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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖSm
KINIJA IR PABALTIJOS VALSTYBES

) SENSACIJA - KINIJOS 
ĮŽENGIMAS Į
VIETNAMĄ
Kinija įsiveržė į Vietnamą 

karo lėktuvų, tankų ir pėsti
ninkų pagalba 6-ių mylių gi
lumu pagal sieną. Vietna - 
mas kreipiasi į Sov. Sąjungą 
pagalbos, ir paveikti Peking 
vyriausybę nevykdyti jokio 
agresyvumo veiksmų.

Kiniečiai sakosi neturį jo
kių intencijų užimti Vietna
mo teritorijų, tik nubausti jį 
už provokacijas ir smurto 
veiksmus.

JAV kreipėsi į Kinijos vy
riausybę, ragindamos ati
traukti savo kariuomenę ne
delsiant iš Vietnamo ir už - 
mezgė kontaktą tuo reikalu 
su Peking u, Maskva ir Ha
noi. Patarė ir Vietnamui a - 
titrtaukti savo ginkluotas 
pajėgas iš Cambodijos.

AP.AFAT’AS TEHERANE
Palestinos Išlaisvinimo

Organizacijos vadas Arafat 
atvyko į Iraną susitikti su 
Khomeini.

Khomeini įsakė sušaudyti 
4 šacho generolus.

Naujosios vyriausybės mi- 
nisteris pirmininkas dabar 
yra Mehdi Bazargan.

IRANE SIAUČIA
MARKSISTAI
Gerai organozuotas mark

sistinis elementas pradėjo 
kelti galvą ir kumštį Irane , 
palaikąs artimus ryšius su 
radikaliosiomis arabų gru
pėmis, vos savaitei praėjus 
po Khomeini triumfo. Ši gru
pė siūlo Ir reikalauja(ko 
Khomeini nebuvo pasiruošęs 
duoti) Irano socialistinės 
respublikos, nepriklausomos 
nuo Maskvos. Jie turi pase - 
kėjų vi d. luomo universiteti
niame jaunime. Vakaruose 
jau spėliojama, kaip greitai 
Khomeini turės kirstis su 
.marksistiniais gerilais.ku - 
rie sakosi žadą demokratiją, 
vyrų ir moterų lygias teises.

J A-V prezidentas J. Carter

PREZIDENTO NETIKĖTAS 
VIZITAS .
JAV-bių prezidentas J. Car

ter, Netikėtiems įvykiams 
Irane užklupus, staigiai pa
noro išvykti į Mexikb ir pa
simatyti su vyraiusybe. At
rodo, susirūpino nevisai pa
vykusią vedama politika Ira
no, Izraelio - Egipto kraštų 
atveju bei namuose pramato- 
ma alyvos krize.

AGANISTANE NUŠAUTAS 
JAV AMBASADORIUS 
Teroristai Kabul mieste,

Afganistane nušovė JAV am
basadorių Adolph Dubs, 58 m 
Yra įtarimo, kad prie to pri
sidėjo tame pačiame hote - 
lyje buvę Sovietų patarėjai

KINIEČIAI PRIEŠ ŠOKIUS
Naujas plakatas Pekinge 

įspėja piliečius dėl "šokio 
karštligės" ir primena, kad 
Kinijos modernizavimas ne
įvyks dėl prašmatnių šokių 
žingsnių. Pažymėjo, kad'kai 
kurios moterys pasikviečia 
užsienio diplomatus ir biz- 
nierius,ir šoka su jais jų bu
tuose iki vėlyvos nakties".

Atrodo,kad liaudis jaučia , 
kas tai yra "biznio santy
kiai".

KINŲ PAPROČIAI
Įvairius gėralus kinai 

mėgsta karštus. Sriubą val
go vaišių pabaigai.

Kinų kompasas rodo ne 
šiaurės,bet pietų ašigalį.

Pirštų nagai kinams pa
tinka kuo Ilgesni.

Susituokę, kinai žiedą mū
vi ant dešiniosios, o mes - 
ant kairiosios rankos.

Jle,k£lp Ir žydai, Iš deši
nės į kairę skaito. Mūsų 
paskutinis knygos puslapis, o 
kinams yra pirmasis.
/Iš Lietuviško Kalendoriau.?, 
leisto Nidos Leidyklos; P. 
Urbaltls-Klnlja-Azljos mil
žinas/.

NEPAVYKĘ 
"MANEVRAI"
Prancūzijos min. p-kas 

Raymond Barre vizitas pa
rodė, kaip nevykusiai Que
bec o politikieriai bandė jį 
įvelti į Kanados vidaus konf
liktus ir panaudoti savo tiks
lams. Parodė taip pat, kaip 
šmaikščiai ir elegantiškai 
tarptautinio masto diploma
tas gali išvengti "žabangų".

R. Levesque jį bandė iš
provokuoti panašiam sušu
kimui, kaip de Gaulle savo 
laiku. .. Nepavyko. Tada de
ja prasidėjo visai smulkus 
žaidimėlis :LevesQue stovė - 
jo demonstratyviai sukry
žiavęs rankas ant krūtinės , 
grojant svečio išlydėjimo 
ceremonijose Kanados him- 
ną(nuotraukoje matosi ir ki
tas išauklėtas asmuo, susi
kišęs rankas į kelnių kiše
nes). 'l

R. Barre ori ir rezervuo - 
ta laikysena atlaikė beveik 
iki komiškumo nusmukusius 
"manevrus". Levesoue lai
kė ir uždegtą cigaretę, slėp
damas ją už nugaros, grojant 
La Marseillaise Prancūzi - 
jos ir jos atstovo garbei. ,

Ypač buvo Įsižeidęs Que
bec o premjeras,kad R. Bar
re išlydėti atvyko ir Fede
ralinės valdžios atstovas 
TeisingumoMinisterio Mare 
Lalonde asmenyje. Pastara
sis vėliau priminė, kad iš - 
vykstantieji iš krašto valsty
bių vyriausybės nariai, pagal 
taisykles, turi būti išlydėti 
be kitų ir fed. vyriausybės 
lario. Ottawa bandė pakar
totinai kelis kartus susi
siekti su Quebec u aptarti iš 
išlydėjimo ceremonijas, bet 
negavo jokio atsakymo. Jei 
Fed. valstybės atstovas ir 
erzino savo dalyvavimu 
provincijos premjerą, tai ką 
būtų pagalvojęs R. Barre, 
jeigu jo nebūtų iš viso buvę? 
Quebec as dar yra Kanados 
dalis- priminė min. Lalonde 
komentatoriams. Svečias,at
vykęs į Kanadą, pirmiausiai

Latvių kilmės profesorius 
Vilnis Švelcs šia tema pa - 
rašė straipsnį 'Kinijos po
žiūris į Pabaltijo valstybes", 
kurį išspausdino Amerikoje 
leidžiamas akademinis žur
nalas Nationalities Papers 
(Fall 1978).

Pasiremdamas kiniečių 
spaudos duomenimis, jis su
sieja kiniečių pasisakymus 
apie Pabaltįjį su Kinijos po
litine Ir ideologine raida. Y- 
pač Kinijos dėmesys Pabal
tijui išryškėjo po 1968 m.į- 
vykių, pirmąją, nors ir ne - 
tiesioginę užuominą tuo 
klausimu padarė Mao-tse- 
tung savo 1956 m. balandžio 
mėn. pasakytoje kalboje:

" Mes neturėtume sekti 
Tarybų Sąjungos pavyzdžiu 
ir viską sutelkti centro val
džios rankose, suvaržyti 
vietinius pareigūnus irne-| 
leisti jiems veikti nepri
klausomai. Santykiai tarp 
į£U8U tautybės ir mažumų 
tautybių Tarybų Sąjungoje 
yra labai nenormalūs, ir 
mes turėtume iš to pąsimo- ! 
kyti". (Tiesa, toji pamoka 

aplankė Ottawą, pagal tai
sykles ir po to nuvyko į Que
bec' ą.

R. Barre labai korektiškai 
davė suprasti,kad Prancūzi
ja domisi Quebec o įvykiais, 
bet į juos nesikiš. "Tegyvuo
ja Quebec o prancūzai", pa
sakė svečias miniai, išva
žiuodamas, ir labai nuvylė 
Levesoue, kuris visą laiką , 
šnibždėdamas, bandė suges
ti jonuoti svečiui kitokį šūkį. 

GIEDANT KANADOS HIMNĄ - O CANADA I - 11 Icolroo: M. Lalonde, R-Levoiquo Ir •voė'loo R. Borro.

betgi nesutrukdė Mao užka - 
riauti Tibetą ir įsijungti jį į 
Kiniją).

Vis aštrėjantis Tarybų 
Sąjungos -Kinijos konfliktas 
1960 m. išėjo į viešumą:buvę 
sąjungininkai tapo atvirais 
priešais- Kinija pradėjo ieš
koti tarptautinių ryšių ir už
simojo išplėsti savo įtaką 
Rytų Europoje. Pasak Švelcs, 
jau nuo 1969 m. amerikiečių 
žurnalistai pastebėjo, kad 
Peking'as ima domėtis Pa
baltijo. Kiniečių studentai ir 
diplomatai užsienyje pradėjo 
nuodugniai sekti įvykius Pa- 
baltyje ir užmezgė santy - 
kius su baltų organizacijo
mis Vakaruose. 19 74 m. pra
džioje Peking’o dienraštis 
Ženmin Žibao sausio mėn . 
apkaltino Maskvą "vidinės 
opozicijos represija" ir pa
brėžė nerusų tautų svarbą:

" Praėjusiais metais tau
tinės mažumos kovojo prieš 
tarybinę revizionistinę did
žiarusi šką šovinistinę poli - 
tiką. Prie Baltijos jūros. .. . 
tos kovos, viena po kitos, 
prasiveržė 19 72 metais. Kau
no mieste, Lietuvoje, tūks
tančiai pasipylė į gatves , 
šaukdami 'Laisvės Lietuvai".

Straipsnyje taip pat buvo 
paminėtas 17-os latvių ko
munistų laiškas apie Latvi
jos nutautinimą ir estų stu
dentų dempnstracijas Tal
ine.

Kai Maskva pradėjo išsa
miai kritikuoti tautinių ma - 
žųmų persekiojimį Kinijoje , 
Peking as atsakė tuo pačiu . 
Laikraštis Peking Review 
1974 m. išspausdino ilgą 
straipsnį, pavadintą "Tautų 
suartėjimas", kuriame buvo 
ypač plačiai rašoma apie ka
relus, patvius ir lietuvius. 
Pasak straipsnio:" Kas Ta
rybų Sąjungpje vadinama 

"tautų suartėjimu", tikrovėje 
tėra politika, siekianti eli
minuoti nerusų tautas. Ta
rybiniai revizionistai prieš 
"tautybės" sąvoką pastato 
"tarybinės liaudies" sąvoką 
ir įsako, kad pirmoji pasi
trauktų iš kelio. Kai tauty
bės sąvokai draudžiama eg
zistuoti, kokias tautines sa
vybes ir teisinę padėtį bega
lės ištausoti nerusų tauty
bės? "Istorinės bendruome
nės -tarybinės liaudies"for - 
mulė tėra fygos lapas pri
verstinei rusifikacijai pri - 
dengti".

Kinijos naują požiūrį į Pa- 
baltįjį perėmė ir užsienių 
komunistų partijos, remian
čios Peklng ą, o ne Maskvą . 
Norvegijos Darbininkų Ko
munistų Partija, Pekingo i- 
deologinis sąjungininkas, sa
vo 1974 m. suvažiavimo re
zoliucijoje pareiškė: "Kaip 
ir carų laikais,social-impe- 
rialistų politika nerusų at- 
žvi Igiu Tarybų Sąjungoje y - 
ra priversti juos pasidary
ti rusais. Mažos tautos nai
kinamos. . . Tai privedė 
prie protesto sąjūdžių Pa
baltijo valstybėse, Ukrainoje 
Ir Kaukaze. Nerusų 
tautų kova prieš didžiarusių 
priespaudą yra teisi ir nu
sipelno visų tikrų komunistų 
paramos".

Šveics pastebi, kadKinljos 
vyriausybė nuolat kritikavo 
Helsinkio Konferenciją, ku
rios svarbiausias tikslas 
buvo Tarybų Sąjungos sienų 
nepažeidžiamumas.

1976 m. įvyko dideli pasi
keitimai Kinijos politinėje 
vadovybėje- mirė Mao-tse- 
tung ir Ču-en-Lai. Ta-, 
čiau Kinijos dėmesys Pa
baltijui išliko gyvas, jos 
spauda rašė apie "kruviną 
priespaudą", "nenorąnaudo
ti rusų kalbą" ir "tarybinio 
imperializmo priespaudą" 
Pabaltijo šalyse.

