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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

kalbama APIE PENKTĄJĮ 
KARĄ

JAV prez. G. Fordas, kal
bėdamas apie Artimųjų Rytų 

s kofllktus, suminėjo, kad dėl 
Ji ten vykstančios arabų Ir Iz

raelitų nesantaikos , galės 
kilti penktasis karas. JAV- 
bėms tada tektų kariauti 
prieš Sovietų Sąjungą. Pre
zidento nuomlne, nedelsiant 
turėtų Įvykti oficiali pasi
rašytina talka Artimuose 
Rytuose Ir tokį talkos nuro
dymą Prezidentas perdavęs 
diplomatams . Klss Inge ris, 
besiruošdamas skristi Į Ar
timuosius Rytus, gavęs Iš 
Izraelio ambasadoriaus pa-^ 
siūlymą Sinajaus talkai, nu
rodydamas , kad Izraelis 
pasiruošęs pasitraukti Iš 
Sinajaus kalno, bet kol Siri
ja užpuldlnės ramius ūkio 
žemdirbius, Izraelis Iš Go- 
lano aukštumų nepasitrauks.

Izraeliui Sinajaus kalnų 
kelių atidavimas arabams 
būtų lygus atldavlmuf alyvos 

l versmių , kurias Iki dabar 
jie naudoja. Bet JAV prez. 
G. Fordo įspėjimas grįžti 
prie talkos, gali būti Izrae
liui svarbesnis.

. . . NESĄ. NIEKO 
NELEGALAUS. . .

JAV ČIA direktorius Wil
liam Colby viename pareiš
kime pasakęs, kad nieko ne
legalaus nėra kai Kongreso 
atstovai , Išvykę į užsienį,. 
kaip Ir visi kiti pHlečlal,CIA 
žmonių yra sekami. Šis 
valstybės saugumas sekąs 
su kuo jie susitinka, o jęl 
nėra nieko įtartino, tokiems 
bylos nedaromos. B© to,būtų 
geriau, kad Kongreso atsto
vai neturėtų turėti Imuniteto 
Ir kad užsienį ČIA neturėtų 
sekti , taip rašo " The Re
view of the News ”,

Šventiškai ’ nusiteikę Įvairių 
tautų paradą stebėjo be me
ro R. Daley, kongresmanas

E. Derwlnskl,4 kon. Dauž- lyvavo Įvairios lietuvių or- talpino labai Įdomių stralps- 
vardlenė Ir kiti aukšti vai- . ganlzacljos. Taip pat ta pro- nlų.
džlos pareigūnai.Parade da- ga Chlcagos laikraščiai .pa- Nuotrauka C. Genučio.

SUKILO IR 
KATALIKAI

Portugalijoje vyko Ir 
vyksta socialistų, stiprus 
maištavimas, kad vyriausy
bė nepatektų komunistams. 
Pirmadienį Išėjo Į maištą Ir 
katalikų organizacijos su pa
sekėjais. Braga mieste de
gino Ir daužė komunistų cen
trinę būstinę, šaukdami - 
šalin komunizmas, mes ne
pasitikime jais Ir pan. Ka
talikų primatas archlvysku- 
pas Francisco Marla de SU- 
va su 2500 tikinčiųjų de
monstruodami siekia Išlalu 
kytl demokratiją Portugali
joje.

CIRKAI 
PAGROBIMUOSE

Praeitoje savaitėje Japo
nijos teroristai / pasivadinę 
raudonosios armijos ka
riais / pagrobė JAV konsulą 
Robert C. Stebbens Kuala 
Lumpur mieste Ir kartu ke
liolika įkaltų. Teroristai pa
reikalavo, kad Japonija Iš
leistų Iš kalėjimo jų 7 na
rius. Po Ugesnlų derybų Li
bijos vyriausybė sutiko įsi
leisti teroristus Ir po 2-jų 
dienų Japonijos lėktuvas nu- 
sįleido Tripolyje net su de
šimčia teroristų. Mat 2 tero
ristai - kaliniai nesutiko Iš
vykti Iš Japonijos.

Japonijos teroristai atsi
vežė keletą galingų bombų, 
kurias perėmę muitininkai, 
tuojau Išsprogdino.

New Yorke prie Yorktown 
Heights gyvenančio multimi
lijonieriaus Edgar Bronf
man pagrobtas sūnus Samu
el 21 m. amžiaus. Jis buvo 
Išvykęs Iš namų penktadie
nio vakare. Pagrobimo metu 
jau buvęs kelyje link namų 
Purdys, N. Y., kur sulaiky
tas 3-jų pagrobėjų. Sakoma,

BENDRUOMENYBĖS
III PLJK IŠVYKA PIETŲ AMERIKON, organizuojama PLB valdy

bos, įvyks 1975 m. gruodžio man, 20 r- 1976 m. gausio lOdianomis .
Bus aplankyta: Argantina, Urugvajus Ir Brazilija. Išvykai ragis- 

truojami jauniajiir vyrasniaji. , Gavimui užsiragistravimo blanku, dau
giau informacijos bai žinių^apia kai tonas kainą, prašom skubiai rašy
ti adrasus . UI PLJK I^VYK A, 4428 S. Rockwall Ava.,, 

Chicago, III. 60632 USA arba vakarais 
skambinti:/3W 476-060 1. ,

Ste. Scholastique apylinkės farmerių ir jų rėmėjų publika 
festivalio meta susiformavo į The Community Information
and Action Centre (ClAC ).

kad nėsą pagrobimo tikslo 
su tėvo išpirkimu, nors tė
vas esąs Ir prezidentas The 
Seagram Company Ltd.

NUTEISĖ GRAIKIJQS 
KARININKUS

Teismas , trukęs apie 3 
savaites, paskelbė nuo 4 Iki 

‘‘The Montreal Star'1

12 metų kalėjimo bausmes 
14 - kai karininkų. Jie buvo 
teisiami už praeitų metų ne
pakankamą pasipriešinimą 
turkų Invazijai Kipre. Jiems 
leista apeliuoti. Septyni 
aukšto rango karininkai jau 
buvo įkalinti šių metų pra
džioje.

THE NEW YORK TIMES 
pasirodė straipsnis, liečiąs 
baltlečlų bylą Europos Sau
gumo Ir Bendradarbiavimo 
Konferencijoje. Šiame 
straipsnyje paaiškinta, kad 
suomių policija suėmė Vilko 
pirmininką dr. Juozą Valiū
ną Ir Laisvųjų Latvių Pasau
linės Federacijos pirminin
ką Uldls Gravą, nes saugumo 
organai bijoję, ” kad jie at
važiavo protestuoti prieš So
vietų pagrobimą Estijos, 
Latvijos ''Ir Lietuvos ”, To
liau pastebėta , kad šie du 
baltlečlal buvo paleisti 1-, 
kad ponas Grava buvo para
šęs laišką , -elkalaujantį 
Baltijos valstybių laisvės, 
kuris pasirodė N. Y. Times 
liepos 27 d. laidoje.

THE NEW YORK TIMES 
savo liepos 31 d.laldoje^ Įdė
jo specialų pranešimą Iš 
Helsinkio. Pranešimas dau-* 
glaustai liečia Baltijos vals
tybes. Ten rašoma, kad suo
mių saugumo organai esą 
susirūpinę dėl galimų pro
testo demonstracijų. Toliau 
dėstoma :

NEVISADA VISI 
PATENKINTI

Montreallečlal laukia di
džiojo tarptautinio Mirabel 
aerodromo užbaigimo. Mat 
dldleslęms užsienio lėktu
vams nebus leidžiama Dor- 
val aerodrome nusUelstl Ir 
tuomet sumažės triukšmas 
ties Montreallo miestu, o 
ypač St. Laurent miesto da
lyje. Ste Scholastlgue 
naujoje aerodromo apylin
kėj gyventojai šito triukšmo 
bijodami, skundžiasi Ir pro
testuoja, motyvuodami kal
nų kritimu n”osavybėms kai 
nori apleisti šią apylinkę. 
Praeitą savaitgalį, nežiūrint 
amžiaus, apie 15000 asmenų 
susirinko Į Noel Lalonde 
farmą festivaliui, pareikšti 
solidarumą farmerlams , 
tuo pačiu padidinti jų pro
testą bei subsidijų gavimą 
IŠ vyriausybės.

Š.m. rugplūčlo 1 d. Iš’Vll- 
ko New Yorke buvo du kar
tus telefonu pasikalbėta su. 
Vilko pirmininku dr. Kęs
tučiu Valiūnu. Pirmą kartą, 
anksti rytą, Valiūnas kalbė
jo Iš Helsinkio. Jis pasi
džiaugė , kad pabaltlečlal 
Helsinkyje veikla energin
gai. Jau Išdalinta apie trys 
tūkstančiai paruoštų Infor
macinių lapelių. Susitikinė
jamą su Suomijos, Švedijos 
Ir kitų tautų spaudos bei 
delegacijų atstovais. Ypa
tingai artimai bendradar
biaujama su telegrafo agen
tūra REUTER. Platesnė In
formacija duota JAV, Angli
jos, Vakarų Vokietijos, Ispa
nijos Ir kelioms kitoms am
basadoms . Dr. Valiūnas 
prašo tęsti budėjimus Ir de
monstracijas.

Tą pačią dieną, 3 vai.p.p 
dr. Valiūnas vėl buvo pa
siektas jau Stockholme. Jis 
papasakojo, kad lietuvių Ir 
estų jaunimas suruošė de- 
mostracljas pačiame Hel
sinkio mieste. Kad būtų Iš
vengta areštų, demonstrantai 
buvo pasiskirstę Į kelias 
grupes. Demonstruota ne tuo 
pat metu Ir Įvairiose vleto - 
se - net šešiose. Du latvlal- 
vlenas Iš Kanados, kita Iš 
Stockholm o - protestą reiš
kė prlsįrakinę grandinėmis 
prie vienos tvoros. Jie ten 
Išbuvo tris valandas. Suva
žiavo net septyni automobi
liai, pttnl suomių policijos, 
bet niekas nebuvo suimtas. 
Vengė sukelti atgarsį tarp
tautinėje spaudoje.

Trečią valandą Helsinkio 
laiku latvis Uldls Grava, Pa
saulinės Baltų Santalkos pir
mininkas, estų atstovas Kari 
Laantee Ir Vilko pirminin
kas dr. Kęstutis Valiūnas 
prie suomių didvyrio Man- 
narhetmo paminklo padėjo 
gėlių vainiką. Švedų Ir suo
mių spauda mirgėte ml-ga 
pabaltIečių nuotraukomis It 
aprašymais . Dr. Valiūnas, 
Grava Ir kiti tikisi susitik
ti su Europos socialistų va
dais, kurių kongresas Stock- 
holme rugplūčlo 2 d./Elta /.

Pavergtųjų Tautų paradas tljo tautos, Vokietija.^Ukral- 
Įvyko liepos 19 d. vidur- na, Lenkija, Čekoi/lcvaklja, 
mlestyje Ir dalyyavo Pabal- Vengrija , Slovakiją, Ir kt.
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1/2 Lietuvos i ši ai svirtim ą! U 2 ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Lovaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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RYŽTINGOM VEIKLON LIETUVAI 
LEMTINGOSE DIENOSE
/Liečia: JAV Lietuvius NL./ 

Mūsų lietuviškoji išeivija 
lemtingomis Lietuvai dieno
mis parodė gilų padėties su
pratingą ir aktyvumą. Wa- 
shlngtonan pasiųstų laiškų, 
telegramų skaičius toli pra
lenkė 1OO, OOO. To dėka bu
vo pasiekta , kad lietuvių 
atstovai su kitų tautybių va
dovais liepos 26 d. išvaka
rėse, prieš prezidentui G. R. 
Fordui išvykstant į Helsinkį, 
buvo pakviesti į Baltuosius 
Rūmus, kur prezidentas tvir
tai pabrėžė, kad JAV Ir to
liau nepripažįsta prievarta 
įvykdyto Lietuvos Inkorpo
ravimo į Sovietų Sąjungą Ir 
Helsinkio susitarimais tas 
nusistatymas nebus pakeis
tas. Reikšdami padėką pre
zidentui Fordui, mes vis 
dėlto nesame pilnai paten
kinti, kad Lietuvos klausi
mas nebuvo stipriau Iškel - 
tas Eoropos saugumo konfe
rencijoje. GI jautriesiems 
lietuviams , kurie Iš ’visų 
miestų Washlngtoną apipylė 
savo raštais Ir telegramo
mis, dėkojame.

Prezidento užtikrinimas 
Buvo laimėjimas. Pasiekę 
to , mes lygiai turime būti 
veiklūs Ir toliau. Kovodami 
prieš okupanto kolonializmą, 
turime parodyti budrumą, 
kad būtų laikomasi Helsin
kio susitar-lmo punktų, ku-
Hals užtikrinama daugiau 
žmogaus laisvių. Dabar ne
leidimas iš Lietuvos atvykti 
perskirtų šeimų nariams, 
konfiskavimas siunčiamų Iš 
laisvojo pasaulio spaudinių, 
atėmimas iš turistų veža - 
mų leidinių, apskritai 'žmo
gaus teisių nepaisymas yra 
Helsinkio susitarimų lau
žymas. /■

Amerikos Lietuvių Tary
ba, vadovavusi laiškų-tele- 
gramų siuntimo vajui dėl 
Lietuvos Inkorporavimo ne
pripažinimo , daba t- imasi 
Iniciatyvos budėti dėl Hel
sinkio susitarimais garan-

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Š. m. balandžio 30 d. "Ne

priklausomos Lietuvos" lai
doje buvo patalpintas raši
nys pavadintas " Kita lapo 
pusė", pasirašytas "Dalyvls- 
P.P.".

Tas rašinys nuo pradžios 
Iki galo yra pilnas prasima
nymų, kitų lietuvių žemini-1 
mo bei tiesiog melo, kuris r 
m us žem lau pas iraš lūs lūs 
tiesioginiai liečia tai, kad 
tas P.P., rašydamas apie 
apylinkės valdybos pirmi
ninką, jį pavadino " nerink
tasis pirmininkas ",kai mes 
visuotinio lietuvių susirinki
mo buvome įgalioti parinkti 
2 psi.v

tuotų žmogaus teisių įgyven
dinimo. Todėl visi yra pra
šomi tuojau pranešti Ameri
kos Lietuvių Tarybai / 2606 
W . 63 St., Chicago, Hl..
60629 / šiais atvejais :

Jeigu kam dabar po Hel
sinkio susitarimų nebus lei
džiama atvykti Iš Lietuvos 
pas saviioslus į JAV ;

Jeigu kam vykstant į Lie
tuvą būtų atimti vežami 
spaudiniai ar kitos dovanos ;

Jeigu būtų konfiskuoti ar
ba Iš adresato atimti paštu 
siunčiami spaudiniai ar kiti 
dalykai ; kad būtų tikrumas, 
telkia siųsti tokias siuntas 
registruotas ;

Jeigu būtų vykdomi kokie 
kitokį žmogaus teisių lau
žymai okupuotoje Lietuvoje.

Visus tokius faktus prašo
me nedelsiant pranešti Ame
rikos Lietuvių Tarybai, pa
žymint su kuo taip atsitiko, 
kada, kur, koks asmuo ar 
kokia okupantų įstaiga tuo 
žmogaus teisių laužymu nu
sikalto.

Tuo dalyku Interesuojasi 
Kongreso nariai Ir valdžios 
žmonės Washingtone. Ame
rikos Lietuvių Taryba, pa
laikydama su jais artimus 
ryšius, painformuos juos Ir 
spaudos atstovus. Kėlimas 
protestų dėl šitokio Helsin
kio susitarimų laužymo, pa
dės Lietuvos laisvinimo rel- 
kalul Ir šioje srityje būkime 
energingi kaip Ir laiškų - te- 
legTamų siuntime.

Nekartą patyrę mūsų vi
suomenės nuoširdų bendra
darbiavimą su Amerikos 
Lietuvių Taryba tokiuose 
mūsų tautai Ir kraštui svar
biuose reikaluose, raiškia
me padėką Ir tikime, kad Ir 
šiuo kartu mes nepasitiksi
me nebyliai okupantų sauva
liavimo Ir pagrindinių žmo
gaus teisių laužymo atvejais.

Dr. Kazys Bobelis 
ALT Pirmininkas

šių metų valdybai žmo
nes. To susirinkimo protoko
las, sustatytas 1974 m.lap
kričio mėn.lO d. apie tai sa
ko šitaip : " Buvusiai valdy
bai atsistatydinus, sekė nau
jos valdybos rinkimai, buvo 
pasiūlyti 9 kandidatai, tačiau 
perskaičius kandidatų sąra
šą, vienas po kito visi savo 

.kandidatūras atsiėmė, dar 
buvo keletas palūlymų dėl 
valdybos sudarymo, bet ne
sėkmingai . Tada Pranas 
Dauginas pareiškė, kad jis 
su Juozu Paukščiu dviejų 
savaičių laikotarpyje suda
rysią naują valdybą. Susi
rinkimo dalyviai jiems pri
tardami paplojo ".

PANORAMA
KŪRYBINĖS LAISVĖS VARDAN

Aš — jūsų kolega, lietuvių režisierius. Esu 
pašalintas iŠ teatro už tai, kad viešai išreiškiau savo 
meninius įsitikinimus, nesutampančius su socrea- 
lizmo estetika ir atsisakiau eiti j kompromisus su sa
vo sąžine.

