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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Is “The Montreal Star” sumažintoje nuotraukoje Irano moterys vyru apsaugoje, 
miestu gatvėse protestuoja dėl jų teisiu susiaurinimo.

Quebec'o kultūros progra- 
NENORI LIKTI UŽGUITOS mas. Ministeris pareiškė ,

Nauja grupė Irane pradėjo kad standartai kai kuriose 
rodyti masinį nepasitenkini- Quebec’o švietimo instituci- 
mą- tai nuo amžių užguitos , jose yra žemi.
kaip orienfe yra įprasta, mo
terys. Dešimtimis tūkstančių 
jos užplūdo Irano gatves , 
protestuodamos prieš Kho
meini įsakymą vėl įsivynio- 
ti į ilgas juodas palaidines , 
uždengti viešumoje veidus . 
Pagal Islamo įstatymus, ne - 
beturėtų jos jokių teisių į 
aukštesnį mokslą ar lygų su 
vyrais atlyginimą už dirba
mą darbą. Dalis moterų dėl 
to jau perėjo į krikščionybę; 
mums nereikia daug spėlio - 
ti, kur lengvai pakryps ki
ta moterų dalis.

Demonstrantės išėjo į gat
ves apsirengusios vakarie - 
tiška!, vartojo kosmetiką ir 
kai kurios demonstratyviai 
rūkė cigaretės.

Ginkluoti vyrai jas koliojo 
"pasileidėlėmis" ir šacho 
slaptos policijos agentėmis..

Vienas ginkluotas tvarkos 
prižiūrėtojas paleido šūvius 
kad minia išsisklaidytų, ir 
trys moterys buvo sužeistos, ga prisidėsianti karine pa-

Khomeini pasmerkė tokį 
veiksmą. Galėtume sakyti , 
kad tai pažanga, bet ar se
nasis fanatikas supras, kad 
gyvena XX-ame amžiuje?

Jacques-Yvan Morin

TRAUKIASI 1$ UŽIMTU
SRIČIŲ
Kinija praneša, kad savo 

uždavinį "nubausti" Vietna
mą už pasienio provokacijas 
atliko ir atitraukia savo ka
riuomenę po 3 savaites tru
kusios invazijos. Vietnamie-: proga siųsti sveikinimo at- 
čiai,tačiau,tęsia kovas ir sa
ko tai darys."kol nė viero 
kiniečio įsiveržėlio neliks 
mūsų žemėje". Jie kaltina 
kiniečius už plėšikavimą, 
deginimą ir šaudymus besi
traukiant. Tuo tarpu Kinij- 
ja tvirtina, kad jos kariai tik 
išdalino paimtą maistą alka
niems kalnų tautelių gyven
tojams.

Iš Hanojaus sklinda spė
liojimai, kad kiniečiai yra 
pasipiktinę ilgai trukusia in
vazija ir todėl bandys dary
ti visa, kad nuverstų dabar
tinę vyriausybę. Labai esą , 
gali būti, kad Sovietų Sąjun -

raina.
JAV PREZIDENTAS .
CAIRO IR JERUZALĖS 
MIESTUOSE
JAV prezidentas antrą 

kartą lankėsi Vid. Rytuose , 
tikėdamasis galutinio Egypto 
ir Izraelio susitarimo.

Pasitarimai ir vėl buvo 
labai sunkiai pagreitinami , 
pagrindinis klausimas -pri
pažinti palestiniečiams au
tonomiją - lieka dar neiš - 
spręstas, nes Izraelis ir po

NAUJI KULTŪROS
MINISTERIO SIŪLYMAI
Quebec'o Švietimo Minis - 

teris Jacques- Yvan Morin 
pranešė, kad planuojami pa
keitimai kolegijų programo
se, ketvirto semestro ir pir
mojo universitete studen
tams įvesti matematikos jr|ištisos nakties svarstybų- 

nerado išeities.

MIN. PIRM p E. TRUDEAU 
MONTREALYJE

Federaliniai rinkimai ar
tėja. Premjeras Trudeau 
lankėsi Montrealyje ir spe
ciali kampanijos vakarienė 
sutraukė apie 3. 500 svečių. 
Rinkimai čia pat- prasitarė 
premjeras ir pridėjo lengvą 
šypsenėlę. . .

Simpatijos ir pritarimo 
susilaukė jis lankydamasis 
ir St. Luc distrikte, apžiūrė
damas bendruomenės pastatą

ELTOS INFORMACIJOS
News Brief nr. 2/1979 Iš 

Belgijos praneša, kad praei
tų metų rugsėjo 2 d. Rygoje 
buvo prievarta patalpintas į 
psichiatrinę ligoninę Euge
nijus DARGUŽIS. Jis yra ad
ventistas.

Ankščiau jo bute Rygoje Ir 
jo sužadėtinės - vėliau žmo
nos Nagrlckaltės bute buvo 
padarytos kratos po prie
danga ieškojimo tariamai 
pavogto automobilio. Tačiau 
konfiskuota buvo religinė 
medžiaga Ir kai kurie dalk - 
tai / pav., Importuotas mui
las/.

Po kratos Dargužį ne kar
tą šaukė į KGB, proku’-atū - 
rą Ir Latvijos KP Centro 
Komitetą, o milicija lankėsi 
jo namuose.

197b m. rugsėjo 2 d,Dar
gužiui atėjo kvietimas į karo 
komisariatą Iš kurie milici
jos mašina, KGB lydimas, 
buvo nugabentas Ir patalpin
tas į psichiatrinę ligoninę.

Tame pačiame Biuletenyje 
praneša, kad vasario 2G d. 
tarp kitų yra Balio GAJAUS
KO gimtadienis Ir ragina ta 

e Šiuo metu Tikinčiųjų Ka
talikų Teisių Gynimo Komi
tetas sudarytas Iš penkių 
asmenų: Alfonso Svarinsko, 

prie pensijosartėjantiems 
amžiaus.

Pastato komplektą tvarko 
St. Patrick's Society specia
lus komitetas.

PAVOGTOS RAKETOS
Irano Aviacija praneša, 

kad tam tikri asmenys pasi
ėmė branduolines raketas, 
atrodo per revoliucionieriuj 
maišatį praeitą mėnesį.Įs - 
pėjo, kad ginklai gali sprogti 
spontaniškai ir dviejų kvad
ratinių mylių plote užmušti . palaiminti mūsų pasiryžimą

MONTREALIO GINTARO ANSAMBLIS VASARIO 16-sios minėjimo programoje, kairėje Bosines Kankles(InaLukoševldlūte). Ansamblis ruošiasi 
paminėti dešimtmetį veiklos, gegužes mėn. 5 d.koncertu.

Viduklė; Jono Kaunecko, Tel
šiai; Sigito Tamkevlčlaus , 
Kybartai? Vincento Velavl- 
člaus, Skaudvilė; Juozo 
Zdebsklo, Lazdijai.

Komitetas pareiškė, kad 
" tuo atveju, jei kuriam jo 
nariui nebus leista dalyvauti 
komiteto darbe, jo vietą tuč 
tuojau užims jau Iš anksto 
numatytas kandidatas".

Ypač reikšminga, kad Ka
talikų Komitetas ankštai 
bendradarbiauja su Sovietų 
Sąjungos Tikinčiųjų Tei
sėms Ginti Krikščioniškuoju 
Komitetu, kas yra ne tiktai 
įnašas į Žmogaus Teisių gy
nimo darbą, bet Ir ekumeni
nis ats lėkimas.

TIKINČIŲJŲ TEISIŲ 
GYNIMO
KATALIKŲ KOMITETAS 
1978 m. lapkričio 13 d.

Nr.l.
Šventasis tėve

Ilgą laiką, net Ir tada,kai 
mūsų tikinčiųjų vargai gar
siai šaukėsi pagalbos, kai 
buvome persekiojami Ir ko- 
'vojome,mes buvome laikomi 
"tylos Bažnyčia". Labai nu
džiugome Išgirdę Iš Jūsų 
Šventenybės lūpų, kad nuo 
dabar "tylos Bažnyčios "ne
bėra, nes ji kalbės Popie
žiaus lūpomis.

Bažnyčioje gars lauš lai yra 
girdimas apaštalų įpėdlnlų- 
vyskupų balsas,tačiau kovo
jančio ateizmo sąlygose šis 
balsas kartais būna visiškai 
prislopintas. Suvokdami sa
vo atsakomybę prieš Dievą 
Ir Bažnyčią,taip pat žinoda
mi, kad objektyvi informaci
ja apie Katalikų Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje nevlsada 
pasiekdavo Apaštalų Sostą, 
mes, Lietuvos kunigai, ryžo
mės kalbėti Ir ginti šven
čiausias Bažnyčios Ir tikin
čiųjų teises, nes mūsų tyla Ir 
laukimas sudaro palanklau- 
slas sąlygas griauti Bažny - 
člą Iš vidaus Ir Išorės. Šiuo 
tikslu mes Ir susibūrėme į 
TIKINČIŲJŲ TEISIŲ GYNI
MO KATALIKŲ KOMITETĄ.

Išreikšdami savo sūnišką 
meilę Ir besąlyginę Ištiki
mybę Apaštalų Sostui, mes 
prašome Jus, Šventas is Tėve,

Ir darbą.
Tikinčiųjų Teisių Gynimo
Katalikų Komiteto nariai: 

Kun. J.Kauneckas, Kun.A . 
Svarinskas, Kun. S. Tamke- 
vlčlus, Kun. V.Vėlavlčlus , 
Kun. J. ZdebskIs.

LŽS-gos DAUZVARDŽIO
FONDO PREMIJŲ 
LAIMĖTOJAI '
Lietuvių Žurnalistų Są

jungos Daužvardžio Fondo 
Valdyba 1979 m. sausio mėn 
posėdyje, persvarsčiusi lie
tuvių Išeivijos redaktorių 
siūlymus,skelbia Daužvard
žio Fondo premijų laimėto
jus. Po pavardėmis pažymi
ma gyvenvietė bei redakcija, 
kuri kandidatą rekomendavo:

Po 100 dol. -
Ofelija Barškėtytė-Chicaga, 
JAV; "Draugas".
Marytė Dambriūnaitė-Hiit- 
tenfeld, V. Vokietija; "Euro
pos Lietuvis" ir " Pasau
lio Lietuvis".

Po 75 dol. -
Gintė Damušytė -Detroit1 as, 
JAV; "Draugas".
Jenas Kuprys - Cicero, JAV; 
"Ateitis" ir "Draugas".
Kristina Parėštytė-Toronto, 
Canada; " Laiškai* Lietu
viams".
Augius Regis -Chicaga, JAV; 
"Margutis?
Linas Sidrys -Chicaga, JAV; 
"Ateitis".
Rūta Šiulytė-Ottawa, Canada; 
"Tėviškės Žiburiai".

Po 50 dol. , -
Vilius Dundzila - Chicaga , 
JAV; "Skautų Aidas".
Linas Kojelis -Washington 1 
as, JAV; "Pasaulio Lietuvis". 
Saulius Kuprys - Cicero , 
JAV; "Ateitis".
Linas Meilus -Chicaga, JAV ; 
"Draugas" ir "Skautų Aidas? 
Regina Vilkaitė-Los Angeles, 
JAV; "Skautų Aidas".

Taipgi paskirta viena 75 
dol. premija "Tėviškės Aidų" 
Australijoje bendradarbiams 
Ritai Rupinskaitei,Kęstučiui 
Žilinskui ir Aldonai Jokūbai- 
tytei.

Dėkojame visiems redak
toriams už taiką ir tikimės , 
jog šios premijos bus pas
kata visiems jauniems lie
tuvių išeivijos spaudos 
bendradarbiams.

Emilija Sakadolskienė 
Vicepirmininkė Jaunimo 
Reikalams

LIETUVIŲ RAŠYTOJU. 
DRAUGIJOS PREMIJA - 
POETUI STASIUI 
SANTVARUI

Lietuvių Rašytojų Draugi - 
|os 1000 dol. premija kovo 4 
d. Los Angeles, Cal., balsų 
dauguma paskirta v Stasiui 
Santvarai už jo poezijos kny
gą "Rubajatai". Vertinimo ko
misiją sudarė Pranas Visvy
das, pirm., Alė Rūta, sekr., 
Bernardas Brazdžionis, Bro
nys Raila ir dr. Elena Tu - 
mienė. Premijos mecenatas- 
Lietuvių Fondas.

Leonardas Andriekus 
LRD Pirmininkas

9 Lietuvos Nepriklausomy
bės proga Ontario premje
ras William Davis laišku pa
sveikino Ontario vyriausybės 
vardu Lietuvos gen. konsulą 
dr. J. Žmuidziną.

Dr. J. Žmuidžinas ir po
nia kovo 6 d. dalyvavo Onta
rio Gubernatorės ir Donald 
W.McGibbon priėmime su
ruoštame Ontario parlamen
to sesijos atdarymo proga.

Tautos Fondo atstovybės 
Kanadoje 1978 metų 

apyskaita
Pajamos 1978 1977

1. Torontas $20.000.00 $19.000.00
2. Hamiltonas 3.600.00 3.300.00
3. Montrealis 2.000.00 1.500.00
4. Tillsonburgas 1.115.00 1.210.00
5. Londonas 985.00 1.268.00
6. Sudburis 830.00 1.002.50
7. St. Catharines 594.50 653.00
8. Oakvillė 537.00 446.00
9. Cambridge 470.00 450.00

10. Windsoras 480.44 894.00
11. Edmontonas 323.00 146.00
12. Sault Ste. Marie 312.00 313.00
13. Rodney 290.00 295.00
14. Vankuveris 275.00 253.00
15. Wellandas 220.00 326.25
10. Winnjpega^,,,. 220.00 152.00
17. Thunder Bay 'eė.oo 97.76
18. Kalgaris 202.00
19. Otava 105.00
20. Atskiri asmenys 210.00 1.647.00
21. PalOkanos 626.51 436.00

Nuoširdi padėka aukojusiems 
Tautos Fondui, aukų rinkėjams ir 
visiems Tautos Fondo darbuotojams.

J. Vaičeliūnas, pirm. 
A. Žilėnas, ižd.

Ii viso
pajamų 1978 m. $33.134.45 $33.697.82
Likutis ii 1977 m. 8.722.28 6.001.62

Viso pajamų $41.856.73 $39.699.44

lilaidos
1. įteikta Tautos Fondo 

centrui VLIKo seime
Čikagoje $33.000.00

2. Spauda 329.76
3. Raštinės lilaidos 88.94
4. Kelionės lilaidos l VLIKo

seimą ir suvažiavimą 381.90

Iš viso išlaidų 1978 m. 
Likutis 1979 m.

$33.800.59
8.056.14

Balansas $41.856.73
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Reikėtų siekti visu
"Žemių"!

PANORAMA
IRANE PADĖTIS IR NUOMONES APIE TAI. . .

1 - Žmogus, nežinąs savos Stanislovas. Gaila, Bet toks 
vaikiškas nusistatymas mums 
mažai ką padeda ateičiai.

2 - K as valdo praeitį, vai do 
.dabartį.

Svetimieji (vokiečiai-len
kai - rusai šimtmečiais nu
rašydami mūsų istoriją savo 
naudai, pasiekė neblogų re-

praeitles, yra kūdikis.
Dažnai savoje spaudoje ma

tome visuomenės nusiskundi
mų, kad gudai savinas! mūsų 
Istoriją ir praeitį: lenkai ne- 
atslžada savo broliškumo ir 
Vilniaus ( nors pats Vilniaus 
vardo panaudojimas yra len
kų okupacinės misijos tęsi- zultatų. Jie, kaip žydai Iz- 
mas ’.); rusai valdo Kara - 
liaučių ir visą Lietuvą ir 1.1.

" Išeivijos lenkams labai 
pikta, kad dabartinis Lie
tuvos okupantas, minint 
Vilniaus Universiteto 400 
metų sukaktį, bemaž visus 
nuopelnus pasiima sau ir 
nieko nepalieka antrąjam 
imperialistui. Nors abudu 
(rusai ir lenkai) vienodų pa- jos užgrobė mūsų žemes ir 
žiūrų ir slavai, bet sveti-pavergė mūsų tautiečius, už- 
mais nuopelnais pasidalinti sitarnaudamos tik grobuonio 
neparodant grobuoniškų tiks- - hegemono vardą.
lų nėra taip lengva". (NL. Istoriniais ir religiniais 
Nr, 4, Lenkų Broliškumas), argumentais vadovaudamiesi 

mes galime ir turime ręika- 
ląųtį "prarąątų žemių", nes 
ten dar yra mūsų protėvių 
likučiai, žinomi "slovencų" 
vardu ( apie Bautzę ir 1.1.