1977 m. naujajai Kinijos 
vyriausybei Įsitvirtinus,Ki
nijos žinių agentūra paskel
bė straipsnį, kuriame kriti-
kuojama vedama Brežnev’ 
o politika, kuria jis noris 
" sukurti vienintelę tautą ir 
vienintėlę kalbą". Tai yra 
tipiškas didžiarusių šoviniz
mas ir priverstinė nerusų 
tautų ir tautybių rusifikaci
ja".

Prof. Vilnis Šveics infor
muoja kad, rašydamas apie 
Pabaltijo šalis, kiniečių 
spauda niekad jų nevadina 
"Tarybų"Lietuva,Latvija ar: 
Estija, ar "tarybinėmis res
publikomis", bet tiesiai Lie
tuva, Latvija, Estija arba 
"Pabaltijo šalismis", " Pa
baltijo tautomis", ar net 
"Pabaltijo valstybėmis".

Savo straipsnį jis užbaigia 
šiais žodžiais:

" Nereikėtų stebėtis dėl 
tam tikro interesų panašu
mo tarp Kinijos ir Pabaltijo 
valstybių. Nors jas skiria 
tūkstančiai mylių, jas jungia 
bendra kaimynystė su Ru - 
sija".

(Iš ELTOS nr.Į.1979 m. )
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PLB pasisakymas
Vasario 16 proga

Lietuviai pasaulyje mini 
Vasario Šešioliktąją, Lietu
vos valstybės atstatymo pa 
skelbimo šešiasdešimt pir
mąsias metines.Thi dvasinio 
atsinaujinimo ir susikaupimo 
diena. Ji primena gaivališką 
Lietuvos vyrų bei moterų ti- 

'' kėjimą į teisę kurti nepri
klausomą valstybę. Ji prime
na okupaciją, užgniaužusią 
to tikėjimo apraiškas. Ji pri
mena sovietinio režimo re - 
presijas ir smurtą.

Tačiau Vasario Šešioliktoji 
yra ne liūdesio, o vilties die
na. Tauta pavergtoje tėvynėje 
įvairiausiais būdais kovoja 
už savo žmogiškąsias teiseą: 
masinis pogrindžio katalikų 
bažnyčios sąjūdis, neseniai 
susikūręs komitetas tikinčių
jų teisėms ginti, Helsinkio 
pasižadėjimų vykdymui sekti 
grupė, plati pogrindinė spau
da ir kitokia savilaida. Tokie 
pasaulio dėmesį atkreipę 
reiškiniai yra tik ledkalnio 
viršūnė. Jie liudija ne bejė
gę, rankas nuleidusią tautą, 
o dvasiniai užgrūdintą, nebi
jančią rizikuoti bei aukotis.

Mūsų, pasaulio lietuvių da
lyvavimas šioje liklminėje
kovoje yra ne tik prasmingas, broliai ir seserys prašo ir 
bet reikalingas ir būtinas.

Šios kovos dalininkais ga
lime būti įvairiais būdais. 
Vienas svarbus uždavinys 
yra padėti Lietuvos polit
kaliniams. Balys Gajauskas 
Viktoras Petkus, Nijolė Sa- 
dūnaitė ir šimtai kitų savo 
drąsiu pavyzdžiu ir kančia

nuo Lietuvos valstybės atsta
tymo, turime didžiuotis gar
binga tautos praeitimi. Turi
me drauge su Lietuvos žmo
nėmis tikėti tautos laisvės 
rytojumi. Bet didžiuotis ir 
tikėti nepakanka, kai mūsų

tautos
iaukia pagalbos.

Pasididžiavimas 
praeitimi ir tikėjimas jos ne
priklausoma bei laisva atei
timi tebūna mums stiprybės 
šaltiniai darbams Lietuvos 
gerovei.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba

GERAI, IR BLOGAI

6.,"NL" 33 nr. .laiškų sky- (perversmus sukilimus,' 
"AMŽINAI NEPATENKINTI" rTUje HAr neperdaug tų už- kurie vykę Iš nepasitenkini-; 
IR VISKUO PATENKINTI " * * ’ " ' ‘

Liūdna, kai lietuviai be 
pykčio Ir pagiežos negali 
kalbėti Ir mintimis pasikeis
ti. Jei kokio Antano mintis 
skirsis nuo Petro, tat Petras 
ne tiek įrodinės Antano klai
dingumą, klek jį Iškoltos , 
Išbluslnės jo asmeniškas y- 
das Ir, b tauriausia, prikergs 
jam net nepadarytus nusi
kaltimus. Taip man atsitiko 
su hamiltontėčiu J.Leterga.

Suaktyvėjus žydų puoli
mams prieš lietuvius, neva 
lietuviai karo metu juos žu
dę, tai ir lietuviuose atsira
do nerimas Ir noras nuo ne
pagrįstų kaltinimų gintis . 
Todėl daugelio žvilgsniai tr 
nukrypo į lietuviškuosius 
veiksnius .kodėl jie nieko ne-

- daro. Retenybė, kad bet ku
riuo reikalu visų mintys su
taptų. Taip Ir čia: vieni lau
kė veiksnių aktyvumo,kiti jų 
pasyvumą teisino. Prie to-

v. k tų teis Into Jų buvo IfA . Le- 
tukas Iš Hamiltono 1978. VIII.

metimų". A. L. mintį supra- mo. Kanadoje geras gyvenl- 
tau, kad į žydą lietuviams - nias Ir, esą, turėtų bū ui visi 
metamus kaltinimus reikia 
nekreipti dėmesio Ir tylėti. 
Mano mintis kitokia - jų 
nepagrįstus kaltinimus at
mesti. Todėl Ir parašiau 
priešingą A. L. mintims laiš
ką "NL" 40 nr., 1978. IO. 1O 
d. Tame laiške Ir priminiau 
seniai skelbtas Ir vėl apie 
jas nutylimas dr. J. Prunsklo 
Ir dr. Jasaičio knygas .kurios 
turėjo duoti lietuvių perse
kiojime Ir naikinime rusų su 
žydais bendradarbiavimo ži
nias.

Rašiau geriausiais norais, 
tikra širdimi. Kitas hamll- 
tonletls J.Leterga "NL" 51- 
52 nr. nr. Iš peties abiem 
rankom kad jau tvojo man 
per galvą,. .Tiesa, ne man 
vienam tvojo, Ir L. Berželiui 
už buvusio Lietuvos prezi
dento A. Smetonos kritikavi
mą. Bendrai visiems už bet 
kokius nepasitenkinimus. Iš
vardino > Lietuvoj buvusius
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PANORAMA
TAUTININKU DIALOGAS

Kelinti metai besitęsiančio dialogo tarp Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos neeilinių narių dr. Broniaus Nemic
ko ir Emilijos Čekienės, šio laikraščio redakcijoje susi
kaupė gausios medžiagos: įvairių susirašinėjimų, eksper- 
tyzų išvadų bei VLIKo nutarimų protokolų nuorašų. Kadan
gi dr. B. Nemickas yra VLIKo vicepirmininkas, o E. Čekie
nė ALTS-gos buv. pirmininkė, tai tarp jų įvykęs ir tebesi- 
tęsiąs nesutarimas nėra tik asmeninio pobūdžio, turėtų bū
ti netik įdomus, bet ir žinomas platesnei lietuvių visuome - 
nei. Pateikiame ALTS-gos buv. pirmininko Jono Jurkūno 
pareiškimą dr. Broniui Nemickui iš 1978 m. rugsėjo mėn.20 
d. ir pastarojo atsakymą J. Jurkūnui. NL.

nų maža - jis konkrečiai ne
nurodo: kokion piniginėn by- 
lon buvau įsivėlęs ir į kokius 
verpetus bandžiau jį įtraukti.

2. Jonas Jurkūnas širsta, 
pas -

BRONIAUS NEMICKO
ATSAKYMAS PONUI
JONUI JURKŪNUI
Tylėjęs nuo kovo 19 d. .ta

riamai į mane prabilo Jonas kad savo atvirą laišką 
Jurkūnas. Jo atsiliepimas at- kelbiau "Darbininke". Kitos 
rodo, yra sovietinio šmeižto išeities juk neturėjau, nes 
talkininkės Ė . Čekienės rė- "Dirvos" redaktorius V. Ged- 
mėjų plano vienas (nebe pir- gaudąs pranešė,kad ano ma
mas ir gal dar ne paskutinis) no laiško nespausdinsiąs, o 
antpuolis, einąs tuo pačiu jonas Jurkūnas, matyti, pri
keltu, kaip ir dr. Jono Balio tardamas cenzūros general!- 
"Dirvoje" (1978 m. spalio 19 d. neį linijai, ligi šiol tuo rei- 
Nr. 41 ) paskelbtas rašinys kalu dar nebuvo atsiliepęs. 
"Lietuviškas Watergate".

Iš tikųjų Jono Jurkūno ty- 

liudija tautos gyvastingumą 
ir į tautą nukreiptą dvasinį 
bei fizinį terorą. Šiuo metu 
jie yra nutildyti, o primesto
sios santvarkos slopinami 
Lietuvos žmonės neturi prie- la buvo‘apgaulf, nes ’ji’s’visą 
monių balsiai juos užtarti. 
Tai yra mūsų, laisvėje gyve
nančių lietuvių uždavinys.

Pasaulio lietuviai! Lietu
vos politkalinių išlaisvinimui 
kreipkime kiekvienos dienos 
rūpestį, skirkime išteklius 
ir jėgas. Šią Vasario Šešio
liktąją pasiryžk!me jiems pa-^^71707 M?i7tul7 kurių 
dėti. Reiškime jiems solida
rumą laiškais. Kelkime jų 
būklę pasauliui. Skatinkime 
visus lietuvius ir nelietuvius 
protestuoti prieš Lietuyoe- 
politkaliniams daromas 
skriaudas.

Prisimindami septyni šim
tai dvidešimt šeštuosius me
tus nuo Lietuvos kad^ua ± auun«s oąjungos xuryuun nes uumnmiuiv^
Mindaugo vainikaviZ^rše- g P užuominomis. y n^ms ir skyrių vaJdybpms ,niam melui - aikštėn^Akėįį -
šiasdešimt pirmuosius jpetus s,n^Wom ir nusiė- (jį siunčiau ir Jonui Jurkū- mas nėra šmeižtas. Jonas 
mmf.ieh.vM vnistvhAa- B®.“®8. J° I^1168 vaidmuo nui) atkreipiau dėmesį į Emi-Jurkūnas turėtų įžvelgti skir

tį tarp fakto ir tariamos nuo
monės: Emilijos Čekienės 
nusikaltimas yra faktas, o 
Jono Jurkūno teiginiai - tik 
nepagrįsta Jo tariama nuo
monė.

6. Jonas Jurkūnas tautinin

laiką savo veiksmais reiškė 
solidarumą Čekienei, Spė
raus kui ir kitiems sovietinio 
šmeižto talkininkams. Ir da
bar, savo pareiškimą nomi
naliai man adresuodamas,jo 
nuorašus siunčia A.Speraus- 
kui, R. Žymantaitei, A. Ma- 

vieni patys yra įsivėlę į so
vietinį šmeižtą, o kiti jį 
dangstinėja. Taigi Jono Jur
kūno tariamai man adresuo
tas pareiškimas laimina anų
jų užmačias ir dar labiau 
stringina jų atkaklumą. Jono 
Jurkūno pareiškime operuo
jama ne konkrečiais faktais,

Argi nepakako, sakykime, tų 
6-7 dienų ( Jurkūno aritme
tika) man paskambinti, daly
ką pasiaiškinti ir, jei būtų 
reikėję, sutarti abiems ša
lims priimtiną laukimo ter
miną? Deja, Jonas Jurkūnas 
to nepadarė. Užuot atsilie
pęs į mano šauksmą, jis tuoj 
prisidvailijo Nemicko "nu
šluoti" Čekienės geidaujamu 
būdu.

3. Jonas Jurkūnas dabar 
bando pozuoti nustebėlį-"ko
dėl Bronius Nemickas nesi
naudojo organizaciniais ka
nalais ( juk Sąjungos Seimas 
buvo čia pat). Dar prieš sei
mą savo 1977 m. gegužės 18 d. davimo darbui, 
raštu Amerikos Lietuvių 5. . Tikrųjų faktų - Čekie- 
Tautinės Sąjungos Tarybos nės talkininkavimų. spyi^ti-.

Čekienės-Kavolio-Sperausko UjOS čekienės poelgį ir pra- 
sovietinio šmeižto byloje. , šiau seime padaryti dėl 
Todėl ir tenka čia tuos daly
kas konkrečiau ir išsamiau 
užsiminti.