Menininkas neturi pasirinkimo teisės — to
kia yra rūsti ir neperžengiama tarybinio gyvenimo 
realybė. Arba jis kuria taip, kaip reikalauja oficiali 
doktrina, arba išmetamas už borto.

Kodėl aš pasipriešinau, kai kiti ir toliau dirba 
savo darbą? Norėdamas tarnauti savo mažos tau
tos kultūrai, menininkas yra despotiškai privers
tas prisitaikyti prię esamų sąlygų. Penketą metų 
aš vadovavau seniausiam Lietuvoje Kauno dramos 
teatrui, aštuonetą metų stačiau įvairaus žanro 
spektaklius. Ir beveik pusės gyvenimo man prirei
kė tam, kad apčiuopčiau tarp standartų ir šablo
nų merdinčią teatro paslaptį, pažadinčiau scenos 
meno gyvybę ir nors iš dalies išreikščiau tai, kas pul
suoja konkrečioj-erdvėj ir laike. Spektaklį'aš suvo
kiau, kaip pilnai įkūnytą sceninę viziją, kaip daugia
reikšmę metaforą, kaip universalų žmogaus kan
čios modelį, kuriam suteikta tobula ir unikali teatri
nė forma. Mane kankino noras sugrąžinti mūsų tea
trui prarastą dvasingumą, spektaklio kaip ritualo 
pajautimą. Bet kuo stipriau manyje brendo mano 
meninis tikėjimas, tuo sunkiau darėsi mano kūri
niams išvysti dienos šviesą. Kuo toliau siekiau spek
taklio visumos, tobulumo, tuo sunkiau man buvo 
daryti kompromisus ir žaloti savo kūrinius paga. 
vis griežtėjančius oficiozo reikalavimus. Tai galu
tinai užaštrino konfliktą, kuris, matyt, buvo neiš
vengiamas. Valdžia atsisakė toleruoti maksimalis
tinius tarybinėm sąlygom mano kūrybinius sieki
mus.

Individo nesugebėjimas prisitaikyti prie esa
mų aplinkybių pasmerkia jį pražūčiai. Tai gamtos 
dėsnis, patvirtintas floi-os ir faunos pasaulyje. Žmo
gui yra sunkiau. Menininkai, kuriems pavyko nors 
šimtąją dalim išreikšti save, jaučiasi įvykdę savo, 
kaip kūrėjų misiją ir tuo pasitarnavę sava mažos, 
nykstančios lietuvių tautos kultūrai. Dėl teisės kur
ti jie kartais yra pasirįžę bendradarbiauti su pačiu 
velniu. Jie yra įsitikinę, kac] jeigu nėra duonos, rei
kia tautos sielą sotinti nors pelais ir tuo palaikyti jos 
merdinčią gyvybę. Bet nuolatiniai surogatai, dalinė 
tiesa, pasakyta puse lūpų, palaipsniui virsta melu, 
deformuoja pačią menininko prigimtį ir gimdo 
pseudokultūrą. Artėja riba, už kurios laukia savęs 
išsižadėjimas. Sąžinės krachas. Dvasinė mirtis. Aš 
priėjau tą ribą ir pajutau, kad tolimesnis pseudo- 
kultūros kūrimas man neteko prasmės. Suluošin
tų, iškupiuruotų spektaklių „gaminimas“ tik prisi
dėtų prie visuomenės tvirkinimo. Susidarė situa- 
-cija'kiiriojė nėraoptimalaiis'sprėndin’id: arba be
sąlygiškai paklusti sovietinio oficiozo reikalavi
mams ir palaipsniui degraduotis, arba nutilti. Aš 
pasirinkau tylėjimą, tolygų lėtai menininko mir
čiai.

Treti metai gyvenu be teatro. Verčiausi atsi
tiktiniais uždarbiais. Gyvenu nuolatinės grėsmės 
ir pavojaus akivaizdoj.

Bet' mano nejgivendinti sumanymai, mano 
teatralinės vizijos beldžiasi į mano sąmonę ir reika
lauja laisvo kūrybinio akto. Mane smaugia pilnai 
nerealizuotas mano pašaukimas.

Todėl aš ryžausi, už teisę laisvai kurti; sumokė

ĄŽUOLO IR GINTARO SKAUTU VADOVU STOVYKLAUTOJAI ' 
UŽSI ĖMIMŲ METU (dešinėje) IR "AUŠRINĖS" MOKOSI PAS 
BROLĮ ZENKŲ. Stovykla įvyko nuo liepos 5 d. iki 13 d.

Buzzards Bay, Mass. USA. Nuotr. v. si. D. Dilbienės

Mes suradome žmones, 
sutinkančius sudaryti naują 
valdybą Ir gruodžio 1 d. 1974 
metais sušaukėme visuoti
ną susirinkimą tai valdybai 
patvirtinti. Tos datos proto
kolas taip sako : " Susirin
kimą pradėjo naujosios val
dybos atstovas Juozas 
Paukštys ir pakvietė Juozą 
Alonderį susirinkimą pra
vesti " . Toliau protokole 
pažymėta šitaip :" Valdybos 
tvirtinimas.Susirinkimo pir
mininkas J. Alonderls per
skaitė naujosios valdybos 
narių pavardes būtent : Ste
pas Šetkus, Juozas Šarap- 
nlckas , Juozas Paukštys, 
Juozas Žemaitis , Zenonas

(Perspausdiname ii "Akiračių" nr.6, birlelio mėnesio)

ti aukščiausia kaina — tėvynės praradimu. Var- 
dan'kūrybos laisvės — palikti savo gimtąją žemę, 
kuri maitino mano širdį ir protą, skatino mane kū
rybai.

Aš paprašiau teisės išvykti gyventi svetur ir 
po septynerių mėnesių kankinančio laukimo da
bar pagaliau žinau oficialių instancijų sprendimą: 
„Jūsų su šeima išvykimas laikomas netikslingu ir 
jokios apeliacijos šio sprendimo nepakeis“.

Vadinasi, yra tikslinga menininko spekuliaci
ja savo sąžine ir besąlygiškas tarnavimas totalita
riniam režimui.

Vadinasi, yra netikslinga bet koks nepaklus
numo ar savo valios pareiškimas. Ir tokiu atveju, —

Vadinasi, yra tikslingas menininko nutildy
mas arba jo supūdymas kalėjime, psichiatrinėj, etc.

Todėl aš kreipiuosi į savo kolegas, kad mano 
balsas būtų išgirstas, kol man galutinai neužčiau
pė burnos. . .Jonas Jurašas, 

Vilnius, 1974 m. gruodžio mėn.
P.S.

Sis atviras laiškas nespėjo pasiekti Vakarų.
Staiga, po dešimties dienų, dėl man nežino- 

mų-priežąsčių, šis beapeliacinis sprendimas buvo 
pakeistas ir man su šeima buvo liepta skubiai palik
ti Lietuvą.

„Visažinantieji“ ir „visamatantieji“, ilgai per
sekioję kiekvieną mano su žmona žingsnį, matyt, 
nusprendė, kad geriau būsią mus įrašyti į „laisva
noriškų“ tremtinių sąrašą ir išrauti dar vieną pikt-J 
žolę iš sveiko, gerai išlyginto socrealizmo dirvože
mio, negu leisti pasauliui naujai išgirsti apie dar vie
ną atvejį, liudijantį Lietuvos okupaciją ir žmogaus 
teisių ignoravimą. Nes svarbiausias sovietinių oku
pantų tikslas yra įtikinti laisvąjį pasaulį, kad paverg
tosios tautos beteisėje „Tylos zonoje1* jasiilro 
nelaisvės keliu laisvanoriškai, kad jos laimingai 
gyvena „darnioje tarybinių tautų šeimoje“, kur 
„klesti“ materialinė ir dvasinė kultūra.

1974 m. gruodžio 29 d. mes su šeima atsidūrė
me Vakaruose

Aš atvykau, neturėdamas iliuzijų, kad mano 
menas svetur kam nors būtų reikalingesnis, nei sa
viesiems žmonėms. Pats išvykimo faktas dar nėra 
problemos sprendimas.

Mano švęnta pareiga nelaisvėje paliktai tau
tai yra realizuoti bent dalį tų kūrybinių užmanymų, 
kurių negalėjau įkūnyti sovietinėje Lietuvoje.

Rytų Europa, — tame tarpe ir Lietuva, — 
turi daug kūrybinės potencijos, kuri galėtų pratur
tinti Vakarus, įleisti šviežio kraujo ir patvirtinti tik
rąsias vertybes, kurios yra aktualios pavergtiesiems 
žmonėms, ir galėtų suteikti naujų kūrybinių impul
sų Vakarų menui.

Lietuvių tauta turi senas istorines ir kultūrines 
tradicijas. Savo kūryba aš norėčiau priminti apie 
mano tautos sunkia dvasinę patirtį ir jos savitą me
ną.

Jeigu mano tautai, vardan egzistencijos išlai
kymo, lemta prisitaikyti ir palaipsniui tirpti totali
tarinės sistemos sūriame okeane, tegul nors tie, ku
rie pasiekė laisvą krantą, padeda išlaikyti lietuvių 
dvasinį pasipriešinimą ir sukuria tai, kas yra kasdien 
marinama sovietinio režimo.

Jonas Jurašas, 
Miunchenas, 1975 m. kovo mėn.

Jakubonis Ir Pranas Daugį - 
nas. Jie sutiko sudaryti nau
ją apylinkės valdybą. Susi
rinkimo dalyviai pritardami 
Ir juos patvirtindami paplo
jo ".

Išrinktoji valdyba tą pačią 
dieną pasiskirstė pareigom 
sekančiai : J. Šarapnlckas 
pirmininkas , J. Paukštys 
v. pirmininkas, J. Žemaitis 
sekretorius , Z. Jakubonis 
Iždininkas, P. Dauginas na
rys Ir S. Šetkus kultūrinių 
reikalų vadovas.

Tad klausimas Ir kyla,ko
kiu būdu tam slapukui P.P. 
atsirado " nerlnktasls pir
mininkas " ? Ko jis tuo sie
kią ? Sugriauti šią valdybą 
už tatai, kad ji šiemet pasi

gėrėtinai gerai dirba ? Pa
siekti to, kad ateityje jokiu 
būdu nebebūtų galima suda
ryti valdybos ?

Žinoma, būtų galima į ši
tokius melagingus rašinius 
visai nereaguoti, nes jie ne
sudaro garbės nei lietu - 
vlarns, nei pačiam laikraš
čiui. Redakcija turi pilną 
teisę šlamštų nedėti, nes jie 
kenkia bendrai lietuvybės 
veiklai Ir tai neturi nieko 
bendro su laisva spauda. 
Ypač tokie melagingi raši
niai yra gyvybiškai žalingi 
mažoms apylinkėms. Mes 
neprašome, bet siūlome nuo 
šitokių negatyvinių veiksmų 
susilaikyti.

St. Catharines Apylinkės

SKAUTAMS
GERI PAVYZDŽIAI 
PATRAUKIA
Prieš kurį laiką šioje vie

toje buvo rašyta apie Mont
real lo lietuvių skaučių "Vai
vos " draugovės sėkmingą Ir 
pagyvintą veiklą, ypač kai jos 
paruošė Ir įvykdė " Vaivo
rykštės "projektą, kurio pa-, 
rodėlės vyko daug kur, o pas
kutiniu laiku Ir Ottavoje su
silaukė užtarnauto įvertini
mo.

Atrodo, kad " Valvų " drau
govės pažymėtina veikla turi 
atgarsių Ir kitose lietuvių,— 
apyllriksse. Viena skaitytoja • 
E.N. "TŽ"Nr.30 rašo, kad 
Toronte susidariuslon " Bi
rutės " draugovėn įsijungė 
skautavuslos ar Ir neskauta- 
vuslos lietuvės moterys. Jų 
tikslas , girdi , yra padėti 
jaunesnlom skautėm ruošti 
parodėles , įvairius kursus , 
daugiau domėtis ^lietuvių tau
todaile, menu, Istorija.

Būdinga , kad Ir torontlš- 
kėm skautėm tautodailės sri
tyje labai nuoširdžiai padeda 
Ir nurodo taip pat dailininkai / 
A. A. Tamošaičiai. Į dailinin
kų ūkį netoli Klngstono, Ont. 
dažnokai atvyksta skaučių Iš
kylos, kad čia konkrečiai ga
lėtų pasisemti lietuviškos 
kultūros - stiprybės savo 
darbams su jaunąja karta.

Reiktų manyti, kad Ir ki
tose, kad Ir mažesnėje apy
linkėse, vyresniosios skau
tės, kaip Ir torontiškės, pra
dės panašia linkme krutėti.

Besidžiaugiant vyresniųjų 
skaučių pasiryžimais, veikla 
Ir įvairiais projektais, norė
tųsi buvusius skautus ar Ir 
tuos, kurie nėra skautavę, 
bet skautams pritaria, pa
skatinti burtis į vienetus Ir 
būti geru Ir naudingu užnuga
riu jaunesniems broliams - 
skautams. Dabartiniai skautų 
vadovai ir skautininkai ttkrą^ 
džiaugtųsi naujų jėgų įsUle - 
jlmu į mūsų skautišką lietu .- 
vlšką veiklą. r

Teko nugirsti, kad Londo
ne, Ont ., vienas kitas buvęs 
skautas, dabar jau savo valkų 
skautų tėvas , nuoširdžiai 
pritaria, kad ypač buvę skau
tai turėtų susiburti Ir padėti 
skatinti lietuvybę jaunesniųjų 
tarpe. L.E.

Valdybai sudaryti įgalioti - 
nlat : Juozas Paukštys

Pranas Dauginas

P.s. St. Catharines lietuvių kolo-^ 
nija yta veikli, tik nelaimė ju kai tu
ri kelis asmenis, kurie tarp savęs 
nesutinka (kaip sakydavo velionis 
J. gardelis — yra keli peštukai) ir 
savo asmeniško pobūdžio ambicijas 
stato aukščiau lietuviškosios veik
los. Tas tęsiasi visas ketvirtis am
žiaus ir neatrodo, kad kada baigsis. 
Taip vieniems, taip ir antriems, jei 
ne jų. radiniai, atrodo melagingi — 
Šlamštas. (lėk ar tą buvo kviesti prie 
nuoširdžiai realių veiklos aprašy - 
mų, bet iš paskutiniojo laikotarpio 
gerai matosi tas jiems neimanu pa
daryti. Tad NL mėgins ateiti jiems 
į pagalba ir daugiau nė vienų raši
nių netalpins, jei atrodys tendenci
ja polemikuoti, tikriau tariant — 
užsigaulioti. NL.
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RAPORTAŽAS
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ PARADAS DETENTĖS APOLO 
IR SOJUZ JUNGTIES ŽENKLE

Petras Indrelka
Chlcaga, liepos 19 d. Pa

vergtųjų Tautų demonstraci
jų Ir parado diena. Iš pat 
ryto dangus apraudojo smul
kiu lietučiu pavergtųjų Tau
tų tragišką likimą karta nu
plaudamas Chlcagos dulkė
tas gatves numatomam pa
radui, gi senovės lietuvių 
dievaitis - Perkūnas , kuris 
buvo piktas,bet teisingas sa- 

' vo sprendimuose, lyg stebė
damas mūsų drausmingumą 
lietuviškam reikalui, žadine 
savo dundesiu atlikti parei
gą pavergtai tėvynei.

Vėliau žmonės pradėjo 
plaukti į Chlcagos miesto 
centrą - Loop, nelyginant į 
didžiuosius Žemaičių Kalva
rijos atlaidus : su plakatais 
Ir įvairiais prieš komuniz
mą nukreiptais šūkiais, mo
terys pasipuošusios' tautl- 
nlals rūbais. Neužilgo pa
sirodė Ir flotal -vežimai su 
gyvaisiais paveikslais vis 
vaizduojančiais komunizmo 
nedorybes.

Greitai lietuviai užima 
pirmaujančią vietą , ne tik 
savo gausumu, bet Ir orga
nizacijų margumu : draus
mingi šauliai, jūrų skautai, 
savanoriai, jaunimo organi
zacijos, ateitininkai, skau
tai , moterų organizacijos, 
JAV LB Vidurio Vakarų 
apygarda , vadovaujama M. 
Jakaičio. Susidaro gražus 
būrys bendruomenlnlnkų, ne
žiūrint Iškilusių vidaus sant
varkos nesklandumų. Po 
bendra Lietuvos vėliava ran
da vietos visi lietuviai, tiek 
registruoti , tiek nereglst- 
yūotl. Atrodo, kad bendraę 
ttksįąs - kovą prieš komu
nizmą nuslopina Ir niveliuo
ja ambicingus Išsišokimus... 
laikas Ir pavergtų šauksmas: 
ginkite mūsų laisvės troški
mą, gal atves į protingą ke
lią.