Kas liečia lenkus, jei da
bartinis popiežius tikrai jau
čia, kad "pusė jo širdies Lie
tuvoje", tegul viešai atšaukia 
"The Papal Bull of 1200" (pa
sirašytą popiežiaus Innocent 
III, rugsėjo 30 d. 1199 A. D.) 

Toks dabartinio popiežiaus 
pasielgimas būtų klasiškas 
krikščioniškos kultūros ir 
meilės pavyzdys, tikrai ve
dantis į broliškumą su len
kais, nes atitaisytų Boleslo
vo (ir kitų) mums padarytas 
skriaudas.

Juozas Benius

; Žydai Kanadoje neseniai 
paskyrė dideles stipendijas 
visiems tiems, kurie paruoš 
mokslinius veikalus apie Iz
raelį. ( post - doktorate re
search). O kur mūsų stipen
dijos ir veikalai liečiantieji 
praeitį?Vien Verkimu ar 
dantų griežimu, kaip maži 
vaikai, nieko nepadarysime. 
Mums reikia atkurti - perra
šyti istoriją ir įrodyti istori
niais bei religiniais argu
mentais visas svetimųjų (vo
kiečių - lenkų - rusų padary - 
tas ir daromas skriaudas.

Tačiau savo praeities pa
žinimas nėra lengvas ir grei
tas darbas, nes ir "Roma ne
buvo įkurta per vieną dieną". 
Tai labai lengvai paaiškėja , 
kad ir iš šio išsireiškimo: 

"1918 m. Vasario 18 d. įvy
kis savaime neatmezgamu 
siūlu suriša mus su žiląja 
Lietuvos senove. Jau 1253 
m. niūrių viduramžių tam
sumoje, ( mano pabr.!) D. 
K. Mindaugas užsidėjo Lier 
tuvos karaliaus vainiką ir 
sukūrė Lietuvos karaliją , 
ir 1.1. ( NL. Nr. 4, Aušra
jau švinta).

~ Nejaugi mūsų "žiloji seno
vė" prasideda tik 1253 m. iš 
"niūrių viduramžių tamsu - 
mos" ! Argi Mindaugas "su
kūrė" ir "užsidėjo" kitų per
šamą karūną? Tai yra lygu 
mūsų istorijos pradžiai "iš 
balų . " Kanados francūzai ne
mėgsta būti vadinami " var
lėmis", o mes ?...

Taigi, dar sunkiau yra pa
teikti ir apginti surinktas ži
nias visuomenėje, kuri per 
šimtmečius buvo svetimųjų 
istoriniai auklėjama ir leng
vai nepasičkioda "naujeny - 
bėms". Dauguma vis dar ti
ki, kad Mindaugas buvo pir
mas valdovas, kad mūsų is
torija prasideda " iš balų"— 
taip sako Fritzas, Ivanas ar
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raelyje,vadovaudamiesi "is
toriniais ir religiniais" įro
dymais-tezėmis, sukūrė Prū
siją (ir pagaliau Reichą, t. y. 
rikę, valstybę), Rusiją, (vi
sas "rasų žemes") ir Wiel- 
ka Polska (visas Jotvingių 
ir net Prūsų žemes). Visos 
šios trys valstybės išsiplėtė 
ir dar plečiasi tik todėl, kad

BENDRADARBIS ATSIPRAŠO 
DR. A. ŠTROMĄ

"NL" nr. 3, psl. 2, per 
klaidą iškrito 4 raidės ir, | 
deja, išėjo neva labai ge - 
ras marksistas, tačiau tu
rėjo būti anti-marksistas. Ir 
kas gi gali dar abejoti, kai 
dr. A. Štromas jau net ėmė
si labai aukštinti 1938 m. 
konstituciją bei Kybartų akto 
"gerumą". Iš esmės, tačiau, 
tie dalykai nors be abejo, la
bai malonūs 5% mažumai, bet ultimatumų^ pamoką,

ARGI IŠTIKRŲJŲ TAIP 
YRA ?

Paskutiniais laikais lietu
viškoje spaudoje gana daug 

kaip rašoma apie vienybės reika- 
tautos daugumai nėra priim- liūdną finalą). Kai dėl Kybar- tingumą mūsų išeivijoje. Kai 
tini. Ir koks gi tam reikalas tų akto, latviai bei estai to- vienybės trūksta, mūsų 
iš viso, kai juk turime vado-'kio neturi, bet jų giliausiu, tarpe tiesiog klesti susiskal- 
vybėje VLIKą bei 1922 m. 
konstituciją, pačios tautos 
balsų dauguma patvirtintą > 
Ar buvo reikalo dr. A. Štro
mui raustis į senienas ir 
bandyti iškelti labai kontro
versiškų, nemalonių pasiūly 
mų, pav. St. Lozoraičio jau - židiniu Pabaltėje ir pasišok- 
ną sūnelį - padaryti nauju tų nepalankiai apie mus nu- 
tautos vadu su nepažabotom teikti Vakarus, o tai tikrai

Visas pasaulis,© ypatingai 
Sovietų Sąjunga ir JAV atyd- 
žiai seka įvykius Irane. 
Kremliui būtų naudinga, kad 
fanatiko musulmonų religi
nio vado Khomeini islamo 
respublika nesugebėtų grei
tai sutvarkyti viešpataujan
čio chaoso. Galbūt, sektų 
komunizmui palanki vyriau
sybė vietoje sovietams bu
vusio neperkandamo Vid. 
Rytuose riešuto - antikomu
nistinio šacho Pahlavi ir jo 
puikiai ginkluotos 1/2 milijo
no vyrų armijos, stabdžiu
sios raudonojo tvano-komu
nizmo plėtimąsį.

JAV svarbu,kad nenutrūk
tų jau dabar sustojęs Irano 
naftos tiekimas Vakarų pa
sauliui, pirmoje eilėje ame
rikiečiams ir Izraeliui, ku
ris Irane gaudavo apie 60% 
savo sunaudojamos naftos, o 
JAV yra garantavusios Iz - 
raelio aprūpinimą nafta. A- 
merikiečiams taip pat labai 
svarbu, kad pasikeitus Irano 
vyriausybei, nepatektų ru
sams jų ten esantieji patys 
modernieji ir naujieji gink
lai: 80 F14 lėktuvų-naikintu- 
vų, Phoenix raketos, galin
čios sunaikinti už 200 mylių 
judantį taikinį ar pataikyti 
vienu laiku į 6 judančius tai
kinius, ypatingo tikslumo 
Maverick ir Condor raketos, 
prieštankinės Tow ir Dragon 
raketos. Neaišku, ar JAV 
technikai spės išmontuoti ir 
išgabenti radaro ir elektro
ninių 
stotis 
sunku 
zes, o 
ti, ar 
tarties taisyklių ( SALT yra 
JAV-Sov. Sąjungos sutartis i Kaliforniją 
strateginių ginklų apriboji-' 
muij. Malonu buvo skaityti, 
kad prieš Kalėdas, sąmonin-

žvalgybos įrengimų 
Irane, be kurių bus 

sekti rusų raketų ba- 
dar sunkiau patikrin- 
jie laikosi SALT su-

Puikiai suorganizuoti 
streikai parodė stiprią ko
munistų ranką Irane.Tai bu

Sovietų laivo inkaras.issikeles Istanbulo uoste po 40 m..praeitu metu pabaigoje.

teisėm, jei pagal 1938 m.’ neišeitų mūsų tautai į gerą. 
" konstituciją", kuri tačiau, 
kol dar tos pačios tautos ne
patvirtinta, teisiškai nėra 
joks dokumentas, o tik pono 
A. Smetonos surašytas tai
syklių sąrašas, išguldąs kaip labai nemalonūs, 
jo tarnai - ministerial turi 
valdyti Lietuvą, kad vyr. šei
mininku liktų visada tik jis 
pats ir neva,’tauta galėtų bū-i 
ti rami, nes yra tautos vadas, 
kuris - pats vienas už visus 
rūpinasi" ( užmirštant, 3-jų

įsitikinimu, turį už mus nei- dymas, neapykanta ir nesu- 
kiek nemažiau teisių į laisvę tarimas. Kai kas norėtų ma- 
be to, neva, magiško popierė- nyti, kad šiomis paskutinio- 
lio. Švedai bei kiti skandina- šiomis savybėmis yra užsi- 
vai mus pagal 1938 m. "kon- krėtę mūsų vadovaujantieji 
stituciją" be abejo, palaiky
tų " anti- demokrat." bacilų

gesniems kongresmanams 
spaudžiant, atsistatydino vy
riausias SALT derybų JAV 
atstovas Paul W a r n k e , 
kuris ankščiau buvo pasiūlęs 
JAV visai nusiginkluoti, nes 
tada rusai pasektų jų pavyz
džiu. . .

Apie Iraną spaudoje yra 
tiek daug straipsnių, kad ga
lima paminėti tik labiau akin 
krentančias eilutes. Apsis- 
tatęs marksistais islamiš
kos respublikos kūrėjas 
Khomeini yra vadinamas šo
vinistu, teokratiniu fašistu, 
aistringu amerikiečių ne
kentėju antisemitu, bet vaka
riečių spaudoje atrasime 
daug stačiai nesuprantamų jo 
garbinimų ir net JAV atsto
vas Jungtinėse Tautose And
rew Young pareiškė, kad 
Khomeini vieną dieną ame
rikiečių bus laikomas šven
tuoju. . . Prez. Carter io 
spaudos sekretorius Jody 
Powell atkirto, kad prezi
dentas nepritaria Young nuo
monei, nes JAV neužsiimi
nėja kanonizacijomis.

Anglo R. Moss knygoje 
Kompanija Destabilizuoti 
Iraną rašoma, kad Sov. Są
junga jau seniai planavo su
žlugdyti Iraną. Sovietų KGB 
buvo įsitvirtinusi ne tik Ira
no saugumo įstaigose, bet ir 
kariuomenėje. Iraniečiai a- 
gentai buvo ruošiami Kuboje, 
o Irano kompartijos štabas 
buvo Rytų Berlyne. Daug ko
munistų buvo užsienyje stu
dijuojančių iraniečių tarpe , 
o tai įrodė studentų de
monstracijos, šachui besi
lankant JAValstybėse ir tų 
studentų smurto veiksmai, 
atvykus šacho senai motinai

Bendrai, yra didžiai žalinga 
garsinti Vakarų Europoje, 
neva lietuvių tauta nėra su
gebanti demokratiškai valdy
tis, nes rezultatai gali būti

T. Tolivardas
Toronto, Ont.

veiksniai, dažnos organiza
cijos ar sambūriai ir dauge
lis pavienių tautiečių.

Betgi dažnam eiliniam tau
tiečiui gyvenančiam toliau

vo matyti ir televizijoj,tik- 
po kelių valandų šachui iš
vykus iš Irano, Teherano * 
gatvėse pasirodė sunkveži-L 
miai, prikrauti žilabarzdžio J V 
Khomeini paveikslų ryšu
liais, kurie buvo 
žmonėms, 
laiku, kada 
spaustuvių 
streikavo.
rodomas susijaudinęs ame
rikietis korespondentas Te
herane, kuris pasakojo ma - 
tęs kareivį šaunant į galvą 
vienam demonstrantui. O kur 
gi tas kareivėlis turėjo šau
ti ? Įdomus buvo ir buvusio 
premjero Bakhtiar pasikal
bėjimas su anglų korės - 
pondentu.kuris paklausė, kas 
Įsakė šaudyti į minią. Bakh
tiar, sužinojęs, kad kores
pondentas buvo anglas, į šį 
klausimą atsakęs klausimu— 
kokios taisyklės galioja bri
tų kariams Š. Airijoje ?

dalinami 'h 
Tai įvyko tokiu 
dauguma Irano 
ir laikraščių 

Televizijoj buvo

Klausiamas apie Irano 
saugumo policiją SAVAK, 
pats Bakhtiar pasakęs, kad 
jų yra 3, kurių vieną jis iš
formavęs,kitas yra islamiš
kas, o trečias yra raudonųjų 
teroristų SAVAK. Po šacho 
išvykimo vienas iš jo pata
rėjų Sadeghy pareiškė ko
respondentams, kad šachas 
per 15 metų išvedė Iraną iš 
17-to šimtmečio, sukūrė ga
lingą kariuomenę, pastatė 
ant kojų ekonominį gyveni
mą, bet prez. Carter io vy
riausybė su savo Žmogaus 
Teisių pareiškimais esą pri
vertusi šachą įvesti refor - 
mas,kurios atidarė opozici 
jai duris. Esą juokinga ma
nyti, kad besivystanti šalis 
Iranas gali tapti demokrati
ja per vieną naktį. Daug už
sienio Irano įvykių stebėtojų 
išreiškia labai skirtingas 
nuomones. Vieni kaltina ša
chą perdaug lėtu žingsniu 
sudemokratinant kraštą, o 
kiti, kad Viskas būvo per1- 
greitai vykdoma. Žinome, 
kad šachas pristatė visokių 
rūmų, universitetų, ligoninių, 
pramonės įmonių ir gerokai 
sumodernino kraštą, bet jis 
supykdė "mulas", atimdamas 
jų žemes ir išdalindamas jas 
bežemiams. Reikia tik pa
lyginti Iraną su kitais jo kai
myniniais ir net nafta tur
tingais kraštais, tai pripa
žinsime šacho geras pas
tangas. Aišku, kad šachas 
neužmiršo savęs ir savo

nuo mūsų centrų, šis išeivi
jos "bangavimas" visgi neat
rodo taip beviltiškai sugriu
vęs. Jam dažnai atrodo, kad 
iš daugelio tų "ligų" galima 
būtų išsigydyti, jei mes nu
stotume vieni kitus . . . kai - 
tinti, jei išmoktume gerbti 
svetimą nuomonę, norėtume 
į ją įsigilinti ir pažinti. . .

Neperseniai " Tėv. Žibu
riuose" žurnalistas vetera
nas V. Rastenis rašė, kad 
mūsų spauda visuomenei tu
rėtų teikti teisingą informa
ciją. Atrodo, kad mūsų pat
riotinė spauda tokių informa
cijų teikia, bet jon įsivelia 
tas pašėlęs "noras". . .kitus 
kaltinti. Štai pavyzdėlis :"NL" 
š. m. 3-čio numerio vedama
me bendradarbis , J. Kelmas 
ima tvirtinti, kad mūsų ne- pačiuose 
sutarimai esą " partijų" ko
va už dominavimą vadovybė
je ir garbėtroškų, kurie pri
lenda prie vadovybės, net 
surinktų pinigų pasisavini - 
mas...

Šitokią " informaciją " gal 
galima pavadinti. . . tik gan - 
dais... Kaltinimas "garbė
troškų", norinčių pasidalinti 
visuomenės surinktais pini
gais, nepatiekus ar gal ir 
neturint faktų, tikrai mūsų 
vienybei nepasitarnauja. ... 
Tiems, kurie mūsų spaudai 
rašo, reikėtų daugiau išmąs

skaitlingos familijos .Ra - 
šyta spaudoje,kad šacho tur
tas užsienyje siekia apie 4 
bilijonus dolerių, o Palhavi 
fondas valdąs daugybę ban
kų, įvairių bendrovių,fabri
kų ir 1.1, pačiame Irane ir 
užsienyje siekia apie 22 bil . 
dol., iš kurių visų pajamų 
šachas gaudavo 2 ir 1 ’ 2 % .

Išvykdamas į užsienį ša
chas pasakė, kad nematąs 
greito Irano agonijos galo . 
Iš tikrųjų, sunku atspėti, kuo 
baigsis toji agonija- komu - 
nistine ar karine diktatūra , 
pilietiniu karu ar net (ma
žiausiai prileidžiamu) šacho 
sugrįžimu. Beveik tikra,kad 
kol Iranas sugrįš į normalų 
gyvenimą, kol atstatys de
mons trantų-revoliucionierių 
padarytus nuostolius ir su
grįš į ankščiau turėtas pa - 
jamas už naftą, praeis ilgo
kas laikotarpis. Nebus ir 60. 
000 Irano studentų JAVals- 
tybėse, o šacho fondas, jeigu 
toks ir egzistuos,tai tur būt, 
nemokės JAV studijuojan
tiems po 370 dol. mėnesiui .

Neišsipildys ir šacho pa - 
žadas padaryti Iraną 200( 
metais 5-ta didžiausios pra-1 
mbnės valstybe pasaulyje 7 
Žlunga ar jau žlugo ir šacho' 
puikiausiai ginkluota, gerai 
atlyginama bei aprūpinama 
armija, kurioje, vis dėl to , 
atsirado ir išdavikų, o iš 
Teherano "Revoliucijos Bal
sas" jau skelbia šacho ge
nerolų ir kitų šalininkų šau
dymą. Kodėl tokių demonst
racijų ar pasipriešinimo 
vyriausybei (ar " carui " 
Brežnevui) neįvyksta Sovie
tų Sąjungoje ?