1. Jonas Jurkūnas pareiš
kimą pradeda dviemis insi
nuacijomis :/ tariama pinigine 
byla ( jos dokumentus dar ir 
šiandien saugąs ) ir mena- I 
mu mano bandymu jį įtraukti; 
į kažin kokius /'verpetus 
prieš Čekienę". Jokion^pini- 
ginėn bylon niekados nebuvau 
įsivėlęs ir į jokius verpetus 
nebandžiau įtraukti Jono Jur
kūno. Nesąžiningų jo užuomi- 

to 
išvadas. Seimo metu Jurgis 
Kiaunė ir Motiejus Vaišnys 
įtaigavo, be kitų, ir Joną 
Jurkūną, kaip seimo prezi
diumo vicepirmininką, kad
Čekienės sovietinio melo by- kų vardą laiko banaliu. Man 
la būtų svarstoma, tačiau 
jis tą įtaigą atmetė. Iš Phi- 
ladelphijos telefonu paklaus
tas, ar verta griežtesniu bū
du reikalauti, kad ši byla bū
tų svarstoma seime, prašiau 
vengti didesnio kivirčo, ka
dangi jau anksčiau buvau pa- ves į kameras ir užkalinė- 
tyręs, kad Vytautas Gedgau- jęs langus, kad bolševikų 
das aiškinęs, jog būsią šau- kankinami lietuviai neregėtų 
kiamasi policijos, jei dėl to dienos šviesos,© prie vokie- 
dalyko kiltų koks triukšmelis, čių-jau atsivertęs kiton pu- 
Tikėjau, kad ir be policijos sėn ir lietuvių jaunimui ban-

patenkinti, bet vlstlek nepa
tenkintų atsirandą.

Kai jau esu plakamas už 
nepasitenkinimus, tai tebūna; 
leista Ir man tuo reikalu pa
sakyti kelis žodžius:Lietuvoj 
moraliniu gyvenimu buvau 
daugiau patenkintas negu Ka
nadoje,nors čia ekonomiškai 
gailu gyventi geriau. Nori 
dar buvau jaunas, bet kartas 
nuo karto savas mintis pra- 
vesdavau laikraščiuose Ir 
niekas už jas nekollodavo. 
Jei kas su jomis Ir nesutik
davo, tai ramiai ir kultūrin
gai įrūdydavo jų klaidingumą. 
Sako, Lietuvoj buvo spauda 
valdžios cenzūruojama. Aš 
Kanados Ir Amerikos lietu
vių laikraščiuose jaučiu di
desnę redaktorių cenzūrą, 
negu Lietuvoj valdišką. Lie
tuvoj negirdėjau atsitikimo, 
kad laikraštyje apšmeižtam 
žmogui būtų atimta teisė 
gintis Ir teisintis.

Mano nepasitenkinimai nas.
prasidėjo su Lietuvai uiti- Panašių žudynių buvo Ir 
matumals .Lietuvos okupacl- daugiau. Mažesni perseklo- 
jomls Ir lietuvių naikinimu , 
kurie tęsiasi Iki šlandlen^Ar 
galima būti patenkintu, tekal
ba Rainių žudynes, kurias 
pac (tuoju Iš L. E ne Iki op. 24 
tomo. -Kankinių lavonai su
mesti į 4 duobes, atkasti VI. 
28. Sudaryta teismo gydyto
jų komisija apžiūrėjo lavo
nus Ir surašė oficialų proto
kolą. Daugumos kūnai buvo 
taip sužaloti, kad jų niekas 
negalėjo atpažinti: Iš 73 nu- 
kanklntojų tik 27 buvo atpa
žinti Iš drabužių ar kitokių 
žymių.

Kaip matyti Iš protokolo, 
kaliniams buvo lupama oda , 
traiškomi lyties organai, 
triuškinami kaulai Ir galvos, 
Išlupamos akys, badomi pa
dai,ištaškomi smegenys, nu
lupamos ausys, nuplaunamas 
liežuvis, Ištraukia ml vi vidu
riai, plaučiai, durtuvu Iš
maišoma gerklė ir 1.1. Dau
gumas nukankintųjų tebetu
rėjo savaip pažabotas bur-

tiesa nugalės melą. Ir šiuo-‘ dęs įpiršti "hitler jugendo1^ i - 
kart keistai elgiasi tas Jonas dėjas, nors vėliau graž&l 
Jurkūnas - tartum nežinotų, reiškėsi ir režistencijd^e 
kad jis pats drauge su Čekie- prieš Lietuvos okupantą.
ne ir kitais jos nusikaltimo 
užgniaužėjais užkirto kelią 
naudotis "organizaciniais ka
nalais".

4. Jonas Jurkūnas išmeti
nėja ir man ir tėvams pran
ciškonams, kad "Darbininke" 
buvę spausdinami " vis nauji 
ir nauji Bronius Nemicko 
pareiškimai ir kaltinimai". 
Taip . Reikėjo atsakyti į vis 
naujas ir naujas provokaci - 
jas ir šmeižtus. Tų Nemicko 
pareiškimų "Darbininke" bu
vo trys - visi trys išprovo - 
kuoti ir "Dirvos" nesutikti 
spausdinti.

Pirmasis ( 1977 m. balan
džio 22 d.) atsakė į " Dirvo
je" (1977 m. balandžio 14 d.) 
paskelbtą Čekienės ir Ged
gaudo sumuštinį straipsnį 
"Ko siekiama?", kuriuo bu
vo bandoma mane viešai ap- 
melaginti. Reikėjo tą melą 
taip pat viešai atremti Če
kienės rankraščio eksperti
zės duomenimis.

Antrasis ( 1977 m. rugpjū
čio 19 d. viešai paaiškino 
sovietinės žvalgybos šmeiž
to dangstytojų užmačias, ne
sėkmingai bandžiusias tauti- kūno liudijimo vertė tiesiai į 
ninku Philadelphijos seime 
uždanguoti Čekienės nusikal- 

t timą ir tuo būdu į jį įvilku- 
sias ir pačią Amerikos Lie
tuvių Tautinę Sąjungą, kaip 
organizaciją.

Trečiasis (1978 m. rugpiū- juos padirbinėju, ar klastoju, 
čio 18 d.) pavaizdavo Algio 
Sperausko profilį, kai šis so
vietinio šmeižto talkininkas 
tyčia buvo paliktas naujai 
kadencijai, tuo būdu įgali
nant jį ir ateityje kompromi
tuoti tautininkus VLIKo plot
mėje ir kenkti Lietuvos va-

7. Jonas Jurkūnas, prisi
pažinęs, kad ir jam "bet bal
su pagalvot!" apie Algio Špe- 
rausko nusikaltimus, bando 
juos en bloc nuneigti - nenu-y, 
rodo jokių motyvųikuris kai.-?, 
tinimas ir dėl ko yra netik
ras. Iš VLIKo Tarybos 1978na. 
vasario 14 d. posėdyje, 
nutartųjų prie protokolo pri- 
jungti aštuonių motyvuotų ir 
datomis konkretizuotų tikrų, 
faktų jis pasirenka netikru
mą "įrodinėti" tik vieno, bū
tent: Algio Sperausko Phila- 
delphijos tautininkų seimui 
VLIKo valdybą niekinusio 
pranešimo ir, kaip seimui 
pirmininkavęs,liūdi ja,kad A- 
Spėraus kas VLIKo valdybos 
neįželdinėjęs. Vienok tą patį 
Sperauskopranešimą 1977 m. 
spalio 15 d. svarstė VLIKo 
Taryba (keturiolika asmenų), 
ir, susipažinusi su visa me
džiaga, nutarė, niekam ne
prieštaraujant, Algiui Spe- 
rauskui dėl to jo išpuolio pa
reikšti apgailestavimą už jo 
veiksenos nesuderinamumą, 
su VLIKo Tarybos atstovo ( 
orumu. Šiuo atveju Jono Jur- 

reiškia tiek pat, kaip ir jo 
garbės žodis.

8. Jonas Jurkūnas be pa
grindo insinuuoja mane da
rant kažin kokias kombina
cijas su protokolais. Ar aš 

gi tas vardas yra garbingas. 
Banalus, man rodos, jis ga
lėtų būti tik tam, kas savo 
jaunystėje yra bandęs mei - 
lintis "komjaunuoliams"j so
vietinės okupacijos metu per
dirbinėjęs kalėjimo dirbtu-

kaip "Dirvoje" Čekienė ir jos 
nusikaltimo dangstytojai ci
tatas, ar perdavinėju bolše
vikinio melo fabrikatoriams, 
kaip Algis Sperauskas?. 
Protokolų ištraukas panau
doju savo teiginiams pagrįs
ti - nepadirbtas, neiškraipy
tas, kaip yra įprasta civili
zuotame pasaulyje.

ygražu, kad ir 
Jonas Jurkūn as pasisako 
prieš11' politinį vandalizmą. 
Betgi kuo vardu reikėtų par
vadinti visa eilė Čekienės 
nusikaltimą paslėpti bandan
čių veiksmų, kuriuose numa
nu ir Jono Jurkūno vaidmuo?: 
medžiaga aprūpinimas Kavo
lio, kuris, ja remdamasis, 
fabrikavo naujus sovietinius 
šmeižtus /'Dirvos"cenzūra , 
jos skiltis atvėrusi Čekienės 
nusikaltimo gynybai ir už
draudusi pasisakyti prieš 
melą; bandymas užgniaužti 
Čekienės nusikaltimą Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Philadelphijos Seime; 
Elizabeth© "manifestas",pa
sityčiojęs iš VLIKo Tarybos 
Sperausko reikalu nutarimo 
ir nepagrįstai apskelbęs Lie
tuvių Tautinio Sąjūdžio ats-

(Nukelta I 6p>l.)

perka Ir bažnytėlę Iškeitė į 
" Klrche". Reikėjo dar pri
dėt "tu durnas, tu plaukt ne
moki"- tai būtų buvus pU - 
nes nė litanija.

Aš tamstos nepažįstu,tai* 
aišku, Ir tamsta manęs ne
pažįsti. Jeigu turėjai norą 
mane ž valgyt,bū tų buvę daug 
rimčiau susitikti as me n Iš - 
kai, tai būtum gavęs žinių 
daug daugiau ir tikslesnių . 
DabargI nullndal į davatkyną, 
prisirinkai pletkų Ir neslgė- 
dlnl juos skelbti į laikraštį , 
kaip tikrą dalyką ir nepažįs
tamą asmenį terlioti. Davafr-

jlmal pasirodė kiekviename 
Lietuvos kampelyje. Ir to 
dar neužtenka, tie žudikai da 
bar stengiasi įvykius apverst 
atvirkščiai Ir pasauliui pris
tatyti, kad ne jie lietuvius žu
dė, bet juos lietuviai...

Kai J. L. priekaištauja ne
patenkintiems, tai duoda su
prasti, kad jis šiomis žudy
nėmis Ir lietuvių kaltinimais 
patenkintas. Jei gerbiamas 
J. L.žinojai apie minėtų kny
gų leidimą, galėjai ramiai, 
be Isterijos apie ta (pasakyti, kų senas paprotys nemėgta 
Reikalavimas gintis nuo ne
pagrįstų kaltinimų - 
nėra veiksniais ne
pasitenkinimas. Dabar 
Ir pats patvirtini,kad tos pa
čios minties Ir veiksniai, jei 
rašo apsigynimo knygas.

Pagaliau, gerbiamasis,a- 
ple mane padarei labalpras- 
tą žvalgybą:... nutolę nuo 
veiklos, nepriklauso organi
zacijom, nedalyvauja minė
jimuose, neaukoja, knygų ne

mus asmenis apšaukti ko
munistais, bet kaip čia da
bar atsitiko, kad vietoj ko
munistinio epiteto jau segi 
vokišką "Klrche"? Kai raši
nio pradžioje .taip karščla- 
valsl, kodėl aš - noriu gintis 
nuo komunistų, tąį tas Ir pa
sako, kur tamstos slmpatl - 
jos. Svaidydamas Is žodžiais
- ir neaps įžiūrėjai

Reiškiu Jums užuojautą - 
St. Catharines, Oht. f.š;
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Lietuvos kamerinio 
orkestro gastrolės
Garsusis Lietuvos kameri

nis orkestras, kuris yra pla
čiai apkeliavęs visą Europą 
ir ten pasiekęs užtarnauto į- 
vertlnimo, sausio mėn. 16 d. 
atvyko į JAV, kur yra nu
matyti 25 koncertai. Šis ko
lektyvas yra pirmutinis ne 
tik iš Lietuvos, bet ir iš viso. 
Pabaltijo, pelnęs galimybę 
pasirodyti Amerikoje komer
ciniu pagrindu. Menininkus 
iŠ Vilniaus pakvietė Colum - 
bia Artists Management Ine. 
bendrovė, o koncertus įvai
riose vietovėse rengia tos 
bendrovės skyrius-Commu
nity Concerts Assn.