Toliau rikiuojasi kitos 
tautybės : Albanija, Latvi
ja, Estija, Ukraina Ir 1.1. 
Visus nustebina žydų grupė 
su didžiuliu plakatu, vaiz
duojančiu Dovydo žvaigždę, 
kurios apačioje skambus 
įrašas : Šalin Klsslngerį, nes 
jis neužtaria Pavergtųjų 
Tautų. Plakatų jūroje skai
tai įvairius šūkius : SSSR 
tautų kalėjimas. Nustokite 
areštuoti - šaukia ukrainie
čiai, estai pabrėžia, kad ne
sipriešinant komunizmui, 
jis tuojau įsiviešpatauja. 
Mes protestuojame, prieš 
sovietų Imperializmą, o vo
kiečiai ryškiai byloja apie 
Berlyno sieną su pabėgėliais 
įstrigusiais į spygliuotas 
vielas, kubiečiai plakate pa
tiekė statistiką , nurodyda- 

. ml, kad tremtinių skaičiusi 
jau pasiekė 100,000 Ir 
40, OOO nužudytų Ir tik per 
penkiolika metų.

Pajudėjus eisenai, links
ta tautinės vėliavos vėjelio 
kedenamos, IškUa plakatai, 
palengva juda. gyvųjų pa- 

, veikslų vežimai, o viename 
Iš jų/, Balzeko muziejaus 
flote vežamas didžiulis lie
tuviškais motyvais Išdroži
nėtas kryžius , kuris visai 
vorai priduoda kažką mis
tiško, o toliau vežime susi
mastęs Rūpintojais slenka 
per Chlcagos dangoraižių 
metamus šešėlius . Juk tai 
kontrastas. Mes jį buvome
įpratę matyti Lietuvos pake- klrl šūksniai 
lėse Ir rasotų pievų galūlau- ^kartelio mano adresu, nes 
kėse, prie upelių. Juos su- ” nusikaltau " , ginu lleta- 
pa F. Strollos akordeonu pa- vlų tautai turinčias teisėtai 
lydimos partizanų dainų me- priklausyti žemes. Į paskl- 
lodljos. State gatvės šallgat- rus aikčiojimus atsakau, 
vlal nugulti žiūrovų, bllk- Idant dar savitai galvojanti
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čloja fotografų šviesos, fil
muojama ypač kreipiant dė
mesį į mažąją demonstrantę 
ponios Prlšglntlenės sporti
niame vėžymėlyje priešaky
je voros stumiama tautiniuo
se rūbuose dukrelė. Iš pub
likos pasigirsta net ploji
mai, į kuriuos ji mandagiai 
su šypsniu linguoja tautine 
vėliavėle. Estradoje matyti 
kongr; Fr. Annunzlo, mies
to atstovas 
Pavergtųjų 
pareigūnai, 
člas kolonas
kė E. Pakštaltė, įkurtuos 
stebėtojai atsakinėjo gau
siais plojimais. Nemažų 
aplodismentų susilaukė lat
vių gyvasis paveikslas, ku
riame vaizduojama kaip H. 
Klsslngerls vėžymėlyje stu- 
,mla tris moteris L. Brežne
vui t. y. tris Pabalti jos res
publikas , o po juo užrašas : 
Tenebūnle Helsinkis Mlun- 
henu.

H. Fligelman, 
Tautų komiteto- 
Apie praelnan- 
alšklntmus tei-

EMIGRANTAI ĮTAIGAUJA KLAIDINGAS LIETUVAI SIENAS
ALGIRDAS GUSTAITIS

Rašydamas pasisakymą 
dėl 1973 m. Lietuvių Ben
druomenės Išleisto Lietuvos 
žemėlapio , žinojau, kad jo 
klaidingumą šoks ginti nu-
s įkaltas ie j i, netgi įrodlnėda- kurios praktiškai neegzls- 
ml, kad tarpduryje pirštus tuoja 
įkišus lojo šauksmas 
džiugus juokas, o botagais j lietuvių tautai 
pliaukšėjimas į dumblą yra 1 nės Lietuvos okupacijos rep- 
grynlausla lakštingalos gles- lėmls. Dėl šių JAV LB klai

dingų sampratų, manau, nė
ra reikalo daugiau rašyti.

Jie palaiko tą klaidingą 
požiūrį Ir' atmeta būtinas

m ė.
Tuo nereikia stebėtis, nes 

juo didesnis nusikaltimas , 
tuo daugiau juo kratomasl. 
Tragiškiau, kai reikalas lie- pastangas siekti neprtklau- 
čla mano mylimą Lietuvą, somos Lietuvos su mūsų tau 
Tada besiginančių humorls- tai teisėtai atgautomis sle- 
ttka prašosi rimties

1975 m. sausio 3 d. " Dlr-kad vengta šiame, mokyk- 
vos " nr.l atspausdintas ma
no pasisakymas dėl to Mal
dingo Lietuvos žemėlapio, 
deja, redakcijos stipriai su
trumpintas. Pilnesnis raši
nio tekstas paskelbtas "Nau
jienų " nr.nr. 16,17 -1975 m. 
ir " Nepriklausomoje Lietu
voje" nr. nr. 3,4, 5 - 1975 in. 
Straipsniui duota antraštė 
Žemėlapis , nusikalsiantis 
lietuvių tautai , redakcijos 
buvo kitaip atspausdintas.

JAV Lietuvių Bendruome
nės Švietimo Tarybos 1973 
m. Išleistą Lietuvos žemė
lapį pirmasis šoktelėjo ginti 
Algimantas Gureckas " Dir
vos" nr.lO 1975 m. Ir "Ne- 
prilausomos Lietuvos "nr.17 
1975 m. Nors tai tėra pas- 

pUnl aižaus

nlerlus visai nebodamas, Konstituciją nori pataikauti 
kad tai pakenktų sanbūvlo ar stačiai pataikauja svetl- 
pol įtikai , net ragindamas m lems. Dar blogiau , kad 
kenkti tai pačiai Amerikai nesupranta toje Konstltucl- 
lr visai laisvojo pasaulio jos dalyje, antrame stralps- 
santvarkal. Kaip ten bebūtų, nyje, Išreikštų minčių, relkš- 
pavergtųjų viltys sudėtos į mlngų tam nepriklausomos 
Ameriką, kuri vis dar kovo-Lietuvos laikotarpiui. Cl- 
ja už kitų laisvę, nežiūrint, tuoja tokį gabalėlį : " Lletu- 
kad jos kovos dvasia užnuo- vos Valstybės teritorija 
dyta Ir dalinai palaužta, yra žemės, kurių sienos nu- 
Šlandlen ji dar gali dldžluo- statytos sudarytomis ligi 
tls technologine pažanga Ir šiol Lietuvos valstybės 
jos laimėjimais,kurių pasėk- tarptautinėmis sutartimis, 
mėje įvyko Appolo Ir Sojuz Jos negali būti atskiriamos" 
susijungimas tolimoje e rd- Dėl to A.Gureckul trum- 
vėje. Bet kyla klausimas: pal paaiškinsiu : 
klek šis laimėjimas prlar- Tai reiškia, kad nepri
tins teisų Ir teisingumą pa- klausoma Lietuva reikalavo 
vergtiems. Appolo valruo- Ir siekė visų 1‘lgl tol tarp- 
to jas , atidarydamas duris tautinėmis sutartimis sūda- 
susįjungimui , prasmingai rytų Ir" Lietuvai turinčių 
prabilo: mes pradėjome nau- priklausyti žemių. Tleslo- 
ją erą, kaip toli ji tęsis, tai glnlal Lenkijos okupuoto VU- 
prlklausys nuo žmonių ap- niaus krašto su mūsų sostl- 
slsprendtmo Ir jų nuslstaty- ne Vilniumi lp kinais Lletu- 
mo visame pasaulyje - tarė vos miestais : Brėslauja, 
Thomas Statfford, bet aš tl- Svyriais, Ašmena, Lyda,Au- 
klu , kad ji pakryps į gerą gustavu, Suvalkais, Seinais, 
pusę... ? Gardinu Ir kt.

Šluos žodžius gal girdėjo Tarptautiniais įslparelgo- 
pavergtos Lietuvos žmonės, jlmals suvaržytai neprlklau- 
nes jie buvo Ištarti kaip tik somai Lietuvai, reikėjo lal- 
skrendant Appolo ant Sovie- kytls sutarčių, kurias ypa
tinga Rusijos 142 mylių tingai • žiauriai sulaužė Len- 
aukštyje. Tuo tarpu mes jau klja. Minėtieji miestai su 
minime Pavergtųjų savaitę plačiomis apylinkėmis Ir da- 
17 kartą, kada prez. Dwight bar tebėra okupuoti , šiuo 
D. Elsenhower ją paskelbė kart jau dviejų kaimynų :ko- 
kalp tradicinę šventę 1959, munlstlnės Lenkijos Ir ko
rnetais liepos 17 d., Išleis- munlstlnės Gudijos, 
damas proklamaciją, kurioje Atgavus tas žemes, ne
buvo pasakyta :Kad yra ver-a^eJ°iu» nepriklausoma Lie
ta ir teisinga Pavergtųjų tuva būtų siekusi Ir kitų 
valstybių tautoms pareikšti Lietuvai teisėtai turinčių 
JAV vyriausybės Ir tautos priklausyti žemių. Tiek Ry- 
paramą pavergtųjų laisvės tuose , tiek Pietuose, tiek 
Ir nepriklausomybės telsln- Vakaruose. Su Latvija tebū- 
glems siekimams. tų galima tartis gražiuoju

Ir šiandien susilaukta p'ro-afeautl kai kurias lletuvlš- 
klamacljų Iš Baltųjų Rumunas žemes, esančias Latvi- 
Ir kt. tik ne pozityvių veiks-j°je- Latviai yra vlęnlnte- 
mų -siekti savo gimtiesiems Ual mūsų draugiški kalmy- 
kraštams laisvės, vengiant na'l» su kuriais galima tik - 

Pavergtųjų Tautų komite
to suorganizuotas šis para
das sudarė įspūdingą vaizdą. 
Šiemet jame dalyvavo net 29 
tautybių atstovai . Tai gal 
vienintelis mūsų Išorinis 
ginklas pakreipti viešąją 
opiniją mums palankia kryp
timi, kada kova prieš komu
nizmą jau pradeda silpnėti. 
Nežiūrint mūsų S. Kudirkos 
Ir A. Solženlclno įspėjimų 
apie komunizmo niekšišku
mą, vis dėl to Amerikos 
užsienio politikos vairuoto
jas H. Klsslngerls Išdrįso 
perspėti prez. G. Fordą ne
priimti jo Baltuosiuose Rū
muose vardan detantės ne- net priimti Nobelio preml- taltartls, bet ne reikalauti 
suardomumo. .,TUQ tarpu,L„r .-joS/.laureatą A.Solženiciniį 
Brežnevas - Kremliuje ptelnM ekovojantį už žmogaus verty- 
įminėja įvairius revolluclo- bę Ir jo laisvę.

lietuvių visuomenė nebūtų 
Klaidinama.

Rašėjas bando teisinti 
JAV LB norą lietuvių tautai 
įpiršti tokias Lietuvos ribas.

arba yra neleistinai 
tėra į rusų komunistų primestos 

jų dabartį—

nomls. Al. Gureckas rašo.

Būdinga, kad Algimantas 
ureckas nutyli 1938 m.Lie

tuvos Konstitucijos pradžią, 
paskelbtą ” Vyriausybės Ži
nių ” nr. 608, Kaune 1938m. 
gegužės* mėn. 12 d. Tenai 
skaitome : " Respublikos 
Prezidentas skelbia šią sei
mo 1938 m. vasario 11 d.pri
imtą Lietuvos Konstituciją. 
Lietuvių tauta, senosios Lie
tuvos didingos praeities gai
vinama, yra atstačiusi ne- 

' priklausomą
Lietuvos valstybę Ir ginklo 
kovoje ją apgynusi tam, kad 
vykdydama savo amžinąją 
teisę būti laisvai Ir nepri
klausomai savo tėvų žemė- vienas 
se, vieninga valia sergėtų, 
kas jai Iš amžių priklauso, 
tęstų garbingus Lietuvos žy
gius Ir esamomis bei busi
mųjų kaytų pastangomis ug
dytų Lietuvos gailą.

Lietuvių tautos patyrimu, 
kurį jai yra davę jos senovė 
Ir valstybinė praeitis , jos 
atgimimas Ir kovos dėl ne
priklausomybės, prisikėlu
sios Lietuvos gyvenimas Ir 
Tautinės valstybės kūrimas, 
nustatoma ši konstitucija...* 

Norintieji susipažinti su 
nepriklausomos Lietuvos 
Konstitucija, lai pasiskaito 
Lietuvos Konstitucinės Tei
sės Klausimais , parengė 
Konst. Račkauskas, lšl.1967 
metals New York. Minėtoji 
citata paimta iš 158 psl./.

Čia aiškiai Ir primygtinai 
nurodoma, kad lietuvių tau
ta " vieninga valia sergėtų 
kas jai Iš amžių priklauso, 
tęstų garbingus Lietuvos žy
gius Ir esamosios bei busi
mųjų kartų pastangomis ug
dytų Lietuvos gailą ".

Atgavus tarptautinėmis 
sutartimis Lietuvai pripa
žintas žemes, Lietuva būtų 
siekusi likusių, jai teisėtai 
priklausančių žemių.

Stabdantieji , prilaikan
tieji , trukdantieji , lietuvių 
tautai atgauti kas jai Iš am-

loms skirtame Lietuvos že
mėlapyje , nurodyti tas že
mes, Į kurias Lietuva gali 
turėti moralinių, etninių ar 
Istorinių teisių.

Labai blogai , kad tokių 
nurodymų JAV LB Švietimo 
vadovai vengė, jei patys lie
tuviai vengia, tai argi lietu
vių kaimynai mums jas nu
paišę įneš į mūsų mokyklų 
klases ?

A.Gurecko rašymas "gali 
turėti moralinių, etninių ar 
Istorinių teisių ” yra kalbė
jimas nežinant paties rei
kalo. Reikia siekti mums - 
lietuvių tautai -turinčių pri
klausyti žemių, o ne galin
čių. turėti kažin kokius mo
ralinius ramsttkllus Ši
taip pasimetus mintyse 
nieko nebus pasiekta Ir to
liau tebus pataikaujama lie
tuvių tautos priešams.

Nesupranta Ir nutyli Lie
tuvos Konstituciją. Rašyda
mas apie 1938 m. Lietuvos

Kai kuriuos mūsų lietu
viškojo gyvenimo stebėtojus 
giliai sukrėtė savotiškas 
amerikinio gyvenimo para
doksas - visa toji ČIA veik
los tyrinėjimo afera. Daug 
kam mūsiškių atrodo , kad 
tikrų ar tariamų paslapčių 
atidengimas kongresinės In
vestigate jos metu,tėra maž
daug šakos kirtimas, ant ku
rios patys sėdime. Tuoj pat 
gretiname, kad Sovletljoje 
tokie dalykai nevyksta Ir 
niekas viešai ar slaptai ne- 
dlskutuoja sovietinės žval
gybos įstlagų veiklos meto
dų Ir visų kitų plonybių.Tai, 
aišku, neabejotina tiesa, dar 
kartą liudijanti, kad demo
kratinės santvarkos prlvalu-

žlų priklauso - priešinasi 
Lietuvos Konstitucijai Ir nu
sikalsta lietuvių tautai.

Kažin kodėl A. Gureckas 
nori įrodyti, kad Augustavas 
turėtų priklausyti Lenkijai, 
nes Augustavą' mums nedavė 
rusai, o " toje spragoje " 
dabar sėdi Lenkija. Šitaip 
" motyvuojant" dabar " Pa- 
baltės spragoje "sėdi rusai, 
komunistų primesta okupa
cija. Kokia balsi pataikavi
mo manija lietuvių tautos 
priešams.

A. Gureckas primygtinai 
gina Potsdamo linija, nes 
" ji yra ". Šitaip protaujant 
lietuviai neturėtų protestuo
ti dėl rašinių, žemėlapių, 
kuriuose Lietuva nurodoma 
Sovietų Rusijos dalimi. Ką 
tokie nurašymai turi bendro 
su lietuvių tautos siekiais ? 
Tolesniam " argumentavi
mui ". A.Gureckas knisasi 
net po Vokietijos 1928 m. su
tartimi, nieko bendra netu
rinčia < su lietuvių ■■■ -tautos 
teisingais į siekiais. Stačiai 
koktu skaityti tokius prleŠ- 
lletuvlškus dėstymus lietu
viškoje spaudoje, netgi šluo- 
karttnlo Bendruomenės vei
kėjo.

Baugina , nesamu baugu.
Išsisėmęs savo " argu

mentuose , Algimantas Gu
reckas šoksta visiškai ata
tupstas Ir baiminasi, kad 
jei atgautame būsimai ne-

suverenlnę priklausomai Lietuvai prūsų 
žemes, tai tenai turėtume 
daug svetimųjų, anot jo, vi
si būtų mums svetimi.