Jurgis Gediminėnas

tytų žodžių. Netiktų kalbėti 
tik užuominomis. . .

Štai vėl būdinga "užuomi - 
na". Žurnalistas V. Raste
nis "Akiračių 9 nr. tvirtina, 
kad nebūtinai kiekvieną so
vietinio saugumo kaltinimą 
mums dėl žydų naikinimo 
reiktų atmesti.. . V. Raste
nis juk žino, kad pačioj So - 
vietijoj kiekvienas kaltinimas 
žmogui ar tautai turi būti 
"priimamas". V. Rastenis 
lyg siūlytų mums "palengvi
nimą", nes girdi, "ne kiek
vienas kaltinimas turi būti 
atmetamas". Nejaugi V. Ras
tenis Sovietinio Saugumo kal
tinimus, fabrikacijas taip 
lengvai pamiršo... Gal savo 
"užsimiršimą" jis norėtų pa
grįsti tokiu pasakymu tuose 

'Akiračiuose". •. 
mes nesame tinkamai pasi
ruošę pripažinti ir pasakyti 
visą mums apie tai žinomą 
tiesą"... Keista ta V. Ras- 
tenio užuomina apie "tiesą". 
Tai juk prieštaravimas jo 
paties žodžiams, kad "visuo
menei reikia teikti teisingą 
informaciją". ..

Taip V. Rasteniui " atra - 
dus"..." žinomą tiesą',' gal 
kaip iš gausybės rago pasi
pils Sovietinio Saugumo nau
jausi " kaltinimai"...

Liudas Damulis,
Ontario.
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Tautos gyvastingumo
problemomis J. Valiūnas

laisvame pasaulyje Ir trem
tinius po visą plačią Rusiją. 
Nemažai žinome apie mūsų 
tautos kamieno atsparumą 
visoms negandoms, taigi Ir 
nutautėjl tno pavojui. Dar 
daugiau rašyta apie menką 

tšlal-

Savo tautą Ir kraštą 
mesf mylime Irtai viešai Iš
pažįstame. Dažnas mūsų 
dargi jaučiasi dėl to esąs 
tikras patriotas. Bet,ar tai 
nėra grynai popierinis pat
riotizmas? Meilė yra tuš
čias ž o d l s, jei ji nėra ą Išeivijos atsparumą 
paremiama veiksnlals.Touėl 5 kytl atžalyno lietuvybę. Bet 
darbais turime tą mūsų žo
dišką meilę paversti pozity
viu veiksniu,palaikant tautos 
gyvastingumą.

Mūsų tautos kamienas Iš
laiko lietuvybę, nors ta lie
tuvybė' yra slopinama per 
prievartą įvairiais būdais ir 
ypač peršama rusų kalba. 
Organizuotai nedaug jiems 
galime padėti, nebent juos 
šelpiant arba Iškeliant, ypač 
Amerikos spaudoje,tautai Ir 
jos pavieniams asmenims 
daromas skriaudas. Mano 
sūnus, atsidėkodamas už 
vienų metų studijas Vilniaus 
universitete, yra pakarto - 
tinai siuntęs tam universite
tui nemaža anglų kalboje 
knygų, nes tokių ten jaučia
mas trūkumas.

Kiekvienas norime gyven
ti galimai Ilgiau. Tai yra na- 
tūralus instinktas- pratęsti 
gyvenimą, nors jis Ir nebūtų 
toks mielas, o nepatogumų, 
gal net skaus mų yra kur kas 
daugiau negu skaidrių , ma
lonių valandėlių.

Mano svainis, nors jau 
virš 80 metų,blogai bema
to, turi silpnas kojas Ir net 
virš 1O metų turi motorinį 
širdies variklį po oda, vis 
dar pusėtinai laikosi, yra 
gyvastingas Ir seka visuo
meninį bei politinį gyvenimą, kad" 
Arba,pažiūrėkim į senelių 
prieglaudas. Mūsų martelė 
kurį laiką dirbo tokioje 
prieglaudoje Ir ji pasakojo , 
kad net šimtametė senutė, 
visą laiką gulinti lovoje, nori, 
kad jai būtų sugarbanoti 
plaukai. Vienas jau 103 me
tų senis net su pašliūžomis 
čiuožė 20 mylių, atldaryda- 
rijas maratoną
blogesnis yra mūsų dailinin
kas Varnas, kuris nustojo 
piešti tik prieš 3 metus? Yra 
net toks anekdotinis pasako
jimas apie vieną šimtametį, 
kuris paklaustas, kokios jo 
pažiūros į moteris- atsakė , 
kad jau 3 metai,kaip jis jo - 
mis nebesįdomi.

Jei pavieniai asmenys yra 
taip gajūs, tai juo labiau tą 
galima pasakyti apie visą 
tautą Ir jos atžalas:Išeivius

dar blogiau yra su tomis 
mūsų tautos tremtinių salo
mis Rusijoje.

Lenkai Ir po II Pas.Karo 
daugelį savųjų repatrlavo Iš 
Sovietų Sąjungos į kariuome
nę ir į naujus žemės plotus , 
paimtus Iš vokiečių. Mūsiš
kiai to nepadarė, nors buvo 
proga apgyvendinti Ištuštė
jusią Karaliaučiaus sritį. 
Didesnė Baltgudljos salų da
lis Iki II Pas,Karo laikėsi 
gana neblogai. Dabar padėtis 
ten pablogėjo, nes lietuviai 
ten yra skriaudžiami Ir 
jiems neleidžiama turėti sa
vo mokyklų. Aš pats dar 
1916 m. vasarą praleidau 
Rukšenlcų miestelyje netoli 
Polocko, kur buvo įsikūrę 5 
susipratusių lietuvių kaimai. 
Jų gi daug daugiau buvo buv. 
Mogllevo gubernijoje Ir kl - 
tur Gudijoje Ir Rus įjoję, pav. 
Samaros gub.Čiornaja padl- 
na Ir net Sibire. Taigi 1 1917 
m. vasarą praleidau LatgalF- 
jos sostinėje Rezekneje.Ten 
klebonavo kun. Urbells Ir jis 
man pasakojo, kad esą jo 
apylinkėje yra 8 lietuvių kai
mai, Ir aš kalbėjau su tais 
lietuviais. Neseniai pasitei
ravus pas mano jaunų dienų 
draugą Vilniuje, paaiškėjo, 

.sala Latvijoje Iši
rusi: žmonės Išvažinėjo kas 
sau: vietoje bevelk lietuvių 
nebeliko. Antroji sala taip 
pat apnykusi,bet pakankamai 
dar nelštyrlnėta". Daug lie
tuvių jaunimo iš lietuvių 
salų žuvo II Pas.Kare, o Ir 
likusieji, neturėdami lietu
viškų mokyklų Ir juos vieni
jančios tikybinės organlza-

Na, kuo gi cljos /Gudijoje kažin ar kur 
bėra katalikų bažnyčios su 
praktikuojančiais kunigais / 
Ir neturėdami paspirties Iš 
tautos kamieno, bent jau di
desne dalimi yra pasmerkti 
žūti lietuvybei.

Yra betgi pavienių asmenų 
kuriuose tautinis gyvastln -. 
gumas atgimsta Ir stipriai 
pasireiškia net kelintoje 
kartoje.

Štai pav., 1918 m. man stu- Išlaikytą ^rangiausią protė- 
dljuojant Maskvoje, mlškl-

nlnkystės docentas K. Vojty
las pareiškė man esąs lietu
vis. Jo senelis buvęs Iš
tremtas Iš Lietuvos Ir jis 
esąs pasiryžęs grįžti Į Lie
tuvą Ir Išmokti savo senelių 
kalbos. Tokių anais laikais 
buvo Ir daugiau.

Tauta lieka gyvastinga, jei 
ji kultūrinėje srityje prog
resuoja. Tad mes sprend
žiame, kad tautos kamienas 
yra atsparus. Kitaip yra su 
tautos atžalomis, kurioms , 
ypač laisvojo pasaulio Išei
vijoj, dar nesurasta radika
lių priemonių lietuvybei pra
tęsti Iš kartos į kartą. Gir
dėjau, kad JAV armėnai yra 
gana atsparūs Ištautlnlmul. 
Taipgi graikai turi savo 
skirtingą/ortodoksu/tikybą, 
o naujesniais laikais Į JAV 
atvykę ispaniškai kalbantieji 
/ jų jau prlskaltoma net 7% 
visų gyventojų/jau reikalau
ja dvikalbių mokyklų. Apie 
žydus ką jau bekalbėti: jie 
nepameta sav o tautybės, nei 
pakeitę savo tikybą, nei net 
pamiršę savo kalbą. Visame 
pasaulyje jie laikosi atspa
riai Ir savitai. Tautiškumo 
Išlaikymo atžvilgiu jokia pa
saulio tauta jiems prilygti 
negali. Jie buvo ir Babiloni
jos Ir Egypto nelaisvėje,© 
vienok tauta Išsilaikė Ir da
bar taip išbujojo, kaip jokia 
kita tauta pasaulyje Ir nega
li jiems prilygti net turtais, 
nei įtaka į ekonominį Ir 
valstybinį gyvenimą.

supratę jog malda šiuo metu 
.yra vienintelis ginklas.

Iškilmės baigtos. Ir oku — 
pantams galutinai paaiškėjo, 
kad lietuviai gera valia nei 
laisvės, nei nepriklausomy
bės niekada neišsižadės. Tos 
pačios mūsų aspiracijos tin
ka ir dabartiniam raudona
jam okupantui...

Šia proga paminėsiu ir fab
riko ,TKauno Audiniai" su
ruoštąjį Vasario 16-tos mi
nėjimą. Nors oficialiai vo
kiečių okupacinės vyriausy
bės tokie minėjimai buvo už
drausti, ypač įmonėse. Bet 
buvo leista, net proteguoja
ma, darbo metu 2-3 kartus 
metuose suruošti taip vadi - 
namuosius darbo pertraukos 
koncertus, kad jųjų metu 
dirbantieji užmirštų gyvena- 
mouju metu esamus trūku
mus ir kad būtų supažindina
mi su Naujosios Europos, 
aišku, vokiečių vadovauja
mos, busimąja gerove 
laimėjus...

Lietuviškoji fabriko 
vybė, pasinaudodama
statusu ir neva tai darbo per
traukos koncerto pretekstu 
suorganizavo iškilmingą Va
sario 16-sios minėjimą, kuria
me be oficialiosios dalies, 
kultūrinę dalį atliko: operos 
solistė G. Matulaitytė, B. 
Jonušo diriguojamsa polic. 
orkestras, Jarošeko vyrų 
kvartetas, aktr. St. Pilka ir 
kiti Po to sekė bendri už
kandžiai, kuriuose dalyvavo 
apie 7100 - 800 asmenų.

karą

vado-
šiuo

algimanto skiltis
POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIAI

Ramiu ir užtikrintu tonu sąjūdis nesnaudžia, nesėdi 
rašyti ką nors apie Lietuvių rankas sudėjęs ant kelių,ne- 
Fronto Bičiulių veiklą nėra siilsl ant vertai (ar nevertai) 
jau taip užtikrintas reikalas. įsigytų laurų vainikų lapų . 
Mažiausia galimybė- būsi Va, šitokį ir panašūs teigi- 
apšauktas , suklaidintas tų mal (prielaidos ?) ganėtinai 
Bičiulių propagandos,tačiau 
didesnė galimybė beveik aiš
ki :apšaukia tave esant fron
tininkų lekajumi, ir baigta . 
Išvertus į paprastus kas
dienius žodžius, tai,maždaug 
reikštų- vyruti, tavo karjera 
baigta.

Tad, nestebėtina, kad šis 
rašinys atsirado tik po il
gesnių svarstymų, apmąsty
mų ir pakartotino drąsos 
sužadinimo. Galvoji, kad te
ma yra aktuali, tikra, tad ir 
verta bent jau sąlyginio dė
mesio. Kartkartėmis dar vis 
mūsų spaudoje pasiskaitai 
Įspėjimus, kaltinimus (.ar 
pripažinimus), kad Frontas 
pasiglemžė vyr.Bendruome
nės vadovybę, stovi prieky 
Liet. Fondo, įsifiltravo net j 
kelių jury komisijų tarpą, Į- 
siskverbė Į kai kurių perio
dinių leidinių redakcinius 
kolektyvus. Žodžiu,visas tas

Po programos mūsų meni
ninkai ir Ostiandfaser atsi
lankiusieji atstovai buvo 
pakviesti gatavų išdirbinių 
sandėlin "pasižmonėti".

V. Venckus.

Neišleido per 30 
metų
LIETUVOS Į AMERIKĄ

suintrigavo ir, nejučiomis, 
prisirinko žiupsnis minčių 
kaip tik apie dalį bendrosios 
Fronto Bičiulių veiklos.

Tiesa, kasmet jie turi va
saros metu darbingas ir tu
riniu prasmingas stovyklas- 
studijų ir poilsio savaites. 
Žiemos metu, gaila tik, kad 
taip toli, Los Angeles sky
riaus iniciatyva, jau tradi
cija tapęs, taip vadinamas , 
politinių studijų savaitgalis ■ 
Paprastai, tos politinio po
būdžio svarstytos turi pag
rindinę temą, kuriai iškelti, 
nagrinėti ir abipusiai svars
tyti, kviečiami vietiniai ir iš 
tolimesnių vietų tinkamai 
pasiruošę prelegentai. Šie
metinės svastytos buvo į- 
domios ir tuo, kad ruošėjai 
gebėjo patraukti jaunesnio
sios kartos aktyvą, tiek da
lyviais, tiek ir stebėtojais.

Jau pats šis momentas 
vertas bent kiek gilesnio dė
mesio, nes daug kur, vis dėl 
to, nėra lengva pritraukti 
mūsų jaunuosius, ypač, kai 
tokios paskirties svarstytos 
dažniausiai telaikomos "se
nių" žaismu, be mažiausio 
patrauklumo jauniesiems . 
Kaip mus telefonu informa
vo iš Los Angeles (P. A. 
Raulinaičio žodžiais), jau
nieji sudarė maždaug 20 % 
visos auditorijos. Vadinasi, 
tai pakankamai Įdomus fak
tas, rodąs nebent tai,kad ten 
kur tinkamai pasiruošiama 
ir sugebama, nėra per sun - 
ku (net ir be didesnių įtiki -

IŠ w _______
atvyko 8 žmonės

Šv. Kazimiero vienuolijos 
seselė Berta Jochvalis, dir
banti Loretto ligoninėje Či
kagoje, turbūt, yra viena iš 
laimingiausių žmonių pasau
lyje, kadangi ji susilaukė sa
vo brolio ir sesers bei jų 
šeimų iš Lietuvos.

Prasivėrusi Geležinė Už
danga, sudarė sąlygas susi-* prastai džiaugiasi, kad tas 
tikti su taip ilgai lauktais ar
timaisiais - broliu Jonu Jod-1- 
waliu-Juodvalkiu ir seseri
mi Lauryną Vaičekauskiene. 
Nežiūrint, kad jie buvo Ame
rikos piliečiai, gimę Čika
goje ir prieš karą išvykę 
Lietuvon tik paviešėti, už
truko net 30 metų, iki kol jie 
galėjo sugrįžti į savo gimtą
jį miestą.

Jonas Jodwalis, 52 metų 
amžiaus, čia atvyko su žmo
na Valerija ir dukra Dijana 
18 m. ir sūnum Kęstučiu 12 m. jungimo istoriją. Beje, at- 
Lauryna Vaičekauskienė 54 m vykėlių čia laukė ne tik se- 
amžiaus, irgi atvažiavo su selė Berta, o taip pat ir kita 
trimis šeimos nariais - vyru sesuo Lucija, gyv. Massachu- 

dirigento, Po to sekė "Mari- Povilu ir dukromis - Lauryne setts, brolis Edvardas, gyv. 
ja Marija ... išgelbėk nuo 19 m. ir Aurelija 13. Viso Floridoje ir kitas brolis Hu - 
priešo baisaus". Giedojo pa- susidarė net 8 žmoniųgrupė, bertas, gyv. Aliaskoje, 
maldžiai ir jautriai, tarytum turbūt pati didžiausia iki šiol, Edv. Šulaitis.

Mūsų sena tauta, Išgyve
nusi tūkstantmečius, Išlaikė 
savo senovės kalbą, kurios 
mokosi net svetimtaučiai 

lingvistai universitetuose. 
Tą kalbą Išlaikyti Seimo- 
j e Ir viešame pasireiškime 
yra kiekvieno lietuvio garbės 
dalykas. Juk Ištautėjlmas - 
lygus parsidavimui. Deja, 
šiandien atsiranda tokių,ku
rie nebevertina garbingumo 
Ir kitų dvasinių vertybių. 
Tautoje, juo daugiau bus 

branginančių tą pro
tėvių palikimą- lietuvybę - 
asmenybių, juo labiau lietu
vybė klestės Ir tautos gy
vastingumas netik tautos ka
mieno Lietuvoje, bet Ir Išei
vijoje bus pratęsiamas ne
ribotam laikui Iš kartos į 
kartą. Nėra jokio vertinges
nio turto perduoti Iš tėvų 
valkams, kaip nuo praamžlų

kokią tik sovietai yra išleidę 
išvykti pas savo gimines.