Atvykęs į Washingtoną jau 
sekančią dieną Lietuvos Ka
merinis Orkestras pasirodė 
Clarksville, Tenn. Svečių iš 
Vilniaus pasirodymai vyksta 
įvairiose Amerikos valstijo
se, dažniausiai nedideliuose 
miestuose, tačiau sugeban
čiuose sutraukti gana dide
lius publikos būrius.

Į Chicagą vilniečiai buvo 
atvykę vasario mėn. 2 d. irt 
apsistoję miesto centre e-’ 
sančiame Pick - Congress 
viešbutyje ir iš čia važiavo 
į Chicagos šiaurinius prie
miesčius koncertuoti. Vasa
rio mėn. 3 d. jie pasirodė 
Waukegene, o sekančią die
ną - Arlington Heights, Ill.

Ypatingai daug žiūrovų su
traukė pirmasis jų pasirody
mas - Waukegane, kur susi
rinko net apie 1,500 žiūrovų, 
jų tarpe galėjo būti apie 150 
lietuvių. Po šio koncerto, 
nedidelė vietinių lietuvių ko
lonija suorganizavo gražų 
priėmimą svečiams iš Vil
niaus, kur matėsi vietinės 
LB apylinkės veikėjai ir kitų 
organizacijų darbuotojai. Pa
našių, kiek mažesnių pri- 
ėminų būta ir pačioje Chi- 
cagoje; vienas iš jų vyko 
Jaunimo Centro kavinėje, o 
kiti, daugumoje privačiuo
se namuose. Kai kurie iš or

Kanada yra vieninga šalis, kurioje 
gyvena žmonės iš įvairių pasaulio 
kampų. Tai nuostabi tautų mozai
ka, kuri į vieną nacionalinę šeimą 
įjungia įvairias kultūrines šaknis 
ir vertybes. Šioje šeimoje visi 
taikingai gyvena laisvės dvasioje. 
Ne visi kanadiečiai yra vienodi, 
tai suteikia mums unikalumo.
Tai yra nuostabus mūsų skirtingu
mo požymis, kuris leidžia kiekL 
vienam kanadiečiui būti skirtingu, 
ir. . . lygiu. Kiekvienas kanadietis

gali džiaugtis savo individualumu, 
saugoti savo kultūrines vertybes, 
ir dalintis jomis su kitais. 
Multikultūrizmo politika atspindi 
Kanados realybę ir yra atšaukis į 
ją. Pastovia Multikultūrizmo 
politikos pagelba jūsų, kanadiečių 
vyriausybė sukūrė daugybę progra
mų, kurios kiekvienam iš mūsų 
suteikia galimybę patenkinti savo 
poreikius ir įnešti indėlį ir gyvy
bingumo Kanados vysti mos i 
procese.

Multikultūros veikla ir politika 
turi didelės įtakos vyriausybės 
veiklai; visą tai sąlygoja kanadie
čių lygybę, nepaisant jų kultūrinės 
priklausomybės. Multikultūros 
Direktoratas skatina realistišką 
mūsų kultūrinio gyvenimo atspindė
jimą informaciniuose kanaluose. 
Multikultūrizmo pagelba ne visi 
kanadiečiai yra vienodi, tačiau 
mūsų pareiga užtikrinti lygybės 
teisę kiekvienam. Vive la 
Difference !

All Canadians 
are not alike.
Vive la difference!

Nevisi kanadiečiai vienodi.

Multiculturalism as
To present your views or to request 
information, write to:

Multiculturalism 
Ottawa, Ontario 
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kestrantų čia turėjo giminių, 
tai laisvą laiką praleisdavo 
su jais. Iš abiejų pusių bend
ravimas buvo nuoširdus ir 
draugiškas. Iš Bostono buvo 
atvykęs orkestro dirigento 
Sauliaus Sondeckio tėvas, 
Keleivio redaktorius J.Sonda, 
kuris čia visą laiką praleido 
kartu su pasaulinio garso pa
siekusiu sūnumi.

Tiek Waukegane, tiek Ar
lington Heights Lietuvos Ka
merinis Orkestras davė pa
saulio klasikų kūrinius, ku
rių tarpe buvo ir du lietuvių 
autorių veikalai - Čiurlionio 
Varijacijos lietuvių liaudies 
dainų temonis ir F. Bajoro 
( kurio sesuo gyvena Chica- 
gdje) - tokata. Koncertuose 
skambėjo Henry Purcell, D. 
šostakovičiaus, Čaikovskio 
W. A. Mozarto ir kitų auto- 
torių kūriniai. Publikai ne
nuilstamai plojant, svečiai 
iš Lietuvos abiejose vietose 
buvo priversti duoti porą da

autobusu ir A- 
padarys apie

institucija ” Hall of 
solidžiu vardu pra-

iš Lietuvos jau 
; nuo-

lykų bisui.
Iš Chicagos vasario mėn. 

5 d. svečiai pajudėjo į Michi
gan© valstiją, kur Jacksono 
mieste dar tą patį vakarą tu
rėjo vėl duoti koncertą. Nuo 
Washington© lietuviai keliau
ja tuo pačiu -"Caravan" var
du pavadintu 
merikoje jie 
7000 mylių.

Menininkai 
spėjo pajusti nemažą 
vargį.nes daugumą laiko rei
kia praleisti autobuse ir kon
certų salėse, o taip pat įvai
riuose priėmimuose, taip kad 
poilsiui laiko beveik nelieka. 
Tačiau jie džiaugiasi, kad 
gali garsinti Lietuvos vardą 
toli nuo savo tėvynės- Tiek 
koncertų programiniuose lei
diniuose tiek laikraščių re
dakcijose jų kolektyvas pri
statomas "Lithuanian Cham
ber Orchestra of Vilnius" 
vardu.

Grupę sudaro 22 orkest
rantai ir jų maestro Saulius 
Sondeckis. Taip pat keliau
ja ir keli palydovai - vienas 
iš jų yra Lionginas Pažūsis 
( čia eina vertėjo pareigas ), 
kuris yra gerai pažįstamas 
Kanados lietuviams iš Expo- 
67 laikų.

Lietuvių paskutinis n- 
certas Amerikoje buvo va
sario mėn. 16 d. Union, N. J. 
netoli nuo New Yorko. Vasa
rio 18 d. jie pajudėjo atgal 
ir vasario 20 d. grįžoį Vilnių

Šiemet jų dar laukia kelios 
ilgesnės išvykos - Jugosla
viją, Prancūziją, Suomiją ir 
kitur. E d. Šulaitis

algimanbo skiltis
GARSENYBIŲ TARPE 
žymūnai- savojoje prakti -

BUTKUS IR UNI TAS
Šio kpntinento tikrai į vai- 

riame sportiniame gyveni- kuotoje sporto srityje. Ga
me'yra tokia, didžiu dėmesiu 
sekama ir plačiai pripažįs- (patinka kam tai ar ne)tą 
tama 
Fame" 
minta. Tai lyg savotiškas 
profesionalų sportininkų

Įima sakyti ar bent lyginti 

"Hall of Fame" lyg ir su ko
kia akademija, o nariai lai
komi maždaug akademikais , 
žinoma, sportinės darbuotės 

panteonas dabarčiai ir atei-j srityje.
čiai, su išskirtinai aukštu į- 
vertinimu. Nominuoti, pak- 
viesti ir priimti sportininkai, 
po to jau plačiųjų visuome
nės sluogsnių laikomi tik
rais herojais, pirmūnais ar

Pagal įsigalėjusį 
tapti nariu tos

proga. Žodžiu,

paprotį, 
"Hali" tai daugumos tik sva
jonė ir pats aukščiausias 
sportinės karjeros įvertini
mas. Tad, visai nenuostabu, 
kad vieną ar kitą sportinin - 
ką iškėlus į "Hali" narių 
tarpą, didžiosiomis antraš - 
tėmis prapliumpane vien tik 
grynai sportinė spauda, bet 
ir didžiosios spaudos pusla
piai pasipuošia atatinkamo
mis iššaukiančiomis ir dė
mesį atkreipiančiomis ant
raštėmis.

Smagu buvo matyti sausio 
mėn. pabaigoje visa eilę a- 
merikinių didmiesčių dien
raščių sporto puslapių ant
raštes, šaukiančias, kad But
kus ir Unitas priimti į ame
rikinio futbolo " Hall of 
Fame" narių tarpą. Spaus
dintos nuotraukos, pasikal
bėjimai ir pareiškimai ta 
neeiline 
sporto gyvenime būta dide
lio, neeilinio įvykio, kurį 
pastebėjo, kalbėjo, žinių ko
mentatorius ir milijonai(taip 
- milijonai) šio kontinento 
gyventojų, kuriems sporto 
sekimas yra neatskiriama 
kasdienos rutinos dalimi. 
Galime iš to šaipytis,bet tuo 
tikrai nepakeisime nusisto - 
vėjusio fakto. O kaip mes , 
lietuviai, reagavome į tai ? 
Bent kol kas, - nuostabiai 
menkai ir neorganizuotai, be 
mažiausio užsiangažavimo 
taip Šaunaus pripažinimo su
silaukusiems mūšų tautie
čiams! Vienas kitas mūsiš
kių tik pečiais patraukė, lyg 
amerikoniškai norėdami iš
tarti "So what ?" f

Šioje vietoje itin išryšfcė - 
ja mūsų visiškas nenoras , 
stagnacija ar nesugebėjimas 
bent dalinai įsijungti į gyve
namos aplinkos kai kuriuos 
reiškinius ir jau tuo pačiu 
parodyti tai pačiai aplinkai, 
kad ir mes esame neatski
riama jos dalimi, bet ne ko
kie tai, tik pusiau toleruoja
mi svetimšaliai, kuriems vi
siškai nerūpi ir neįdomūs 
bet kurie įvykiai ar reiški - 
niai, šiaip jau jaudiną pla
čiuosius aplinkos sluogsnius.

Ar nebūtų vietoje ir laiku , 
pagalvoti apie iškilių lietu
vių kilmės sportininkų, But
kaus ir Jonaičio pagerbimus 
savųjų tarpe? Ar jie tikrai 
neverti jokio mūsų dėmesio, 
mūsų turimų žymenų jiems 
paskyrimo, įvertinimo ar 
atskiro iškėlimo, pripažini
mo? Kitu atveju didžiuoja - 
mės jų lietuviška kilme, nu
rodome tai savajam jauni
mui ir... kaip ir nieko ne - 
darome parodyti jiems pa
tiems ir gyvenamai aplinkai, 
kad visa lietuviškoji tautinė 
mažuma, JAV ir Kanadoje , 
džiaugiasi ir didžiuojasi sa
vo tautiečių nepaprastu pri
pažinimu ir sportiniais nuo
pelnais. Nebandant čia bet 
ką pajuokti, galime drąsiai 
tvirtinti, kad amerikinės ar 
kanadinės visuomenės tarpe 
vargiai ar bus girdėjusių a- 
pie mūsų ALTos ar VLIKo 
pirmininkų vardus, bet ne - 
rasime nė vieno,kuris neži
notų Butkaus ar Unitas var
dų. Gal iš to derėtų pasiete - 
ryti šiokias tokias išvadas, 
o gal ir sprendimus ? Tas 
itin aktualu, kai kalbame a- 
pie lietuvių vardo iškėlimą 
ir lietuvių įnašą gyvenamo 
krašto aplinkai. 3 į
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KULTŪRINIS PUSLAPIS ATSIŲSTA PAMINĖTI:

SPORTAS NEPRIKLAUSO 
MOJĘ LIETUVOJE. Antra 
Dalis (1937-1940),Jonas Nar
butas. 1978 m.

Viršelis dali. Romualdo 
Bukausko. Kalbą taisė Anup
ras Tamulynas. Autoriaus 
leidinys. Kaina nepažymėta.

Pasirodė ir II-oji šios rū
pestingai paruoštos, skland
žiai parašytos, gausiai ilius
truotos knygos dalis. Tai di
delis Indėlis mūsų kultūri - 
niam gyvenimui, liudijantis 
jaunos valstybės pastangas , 
sugebėjimus ir entuziazmą 
puoselėti įvairias sporto 
šakas.

Pavarčius šią knygą, pra
dedi stebėtis, kiek daug jo - 
je telpa įdomiai surašytų į- 
vykių sporte, kurie nejučio - 
mis apšviečia ir visos mū
sų valstybės portretą. Au - 
torius naudojosi be privačia 
medžiaga, dar ir šiais Kau - 
ne leistais dienraščiais:Lie- 
tuva, Lietuvos Aidas, Lie
tuvos Žinios, Rytas, XX 
Amžius; savaitraščiais:Ka- 
rys. Trimitas, Kūno Kultū
ra ir Sveikata, Jaunoji Kar
ta; kitais leidiniais: Fiziš
kas Auklėjimas, Mūsų Ži
nynas, Vairas, Pavasaris, 
Tautinė Olimpiada, KAŽAS 
1924- 1934 m., ir kt.