Tokiu baubu maitinasi ne 
jais prlslpenėjęs,

kaip matome Ir A.Gureckas.
Aš manau taip: kolonistai 

būtų paprašyti Išvykti, iš kur 
atvykę . Į Prūsiją kviesti 
tuos senuosius gyventojus, 
kurie nebuvo atvežti kolo
nializmo tikslais Ir kurie 
pasižadės būti lojalūs lietu
vių tautai, vaikus mokslinti 
lietuviškose mokyklose, ne
remti prlešltetuvlškų agita
torių. Buvo Ir bus vietinių 
gyventojų, save laikančiais 
lietuviais ar prūsais, kurie 
norės toliau džiaugtis gy
vendami drauge su lietuvių 
tauta. Bus Iš svetimų kraš
tų sugrįžtančių lietuvių su 
savo valkais, gal net vaikai
čiais. Bus Ir kitokių gali
mybių papildyti gyventojų 
skaičių. O svarbiausia, lie
tuvių tauta matys savo kili
mą, ne smukimą, jos prie
auglius padidės. Be to, rei
kės artimai tartis su lat
viais, estais. Lietuvių tauta 
augs Ir tvirtės , nors tam 
Algimantas Gureckas Ir 
priešingas.

Gailiuosi , kad ankstes
niame rašinyje buvau palan
kiau pasisakęs apie A. Gu- 
recką. Kartais per lengvai 
priskiriu nuopelnus. Jam dar 
toli Iki pakenčlaino lie
tuvių tautos reikalų supra
timo.

ALGIMANTO
CIA VEIKLA LIETUVIŠKOJE PERSPEKTYVOJE 

/ • * 
mal negali nei Iš tolo lygin
tis su totalitarinių Institu
cijų kasdienybe ir diskre
tiškumu , liečiančia valsty
bines pilnas ar pusiau pas
laptis. Nemažą rolę čia vai
dina ir laisvos spaudos bal
sai, lenktyniauja savo tarpe, 
kas. greičiau, giliau Ir įmant
riau " Išknis " klek galint 
įdomesnę , sensaclngesnę 
žinią. Taip pat, paskutinių 
Kongreso rinkimų meta, 
Washlngtonan atvyko eilė 
jaunesnių, liberalių .kartais 
ir visai radikaliai nusitei
kusių asmenų, kuriems to
kios sąvokos, kaip FBI, ČIA, 
Pentagonas , reikštų bevelk 
tą pat, ką buliui reiškia rau
donas kilimėlis kovotojo 
rankose ispaniškoje arenoje. 
Keletas iš ČIA pasitrauku
sių agentų, savo interview ar 
Ir ištisais memuarais, taip
gi atkreipė visuomenės dė
mesį, kad toje įstaigoje, Iš
ties, vykdavo dalykų, kurie 
švelniai tariant,peržengdavo 
kai kurias ribas, instrukci
jas Ir turėtas patvarkymus.

Atrodo , kad visų krąštų 
panašios agentūros , sąmo
ningai ar ne, paslapties šy
do dengiamos , nejučiomis 
persistengdavo , tiek savo 
veiklos ribose, kompetenci
jos, tiek Ir metodų parinki
me, taktikoje. Atseit, to pa
vojaus neįstengė Išvengti Ir 
ame'rtklnės žvalgybos tvar
kytojai , artėdami prie to 
/kai kam Itin balsaus / vals
tybė valstybėje koncepto.. 
Tokiu atveju išvis didėja 
skirtumai tarp pavaldumo 
sąmpratos, jau nebesklrlant 
kam kas tarnauja - agentūra ‘ 
valstybei , ar atvirkščiai. 
Atrodo , Iš atskleistų žinių 
sprendžiant, kad koordina
cija Ir kooperacija tarp FBI 
įr ČIA įstaigų darbo Ir veik
los, buvo hepllna, atsitiktinė 
Ir nepakankamai efektyvi . 
Jei FBI visada žinojo Ir satt- 
gojo savo kompetencijos ri
bas Ir tikruosius uždavinius, 
atrodo, kad ČIA darbo pla
nuotojams Ir vykdytojams 
aiškios ribos buvo nežino
mos ar nesuprantamos, Jos 
"akys ir ausys" rausėsi net 
ten, kur tikrai nesiekė nu
statytoji kompetencija Ir 
kur jau buvo kitų amerikinių 
įstaigų darbo dirva Ir tie
siog atsakomybė. Tuo būdu 
viešumon Ir Iškilo tie kon
fliktai Ir skirtinga Interesų 
Interpretacija.

Šiaip jau mūsų tarpe, bent 
iki šiol, mažai, labai ma
žai žinota apie ČIA veiklą Ir 
strategiją. Tuo tarpu sovie
tiniai šaltiniai, duodami ži
nias, persijotas per jų koš
tuvą apie partizaninę poka
rio veiklą Lietuvoje, visada 
tas pastangas rišdavo su 
amerikiečių žvalgyba. Klek 
ten buvo tiesos / plus fan
tazija , plus propaganda / , 
mes, eiliniai visuomenės na
riai , mažai ką žinojome ar 
žinome, nes pasikliauti so
vietine Informacija būtų nal - 
vu Ir neišmintinga. Šiaip jau 
galima prileisti, kad poka
rio rezistencijai kas nors 
tarėjo minimaliai padėti, 
jau padedant ryšių palaiky
me. Tas, turbūt, Ir pykino 
sovietinius autoritetus, ku
rie visada Ir visur menkino 
Ir žemino lietuviškosios re
zistencijos narių Idealizmą 
Ir pasiaukojimą, juos ap
šaukiant svetimų valstybių 
žvalgybos agentais. Visa tai 
jau praeitis. Šiandien telie
ka su dėmesiu sekti visą 
amerikinę tyrinėjimų eigą, 
laukiant Ir tikintis,kad svei
kas 
mo.
nūs 
tas.

protas Ir krašto saugu- 
relkalal nulems galutl- 
Investlgavtmo rezulta-
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ŽVILGSNIS Į NOBELIO LITERATŪRINES PREMIJAS

| PRANYS ALŠĖNAS, B. LITT.
Nuo 1901 m. Nobelio lite

ratūrinės premijos buvo 
įteikiamos bevelk kasmet Ir 
jų Iš viso jau įteikta daugiau 
kaip 7O-člal autorių, gyve- ,\porelšklal jau nebuvo girdi-, 
nančlų 25-kluose atskiruose 
kraštuose.

Kartais tos premijos buvo 
skaldomos - paskiriant, kad 
Ir to paties krašto, bet 
dviem, ne vienam, asmenim. 
Pvz., nedidelis kraštas - 
Danija , buvo dvigubai pa
gerbta , kai to krašto du au- tųjų premijų skaičiumi. Pvz., 
toriai - Gjellerup Ir Pontop- 
pldan 1917 m. Nobelio lite
ratūrinę premiją pasidalino 
pusiau. Taigi , pagerbtas

kraštas Ir to krašto du dide
li rašytojai. Deja, po to pa
gerbimo - tų dviejų rašytojų 
nei jų vardai, nei kūrybiniai

turime rašytojų , Nobelio 
premijos vertų, bet Ilgi šlol- 
dar niekas į mus neatkreipė 
dėmesio. Esam per maži ? 
O Islandija - gi dar mažės-

ml plačiajam pasauly, atseit, 
gavę premiją / nors pusiau/-; 
jie ” užmigo ant laurų ”...

Nobelio literatūros premi
jų atžvilgiu, pasakytina, jog 
^augiausia tų premijų yra 
gavę Europos rašytojai. Jie 
pralenkia likusį pasaulį gau-

Japonija / didelis kraštas / 
buvo pagerbtas tik vieną 
kartą, sutelkiant literatūros 
premiją jų kūrėjui Yasunarl

Kawabata 1968 metais. / De
ja šis rašytojas nusižudė/...

Taip lygiai, Ir gigantiškoji 
Indija buvo pagerbta tik vie
ną kartą, sutelkiant premiją
jos genialiajam kūrėjui Ta- nė už mūsų Lietuvą... 
gorel 1913 metais. GI Iš Af
rikos - Ilgi šiol dar niekas 
nebuvo pagerbtas.

Vienok spėjama , kad Ir 
afrikiečiai turi gana gerų 
kūrėjų Ir, sakysime, tikrai 
neblogesnių, kaip kad Islan- 
dletls Halldor Laxness, ap
dovanotasis 1955 m. ar kiti 
premijų laureatai.Čia, grefc- 
člaslal, komunikacijos stoka 
Ir propogandlnlų premijų 
trūkumas. Ir mes, lietuviai, 
neabejotinai , turėjome Ir

Artiomą* Inox •nice va*

J uotas Pjuidi*

Aldona LiCkutO-Jusloniena

Rašytojai Lietuvoje, kuriems paskirta literatūrines: šiiį metu_premijos.

Algimantas BuCya

Jugoslavas Ivo Andrio bu
vo apdovanotas 1961 m. Pre
mija jam teko vienam - jos 
neskaldant. Iš ankstyvesnių
jų - amerikietė Pearl Buck, 
atžymėta Nobelio garbe Ir 
geroku pluoštu pinigų bei 
nustatytos formos diplomu
1938 m., suomis Slllanpaa
1939 m., Ispanas Juan Jime
nez / bet ne Ortega y Gas
set / 1956 m. Ir Italas Sal - 
vatore Ouaslmodo 1959 m.

Nobelio premijų skyrimo 
vadžias, be abejonės, tvir
tai laiko savo rankose Šve
dijos Akademija. Dažnai Ir 
daug kam jos paskyrimai Ir 
galutiniai nutarimai sukelia 
daug netikėtumų, kaip pvz., 
Ir 1910 m. premijos pasky
rimas vokiečiui Paul J.Hey- 
se daugeliui net negirdėtam 
rašytojui, tuo tarpu kai buvo 
pristatytos Akademijai Ir 
tokios garsios pavardės 
kaip Mark Twain, Leo Tols
ta j etc.

Premijų paskyrimo Ir jų 
atsiėmimo atvejuose - būta 
Ir savotiškų kuriozų : pvz., 
1964 m. apdovanotasis pre
mija Jean-Paul Sartre atsi
sakė pinigus Ir diplomą pri
imti, o gi būta Ir tokių, ku
rie , anaiptol , neatsisakė 
premijų , bet, deja, jų ne
gavo. Tie du vyrai, tai ; 
apdovanotasis Pasternakas 
Ir 1970 m. Solženltsynas 
/ abu sovietinio " rojaus " 
gyventojai - vienas' miręs, 
kitas gyvas. Dabar Solženl
tsynas premiją jau atsiė
męs /.

m- Senam rusui ” - Ivanui 
^Bunlnul tekusi premija 1933 
metais labai lengva buvo at
siimti. To jam niekas ne-

kllūdė, nes Budinąs buvo eg- 
zllyje ir vaizdavo kūrėją, 
kaip ” džentelmeną Iš San 
Franclsko...

Iš viso rusai neblogai ver
tėsi premijų paskyrimo at
žvilgiais, bet daugiausia jų 
gavo / apie 20 % / prancū
zai. Buvo tokių , žinoma, 
kurie negimę prancūzais, 
bet tik savo kūryboje pran
cūzų kalbą naudoję, todėl 
jie Ir suplakti į to krašto 
laimėtojų sąrašą. Pvz., Sa
muel Beckett, apdonavotas 
1969 m. gavo premiją Pran
cūzijos vardu, kai tuo tarpu 
jis - tikras airis, bet gyve
nąs Prancūzijoje Ir rašąs 
prancūziškai.

Bet gi tokie dideli kūrė
jai, kaip tikras Prancūzijos 
prancūzas Marcel Proust, 
ar Lenkijos” anglas ’’Joseph 
Conrad / miręs 1924 m./ne
buvo apdovanoti. Vietoj pas
tarojo 1924 m. buvo Iššauk
tas Stoskholman W1 adys law 
Reyment, kuris grįžo Iš ten 
su garbės diplomu Ir kelias
dešimt tūkstančių dolerių 
turtingesnis.

1922 m. mirė Marcel Pro
ust, atrodo, lyg Ir jo vle - 
ton buvo pagerbtas. Nobelio 
literatūrine premija Ispanas 
Jacinto Benavente y Marti
nez. *

Toliau. Švedijos Akademi
ja , atrodo , pasvėrusl tam 
tikromis svarstyklėmis 
duoklę angliškai kalban
tiems autoriams - anglams 
Ir amerikonams, maždaug 
1O % abejiems skaičiais -po 
6 premijas vieniem Ir ki
tiem.

T. S. Ellot gavo premiją 
1948 m. Anglijos naudai, o 
Ezra Pound - niekad tokio 
pagerbimo nesulaukė. Taip 
lygiai nesulaukė premijos Ir 
Vladimir Nabokov, gal dėl 
tos pat priežasties, dėl ku
rios negavo premijos Ir 
” angliškasis ” lenkas Jo
seph Conrad. Minėtasis Na- ____ „ _______ _______ ____
bokovas yra rusas,bet mels- Staliną Ir Neruda taip pat 
trlškal kuriąs prozinius vėl- padarė, kitoj poemoj jau ra
šalus angliškai. Jis yra (Nukelta i.6 psl.) . -A

Amerikos pilietis, bet gyve
na Šveicarijoje. Tai, pasa
kytume, geografiniai Ir tau- 
tyblnlal sunkumai ... Bet 
sakoma, jog esama Ir poli
tinių sunkumų. Jam, girdi, 
buvo patarta laikytis ” ne
utraliteto ” , bet jis turįs 
savo pažiūras Ir jam, esą, 
ne vlstlek, kad Pietų Viet
namas taptų ” Sovletna- 
mu " ...

Nė vienas žydų kūrėjas 
dar nėra gavęs pilnos Nobe
lio literatūrinės premijos. 
Tik 1966 m.Šmuel Agnon pa
sidalino premiją pusiau su 
švediškąja Nelly Sachs. GI 
1967 m. Nobelio laurus nu
siskynė gvatemalIetis Migu
el Asturias.

Taip mes priėjome prie 
premijos laimėtojo Pablo 
Neruda, ČUės poeto. Tai ant
rasis čilietis, atžymėtas No
belio literatūros premijos 
laurais. Pirmoji premijos 
laimėtoja čllletė 1945 m.bu
vo Gabriela Mistral.

Pabld Nerudą apdovanojus 
nobellška pinigų suma, čia 
asosljuojasl literatūrinio 
pasaulio padangėj Ir kai ku
rių ^minčių bei abejonių. Gal 
jis Ir yra geras arba vienas 
Iš geriausių poetų Lotynų 
Amerikoje, gal ? . .. bet gal 
Ir kitos priežastys čia lėmė 
jo apdovanojimą. Sakytume, 
gal ateis laikas kada Švedi
jos Akademija apdovanos 
premija Ir dabartinį mark
sistą Čilės prezidentą dr. 
Salvador Allende ? Mat, 
Pablo Neruda, senstelėjęs 
lyrikas, taip pat marksistas, 
labai žymiai raudonais siū
lais apslnarpllojęs. / Dabar 
Neruda Ir Allende jau mirę/.

1954 m. Neruda / kaip Ir 
mūsiškė Salomėja Nėris / 
parašė himną ” didžiajam 
humanistui " Stalinui, pas
kui, Stalinui mirus Ir Chruš
čiovui atėjus prie valdžios 
lovio, Neruda Ir vėl prisi
taikė Chruščiovas iškeikė

