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Jaques Cartier laiko— 
tikruoju jos atradėju . 
1534 m.Kanadą pava- 
Naująja Prancūzija ir

LIŪTYS JAPONIJOJE
Vakarų Japonija kenčia 

nuo liūčių. Daugelis namų 
apsemta, iki dabar žuvo a- 
pie 40 žmonių.
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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

OLIMPINE RUOŠA
Kariuomenė jau saugoja 

atvykstančius jaunus atletus 
į Olimpinį rajoną.

Dėl busimojo susisiekimo 
kelių policija suka galvas, 
nes manoma, kad ateinančių 
6-ių savaičių laikotarpyje į 
Montrealį atvyks apie 4 mil. 
žmonių. Ant mūsų kelių kas
dien nuamtoma apie 60-100 . 
OOO ekstra auto mašinų Ta
čiau visi darbuotojai nusi
teikę optimistiškai ir šven - 
tiškal, kai rūpestis dėl pas
tatų laiku baigimo . atkrito. 
Olimpinių žaidynių metu 
daugelis atostogaus, ir įmo
nių sunkvežimiai bus nuo ke
lių nuimti.

NEBAIGTA ISTORIJA
Nors jau daug metų praėjo 

nuo visą pasaulį sukrėtusio 
JAV prezidento John Kenne
dy nužudymo.tlkrų, pilnų ži- 
nių, kas suorganizavo ir ko
dėl jį nušovė vis dar nebuvo 
pat iekta. Spekul lac i j os, abe - 
jonės kursavo žmonių tarpe 
ir įvairioje amerikiečių 
spaudoje. Šiuo metu naujau
sia šios tragiškos istorijos 
versija yra ta, kad Castro 
suorganizavo ir įvykdė a- 
tentatą su Maskvos pritari
mu ir pagalba. Esą,prezi
dentas Johnson žinojęs apie 
tai ir užsiminęs senatoriui 
Schweiker, kad ką jis žinąs, 
turės būti kada nors pas
kelbta.

ABC žinių komentatorius 
H. Smith pas is ak ė, kadJohn- 
son’as kartą jam privačiai 
išsitaręs: " Aš pasakysiu 
jums kai ką, kas jus tikrai 
sūkrės... Kennedy bandė 
" sutvarkyti " Castro, bet 
Castro pirmasis prie jo pri
ėjo".

Smith tikrai buvo sukrės
tas tokios žinios ir klausi
nėjo detalių. Bet Johnson’as 
jų nedavė, pridėdamas tik, 
kad vieną dieną vistiek vis
kas paaiškės.

Komentatorius sako, kad 
jis tuo jaus šį pasikėlbėjimą 
užrašęs Ir niekam nesakęs . 
" Bet dabar, aš manau, kad 
reikia apie jį viešai paskelb
ti”.

Senatoriaus Schweiker ty
rinėjimo komisija sakanti, 
kad ČIA ir FBI nuslėpė pag
rindinius to nužudymo davi- 
mius, nepranešdami Warren 
Komisijai apie planus prieš 
Castro, kurie betgi Castro, 
atrodo, nebuvo paslaptis .

LAIKRA^TIS TEISMAN. . .
JAV News Week korės -i 

pondentas Maskvoje, Alfred 
Friendly patraukė į teismą 
sovietų savaitraštį Literary 
Gazette už jo apšmeižimą , 
kad jis dirbąs ČIA. Teismas 
jo skundą priėmė. Friendly 
reikalauja, kad oficialusis 
Rašytojų Unijos savaitraštis 
tai paskelbęs, viešai žinią 
atšauktų Ir jo atsiprašytų.

LENKAI PROTESTUOJA
Iš Varšuvos pranešama, 

kad Lenkijos vyriausybė bu
vo priversta atšaukti savo 
planus pakelti maisto kainas 
po to, kai darbininkų masė, 
protestuodama, išplėšė 
traukinių bėgius už Varšuvos 
ribų ir kitose krašto srityse. 
Vietinių traukinių bei tarp - 
tautinio ekspreso Paryžlus- 
Varšava judėjimas buvo sus
tabdytas .

Premjeras Piotr Jarosze- 
vicz kreipės i netikėtu vienos 
minutės pranešimu televizi
joje, pareikšdamas, kad vy
riausybė nutarė persvarstyti 
maisto kainas ir kol kas pa
liks jas tokias, kokios buvo . 
. Už Varšuvos Ursus Trak
torių gamybos įmonės dar
bininkai pasakė reporte
riams: Mes streikuojame . 
Kitos Lenkijos įmonės taip 
pat streikuoja, įskaitant 
Baltijos uostus. Jie užtik
rino, kad darban negrįš tol, 
kol kainos nebus numuštos .

Komunistų partijos lyde
riui Gierėk’ui, kuris iškilo 
į valdžios viršūnes po nera
mumų dėl maisto kainų pa
kėlimo 1970 m. , tai buvo ne
mažas smūgis. Gierek’as 
pasižymėjo gyvenimo stan- 
dartopakėlimu angliųkasyk- 
lų srityse Silezijoje. Jis 
tuo metu pakėlė žymiai at
lyginimus ir penkiems me
tams užšaldė maisto kainas.

JONINĖS ANT KALNO

Nuo Montrealio kalno 
skambėjo dainos, muzika, 
buvo šokama ir linksmina
masi Šv. Jono Krikštytojo 
dienos proga, kurt tikrumo
je yra prancūzų k ve bekiečių 
tautinė šventė.

Milžiniškos minios su 
plaukė į kalną. Kiti įsitaisė 
su visom palapinėm keliom 
dienom.Nors birželio.25 d. 
lietus irgi "krlkštyjo", apie 
apie 60.000 susirinko iš
klausyti savo 
dainininkų ir 
certų. Vieni lietaus

mėgiamųjų 
muzikų kon- 

nebojo,

RUM Al OTAVOJEPARLAMENTO

kiti geibėjos! suimprovizavę 
palapines iš plastikos maišų 
ir kartono dėžių.

Be keliolikos smulkesnių 
incidentų buvo sulaikytas ir 
asmuo, kuris grąsindamae 
peiliu, apiplėšinėjo. Neapsi
ėjo ir be kvailumo- Chalet 
langai ir durys buvo "įsi
linksminusių " Išdaužyti ir 
padaryta nemažai nuostolių. 
Bet— palyginus su seniau 
vykusiais vandalizmais , tai 
jau didelė pažanga.

PERDAUG PIENO
Kanados Žemės Ūkio mi

nister is Whelan susitiko su 
(Juebec’o ir Ontario provin
cijų Žemės Ūkio ministe- 
rlais pasitarti dėl problemų, 
kurios Iškilo tarp perdaug 
p leno produktų pagaminančių 
ūkininkų.

AMIN - VIENINTELIS
Ugandos prezidentas Idi 

Am in, pasižymėjęs diktato
rius dideliais žiaurumais ir 
sauvaliavimais, paskelbė , 
kad jis paskirtas būti krašto 
prezidentu Iki gyvos galvos . 
Sakąs,kad šią garbe jam su
teikė Ugandos gynybos ko
misija.

INFORMACINE BROŠIŪRA
Canadian Scene, informa

cinė brošiūra skirta ypač 
imigrantams, leidžiama jau 
25 metus. Daugelis žinių a- 
pie Kanados kraštą, papro - 
člus, tradicijas ar svarbes
nes institucijas informuoja 
ateivius. Po Antrojo Pa
saulinio Karo į Kanadą atsi
kėlė virš 3 mil. naujų gyven
tojų.Etniška spauda, radijo, 
televizija gauna šias infor
macijas, kurios verčiamos 
šiuo metu į 14 kalbų. 
/Canadian Scene,Issue 956/.

BENDRUOMENYBĖS A d v. %.. Butkus tik atvykęs į JAV, 
daro pranešimą apie padėtį Lietuvoje, 
per viena ALT’o suvažiavimo.

S.m. birželio 3 d. Cong- 
res. Record /psl.E 3096/ 
patalpino John M. Aschbrook 
/R-Ohio/ kalbą Atstovų Rū
muose. Jis papasakojo apie 
gegužės 27 d. British Broad
casting Co. dokumentuotą 
vaidinimą /documentary/ , 
pavadintą "KGB-Slaptojl So
vietų Policija". Jį paruošė 
Mischa Scorer, apkeliavęs 
pasaulį ir turėjęs pasikalbė
jimus su akivaizdžiais liu
dininkais-tiek KGB aukomis 
tiek defektoriais.