Turinys rodo, kad apimtas 
laikotarpiS’Didžiųjų pergalių 
-1937 metai, Tautinės Olim
piados metai- 1938, Gražūs 
laimėjimai 1939 m., Nepri
klausomybės saulei nusilei
džiant.

Jonas Narbutas knygos 
pabaigoje rašo:
... Su valstybės žlugimu, 
baigėsi ir nepriklausomos 
Lietuvos sportinis gyveni
mas, o su tuo ir Lietuvos 
vardas buvo išbrauktas iš 
visų tarptautinių sporto 
sąjungų.

Kaip visa tauta pajungta 
turi vergauti rusui, taip ir 
lietuvis sportininkas turi 
mokėti duoklę pavergėjui . 
Nuo Antrojo pasaulinio karo 
pavergtos Lietuvos sporti
ninkai lietuviai yra iško
voję netoli šimto per- 
galių( įvairiuose tarptauti - 
niuose susitikimuose), ta - 
čiau tos pergalės yra už
skaitytos Rusijai, bet ne Lie
tuvai. z

Pavergtos Lietuvos spor
tinė spauda tegali garbinti 
tik pavergėją ir yra įparei
gota niekinti visą buvusį ne
priklausomos Lietuvos spor
tinį gyvenimą. Visuose lei - 
etiniuose stengiamasi paneig
ti rusų Lietuvos okupacijos 
faktą. Lietuvos pavergimą 
vadina. .. "įsijungimu Lietu
vos į tarybinių tautų šeimą" 
("Lietuvos krepšinis" 19 psl.) 
.. . "1940 metų vasarą Lietu
voje buvo atkurta Tarybų 
valdžia" ( "Ringe ir už jo" 
A. Soči kas, 20 psl.) ir 1.1. .

Tačiau "svarbiausiai" šituo 
klausimu pasako leidinyje 
" Lietuvos boksas "(19 psl. ) 
A. Žabo ras, A.VaupŠas ir A . 
Be r tašius, kurie kaip kirviu 
kerta: " Liaudis nuvertė fa
šistinį rėžimą ir paėmė val
džią į savo rankas". Pir
miausia A. Zaboras ir jo 
bendradarbiai jau per akis 
meluoja, nes nepriklausomo
je Lietuvoje nebuvo fašistų 
partijos ir tuo pačiu fašisti
nio rėžimo. Gaila, kad A . 
Zaboras, kuris savo akimis 
matė, kaip "liaudis" paėmė 
valdžią į savo rankas, nepa
aiškino, kad ta "liaudis" vi
siškai nemokėjo lietuviškai, 
buvo mundiruota rusų ka
riuomenės uniformomis , 
ginkluota rusų ginklais ir 
kaip papūgos nuolat kartojo 
" u nas vsio jest' (pas mus 
visko yra).

I-jai Tautinei Olimpiadai 
giesmę parašė poetas Anta
nas Miškinis:

OLIMPIADOS GIESMĖ

Susiburkim į didelę šeimą 
Dėl tėvynės laimingo rytojaus- 
Nugalėti jaunystė išeina, 
Patvari ir drąsiai užsimojus.

Mūs darbais Lietuva pasidžiaugs - 
Tad greičiau ir tvirčiau ir gražiau.

Mūsų jėgos ir protas ir darbas, 
Tau, tėvyne, šalie numylėta.
Ginsim Tavo didybę ir garbę, 
Pasiryžę kovot- nugalėti.

Mūsų šuolis į tolį ir augštį;
Neįstengs mūsų niekas pažemint- 
Ateitis vis giedresnė išaušta - 
Turim gražią lietuvišką žemę.

Iš kitų tolimų kontinentų
Į tėvynę -laivais ir lėktuvais. 
Kad ji augtų, žydėtų, gyventų, 
Nes visi visada tik lietuviai.

Mes su kartim, su ietim ir diskais. 
Mes bėgikai, atletai, žaidėjai.
Lietuva mums brangesnė už viską - 
Mes varžytis dėl jos pažadėjom.

Per kliūtis mes peržengėme slenkstį 
Žaist, varžytis ir dirbti atvykę.
Marš pirmyn nugalėt ir pralenkti, 
Lietuvos Maratono bėgikai .

Mūs darbais Lietuva pasidžiaugs - 
Tad greičiau ir tvirčiau ir gražiau .

Sportininkų šaržus piešė žinomas 
dail- Penčyla

Vilnietis sportininkas Pranas Žižmaras sutinkamas Kauno geležinkelio stotyje, tik 
atvykus į Tautinę Olimpiadą 1938 metais.

PALYGINIMŲ ŽODYNAS, 
M.Čapkauskas,295 psl. Vir
šelis-dail. R. Bukausko. Iš
leido autorius. Montrealis , 
1979. Kaina nepažymėta.

Autorius pratarmėje sa
ko:

Laiku pasakytas palygini
mas yra nepamainomas po
kalbio ornamentas, nepamai
nomas išsireiškimo aišku - 
mas, nepamainomas sąmo - 
jis.

Žmonės labai mėgsta sar
kastiškus palyginimus. Be 
išimties, Jų turi kiekviena 
tauta, kiekviena tautelė. Be
skaitydamas šį rinkinį,kiek
vienas įsitikins,kad lietuviai 
irgi jų apsčiai turi.

Skaitytojas čia ras ir tar
miškai užrašytų išsireiški - 
mų. Juos kaitalioti ar tai
syti būtų tiesiog nusikalti - 
mas, nes tada Jie netektų o- 
riginalaus šmaikštumo. Ne - 
teisingai atspausdintas žodis 
dar nereiškia, kad ten yra 
korektūros klaida.

Didžiausią šio rinkinio da
lį sudaro. lietuvių liaudies 
palyginimai.

Šiame žodyne telpa 689 
autorių (lietuvių- 228) ir 67 
tautų 8. 047 palyginimai -api
būdinimai.'

Šis tas iš šios knygos: 
" Aišku, kaip Tamošiui per 
pamokslą", "Abu labu lygiu 
kaip dagys su usnia", "Ag - 
resyvi, kaip blakė "-Rytiečiai, 
"Alsuoja,kaip varlė per tvo
rą šokusi". ,

"Bliauna kaip veršis savo 
mamos ieškodamas", "Bu
činio kaip Šiupinio, meilės, 
kaip košės",

"Gražinasi,kaip katė prieš 
lietų" - Lenkai, "Jai ražan - 
čius iki kelių, liežuvis iki 
žemės", "Nebijo, kaip akla- 
sis gyvatės" -Japonai, "Nei 
Dievui žvakė, nei velniui ka- 
čerga".

* -- ■1 - 1 "".■ t ■ ** 11 ? • ■ "*** •• ■■-■.n -

Arėjas 'Vitkauskas
UŽ T Ė V Y N g

(Ištrauka iš 1926 m. Kaune išleistos autoriaus knygelės)

SAVANO RIAI

( tęsinys )

Po valandėlės trovoje ėmė kažkas kuždėti ir pasigir - 
do mieguistas balsas.

-Kas čia ?
Pranas buvo viską iŠ anksto apgalvojęs ir dabar atsi - 

liepė rusiškai:
-Otvoriai tam, dubyna .
Šeimininkas Šakalį užsidegė ir, į priemenę išėjęs, du

ris atsklendė. Pranas vėl rusiškai paklausė:

- Našych tavariŠčei jest v derevne ? (ar mūsų drau
gų sodžiuje nėra ?)

- Ne, tamsta, nėra, nėra; vakar buvo užvažiavę, tuoj 
už miško į viensėdį nuvažiavo.

-Člort , prokliatyj žmudiak •. - lyg supykęs išskiedė 
Pranas per dantis ir rusiškai pašaukė draugus.

Šeimininkas tuoj duris užsklendė,bijodamas nepra - 
šytų vėlybų svečių. Dabar Pranas ir visi linksmi buvo , 
nes jie drąsiai per kaimą eiti galėjo.

Dabar Jie traukė į Tytuvėnus, kur, kaip girdėjo, buvo 
lietuvių ne bolševikų komitetas, Jis net padvadas kėliau - 
jantiems Kaunan davinėjo.

Miškas tyliai snaudė. Visą laiką reikėjo eiti per gi
lų sniegą, kur tik vienos vėžės pravažiuotos buvo. Visi 
sušilo ir ėmė kojas skaudėti. Valandėlei sustojo pailsėti. 
Pranas ant išsikišusio kelmo atsisėdo ir prakaitą iš ■ po 
kiškinės kepurės šluostydamas,tarė:

- Kažin pastą viensėdį už miško raudonųjų ar yra , 
ar ne ?

-Kažin ? - visi pratarė į Jį žiūrėdami, taip jie buvo 
Juo užsitikėję. Kiek pailsėję toliau keliavo. Ėjo geroką 
valandą. Jau ir miškas baigėsi. Per retus medžius Jau 
matėsi viensėdžio trobesiai. Tai pavojingiausia vieta te
likusi. \

Išėję pamiškėn, vėl visi sustojo ir pradėjo • tartis , 
kaip pro viensėdį neužmatytiems praeiti. Ar eiti, ar pa- 
4 psl.

laukti kol mėnuo nusileis ir tamsiau paliks. Nutarė po du 
iš karto eiti.

Jonas su Petru išėjo pirmieji. Pranas liepė jiems 
palaukti už tiltelio pamiškėje, anoj pusėjviensėdžio lauko. 
Pirmieji drąsiais žingsniais nuėjo. Jau jie laimingai pra
ėjo viensėdį ir ant tiltelio susėdo. Dabar jau Pranui su 
Juozu eilė atėjo Ir jie jau baigėpraeiti, kaip staiga šunes 
sulojo.

Visi pasileido bėgti miško link.
Ant šunies lojimo iš trobos išbėgo sargybinis ir, pa

matęs bėgančius, šovė. Kulka,atsikirtus į kietą nupusty
tą kelią, suzvimbė ore virš pačių bėgančiųjų galvų.

Pranas į griovį atsigulė ir šautuvą ištiesė. Bet Pet - 
ras jį sulaikė.

- Ko tu čia triukšmą kelsi, geriau bėkim. -
Ir nubėgo pagūžomis giliau į mišką.
Sargybinis dar kartą šovė - kulka vėl netoli pra

švirkštė, o ant šaudymo iš trobos išbėgo dar kareivių ir 
ėmė visi vytis ir sustodami šaudyti ir rėkti:

- Stoi, stoi !
- Vyrai prasiskirkit .' - tylomis prašnabždėjo Pranas 

ir, pabėgęs ir už tankaus krūmo prigulęs, šautuvą iš
tiesė.

- Pokšt. - miške suskambėjo ir vienas raudonasis 
aukštielninkas atvirto.

Petras, kurs už kitus drąsesnis buvo, greit išmestą 
šautuvą pagriebė ir ištiesė į kitą bepuolantį. Išsyk du šū
viu pokštelėjo ir vėl vienas puolantis atvirto. Dar kelis 
kartus iššovus raudonieji bėgti ėmė,o mūsų vaikai, dar 
kelis šūvius paleidę, paėmė iš antro šautuvą ir pašaukę 
draugus, kurie visą laiką už krūmų lindėjo. Juozas, pri - 
bėgęs prie Prano parodė jam kaktą iš kurio kraujas tekė
jo. Pranas griebės už kaklo ir ranką sukruvino. Išsiė 
męs nosinę skepetaitę,nusišluostė kraują ir įsitikinęs, 
kad žaizda negili, užrišo ir šaliku apvyniojo, kad nesušal
tų.

- E.išgys, - tarė Pranas ir su draugais nuėjo. Rei
kėjo greit iš čia nėšintis.kad raudonieji sugrįžę nebesi - 
vytų. r.

Jau aušti pradėjo, kaip jie Tytuvėnus atsiekė. Pirmoj 
troboj paklausę ar nėra raudonųjų, sužinojo, kad čia jų dai 
ir nebuvę. Visi suėjo pailsėti. Šeimininkė, sužinojusi, jog 
tai savanoriai keliauja Kaunan,atnešė pieno puodynę ir 
valgyti pakvietė.

Visi nusivilko, nusiprausė , o Pranas žaizdą nusimaž- 
gojo. Pavalgę ir padėkoję šeimininkei už pusryčius, iš
ėjo komitetan padvados gauti.

Čia, nežiūrint į ankstybą laiką, buvo keletą rogių. Su - 
sėdę į vienas plačias žemaitiškas roges, dviem arkliais 
pakinkytas, mūsų narsuoliai, ištrūkę iŠ raudonųjų nagų, su 
dviejų šautuvų grobiu, dainuodami išvažiavo Raseinių link.