Ji pati virė, valė kambarius, pati baltinius skal-čius, bet ir krikščionių atitinkamas kaltes, lietė-. Ji pati atlikdavo visus namų ruošos darbus” kant jiems abejingais” (Aidai, 1964 nr. 6). Ir (“Nemunas” 1950 nr. 2). varpininkams taip dažnai priskiriamas pozityvizmas vargiai ar turi ką bendro su ta filoso- 4 fine doktrina, apimančia ir Auguste Comte me-... tafiziką. Jei varpininkų veikloje pozityvus bruo- Kas ima atidžiau žvelgti į Kazio Griniaus jas jr su<jaro būdingą savybę, tai jį greičiau rei- gyvenimo našiausią laikotarpį, kai jis dirbo kia suprasti kaip konstruktyvų darbą, reikalin- varpininkų eilėse prieš I pas. karą, tas neišven-gą visuomenės bei tautos realiam gyvenimui, giamai turi susidurti su pasaulėžiūros klausimu, Abstrakti, net metafizikon perkelta tėvynės są- taip ryškiai skyrusiu ano meto inteligentiją ir voką, kaip jakobinų la patrie, varpininkams ..._______  __________________ suyis. gĮHau besismelkusiu, stiprėjant apšvietimui, buvo svetima. Tai galima aiškiai pažinti iš V.jais dažnai ėjusius senuosius konservatyvius ku-*r i vis4 tautą. Yra sakoma, kad su “Varpu” pra- Kudirkos, K. Griniaus, P. Višinskio ir kitų žy- nigus. sidėjo mūsų tautos ideologinis ir pasaulėžiūrinis miųjų ano laikotarpio veikėjų raštų ir darbų.
Buvo dar visa eilė ir kit., darh„ Kei diferenciąvimasis. Vos po kelerių metų bendro Taigi, būtų gal per daug paviršutiniška tvir- 

v + i v ^"d31,130 nu1-ruko ir varpininkų vienybė su kuni-tinti, kad bedievybė buvo Kazio Griniaus ir ki-^ 
rVAeviT Naujos idėjos, kurios vėliau buvo ir Baž-tų varpininkų nesutarimų ir nesantaikos su ku-SI aprobuotos, ano meto dvasiškijai buvonigais priežastimi. Žinoma, yra valia tikėti ar1?f.1 „ĮUO^’i_ U ir °Spaneigimas Dievo mokslo. Bedievio vardas buvonetikėti. Ir tai neturėtų būti mastas, vertinant ta, kur rinkdavosi pasitarti vietos lietuvi^ vet^n6vai. sega™as kiekvienam, kuris nesutiko su asmenybės integralumą ar atliktus darbus. Reikėjai knygnešiai lietuviškos soaudos darbuoto-BažnyčlOs Pažiuromls net ir grynai pasauhetiš- kia arčiau pažinti varpininkų siekimus ir jų pa- 

iai Tip buvo ivairūc cavr. iSnirJoirciinimti kuose reikaluose. Nuo to kentėjo ir Vincas Ku- žiūras į valstybės valdymo formą, į socialinę v line padėtimi ir pasaulėžiūra. Bet tiek inteligen-4irka> ,ir. Kazys kiti ano laikotarpio santvarką į sąžinės laisvę ir į valstybės santy-^i-tas, tiek ūkininkas ar miesto darbininkas — vi-varpininkai. Nuo to, be abejo, turėjo nuken- knislu religijomis, si jie jautėsi Grinių namuose kaip lygūs žmo-1 nės. Juos visus jungė šeimininkų paprastumas ir kuklumas.zatorius.^is’- ~Siety°no”?r^X” drfugi-£ raiž®. Vakart* Europos ir Amerikos kraštus, lenkėję senesnieji' kunigai jų centrinė veikimo ašis, šviesiečiai buvo Su- fecl™allzraas >r pozityvizmas, savo kovinguiriu --------- --------------------------------valkioje taip išvystę savo veikimą kad turėjo 18 skyrių ir iki 1500 narių. Uz veikla su Svie-__ 7. - . . . , .. ;!„ j H .. v • ■ r. ..j i , .mpenjos šviesuomenei buvo paskutinis filoso- sos draugija K. Grinius buvo net du ^artusfijos žodis areštuotas ir kalinamas Marijampolės ir Suvalkų Daugely įsišaknijusi nuomonė, kad varpi- Kalvanjos kalėjimuose. -linkai buvę net kovingi ateistai. Deja, asmuo,Tokie yra K. Griniaus veiklos anais carų kuris stengiasi tą laikotarpį pažinti iš pačių šal- Rųsijos valdymo laikais bruožai. Duota buvotinių, šiuo atveju iš varpininkų leidinių — “Var- daug, o kas gauta? Ir ko galėjo tikėtis sau arpo”, “ūkininko” ir kt., vargiai atras įrodymų,

1 " -"R!

pažinkime praeiti !
DR. KAZIO GRINIAUS MIRTIES 25 METU SUKAKTIES PRIMINIMUI (miręs 1950. VI.4), 
perspausdiname Antano KuČio straipsni talpinta “Aiduose”, velionies gimimo 100 m. proga.

pat kovoti prieš dvarponius — lenkintojus
' 4 M • « n X n • MM • * M. M - ■ » M 1-

ir3Bet K. Griniaus vardas nepateko į didžiųjų mūsų tautos vyrų tarpą tik dėl to, kad jis buvo geras, savo žmonėms pasiaukojantis gydytojas. Ir ne vien todėl, kad jis buvo savo kraštui ir valstybei atsidavęs politikas. Jo vardas ir nuopelnai jau buvo žinomi daug anksčiau. Mūsų tautos istorijos puslapiuose K. Grinius užims didesnę vietą kaip tautinio susipratimo žadintojas, kovotojas su caro priespauda, laisvės idėjų skleidėjas, žmonių švietėjas ir kultūrininkas. Jis yra didelis kaip varpininkas, kaip žmogus, kuris dalijosi su dr. Vincu Kudirka ta pačia darbo našta, tais pačiais mūsų tautos rūpesčiais ir tais pačiais pavojais. Tik dideli idealistai galėjo stoti į tokių veikėjų eiles. Jie negalėjo laukti nei visuomeninės garbės, nei socialinio prestižo, nei materialinio atpildo, nei pagaliau gyvenamosios vietos pastovumo. Socialinio prestižo vietoje jie girdėjo paniekinantį litvomano vardą. Visuomeninės garbės vietoje susilaukė pravardžiavimo “cicilikais”, “parmazonais” ir pan. Materialinio atlyginimo vietoje buvo nuola- įtinis pinigtj aukojimas, skriaudžiant save ir savo šeimą. Pastovaus įsikūrimo viętoje — areštai, kalėjimai ir ištrėmimai. Toks buvo anuo /metu kelias tų, kurie turėjo drąsos stoti prieš-----o> _ ?------- --------o------ --------------------------.Rusijos galybę, siekdami savo krašto žmonėms savo šeimai lietuvis, kovodamas už savo tautoskad jie “puolė kunigą už tai, kad jis buvo ku- laisvės ir geresnio gyvenimo. Ir tokių pirmųjų laisvę ir žmonių gerovę? Ištrėmimo, kalėjimonigas ir skleidė Dievo mokslą”. Bent šio straips- Įtarpe buvo Kazys Grinius. ar net mirties. Perėjo tuos kelius ir K. Grinius.nio autoriui jų iki šiol nepavyko surasti, norsSu “Varpu” jis neatskiriamai susirišo nuo Keturis kartus kalintas, tris kartus ištremtasjo ieškojimas dėl amžiaus jau nėra sudrumstas i pat susirinkimo 1888 pas Petrą Kriaučiūną Ma- ir daug kartų kratytas ir tardytas. Tai tik ca-nei “Tėvynės Sargo” polemikos su “Varpu”, nei irijampolėje, kur buvo nutarta leisti naująjį laik-rų Rusijos laikais. Trėmimai ir tardymai jukseimo rinkimų įkarščių ar 1926 metų pervers- Iraštį. Tada jis buvo 22 m. jaunuolis, pirmo kur-nesiliovė būti jo palydovais net ir gyvenimo mo asmeniškais prisiminimais.so Maskvos univ. studentas. Netrukus pradėjo ir saulėlydyje. . Nesutarimų tarp ano meto kunigų ir varpi-Irašyti į visus varpininkų leidinius. Kai tik’bai- Buvo gydytojas, buvo ministras pirminin- ninku priežastys buvo kur kas platesnės, negu Jgė studijas, buvo išrinktas į varpininkų komite- kas ir net valstybės prezidentas, bet visą am-vien pasaulėžiūra. Tas gal mažiausiai juos sky- itą. Nuo tada ir prasidėjo jo platus, atsakingas žiu gyveno kukliai, gal, kukliau net negu vi-rė, nes varpininkų tarpe dauguma greičiausiai 'ir kartu pavojingas visuomeninis darbas. Nuo dutinis valdininkas.’ Ir jokio turto nesukrovė, buvo tikintieji. Gal, ir su tam tikra kritika, gal .tada Kazys Grinius įstojo į tą pačią gretą, ku- nežiūrint to, kad neouotaudavo ir šiaip pinigų ir ne visai sutampantieji su Bažnyčios mokslu, rioje buvo dr. Vincas Kudirka ir kiti veikliau-privatiems reikalams nešvaistė. Dr. A. Garmus, bet »r ne ateistai. Jei tada inteligentas prakti- ■ si varpininkai. Varpininkų komitetuose jis dir- artimai jį pažinęs carų laikais, taip rašo: “Pats kuojantis katalikas buvo retenybė, tai to prie- bo per dvylika metų, iki buvo susiorganizuota daktaras vilkėjo labai kukliai.'Kai kada net jo žastimi nebūtinai turėjo būti racionalizmas ar į Lietuvių Demokratų Partiją. švarkas būdavo lopytas, o sulopydavo žmona. Na-pozityvizmas, nes nėra įrodymų, bent lietuviųDarbo buvo daug, užsimojimai platūs, o pa- muose jokios prabangos nebuvo: paprastos lie-literatūroje, kad daug kas iš ano laikotarpio lie- -vojus patekti dėl to veikimo į kalėjimą ar būtituviškos kėdės, paprastos lovos. Jokių pokylių tuvių akademikų butų užsiėmęs filosofinėmis ištremtam — kasdien. Reikėjo kovoti prieš ca- nekeldavo ir kortomis nelošdavo, kaip tai buvo studijomis. Teisingas yra dr. Juozo Girniaus ,'rų Rusijos imperialistinius interesus, prieš žan- įprasta vad. inteligentų valdininkų namuose. Pa-(tvirtinimas: Visi kaltinamieji -izmai vienaip ar darmeriją ir kolonistus valdininkus. Reikėjo taifti daktarienė Joana nebijojo jokio juodo darbo. tantraiP atspindi ne tik atitinkamus laiko rupes- * psl.

.tėti ir bendras tautinis darbas. Pirmiausia, varpininkai, siekdami savo kraš-Varpininkai, jų tarpe ir Kazys Grinius, bu- tui ir atskiram žmogui laisvės, turėjo kovoti vo savo gyvenamosios epochos vaikai. Universi- su esama rusų valdžia, su autarkiniu carų retėtuose jie atrado idėjas, kurios jau pilAa sro- žimu. Tai buvo jų svarbiausias siekimas. Gi su-i ir jų aukštesnioji hierarchija tokiam tautiniam, iš liaudies kilusiam, judėjimui nepritarė, net su juo kovojo.Toliau, Kazys Grinius, kaip ir kiti varpininkai, buvo demokratas. Jis tikėjo, kad valstybės valdžia turi kilti iš tautos, kad visi žmonės prieš įstatymus turi būti lygūs. Tuo tarpu anot dr. Juozo Girniaus: “Šiandien cituojame H. Bergsono žodžius apie demokratijos evangelinę kilme, bet vos prieš šimtą metų daugumai kataliku demokratija atrodė ‘politine bedievybe’ (prieš valdžią iš Dievo skelbiančią valdžią išv tautos), sąžinės laisvė — ‘maru’ ir ‘pamišimu’ ” (Aidai, 1965 nr. 6).Ir, pagaliau, Kazys Grinius, kaip ir kiti varpininkai, buvo pažiūros, kad nei visuomenė, nei valstybę neturi .prievartos teisių į žmogaus religinius įsitikinimus. Jie rašė ir veikė už sąžinės laisvę. O tuo metu Lietuvoje tai buvo daugelio laikoma įžūliu, visuomenę tvirkinančiu siekimu.
Laiko tėkmėje daug kas keičiasi. Keičiasi žmonių kartos, gimsta ir miršta idėjos. Mes jau esame toli nuėję nuo to, kas Kaziui Griniui ir jo bendralaikiams buvo sunkia kliūtim, siekiant šviesesnio rytojaus tautai ir žmogui. Išnyko ar baigia nykti neapykantos dėl skirtingo dvasinio pasaulio užtvaros, taip sunkiai mus kadaise sky- rusios. Ir tame laiko srovės tekėjime Kazys Grinius darosi mums vis šviesesnis.
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SUNKUS KALTINIMAS IR
PERSPĖJIMAS
VAKARAMS

Juozas Lukošiūnas
“Trečiasis pasaulinis karas jau įvyko 
ir vakarai ji pralaimėjo* —Solženycin’as

2. TREMTIES UŽDAVINYS 
LIUDYTI SOVIETINĮ 
MELĄ.

O mums lietuviams šis 
Solženlclno Šauksmas ar tu
ri kokios nors reikšmės ? 
Gal mes ramiomis sąžinė
mis galime sakyti, mes pa
darėme ką galėjome ? Ar Ir 
mes neturėtume mesti žvilg
snį į savas sąžines ? Tiesa, 
mes neinažal padarėme, ne
kartą nuplėšdami ruslšką- 
jam komunizmui kaukę, pa
rodėm vakarų pasauliui, kad 
po ją slepiasi tik rusiškos 
Imperijos plėtimas. Bet ar 
pakankamai efektingai ?

Mūsų , pasitraukusiųjų į 
vakarus, didžiausias uždavi
nys buvo Ir bus - liudyti "di
dįjį melą " / A. Maceina/ . 
Esmėje, mes tremtyje kito 
didesnio uždavinio Ir nega
lime turėti. Tik vieni galime 
daugiau užakcentuoti vieną 
aspektą, kiti kitą. Ir tas tin
ka ne tik politinėms parti
joms, bet Ir religinėms or
ganizacijoms , jaunimo or
ganizacijoms Ir bendruome
nei. Šiandieniniame mūsų 
gyvenime mūsų politinės Ir 
Ideologinės jėgos turi būti 
koordinuotos Ir suburtos 
šiam vienam tikslui - Išlai
kyti gyvą lietuviško kamieno 
dalį tremtyje Ir liudyti pa
sauliui balsųjį sovletįnį me
lą-

Tas reikalauja Iš mūsų 
aukšto kultūrinio lygio, tapi
mo pilnomis asmenybėmis. 
Šalia aukštųjų mokyklų Ir 
universitetų lietuviškos or- 
ganlzacjos, klubai, sambū - 
rial ar partijos gali esmi
niai prisidėti prie tokių as
menybių subrandlnlmo. Bet 
turime būti mirtini priešai 
joms tada, kai partijos, klu
bai, sambūriai tampa tikslas 
savyje. Tik jos neretai pa
darė mūsų tremties gyveni
mą kartų, pilną tulžies. Jos 
neretai mus padalino tarp 
savęs Ir padarė ne vieną as
meniškais priešais.

Mes galime būti tikintieji 
ar netikintieji, kairieji ar 
dešinieji , konservatyvūs ar 
ultra-modernūs, bet mes vi
si esame lietuviai. Mes gali- nas negalime savintis laut-ų 
me diskutuoti apie prlemo- ar būti kaltinami už nepasl- 
nes Ir metodus, kaip mūsų sekimus . Tai buvo visos 
tą didįjį tremties uždavinį iautos įnašas,prikeliant Iš- 
atltktl. Galime kelti pirmu- vargintą tautą Iš rusiškos 
mo klausimą, ar mes trem- priespaudos griūvėsiu. Tu- 
tyje tegalime būti tik kultu- rėjome daug gražaus, turė- 
rlnlų ginklų propaguotojai ar jome Ir trūkumų. Aš esu 
atstovai nuomonės, kad mūsų įsitikinęs, kad visų partijų 
politinės partijos Ir organl- Ir Ideologijų atstovai, grįžę 
zacljos turėtų vadovauti mū-atgal daug ką paliktų kaip 
sų tautai kovoje už laisvę, buvo laisvės 
Asmeniškai tikiu, kad mes 
visi bendromis jėgomis te
galime tik talkininkauti' jų 
šioje sunkioje kovoje už 
laisvę.

Visa tai labai sveikas da
lykas,bet niekas mūsų nega
li padalyti, suskaldyti. Gai
rės mums visiems be galo 
ryškios Ir apie tai nebegali
me ginčytis. Metodų Ir prle-

monlų pasirinkimas negali 
mus padaryti priešais. Tai 
minimaliais politinio su
brendimo reikalavimas. O 
kad viso to Išvengtume, lai
kas reikalauja iš mūsų kiek
vieno mažos aukos : atsisa
kykime kraštutinumo, fana
tizmo, negatyvios kritikos. 
Į tokį darbą visuomet reika
linga atsinešti sveiko proto, 
nuosaikaus patriotizmo, ge
ros valios Ir įžvalguno, ko 
dabartinė situacija Iš mūsų 
reikalauja.

Konkrečiai kalbant, Ir mes 
lietuviai kai kur priėjome 
liepto galą. Negriaunant Ir 
neprarandant respekto kas 
buvo gero Iki šiol - Ir mums 
lietuviams reikalinga kai 
kur naujai persiorganizuoti. 
Per daug reali dabartis to 
primygtinai reikalauja Iš 
mūsų.

Mums šiandien deginan
čiai reikalingas tik vienas 
politinis veiksnys / o ne 
veiksniai / - tarptautinėj 
plotmėj liudyti sovietinį me
lą. Pasidalinimas čia yra 
savižudybė. Su visu respek- 
tu joms, užmirškime šlan - 
dlen partijas Ir partljėles. 
Jaunosios kartos kaltinimas, 
kad vyresnieji esą " ultra- 
patrlotai " - atsiduoda ame
rikonų dezertyrų filosofija. 
Solženlclno perspėjimas 
amerikonų jaunimui,kad rei
kiamai suvokta tėvynės mei
lė nėra tik atgyvenęs ar cha - 
Izmas, bet didelė moralinė 
vertybė , tikiu , galioja Ir 
lietuviškam jaunimui. Žmo
gus, stokojąs tokios meilės, 
negali resjiektuotl rtei'kltų 
tautų. Ali čia nesileisiu"’į vi
sokių išsigimimų - " Izmų" 
analizę. Žinome, kad Isto
rijoje jų pakankamai buvo. 
Bet Ir vyresnieji turėtume 
užbaigti Iliuzinių ministeri
jų kūrimą su juodais Ir pa - 
raudoniais mlnlsterlų fo - 
teitais.

Mes laisvoje Lietuvoje 
per 20 laisvės metų visi pa
darėme ką galėjome Ir tuo 
galime džiaugtis Ir didžiuo
tis, bet šiandien, čia nei vle-

tiesos.Mūsų Istorija nėra tik žodis apie lietuviškas pa- 
mltas. Neužmirškime, kad rapljas Ir jų dvasios vadus. 