LIEPOS PIRMOJI
Dominijos Die na-liepos 1- 

ojl- yra Kanados valstybinė 
šve ntė.

Kanados krantus pagal 
skandinavų sagas, pirmasis 
pasiekė Bjarni Herjulfson , 

3S7 m. , o 1497 m. at
plaukė Cabot. Tačiau pran
cūzas 
mas

Jis 
dino 
proklamavo jos priklauso
mybę Prancūzijai. Jos kolo
nija išbuvo 155 metus. Ta - 
čiau, kilus anglų-prancūzų 
konfliktui, daugumas indėnų 
genčių stojo anglų pusėn 
prieš prancūzus. Tai prisi
dėjo prie prancūzų išstū
mimo iš Kanados.

1763 Paryžiaus taikos su
tartimi visa Kanada atiteko 
Anglijai. Prancūzų kolonis
tai, palankių įstatymų dėka , 
nenutauto, bet išlaikė savo 
tautybę Ir tradicijas. Jie ne- 
sukilo prieš anglus.

Anglams pralaimėjus a- 
merikiečių revoliucijos karą^ 
daugelis, besikuriančių JA Y 
persikėlė į Kanadą.

1867 m.liepos 1 d.,prijun
gus New Brunswick ir Nau
josios Škotijos provincijas , 
Kanada paskelbta dominija , 
o nuo 1926 m. turi savo dip
lomatinius santykius su už - 
šie nio kraštais.

Įdomią vaidinimo dalį su
darė sovietų juridinė siste
ma. Aiškiai matosi absoliuti 
teisėtumo stoka politinėse
bylose. Visos "specialaus1'’ ve paklausti, kodėl kaip tik 
ar politinio pobūdžio bylos 
yra KGB žinioje, susitariant 
su Valstybės Prokuroru. Vi
si teisėjai yra komunistų 
partijos nariai; advokatai 
turi turėti specialų leidimą 
tokias bylas ginti, ir tos by
los retai būna viešos. Ne
nuostabu, kad Išteisinimai 
bevelk negirdėti.

PADĖKITE SVARBIAME 
REIKALE

Kaip įvairiomis progomis
Toliau seka pasikalbėji-jau buvau pagarsinęs, Suki

mas su Zigmu Butkum, buv. limo knygą esu numatęs iš- 
sovietinlu teisėju okupuoto j leisti dar ir Vokietijoje .Jos 
Lietuvoj, prieš tai, kai jis teksto perredagavlmas į vo- 
1972 metais pasitraukė į Va- kiečių kalbą faktiškai jau at
karus. Jis, korespondento liktas. Belieka vertimą tik 
paklaustas, taip nupasakojo perrašyti, kad būtų galima 
teisėjų santykius su KGB: atiduoti spaudai.

Bet yra būtina knygos
Zigmas Butkus: Oficialiai tekstą 

jie nėra laikomi KGB na- skirsneliu, 
riais. Tačiau /ten/,.kaip ir paryškinus 
kitose organizacijose, KGB 
turi savo atstovus. Jie turi 
tiesioginius ryšius su teis
mais ir prisimenu, kai aš 
buvau teisėju, mes turėjome 
asmeniškus ryšius su KGB 
žmonėmis. Tam tikrais at
vejais jie užsukdavo į mano 
raštinę ir pareikšdavo: "T o - 
kloj ir tokioj byloj tas ir. tas 
patartina padaryti". Ir taip 
ir reikėjo daryti, nes išei
ties nebuvo.

Mischa Scorer: Ar galėtu
mėt duoti kokį konkretų pa
vyzdį?

.Zigmas Butkus: P avy z dž iui. 
Kaune . katalikų kunigo 
Zdebskio byla. Aš tuo metu 
vadovavau Kauno advokatū
rai. Buvau pakviestas į 
Kauno miesto vieno rajono 
komiteto partijos būstinę ir 
pirmasis sekretorius, kuris 
mane asmeniškai pažinojo, 
pasakė:"Štai įsakymas.Taip 
turi būti". Aišku, pasikvie
čiau gynėją ir paaiškinau 
jam, kad jam geriau būtų 
visai atsisakyti nuo bylos,ką 
jis ir padarė. Paskyriau ki
tą advokatą, kuris velkė tik 
pro forma.

Mischa Scorer: O ką .jeigu 
teisėjas turi sąžinę ?

Zigmas Butkus: Na, tai 
jis turi eiti prieš tą savo 
sąžinę, nes, jei nenori nus
toti darbo, negali nieko kita

Foto:V.N oreik a
padaryti.

Kongre s įninkąs Aschbrook 
baigia savo kalbą taip: "Mes 
visai s u pagrindu galime sa-

British Broadcasting Co. ė- 
mėsi tirti ir atskleisti KGB 
sauvaliavimus Sovietų Są
jungoje. Ką daro liberalinės 
Amerikos radijo ir televizi
jos stotys,kai atsiranda toks 
reikalas .Gal perša detente ?

yra 
papildyti specialiu 

kad konkrečiai 
vokiečiams, jog 

Birželio sukilimas įvyko ne 
vien Kaune ir Vilniuje, bet 
buvo išsiplėtęs visame kraš
te ir kad tuo lietuvių tai tauta 
buvo padariusi didelį savo į- 
našą kovoje prieš bendrą 
bolševikinį priešą, sudeda - 
ma tam stambiųkraujo aukų.

Kalbamam papildomam 
knygos skirsneliui sufor
muluoti man reikalinga tu
rėti pavadinimus vietovių 
/pagal apskričius/ kur bu
vo vietos gyventojų suk ii i- 
minių veiksmų įvykę, kada 
ir kuo jie buvo pasireiškę 
/trumpais aprašymais, ne
atskleidžiant pavardžių, jei 
saugumas to reikalauja/, ar 
turėta aukų ir kokių prįda
ryta nuos tol itį prie šui,. kaip 
praėjo susitikimas su priar
tėjusiais vokiečių kariuo
menės daliniais ir 1.1.

Visus, kas tokių duomenų 
galėtų pateikti, nuolankiai 
prašau teiktis man ne del-' 
slant juos prisiųsti mano ad
resu: 2043 3G-th str. , SE,. 
Washington, D. C., 20020) 
USA.

Su tikra pagarba , 
K.Škirpa

LAIKRAŠTIS LAUKIA
J ūsą!

t
NL Bendrovė* Valdyba yra nutarusi 

laikražt| siuntinėti tik už $5.00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
ncuĮlems skaltytaįams.
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Saves kontrolė
4

Laikas bėga nejučiomis, 
dirbame, skubame. Nuobo- 
džlavlmas yra lyg kokia liga, 
ypač vyresnio amžiaus as
menims. Darbas yra natū
rali žmogaus gyvenimo pa
skirtis taip pat Ir sveikatin
gumo šaltinis. Todėl jauni
mas iš pat mažens yra pra
tinamas ne tik žaisti, bet Ir 
ruoštis prie darbo, tuo pa
dedant valkams atitinkamai 
pasirinkti mokslo šaką. 
Svarbiausia valkas yra pra
tinamas kontroliuoti save ir 
savo laisvą laiką, nes vėliau 
jaunuoliui tas labai reika
linga.

Kai prieš pirmąjį pasau
linį karą lankėme mokyklas, 
mums nebuvo pasirinkimo 
ko mokytis. Buvome nedau
gelis laimingųjų, kurie ga
lėjome baigti gimnazijas Ir 
siekti aukštojo mokslo. Vi
sas mokslas mums buvo 
svetima rusų kalba, su prie
du vokiečių, prancūzų Ir lo
tynų kalbomis. Nepam Ir So
me Ir savos gimtosios lie
tuvių kalbos,, o dažnam Iš 
mūsų Ir le nkų kalba Iš ma
žens buvo žinoma. Tad jau 
susidarė 6 kalbos.