Pro užšalusius langus žiūrėjo mergaitės iš trobelės.
- Tai savanoriai, savanoriai! -rodė viena kitai.
Visi buvo linksmi, keliaudami į pilį kur tikrieji tau - 

tos vaikai būrėsi į pulkus ginti savo brangiosios tėvynės, 
kurią taip žiauriai mindė azijiečių batai.

..’.'IR ŠVIESA , IR TIESA MŪS’ ŽINGSNIUS TELYDI.’.'.

VA, DĖL KO, LIETUVIAI, VOS UŽGIMUS VAIKELIUI, 
VESKIT JĮ SAVO KRYPTIMI ANT PROTĖVIU KELIO: 
NES DAUG KAS IŠKRYPTI IŠ KELIO MOTINOS GALI, 
BET SUGRĮŽTI - JAU REIKIA AUKOTI GYVENIMO DALĮ.

AŠ AUKOJU GYVYBE " JŪSŲ LAISVEI IŠPUOŠTI;
KRAUJAS LIKS MŪSŲ ŽEMĖJ GAIVINTI PRIEAUGLIO 

PLUOŠTE!,'
O ATGIJĘS ŽIEDELIS NIEKADOS NENUDŽIŪSTA, 
NES JIS RANDA SAVO ŽEMĖJ - DIRVĄ PARUOŠTĄ! 
NORS AUDRUŽĖ SIAUTĖ KELETĄ ŠIMTŲ METELIŲ, 
O VIENOK JIS ĮRODĖ SAVO ANTGAMTINĘ GALIĄ - 
TAS GI ŽIEDAS TAI MUSŲ TAUTA- PRAAMŽIAUSUGDYTĄ
JĮ IR JUODO MARO AUDROJ DAR GYVA-NENUVYTO. ..

Mantas Aukštuolis
(Iš: Krivaičio, Sudegusio Ant Laužo, 

Amžinas Šauksmas)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Demonstracija ir svarbios 
kalbos Bonnoje

-*.■ 1978 m. gruodžio 10 d. Žmo- gaus teisų pažeidimams pri- 
, ; gaus Teisių draugija, sutelku dengti taip, kaip ją naudojo 

si tam tikslui 25 organized - naciai Berlyne. Bukovskis 
jas, organizavo demonstraci- pakartotinai minėjo Pabaltijį 
ją Bonnoje. Vienas pagrindi
nių kalbėtojų mitinge buvo iš 
JAV-bių Tomas Venclova.

Autobusas su 27 demonst
rantais iš Romuvos į Bonną 
atsivežė 10 plakatų ir mūsų 
trispalvę. Pasistiprinę atsi
gabentais užkandžiais, smul
kiam lietučiui dulkiant, visi 
nuėjo į organizatorių nuro
dytą ir gausios policijos sau
gomą vietą po Šiaurės tiltu 
per Reiną. Čia prie jų prisi
jungė Bonnos ir kitų Nrdrh. - 
Westfalijos lietuvių ir ką tik 
iš Čikagos atskridęs Tomas 
Venclova. Visa demonstran
tų masė, susidedanti iš dau
gelio tautybių, su plakatais 
ir vėliavomis pajudėjo Bon
nos centro linkui. Radijas ir 
kita spauda kalbėjo apie ke- 

. lėtą tūkstančių dalyvių.
Po valandos žygio V. Vo- 

' kietijos sostinės gatvėmis
pasiekta mitingo vieta - Tur- ir Estijos - vardu. Šios ne
gaus aikštė (Marktplatz), kur 
buvo įrengta kalbėtojų tribū
na ir didžiulė palapinė. Joje 
buvo galima gauti karštos 
žirnienės ir įvairios litera
tūros bei atiduoti savo auką 
Žmogaus Teisių Draugijai 
paremti.

Mitingą pradėjo Žmogaus 
teisių draugijos pirmininkas 
prof. Hellmuth Nitsche. Jis 
smerkė R. Vokietijos vyk
domą prekybą “žmonėmis 
Kreipdamasis į V. Vokieti
jos vyriausybę, jis tarė ^'Mo
kėkite, jei pinigai yra vienin
telis argumentas, kurį įsten
gia suprasti komunistai”. E- 
aą,^kaų?ą ,PQ ip,ppo DM,už

ir lietuvius.
Po Afrikos (Gvinėja) i r 

Lenkijos ctstovų. lietuviškai 
kalbėjo Tomas Venclova. 
Kiekvieną jo sakinį į vokie
čių kalbą vertė stud. Kęstu
tis Ivinskis. Tomas Venclova 
pareiškė: "Kalbu kaip Lietu
vos Helsinkio grupės atsovas. 
Tą grupę šiandien sudaro še
ši žmonės. Du iš jų - Vikto
ras Petkus ir Balys Gajaus
kas - už savo humaniškumą 
ir teisėtą veiklą nuteisti de
šimčiai metų kalėjimo ir 
penkeriems netams ištrėmi
mo. Jų varckis pasaulis mini 
šalia Jurijaus Orlovo, Alek
sandro Ginzburgo, Anatoli
jaus Ščaranskio vardų. Man 
didelė garbė atstovauti to
kiems žmonėms.

Kalbu ta/p pat savo tėvynės binio apsisprendimo teisė , 
Lietuvos, netgi trijų Baltijos 
valsybių - Lietuvos, Latvijos

tas Bundestag pirmininko 
dr.K. Carstens pareiškimas. 
Anot jo, reikia . padėti žmo
nėms, vedantiems beginklę 
kovą už žmogaus teises. CDU 
pirmininko dr. Kohl vardu 
kalbėjo Bundestago narys O- 
laf von Wrangel, už FDP - 
MdB Rolf Merker, už CSU - 
MdB dr. R. Jaeger, už SPD- 
Jų f rakei- Bundestage atsto
vas.

Žymusis rusų disidentas 
Vladimiras Bukovskis kalbė
jo rusiškai. Kiekvienas jo 
kalbos sakinys buvo išver
čiamas vokiškai. Aptarda
mas dabartinę Sov. Sąjungos 
padėtį, jis nurodė, kad daug 
Stalino laikais išvežtų ukrai
niečių, lietuvių ir gruzinų 
dar ir šiandien neleidžiami 
grįžti namo. Suimti žymes -
nieji Helsinkio grupės nariai, tuviai to pasiekė milžiniškomis verčia daugelį žmonių atli-

pastangomis. Tačiau užsienio kinėti religinius aktus slap- 
turistas, negyvendamas su tai. Visa tai kelia nerimą ir 
tarybiniu pasu, negali per - mąstantiems žmonėms iš ne- vietų disidentą - Michailą 
žengti tylos barjero ir suvok-tikinčiųjų tarpo, nes kova su Makarenką. Kroatų atstovas 
ti tikrosios žmonių padėties.
Anapus to barjero tebėra be- 
teišiskumas ir baimė, kas
dieniniai persekiojimai ir i- 
deologinis diktatas nuo lop-

"Ku: ie, kurie Vietnamo ka
ro n tu taip uoliai smerkė 
daromas neteisybes, kai da
bar vietnamiečiai kenčia nuo 
dar didesnių neteisybių?", 
klausė kalbėtojas. Kvietė 
boikotuoti 1980 Olimpiadą 
Maskvoje, kad ten olimpinė 
ugnis nebūtų panaudota žmo-
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šio iki mirties. Masinis sta- 
liniško tipo teroras šiandien 
nepraktikuojamas, bet smulk
meniška prievarta lydi žmo
gų kieviename žingsnyje - o 
be to, nėra garantijų, kad 
masinis teroras vieną gražią 
dieną neatgims. Veidmainys
tė apsemia visas informaci- 
ios priemones., visas ar be
veik visas knygas, visus vie
šus pobūvius ir pokalbius . 
Ir vis dėlto, ji pralaužiama. 
Šiandien Žmogaus Teisių de
klaracija virto idealu, į kurį 
orientuojasi daugialypis Lie
tuvos demokratinis sąjūdis. 
Ir aš manau, kad jos povei
kis galų gale nulems Lietu
vos ateitį.

Neįmanoma išskaičiuoti 
žmogaus teisių pažeidimų 
šiandieninėje Lietuvoje; ga
lima juos nebent klasifikuoti. 
Pirmiausia, tebėra visiškai 
paneigta tautinio bei valsty-

nors iš patyrimo žinau, kad 
nepriklausomybinės nuotai - 
kos Lietuvoje yra labai stip
rios. Susidaro juridinis pa
radoksas - vienas iš daugelio

Sąjungai: iš konstitucijos ne
drįstama išbraukti respublikų 
atsiskyrimo teisės, tuo tarpu 
netgi diskusijos apie šios 
konstitucijos teisės vykdymo 
galimybę baudžiamos ilgais 
kalėjimo terminais. Lietuvių 
kalbos teisės daugelyje sri
čių apribotos, o kultūrinį gy
venimą varžo daugialaipsnė 
ir nlekeno nekontroliuojama 
cenzūra. Nemažai lietuvių 
gyvena už Lietuvos ribų ki-

menes, lygiai kaip ir etninių 
teisių pažeidimai liečia ne 
vien lietuvius, bet ir Lietu
vos tautines mažumas.

Ind'vidų judėjimo, infor - 
macijos laisvės srityje TSRS 
po leisinkio neparodė noro . 
ka iors keisti ar gerinti. Lie-’ 
tuviams šios problemos yra ’ 
gal ypatingai aktualios, nes 
labr.i didelė lietuvių tautos 
dalis gyvena užsienyje. Lie
tuva tebėra beveik aklinai at- 

• skirta nuo pasaulio ir ypač 
nuo lietuvių emigracijos: sa
kysime, į Lietuvą draudžia
ma įvežti bet kokias emigra
cijoje išleistas knygas, net 
ir visiškai nepolitines.

Šie varžymai yra ne tik ne
žmoniški; jie yra anachroniš- 
ki ir galų gale, nesėkmingi . 
Laikui bėgant, jie tik stipri
na Lietuvos žmonių pasiry
žimą reikalauti to, kas pri
dera kiekvienam žmogui ir 
tautai mūsų dienų pasaulyje. 
Lietuva grumiasi įvairiais 
būdais: pasaulis girdėjo apie 
mokinio Romo Kalantos susi
deginimą, apie masines de
monstracijas Kaune ir Vil
niuje, apie Lietuvos neoficia
lią, samizdatinę spaudą, kuri 
dabar ten gausesnė ir stip- 
resnė,ne?gu bet kurioje TSRS 
respublikoje. Daugybė lietu
vių kalinama Mordavijos la
geriuose, psichiatrinėse li
goninėse ir kitur už neprie
vartinę, tautinę, religinę, 
žmogaus teistų gynimo veik
lą. Jie aukoja gyvenimus už 
tai, kad ir Lietuvoje būtų vyk
doma Žmogaus Teisių dekla
racija. Ir kiekvienas tokių 
žmonių, pasak Vladimiro Bu
kovs ko, atima iŠ valdžios 
vieną dušimtaipenkiasdešimt- 
milijoninę dalį jos galybės. 
Tai nėra mažai, nes totali
tarinė valdžia tikrai galinga 
ir pavojinga ne vien savo 
valdiniams, bet ir visam pa
sauliui. Ir už vidinį išsilais-

didelės valsybės 1940 me
tais Stalino ir Hitlerio susi
tarimu buvo jėga inkorporuo- paradoskų, būdingų Tarybų 
tos į Tarybų Sąjungą. Jau 
trisdešimt aštuonerius metus 
pasaulis jas yra gerokai pri
miršęs. Tačiau nepaisant 
izoliacijos, ilgamečių nelai
mių ir nuostolių, visos trys 
šalys tebėra gyvos ir nuolat 
primena pasauliui apie savo 
pasiryžimą siekti savo nea
timamų teisių. Lietuvos pa
dėtis man yra geriausiai ži
noma, be to, ir Lietuvos 
žmogaus teisių sąjūdis ten
yra turbūt, stipriausias. To-tose sovietų respublikose, 
dėl apsiribosiu Lietuva, ta- bet ten jų kultūrinė veikla 
čiau beveik yisa ka pasakyąių yra visiškai likviduota. Dau- 
dera Wa lietuviu ...yra katalikai yinimą jos varžtų visada
lybėms*- **"- > 'tui «ienintelė katalikiška T? Tabarbtanjjl •' mokėti.