Seselė Berta Jodwalis, ku
rios pastangas atsikviesti nėjimų) suintriguoti ir lie -
savo artimuosius iš Lietuvos tuviškąją jaunąją kartą. Pą- 
stipriai rėmė kongresmanai, galiau, laikas suprasti, kad 
Balfas, o taip pat ir Ameri - vėliavų nešimai, jų palydos , 
kos Secretary of State Cyrus 
Vance, kuris dėl šio reikalo 
kreipėsi tiesiai į Sovietų 
premjerą Brežnevą - nepa-

visas ilgas darbas atnešė to
kius gražius vaisius. "Šian
dien yra mūsų pergalės die
na " - kalbėjo J. Jodralis 
spaudos reporteriams, kuo
met atvyko į šį laisvės kraš
tą. Visi atvykėliai švietė lai
me ir gera nuotaika, nežiū
rint ilgokos, varginančios ke
lionės.

"Šiandien mūsų sapnai iš
sipildė" - kalbėjo L. Vaiče- 
kauskienė, kas gerai apibū
dina šią ilgą šeimos susi-

vlų palikimą-lietuvybę.

Vasario 16-ton
(Prisiminimai Iš Vokiečių okupacijos)

1943 metai. Ši šventė jau 
trečia iš eilės nenormaliose 
sąlygose, - taip rašo Jonas 
Matulionis savo knygoje — 
Neramios Dienos.

Iš pat rytmečio nuskubėjau 
į įgulos bažnyčią. Dar nebu
vo nei šeštos valandos, o 
bažnyčia jau apypilnė. Netru
kus prisipildė. Matyti ir to
kių, kuriems bažnyčia yra 
mažas motyvas gyvenime. 
Nuotaika pakilusi. Pamaldos 
baigiamos Lietuvos Himnu. 
Liberą atgiedoti išėjo kuni
gas juodai apsivilkęs. Paskui 
tarė : " Šiandien pamokslus 
sakyti draudžiama , " - ir iš
pyškino kokios 10 minučių 
prakalbą. Nei persižegnojo , 
nei amen pasakė. Vadinasi, 
čia buvo ne pamokslas.. .

Šiandieną ne viena Vadyba 
nedirbo. 16 vai. beveik visas 
Kaunas susirinko prie Karo 
Muziejaus, dalyvauti vėli'avos 
nuleidime. Generalkomisa - 
rijatas teikėsi leisti po vo-

kiško himno giedoti ir lietu
viškąjį. O po to numatyta ei
sena į kapines.

Minios žmonių plaukian
čios iš Karo Muziejaus at - 
rodė didingai. Vainikų bega
lės. Kiekviena įstaiga, kiek
viena įmonė, kiekviena or
ganizacija nešė po vainiką", 
kuriuos lydėjo nemaži žmo
nių būriai. Lietuvaičių tauti
niais rūbais pilnos gatvės. 
Nepriklausomybės laikais 
tokio parado niekada nebuvo. 
Vokiečiai nesirodė niekur. 
Matyt vengė incidentų. O bet
gi vienur -kitur ant stogų 
matėsi Išstatytų kulkosvai
džių.

Uždėjus vainikus, sugie
dojome himnus. Jokio triukš
mo, jokio incidento, tik kur 
ne kur mūsų vyrai protesto 
vardan, per vokiečių himną , 
nenusiėmė kepurių. Lietuvos 
himną minia giedojo labai 
drausmingai, galingai, lyg _
diriguojama gero,nematome^ASARI° >6-Ją minint 194S metais Kaune. Nuotraukoje matomi šilko Ir vilnos pramonės "Kauno Audiniai"vainiką su palyda.

kėdžių sustatymai ar salėje 
vietų nurodinėjimai jaunie
siems įkyrėjo iki "gyvo kau
lo", sodietiškai tariant. Ta - 
čiau ten, kur jie gali jaustis, 
kaip lygūs su lygiais, kur 
bandoma juos traktuoti ne 
kaip kokius nesubrendėlius, 
bet pilnai galvojančias as
menybes, kitokį gaunasi ir 
rezultatai.

Kokios išvis buvo parink
tos temos toms lesangeliečių 
svarstytoms ?Štai, viena jų- 
"Lietuvos laisvinimo darbo 
išplėtimas ir sulntensyvini- 
mas". Antroji gvildeno - 
" Nuolatiniai jaunimo darbai 
Lietuvos laisvinimo žygyje", 
trečiai rūpėjo kasdienybė : 
" Ko geros valios lietuviai 
laukia iš veiksnių". Tai vis 
temos, tikrai nekvėpuojan
čios šablonine įprasta įtaka, 
bet rodančios ar net šau
kiančios aktualumą ir būti
numą išbėgti iš pusiau stag- 
nacinės rutinos ir senstelė
jusių veiklos metodų. Vadi - 
naši, būtinos reformos,sku
bios ir efektyvios, ir jų su
pratimas ar net reikalavi
mas ateina daugiau iš apa
čios, bet ne iš pačių viršū
nių. Gal tai ir ne naujovė, 
bet daugiau vis kylanti dile
ma, po truputį ryškiau for - 
muojanti mūsų viešąją opi - 
niją. Su ja, vėliau ar ankš
čiau bus priversti skaitytis 
visi svarbesnieji lietuvis - 
kieji organai, bent jau tie, 
kurie jausis turį pilną ats
varą ir visuomenės pritari
mą. Kasmetiniai LF Bičiu
lių politiniai svarstymai ir 
esamos padėties vertinimai, 
tik jau prisideda prie pozity
vaus degamų problemų 
sprendimo ir paties gyveni
mo išsauktų pakeitimų rea
lizavimo.

3 pil.

3

3



Laivas,kuris dėl savo kil
mės krašto belgams sukėlė 
neaiškumų, buvo su kroviniu 
iš Klaipėdos atplaukęs s/s 
"Maistas". Tai buvo pirma
sis nepriklausomos Lietuvos 
prekybos laivyno laivas, da
ręs ir savo pirmąją istorinę 
kelionę.

Šį epizodą perskaitęs, lie
tuviško pajūrio gyvenimą 
mažai pažinęs, skaitytojas 
paklaus - ar iš tikrųjų Lie
tuva turėjo ir savo prekybos 
laivyną? Kad Klaipėdoje bu
vo toks laivas "Prezidentas 
Smetona", daugelis prisime
na. Ir kaip neatsiminsi, kai 
sausumos žmogui, atvykus su 
ekskursija į Klaipėdą, minė
tame laive teko patirti vieną 
savo gyvenimo didžiųjų per
gyvenimų, t. y. gerą galą iš
plaukti į siūbuojančius Bal
tijos jūros vandenis ir, ko 
gero,dar ir nuo netikėtai per 
laivo bortą perslrltusios 
bangos iki odos sušlapti ...

Bet kad Lietuva, šalia 
mums žinomų ir įvairiais 
vardas! pavadintų upinių ra
tinių garlaivių , būtų turėjusi 
ir laivų, kurie plauktų į to
kius tolimus ir garsius Eu - 
ropos uostus, kaip Londoną , 
Hull, Le Havre, Roterdamą , 
Leningradą ir kitus, dauge - 
liui tai tik kažkur nugirsta 
ir nepatiketina naujiena.

O yra nenuginčijamas ne
priklausomos Lietuvos gy

venimo faktas,kad tokių lai
vų būta ir kad jie tokiais 
vardais kaip "Kaunas", 
"Marijampolė", ''Neringa", 
"Venta", "Utena", "Šauliai", 
"Kretinga", "Nida" ir kitais 
skrodė jūros vandenis ir ke
liavo tolimas keliones.

Tik nepriklausomybės ne
tekus, pasibaigė lietuviškų 
tolimo plaukimo laivų laiko
tarpis: laivus pasisavino 
krašto okupantai,© laivų ka
pitonai ir įgulos, jei nenus
kendo su laivais, buvo iš
vežti į Sibirą, ar, bėgdami 
nuo grįžtančio siaubingo bol
ševikinio antplūdžio, paskli - 
do po visą pasaulį. Taip, 
beveik keturiems dešimtme
čiams praėjus nuo mūsų lai
vyno pasirodymo jūrose, ta
me trumpame laikotarpyje 
(1936-1940) atsiekti laimėji - 
mai, pateko į visišką už - 
maršą.

Dabar atėjo džiugi žinia, 
kad tas pats kapitonas, kuris, 
1936 m. išvedęs pirmąjį lie
tuvišką prekybos laivyno 
laivą į jūrą, jau ankščiau mi
nėtiems Antverpeno uosto 
pareigūnams sudarė nemažų 
geografinių galvosūkių, pa - 
rašė ir netrukus išleis sa - 
vo atsiminimus- memuarus 
apie buvusio mūsų jūrų lai - 
vyno atsiradimą, klestėjimą 
ir jo tragišką galą. Savo 
knygą jis pavadino JŪRŲ 
KELIAIS- Vieno Kapitono

Atsiminimai.
Kas tas kapitonas, kuris 

ėmėsi plunksnos ir lietuviš
kam laivynui ir jūrininkams 
pastatė tokį raštišką pa
minklą ? O tai yra Čikagoje 
gyvenantis Bronius Krišto- 
paltis. Visų pasaulio did
žiųjų okeanų skalautas ir 70 
- tuosius metus peržengęs, 
autorius nepriklauso nei ca- 
ristinės, nei kaizerinės jū - 
reivijos epochai: savo pir
muosius jūros kelius jis 
pradėjo keliauti primaislais 
nepriklausomybės metais.

Iki tapdamas laivo kapito
nu, Br. Krištopaitis jūros 
mokyklą išėjo iš pat pagrin
dų. Taip, jaunu kadetu būda
mas, jis tris metus plaukiojo 
garsiaisiais suomio Erikson 
burlaiviais. Šie, paskutinės 
burlaivių gadynės laivai, bu
vo ne paradiniai, bet ke- 
turstiebiai prekiniai laivai. 
Todėl ir tų laivų kadetai, at
plaukę į svetimą uostą,neiš
sirikiuodavo aukštuose stie
buose fotografams, bet dirbo 
sunkius darbus prie kviečių, 
salietros ar balasto pakro
vimo.

Kai šių laikų įvairių tautų 
paradiniai burlaiviai savo 
kadetams iš šaldytuvų patie
kia šviežiausią maistą ir 
daržoves, tų iaikų Eriksono 
laivuose, išbuvus apie tris 
mėnesius vienoj kelionėj ir 
krantų nemačius, tik kada ne

kada iš laivo kiaulidės po 
skerstuvių, į virtuvę patek
davo šviežia kiaulienos mė
sa. Kai šiandien burlaivių 
vadams įsakyta ir iš tolo 
vengti pavojingų okeano van- išvesti 
denų, kpt. Krištopaitis net 
kelis kartus apiplaukė bai
siąją ir pavojingąją Cape 
Horn uolą su ten nuolatos 
siaučiančiais uraganais ir 
plaukiojančiais ledų kalnais. 
Jis ir matė, kaip šios šiur
pulingos antarktikos srities . 
bangos nuo laivo pasiėmė jo 
draugus.

Kpt. Krlštopait is turėjo 
"išvažinėti" daug jūros ke
lių, kol jo uniformos ranko
ves puošė keturios auksinės 
jūrų kapitono juostelės.

1936 m. jis dalyvavo pir
mojo lietuviškojo prekybos 
laivo pirkime ir krikštynose 
Hamburge. Vėliau, kaip ke
lių lietuviškų laivų kapito - 
nas, lietuviškais laivais lan
kė žymius Europos uostus. 
Ir kiek per tą, rodos, tik ke
lių metų laikotarpį buvo pa
tirta visokių nuotykių ir įvy
kių. Čia turėta pergyvenimų 
su lietuviškais laivų "zui
kiais", Baltijos jūroj laivą 
skandinančiais ledais,lietu
viška išeivių kolonija, aud
romis, su kontrabandininkais, 
Lietuvos kariuomenei veža
ma amunicija, Klaipėdos 
kraštą okupuojančiu kariniu 
laivynu, lenki Skals laikrašti
ninkais Gdynėje.Toliau kpt. 
Krištopaitis aprašo, kaip jis, 
karo metu, plaukdamas per 
minų laukus ir pralauždamas 
vokiečių blokadą, nustebu
siems anglams vežė lietu
viškus maisto produktus į 
Angliją ir kaip vienoj kelio
nėj, prisiselinęs vokiečių 
povandeninis laivas U-57, 
torpedavo jo vadovaujamų 
laivą "Kauną".

Labai gyvai kpt. Krišto
paitis aprašo ir savo ir po 
raudona vėliava plaukiančio 
laivo "Marijampolė" įgulos 
sunkius pergyvenimus: en
kavedistų ir laivų politrukų

apkaltinimus, terorą ir tar
dymus .

Po karo kpt. Krištopaitis 
su šeima emigravo į JAV- 
bes. Tikėdamas dar kartą 

laivą su lietuviška 
įgula į Jūrą, kpt. Krištopaitis, 
vos tik kelis mėnesius Ame
rikoj pabuvęs, vieno lietuvio 
aferisto skatinamas, vyko 
atgal į Europą. Knygoj Jis 
aprašo savo ten pergyventus 
skaudžius nusivylimus, kol 
po didelių vargų ir nemalo
nių pergyvenimų, grįžo pas 
šeimą.

Knygoje autorius taip pat 
patiekia svarbesnius nepri
klausomos Lietuvos laivyno 
duomenis, žinias apie laivų 
likimą ir kai kurias žymes- 
niųjųjietuvių jūrinių asme - 
nybių- rėder.ių, žurnalistų , 
jūrininkų- biografijas.

Kpt.Krištopaitis priklauso 
prie tų prisiminimų autorių, 
kurių rašyba yra ne "sausa". 
Taip ir knygoj JŪRŲ KE
LIAIS, autorius ne tik vaizd
žiai aprašo paskutinę burlai
vių gadynę, jos romantiką,bet 
kartais ir jumoru pasodrina 
lietuviško jūrininkystės gy -

venlmo epizodus ar asmeni
nius pergyvenimus. Žodžiu , 
kas myli jūrą, laivus, norė
tų žinoti, ką Lietuva nepri
klausomybės metais buvo at-
siekusi laivininkystės srity
je, turėtų užsisakyti knygą. 
Reikia dar pažymėti, kad 
knyga bus ir gausiai iliust
ruota įdomiomis nuotrauko - 
mis ir braižiniais.

Tai bus, neabejotinai, pas
kutinė mūsų jūrinio gyveni
mo knyga, nes, vargu ar 
dar kas iš laisvame pasau
lyje esančių gyvų lietuviško
sios jūreivystės senųjų liu
dininkų, sukaups tiek med
žiagos, kaip sukaupė kpt. 
Krištopaitis.

Knyga artimu laiku bus 
atiduotaį spaustuvę.Jos kai
na (kietais viršeliais ir ap
lanku) JAV $10. Kadangi 
knyga leidžiama ir spausdi
nama JAV-bėse, tai dėl že
mo kanadiško dolerio kurso, 
autoriui- leidėjui per nenorą 
tenka paskaityti 12 kan. do - 
lerių. Garbės prenumerata 
(JAV ir Kanadoj) - $25.

Užsisakyti galima pas lei
dėją autorių šiuo adresu:Br. 
Krištopaitis , 3639 W . 
55 Place, CHICAGO, III. 
60629 USA.

A • Ly mantas

Adomas Jakštas
PALANGOS JŪRA

Jūra motinėlė
Tūr'dukrelių būrį,
Vėjui tėvui liepiant,
Visos šokti turi.

Lyg skara kutuota ■ -.)
Ant žalsvos jupelės,
Puta pasipuošę,
Puldinėja, kelias.

Tai lenktynių eina,
Tai prie kranto plakas,
Tai atgal atšokę,
Gelebesčiuojas, Šnekas.

Visada, kaip deivėsu -ii
Šaunios ir linksmutės. 
Tik pravirkst išvydę 
Tėviškę Birutės.

Laš jų ašarėlės
Gelsvu gintarėliu , -
Mat, ir joms pagailo 
Brolių žemaitėlių.

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

... Stalinui niekas nebuvo šventa’. Net Lenino geras var
das. Atakuodamas kitus, jis norėjo paveikti mus psicholo
giškai,kad mūsų absoliuti Lenino meilė sumažėtų Ir padi
dėtų jo paties reikšmė Ir kaip nekrlttkuojamo neklystan
čio vado Ir mūsų eros didžiojo mąstytojo. Atsargiai Ir 
apgalvotai mūsų sąmonėn jis sėjo mintis,kad jis privačiai 
apie Leniną galvojo kitaip, negu oficialiai skelbė.