Visas, tas anų laikų gim
nazijos mokslas daugumoje 
buvo nepatrauklus, ypač tos 
svetimos kalbos/jų dėstymo 
būdas/, ta Istorija/jos moks
las daugiausia buvo parem - 
tas žinojimu datų, kada ko
kie karaliai gyveno Ir kur Ir 
kada vyko įvairūs karai/, 
geografija / visų tų skaitlin
gų Rusijos gubernijų Ir 
miestų charakteringi bruo
žai/ ir daug, daug dalykų, 
ypač rusų rašytojų eilėraš
čių reikėdavo " išzubryti ", 
taigi Išmokti atmintinai. To
dėl tad matematika, fizika Ir 
gamtos mokslai buvo tie įdo
mesnieji dalykai.

Tekdavo intensyviai dirb
ti, nes juk retai kuris to
kius prigimtus gabumus tu
rėjo, kaip pav. mūsų klasi
kas rašytojas. V. Krėvė-Mic
kevičius, kuris mokėjo at
mintinai beveik visus rusų 
rašytojų Puškino Ir Ler
montovo eilėraščius. Išmo
kome dirbti Ir save kontro
liuoti, nes žinojome, kad 
laikas yra brangus.

Ne vien tik svarbu, kad 
Intensyvus darbas Išmokina 
savo laiką kontroliuoti. Rei
kia dar nepamiršti Ir kitos 
rūšies kontrolės - sveika
tingumo kontrolės. Didžiau
sias maisto vtllcklls yra 
saldumynai. Mūsų gomurys, 
kuris iš vaikystės laikų pri
pratintas pamėgti saldžius 
dalykus, yra drauge ir mū
sų kūno apgavikas. Kas pa
tinka gomuriui, tas dažnu 
atveju netinka skilviui Ir vi
so organizmo sveikatingu
mui. Su saldumynais suvar- 
tojame per daug kalorijų, o 
tuo pat laiku per mažai yra 
proteinų ir ypač mineralinių

2 p si.

dailų, vitaminų, enzimų ir 
1.1. Tuomet kūnas pradeda 
krauti atsargas riebalų pa
vidale. Kūnas pasunkėja, nes 
nesame įpratę kontroliuoti 
savo gomurio ir gerklės po
mėgių. Dar blogiau, jei mū
sų gomurys įpranta reika
lauti alkoholio, nikotino,ko
feino, ar net įvairių "dopų" 
/pradedant neva nekalta ma
rijuana - kanapėmis, ha
šišu Ir 1.1. / Ir dar pridur - 
klme, nepriveda prie gero 
naudojimas įvairių piliulių, 
raminančių ar migdomų. 
Nors protingas, bet piktnau
džiaujantis. žmogus pametęs 
kontrolę, pasidaro ne be nor
malus ir ne tik pasunkėja jo 
svoris, genda kepenys ir 
plaučiai, bet ir smegenys 
tampa savotiškai "sutlngu- 
sials, aptemdytais".

Asmuo, nesugebąs kontro
liuoti savo alkio bei trošku
lio, atšimpa ir protiniai. 
Ypač vyresnio amžiaus vy
rai dažnai aptingsta Ir ne
nori nieko pozityvaus veik
ti. Girdi, esą kam begyven
ti, jei negali sau pavėlinti 
tokio ar kitokio "malonumo". 
Žinoma, čia nesmerkiami 
tokie malonumai, kurie su
siję su sportine veikla. Ak, 
juk Ir vyresnio * amžiaus 
žmogus gali žaisti ping- 
ping, lauko tenisą, čiuožti, 
ar kuria kita mankšta 
mankštintis, nes tai kaip tik 
palaiko raumenų ir saus
gyslių tvirtumą Ir kraujo 
apytakos sveikatingumą.

Yra didžiai liūdnas daly
kas, kad pasitaiko savęs ne
kontroliuojančių a s me n ų, 
valdančių plunksną ir išel-r- 
nančlų viešumon su savo 
vulgariškų išsireiškimų 
leksikonu. Tuo būdu jie ten
kina savo nekontroliuojančią 
ambiciją, teršdami mūsų 
periodinę spaudą savo neva 
teisybės ieškančiomis dis
kusijomis. Mes labai moka
me pasmerkti buvusių mūsų 
dvarininkų ar "šlėktų" va
dinamą "honorą" sakydami, 
kad tai buvo klaidingas gar
bės sąvokos Interpretavi
mas. Bet ar neatsiranda Ir 
mūsų tarpe tokių,kurie seka, 
jų pavyzdžiu ir ne tik spau
doje, bet ir organizacinėje 
veikloje. Turime daug or
ganizacijų, bet neužtenkamai 
sutarimo, nors tikdal aiš
kus : lietuvybės išlaikymas 
priaugančiose kartose Ir 
siekimas Lietuvai laisvės. 
Bet kaip gi čia eilinis žmo
gus gali suprasti tą anuome
tinį BALFb ginčą, arba ban - 
dymą sukurti kitą be ndruo- 
menės branduolį Ir nesuta
rimo ALTbs su Lietuvių 
Bendruomene ?

Taigi net aukšto Išsilavi
nimo Ir ryžtingos veiklos 
visuomeniniai veikėjai yra 
pamiršę savo kontrolės tai
sykles ir nori būti tikrais 
džentelmenais. Nėra išug-

R^NORAMA
į BIONIKA

Milijardus metų be s i vys
tydama gyvo j i gamta derino
si prie aplinkos. Ji sukūrė 
daugybę tobuliausiai prisi
taikiusių organizmų, įvairių 
prisitaikymo būdų bei struk
tūrų.

Žmogus ilgai neįtarė, jog 
kurdamas įvairius įrankius - 
Instrume ntus, mašinas T be i 
besirūpindamas jų prltalky - 
mo tikslumu, jis tik kopi
juoja gamtą, e idamas jau ta 
kryptimi pramintu keliu. 
Natūralios gamtoje atrankos 
dėka, iškildavo ir išlikdavo 
tos gyvūnų rūšys Ir kokybės, 
kurios turėjo savybę įgalinti 
jų organizmus daugintis Ir 
tęsti savo egzistenciją.

Kas liečia techniką, tai ji 
kūrėsi Ir tobulėjo nepalygi
namai trumpesnį laikotarpį, 
negu kad egzistuoja civili
zacija. Pavyzdžių toli ne
ieškant- povandeniniams 
laivams periskopui "paten
tas" pelnytas žuvytės, vadi
namos "perleftalmus",kurl, 
dumblan pasinėrusi, ant 
specialių plonučių stiebelių 
/ūselių/ Iškelia akytes Ir... 
mato ją supančią aplinką. O 
nedldelėtropiška žuvls"As - 
troskopus" burną, akis, o 
taipgi elektros srovės Im
pulsų skleidimo organus, tu
ri ant nugaros. Virš jos 
perplaukianti jos auka, su
žadina regėjimo lirijjulsą, 
kuris paveikia srovę gami
nantį organą. Srovės palies - 
toji auka pritrenkiama Ir 
tuojau, čia pat,krenta į pra
žiotus grobuonie nasrus.
Kuo ne kariškas Instrumen
tas- /lokatorius/.

Tarp gamtos "patentų"y - 
ra Ir neseniai žmogaus įsi
savintas reaktyvinis
mo būdas / vietos pakelti-■? 
mas/ . Ir visa tai žmogus 
kūrė didžio pasiaukojimo
mokslui, Ugų tyrimų, įtemp
to darbo Ir vargo kaina. 
Gamtos buvo padiktuota ir 
pirmųjų garso bangų priė
mimo antenų konstrukcija. 
Giroskopas, naujoji jo kons
trukcija suplonomls vibruo
jančiomis plokštelėmis,su - 
kurtas tik nuodugniai išstu
dijavus sparnuočių vabzdžių 
dvlbuožto pavidalo organą. 
Pav., musės ar uodo ūžia
mieji organai be pertraukos 
vibruoja, skleisdami savo
tišką garsą. Keičiant jiems 
skridimo kryptį, įvyksta "fl- 

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

REIKALINGAS 
PERSIRIKIAVIMAS. . .
Gyvenimas vietoje nestovi. 