Žmogaus teisių deklaracija RS res’publika ). 
Lietuvoje dar niekada nebuvo 
vykdoma. Stalino epochoje — 
taip pat kaip ir Hitlerio oku
pacijos metais - Lietuvoje 
viešpatavo totalitarinis tero- drausdama, sakysime, reli- 
ras, kuriam istorijoje nedaug giškai auklėti vaikus- Nelei- 
terasime lygių. Pagal turi - džiama švęsti religinių šven- 
mus nepilnus ir apytikrius čių: žmonės, kurie dėl reli- 
duomenis, vienas Lietuvos gini4 įsitikinimų per šven- 
gyventojas iš kiekvienų šešių tęs atsisako dirbti, yra per- 
žuvo per represijas, kalėjo 
Gulago archipelage ar buvo 
ištremtas iš savo krašto. Re 
tas atsparumas ir atkaklu
mas padėjo lietuviams išlikti 
ir Išsaugoti savo kultūros 
branduolį. Užsienio turis
tams šių dienų Lietuva, ypač 
palyginus su kitomis tarybi- kalbos. Smulkmeniški sąži
nėmis respublikomis, atrodo žinės laisvės varžymai.tikin- 
gana europiška, netgi daugiau čiųjų diskriminacija darbe 
ar mažiau klestinti šalis- Lie ir kasdieniniame gyvenime

Valstybė 
šiurkščiai kišasi į Bažnyčios 
vidaus gyvenimą, dirbtinai 
mažina kunigų skaičių ir ri
boja jų ganytojiška veiklą,

sekiojami. Katastrofiškai 
trūksta religinių tekstų ir 
kulto reikmenų, ’’asyvi an
tireliginė propoganda virto 
kasdienišku reiškiniu ir joje 
verčiami dalyvauti tikintieji, 
tuo tarpu apie religinę pro
pagandą, žinoma, nėra nė

Bet žmogaus te si panei
gimo politika neturi -.tcities. 
Galinga tarybinė biurokrati
ja ima jausti, kad jos aukso 
amžius negrįžtamai baigėsi. 
Ji nebėra nekontroliuojama, 
Jiors ją kontroliuoti ryžtasi 
dar tik maži, gyvybe rizi
kuojantieji žmonių būreliai. 
Ateitis priklauso žmogaus 
teisių idėjai, kuri šiandien 
darosi nemažiau patraukli, 
negu socialistinės lygybės i- 
dėja. Kaip Ji anoji idėja, ti
kėkime, giliau ir sėkmingiau 
pakeis istorijos bėgį”.

T. Venclovai kalbant, už 
jo ant tribūnos buvo iškelta 
Lietuvos trispalvė ir ten 
plevėsavo iki mitingo pabai
gos.

Vietnamo atstovas teigė, 
kad jo tėvynėje dabar vieš
patauja baisus teroras. Prie 
šio mitingo žymiųjų kalbėto- 
reikia priskirti ir kitą so- 

vijoje paneigiamos žmogaus 
ir tautų apsisprendimo tei
sės-Čekoslovakijos atstovas 
ryškiu komunistinės vyriau
sybės žmogaus teisių nepai-

religija, bažnyčių naikinimas skundėsi, kad Tito Jugosla- 
nuostolingas ir pasaulietinei 
kultūrai ;be to, laisvė juk ne
daloma-jeigu ji varžoma ti
kintiesiems, tai tuo pačiu 
varžoma ir visiems. Šie 
žmogaus teisių pažeidimai, symo įrodymu laikė 77 Char- 
reikia pasakyti, liečia ne tik tos narių persekiojimą- Kai- 
katalikus, bet ir visas kitas bėtojų eilę baigė dr. Kari 
Lietuvos religines bendruo- Heinz Nitschke (DDR).

TEL. S25-S971.
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VIENAS NUOTYKIS
Požeminiame traukinyje jaunas vaikinas atsisėda 

prieš senyvą moterį ir kramto gumą. Po nekurto 
laiko, kai jis nustojo gumą kramtęs, moteris pasi
lenkė jo pusėn ir tarė:

— Man labai malonu, kad tamsta tiek daug man 
pasakojai, bet labai gaila — aš esu visai kurčia.

ekumeninių pamaldų
Arijas Vitkauskas

ŽIEMOS DŽIAUGSMAI

Balta pasaka

Vielos, kaip storiausios 
virvės,

Kabo ant stulpų;
Nebeims lengvai nei kirvis 
Buvusių balų.
Šaltis lyg viesulas apkrovė 
Kažin kuo storai;
Sunkiai jis apkrovė:
Tūno ten ledai.
Taip suspaudė Raudonosis 
( Šaltis taip vardu ), 
Kad ir kaip žmogus tulosies, 
Nebebus smagu.
Bet jei jėgos jaunos veikia
Ir esi vikrus,
Žiema daug linksmybių teikia 
Laikas nuostabus f
Su rogutėmis pabėgti 
Kaip labai smagu!

Ir visko gana !
Kas languose vaizdą tokį 
Puikų išrašys ?
Nors gana tu piešti moki,

Po
aišktėje visi romuviečiai ne- 
desldami leidosi kelionėn į 
namus. Tomas Venclova pa
siliko Bonnoje. Dar tą patį 
vakarą, KONTAKTO redak
cijoje, vadovaujamoje buv. 
Žmogaus Teisiu draugijos 
pirmininkės ir garbės pirmi
ninkės Kornelijos Gersten- 
meier, susitiko trys didieji 
disidentai: Vladimiras Bu
kovskis, Michailas Makaren- 
ka ir Tomas Venclova. Ta 
proga pasinaudojo Deutsche 
Welle radio atstovas ir įra
šė ilgiau kaip valandą truku
sį pasikalbėjimą rusiškai, 
skirtą transliacijai į Sovietų 
Sąjungą. Tema: ką atneš 1979 
metai Sovietų Sąjungai ir jos. 
disidentams ?

Pesimistiškiausias buvo 
Makarenka. Jis sakė, kad 
Rusijos žmonės labai įpykę 
ir nuvargę. Norėdama susi
doroti su tomis nuotaikomis, Puiku galinčiam pajėgti 
valdžia gali leistis į karines Čiuožti ir ledu J 
avantiūras. Bukovskis manė, jr bendrai jau tiek puikumo 
kad Maskvą nuo lemtingo žy- Žiema kupina, 
gio gali sulaikyti dvipriezas- Kad bereikia vien jaunumo - 
tys: 1) karas su Kinija gali 
būti sunkus ir ilgas - ilges
nis negu JAV-bių Vietname; 
2) Sovietų valdžia gali bijoti 
duoti ginklą žmonėms į ran- Bet - ne kaip šiaurys, 
kas. Venclova kalbėjo dau- Medžiai, sodai taip ir dvelkia 
giau„apie Lietuvą ir j >s pa- Pasaka balta;
dėtį^ema negražumą.puikią,

Taip tvirfo^nka.’ .
popūCia/l dėl ryžtingo prie- Žiema naują įkvėpimą 
šinimosi okupacijai ir drą- Neša su ledais, 
saus disidentų reiškimosi. Ji pakelti dvasią ima 
Bukovskis ir Venclova pra- Šalčiu ir vaizdais.
našavo, kad disidentinis są- Kaip kiekvieną metų dalį —’ 
jūdls Sovietų Sąjungoje stip- Vis puiki gamta, • 
rėš. Nors jis reiklauja di- Taip žavėti žmogų gali 
dėlių aukų, bet gali privesti Pasaka balta !
prie teigiamų poslinkių ir vi
sų pareiga Jį visais būdais 
remti. ~ ~

(iš Vokietijos LB Informacijos)

st. Catharines
RAM0VENU VEIKLA

St. Catharines KLV Ramo
vės Skyrius išrinko naują 
valdybą. Š. m. sausio 28 d . 
įvyko Niagaros pusiasalio 
KLV Ramovė Skyriaus vi
suotiniame narių susirinki - 
me buvo padaryta metų veik
los apžvalga Skyriaus pirm. 
J. Šarapnicko. Iš pranešimo 
paaiškėjo, kad Skyrius buvo 
suruošęs iškilą į V. Bieliū
no sodybą, kuri praėjo sėk - 
mingai ir davė apie 150 dol.

Buvo suruošta Lietuvių 
Kariuomenės šventės atsi
kūrimo 60 metų sukaktis 
Slovakų salėje su programa, 
kurią išpildė Rochester ' io 
Lietuvių B-ės Choras, vado
vaujamas muz.Jono Adomai
čio. Minėjimas pasisekė la
bai gerai ir davė virš 300 
dol. pelno. Pagal mažą lie - 
tuvių koloniją, tik dėka vai - 
dybos darbštumo ir ra movė- 
nųbei kitų lietuvių dosnumo. 
Skyrius padarė rekordinį 
pelną iš paskutinių kelių 
metų veiklos ir išgąuto pel-

no galės tęsti ir toliau savo 
veiklą.

Nauja Valdyba pareigomis 
pasiskirstė taip: J. Šarap - 
niekas- pirm. , S. Gudaitis - 
Vicep., K. Jonušas-sekret. , 
J. Skei vėlas - ižd. , A. Šukys - 
kultūriniams reikalams.Pir
mininko ir sekretoriaus ad
resas: 56 Concord Ave. , St . 
Catharines, Ont. , Canada , 
L2M 5N8.

1979 m. sausio 27 d. ra- 
movėnas Stasys Kukta ras - 
tas savo name miręs. Ve
lionis paskutiniu laiku gyve
no vienas savo name.Jis pa
laidotas Šv. Jono Lietuvių 
Kapinėse Mississauga,Ont . 
Laidotuvėmis rūpinosi 
sūnus Tomas Kukta. Paskuti
nį patarnavimį atliko ir į 
Kapines palydėjo Tėv. Juve
nalis Liauba OFM. Prie ka
po atsisveikinimo žodį pasa
kė Bendruomenės atstovė 
Virginija Žemaitienė ir Ra - 
movės pirm. J. Šarapnickas.

Ramovėnas

f

5 psi.
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ii* nebūtų reikalo, nes pasku- Šiame motelyje nuolatinę 
tiniame dešimtmetyje ten ra- raštinę ( real estate ) turi 
dosi daugybė naujų nuolatinių turto pardavėja, energinga 
gyventojų ir padidėjęs vasa- ponia E. Karnienė, kuri ten 
rotojų skaičius iš pačios A- esantiems vasarotojams pa- 
merikos ir Kanados bei kitų deda surasti norimą pirkti 
kraštų. Atseit, žinios apie šį nej. turtą Šioje vasarvietė- 
šiltąjį kraštą jau pasklidusiosje yra ir daugiau hamiltonie - 
daug platesniu mastu, negu čių-motelių savininkų. Vie
tai buvo žinoma prieš 15 ar nas iš pirmųjų čia stipriai 
10 metų. Tačiau, visdėlto , įsikūręs yra A. Žebertavičius 
ir dabar ten nuvykus, kad ir dar tebeturįs tabako ūkį Ka- 
pakartotinai, galima rasti šį nadoje.
tą naujo. Tuo Labiau, nuvy - Naujausi motelių savinin
kus kiek ilgesniam laikui. kai turbūt bus A. ir V. Ul- 

Šių eilučių autorius Flori- binai, kurie pirktame mote- 
dos padangę yra aplankęs lyje pradėjo šeimininkauti 
septynetą kartų. Ilgiausiai bu-tik pr. metų lapkričio vidu- 
vo sustota Miami Beach va- ryje. Šią nuosvybę turėjau 
sarvietėje,ten viešint po ko- progos pats aplankyti. Mo- 
turias ir kartą dešimts sa- telis vadinasi The Castaway 
valčių. Kitose gi vietose, 
Juno Beach, ■ :n Beach, 
West Palm Beach St. Pe- 

-on the Gulf, 1730 Gulf Bou
levard, N. Redington Beach, 
St. Petersburg. Tikrumoje

tersburge, žymiai trumpiau, ši platesnė apylinkė vadina -• 
Šį kartą, t. y. pr. metų lap- ma Tresure Island ir dar 
kričio-gruodžio mėn. , pirmą kiek toliau - Madeira Beach, 
kartą išvydau St. Petersburg Tai yra St. Petersburg Beach 
Beach. Čia atvykome mano salos didžiosios gatvės Gulf 
prieteliaus automašina ir Boulevard tęsinys, su keliais 
apsistojome buv. hamiltonie-skirtingais pavadinimais su 
dlo A. Dirsės motelyje. tam tikros ribos apylinke.
Anksčiau jis Hamiltone su Boulevard gatvės tęsinyje 
partneriu yra turėjęs hotelį, yra ir daugiau mūsų tautiečių 
vėliau Juno Beach didelį mo- turinčių motelius, restora- 
telį, o dabar pats vienas yra nūs ar privačius namus. Čia 
nusipirkęs čia motelį, kuria- pat yra kaip ir lietuviškas 
me labai sėkmingai šeiminin- kaimelis ar miestelis: netoli 
kauja jau du metu ir yra 
persikėlęs nuolatiniam gyve
nimui Amerikos žemėn. Jo 
motelis vardu Ruoš-Mary 
Apartment Motei yra vieto
vės pagrindinėje gatvėje Gulf 
Boulevard vardu. Šiame mo
telyje kambariai viengun
giams ar butai šeimoms la
bai patogūs gyventi. Čia pat 
už durų šilto vandens-mau
dymosi baseinas ir gale pa
statų įrengtas nemažas til
telis meškeriotojams pasi
gauti šviežios •žuvies pie
tums ar va.iarienei ar tik 
sporto malonumui. Na, ir 
pagaliau tau tik įmetus pir
mąją meškerę, tuojau pri
sistato keli pelikanai. Suki- 
nėdamiesi aplink, laukia meš
keriotojo geros širdies paro
dymo, išmetant jam nereika
lingą žuvelę paukščio alkiui

liet, vienuolynas su bažnyčia, 
10 liet, šeimų turi įsigiję nuo
savą kondominlum pastatą , 
turintį 10 atskirų butų ir ne
toliese lietuvis motelio savi
ninkas ir dar keli privatūs 
liet, namai.