Šiame sąryšyje aš turiu paminėti Kagaiovlč’lų, Jo el
gesys mane atstūmė,kaip Ir kitus. Jis buvo tik lekajus. 
Stalinui reikėdavo tik pakasyti jį už ausų Ir pasiųsti urz
giantį į Partiją.

Kaganovlč’lus atstumdavo savo kėdę, išsitiesdavo ,vi
su ūgiu Ir bllaudavo: "Draugai*. Laikas pasakyti žmonėms 
teisybę. Visi Partijoje tebekalba apie Leniną Ir Leniniz
mą. Mes turime būti patys sau atviri. Leninas mirė 1924* 
Klek metų jis dirbo Partijai? Kas buvo atsiekta jam 
vadovaujant?Palyginkit tai su Stalino atslėkimais. Atėjo 
laikas pakeisti šūkį 'Tegyvuoja ilgai Leninizmas" į "Te
gyvuoja Ilgai Stalinizmas".

Kai jis taip siųsdavo, mes visi tylėdavome Ir nuleis - 
davome akis.'Stalinas būdavo pirmas Ir vlenlntėlls,kuris 
su juo ginčydavosi.

"Ką tu kalbi? Kaip gali sakyti tokius dalykus?".saky
davo jis. Bet galima buvo Iš Stalino balso tono girdėti , 
kad jis tikėjosi, jog kas nors prieštaraus.

Toks "ginčas" Kaganovič'iaus ir Stalin o vis dažnėjo , 
tęsėsi iki pat Stalino mirties. Niekuomet niekas neįsiterp
davo ir Stalin as visuomet turėjo paskutinį žodį.

Šita rutina buvo labai tipinga abiems. Kaganovič ius 
buvo nepralenkiamas savo suktame piktume. Stalin as daž
nai mums sakydavo, kad tai pavyzdys žmogaus, " apsis - 
prendusio klasių sąmoningume" ir "nepermaldaujamas kla-

šių priešų atžvilgiu". Vėliau mes patyrėme net pergerai , 
kaip apsisprendęs ir nepermaldaujamas Kaganovič ius tik
rai buvo. Jis nė žodžio nepasakytų dėl savo brolio, Mikhail 
Kaganovič. kuris buvo apkaltintas vokiečių šnipu, Hitlerio 
įsakymu, bandąs sudaryti dirbtiną Rusijos valdžią 
vokiečiai užimtų Maskvą. Kas galėjo būti absurdišklau ? 
Hitleris planavo Mikhail Kaganovič ių, žydą, fašis- 
tiniam Rusijos valdžios sudarymui ? Iš nacių taško žiūrint, 
tai būtų buvęs kriminalas. Tačiau, tuo buvo ap apkaltintas 
Mikhail Kaganovič ir kai jis nebeturėjo įeitos išeities ap
siginti, nusižudė. Niekas nėra komentavęs šio įvykio, ir 
Lazar Moisejevič atrodė visai ignoravo savo brolio trage
diją.

vo 
vo

1935 Kaganovič lūs buvo paskirtas Liaudies Komisaru 
Transporto reikalams ir atleistas iš darbo Maskvos orga
nizacijoj. Aš buvau paaukštintas ir užėmiau jo Pirmojo 
Sekretoriaus vietą Maskvos apylinkės ir miesto komitete.

Sekančiame Cent. Komiteto plenume buvau išrinktas 
kandidatu į Politbiurą. Buvau patenkintas ir jaučiausi iš
aukštintas. Taip pat bijojau savo nepaprastos atsakomybėa 
Nors skaičiaus! profesionalas Partijos darbuoto jas, bet vis 
prilaikiau savo darbo įrankius- matuokles, ženkllntuojus, 
keturkampius, liniuotes. Nenorėjau nutraukti ryšių su savo 
profesija. Partijos darbas buvo tik kad išrinko tam dar
bui, ir jei būčiau neperrinktas- kiekvienu metu būčiau galė
jęs grįžti į savo pirmąją profesiją- metalo tekintojo.

Tai buvo ypatingas atvejis, liečiantis jauną diplomatą, 
kuris buvo išvykęs į vieną Lotynų Amerikos kraštą pre
kybos reikalais ir buvo sukompromituotas vietinės spau-, 
dos. Jis buvo atgabentas į Politbiurą liudyti ir aiškiai ma
tėsi kaip jis buvo sumišęs ir nusiminęs. Stalinas pradėjo 
diskusijas.

"Pasakyk man viską, kas atsitiko. Nieko nenuslėpk".
Jaunasis diplomatas paaiškino, kad tik atvykęs į Loty

nų Ameriką, nuėjo į restoraną ko nors užvalgyti. "Mane 
nuvedė prie stalo, ir aš užsakiau pietus. Vienas žmogus 
priėjo prie mano stalb ir atsisėdo. Paklausė manęs, ar aš 
esu iš Rusijos. Pasakiau, taip. Tada jis klausė įvairių da
lykų- ko aš atvykau pirkti, ar aš tarnavau armijoje, ar mo
ku šaudyti? Aš pasakiau,kad esu buvęs raitininkų divizi
joje, kad neblogai šaudau- tokius dalykus. Tada, mano pa - 
sibaisėjimul, pasirodė straipsnis laikraštyje kitą dieną.

Prirašyta nesąmonių, kad aš tikras Kaukazo kaubojus ir la
bai geras Šaulys; primeluota,ko aš čia atvykęs,ką aš ma
nau pirkti ir kokias kainas mokėti, ir 1.1. Netrukus amba
sada pranešė, kad aš geriau tuojau grįžčiau namo ir prlsi - 

jei- statyčiau jums. Štai kaip tas viskas atsitiko. AŠ tik prašau 
atsiminti, kad tokį netaktą padariau tik dėka nepatyrimo Ir 
be jokios blogos intencijos".

Man buvo labai gaila Šio jauno vyro. Aišku, kad jis bu- 
auka savo naivumo. Visi sukinėjosi savo kėdėse ir sa - 
tarpe šnibždėjosi- visi laukė,kas toliau atsitiks.

Staiga Stalin as tarė: "Taigi,kaip aš suprantu,pasiti
kintis viskuo jaunuolis buvo išnaudotas nedorėlių. Ar dar 
ką nors gali pasakyti?" "Ne".

"Tai reikalas baigtas". Stalin as pasižiūrėjo jaunam 
diplomatui į akis ir pasakė: "Žiūrėk, kad ateityje būtum 
atsargesnis". Vargšas žmogus sėdėjo išsižiojęs,taip jis 
buvo nustebęs savo gera laime, kad negalėjo nė pajudėti! 
Po to Jis pagriebė savo portfelį ir išnėrė.

Aš buvau labai paveiktas paprastumo ir užjautimo , 
kokį parodė Stalin’as šiuo atveju. Visi jautė tą patį.

(Skaitant šį epizodą, nejučiomis norisi padaryti komen
tarą- akivaizdu, kaip labai žmonės bijojo Stalin'o, kaip tie
siog patetiškai buvo dėkingi už mažiausią atlaidumą, kas 
normaliu atveju būtų savaime suprantama reakcija iš bet 
kokio viršininko!.. E. B.)
( Chruščev as būdamas absoliučioje Maskvos apylinkių ir 
miesto kontrolėje nuo 1935 m. pasižymėjo kietu ir nieko 
nebojančiu žmonių valdytoju, kuris, ne kai daugelis aukš
tesnėse pareigose esančių, nebijojo savo batų išsipurvin
ti. Labiausiai įspūdingas Jo atsiekimas buvo Maksvos Po
žeminis- Metro, žinomas paradinis sovietinio rėžimo at
siekimas, liuksusiniais paauksuotais ir marmuro iškloji- 
mals padabintas projektas, kokių tuo metu niekur kitur 
nebuvo. Metro buvo pavadintas Kaganovič iaus vardu, ku
ris tą projektą pradėjo, Chruščev ui asistuojant. Netrukus 
Chruščev as perėmė visą atsakomybę ir sėkmingai užbai
gė požeminio statybą., Jis dirbo be sustojimo. Jo žinioje 
dirbo ir entuziastingi Jaunųjų komunistų savanoriai, did
žiuliai priverstinų darbų būriai, kuriuos prižiūrėjo Yagoda 
NKVD viršininkas. Nuo 1936 m. Chruščev as buvo atsa
kingas už Stalin o saugumą Maskvoje per balsiuosius "va
lymo" metus. Nors pats Chruščev as apie tai nekalba,bet 
tai buvo laikotarpis, kada Jis labiausiai susirinkimuose 
girdavo Stalin ą ir reikalavo mirties bausmės nuteistiems 
už išdavimą. Kn.K-torius)
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FILMU PASAULYJE Algirdas Gustaitis
J . . >f i • *

KAM RŪPI MEKSIKIEČIU VAIKAI ?
. f U- i

Taip atsakyta filmų gamin- gėja ir daugėja. Kas žino, ką 
tojui, norinčiam filmuoti kla- jie darys sudarę daugumą, 
slkinį veikalą The Children Gal ir bandys prisijungti prie 
of Sanchež. Meksikos.

Autorius Oscar Lewis ap- Todėl lengvapėdiškas ame-

and Lithuania ‘ anglų kalba. Filmas Įdomus, savotiškas, 
Čia pat pradėjo skaityti ir traukiantis žiūrėti. Gerai 
net parodė lietuvių kalbos suvaidintas, režisuotas. An- 
medį prockiseriui Hali Bart - thony Quinn ypač patrauklus, 
iett. Tenai buvo ir Lupita Sakysime, filmo pradžioje, 
Ferrar. Pasikalbėjimas vy- P° sunkus darbo, grista 
ko Hall Bartlett puikiuose na-namo> Gatvelėje vaikai žai- 
muose Los Angeles priemies-^ta kojinį. Jis spiria su to- 
tyje kiu džiaugsmu, nes tai vienas

didžiausių dienos malonumų.
rašė vienos šeimos Mekai- rikiečių - daugumoje žydų-at- Filme The Children or San • Nesakoma, bet galima su
kos mieste gyvenimą. Tik sakymas, "kam rūpi meksi - chez, realistiniai vaizduoja- prasti išraiškoje. Ir pradeda 
pavardę pakeitė. Tokių ir kiečių valkai ?" - nėra leng- ma tipiška meksikiečių šei-atidaryti namelio čhiris, kur
daug vargingesnių šeimų vai atmestinas. Baltų žmo-ma, neturtinga. Tėvas, pro-vėl prasidės dienos realybė.
Meksikoje yra milijonai, nių prieauglis mažėja, o mek- gai pasitaikius, grabaliojasi Jis nuliūsta. Bet gyventi rei-
Kaip jie gyvena ? Pažiūrėki - sikiečlų labai auga. Štai, ir po svetimos moters vietas, kia.
pfie filmą vardu The Children ateitis. paprastai gerai pridengtas. -tfei amerikiečiai nenorėjo
of Sanchez. Pagamino Hali Filmui pagaminti meksikie-ir kai metų eigoje ir laimės gaminti filmą apie meksikie-
Bartlett. Vaidina Anthony ciai sudėjo apie 30%-. Ir kai dėka Įsigyja savo namą, at- čius, tai bandykite suprasti, 
Quinn, Dolores Del Rio, An- pagrindiniu artistu sutiko bū- vykusi duktė, visų akyvaiz- kaip mums sunku, nes lietu- 
thony Quinn sūnus Duncan ti Anthony Quinn, realizavimodoje apkaltiną tėvą,kad jisai vių yra kur kas mažiau už 
Quinn. Vykiausią dukterį at- reikalai iš kart pakrypo tei- nesąs jų tėvas. Tai yra me- meksikiečius, - pasakiau An- 
lieka Lupita Ferrer, gimusi giamai. las. Tėvas smarkiai sumuša thony Quinn. Jis lingavo gal -
Maracaibo, Venezueloje, ne- Daugelis nežino, kokios melagę dukterį ir 1.1. va.

KReM 
VEIDRoDž/M
X frazė iš .mokslas
J Mes patys, dėl neturto,
J Nuosavų vaikų neturim,
j Bet neišbėgsi nuo likimo užburto,
'į Turtingo kaimyno asilus išmokslinti turim.
< Pinigas dėl pinigo - gyvenimo tikslas,
■ Ką visi gerai žinom;
)l Mokslas dėl mokslo - proto perteklius,
K Kurio dar niekas nepažino,
n Mases apmokyt, masiniai paganąyt, ■
5 Nėra sunkaus dalyko, y. j . . 'J Bet pagamint protingą žmogųJ Lig šiol dar niekam nepavyko.
* B. Bačiūnas

paprasro grožio moteris, da
bar garsaus filmų gamintojo 
Hall Bartlett žmona.

Daugelis meksikiečių Mek
sikoje gyvena vos įstengdami 
nugalėti badą, vos Šiaip taip 
apsirengdami. Laimingi, jei 
turi virš galvos stogą. Men
kai išmokslinti, dar menkiau 
žino gyvenimo bėgamąją ei
gą-

Kas jiems rūpi?. Nagi, 
stumti dieną iš dienos, 
džiaugtis moterimis,nebūti
nai savo, viltis, kad senat
vėje vaikai neišmes. Ar tik
rai taip? - Paklauskite mek
sikiečių.

Lietuviškajam įvaizdžiui 
tai labai jau nedaug. Trūksta 
sparnų, idėjų, minčių, sie
kių, kilnumo, moralės. Bet 
meksikiečiai turi daug vaikų. 
Tiek daug, kad jų sostinė 
Meksikos miestas, apskai
čiuojama ir spėjama, 2000- 
tais metais turės apie 30mi
lijonų gyventojų ir bus di
džiausias miestas pasaulyje.

Ar patykomis meksikiečiai 
ruošiasi užimti Kaliforniją? 
Čia nesenai pradėta oficia
liai vartoti, greta anglų, ir 
ispanų kalbos. Kiekvieną mė
nesį šimtai tūkstančių mek
sikiečių nelegaliai pereina į 
JAV-ių pusę ir 1978 metais 
virš milijono tokių nelegaliai 
atbėgusių meksikiečių buvo 
sugrąžinta atgal į Meksiką.
Kiek liko nesugautų- niekas 

nežino. Per metus gal lieka 
milijonas ar daugiau. Gi su
grąžintieji į Meksiką, kitą 
dieną vėl bėga į JAV-es, nes 
kas jiems: amerikiečių kalė
jimuose jie gyvena geriau , 
nei kur vargingai dirbdami 
Meksikoje. O būti sugautam 
nedaug galimybių. įsikūrę jie 
taikstosi dirbti kur tik -gali 
už tiek, kiek Jiems mokama. 
Ilgainiui susiorganizavę į u- 
nijas, tada vykdo laukų dar
bininkų streikus, dėl ko skau
džiai nukenčia visa Amerika 
ir jos gyvrntojai.

Amerikiečių vyriausybės 
atstovai nenori imtis deramų 
priemonių atbėgantiems 
meksikiečiams gaudyti, baus
ti, nes ilgainiui tie nelega - 
lūs pasidaro legaliais, įsi
taiso krūvas vaikų. Taip su 
pačių amerikiečių pagalba, 
pakraštinėse nuo meksikos 
valstijose meksikiečių dau-

kilmės yra Anthony Quinn, 
nes jis puikiai vaidina graiką: 
amerikietį, arabą, indėną, 
o dabar meksikietį. Jis yra 
meksikietis, kaip man pasa
kė pasikalbėjimo metu.

- Sunkiausia, - tarė jisai, 
kai reikėjo filme mušti savo 
tikrą sūnų. Bijojosi, kad vė
liau sūnus gali nesuprasti 
vaidybinės prasmės. Reikė
jo gerai išsiaiškinti. Tikisi, 
kad sūnus supras.

A. Quinn apie šešerius me
tus studijavo Sanchez šeimos 
pergyvenimus. Jis užaugo 
didelėje šeimoje, viename 
kambaryje gyveno 16 žmonių, 
dažnai buvo alkanas. Teigia
mai prisimena savo tėvą, 
kaip nuoširdų, nors ir griež
tą. Vaikams labai sunku su
prasti realybę, suprasti šei
mos kiltį, paskirtį visuome
nėje ir tautoje. Šeimai bū
tina mylėti vienas kitą, arba 
negali būti tikros Šeimos.

Amerikiečiai mano, šis 
filmas yra geriausia meksi
kiečių tematika. Befilmuo- 
Jant Meksikos mieste, atėjo 
pasižiūrėti tikras Sanchez, 
labai savimi pasitikintis, tu
rintis dvylika vaikų, kas Mek
sikoje yra gana įprasta.'