. Istorijos dirva yra pati veš- Mūsų parapijos tremtyje turi 
liausią dirva Ir mūsų tautos privilegijuotą vietą, kadangi 
duobkasiams. daugelyje vietų apie parapl-

Sakėme, kad mums tėra jog pastatus spiečiasi lietu - 
relkallngas vienas politinis vlškas gyvenimas su nemažu 
veiksnys. Tas pats pasaky-,skaičiumi organizacijų. To- 
tlna Ir apie Lietuvių Ben- jdėl tiems 
druomenę . Nesvarbu koktu vadams, 
vardu ji pasivadintų, bet laiko ar 
mums tėra reikalinga viena, tuviškom
kuri apjungtų visus pasaulio vertėtų užleisti vietą tiems, 
lietuvius. Visi esame tik lie-kurie norėtų dirbti šia llrik- 
tuvlško tautos kąmleno dalis me. Bus daugiau.
svetur.

parapijų dvasios 
kurie nesuranda 

noro dirbti su Re
organizacijom, gal

rosi Ir džiugu Ir graudu. 
Džiugu, kad mūsų garsi Is
toriniais padavimais pilis 
yra nors dalinai atkurta 
tremtyje, už ką didelė padė-

na Ir griaudu, kai plevėsuo
janti trispalvė dar karčiau 
primena tikrosios pilies Iš
niekinimą. Šis Putnamo vie
nuolyno kampelis yra ypač

Gal senokai Putnamo se-

metals. Pirmą

Kudirkos šeima, nes Ir 
Lolita Kudlrkaltė šiemet 
yra stovyklaujančių mergai
čių selėse. Kaip visur taip 
Ir čia Simas Kudirka yra ap
suptas žmonių, norinčių Iš
siaiškinti rūpimus klausi - 

montreal leč lai,
nors dar taip nesenai turėję 
orogos Išsikalbėti jam bū
nant Montrealyje, dar persl-

metais, bet 
daug ką Ir pakeistų.Kas lie
čia Istoriją, tautos Iš praei
ties tegali tik pasimokinti ir 
padaryti Išvadas. Jos pakeis
ti jau nebeįmanoma. Ateitis 
tik mūsų rankose. Todėl ne
nuodyk fane ypač jaunų sielų 
tik mūsų tautos nepasiseki
mų nuodais. Visos tautos turi 
Ir gražių Ir herojiškų epizo
dų. Ir tai nėra bėgimas nuo
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bėjo iš Bostono arkivyskupo, į labai mielą miško kampelį 
kardinolo Humberto Medei- kur yra vienuolyno kapeliono 
ros lūpų, lietuvių susitikimo kun. S. Ylos rankomis pa- 
šVentėje Putname. Kai pana- statyta Gedimino pilis su Iš- 
šūs žodžiai plaukia Iš mūsų kelta trispalve vėliava. Žiū- 
pačių širdžių, tai atrodo taip rlnt į šią Istorinę detalę, da- 
Ir turi būrį, nes juk Lietuva 
yra mūsų tėvynė. Bet kai 
juos taria aukštasis svetim
tautis svečias, susijaudini 
Ir galvoji, kad mes ne vieni
Ir tarp daugelio didžiųjų pa- ka priklauso kun. S.IYlal 
šaulio tautų Ir mūsų mažoji 
Lietuva yra prisiminta savo 
kančioje, savo juodose die
nose.

Arkivyskupas Humberto
Madelros, labai Iškilmingai brangus vilniečiui, 
sutiktas didžiojoje lietuvių 
susitikimo šventėje Putna- selės matė tiek daug svečių 
me, pasakė reikšmingą pa- kaip šiais
mokslą, skirdamas daugiau- kartą čia apsilankė Ir Simo 
sla vietos Lietuvos tikintie
siems , nes Ir šv.. Mišios 
buvo aukojamos už pavergtą 
Lietuvą. Savo žodyje, padė
kojęs Putnamo vyresniajai 
sės. Margaritai už pakvieti
mą Ir tuo sutelktą galimybę
dalyvauti šioje lietuvių šven- mus. Mes 
tėję, kvietė karštai prašyti 
Dievo malonės, kad būtų Iš
klausyta visų mūsų malda Ir
Lietuva būtų vėl laisva. Šy. metame keliais žodžiais.Sl- 
.Ml&las-koncelebravp šeši ku- m as perduoda link ėjimus .vir - 
nlgaj-„ ; tarp kurių buvo fcr stems montreališklams,pra- 
prelatai J.Balkūnas ir P. Ju- šydamas jam ir toliau siunti- 
ras. Uš viso dalyvavo apie nėti mūsų laikraštį jau nau- 
30 kunigų.

Po šv. Mišių kaip ir kiek
vienais metais taip ir šie
met žmonės procesijoje ėjo 
prie Šv. Mergelės Marijos 
statulos visi kalbėdami ro
žančių.

Pasibaigus religinėms 
apeigoms, žmonės skirstė
si pietauti, o šventės aukš
tiesiems svečiams po Iškil
mingų pietų, buvo surengta 
organizacijų Ir spaudos at-r 
stovų konferencija su kardi
nolu H. Medeiros. Jam konfe
rencijos metu buvo įteikta 
pulki Ir atmintina dovana 
Aušros Vartų Marijos ginta
rinis paveikslas,

Papietavę , žmonės pasi
pylė kas kur : vieni aplankė 
daU įninku Eleonoros Ir 
Aleksandro Marčlullonlų 
meno parodą, kiti bandė lai
mę loterijoje, dar kiti apžiū
rėjo kapus, kuriuose tarp ki
tų ilsisi ir kan. Mykolo Vait
kaus palaikai. Iš kapų siau-

juoju adresu.
Pagaliau prasideda pro - 

g^ama, kuri sutraukia bevelk 
visus dalyvius į saulėtą pa
sirodymų aikštelę.Programa 
buvo skirta vysk. M. Valan
čiaus 1OO metų mirties su
kakčiai paminėti. Laike mer-

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

NAIKINTI TAVE PAT/, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

VE/OROPž/AI
Puikus, spalvuotas per

siškas kilimas išdidžiai ir iro 
ningai žvelgdamas įlubas pa - 
reiske savo nuomonę:

- Kas iš to, kad esi iš
kilusi aukštai ir į visus žiūri 
iš aukšto. Niekas į tave nekrei 
pia dėmesio.

-O su tavim dar blogiau 
- atsikirto lubos. - Plojiesi 
prieš žmones, o jie kiekvienas 
be gailesčio mindžioja tave.

Kaklaraištis su virvaga 
liu pasikeitė nuomonėmis:

- AŠ esu tolerantingas 
- tarė kaklairaštis - žmones 
gali mane užsirišti ir atsiriš 
ti tiek kartų kiek tik nori.

- Skonio'reikalas. - At
siliepė virvagalį s. - AŠ manau 
kad geriau užsirišti vieną kar 
tą, bet gerai.

šalčių atliekamų šokly,aikš
telėje tvarką palaikė Palan
gos Juzė su didelėmis žlrk - 
lėmls.

Laike programos daly - 
viams buvo pristatytas kar - 
dinolas Humberto Medeiros 
kuris savo nors trumpą bet 
ugningą kalbą pabaigė šūkiu: 
"Už laisvą Ir nepriklausomą 
Lietuvą ", po ko sekė Ugi Ir 
audringi plojimai.

Po programos stovyklos 
mergaitės , sugiedojusios 
himną, nuleido vėliavą. Pa
sigaunu labai žvalią, ener
gingą Ir pUną gyvenimo šios 
mergaičių stovyklos dalyvę 
Lolltę Kudlrkaltę. ‘Sužino
jusi , kad norėčiau mūsų 
pokalbį įdėti į laikraštį, la
bai mielai sutinka pasikĖl- 
bėtl , bet mes savo žinioje 
turime viso labo ... 5 mln . 
JI grįžtanti autobusu atgal į 
Vermontą pas seseles, nes 
joms pažadėjusi padėti talki
ninkauti stovykloje. Taip pat. 
padedanti dirbti su valkais 
šeštadieninėje mokykloje. 
Ar paslUgusl paliktų savo 
draugų Lietuvoje.O taip la
bai Ir kas blogiausia, kad

jos laiškams nėra lemta pa-> 
siekti adresatų... Labai no
rėtų padėti savo draugei ir 
pasiųsti batelius, bet abejo
janti ar ji gaus. Palydžiu ją 
orte autobuso, kur susidėjusi 
savo daiktus, Iššoka dar va
landėlei atsisveikinti tokia 
labai sava ir maloni Lolita. 
Palinkiu jai laimingo kelio ir 
ypač, kad neišblėstų ilgesys 
Lietuvai. Tik tada atsiras 
noro, ryžto ir jėgų dirbti 
jai.

Šventel pasibaigus , skirs
tomės namo, kas į Chlcagą, 
kas į Clevelandą, kiti į Nexr 
Yorką, Washlngtoną, į Kana
dą. Kiekvienas savais skir
tingais keliais , tačiau su 
vienodais pergyvenimais Ir 
tom Is pač lorn Is m Intlm Is. 
Susitikome senus pažįsta
mus, pabendravome gražios 
gamtos prieglobstyje, pasi
grožėjome mūsų jauna lietu
viška atžala. Už šią didžiulę 
lietuvių susitikimo Ir suartė
jimo šventę priklauso didelė 
padėka mūsų energingoms 
seselėms.

Nijolė Bagdžlūnlenė

Loįita Kudirkai te prie buso grįžtančio į mergaičių stovyklą Vermonte. Dešinėje stovyklautojos atlieka pro
Nuotrauka N. Bagdžiūnienės

TEL. 525- 8971.
T. L aurlnaitis

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
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2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

UVISKA RADIJO 
PROGRAMA

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

PROGRAMOS VEDĖJAS
U. Stankevičius, 1053 Albane! Cr.w Duvtrnay, P.Q. TEL. 669-8834

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu- 
*Ukai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmu: 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambina. 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 02127

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iš KANADOS 
gyvenimo/kiekviename numeryje yra seniai PAGAR
SĖJĘ MAIK40 SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI^ YRA' GRAZH^ AP 
SAKYMU, EILĖRAŠČIU- ADV. M. ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI
SINIU PATARIMU SKYRIŲ, faetinė prenumerata tik $7.00

grama Putname.

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAFJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

KAINUOJA: Chicago). Ir Kanadoje metam* — $30.00, pusei mėty — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
_  $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mAn. — 2.50, Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608

į—į Siunčiu__________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS---------------------------------------------- —
ADRESAS ------------------------------------------------------------------ —

5 ps.
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Hamilton
na)

IMA:

milijonų dolerių
esančiu turiniu. Ypač klek

d TAIKA

St. East. tel. 544-7125

5

MOKA:
už 1 m. term. dep.
už taupymo s-tas
už pensijų planų

6% 
7*4%

91/ž% už asm. paskolas 

914% už mortgižius

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaru; 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, 

Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

MOKAME už:

Depozitus (P.C.A)
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 
Terminuotus depozitus 1 metu'8’4%.
IMAME' UŽ:

Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10*4%

814%
714%
814%

6% už čekių s-tas (dep.)
AKTYVAI virš 10

V.p.p.
V.p.p.
V.p.p.

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai 

(American Express).

Vienas, gan elegantiškas, bant jau apie bendro pobū
džio straipsnius Ir paslsaky-

10 — 5 
10 
10 — 5
10 — 5 v.p.p.
10 —.7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Pirmutiniame ir didžiausiame JK JI A Ji JB
TORONTO LIETUVIŲ Į*JIKJ+lVl/l
KREDITO KOOPERATYVE ------------------------------ ------Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosovuose namuose

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS "TALKA”

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penkiadieniais 
šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 6,000,000

Darius ir Girėnas pami
nėtas net dviejose vietose. 
Prie jų paminklo Mairguette 
Parke reikšmingus žodžius 
tarė Lietuvos kon. J. Dauž- 
Vardlenė. Ji pažymėjoį kad 
skridimas į erdvę su mūsiį 
tautos priešu, neša lietu
viams liūdesį ir kančias. 15 
apylinkės seniūnas lietuvis 
B. Jakšys linkėjo, kad ilgai 
švytėtų šis paminklas ir jo 
kilni idėja už Lietuvą. Kun. 
Stasys Alto vardu palaikė 
viltį savo žodyje, kad Lie
tuva kelsis ir ten Kaune Da- 

. rlus su Girėnu bus trispal
vių vėliavų ir laisvų lietuvių 
pagerbti. Ramovėnų ir posto 
delegatai padėjo gėlių vai
nikus , veteranai saliutavo 
tris kartus šūviais. Sukal
bėta malda už žuvusius. 
Žmonių prisirinko apie pus
trečio šimto.

Antras didvyrių prisimi
nimas įvyko Lietuvių Sody
boje, kur vadovavo akt. A. 
Brinką. Programoje skaitė 
eiles A. Keveža, dainavo apie 
lakūnus A. Klrvaltytė, kun. 
Venckus papasakojo apie tas 
dienas Kaune, kai minios 
laukė atskrendančiųjų. Po-1 
nios Duoblienė ir Mamarle- 
nė padainavo ir paskaitė sa
vo atsiminimus. Bal. Braz
džionis apžvelgė anuos ir 
šių dienų skridimus, be to 
lakūnas Janula priminė Lie
tuvos aviacijos dienas susi
rinkusiems, kurių buvo virš 
šimto.

Chicagoje buvo pasaulinė 
madų paroda, kurioje buvo
reprezentuota Lietuva Balze- 
ko Lietuvių muziejaus rūpes
čiu. St. Balzekas nesigailėjo 
lėšų ir laiko tinkamai atsto
vauti . 'Laikraščiai tą įvykį 
gražiai aprašė.

Liūdną žinią ir nuotrauką 
Teresės Sadauskaitės pir
mame puslapyje įdėjo ” Chi
cago Daily News ”. Ji, varg
šė, apimta leukemijos ligos, 
norėjo mirti pas tėvus. To

li Psl.

Atnaujintasis Dariaus ir Girėno paminklas Soldino miske> 
(Prie jo stovi Brone Lukoševičiene ii Richmond Hill, NY.)

dėl vienas Rokfordo preky
bininkas padovanojo jai ke
lionę lėktuvu Iš >altlmorės 
į Chicago.

Mirtis siaučia mūsų di
džiulėje kolonijoje. Birželio 
23 d. mirė kun. Ant. Vilkai
tis, kuris ilgai dirbo Cice
ro šv. Antano parapijoj, o kai 
atvyko į šį kontinentą, gyve- 
no Montrealyje.

Mūsų jaunimas sparčiai 
rūpinasi sutelkti lėšas HI 
Kongresui. Chicagoje ir apy
linkėse yra vedamas platus 
vajus. Paskutiniu laiku lan
kėsi iš Argentinos jaunimo 
atstovė Eug. Rudytė, kuri 
kalbėjo per Margučio radijo 
programą, apžiūrėjo Ispaudos 
ir kitus centrus, susitiko su 
atstovais. R. Genė lūs, kuris 
atstovaus Auroros ir Rock- 
fordo lietuvius Kongrese, 
taip pat daug rūpinasi sėk
mingu vajaus pravedlmu.

E

vėl lauš los mados margi
niais apsirengęs vyras, pa- mus savąja kalba, kaip gall- 
sljaučla gan nepatogiai. Sė- ma nesidomėti visu kitu ten 
dlnt Ir besikalbant prie pie
taujančių stalo, jis kažkaip tai liečia visuomeninį Ir kul-
Išsltarla, kad neskaito lietu- tūrinį kolonijos ar kitų vle- 
vlškų laikraščių. Dėl to jis tovlų gyvenimą. Nežiūrint 
Iš savo stalo kaimynų susi- kas ten bebūtų, juk klekvle- 
laukla skaudžios pylos. Net nam ne tik pravartu, bet Ir 
Ir moterys , buvusios prie reikalinga žinoti kas kur 
stalo, ir tos įsijungia į -po- vyksta. O tuo labiau kas tai 
kalbį. Visi kaip susitarę šu
kuoja neskaitantį puošeivą.

Visi prie stalo sėdėję sve
čiai labai stebisi. Kaip esą 
galima, šių dienų lietuviui, 
gyvenant svetimame krašte 
apseltl be laikraščio. Nekal-

liečia savo vietovę. Ten gi 
kaip veidrodyje matosi mū
sų veikla. Su mūsų parengi
mais, , Bendruomenės susf- 
rlnkirhals ir šaukiamais su- 
važlavlmąis. O jeigu dar 
pridėsime asmeninio pobū
džio žinias, gausime pllnlau-

bus galima drąsiai rodyti 
mūsų tautos praeitį ir da
bartį, aiškinti, kokioje ver - 
gijoje yra dabar mūsų kraš
tas. Labai džiaugiamės, kad 
sen. F.Savickas pravedė Il
linois valstyjoje visų etninių 
grupių kalbas į viešas įs
taigas, todėl dabar lietuviai 
gali visur reikalauti lietuvio 
vertėjo ar pareigūno. Džiu
gu, kad pre z. G. Fordas su
tiko įvesti į Baltuosius Rū
mus Pabaltijo kraštų įstaigą, 
kur lietuviams atstovaus p. 
Genys.

Sukaktuviniuose metuose 
stenkimės Istoriniai įeiti į 
Amerikos gyvenimą nes lie
tuviai daug davė Amerikai ir 
materialiai Ir gyvybių auko
mis.