Viskas keičiasi. Lietuvių 
veikimo metodai Irgi turi 
keistis. Tikslas tas pats; 
padėti nešti vergijos pančius 
kenčiančiai lietuvių tautai Ir 
Išlaikyti lietuvybę bei kovos

dyta mūsų visuomenėje ir 
pavieniuose asmenyse savęs 
kontrolė, be kurios ir sugy
venimas pasidaro savotiš
kai drumstas ir nemielas. 
Ir nebesutartame lr'"tūpčlo- 
jame" vietoje, vieton kad 
vieningai siekti savo tautai 
laisvės Ir teikti gallma^pą- 
galbą tautos kamienui, kad 
jis Išliktų tautiškai sveikas. 
Antra vertus, taipgi neda
rome jokių radikalių žings
nių, kad čia augantis jauni
mas neapleistų mūsų tautiš
kų dirvonų, nes kas gi gyvens 
po mūsų, jeigu jų daugu
mas pamirš esantieji gar
bingos senos tautos atžalos.

J. Valiūnas 

žtkllo" pagrindo įtempimas,
Iššaukiąs galvos i smegenų
jaudinimą ir tuo vabzdys ko
reguoja savo kelio kryptį.

Kalkurtos plėšrios žuvys, 
kitų praplaukiančių žuvų ju
dės lo greitumą suskaldo į 
dalis, kas įgalina jas greitai 
apspręsti savo aukos plauki
mo greitį ir "apskaičiuoti" 
šuolį jai nutverti. Ši ypaty
bė ir "sugundė" Inžinierius 
išnagrinėti ir padaryti Ins
trume ntus paremtus tuo 
principu. Ruoniai puikiai 
girdi garlaivių s smagračių 
/vintų/ sukeliamus garsus . 
Dar Pirmojo Pasaulinio Ka
ro metu, grupė tyrinėtojų 
nesėkmingai bandė šią ruo - 
nlų ypatybę panaudoti vokle - 
člų povande nlnlų laivų seki
mui. Tačiau tie darbai buvo 
panaudoti tik vfilau,kons - 
truuojant hldrofonus. Tam 
reikalui buvo priimta dė
mesin ruonlųklausos organų 
konstrukcijos ypatybės, 
svarbiausia, ausų Išoriniai 
"grybai" Ir tuo buvo , page
rinta htdrofonų kokybė. Da
bartinė hldrofonų konstriik - 
clja įgalina girdėti laivo 
Irlmosl rato ūžesį, išski
riant jį Iš kitų jūrų garsų.

Netalp seniai atspėta pas
laptis delfinų plaukimo grei
čio, kuriuo jie pralenkia pa
čius greičiausius laivus 
Paaiškėjo, jog ypatinga jų o- 
dos makrostruktūra šalina 
greitį trukdančias kliūtis Ir 
delfinas vandenyje juda be 
didelių pastangų nugalėti 
vandens pasipriešinimą.

Daugelio valstybių kons
truktorių biuruose jau studi
juojama Ir net bandoma sta
tyti laivai apvilkti delfinų o- 
dos sturktūros medžiagos 
apmušalu.Tie patys delfinai, 
o taipgi šikšnosparniai "da
vė" technikai pamokas,kaip 
pagerinti lokacijos būdą, Iš- 

vande ns gyvūnus 
jūrų gelmėse.

Suradimui grobio, priešo, 
arba dumbliname / drums- 
tame/ vandenyje, tamsoje, 
žuvys naudojasi Infraraudo
na lokacija. Vandeniui ju
dant, pagauti Infragarsus, 
žuvys naudojasi organu, 
esančiu jų kūno šonuose. Šie 
lokacijos organų kanalai, tu
ri jautrias plaukuotas dlrks- 
nlų galūnes- "kuplus". Jais 
pagaunamas aplinkiniam 
vandenyje mažiausias spau
dimo, taipgi srovės tėkmės 
krypties pake lt Imas .Įsitikin
ta, kad lydeka, Ir apakinta 
būdama, nedidelius kūnus 
pajunta metro atstume. Gar

dvasią už tiesą tarpe lais
vame pasaulyje gyvenančių 
tautiečių, ypač prlaugancloj 
je kartoje.

Aleksandre Solženltsytfas, 
A. Sacharov’as, Simas Ku
dirka Ir kiti, buvę komunistų 
KZ-tųkallnlal, pabudino pa
saulio sąžinę, nurodydami, 
lyg pirštu,.kad laisvasis pa
saulis turi gelbėti žmogų Iš 
rusų- komunistų paniekini - 
mo-žudymo be kaltės Ir 
prasmės.

Tarptautinis sąjūdis už 
žmogaus teisų gynimą plinta 
po visą pasaulį.

CLO unijų prezidento J. 
Meany pakviestas, 1975 m . 
A. Solženltsyn’as JAV-se 
viešai įspėjo Amerikos tau - 
tą,kas gręsla laisvajam pa - 
šauliui, "bičiuliaujantis" su 
Kremlių. Norėjo įspėti Ir 
asmeniškai pre z. Ford* ą, bet 
"paslaptingasis "Henry, ne
norėdamas detent ės "gešef - 
to"gadlntl, Vakarų kultūros 
gynėjo Solženltsyn’o prie jo 
neprileido. Kodėl ? Ar tai 
ne Ge stapo, NKVD metodų 

sinė Ir ultra garsinė šikš
nosparnių lokacija jau pa
kankamai Išstudijuota. Siųs
dami trumpiausius! impul
sus/ panašius radaram/ 1 ir 
apskaičiuojant signalo, su- 
sldūrūsio su kelyje pasitai
kančiais kliuviniais, sugrį
žimo laiką, jie laisvai ori
entuojasi visiškoje tamsoje. 
Kalkurie šikšnosparniai, 
skrisdami ztles vandeniu, 
tikrai atranda netoli vandens 
paviršiaus plaukiančią žuvį.

O juk žinotina, kad 99% 
garsinės energijos atsimuša 
nuo vandenio, o tik 1% ; atsi
muša nuo žuvies Ir grįžta Į 
šikšnosparnį. Tai rodo,klek 
yra jautrus šikšnosparnio 
garsų priėmimo organas- 
"prllmtuvas".

Tad neveltui mokslo pa
saulyje atsirado biologijos 
Ir technikos hlbrtdas-blonl- 
ka, speciali technikos ki
bernetikos šaka,talkininkauti 
inžinieriams sprendžiant 
užduotis biologiniu procesu 
Ir metodu.

Dabar jau gana ryškiai Iš
siskiria modernių prietaisų 
Ir Įrengimų esminiai trūku- 
mat, palyginant juos su ana - 
loginiais tos pat paskirties 
biologinės kilmės Instru
mentų Įrengimais. Blologl - 
nės " konstrukcljosnskyrlal 
savo mtnlatlūrlškumu, dide
liu lankstumu, jautrumu, pa
galiau, dideliu patlkėtlnumu 
rodo į didelį blonlško būdo 
pranašumą ateičiai, spren - 
džlant šių laikų technikos 
kasdienius uždavinius.

Gausią medžiagą tol įmes - 
n lems tyrimams telkia gam
ta, pav. tpanašlų delfino bu - 
kanos lo lokacijos Išstudija
vimu galėjo Išstobullntl mo
derniuosius garsinius loka
torius. Šitas gyvūnas "duo
da" diapazono garsus, daž - 
numo nuo 150 te iki 155 te . 
Garsinius signalus būkano- 
sls siunčia periodiniai, švil
pimo būdu, besikeičiančiu 
dažnumu. Jo lokalinio įren
gimo veikimo radiusas ne
menka s n ls už moderniųjų 
hidrolokarotlų. Nelauktus 
rezultatus gali duoti .toli
mesnis elektros lokacijos 
studijavimas.

Jūrų mlnoga/maža žuvytė1' 
apie galvą turi keliolikos 
centimetrų atstume, elektro
magnetinį lauką, kurio įtam - 
pos jėga apie 3O-2OOmikro- 
voltų. Gyvlal/kūnal/ paten - 
kantiejl Į tą ei-magnetinį į- 
tampos lauką, keičia įtam - 
pos Išsiskirstymą,ką mlno- 
ga tuojau pajunta. Dar to- 

pavartojimas? Visas Vakari 
pasaulis dėl to nusistebėjo, 
kad Baltieji Rūmai pabūgo 
užrūstinti Kremliaus vadus . 
/ Rusų dailininkas, parašęs 
dėl to protesto laišką For- 
cPul, liepos 7 d., 1975 m . 
pasikorė.../.

Tad, į visut'tarptautinius 
sąjūdžius, kurie kovoja 
prieš Kremliaus planus už
valdyti pasaulį, Išnaikinant 
mažas tautas, suniekinant 
atskiro žmogaus vertę, su - 
varžant religinę, spaudos, 
asmens laisvę, lietuviai or
ganizuotai Ir pavieniai turi 
aktyviai jungtis.