St. Petersburg Beach ma
no nepatirto ilgio siaura sa
la. Jos pagrindinės gatyės- 
Gulf Bo ui e va-rd --abejose pu
sėse sėte prisėta įvairaus 
dydžio motelių ir dar kitokių 
Inn. Ja važiuodamas lengvai 
gali matyti mėlyną vnadenėlį 
iš abiejų pusių, jeigu maty
mas netrukdomas kokio nors 
objekto, kaip medžių ar namų. 
Man viešint šioje saloje, tem
peratūra vidut. siekė 85 1. 
šilimos F. lapkričio mėn. ir 
gruodžio pirmąją savaitę. Vė
liau nukrito iki 69-71 1. die
nos metu. Tokią ir palikau

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)

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

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

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

(Lietuviams duodame specialių nuolaida)

• VARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Svf.’nskas 4 San Tel. 364-5712.

GUY
RICHARD
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausios p at orėj as Ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

"Richard, kuris jau sanlai lietuviams patarnaut o. Darba atlieka sgllnlngel 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote>

1979.11. 2 1

užsikloti dviem anklodėm 
Taigi, dėl karščio jokio "prf 
garo" patirti neturėjau gali 
mybės.

(Bus daugiau)

Ottawa
VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS

KLB-ės Ottawos Apylinkė 
nėra gausi skaičiumi, bet pa 
sižymi darbštumu. Per eiK 
metų otaviečiai nėra pralei 
dę tautinės šventės paminė - 
jimų.

Štai ir šių metų Vasar 
16—oji buvo paminėta vasari 
17 d. vakare. J Victoria Mt 
morial Muziejaus parodų si 
lę susirinko vietos lietuvi 
prisiminti Lietuvos Nepr 
klausomybės atstatymo šve 
tę, mūsų laimėjimus ir pn 
laimėjimus bei dabartinį pi 
vergi mą.

Dr. Ilona Gražytė- Maz 
liauskienė, atvykusi iš Mont 
realio skaitė paskaitą angį 
kalba. Ji perteikė Lietuvo 
istorinius ir kultūrinius-li 
teratūrinius laimėjimus, į; 
kaitant išeiviją. Buvo atšilai 
kę ir svetimtaučių.

Jaunų mergaičių chore

L ado Giriūno nuotraukoje ottaVleėiių’dalis po solisto R. Daunoro s koncerto. 
Iš kairės stovi: K. Satkevičius, R. Adomavičius, J. Danys, K. Augąitienė, J. 
Augaltis, D. Furier su žmona, R. Danaitytė, P. Daunius; sėdi: R. Šiulytė, 
kun. dr. V. SkilandŽlūnas, Mme. M. R.ch, sol. G. dapkauskienė, sol. R. 
Daunoras ir R. Aullnskaitė.

EKSKURSIJOS l LIETUVĄ 1979
IŠVYKIMO DATOS:

Gegutes 10, Birželio 21, Liepos 12, Rugpiučio 16 

ir Rugsėjo 20 dienomis.

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

- LENINGRADO -
TAIPGI, MES PARUOŠIAME REIKALINGUS DOKUMENTUS 
ATSIKVIESTI VIZITUI JŪSŲ GIMINES IŠ LIETUVOS Į Š[ 
KRA$TĄ - KANADĄ.

KELIONĖ I MIAMI TIK $ 129 - LĖKTUVU
Raiytl angliikai:

ADRIA TRAVEL SERVICE 
(ADRIA VOYAGE INCJ

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

( I ladimirUrbanc)
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

KELIONĖMS / LIETUVA PATARNAUJAME VIRŠ 26 METAl!

r

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

wuei Atvykęs pusbrolis Jonas Mi
Montrealio Tauras nebuvo kalauskas iš New Yorko.
pajėgus Lietuvių Olimpiados 
sporto žaidynėse dalyvauti!"

SiTSfiYūpTndarni ateitimi , 
dalyvaukime pirmame Šių 
metų Tauro renginyje kovo 
mėn. 3 d. Aušros Vartų pa
rapijos salėje! Tai bus pas
katinimas dabartinio spor
tuojančio lietuvių jaunimo, 
kurie krepšinį žaidžia vy
resniųjų ir jaunių Montre
alio miesto lygose. ,

Tauras, ruošdamas spor
tui paremti balių, neapvils 
atsilankiusių nei programa , 
nei vakariene, kuria rūpina
si prityręs "Šefas"- Jonas 
Celtorius. Jo gaminiais jau 
ne vieną kartą gėrėjosi 
montrealiečiai. prp.

Velionis buvo kilęs iš A- 
nykščių, iš jų išvyko prieš 
50 metų.
• Miręs yra Julius Stašaus- 
kas 52 m. amžiaus- Liko 
žmona, sūnus ir duktė.

PAIEŠKOJIMAS
AUGUSTINAS NAUJOKAS, Mont- 
trealyje gyvenus ar ir ten dabar 
tebegyvenus.

Prato ji pati atsiliepti ar ži
nančius cpla ji. NL redakcijai.

ATSILIEPKITE. . .
Esu 46 metu am 11 aus našle. Ieškau 
rimto gyvenimo draugo tarp 46*60 m. 
amžiaus. Išsilavinimas man nesvar- 
bu. Atsakysiu tik I rimtus laiškus ir 
su fotografija, kurio grasinsiu.

EMILIJA 
7302 Bay Front, 

Baltimore. M d. 21219 USA.

kelnėms
^pristatant 

ir atsiimant 
365-7146M. PHILIPPE IŽZI 

\ Prop. 

SKAMBINKIT - 

NETTOYEURS CLEANERS
...............*7661-A CENTRALE 

495-90e AVĖ 
coin / corner Bayne 365-1143 
2 9 55 Allard Street, Ville Emard 

7 6 6-26 6 7.
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SEZONO UŽDARYMO BALIŲ'

Visus maloniai kviečiame 
atvykti į

Žvejotoji^-Medžiotojų Klubo ’’NIDA

1979 m. vasario 24 d. 7 vai. vak. Aušros Vartų parapijos salėje.

I
 Šilta vakarienė 

Baras, Loterija, 
Orkestras “PEGASIUS"

X NOTARĖ

Rūta Pocauskas,Bc.L
NOTAI R< . NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Park Ave. Montreal, P. Q. H2V 4H4
Tel: 279-1161; Res. 636-9909.

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

144(1 rue Ste-Catherinc Ouext,
Suite 600

Tel: 866’6235, nxmq 488-8528

DR. A. O. JAUGELlENfc 
Dantų gydytoja

- e —
1410 GUY STREET 

SUITE 11 - 12 
MONTREAL P Q.

Tel. 932- 6662,- nomq 737- 968 I.

LEONAS GUREOCAS 
S«U» Manager 

(Lietuvi*! crtttovoa)

LWEST 
AUTOMOBILE

Poirthc ★ Buick ★ Astra
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I 
NESlTIKėTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI 1

O MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Menefera.

Dr. E. Andrukaitis , m □ r.n.c.p. <o)

T6l.: 522-7236 MontrĖaL H2J 1 K4
832, BOUL. ST-JOSEPH E. P. Q. CANADA'

Dr. A.S. popieraitis
B.A., M.D.. C.M.. M.Se.. L.M.C.C , E.R.C.S.(<"

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

PHARMACIENS PHARMACISTS

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

7626, rue Central St.,VlUe LoSalje.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL 

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

366-9742

365-0505

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Su/te 627, 3 Place Villa Marle, 

Montreal, Quebec H3B 2E3
Tel.(514)871*1430

ADVOKATAS

J.P. MIUER.bjl, b.c.u
168 Notre Dame Street E.Juite 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

8 p s I.

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS 
VEIKLA
KLK Moterų D-jos Mont- 

realio Skyriaus visuotinas 
narių susirinkimas, nepai
sant ypatingai blogo oro , 
praėjo su pasisekimu. Ne
mažas skaičius susirinkusių 
narių su įdomumu išklausė 
seselės Ollvetos paskaitos . 
Šio susirinkimo metu iš
rinkta naujoji valdyba, kuri 
pareigėmis pasiskirstė taip : 
G. Kudžmienė -pirmininkė ,

$6.00 suaug. 
$ 4.00 jaunim.

dybos narės. Susirinkimo 
metu paskirta AV parapijai 
bažnyčios remontui 100 dol. 
ir Seselėms 50 dol. aukų.

Naujoji Valdyba šaukia 
visuotinį narių susirinkimą 
vasario mėn. 25 dieną Sese
lių Namuose. Bus Jūratės 
Ciplijauskaitės-Tanner pas - 
kaita ir rodomos skaidrės 
iš kelionių po Tolimuosius 
Rytus. Visos narės bei sve
čiai prašomi gausiai daly
vauti .

D.Staškevičienė-vicep-kė, M. 
Malcienė- sekretorė, L. Val- 
kienė - kasininkė ir V. Di- 
kaitienė, B. Rupšienė-Vai -

NAMAI-APARTMENT Al- 
ŽEMĖ-PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS 
sistema Syllca Realties Ine. 

445 Jean Talon W, Suite 305,Mtl. 
Tel: 273-9181 R..S.737-0844

muj Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391 •

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545 
Res.: 256-5355

RAS ADAMON IS
C. 1. B.

GAISRAS o AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBR

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

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

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

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Jurta Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos jįA. V. ir kt. Kanados provincijos

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

AųjtnfOro veikia nuo 1945m.

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

Valdyba
Mūsų Draugija neteko sa

vo garbės narės Onos Matū- 
zienės, kuri mirė sulaukusi 
senatvės. O.Motuzienė buvo 
steigiamojo susirinkimo iš
rinktos valdybos vicepirmi
ninkė. Giliai užjaučiame jos 
dukrą bei artimuosius.
• "Neringos" Jūrų Šaulių 
Kuopa šiemet kovo 18 dieną 
A V parapijos salėje rengia 
Juozines, kurių metu bus pa
gerbtas ir Kuopos narys 
kun.Juozas Aranauskas.

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

AKTYVAI — virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 10-3 E
Antradieniai* 10-3 =
Trečiadieniai* uždaryta E 
Ketvirtadieniai* 10-8 E
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9.30-1 =

MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų..........10%
term, indėlius 2-3 metų . 9%% 
pensijų ir namų s-tas..............9%
taupomąsias s-tas ................ ...9%
depozitų-čekių s-tas................. 6%
DUODA PASKOLAS:
asmenines ........................ 1014%
nekiln. turto................. •....10%%
investacipe* .........  10%%

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

Nemokama visu noriu gyvybė* drauda pagal santaupų 4ydj' iki $2,000, 
asmeniniu paskolų, mirties ir invalidumo atvejais —— iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių tokius Ir pinigine* perlaido*. 
Nemokoma* tekiu ir sąskaitą patarnavimo*. e Mūsų tikslas —• ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviam*.

LEFEBVRE & ROBERT
AMUUOIMUMT - KliHirUlt

PARDAVIMAS

e Užeikite ir Įsitikinsite, kad jjnonėjt baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7*43 CENTRAL* 3**-t3*3 (DECORATiass
7635 CENTRAIS s'4. AVENUE 3*3-3*87

. ——— mNTREHLJŪLIETINIU 
UI ZIS HREDITŪ UMJfi

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-ta* . 
Taupomąsias s-ta* 
Pensiją planas . .

6.0 %
9.$S%

10^25%

DUODA PASKOLAS: 
Asmenine* ................
Nekiln. turto ...........
Čekiu kredito ...........
Investacines nuo ....

1T.A% 
TJO% 
12.0% 

■ 12.0%

Duoda nemokamą gyvybė* opdrau- 
dą Iki $2,000 ui taup. s-to* suma*.

Net.tok. gyvybė* opdr. iki ,$10.000 
ui paskola* sumą.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1
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