Ateina rinkimų metai, visi

Bridgeview miestelyje, 
naujoje Čiurlionio Galeri
joje, Midland banko patalpo
se buvo suruošta genocido 
pai'bda, kurią atidarė inž. A 
Rudis. Kalbėjo Vai. Šimkus, 
Pranas Žiogas banko savi
ninkas. Ir kt. Paroda tęsėsi 
kelias savaites Ir ją aplankė 
nemažai žmonių. Grįždamas 
iš Kenoshos Lietuvių dienos 
Iškilmių, parodą aplankė Ir 
Simas Kudirka, kuris siūlė 
su šia paroda aplankyti di
desnius miestus Ir parodyti

• žmonėms, ką per eilę metų 
bolševikai padarė Lietuvai.

Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejaus metinė gegužinė 
New Bufale, prie Mlchlgano 
ežero įvyko liepos 20 d. P a- 
sįrodė šokėjai, vadovaujami 
P. Zapollo , vyko įvairūs 
sporto žaidimai, valšlntasl , . , ,
lietuvišku maistu Ir poUslau- 
ta prie ežero.

Laisvės Traukinys liepose 
28 atvažLavo į Chlca gą. Ja
me telpa virš 500 Istorinių 
dokumentų. Prie traukinio 
vyko Ir įvairių tautų pasiro
dymai. Laisvės me
tais Amerikoje , pasirodo

tytl savus tautiečius, ypač 
tuos, kurie mūsų tautai Ir 
mums daug padeda ir dirbą 
net organizacijose/. Tegul 
200 metų sukaktyje įeina 
nors vienas lietuvis į Kon
gresą.

Atkelta iš Kultūrinio psl. . .

šydamas apie Staliną žiau
ruolį, sustabdžlusį visos So- 
vletljos gyvenimą. Nežiūrint 
to, iš Stalino gautos premi
jos - jau niekas iš jo nebe- 
atėmė. ..

Pablo Neruda buvo sakęs, 
jog jis niekad neats Hanky-, 
siąs į JAV, pakol Nlxonas 
būsiąs gyvas. Vienok, jis 
" pers išvarstė " ir buvo pa
siekęs Amerikos krantus. 
Mat, jis buvo atvykęs New 
Yorkan, atsiimti jam skir
tos PEN klubo premijos. 
New Yorke buvęs atžymėtas 
šis įvykis moderniam Hotel

STANDING BEFORE the Picasso ak the crowd besimi ta 
gather in the Civic Center plaza tar tt»d'"Chicage Loofts at 
World Fashions" show are (from left) Stanley Balzekas Jr., 
4030 S. Archer; Josephine J. Dauzvardls, 4147 S. Artesian, 
consul general of Lithuania, and Mrs. Mary Krauchunas, 
6023 N. Legett. (Patalpinta S.W.Herald, liepos 17 laidoje.)

Bal. Brazdžionis

Plerre viešbutyje , kur da
lyvavo net 700 poetų, es- 
saystų Ir novellstų, susi
rinkusių pagerbti 1971m. No
belio premijos laureatą Pab
lo Nerudą. Tam pagerbimui 
buvęs atsiųstas Ir prez. 
Nlxono sveikinimas...

Tris dienas vėliau po to 
pobūvio "draugas ’’ P.Neru
da buvo pakviestas į Kolum- 
bla universitetą, ten vykus In 
slmpozluman, kur jis sulau
kęs didžiulių ovacijų kai 
perskaitęs poemą ” neturtin
giems Ir nužemintiems Por
to Rlco gyventojams ”, bru
tal l š k a l prispaustiems 
” amerikietiškojo Imperia
lizmo ”. Iš Ąmerlkos Pablo 
Neruda Išvyko Prancūzljon, 
kur jis perėmė Čilės amba
sadoriaus 
raudonas 
raudonam 
dentul dr.

Pablo Neruda 1953 m. bu
vo apdovanotas Stalino pre - 
mlja, truputį vėliau - Leni
no, o 1971 m. gavo Nobelio 
premiją. P. Neruda myli pa
gerbimus 
šią žemę. Kartą jis pasa
kęs : ” Aš nemanau žemės 
keisti į kitą kurią planetą ” . 
Mes negalime kaltinti jo už 
tai...

Naudotasi : Encyklopedla 
Brltanlca Ir žurnalu Natio
nal Review.. Pr. Alš.

postą ir tarnavo 
ambasadorius , 

to krašto prezl- 
Allende...

kaip jis myli Ir

• MENAS SPALVU IR FOR - 
MŲ ŽAISME — tai Felikso 
Jucevičiaus naujoj i knyga, ku
rią atspausdino Immaculata 
spaustuvė Putnam, Conn. USA. 
Kama $5.00.

To paties autoriaus yra Iš
leista knyga — Tauta Tikro- Namų popietėje netikėtai at
vės Ir Mito Žaisme. sllankė virš 300 svečių.Po-

šią vaizdą. Ar tai platesnioiplečlų administracija labai 
masto įkurtuvės, ar pažįs
tamos vestuvės, ar bičiulio 
sunegalavimas. Dėl to, visi 
be Išimties turime sutikti, 
kad savas laikraštis yra ne 
tik reikalinga, bet ir nepa
keičiama būtinybė.

Pusamžis puošeiva neturi’ 
į visus tuos kaltinimus ką ir 
beatsakyti. Jam taip nepato
gu, kad, atrodo, jis pasiruo
šęs stačiai į žemę prasmeg
ti.

Bet tuo tarpu į pokalbį įsi
jungia, iki šiol nieko nesa
kęs ,' ramios išvaizdos, jau 
kiek žilstelėjęs pilietis. Iš 
karto garsiai prabilęs, jis 
nuramina puošeivos puolė
jus. Pradėjęs kalbėti, jis 
sutinka , kad be savo laik
raščio esą neįmanoma ap- 
selti. Ypač tokioje kolonijo
je, kaip Toronte. Bet tas 
daug priklauso ir nuo paties 
laikraščio turinio. Kiek jis 
teisingas ir kaip gerai in
formuoja skaitytojus. Tai 
sakydamas, jis turįs ome
nyje vieną atvejį, kur gan 

t įdomi-naujiena; Tjo*orlgt na 
lauš pas i rodymo, mūsų laik
raštyje buvo pakartota visu 
mėnesiu vėliau. Jeigu jis 
neklystus, praeitų metų rug
sėjo 4 Ir 5 dienomis, ameri
kiečių dienraštis ” Naujie - 
nos ” gan įdomiai ir išsa
miai aprašė,kas Atsitiko su 
mūsų karininkais , bolševi
kams okupavus Lietuvą. Vi
si, kas tik domėjosi mūsų 
šauniąja kariuomene, susi
domėję skaitė net vedamuo
ju paryškintą naujieną. Tuo 
tarpu vietinis savaitraštis, 
tą pačią Informaciją pakar
tojo tik rugsėjo 26 dieną.

O jeigu mieli pietautojai 
leis dirstelėti į kitą atvejį ; 
daugelis mūsų dar gerai pri
simena torontlečlus sujaudi
nusią žinią, kai 1971 metais 
pavasarį, tas pats dienraš
tis ” Naujienos ” paskelbė, 
kad Toronte būsianti panai
kinta viena lietuviška para-/ 
pija.

Vietinis savaitraštis, apie 
tai pasiskaitęs , griežčiau
siai paneigė tą ” Naujienų ” 
pranešimą . ” Nepriklauso
mai Lietuvai ” irgi parašius 
apie tos parapijos panątkini- 
mą , tas, savaitraštis dar 
griežčiau tai paneigė. Prie
dui tą viską dar pavadinda
mas prasimanymu ir šmeiž
tu.© dabar štai matome,kaip 
gyvenimo ironija pasityčiojo 
iš to paneigimo.Ir tai atsiti- . 
ko vos trim metam praėjus. 
Likimas taip lėmė , kad ne 
tik parapija buvo perkelta iš 
Toronto, ne tik jos vardas 
buvo panaikintas, bet ir pats 
laikraštis , pasekdamas pa
rapiją, turėjo apleisti mūsų 
šaunų melstą.

UESU LIETUVIU NAMAI
Ano sekmadienio Lietuvių

apgailestauja, kad tokį kiekį 
staiga suėjusių svečių nebu
vo pajėgi greitai aptarnautu 
Daugeliui svečių reikėjo il
gokai palaukti, kol maistas 
atsirado ant stalų. Dalis la
bai skubančių, Išėjo nesu- 

, laukę aptarnavimo. Tačiau 
virš 200 svečių suvalgė pil
nus pietus, kiti suvalgė šal- 
tlbarščlus , vaisių sriubos, 
Išgėrė kavos Ir pasišneku
čiavo su savo pažįstamais.

Svečių tarpe buvo apie 20 
lietuvių Iš JAV Ir 2 Iš Aus
tralijos.

Sekmadlemlo popiečių me
tu gana daug atsilankiusių 
ypač iš tolimesnių vietovių, 
teiraujasi apie Lietuvių Na
mų veiklą ir dažnas nori pa
matyti Lietuvių Namų patal
pas. Kad atsilankiusiems bū
tų lengviau susirasti kas 
jiems tokias Informacijas 
telktų, Lietuvių Namų valdy
ba įvedė informacinę tarny
bą. Popiečių metu menėje 
budintis ne tik Informuos 
apie Lietuvių Namus , bet 
svečius kvies pasirašytL į 
svečių knygą, priims nario 
įnašus, Išdavinės nario pa- 
pažymėjimus, paskolos lakš
tų pažymėjimus ir atliks ki
tus panašius reikalus.

Lietuvių Namai labai nori 
popiečių patarnavimą page
rinti , dėl to sekmadienio 
popiečių stalams aptarnauti 
ieško daugiau mergaičių - 
lietuvaičių. Indams nuo stalų 
nuimti tiktų ir berniukai. 
Darbas apmokamas. Užln- 
teresuoti tesikreipia į Lie
tuvių Namų raštinę arija 
skambina telef ; 533-9030.

Svetainė ” Lokys ” norėtų 
įvesti ” Lokio kokteilį ". 
Būtų gerai, kad tas koktei
lis turėtų kokių nors ypaty
bių, surištų su lietuviškais 
tradiciniais gėrimais. Ži
nančius apie lietuvišką gėri
mų mišinius svetainė " Lo- < 
kys " prašo atsiliepti po 12 
vai. dienos arba tel: 533-9121.

Lietuvių Namų automobi
liams statyti sklypo prie - 
žiūrai vis dar reikalingas 
žmogus. Galėtų būti pensi
ninkas. Darbas atlyginamas. 
Kreiptis į Martyną Račį par
kin Imo aikštėje nuo 12 vai. 
P-P.

Apyvartai padidėjus Kre
dito Kooperatyvas Parama 
prlvrestas praplėsti savo 
patalpas. Lietuvių Namai 
užleido Paramai savo rūbi
nę. Lietuvių Namų rūbinė 
perkeliama į Vytauto Didžio
jo menės balkoną. Rūbus 
reikės atiduoti Iš prieangio.

Nilo rugplūčlo m. 13 d.lkl 
rugsėjo 1 d. Toronte vyks Ka
nados Tautinė paroda.Pensi
ninkams su Miesto Savival
dybės ar valdžios pažymėji
mais įėjimas bus nemoko
mas šiomis dienomis rug
plūčlo mėn. 14,19,21,26,28 
Ir rugsėjo mėn.l d.

Rugplūčlo mėn. 28 d.bus 
skirta pensininkams. Tą die
ną dalį programos atliks 
pensininkai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MCŠKCRIOJlMfiS
B. Vaičaitis

Po pusvalandžio, negavus 
kirčio, prikabink kitos spal-' 
vos džigą. Jeigu Ir tas ne
gelbsti, tai ant džigo kabliu- 

(PradSia 21 numeryje) metodikos , pasirinktos sis- špūlė kainuoja nuo 20-35 do- ko užkabinama žuvytė. Po
Antra, reikia žinoti, kad temos Ir kitų meškerioji - lerlų. JI tarnauja daugelį lietaus kartais geriau veikla

špūlė. JI vadinama atvira ar 
dengta špūle. Trumpai sa
koma spiningo špūle.
. Gera atvira ar uždara

Į WJA THE LITHUANIAN
I wAAk NEWSPAPER

P.O BOX 03206 - CLEVELAND. OHIO 44103

Atkreipkime dėmėsi ! NL.

walleyes labai pamažu pa- mo gudrybių panaudojimo, 
liečia jauką. Jos pačiulpia Kartelė walleye meškerio- 
Ir paleidžia, jeigu jaukas tl apie 6 pėdų Ilgumo, gana 
įtartinas. Reikia turėti pa- stangri, kad būtų galima dl-
tyrlmo Ir jausti, kada jaukas 
jau žuvies burnoje, tuomet 
stalgiai patraukti kartelės 
viršūnę, kad kabliukas įkib
tų burnon.

Svorelis turėtų" būti la
bai lengvas, kad jaukas būtų 
galima įmesti Ir nuskęstų 
Iki maltlnmosl zonos. Pri - 
valo meškėriotojas jausti, ka
da svorelis atsimuša į dug
ną.

Niekada negalima pamirš
ti, kad walleyes tik labai Iš- 
lengva jaukui judant jį pa
ima. Patariama įjungus mo
toro atbulinį bėgį meškeres 
velkant laivą stumti atžaga
riom, kad būtų galimai ma
žiausias greitis. Jeigu žu
vis užsikabina, laivas su
stabdomas, nes laivu va
žiuojant gali žuvis nusi
traukti ar traukiant žuvį 
greitai per vandenį, negalė
dama kvėpuoti kartais už
dūsta.

Walleyes meškeriojimas 
reikalauja žinojimo, patyrl- 
rlmo ir pasiryžimo pagauti 
žuvį, nėra vien laimės da -

dėlę žuvį kontroliuoti van
denyje, bet viršūnė turi būti 
lanksti geresniam metimui. 
Geras, minkštas monofila
ment šniūras lengviau nuo 
špul los metant nūs ivynlo ja. 
Kitą šniūrą metant, gaunasi 
didesnis pasipriešinimas Ir 
jeigu pilna špūlė, metant nu
smunka pats nuo špūllos ir 
užkliūva ųž špūllos ašelės.

Meškeriojant niekada ne
taupyk šniūro. Nuolat rūpes
tingai tikrink šniūrą ir jeigu 
pastebėsi apsigadinusį, tuo
jau toje vietoje nutrauk Ir 
Išmesk, nes didelė žuvis nu
trauks. Šniūro priešakinį ga
lą apie 3 pėdas kiekvieną 
dieną reikia nuplauti, nes 
metant nuo žiedų silpnėja. 
Walleys šniūras naudojama 
1O Ibs.stiprumo. Toks šniū
ras ne tik užlaikys didelę 
žuvį, bet meškeriojant dugne 
mažiau kabliukų praranda
ma. Esant stipriam šniūrui, 
užkliuvusią dugne blizgę, ga
lima dažnai nenutraukus at
kabinti.

Walleyes meškeriojama
lykas. Pasisekimas priklau- įvairiais būdais, tam tlks- 
so nuo žinojimo, technikos, lui turėtų būti pritaikinta

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

( '

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORES(Body) TĄISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

/ (Lietuviams duodame spec i ai i nuol aid a)

X • APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS
PRODUKTAIS.

SAVININKAI: V Suiin skas 389 - 057 1 ir J. Zavys 365-3252.

metų, bet reikia kartas nuo 
karto ištepti ir sausai laiky
ti. Pagal walleye meškerlo-- 
jimo techniką anglų termino
logijoje yra : džigas / jig
ging / , traukimas / trol
ling /, meškeriojimas jau
ku / balt fishing /.

Walleye gyvena prie dug
no ir gUlose vietose. Dži
gas yra vienas iš geriausių 
būdų pasiekti žuvį gilesnėse 
vietose. Labai populiarus 
geltonas ar baltas 3/8 - 1/2 
oz No 2/0 juoda ar raudona 
galva džigas. Rūpestingai 
reikia parinkti vietą. Sura
dus paskendusią uolą, reikia 
mesti džigą į giliausią prie 
uolos vietą, kur yra akme
nuotas ar žvyT-o dugnas, ten 
būna walleye maitinimosi 
vieta ir kai džigas pasiekia 
dugną, pradedama traukti vy- 
niojant laisvą šniūrą ant 
špūllos. Patraukimai daro
mi nelabai staigūs , išlau
kiant momentą kol džigas 
vėl susiduos į dugną. Pasi
sekimas priklauso nuo jūsų 
jautimo ir patyrimo leisti 
džigą manevruoti prie dug
no. Džigas privalo vaidinti 
nardančios žuvytės rolę. Vi
są valdybą pagadina per- 
stalgūs ar perlėti judesiai.

sliekas negu žuvytė. Mano 
mėgiamiausias jaukas - gy
va m Ino va užkabinama leng
vai už žuvytės nugaros. Nu
skendus iki dugno, lengvai 
traukiama su ilgesniais 
stabtelėjimais. Džigas riša
mas tiesiog prie mono šniū
ro , nevartojant pavadėlio, 
nes pavadėlis trukdo džigo 
judesius. Pavadėlį su spi- 
ruokliu žuvis greičiau pa
stebi ir ignoruoja jauką. B.d.