Lietuvos Katalikų Kronika 
pabudino laisvojo pasaulio 
krikščionius, ne tik katali
kus. Gal Išjudins Ir Vatika
ną, kur Is nutars rimtai gel - 
bėtl paskutinio rytų Europo
je katalikų garnlzono-LIetu- 
vos katalikų. Mes lietuviai, 
ypač vyskupai- kunigai, 
be naimės turime šaukti: —’ 
"Roma gelbėkls-hunal- bar
barai ateina ’." 

bulesnl yra elektro Impul
syviai lokatoriai pas kaiku - 
rlasi afrikonlškų preskavan- 
denlų tropiškų žuvų rūšis . 
Viena jų vadinama "Nilo 
vandens drambliu". Šitoji 
žuvis Ieško sau maisto, gal
vą panarinusi dumblan, pa - 
vlršluje tepallkusl tik uode
gą. Reikalas čia toks:' jos 
uodegoje yra elektros srovės 
transformatorius, duodąs Iki 
1OO Impulsų per minutę. O 
jos nugaros pel See yra e- 
lektros priėmėjas, pagaunąs 
atmuštus-grįžtančius garsus, 
pulsus. Jo jautrumas 1OO 
tūkstančių kartų aukštesnis 
už ribotą neirono jautrumą .

Tiesa, tokios lokaclnės 
sistemos veikimo radaras 
nesiekia toliau; keliolikos 
metrų. Atspėjimas žuvų vei
kimo organų konstrukcijos 
principų, bukasnuklų Ir kitų 
padarų, besąlyginiai padėtų 
sutvertlkompaktlškus Ir Im
lius elektros Įrengimus, į- 
valrlems tikslams, taipgi 
galinčius veikti plonalaldėje 
aplinkoje.

Svarbi bionikos nervinių 
celių Ir jų grupių modeliavi
mo Idėja- kibernetikoje jau 
taikoma. Pažanga . bionikos 
srityje sulaikoma silpno 
neurologijos, fiziologijos Ir 
ypač bestuburių gyvūnų fi
ziologijos Išsivystymo.

Stabdys yra trūkumas 
specialistų, Išstudijavusių 
kartu biologiją, fiziką, che
miją ir elektroniką.

Bionika- ypatingas pavyz
dys naudingo bendravimo 
biologijos ir technikos/lnžl- 
nerljos/neno .Technikos par- 
žanga nuolat plečia pažini
mo Ir gyvos gamtos mode
liavimo galimybes, o jos Iš
studijavimas teikia naujų In
žinerinių /technikos/ idėjų .

Kalpas Uogintus.
■ - • - ' ... , i

, h'T *- (ab.
Ir lietuviai protestantai 

pasaulio protestantų vado
vybėms turėtų tą patį kartotu 
belstis į duris užtarimo.

Daugiau turėtų lietuviai 
rašyti į Europoje Išeinantį 
Continent žurnalą. Senos 
Idėjos, kad karas bus, grįši
me namo, SSSR subyrės Ir t. 
t.-atgyventos Ir turi keIstls, 
pagal dienos reikalavimus, 
laiko dvasią Ir žmonių 
sampratą apie laisvę.

Vakariečiai turi darbais , 
gyvenimo pavyzdžiais įrody
ti savo tautoms, kad rusiš
kasis komunizmas pablogins 
jų gyvenimą, bet ne Išva
duos Iš kapitalistų "jungo".

Amerikiečiai, kanadiečiai 
Ir vis įkilę Iš pavergtų kraš
tų bei išvletlntl rusai turi 
tampriau susijungti bendrai 
kovai. Prie jų dabar gal 
jungtusl Ir žydų organizaci
jos Vakarų pasaulyje, nes Ir 
jų tauta jau ke nčla nuo rusų 
komunistų.

Pavergtoms tautoms rei
kia Ieškoti užtarėjų Vakarų 
Europoje, Azijoje Ir kt., nes 
Baltuose Rūmuose dirbama 
tik sau, be gailesčio parduo
damos kitos tautos, ar prieš 
kai kuriuos faktus "užmer
kiamos akys", kai jų i Inte
resai to reikalauja. Valsty
bės Departamente tebesėdi 
Jaltos,Potsdamo dirigentai..

Mūsų VLIKas Ir ALT as 
tebeveikia senais metodais , 
kariauja su "lanku Ir strėle". 
Į jų veiklą per mažai Įjungtą 
jaunų akademinių jėgų. Lie
tuvių tautos reprezentantai 
turi būti jau čia mokslus 
baigę, pUnal vartojantys 
anglų kalbą, be vertėjų pa
galbos.

Tiltai su Lietuva Irgi tu
rėtų būtį nesugrtaunaml:rel~ 
kla kalbėtis taip, kad vieni- 
kitus suprastume Ir tuo tūtų 
galėtume nueiti Ir sugrįžti.

J. Labaltls 
Ontario.
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Mes randam ės čionai, mes 
mažas trupinėlis tos mūsų 
Lietuvos. Pasirodo, mes ne 
vieninteliai: girdžiu, netolie
se lietuviškai kalbančią jau
ną šeimą su porą vaikučių. 
Klausiu, kas juos čia atne
šė? J fe sako važiuoją ato
stogų po broliškas respubli
kas. . . Tai matai, jau ir ge
ras būrelis lietuviškų turis
tų, kurtuos susitikome čia, 
ant šio milžinkapio. Galvo
ju, kur tos mūsų tautelės 
žmonių nerasi. Pasklldome 
po visą pasaulį, kaip tos 
Grigo bitės. ..

Štai tenai, būrelio klau
sytojų apsuptas, kalba se
nas, pilnoj uniformoj majo- 

;ras generolas, pereito karo 
-veteranas. Jis rusiškai ban

do perteikti klausytojams 
čia šėlusių mūšių eigą tais 
lemtingais 1944 metais, nes 
jis dalyvavo juose asmeniš
kai.

Šie 
mato, 
Žemė
žytos karo technikos, sude
gusių tankų, susprogusių 
patrankų ir daugybės kitos 
mašinerijos likučiais. O žu
vusiųjų lavonai iš abiejų pu
sių pasiutusios artilerijos 
ugnies ir mašinų vikšrų bei 
ratų buvo sumalti į vientisą 
masę. Miškelių medžiai buvo 
skuste nuskusti velniškos 
karo ugnies.

Kuomet mirties angelas 
pagaliau nustojo šienavęs 
šiuose mūšių laukuose o gy
vi likę kovotojai nudundėję 
vakaruos na su visom karo 
mašinom, tada buvo nutarta 
šluos f žmogiena padengtus 
laukus,buldozeriais nustum
ti Ir tą visą masę sustumti į 
vfe ną krūvą, kas Ir davė pa
grindą šiam milžinkapiui.

Šiame kape yra palaidoti 
vlsikaulai žuvusiųjų kovoto
jų tiek priešo, tiek savųjų.

laukai, kiek akys už
ėjo Iš rankų į rankas, 
buvo nuklota sudau-

1 JT n n p 
■ w n n ir 
1L n n 6 
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ral brėkštant. Skubiai ren
giamės. Mūsų palydovai taip 
pat prisistatė pagelbėti su
sipakuoti paskutines deta
les. Po to bendri paskutiniai 
pusryčiai na Ir vėl vis į 
autobusus ir patraukiame 
aerodromo link. Rytas pa
sitaikė labai pulkus ir mes 
smagiai rledame plačiais 
bulvarais Ir prospektais per 
tik bebundantį Minsko did
miestį.

Aerodromo salėse dar tu
rime valandėlę laiko, todėl 
su giminaičiais dar spėjame 
aplbėglotl jau veikiančius 
restoranus, pavyksta gauti 
tik karštos kavos ir šampa
no bonkę. Užkandinės ten yra 
bufeto stiliaus, prie kurių 
vietiniai keleiviai laukia sto
vėdami eilėse. Daugelis sku
biai valgo užkandžius sto
vėdami prie aukštų lentynų.

Vėliau apylinkių žmonės 
/vyrai, moterys ir vaikai/ 
jau rankomis pylė šio kalno 
viršūnę, nes mašinos ne
įstengė taip aukštai užkopti.

O vis dėlto tai sukrečian
tis moderniųjų laikų milžin
kapis. ..