Filmas pagamintas anglų 
kalba. Kodėl ne ispanų? Bu
vo atsakyta, kad Meksikos, 
Centrinės Amerikos ir Pietų 
Amerikos gyventojai labiau 
pasitiki ir ' daugiau gerbia 
filmus anglų kalba. Jie mano, 
kad ispanų k.filmai nėra to
kie geri, kaip amerikietiški. 
Be to, ispanų kalba filmą pa
daro ribotą. Anglų kalba fil
mai kur kas lengviau pasklei
džiami pasaulyje.

A. Quinn Jau yra padaręs 
170 filmų. Sako, kai Onasis 
sūnus žuvo, viduje mirė ir 
tėvas. Jis pažinojo Onasį ir 
mielai vaidino tą graikų tur
tuolį. Onasis buvęs labai ma
lonus, geras žmogus. Spau
dos konferencijose A. Quinn 
kalba jau 40 metų, yra pa
vargęs pasakodamas apie 
savo filmus ir save. Nenori 
sakyti, kurį savo filmą laiko 
geriausiu. Visuose yra jo 
dalis.

Atskirai turėjau galimybę 
pakalbėti apie Lietuvą. Jis 
sakėsi daug girdėjęs apie 
Lietuvą, lietuvius. Mielai 
paėmė knygutę 200. 000. 000

Reikšmingas Minėjimas
■ Jail yM Žtnofi&-,kari S6W8- ties, Kad sovietai grąžins o- dimas Išsilaikyti, vartoja 

'■tų! <Ru«ItJn stengiasi trukdį- kukuotiems kraštams laisvę, prievartą, terorą, žiaurias 
tl okupuotų kraštų tautinėmis The St. Catharines Stan- bausmes Ir agentų pagalbą, 
grupėms viešai paminėti sa- dard šiemet mūsų šventę Nurodė pavyzdžiu Viktoro 
vo šventes. Štai 1978 m.Ha- paminėjo net 4 kartus. Petkaus nubaudimą 15 metų 
mllton’o miesto burmistras Inž.St.Šetku.3 parašė 2 ra- kalėjimu tik už tai,kad jis 
Jack Mac Donald, perskalty- šlnlus.Pirmame supažindino reikalavo,jog Sovietai laiky
damas Lietuvos Nepriklau- kanadiečius su mūsų mlnėjl- tusi Helsinkio Susitarimų Ir 
somybėi šventės proga mo eiga. Antrame rašinyje , įsipareigojimų... 
proklamaciją, skelbiančią pavadintame "Lithuanians Vasario 16 d.rytą miesto 
Lietuvių Dieną, linkėjo susi- still fight oppression" pa- burmistras paskelbė prokla- 
lauktl lietuviams Ir Lietuvai žymi, kad Lietuva yra viena maclją, kad St. Catharines 
laisvės. Jis pranešė,kad y- seniausių valstybių Euro- lietuviai mini 61-ją sukaktį . 
ra gavęs Iš Sovietų Sąjungos poje.nuo 1253 m.turėjusi sa- Ją perskaitė aldermanas Ir 
Ambasados Ottawoje raštą, vo karalių Ir buvo Išplėtus t pasakė šventei pritaikytą

• JEIGU GERI IR GALI GERTI - •• TAVP REIKALAS •< 
*

kuriame ji reikalaujanti, 
kad Sovietų Sąjungos ribose 
esančių respublikų- tautų 
laisvės proklamacijų Hamil
ton'e neskelbtų Ir nekeltų 
miesto rotušėje jų vėliavų. 
Hamilton’© miesto burmist
ras pranešė, kad į tą raštą 
atsakė neigiamai Ir pridėjo . 
kad ne jų reikalas kištis į 
svetimus reikalus.

Be abejo,Sovietų Ambasa
da Ir kitiems burmistrams 
tokius įsakančius protesto 
raštus yra pas tuntus I.

St,Cathartnes miesto bur
mistrai keičiasi,bet nė vie
nas netrukdo Sovietų Sąjun
gos okupuotų kraštų tauti
nėms grupėms Iškelti savo 
tautines vėliavas prie rotu
šių, minint nepriklausomy
bės šventes. Be to.paskel - 
b (a mos proklamacijos Ir sa
komas žodis, telkianti vii -

sienas nuo Baltijos Iki Juo
dosios jūrų. Pažymėjo . kad 
šiais metais sueina400 me
tų nuo Vilniaus universiteto 
Įsteigimo. Painformavo ka
nadiečius, kad Lietuva buvo 
žemės ūkio kraštas Ir būda
ma nepriklausoma, turėjo 
didelį maisto perteklių ir 
savo gaminius eksportavo į 
užsienį. Tačiau, Sovietų Ru
sijai okupavus Lietuvą,pa - 
tys būdami ušbadėję Ir nus
kurdę, viską grobė ir vežė Iš 
Lietuvos. Tūkstančius lie
tuvių Išvežė Į Sibirą, daugelį 
vietoje nužudė. Painformavo 
kanadiečius, kad dabar So
vietų okupuotoje Lietuvoje 
trūksta maisto. Visi buvę 
patenkinti nepriklausomoje 
Lietuvoje ūkininkai,prievar
ta suvaryti į lagerius Ir turi 
dirbti, kaip baudžiauninkai. 
Pabrėžė,kad rėžimas, norė-
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klausomos Lietuvos, nors Ir ' 
stengtasi nutautinti. Okupavę 
Lietuvą, sovietai ėmė skelbti 
komunizmą Ir norėdami pa
laužti Jaunosios kartos tauti
nį atsparumą, ėmė užversti 
mokyklas,universitetus Lie
tuvos praeitį klastojančiais 
veikalais, tvirtindami, kad 
Lietuva gali būti laiminga 
tik besąlyginiai Įsijungdama 
Į Sovietų šeimą.

Prelegentas atkreipė dė
mesį, kaip Sovietai varo už
sienyje melagingą propagan
dą, kad Lietuvos nėra Ir ne
buvo, kad ji nuo senų laikų 
priklausė Rusijai Ir pokurlo 
laiko dabar vėl grįžo Ir prl- 
3(jungė prie Rusijos, Propa
gandinės spaudos jie veža 
dykai ir daug į universitetus, 
Unlvesttetų bibliotekose y- 
ra apstu istoriją klastojan
čių veikalų, kuriuos perskai
tę /<ad ir nekomunlstuojan - 
tys profesoriai ar studentai/ 
susidaro vaizdą,kad Lietuva

kalbą,įvertindamas lietuvius 
už jų patriotizmą. Taip pat 
vėliavos pakėlime dalyvavo 
ukrainiečių, estų latvių. Bu - 
vo Ir Jų atstovai, tardami 
sveikinimo žodžius. B-nės 
pirm. A. Šetįkas .asistuojant V. 
Žemaitienei Ir D.Šettkal - 1 
tel pakėlė vėliavą, gražiai 
lietuvių Ir anglų kalba pra
vedė ceremonijas St.Ver - 
blckaltė- Zubrlcklenė.

Oficialioji dalis su pas-| 
kalta Ir programa vyko va
sario 17 d. Slovakų salėje.

Paskaitininkas dr. J.Sla
vėnas, Istorikas Iš Buffalo, 
svarstė ateities Lietuvą. Jis 
pažymėjo, kad dabar Lietu
voje yra daugiau apsišvietu
sių žmonių, negu caro valdy
mo metu Ir okupantas nebe
gali nuslėpti buvus los neprl-

R E N

niekad Ir nebuvo nepriklau
soma ir kad rusai tlkprllal- 
ko savo žemes...Tat labai 
grėsminga ateities Lietuvai. 
P relege niąs kre Ip ės I į y 
šventėje dalyvavusius. pra-' 
šydamas stengtis skubiai Iš
leisti anglų kalboje te ts Ingą 
Istorinį veikalą apie Lietuvą, 
Ir Išsiuntinėti įvairioms 
bibliotekoms.

Kita svarbi tema, kurią 
prelegentas palietė buvo ne
bekalbančių lietuviškai lie - 
tuvių problemą.Kvietė jų ne- 
Ignoraotl, nurodė būdus kaip 
Ir kuo jie gali būti naudingi 
Lietuvos lalsvel.Dr. J. Sla - 
vėnul baigus kalbėti publika 
jam Ilgai plojo.

Meninėje dalyje pasirodė 
Toronto LN Motėrą Dainos 
Grupė Antroji Jaunystė, a - 
komponuojant muz.J. Go-• 
vėdal. Publika Joms daug 
plojo Ir Iškvietė blsul.

Pertraukos metu buvusi 
Iškilioji Lietuvaitė Daiva 
Šetįkaitė perdavė pereinamą 
karūną Ir juostą Miss Lithua
nian Community naujai I Iš
kiliajai Lietuvaitei Barborai 
Skrebutėnaltel. Pastaroji pa- 
pažadėjo pareigingai atsto - 
vautl lietuvius svetimtaučių 
tarpe. Apie šį įvykį Irgi buvo 
parašyta vietos spaudoje.

Vasario 18 d. Vienuolyno 
sodelyje buvo padėtas vai - 1 
nlkas prie tautinio paminklo. 
Iškilmingose pamaldose da
lyvavo organizacijos su vė - 
llavomls. J.Šarapnlckas

K U
Montrealio apylinkėje senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles išleistas Lietuvoje ir 
emigracijoje-

Petras A d a m o n i s 
Tel. 722 - 3545.

PRENUMERATA l 10.00 mnon. ir $6.00 RM»I tarty.

SOUTH BOS TOM, • >117
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hamifoon
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

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

toronto
A. LUKOŠIUS

namuose

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.
Nemokamo gyvybė* Ir asm. paskaly drauda. 
Nemokomas pilnos čekių patarnavimas.

Kapitalas — viri $12,000,000.

r :----------------------------------------------------------

HAMILTONE! - HAMILTONE!

J] KLB Kultūras Komisija s m. kovo men. 24 — 25 d.d. 

ir’ Jaunimo Centre ir parapijos salėje 
(4BDundurn Street N.)

RENGIA

Ii-ii
Kanados lietuvių 

talentų 
pasirodymą

Šeštadieni., 11 vai. ryto preliminarinės varžybos

Sekmadieni, 4 vai. p.p. Jaunimo Centre baigminiai 
pasirodymai,

Sekmadienio programoje dalyvauja virs 50 Toronto 
Atžalyno ir Gintaro tautiniu šokiu grupiu jaunu 
šokėjų.

Rengėjai

IŠVYKOS
Laikui ir orui pavasarė

jant, prasidėjo hamiltoniečių 
judėjimas Floridos link. Va
saryje ten jau šildėsi kelios 
šeimos, o jo pabaigoje dar 
išvyko J. Mažulaičio šeima.

Kovo 5 ten pat išskrido K. 
Meškausko, J. Žemaičio ir 
M.Repečkos šeimos. Be jau 
minėtų, pakėlę sparnus yra 
ir daugiau hamiltoniečių. 
Šių metų pavasario išvyko
mis Floridos kryptimi, ha- 
miltoniečiai bus pasiekę re
kordinį skaičių.

Kalbant apie keliones, pa
žymėtina, kad ir Lietuvon 
norinčiųjų keliauti skaičius 
šįmet bus aukštesnis už pr. 
metus, jeigu tai nebus su
trukdyta pasaulinių įvykių.

MIRTYS
Vasario mėnesio pabaigoje 

netekome dviejų tautiečių: Z. 
Laurinavičiaus ir A. Skre- 
butėno. Pirmasis Hamiltone 
turėjo motelį, gi antrasis čia 
gyvenęs ilgesnį laiką anks
čiau.

Z. Laurinavičius palaido
tas per Toronto liet. Lietu
vos Kankinių šventovę Mis-

RADIJO PROGRAMOS Kultūros Fondo ar Lietuvių
SUKAKTIS Fondo, buvo nuspręsta rlzl-
Kartats yra labai sunku Ir rizikuoti, nors Radio štabas 

skaudu,kai užsibrėžtus dar- Ir labai norėjo tokį spektaklį 
bus reikia nuslopinti. Tai suruošti.
atsitiko suLletuvos Aldų ra- Todėl balandžio 21 d., 7 V. 
dlo programos kvietimu į 30 m. rengiama 3 metų Ra - 
Chicago Aukuro Teatro. Są- dlo Programos sukaktis be 
matas susidarė Iš apie 15OO teatro, su vakariene, šokiais 
dol. Išlaidų, o nežinant Iš Ir menine dalimi Jaunimo 
anksto klek atsilankytų He- Centro Kavinėje. Pakvle - 
tu v Iškoštos visuomenės, ne- tlmal įsIgyjamlLA raštinėje 
gaunant paramos nei Iš LB Ir Marginiuose.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupos .....9’/s % 
term, depozitus 1 m. lO’/4% 
term, depozitus 3 m. 10% 
pensijų fondas 10%
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
naktin, turto pask. 11 %

sissaugos liet, kapinėse; A. 
Skrebutėnas - per Hamiltono 
liet. A. V. šventovę tose pa
čiose kapinėse.

Užuojauta likusioms jų 
šeimoms bei artimiesiems.

LIGONIAI
Serga ir gydosi namuose 

O.Kareckienė, V. Bagdonas, 
V. Domeika, B. Šilgalienė , 
S. Burdinavičius. Čia išvar
dintiems ir kitiems ligo
niams linkime greit pasveik
ti ir įsijungti į kasdieninį 
gyvenimą jų šeimose.

BLYNU VAKARAS
Vasario 27 d. vakarą, ka

talikės moterys surengė bly
nų vakarą J. Centro salėje. 
Darbščios ponios ir panelės 
prikepė daug rūšių blynų, ku
gelio. Prie kavutės daug ki
tų skanumynų. Veikė ir bufe
tas, norintiems ko nors dau
giau negu kavutės. Vyko ir 
loterija keliolikos dovanotų 
reikšmingų fantų. Kad nerei
kėtų nuobodžiauti, griežė 
pat. juostelių muzika. Žo
džiu, renginys buvo gana 
sėkmingas vaišėmis ir sve
čių skaičiaus atžvilgiu. Zp.

AR PRISIKELS ŽEMAIČIAI?
Kiek linksmiau nusiteikę, 

šion Popietėn atvykę, disku
tuoja žemaičius.

Jau anais laikais, dar jau
nose dienos bemandravo- 
jant, ėmė ir kažkas tai ma
nęs paklausė, kokiu gi aš 
vardu vadinuosi, ir ar jau ži
nau, kad tautinis žemaičių 
valgis yra silkių rašalas ?

Nė nebandžiau tada pykti 
už tokį lyg ir keistoką klau
simą, nes dar nė nežinojau , 
kokiai gi kilmei iš tikrųjų 
manasis kūnas bepriklauso. 
Pagaliau,dar nė nesusigund- 
žiau, ar čia rimtas klausi
mas, ar koks nors išjuoki
mas. Silkes, mat, mėgau tie
siog nuo pat užgimimo die
nos, užtaigi viską ir pri - 
ėmiau už gryną pinigą.. .

Kada jau šiek tiek daugiau 
apsižiūrėjau, plačiau pažinau 
žmones ir pasaulį, tai tik ta
da pamačiau, kad jame, tary
tum skruzdėlyne, įvairiausių 
tautų tautelių, tautinių grupių 
ir visokiškų ratelių, aplink 
visur net knibždėte knibžda .

Ir kada jau suradau, kad 
žemaičiai yra pati kilmin- 
giausioji giminė ir. tautini 
kilmė šioje pusėje saulės , 
tada jau nejuokais ėmiau do
mėtis. stačiai studijuoti,po 
Didžiosios Lietuvos letena 
kadaise buvusias paglemžtas 
prispaustas visas kitas, ne - 
taip jau lietuviškos dūšios, 
tautines grupes. Suradau jų 
tiek,kiek ir pirštų ant rankų. 
Dar kaip šiandieną prisime- 
nu.teisybę sakant,nes vyruo
damas įsivaizduoju, kadaise 
skaisčiai žydėjusias ir ne- 
prigulmingai nuo kitų kles
tėjusias žemaičių, aukštaičių, 
dzūkų, zanavykų, suvalkie
čių, kuršių, na ir kitų pana
šių nabagėlių karalystes, su 
jų skirtingais sostais ir 
viešpatystėmis.

Šiandieną mes daugiausiai 
visokiškų ir mandrių nutiki
mų girdime tiktai apie buvu
sią nuostabią žemaičių šalį 
ir žmones. Žinome, kad tas 
kraštas randasi į vakarus 
nuo Lietuvos,taigi neabejoti
nai ir priklauso prie vaka
rietiško pasaulio.

Rimtai šnekant, aš beveik 
visą amželį išgyvenau visiš
kai nesusigaudydamas, ku
riai kilmei iš tikrųjų, ir ku
rios šalies dievams turiu 
pavesti savo sielą.