DĖMESIO 
LIETUVIAMS I

Rugsėjo mėn. 18 d. yra 
organizuojama ekskursija į 
Lietuvą su Skandinavų oro 
linija, kurios kaina iš Mont- 
realio yra tiktai $ 735.

Kaina įskaito : o Vieną 
naktį Maskvoje su nemoka
mu spektakliu, penkias nak
tis Vilniuje ir vieną naktį 
Kopenhagoje.

• Pervežimai iš aerodro
mų į viešbučius ir atgal.

• Pirmos klasės viešbu
čiai / dviese kambaryje /.

o Pusryčiai ir pietūs kiek
vieną dieną.

• Sutvarkomos vizos.
Kreipkitės pas L. Stankevi
čių, 1053 Cr.Albanel, Lavai, 
P.Q. Tel ; 669-8834.

Gerbiamam JONUI MASKOLIŪNUI mirus, 
gilaus skausmo valandoje žmonai ir sūnui ir visiems 
giminėms Lietuvoje nuoširdi užuojauta nuo suėjimo 
draugu —

Verduno klubo suėjimo 
Nariai

M elas Skaitytojau,

Trečiadieni, liepos 30 J. 2 vai. ryto, kai Dirvos 54 numeris buvo baigtas spausdin
ti, po trijų valandų užsidegė kaimynystėje esantis pastatas, Penktą valandą ryto, didelis 
sprogimas pažadino Dirvos tarnautoją Vincą Kizlaitį, gyvenanti D’rvos pastate. Įsilieps
nojęs gaisras tuojau apėmė visų antrąjį aukštą. Lainvngu budu buvo išgelbėta Dirvos 
skaitytojų kartoteka, raštinė ir kompiuterinė rinkimo mašina. Beveik visai sunaikinta 
Dirvos komplektai, knygos, spaustuvės ir fotografinės medžiagos ir kt. Iš D* r vos pas
tato liko tik griuvėsiai.

Tikime, kad Dirvos skaitytojai supras, kad Dirva sekančią savaitę nepasirodys. 
Dirvos Redaktorius ir Vilties Dr-jos Valdyba darys viską, kad Dirva kuo greičiau vėl 
pradėtų lankyti savo skaitytojus. Taip pat tikimės ir laukiame Dirvos skaitytojų pa - 
ra mos.

Sunkios yra ekononvnės sąlygos lietuviškam laikraščiui. Gaisro nelaimė jas dar 
labiau apsunkina. Iš savo pusės padarysime viską, kad Dirva vėl .Jus reguliariai lan
kytų Tikim ', kad su Tamstų nuoširdžia pagalba po šios nelaimės D‘rva išsilaikys dar 
tvirtesnė.

Šiemet sueina 60 metų nuo Dirvos Įkūrimo. Gaisro nelaimės ir garbingo jubilie
jaus paskatinti, visi Jautriai ir sutartinai prisidėkime, kad Dirva dar ilgai Ir gražiai 
gyvuotų. Stipri lietuviška spauda ir išlikim is sąmoningais lietuviais yra neatskiriama 
būtinybė. M isų geriausias ambasadoriavimas - tai nuoširdi parama savajai spaudai. 
Ji yra kovotojų už lietuvybės išlaikymu pirmose eilėse. Padėdanv lietuviškai spaudai, 
padėsimo sau ir savo valkam.-; iflikti lietuviais.

Dirva musų paramos šiandien labai ir labai reikalinga, Neapleiskime jos, kaip ji 
kad musų neapleido per šešiasdešimti motų vis budriai stovėddtna lietuviškų uždavinių 
sargyboje. Ačiū ’

Vytautas Gedgaudas - Dirvos Redaktorius

Kazinreras Pocius ir Antanas Butkus
Vilties Draugijos vardu

Danielius Qegesys ir Balys didžiūnas
Dirvos Įkurdinimo Komisijos vardu

• Po sunkios ir Ilgos ligos • Šią savaitę mirė Jonas 
mirė Jonas Rimkus-Rimke- Maskeliūnas. Paliko žmoną 
vičius,paliko liūdinčius žmo- Ir sūnų. Sirgo ilgai ir rel- 
ną, sūnų su šeima, seseris kėjo koją amputuoti, kuri 
ir brolį. gal kiek užtęsė mirtį,

V BaČėnaS All Seasons Travel, b.d. 
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 

_ betkur pasaulyje skambinti
TORONTO, ONTARIO . fOO OCO1
m«r ix6 tele 533-3531_

UUOODLHHD-HUTOmOBILE LTD.
•550 BOUl. NtWMAN BLVD., 
LASAU*

363-7424

Pluinotilfi

l rimtom ūodęc

(CHRYSLER - CORDOBA - PLYMOUTH - 

j DUSTER - FURY - GRON FURY

DIDELIS PASIRINKIMAS CHRYSLER 
GAMYBOS AUTOMOBILIŲ, NAUJU, IR 
VARTOTU. YPATINGAI PRIEINAMO
MIS KAINOMIS IR PO PARDAVIMO >- 
GARANTUOTU APTARNAVIMU.

Kreiptis pas agentūros atstovo (Ron) 
Aruna Mockų.

NAUJI IR REMODELIUOTI 
KAILINIAI, KEPURĖS, 
SIŪLĖS IR KITI 
IŠDIRBINIAI.

Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainos
srt«inamos - fabriko. Skambinkite į dirbtuve 845-2912

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir pt ieinamomi s kainom, s. Taip pat

INTERN ATION AL dažų i ipardavimas - tel. 366 6237 / 3896

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliaoju
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)'

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

Viskas moderniems nariams !
5 Visi kiti vandentiekio ir 

šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie- ] į 
moniu pardavimas ir iren- 1 
girnas. Atstovaujame —

2^7 Hydro ■ Quebec i šnuoma- /
vimui karšto vandens tie- Ą

( kimo. Veltui įkainavimas.
P Iumbing & Heating kontroktorius.

140 - 2e AVENUE 
366-03 30 LASALLE,

1975. VIII. 13 ‘

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
4iitk . H • i.U (•’T ..   v. ■ ■

PRISTATYMAS
. r / . i; > ■ _/•) » * r -1 ■ • . w
VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS t

LIETUVAI
. Medžiaga suknelėms - Crimlene, kostiumams ir Švarkams - iimtoprocentine rudis

- pusė kainos. , . , ...
o Anglidka meddiogo 100% vilnonė. Vilnone arbo polyester io - nuolaida iki 6U%.
o Skarelės vilnones arba silkinės ir naujausiais pieniniais.
• Megztukai, golfui ir puloveriniai - didžiausias pasirinkimos specialiomis

kainomis. • c xo• Moteriški paltai - Borgono (art..fur) įvairaus dydžio t.k i 4V.JU.
• Vyriški megzti marškiniai (kanadiški ) — pusė kainos. Taipgi, daugybe 

kitiį daiktu, reikalingu Lietuvoje.
Siuntiniu. .tundrom. peoro.ru ir oro podru. Priimam. outomobi'tam.,

Šaldytuvams, tolovfslfoms. pinigu Certificate, ir kt. (Turim. 22 metu patyrimą).
Pradam, ud.iri ir į.iriklnri^ » PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd., 

CT.CuC. Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 9098.

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation 

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju 
gyvenamus namus bei komercines patalpas (darbas tik 
S 1,75 už k.-, jardo).

e Mano specialybė ir laiptu bei sienų isklojimas., 
e Padarau madingus pakeitimus.
e Pristatau i namus pavyzdžius.
• Padarau išmatavimus ir

ikainavimus nemokamai.
Skambinkite tel: 768 -6780 — 796 2

LEFEBVRE & ROBERT
AMtUBUMtNJ - HJKHITUm

R D A V I M A S

ĮVAIRIU i* *«

BALDŲ

PER

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

INC

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

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635CEMTRALE r 4e AVENUE LASALLE 363-3887

|~7843 CENTRALE 300-1282 (DECORATION) Į

7661 -A CENTRALE 495-90e Ave. 
365-7146 366-1143

ROBERT RICHER
TEL. 365 61 1 1 
RES. 366-0066

PIRKIMAS 
PARDAVIMAS 
PASKOLOS

ĮVERTINIMAI 
NEKILNOJAMO TURTO
PASKOLOS

Visokeriopi kiti patarnavimai 
r- 76R7 CENTRALE

Immeubles RICHER Realties Enrg. suite 3O1
COURTIER - BROKER LASALLE. OUE.

H8P 1 L7

1
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Visi Los Angeles ir apylinkių LD žurnalo skaitytojai ir bičiuliai

atsilankykite į metinį "Lietuvių Dienų" žurnalo
PIKNIKĄ - SUSITIKIMĄ GAMTOJE,

McCambridge Park, 1515 N. Glenoaks Blvd., Burbank.

Didelė aikštė, apaugusi gražia žole, platu, erdvu, daug vietos privatiems 
susibūrimams; pikniko centre pakankamai stalų, suolų ir medžių pavėsio.

Piknikas įvyksta rugsėjo 14d., sekm., 12:30 p.p.
Pikniko metu bus duodami lietuviški kelių patiekalų pietūs; svečiai taip 
pat galės vaišintis pakankamu kiekiu vėsinančių ir gaivinančių gėrimų.

Pikniko metu įvyks dovanų paskirstymas LD žurnalo rėmėjams, įsigi- 
jusienis laimėjimų bilietėlių. Jų bus galima įsigyti ir ten pat vietoje.

You are cordially invited to attend

LITHUANIAN DAYS MAGAZINE

ANNUAL PICNIC
which will take place

September 1 4, 1975, noon,
McCambridge Park, 1515 N. Glenoaks Blvd. Burbank 

Lithuanian Food & Refreshments will be served. I

Inž. V. Pakalniskis(dešinėje) su broliu dr. A. Pakalniškiu ir viešnioms iš 
Detroito, po sūnaus Vytauto sutuoktuvių prie Aušros Vartų bažnyčios. 
Sūnaus inž. Vytauto sutuoktuvės su L. Dion- Pieters įvyko liepos ki 
ir vaišės vyko McGill universiteto Newman Center patalpose. Vestuvėse 
dalyvavo daug artimųjų iš kitur, kurių, tarpe buvo ir jaunojo mamytės t'eve 
liai Elena ir Simas Tamošauskai iš Vai D’or, P.Q. NuotraukaH. Adomonio.

MONTREALIO LIETUVIU ŽVEJOTOJU - MEDŽIOTOJU

KLUBO BUS GJEGIJŽINĖ

rugpjūčio 24 d.,sekmadienį, 
SKRUIBIO VASARVIETĖJE

Pointe -Fortune, P. Q.

BUS ĮDOMIAI 
ĮVAIRI 
PROGRAMA 
SU MUŽIKĄ

Svečiai 
prie paruošto 
stalo su savo 
gėrimais ir 
užkandžiais.

REMKIME LIETUVIŠKĄ 

SPAUDĄ. !
NL bendrovės valdyba yra nutarusi 

laikraštį siuntinėti tik už $5.00 plr • . 
muoslus po užsisakymo metus rnu - 
jiems skaitytojams.

• Juozas Stankaitis pardavė 
Adams restorano savo dalį 
partnerei Onai Verlnlnkal- 
tlenel. Jis su kitu partne
riu naujai atidarė įvairių 
skelbimų / advertising / 
verslą, Centrale Street, La 
Salle, P.Oi

NL REIKALAI
NAUJAI ĮSIGIJO AKCIJAS:

Juozas Paukštys Iš St. Ca
tharines, Ont. buvo atvykęs 
į NL gegužinę Ir nupirko 1O 
akcijų - šėrų už 1OO dolerių. 
Tad dabar yra parduota akci

jų viso už $8,140 dolerių.
Dėkojame pirkus lems Ir 

laukiame atsiliepiant daugiau.ką, kurie nerelkąllngl kai Į- Imti bent kuriuo laiku, krel- 
Plnlgal reikalingi namo re-vedėme elektrinį šildymą. Jei plantls į redakciją. NL. 
monto Išoriniam užbaigimui. ----------------- -— -----------------------—--------------------------------
• Turtine šildymui alyvinį

pečių Ir alyvai nedidelį tan- įkam reikalinga galite pasl-

• Montreallo latvių jauni
mas rengia dainų lt šoklų 
festivalį, kuris įvyks padė
kos savaitgalyje Montreallo 
Place des Arts patalpose 
/ bus plačiau /.

• Juozas Grybas su žmona 
lankėsi Montrealyje Ir sve
čiavosi Grlnkų šeimoje Ir 
visi kartu buvo atvykę į 
LK Mindaugo Šaulių kuopos 
gegužinę.

MONTREAL WEST
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 

tik už $5.00 metams 1
Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

f P (tvardė ir vardas J

(Tikslus adresas)

AUTOMOBILI
Pontiac br Buick it Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I '
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

GUREOCaS 
Manager 

s atstovas)

• Poetas Henrikas Nagys 
su žmona Birute Ilgesnį lai
ką svečiavosi Chlcagoje- 
Lelmonte pas Henriko tė - 
vus Ir kitus aidimuosius.

• Inž. V. Pakalniškis yra 
Išvykęs į Oubeco provinci
jos šiaurę savo specialybės 
darbams.

BEAULI1U, OARNKAU. CRtTI
Consaillers juridiquea - Title Attorneys

čffo&E.’lt ^2>E.auLi£.U ‘
NOTAIRE - NOTARY

Nuolatiniai patornauĮu Lc Scile miesto savivaldybei, LaSalle 

Case-Popular bankeliui. Visiems kitiems, kurie tik Į mane 
kreipiasi, fų tarpe Ir lietuviams.

SB67 VISOUN. VtRDUN B7O2 CtNTRALl, LaSALLB

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
pasinaudokite i

PAS ĮKALBĖKITE su 
-Manog.riu 

LEO GUREKAS

CENTRE AUTO CLINIC 
261 Št John's Road 

POINTS tCfc-SHOPPING CENTRE 

697-3333
TRIUMPH

©
Autvnad

M''”**'.'

ASKirved

GERA PROGA

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

NL redakcijos žemutine patalpa. Is- 
nuomuojama susirinkimams bei kito
kiems reikalams.

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866'8235, nunių 488-8528
Liūdna man, kai skaito mano 
neapmokėtų — laikraštis.

DR. V. G1R10nIEN£ 
Dantų gydytoja

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGEL1ENĖ

1410 Guy St. pirmas aukSras,

Montreal.

TEL. 255-3536
11-12 kambarys 

Tel. 932- 6662; namM 737- 968 1.

B.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C^ E.R.C.S.ici

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

Gpharmacie

ognon
* ROBERT GENDRON LPH. PROP.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAU. RYTO IKI 11 VAL.VAKARO

_VIE"rA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. Išganai! is, ba, bcl
606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405. 
Montreal, P.O, - Tel: 875- 6446, namų 678 - 3660.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L
5 Place Ville Maria IBM Building 

Suita 417, Montraal, Que.
Tai. 871- 1430

ADVOKATAS

168 Notre Dama Strapt E.JSuite 205. 
Tai: 866-2063; 866-2064

8 psl.

mu/ montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391 
___________________ (At t he end of Sherbrooke Sift West)

’ PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MŪSŲ 

PASITARNAVIMU I

RENDELL'S AUTO REPAIRS 
GENERAL MECHANICAL REPAIRS 

TUNE UPS, BRAKES
MOTOR a TRANSMISSION, ETC.

-1............................................................   — - TBL.i 836.6417 (

©RoyalTrust c
Atstovas J. Skučas, "“r* 

6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 
Tel. 354-0360, namu 722-9663.

. PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žeme)

TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. Langelier, Montreal, P.Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS

V. pėtebaitis
254-4566 / Namų — 72 1-06 14'

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

D.N.BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273-9/8 7, 737-0844.

Foto E.M.L.S. Montreal, Que.
Sistema.

išI« mt ku"

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYB«

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

1 A g_e n t 0 r o veikia nuo 1945 m.

Albinas NORKELIO N AS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

vae LAKeoHone onive 
DORVAL

- ŠIŲ DIENŲ KAINOS!

AMC Fl
HORNET 1975
2 durų sedan 6 cilinderįų 
reguliariu {rengimu 
pagrindine kaina

GREMLIN 1975
6 clllnderlų 232p.c. 
reguliariu įrengimu 
pagrindinė kalno

PASIKALBĖKITE

MUSU FIRMA 
NUOŠIRDŽIAI

JUMS .
PASITARNAUS .

MATADOR 1975 
2 durų coupe 6 cilinasrių 
reguliariu [rengimu 
pagrindine kaina

SU MANAGER - ABE BASERMAN

100% 12 min. arba 12,000 
mylU/( fabrikinė garcntifa)

inspekciniai 37 patikrinimo! 
pagrindinių dalių 
speciali apsauga valiavime

l 
I 

AUTOMOBILE LIMITED

860 Tascheteau, Greenfield Park • 676-7901

■mm®
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,QUE.H4E 2A8, 

Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0% 
Taupomąsias s-tas 8,0% 
Term. ind. 1 m.------------ J 8,0%

Term. ind. - 2 m. 8,5 %
Term. ind. - 3 m. 0K0%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ________

• Nekiln. turto
Čekių kredito
Investacines nuo___

- 1»J% 
10,25%
12.0%

.11.5%

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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