Jau temstant skutame at
gal į Minską, nes ten, vieš
butyje, jau laukia mūsų pas
kutinė bendra vakarienė.Tai 
buvo vakarienė, išleistuvės 
visoms grupėms ; lietuvių, 
gudų ir kitų.

Mūsų jau laukė ilgi stalai, 
gausiai apkrauti valgiais ir 
gėrimais. Sėdome prie stalų 
visi lietuviai, vieni iš Lietu
vos, kiti iš užjūrio. Tarpe 
kitų tautybių mes vyravome 
ne tiek skaičiumi, kiek savo 
daina.O dainos skambėjo vi
sokios ;nuo paprastų liaudies 
sutartinių ligi pačių praš
matniausių. Buvo ir duetų, 
ar kitokio pobūdžio sąstatų. 
Gal gražiausiai ir skambiau
siai nuskambėjo daina -kaip 
aras pašautas ir blaškomas 
vėjo, toli nuo tėvynės 0sa- 
vos. Tik vieno maldauju o 
Viešpatie geras, leisk nu
mirt bent tėvynės laukuos.

Atrodo lyg visa salė nu
tilo ir sukluso šiai didingai 
harmonijai.

Pagaliau pamažu baigėsi 
ir šis mažas pokylis. Artė
jo jau beveik vidurnaktis. 
Mūsų mielas jaunimas sku
bėjo į traukinių stotį, norė
dami pagauti paskutinį trau
kinį į Vilnių. O mes čia pa
silikę taip pat skubėjome 
susidėlioti savo lagaminus 
bei atsiskirti su kai kuriais 
atliekamais daikteliais. Kai 
kurie giminaičiai liko dar 
nakvoti čia Minske, norė
dami mus palydėti lyg paties 
lėktuvo.

Sekantį rytą esame paža
dinti gal apie 5 vai. tik auš-

"ŠUNIŠKI" PAŠTO ŽENKLAI
1688 metais Milane, Itali

joje, gimė Giovanni Castig
lione. Vėliau jis įstojo į jė - 
zuitų ordeną Genujoj ir ten 
būdamas, nutapė mažiausia 
devynlus paveikslus, kurie 
visi išliko Iki šių dienų. Tuo 
metu buvę Kinijoj misijonie- 
riai paprašė atsiųsti jiems 
menininką, Ir brolis Gio
vanni buvo ten Išsiųstas . 
Netrukus, kai jis pakeliui 
sustojo Kolmbroj- Portuga
lijoj, sėsti lalvan Ir plaukti 
Klnijon, jis ten buvo net ke
liems metams sulaikytas: 
pavesta nutapyti keletą 
šve ntųjų pave ikslų.

Pagaliau, jėzuitų ordeno 
generolas jo komandiruotės 
re įkalą Klnijon patvirtino Ir

Na jau Ir mums eilė ju
dėti prie dvlsprausm.lnlo 
lėktuvo, kuris neš mus į 
Maskvą. Dar porą likusių 
giminaičių palydi mus Iki 
paties lėktuvo. Po to pasku
tiniai sudie, sudie.;. Ir dar 
paskutiniai rankų mojavimai 
bei žvilgsniai nuo rampos.

Sugaudžia varikliai Ir mes 
atsiplėštame nuo šios Lie
tuvai artimos Baltarusijos 
žemės. Iš ^aukšto regime 
tolstančius Minsko miesto 
rajonus. O galingieji mūsų 
lėktuvo varikliai sparčiai 
kelia mus Į 30.000 pėdų 
aukštį..

Žemai pasiliko susijau
dinę Ir apsiašaroję lietu
viški veideliai.

Mes jau pakeliui dldžląjam 
skrydžiui atgal į Kanadą, at
gal į Montrealį. ..

Iki sekančio karto.,.

VILNIAUS

/Pabaiga/

MIESTO PANORAMA

T&pie Pa 
Ženklus

GiovannlCastiglione 1715 m . 
lapkričio mėnesį išvyko. Iš
gyveno tenai Imperatoriškoje 
buveinėje daugiau 5O-tles 
metų, besidarbuodamas kaip 
menininkas-tapytojas Ir ar
chitektas .

Giovanni Castiglione me - 
no pasaulyje žinomas ypač 
kaip arklių ir sūnų piešėjas . 
Ypatingai įžymus yra jo pa
veikslas, kuriame pavaiz
duota daugiau šimto, įvai
riausiose pozose arklių. 
Tiksliai nustatyta, jog jis 
buvo pirmasis vakarietis ta
pytojas, taip tiksliai pavaiz
davęs bėgančius arklius.

s lai

1970 m. birželio 18 d .
Talvane įvyko tarptautinės 
menininkų diskusijos apie 
senovės kinų menlnlnkus-ta- 

>jus. Šio įvjklo atžymė- 
11, laisvosios Kinijos 
;as buvo Išleidęs seriją 
;o ženklų-Castlgllone pa- 
:slų reprodukcijų. Kartu 
net buvo atkreiptas dė- 
ys Ir į nuostabiai vyku- 
jo paveiksluose pavaiz-

;us šunis.

mul

kaip

5-lų

71 m. lapkričio 16 d . 
nljuotų šunų paminėjl- 
buvo Išleista pirmoji 5- 
išto ženklų serija; kita 
ženklų serija Išėjo 1972 

į pradžioje.
ėkvlename Castiglione 
Eksle pavaizduotam šu- 
atslžvelglant įrjo spal- 

r Išvaizdą, duotas ir 
las: " Vilkas, žiūrįs į 
gždes", "Sakalas,baltas 
sniegas", "Jaunas, juo - 

pave
alui,

pardas", ’'Dangaus liūtas " , 
"Dėmėtasai tigras" Ir pan.

Visi tie Italų menininko 
brangieji paveikslai paslra - 
syti klnletlšku vardu:Lan-Šl- 
Nln.

BRANGIAUSIAS 
PAŠTO ŽENKLAS

Pereitų metų pavasari Niujor
ko varžytinėse parduotas bran
giausias pasaulyje pašto ženklas. 
Už jį sumokėta 280 000 dolerių.

Tokią didelę vertę įgijo labai 
paprastas pašto ženklas, 1856 m. 
išleistas Britų Gvianoje (Pietų 
Amerika). Ženklo piešinyje pa
vaizduotas burinis laivas, keli 
lotyniški žodžiai ir kaina — vie
nas centas (One Cent), vietoj 
keturių centų (4 Cents). Teigia
ma: „vietoje keturių centų" to
dėl, kad su šiuo piešiniu pašto 
ženklai buvo išleisti 4 centų ver
tės. o vieno cento vertės rastas 
tik šis vienintelis egzempliorius. 
Sis pašto ženklas nėra gražus, 
tuo labiau, kad ant jo pasirašęs 
pašto tarnautojas. Paprastas žmo
gus šį ženklą laikytų nevertinga

MINSKO BENDRAS VAIZDAS, ATSTATYTAS PO KARO PAGAL18 a.STILIA US PASTATUS. das smaugiys", "Rudas leo-
1976.VI.3b

popieriaus skiautele. Taip ilgus 
metus ir buvo. Tarp senų šeimy
ninių dokumentų šis ženklas gu
lėjo pas vieną anglą Džordžtau
ne, kur 1873 m. ji surado savi
ninko sūnus. Jaunuolis, neturėda
mas supratimo, kokia šio ženklo 
vertė, pardavė ji Glazgovo ko
lekcionieriui už 6 šilingus. 1878 m. 
ženklą už 25 anglų svarus nupir
ko Londono pašto ženklų pirklys. 
Vėliau pašto ženklas tapo žino
mo Austrijos filatelisto diplomato 
F. Ferario nuosavybe, kai jis 
gyveno Paryžiuje.

Prasidėjus pirmajam pasauli
niam karui, Feraris skubiai išvy
ko i Austriją ir turtingą kolekci
ją paliko ambasadoje. 1917 m. 
Feraris paliko testamentą, pagal 
kurj jo turtinga kolekcija turėjo 
būti perduota Berlyno pašto mu
ziejui.

Pasirašius Versalio taikos su
tartį, prancūzai kolekciją konfis
kavo ir visi ženklai buvo par
duoti iš varžytinių reparacijoms 
padengti. Vieno cento pašto 
ženklą įsigijo Amerikos „pašto 
ženklų karalius" Artūras Hinds, 
sumokėjęs 145 000 vokiškų mar
kių. Tais laikais šis ženklas buvo 
brangiausias pasaulyje.

