikė pamaldas ir 
pasakė tai dienai pritaikytą

RENKU
Montrealio apylinkėje senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles išleistas Lietuvoje ir 
emigracijoje.

Petras Adamonis
Tel. 722 - 3545.

MONTREAL WEST 1
AUTOMOBILE

Pofttta ★ Buick ★ Astru
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKČTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J
PASINAUDOKITE I f——

PASIKALBĖKITE su L »
-Manager*, ĮMSMMM j

____________ LEO GUREKAS______________ ----------

mu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
_   . .   —-

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

NAMAI-APARTMENT Al- 
ŽEMČ•PASKOLOS

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suitl 600

Tel: 866-8235. namų 488-8528

..... D. N. BALTRUKONIS
OTO M.L.S.
sistema ' SyO’o Realties Ine.

445 Jean Talon W, Suite 305,Mtl.
Tel: 273-9181 ... Rus.73 7-0844

DR. V. GIR10NIENĖ 
Dantų gydytoja

— • —
5330 L’Aiiomptior Buvo. 

Montreal,
Tel. 255 -3536

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

— e —
1410 GUY STREET

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q-

Tel. 932- 6662; namų 73?- 9681.

Dr. A.S. Popieraitis
R.A., M.D., C.M., M.Se.. L.M.C.C^'E.R.C.S.tc'

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24 
Suite 215, Montreal 109, Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS

8 psL

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

APDRAUDOS NA U J IENOS

ADAMONIS Insurance Agency Ine.
AUTOMOBILIAI:

I . .Palyginus, paskutinių metų kainos — yra žemesnes.

Jūsų draudimo bendrovė apmoka ir Jūsų pusės 
(Collision) nuostolius, nors ir neturėtumėte draudimo 
draudimo, jeigu esate nekaltas dėl nelaimės.

KOMERCINIAI, INDUSTRINIAI, APARTAMENTINIAI 
PASTATAI:

Atstovaujamų bendrovių apimtis, įgalina Agentūrą, 
apdrausti didesnius objektus, kur kaina atskirai 
sutariama. 
GYVENAMIEJI NAMAI, INVENTORIUS:

Draudimai yra platesnės apimties, kainos pastovios.

APMOKĖJIMAS NELAIMĖS ATVEJU:
Automobilių nelaimių ir visais kitais atvejais, 

apmokama žymiai greičiau.

Agentūra turėdama pakankamai geros darbo jėgos, 
patarnavimą atlieka greitai ir tiksliai.

Prašome teirautis draudimo kainų ir sąlygų ■
Tel.: 722-3545

366-9742

365-0505

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

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, BA, B.C.L.
Švito 627, 3 Place Vilto M trio, 

Montreal, Quebec H 38 2E3
Tel.(514)871-1430

ADVOKATAS

168 Notro Domo St root E. forte 205. 
Tel: 866-2863; 866-2066

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos J.A.V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL. 727-3120 Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

kum J. Kubilius, S J.
Rugsėjo 7 d. , 9 vai. Šv. 

Kazimiero Parapijos bažny
čioje Įvyko iškilmingos ge
dulingos pamaldos, kurias 
atnašavo kleb. kun. F. Juce
vičius ir pasakė giliai pras
mingą pamokslą. Pamaldų 
metu gražiai pagiedojo mont- 
realiečiams mažai girdėta 
solistė O. Pluškonienė iš 
Philadelphijos. Atsisveiki
nimo kelionėje Į kapines 
karstą palydėjo didelis skai
čius automobilių. Vėliau, pa
rapijos salėje suruoštuose 
pusryčiuose dalyvavo ne 
tik artimieji giminės, šuva-

žiavę iš Bostono, Phlladel- 
phijos, New Yorko, Detroito, 
bet nemaža dalis ir montre- 
aliečių bičiulių.

Vytautas, išeidamas amži
nybėn, paliko dideliame nu
liūdime savo mielą gyveni - 
mo palydovę Genovaitę 
Kudžmienę-Navikėnaltę, duk
ras: Ramūnę, Dalią, Audrą ir 
sūnų Vytautą. Liūdesyje lie
ka brolis Augustinas, sese
rys ir visi artimieji gimi
nės bei bičiuliai.

Ilsėkis ramybėje, Vvfcai, 
šios žemės prieglobstyje?o 
visada kalbėdavai i apie sa
vos tėviškės žemę.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
m6hCiaI9C St' Tor°n,°' °nt • Tel. 532-3400

KASOS VALANDOS: 
10-3Pirmadieniais

Antradieniais

Trečiadieniais

AKTYVAI — virš 15 milijonų 
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 
pensijų ir namų s-tas 
taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas

10-3

uždaryta

Ketvirtadieniais
Penktadieniais

10-8 
10-8

Seštadienia'is
Sekmadieniais

Skyrius

DUODA PASKOLAS: 
asmenines .................
nekiln. turto................
investacines ................

9-1
9.30-1 

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

8%%
. 8’/2%
7’/4%

.....6%

91/2%
914%

10%

Nemokamo visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ---- ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
AMfUElCMfNT - fUOMITUOt

D A VR

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

MAS

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

e Didelio pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CEMTRALE r 4e AVENUE LAŠALU 363-3887 
Į 7043 CENTRALE 306-1282 (DECORATION)

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6-0 %
Taupomąsias s-tas 8.25%
Pensijų planas ...................... 8.5 %
Term. ind. 1 m........................ 9 %
Term. ind. 2 m. .................. 9.25 %
Term. ind. 3 m.......................... 9.5 %
Duoda nemokamų gyvybės apdrau- 
dq iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines .................................... 10.5%
Nekiln. turto ............................. 10.0%
Čekių kredito ...............................12.0%
Investacines nuo ........................ 10.5%

•

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

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius. v
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 Iki 8 V. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i

8

8
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