Nekartą roviau sau plau
kus, blaškiausi vienas nera
mus,tiesiog prisispyręs pats

Taip atrodė Chicagos ] aunimo Centras ir 
tėvu Jezuitu koplyčia bei Laisvės Kovu 
paminklas po rekordinio sniego 
Čikagoje. ;

. Mums labai turi rūpėti ne 
tik milijoninis Fondas, bet Ir 
lietuvybės palaikymas oro 
bangomis. Todėl Chlcagos 
lietuviai prašomi padėti ga
limais būdais Lietuvos Al
dų stočlaLJuk šaukiame,kad 
jaunimas neina kartu su mu
mis, o kai šis atėjo Ir dirba, 
mažai kreipiame dėmesio. 
Todėl mažiau kalbėti, o veik
ti kartu su jaunimu įvatrlo - 
s e srityse labai svarbu.
tos pačios stoties 1490 AM 

savo sąžinę kamantinėjau, - 
iki galų gale galutinai susi
radau. . .

Žiūrau gi, kad mano gim - 
tinė trobelė net 2 geri met
rai stovi žemaičių žemės 
teritorijoje? Tai ir buvo ma
no tikrasis sielos išgany
mas, raktas į manąją neabe
jotiną kilmę.

Visa tai matydami .senieji 
Žemaičių žemės dievai, iki 
tol buvę gerokai užsirūstinę 
dėl mano taip ilgo neapsis
prendimo ir blaškymosi , 
tiesiog ristele nubėgo į sa
vąsias buveines, pasiglemžę 
išvargintą mano sielą.

Susitvarkęs su savąja ta
patybe, apturėjau ir dar vie
ną aiškų savo priklausomu - 
mo įrodymą.

Suradau, kad kada aš kal
buosi ne pats su savimi, bet 
su kitais, labai mielai įter
piu išsireiškimą: mielas 
Žalty, kad tave kur perkūnė
lis. . . Tas gi Žaltys- ne kas 
kitas, kaip tik žemaičių tik
rasis dievas.

Šių laikų išprusę lltauni- 
kai žemaičius ėmė pravard
žiuoti ir Samogitais vadinti . 
Ners angelskai ir silpnai į- 
kirsdamas,bet žemaičių die
vams padedant,tą knygą visą 
išguldžiau.

Vienas dalykas vis dar 
mane tebevargina, ramybės 
neduoda. Šiame krašte, kur 
pilna įvairiausių grupių, vi- 
sokiškų ratelių, net rūgščių 
kopūstų, rūgusio pieno, ku
gelio ir cepelinų mylėtojų 
draugijos, tačiau tikro že
maitiško sambūrio anei 
šnipšt. Šalia Vilniaus pra - 
radimo ir Klaipėdos pabu
dimo, tėvo, motinos ir uoš
vienės dienos,argi ne laikas 
jau būtų turėti nors vieną 
padorią tikrą žemaitišką die
ną? Visgi kantrūs tie Že - 
maitijos sūnūs: kuolą ant jų 
galvų tašyk, o jie anei krust.

Žinoma, suprantama, lau
kia savo dievų ženklo. Pra
našai sako: iki visuotino že
maičių galybės pakilimo dar 
yra galiukas laiko. Galima 
oūtų ir palaukti, bet va ir 
vėl bėda: kažin ar Anapilis 
pirmiau nepašauks ?

Aišku, kad Žemaitija dar 
pakils, sudrebins dar jie šią 
žemelę, nes jų dvasia nėra 
mirusi, nė nugalėta. Jie tik 
ilsisi po ilgųjų, šimtmečius 
trukusių grumtynių, laukda
mi, kada jų 
Perkūnas 
duos...

dievai Žaltys - 
jiems ženklą

Nuotrauka E* Bulaičio.
Nuo kovo 5 d. LA progra

mos laidos bus kasdien Iš

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

10% už 1 ųi. term, indėlius 
9/4% už 3 m. term, indėlius 
914% 'už pensijų ir namų planą = 
914% speciali taup. sąsk.
63/t% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.) = 

AKTYVAI virš 22 mi

IMA:

1t)1i% už asm. paskolas

1014 % už mortgičius

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

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

d. d.

Balio Maskeliūno
INSURANCE AGENCY LTD.

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

M8V 1C6.

* Namų — Gyvybės 
A AR* Automobilių

Ę ŲC * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
IRAI lAf Visais kelionių reikalais1551 isiooraireei pasdulyje skambinti

TORONTO, ONTARIO COO O£O1
M6P iA5 re/. oJJ- J3J/

Lietuviška maisto .gaminių krautuvė

PARKSIDE SS.
335 Roncesvallcs Avė., 
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258

banga 9 vai. vakaro Ir šešta- tienė. Parapijos salėje minė- 
dtenlals 7-8 v. v, j imą atidarė ALTos Cicero

Visi klausykimės ’r kitus skyriaus p-kas dr. Petras 
paraginkime klausytis Ir pa- Atkočiūnas ir pakvietė Stasį 
remti. Balys Svalia Liepą vadovauti iškilmėms .

Lietuvos Nepriklausomy- Įnešus Amerikos karo ver 
bės paskelbimo šventė Cice- teranų, šaulių, JAV ir Lietu- 
ro buvo minima vasariol0-ll vos vėliavas, sol. Roma 

Mastienė sugiedojo JAV ir 
I Lietuvos Himnus. Invoka- 
ciją sukalbėjo šaul. kun.Rut
kauskas. Lietuvos Neprik
lausomybės Paskelbimo Ak
tą perskaitė studentė Alvyda 
Baukutė. Buvo pagerbti žuvę 
už Lietuvos laisvę ir gyvi 
savanoriai -kūrėjai,kuriems 
prisegta po gyvą gėlę. Taip 
pat ir Sibiro kankiniui Sko- 
pui.

Cicero Miesto priklamaci- 
ją perskaitė A. Baukutė. Bu - 
vo trumpa, bet turtinga Vy
tauto Meškausko paskaita.

Pertraukos metu 995 
aukų. Vėliau atvykę į 
nėjimą ar nedalyvavę' 
suaukojo apie 200 dol.

Po pertraukos meninėje 
dalyje sol. Roma Mastienė 
akomponuojant muz. A. Jur - 
gučiui, padainavo Kačanaus- 
ko, Jančio, Stankūno, Bried - 
žio dainų.

Alvyda Baukutė paskaitė 
rezoliuciją, kuri su vieno 
žodžio pataisa, buvo priimta.

Antroje dalyje solistė Ro
ma Mastienė padainavo porą 
ilgesnių kūrinių. Dalyviams 
nenurimstant ploti, ji padai
navo dar vi eną liaudies dai
ną. Solistė įSuvo apdovanota 
gėlių puokšte.

Po oficialiosios dalies bu
vo paruošti užkandžiai. Dau
giausiai susirinkusieji gė
rėjosi nepaprasta meno 
švente - tokiu puikiu solistės 
Romos Mastienės dainavimu.

S. Paulauskas 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Vasario 10 d. 12 vai. prie | 
Cicero Miesto Valdybos buvo 
pakelta Lietuvos tautinė vė
liava. Iškilmes atidarė ALT- 
os Cicero skyriaus vicep- 
kas Stasys Liepas ir pakvie
tė Cicero Jūrų Šaulių Kuopos 
pirm.K.Milkovaj.tį pravesti 
iškilmes. Šaulė Irena Pet
rauskienė sugiedojo JAV ir 
Lietuvos Himnus.Miesto V- 
bos atstovas perskaitė Va - 
sario 16 proga paskelbtą 
Miesto proklamaciją ir pa
linkėjo lietuviams savo tau
tinę šventę netrukus švęsti 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Sugiedojus Marija, Marija , 
kalbėjo šv. Antano parapijos 
kleb. kun. Stankevičius. Iš - 
kilmėse dalyvavo ir gen. 
Daukanto Jūrų šauliai su p- 
ku Edm. Vengiansku.

Vasario 11 d. iškilmės bu
vo pradėtos 10,30 vai. pa
maldomis šv. Antano parap. 
bažnyčioje. Dalyvavo su vė
liavomis JAV karo veteranai 
ir šauliai. Pamaldų metu 
giedojo solistė Roma Mas -

dol. 
mi- 
dar
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Floridos Temomis
(T^sa Ife praeito numerio'i

Mažiau negu prieš dešimt 
metų, Amerikoje ir pačioje 
Floridoje, įvairių prekių ir 
maisto kainos buvo žemes
nės kaip Kanadoje. Betgi da
bar jos yra tokios pat kaip ir 
pas mus Kanadoje. Valgan- 
tiems valgyklose mityba kai
nuoja brangiau, negu pačiam 
pasigaminti namuose. Tai 
yra sena tiesa. Tačiau čia 
yra lyg ir maža išeitis: -yra 
valgyklų, kuriose pietūs te
kainuoja tik du su puse dole
rio. Jeigu turi gerą apetitą, 
sveiką ir geros talpos skran
dį - už minėtą sumą gali pri
sivalgyti visai dienai. Pasi
ėmęs lėkštes į rankas gali

Z.PULIANAUSKAS

dirbinių menininko Juozo pirmininkui.

kurie skirti pardavimui skly
pais. Čia matyti buvo kur ne 
kur vienas kitas namelis jau 
pastatytas ir paruoštas gy
venimui. Čia susidarėme 
vaizdą visai priešingą pir- 
mąjanV Buvo nejaukūs ir net 
nemalonūs, o apie ’ įpirkimą 
žemės nebuvo nė kalbos.

Grįžę įstaigon, padėkojom 
tarnautojai už jos paslaugą, 
užkandome ir grįžomelatgal 
į postovio vietą-St. Peters
burg Beach.

Nejudomo turto kainos 
Floridoje vienų metų būvyje 
labai pakilo, o ypač pastatų, 
esančių arčiau vandens. Ži
novų nuomone, namas dviejų 
trijų miegamųjų dabar kai
nuoja 12 - 15 tūkstančių dol. 
brangiau, negu prieš metus 
laiko. Toliau nuo vandens, 
tokiose vietose kaip St. Pe
tersburg mieste, kainos pa
sikeitusios, bet nežymiai.

(Pabaiga sekančiame numeryje)

Mano prieteliui domintis ką 
nors nusipirkti (vėliau pirko 
namą ir žemės), važiavau ir 
aš kartu pasidairyti. Jo maši 
na buvo nukeliauta per 500 
mylių kelio. Buvo sustota 
Orlando ir'Sarasotos miestų 
apylinkėse. Leidomės kiek

iki pietų uždarymo, daugiau į pietus ir vėl atgal 
prie Atlanto vandenyno į Port 
St. Lucie miestą. Šiame mies
te yra Real Estate įstaiga, 
kurios skyrių yra ir kai ku
riuose Kanados miestuose. 
Šios įstaigos tarnautoja buvo 
nuvežusi mudu į apylinkę, kur 
šios įstaigos buvo išparduoti 
žemės sklypai. Visa apylin
kė užpildyta naujais gyv. pa
statais ir gyventojais. Nauji 
ir modernūs pastatai sudarė 
akiai gana patrauklų vaizdą. 
Po šios apžiūros nuvežta į 
kitą vietą - tuščius laukus,

vaikščioti ir rinktis maistą, 
koks tik tau patinka. Išsė
męs pirmąsias lėkštes, gali 
eiti vėl iš naujo ir vėl iš 
naujo, ir vėl iš naujo ir taip 
kartoti
Pasirinkimas didelis ne tik 
pagrindinio, bet ir papildomo 
maisto, kaip įvairių pyragai
čių, vaisvandenų, kavos, ar
batos ar ledų. Tokias val
gyklas lietuviai yra pavadinę 
šmorgus-borgus. Kodėl taip, 
nežinau. Iš pasikalbėjimo 
aiškėja, kad mūsiškių vien
gungių šeimos, naudodamos 
šios rūšies valgyklas, valgo 
tik vieną kartą dienoje.

“Arpber Holidays” 
1979 M. EKSKURSIJOS 

| LIETUVĄ 
Žemiausiomis kainomis

iš MONTREALIO - BOSTONO - NEW YORKO 
VIENOS SAVAITĖS: Mnskva/Vllnius/Lenlngradas

balandžio 11 — $795.00
balandžio 25 — $795.00
gegužės 2 Ir 9 — $829.00
gegužės 16 — $839.00

birželio 7 — $859.00
liepos 12 Ir rugplūčlo2— $865.00 
rugsėjo 19 ir rugsėjo 26— $829.00 
spalio 10 — $829.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ

birželio 7

birželio 20

liepos 12

rugp'ūčio 2

rugplučlo 8

Maskva 1, Vilnius 5 Ir 6 dienos Vakarų Europoje: 
Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis 
—$1399.00
Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, Maskva 2, 
Helsinkis 2 — $1189.00
Maskva 1, Vilnius 5 Ir 6 dienos Vakarų Europoje: 
Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis 
—$1399.00
Maskva 1, Vilnius 5 Ir 6 dienos Vakarų Europoje: 
Viena, Miunchenas, Koelnas, Briuselis 
—$1399.00
Leningradas 2, Vilnius 5, Ryga 2, Maskva 2, 
Helsinkis 2 — $1189.00

VISOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie iJų grupiy galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu.

• - X Shafer
GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINĄ^ ffiCTĮtij 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU ' ' ~

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P.O. Box 116 .

South Boston, Mass. 02127
Y Tel. (617) 268-8764

Trans-Atlantic Travel Service, Inc., vidaus ir užsienio kelionių 
agentūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visų eilę 
ekskursijų j LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS ir Albina RUDŽIŪNAS

Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval.

Kailių siuvėjas
• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodehuoju
• Vasaros laiku saugojimas

, (Stbrage)

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

Highland Auto Body
>

611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 366-7281

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

(Lietuviams duodame specialių nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS
4

Savininkai V. Šulinskas & San Tel. 364-5712.

GUY 
RICHARD
ROOFER------ COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjo* ir darbo atlikėja* jum* gali būti stogdengy* Cuy 

'Richard, kuri * jau seniai lietuviam* patarnauja. Darba atlieka sgilnlngel 
Ir prieinamomis kainomis. Žauklta kai namo stogas bloga* ar kai stotele.

1979. III.7

KRONIKA
VASARIO 16-OJI 
MONTREALYJE

Šaltą ir saulėtą vasario 
18 d. sekmadienio popietę į 
Plateau salę, stovinčią ro
mantiškame Lafontaine par
ke, būreliais ir pavieniui, 
judėjo tautiečiai iš visų pla
čiojo M ontrealio apylinkių.

Rinkosi čion lietuviai vi - 
šokio amžiaus,išsilavinimo. 
Rinkosi jie tenai, vedini 
bendro tikslo ir idealo-pa- 
minėti 61- sias Lietuvos 
valstybės atstatymo sukak
tuves.

Tikrai yra malonu, miela 
ir džiugu šią brangią mūsų 
tautai dieną susitikti ir su
mesti nors keletą žodelių su 
tautiečiais, kurių netenka 
kartais matyti net per išti
sus metus. Taigi, šis įvykis

Montreal

NAMAI - APARTMENT Al - 
ŽEM&-PASKOLOS

D.N, BALTRUKONIS 
OT»M.V.S. 
sistema »ylka Realties Ine.

445 Jean Talon W, Suit* 30 5,Mtl. 
Teis 273-9181 Res.737-0844

tampa lyg ir mažyčiu foru
mu, kuomet susirenka seni 
draugai. Ar tai nenuostabu? 
O laikas daro savo negailes
tingą darbą - "tempora mu
tant" (laikai keičiasi). Dau - 
gelio jau nebesimato. Jie 
laikas nuo laiko pasitraukia 
iš mūsų tarpo amžinybėn.

Vienok širdį pradžiugina 
ir maloniai šildo, matant to
kį gražų būrį mūsų jaunimė
lio. Tačiau, nelengva pakeis - 
ti visus. Yra tokių sunkiai 
pakeičiamų. Yra tokių ir net 
visai nepakeičiamų. . .

Taigi, Susirinkom šion 
puikion salėn, parodydami 
savo lietuvišką solidarumą, 
apmąstydami mūsų tautos 
praeitį ir dabartį. Susirin
kome čionai taipgi pasiro
dyti, kad dar esame gyvi ir 
kūnu ir dvasia. Susirinkome 
čionai seni ir jauni, kad iš-, 
bandytume savo meniškus 
sugebėjimus.

Aukštai virš scenos-Lie
tuvos Vytis ir trys datos: 
1251 -1918 -1979. Tai medžio

EKSKURSIJOS | LIETUVA 1979
IŠVYKIMO DATOS:

Gegužes 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 ŠĮ
KRAŠTA - KANADĄ.

KELIONĖ į MIAMI TIK $129 - LĖKTUVU 
Rąžyti angliškai:

ADRIA TRAVEL SERVICE
(ADRIA VOYAGE INC.)