1930 m. tarptautinėje pašto 
ženklų parodoje Berlyne laimin
gasis savininkas šį ženklą buvo 
įkainavęs 200 000 vokiškų mar
kių (apie 50 000 dolerių). O 
1970 m. Niujorke pašto ženklas 
vėl atsirado varžytinėse.

Iš liaudies pasakų motyvais 
rašomos knygos "Tutučiai"

APIEBOBĄ AGNIEŠKĄ 

KURI DU KARTUS AP 

GAVO VELNIĄ iR GE 
ROKAI PRATURTĖJO

IAUIA

Ėjo Motiejus ir Agnieška į vestuves. Ženijosi jų gi
minaitis, tad kaip gi nenueisi.

Viskas buvo gerai, tik čia jiedu priėjo Pentos upelį, 
kurį reikėjo pereiti, o tilto nei liepto nebuvo.

- Reikia perbristi, - tarė Motiejus ir pasiraitęs kel
nes ėmė bristi.

- Bepigu tau - tu toks aukštas, o aš mažytė, bus man 
iki bambos. Ir kaip aš taip aukštai pakelsiu sijoną?

Muistosi Agnieška prie upelio ir nežino ką daryti, o 
tuo tarpu Motiejus beveik jau antroje pusėje.

- Kad bent velnias pasipainiotų ir mane perneštų, - 
pamanė Agnieška.

To ir tereikėjo. Velnias šast ir čia. Mat jis paupyje 
savo velniškais reikalais slampinėjo.

- Sėsk man ant nugaros, pernešiu, - pasakė velniūkš
tis. O Agnieškai kartoti nereikėjo - tik liuokt ir sėdi velniui 
tarpuragėje.

Netrukus jau ir antroje pusėje.
|- Na, boba, lipk žemen, mes jau antroje pusėje. Bet 

boba sėdi ir nei krust.
- Lipk, - pakartojo velnias, - ba nudrėbsiu žemen ! 

Tačiau Agnieška nei nejudėjo.
Velnias nusigando: ko gero dar sužinos liuciperis ir 

gali jį nubausti - juk velnias buvo siųstas į Tutučius ne bo
boms nešioti per Pentą.

Ir ėmė velnias bėgti kiek kojos neša - gal nukris, ar 
kur užsikabins už šakos. Bet boba laikosi lyg prilipus. Mato 
velnelis,kad geruoju nieko nebus, tad ėmė prašyti gražumu:

- Nulipk, Agnieškėle, aš tau atsilyginsiu. Gražiai at
silyginsiu.

- O ką tu man už tai duosi?
Ir susitarė velnias su Agnieška, kas jis įįys į grafai

tę. Stefaniją ir ją kankins. Niekas jos neišgydys, tik ji.Rei - 
kės tik pasakyti:

- Ei, Drimba, eik iš čia!
Nulipo Agnieška nuo velnio čiuprinos ir pasivijo Mo

tiejų, kuris jau buvo toli nukulniavęs.
- Kur taip ilgai užtrukai? Jau maniau, kad velnias 

tave apsėdo, - tarė piktokai Motiejus.
- Ne velnias buvo mane apsėdęs, bet aš velnią. Ir 

papasakojo kaip buvo nutikę,.
Po vesclijos ir eina Motiejus su Agnieška į dvarą, sta

čiai įpalocius. Bet tarnai nenori juodviejų įleisti.
- Netokie buvo daktarai ir neišgydė, tai ką judu čia 

mužikai. Bet juodu užsispyrė ir nenusileidžia. Tad gavo įsi
leisti.

Žiūri - guli grafaitė šilkų pataluose iškankinta ir de
juoja. Paprašė Motiejus visus išeiti, tada ir suriko:

- Ei, Drimba, eik sau iš čia!
Ir grafaitė išgijo. Dėkingas grafas gausiai apdovanojo 

atleido.
Eina juodu namo džiaugdamiesi ir dėkoja Dievui.O

tas velniui nepatiko. Supyko jis kam ne jam dėkoja, o Die
vui.

- Palaukita judu, dar mane atsiminsite!
Grįžo velnias į dvarą ir įlindo į kitą grafaite,, anos 

seserį ir kankina.
Tada grafas įsako surasti Motiejų ir Agniešką ir iš

gydyti grafaite, Liuciją.
Ką darys vargšai, eina į dvarą nors ir nenoromis. 

Tačiau velnias neišeina, nors Motiejus ir visaip jį vadina. 
Jis tik sau kikena ir grafaite, kankina.

Mato Motiejus, kad nieko geruoju nebus - grafas ga
li užsirūstinti ir juodu nubausti vietoj atpildo. Tada prasida
ro duris - gal galima kaip nors pabėgti. Žiūri - koridoriaus 
kamputyje kiurkso Agnieška. Tada atėjo jam mintis ir jis su
šuko:

- Ei, boba, eik šen, šok velniui ant keteros!
To ir tereikėjo. Velnias tuoj galvatrūkčiais išrūko, 

tik aitri smalos smarvė paliko. Ir nuo to laiko su bobomis 
jokių sandėrių nedarė. Jų bijojo iš tolo.

ir

P.Enskaitis
’ psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
- SKAI

ATSIŲSTA

ROM AS KALANTA, Vytau
tas Alantas,

Išleido Vilties Dr-jos lel- 
dykla 1976 m. VlršelIs-daU . 
S. Sjnal Inskle nė. Spaudė VU - 
ties spaustuvė. Ttražas- 
1.000 egz. Kaina 3 dol.

Šią knygą būtų galima pa
vadinti dokumentine rinktine.

Autorius savo įžanginiame 
žodyje taip pasisako;

iykime-

fAMlN tlTt!

nėję spaudoje /Europoje b 
Amerikoje/, Ir kt. Be to, y - 
ra surinkti šešių autorių ei
lėraščiai skirti Romui Ka
lantai. Tuzinas įdomių nuot
raukų. Šimtai skaudžių de - 
tailų,gyvosios tautos veido 
vitražas. b.

Balys Auginąs

METAI PRAEITYJ, a. Pa
kalniškis .Prlslmlnlmat.1976. 
Tiražas, kaina nepažymėti.

SI knyga, nemažos apim
ties, 295 psl.,parašyta as - 
me ns, kuris su me Ue, skaus - 
mu, ramybe atsisuka atga
ilos, perėjęs vidurį savo gy
venimo kelio. Knygą, kaip 
gyvą dokumentą, skaitai i su 
įdomumu, nes be pretenzijų 
į literatūros kūrinį Irapdal- 
linlmus, atneša gi Salus gy
vojo gyvenimo vinječių su 
tarmiškumais, situacijomis^, 
pradedant nuo kaimo namų 
mokyklos Ir baigiant Kemp -

Iš skyriaus? Pradžios

te no dienomis. Dar viena 
mūsų odisėjos sakmė...

Reikia viltis, kad Ir dau
giau tokių knygų atsiras. Da
bar būtų pats joms laikas ; 
pakankamai nuotolio bent da
linai aprėpti, kas įvyko,pa
kankamai dar gerai Išsilai
kę atsiminimai Ir- būtinas 
reikalas palikti tokios musų 
ypatingos kelionės ženklus : 
juk ne būtų ke Ista, je i ats I - 
rastų lietuviškasis Solže- 
nltsyn’as, gebąs aprėpti Ir 
sukaupti daugelio mūsų Iš
gyvenimus, įvykius lietuviš
kojo likimo kaleidoskopą, bn

Mokykla

Savaime suprantama, kad 
čia papasakota Romo Kalan - 
tos žygio Istorija dėl šalti
nių stokos nėra pilna ir, be 
abejo, dar turės būti para
šyta sąlygoms pasikeltus . 
Aš rinkau medžiagą nuo pat 
įvjklo pradžios visais pri
einamais keliais, ir jossu- 
s įdarė nemaža byla. Kadangi 
paskleistos periodikoje in
formacijos ir gauti žodiniai 
bei rašytiniai privatūs pra
nešimai greit Išblanksta Iš 
mūsų atminties, o kartu su 
jais Ir didvyrio pave Ikslas , 
tai nutariau nedelsdamas 
mėginti atkurti įvykių eigą Iš 
mano turimos medžiagos. ŠI 
knyga turėjo pasirodyti žy
miai anksčiau, bet dėl susi
dėjusių aplinkybių ji spaus
dinama tik dabar.