• 4159 St. Lawrence Blvd.,
Montreal, P.Q. H2W 1Y7

f I ladimirL rb an c/
Tel. (514) 844-5292 & 844-5662

KELIONĖMS [ LIETUVAI AT ARNAU J AME VIRS 26 METAI !

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Šiaučiulio darbas. Po pertraukos atėjo eilė
Programą ir patį minėji- pasirodyti mūsų šauniajam 

mąpravedė dvi Petro ir Irę- Gintaro Ansambliui, veda- 
nos Lukoševičių dukros Rasa mam dabar Inos Kličienės , 
ir Ina. Jos šiapus Atlanto Rasos Lukoševičiūtės , Algio 
gimusios ir užaugusios mer- Lapino ir Andriaus Lapino . 
ginos, tačiau- ir žodžiu ir Tenka tikrai nulenkti gal- 
dvasia- tikros lietuvaitės. vas prieš šiuos jaunus žmo-

Ina Lukoševičiūtė atidaro nes, dirbančius tokį gražų ir 
minėjimą. Būrelis šaulių - kilnų darbą.
veteranų įneša Lietuvos,Ka- Jaunimas šauniai atliko 
nados ir Quebec'o vėliavas , eilę tautinių šokių,paįvairi - 
šauniai vedami Igno Pet- no birbynių duetu Algis La- 
rausko. Nuaidi Kanados pinas ir Gintaras Nagys, pa- 
Himnas. Seka sveikinimai . grodami "Siuntė mane mo- 
Kalba Quebec o vyriau- tinėlė", kuris nuskambėjo 
sybės atstovas. Jis žada lie- tikrai pasigėrėtinai. Jiedu 
tuviams ir kitoms tautybėms tą dalyką atliko nieko ne
užtikrintą rytojų. Toliau žo- blogiau už Expo 67 laikais 
dis mūsų bendro likimo bro- girdėtus brolius Budrius iš 
lių nuo Baltijos krantų-estų tėvynės. Toliau mergaičių 
atstčvo. oktetas melodingai sudaina-j

Galiausiai į sceną išeina vo "Linelius raunu ne viena'.' 
svečias, dabar gyvenantis Po jų ansambliečiai šokėjai 
saulėtoje Floridoje,ilgalai- atliko Blezdinginį Jonkelį, 
kis ALTos p-kas dr.K.Bo- Abrūsėlį, Aštuonytį ir Ma - 
belis. Tai nuostabus kalbė- lūną. Tikrai i bravo mūsų 
tojas. Jis kalba laisvai, be šauniesiems gintariečiams ! 
jokių užrašų, kalba liejasi Jiems nuo scenos nudundė- 
nuolatiniu sriautu, be jokių jus, žiūrovai griausmingai 
sutrikimų. Jis kalbėjo gi - plojo.
liai prasmingai, Montrealio Dabar išeina Rasa Luko- 
publikai pritaikytu žodžiu . ševičiūtė su Eug. Matuzevi - 
Man yra tekę girdėti daugelį čiaus poema - Ji Mano Že-
kalbėtojų, tačiau dr. K. Bo
belis bene viršijo visus savo 
puikia retorika.

Toliau Ina Lukoševičiūtė 
paskaitė rezoliuciją, adre
suotą Kanados ministerial

mė. Jau pasižymėjusi dek- 
(Nukelta į 8 psl.)

PARDUODAMA SOFA - kaip 
nauja, 600 dolerių vertes — uz 
$300.

Skambinti - 674-4909

kelnėms- 
pristatant 

ir atsiimant
M PHILIPPE IZZI ___

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

........... 7661-A CENTRALE 
495-90e AVĖ 

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

766-2667. '

Mechanizuotas rotų ir kitų dalių reguliavimo*. Korė* (Body) taisymo, ir 
Jofymo* nautome gorole ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės - 
De La Verendrye , pr e L opi er r e ir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psl.

7

7



NL REIKALAI
NL Spaudos Balius ba L. 21 

čL atvelykio šeštadienį Auš
ros Vartų parapijos salėje. 
Balius yra laukiamas visų 
montrealiečių, nes progra
mai išpildyti atvyks Toronto 
vyrų choras vadovaujamas 
sol. V. Verikaičio. Taipgi 
numatoma ir daugiau svečių 
iš Toronto, jų tarpe NL spau
dos karalaitė Vida Barakaus- 
kaltč.

• NL Bendrovės Valdybos 
pirmininkas J. Petrulis pra
eitą savaitgalį sugrįžo iš 
Floridos po 8 savaičių atos
togų.

Prieš savaitę sugrįžo iš 
Floridos atostogų ir vicep. 
L. Girinis- Norvaiša, kuris 
su verslo kompanjonu Al
bertu Norkeliūnu.ten pralei
do kurį laiką.

Choras, diriguojamas M me 
M. Roch. Prie pianino Mme 
D. St. Pierre- Martel. Pir
miausia mišrus choras at
lieka J. Naujalio Dainų Dai - 
nelę ir J. Zdaniaus Siūbau 
Lingau Paukštelis.

Toliau perima vyrų cho - 
ras su dviem dainom: J. 
Dambrausko Jau Žirgelis 
Pabalnotas ir J. Karoso Au

Dr. K. Bobelisgo Kleme Klevelis. Su daina -

. — MŪMTHEFUJa LIETINIU
UI AS KREDITO UNIJA

"LITO*' metinis noriu susirinkimas 3ouklomos kovo 17 d., leStodieni, 4 vol. 
po pietų Aušros Vertu parapijos salėje, 1465 De Seve St. Montreol, P.O. Re. 
glstryclja prasidės puse valandos anksčiau. Po susirinkimo - vakarienė.

SPORTO PARAMOS BALIUS
Kovo 3 d. Montreal!©

Sporto Klubas Tauras meti-
visą salę buvo apkrauti į - 
vairiausiais valgiais, ku -

niame baliuje susirinkusius 
puikiai pavaišino netik gerai 
paruošta vakariene, bet ir 
dainomis, kurias dainavo AV 
Choro Okteto Vyrai.

Sporto rengėjų vakare Ok
tetas nusiteikė irgi sportiš
kai: išsivilko iš juodų švar-

riuos patys svečiai pasiim
davo į lėkštes, o pasiekus 
paskutinę stadiją, patys pa
minėti "kukoriai" atplovė 
kiekvienam po gabalą ge
riausios jautienos kepsnio.

H. Celtorius dėkojo atsi
lankiusiems ir lyg nusivilda-

kų, vienmarškiniai susėdę 
scenoje prie stalų, akompo- 
nuojant jų dirigentei M me 
Roch, padainavo keletą dainų. 
Publika karštai plojo.Jų iš
pildyta dainų pynė bei nefor
mali laikysena visiems buvo 
maloni naujiena ir patiko.

mas, kad per mažai atsilan
kė. Svečių galėjo būti dau
giau, bet tą patį vakarą, šv. 
Kazimiero salėje vyko tradi
cinė Kazimierų vakarienė ir 
iš tos miesto dalies pas 
sportininkus mažiau atsilan
kė. prp.

vo šauniai. Po to- dvi dainos 
mišriam chorui-L. Abariaus 
Augau Aš Pas Tėvelį ir S. 
Sodeikos Lietuva, Mano Šiau
rės Pašvaistė. Nutilus pas - 
kutiniems mūsų dainų akor - 
dams, publika ilgai ir nuo
širdžiai plojo.

Dabar pranešėja Ina Luko- 
ševičiūtė pakviečia scenon 
visus ansambliečius su jų 
vadovais. Žiūrovai nesigaili 
savo delnų.

Galiausiai mūsų maestrė 
Mme M. Roch pianinu.paduo
da Lietuvos Himno akordus . 
Choras drauge su visa sale 
galingai sugiedą šią didingąją 
giesmę.

Užbaigėme šį įspūdingą 
minėjimą. Vėl masės tau
tiečių judėjome, skubėjome 
namolia, linkėdami vieni ki
tiems-iki sekančio

75 METŲ.
SPAUDOS ATGAVIMO 
SUKAKTIS

Šiemet minime mūsų 75 m 
spaudos atgavimo sukaktį.

Montrealyje Lietuvių Ka - 
talikių Moterų D-ja šiai su - 
kakčiai paminėti organizuo
ja iškilmingą ir įdomų va - 
karą KOVO 31 d. , šeštadienį, 
Aušros Vartų parapijoje.

Prelegentu sutiko būtikun. 
Pr. Gaida iš Toronto. Me - 
ninę dalį ruošia Birutė Na- 
gienė.
• VOLUNGĖ, dainos viene
tas,intensyviai ruošia naują 
programą, su kuria dalyvaus 
ir Jaunimo Kongrese Euro
poje.

Choreografė Birutė Vait- 
kūnaitė-Nagienė buvo nuvy
kusi Torontan, apipavidalin-

MONTREALIO LIETUVIU AKADEMINIS SAMBŪRIS

kovo mėn. 23d., penktadienį, 8:30 vai. vak. 
Ausros Vartų parapijos saloje,

1
^ pristato

risijaukinsiu Makalą
nauja HENRIKO NAGIO poezijos rinkini.

Knyga aptars dr. Ilona Maziliauskiene, 
dainuos sol. Gina Capkauskiene, 
akompanuojant Zigmui Lapinui, 
iš rinkinio skaitys 
Henrikas Nagys.

Po meninės dalies — kava, lengvos vaisęs, vynas, 
įėjimas: $3.00.

ka rto. D. N. B. U jų dainas judesiais.

MONTREAL WEST '

o Bernardo ir Violetos Jū
rų duktė Laimutė Doell su 
savo vyru gaudami lietuviš
ko gintaro išdirbinių iŠ Vo
kietijos- pardavinėja juos 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Pirkusieji džiaugiasi, 
kad pas juos daug žemesne 
kaina galima įsigyti vertingų 
išdirbinių.
o Pas B. ir V. Jūrus sve
čiavosi Jonas Statkevičius iš 
West Lome, Ont.

o Bronius Bunys, sulaukęs 
65 metus amžiaus ir išdir
bęs 25 metus Royal Banke, 
buvo bendradarbių ir banko

vadovybės pagerbtas ir ap
dovanotas pinigine dovana.

Jam taip pat buvo sureng- 
tas pagerbimas artimųjų ir 
gan gausių giminių tarpe pas 
seserį K. Petrulienę, kur 
buvo apdovanotas senioro 
kėde. Ta proga dalyvavo 
Kazys ir Onutė Adomavičiai 
iš Bostono ir Dalia ir Ed
mundas Petruliai iš Kings - 
tono.
• Ona Verbylienė buvo su
sirgusi ir gulėjo Montreal 
General Ligoninėje.
• Mirė Pranas Jasutis 81 m. 
amžiaus. Gyveno Chateau- 
guay, P. Q.

Grojant Jono Celtoriaus 
gerai įrengtam plokštelių 
aparatui, visi šoko ir links
minosi iki vėlyvos nakties.

Kalbant apie šį vakarą, 
verta aptarti šaunią vaka
rienę. Pirmiautln- ji buvo 
paruošta pačių sportininkų 
vyrų, vadovaujant Jonui edi
torial ir Dainiui Lukoševi
čiui. Ilgiausi stalai net per

VASARIO 16 MINĖJIMAS...
(Atkelta iš 7 psl.) 

lamatorė, ji šį dalyką atliko 
meistriškai, meistriškai tiek 
laikysena, tiek ir pačiu kūri
nio perdavimu.

Galiausiai, užuolaidai nu
sileidus, scenoje išsirikiuoja 
mūsų Montrealio vyresniųjų 
žmonių pasididžiavimas - 
Aušros Vartų Parapijos

LEONAS GUREOCAS

AUTOMOBILE
Poetise ★ Buick ★ Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

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

$•!•> Manager 
(Lietuvis orstovss) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
M« negarsu 

LEO OUREKAS

Dr. J MaiiŠk-a 
Dantų gydytoja* 

— • —

1440 rut Sle-Cathtvint Oittu, 
SmiIc 600

Tel: S66-8233. 481-8328

DR. A. O. JAUGELIENt
Dantų gydytoja

- • -
i4io ouy rnuurr 

surra it. ta 
MONTUAL V.Q.

Tol. 932- 6662. nemų 737.9681.

mu montreal west
11 WESTMINSTER SOUTH

automobile

489-5391

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

AKTYVAI — virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniai* 10-3 = term, indėliu* 1 metų 10%

Antradieniai* E term, indėlius 2-3 metų 9%%
1 = pensijų ir namų *-tos ....... 9%

Trečiadieniais uždaryta E taupomąsias s-tas .......9%
Ketvirtadieniai* 10-8 E depozitų-čekių g-tas........ .......6%
Penktadieniais 10-8 E C’UODA PASKOLAS:

10V*%= asmenines
Sežtadieniat* 9-1 = nekiln. turto ...................10i/4%
Sekmadieniais 9.30-1 = investacine* ............. .......1014%

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

Nemokamo visų norių gyvybės drauda pagal santaupų dydi $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — Iki $10,000. 
Parduodama "American Express" kelionių takius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas tekių ir sgskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas —— na 

PELNAS, bot sgiiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Dr. E. Andriukaitis, -o.. r-.c.e. <<=>

Ttu.i S22-7236 Montreal H2J 1 K4
832. BOUL. IT-JOStrH E. P. Q. CANADA

Dr.A.S. Popieraitis
n.A.. M.D.. C.M., M.8*.. L.M.C.C .'E.R.C.S.(<,>

Medicol Art* Building, 
1538 Sherbrook St. W.«t, Tol, 931-4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

SVARBU
NAMŲ DRAUDIME TURĖTI VAGYSTES DRAUDIMĄ 
INVENTORIUI.

“ĮSIDĖMĖTINA”
KAD VISOS DRAUDIMO BENDROVES DRAUDŽIA

TIK $100i).- PRIE BENDRO DRAUDIMO KAILINIUS

IR BRANGENYBES, VAGYSTES ATVEJU.

LEFEBVRE & ROBERT
AAWtMUMMrr ■ NMMrtMf 

PARDAVIMAS

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open, 
Somedi: 9 a.m. 6 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraiton gratuite - Free delivery
Skubu* ir nekainuojantis pristatymo* 
7626, rue Cęntral St.tVllle LaSalle

366-9742

365-0505

TODĖL REIKIA APDRAUSTI 
KAILINIUS IR BRANGENYBES, 

PRIEDINIU DRAUDIMU.

ADAMONIS Insurance Agency Inc.
Tel.: 722-3545

ĮVAIRIŲ

BALDŲ

PER 

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

NOTARĖ

Rūta Pocavskas,BCi.
NOTAI R* • NOTARY 

TITLE ATTORNEY

5947 Pork Avo. Montreal, P. 0. H2V 4H4

Tali 279.1 161; Res. 636-9909.

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

DANPAR REALTIES CORP.

8 psl.

ADVOKATAS

R. Ji. Išganaitis, BA, BCL

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, bjl, B.c.u
Švito 827, 3 P/ac* Yi/ia M«r/a, 

Montree/, Quebec H 3B 2E3
Tol. (514187 h 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BA, B.CJ-
148 Nvtrv Dtvt Strvvt E. Juife 205.

Te/.- 848-2043; 884-2044

310 VICTORIA AVENUE SUITE 409 
MONTREAL QUEBEC CANADA 

.' M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje
Ir.vestacijos J^A. V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 33th Avenue, Montreal 409 

TKL.727-3120 Namų 376-3781

AgentOra veikia nuo 1945 m.

Albarta* N O R K E L I 0 N A S , BA. GS.G, LB.
Komorcinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

• Užeikite ir Įsitikinsite, kad Ųnonsj* baldai yra 
aukŽto* kokybės ir prieinamomis kainomis.

o Didelio pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635CEMTRALI rieAVEMUE VASALU 363-3887

I 7043 CRNTRALR 344-1283 |DKCORATION|

. —_ _ lYlūMTREflllū LIETIMUI 
L1IZ153 HREOira UMJH

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tes 6.0 %
Taupomąsias s-tes 9 <25 %
Pensijų planas *.5 %
Term. Ind. 1 m. 10.15%

Duoda nemokamų gyvybė* apdrau
dę Iki $2,000 ui feup. s-te* sumos.

DUODA PASKOLAS:
Asmenine* ......................... 11.5%
Nekilo, turtą ................ 11.0%
tokių kreditą ..................... 12.0%
Investecines nuo ...................12.0%

Nei. tek. gyvybė* epdr. Iki $10.000

KASOS VALANDOS:
1465 Da Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 Iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki t v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniai* nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniai* nedirbama vasara nuo 
gegulės 15 iki spalio 15 d. ir per visu* ilguosius savaitgaliu*.
3907-A Rosemount Blvd.: , ketvirtadieniai* nuo 6 iki 8 v.
vakaro ir penktadieniais nuo 12 Iki O v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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