Skaitytojas čia ras Ir mū
sų rašytojų Romo Kalantos 
garbei praašytų eilėraščių- 
bei lietuvių dali įninku su
kurtų paveikslų nuotraukų.

Turinyje visa eilė skyrių : 
Maištingi prasiveržimai 
prieš Kalantai susideginant, 
Šiuolaikiniai Ir istoriniai 
susideginimai, Laidotuvės , 
Malštoplrmojl diena,Mals - 
tas tęsiasi antrą dieną, Ats
kiri epizodai, Po maišto, Su
kilimo pasekmės, Ar sukilė
lių šauksmai pasiekė NIxono 
ausį Maskvoje, Atbalsiai 
lietuvių Išeivijoje, Atbalsiai 
spaudoje, Atbalsiai pasauli -

UGNIES DALINTOJAS 
Romui Kalantai

Mus paliko visi
Smllkt ir užgesti
Vergijoj - -
Tiktai Tu- mūsų žemės 
Pakilusi
Dulkė šviesi —
Žarija, pele nuošė atgijus— 
Suliepsnojai
Žydinčio kraujo
Žibintu----

Tu atidengei
Dangtį grabo----
Ir Iššoko ugnis
Išsigando ir dreba ;
Tavo kūnas----
Tėvų žemės
Karšta kibirkštis *.

Degančluos
Marškiniuos mirtininko
Tu skelbi
Kančios Testamentą:
- Imkite mano ugnį ’. 
-Imkite gruzdančią dvasią*. 
-Laisvės žiežirbų žaizdrą 
Brolių krūtinėn pučiu *.

Su žalio gegužio velėna 
Jie užkloja Tave. — 
Tu guli su karžygiais 
Ant smilkstančio
Laužo Pilėnų, 
Atradęs kauluos senolių 
Dar gyvų kibirkščių ’. —

Paskui atėjo kitas rūpestis- mokyklos mudum reikėjo . 
Didelis rūpestis tai buvo, nes naujas, nes mokyklų Iki tol 
nebuvo buvę. Bet Ir laikai buvo nauji, ir tas rūpestis nebe
buvo Tavo vienos. Visur žmonės tuo rūpesčiu rūpinosi.

Prisimenu vieną turgaus pavakarę 1918-tųjų metų rude - 
nį. Jauna mano Mama Tu tada buvai, energinga Ir aplln - 
ką valdanti. Papa grįžo Iš Plungės Ir parsivežė dėžę su 
knygomis Lechavičlų valkams. Lechavlčlų valkai mokytis 
pradės, o kaip su mudum ? Tu ne iškentė i, atidarei dėžę 
Ir ėmei knygas ir vartei. Ir aš veizėjau te n pat stovėda
mas. Gražiai Išrikiuotomis skaičių grupėmis Išmargintas 
puslapis buvo. Buvo ten mokslas. O kur mudviejų mokyk
la? Kur mudvle jų knygos ?

Grejtal atėjo žmogus Iš Nugarių Ir Išsinešė dėžę su 
knygomis. Mūsų troboje liko tik Tavo rūpestis. Kas mo
kys mudu?

Iš Tavo šnekėjimosi su Papa supratau }kad padėjo Tau 
tame rūpestyje klebonas Pukys. Jis surado mokytoją, jis 
patarė mūsų namuose atidaryti mokyklą.

Pasileldova bėgti pasitikti. Juodu risčia pralėkė prūdą 
Ir jau važiuoja į kalną. Papa pristabdė arklį,kad galėtuva 
įlipti į šlėčtes. O jose šalia Papos sėdi mokytojas, žie
mišką apykaklę pasistatęs, juosta pasirišęs, su baronlne 
kepure. Matau,kad šis mokytojas yra jaunas. Ne toks, 
kaip pirmasis. Šitas ne tik barzdos , net nė uostų neturi.

- Muckytuos tor bėzūną po šonėnu , pas3cėšės -pasako 
Papa, matydamas, kad mudu spoksova į mokytoją.

Keista, kad mokytojas nereaguoja į šituos Papos žo - 
džius. Nenuslšypso, kaip aš kad laukiu, nė žodžio nepasa?- 
ko, tik trumpai ir šaltai į mane žvilgteri.

Tą patį vakarą gerojoje troboje prie šilto pečiaus vyko 
pasitarimas naujos mokyklos reikalais. Ant tapšano sėdė
jo Papa, Mamą ir mokytojas. Ir aš sėdėjau,kaipo smalsus 
stebėtojas.

- Reikėtų padirbinti mokyklinius suolus, - pasakė moky
tojas.

- Kas če anus padėrbtų ? - po valandėlės atsakė Papa.Jls 
šnekėjo palengva, lyg sunkiai galvodamas.

- Ir lentą turėti būtų gera, -vėl sakė mokytojas.
- Kuoke lentą ?

Suaugusių Gimnazijoje
• • •

Palangoje buvo teisėjų rinkimai. Vėl nauja keistenybė . 
Sukvietė žmones į salę. Ne sukvietė, bet bevelk varu su - 
varė. Būtinai reikia eiti į tą susirinkimą, nes svarbu esą 
Išrinkti gerus teisėjus. Liaudies teisėjus. Ilgai šnekėjo 
susirinkusiems kažkoks įtartinas tipas, agitavo, o į pa - 
baigą perskaitė Išrinktųjų sąrašą.

Vienas žmogus Iš publikos pakėlė balsą. Mes tų, kur 
perskaitei, nerinkome- sakė jis. Kam sūkvletėte, jeigu ne
leidžiate patiems rinkti ? Gal būt mums nepatinka jūsų 
perskaitytieji. Aš siūlau rinkti tą Ir tą - Ir jis paminėjo 
vieno žmogaus pavardę Ir vardą.

Scenoje šalia šnekėtojo atsirado polra kitų tipų. Viena 
žydė jų tarpe buvo. Visi jie žiūrėjo į žmones susirūpinu - 
slals veidais, nes jau buvo pradėję ūžti salėje, anam drą
suoliui pritardami. s

Pagaliau, pirmasis šnekėtoja snutUdė visus, o tada 
griežtai paprašė neardyti tvarkos. Tie žmonės, tame są
raše perskaitytieji, esą patys geriausieji,todėl jie esą Iš
rinkti. Susirinkimas esąs pasibaigęs..

Kurhauze buvo vakaras. Nuėjau kaip į kultūringą paren
gimą. Bet vaizdas buvo liūdnas. Per vaidinimą karininkai 
sėdėjo salėje su kepurėmis, paskui per vaišes prie stalų 
sėdėjo su kepurėmis, Ir šoko su kepurėmis. Prie ko mes 
einame, .pagalvojau, jeigu jau net karininkai šitaip elgiasi 
Atgal žengtame, į puslaukinių laikus. 
• • •

Susirinkusiųjų tarpe pasienyje sėdi Ir vienas uniformuo
tas rusas. Jis kantriai klausosi, greičiausia, nė nesupras
damas mūsų kalbos. Kantrus žmogus.

Tik po Ilgo sėdėjimo,pagaliau, prabyla Ir jis. Prabyla 
rusiškai. Pareiškia, kad mes supratimo neturime, kaip 
reikia tokią šventę švęsti. O švęsti ją reikia šitaip. Ir nu- , 
pasakoja visą būsimos šventės eigą. Net kas į garbės pre
zidiumą pakviesti bus. O pakviesti į garbės prezidiumą būr 
slą Stalinas, Mllotovas, Vorošllovas Ir visa eUėkltų drau
gų. Daug rusiškų pavardžių, net negirdėtų dar. Argi jie 
atvyks į Palangą ? Bet klausti būtų buvę netaktiška. NIe - 
kas tokio, klausimo nestatė, net nė vietiniai komunistai,Iš
klausė uniformuotojo draugo Instrukcijų, Ir tuo posėdis pa
sibaigė. 
« • •

Pačią šventės dieną gimnazija turėjo dalyvauti e Isenoje. 
Kretingą tvarkė Šimkus, o aš buvau Palangoje. Kai moki
niai Išsirikiavo, atsirado krūva komunistinių galvų, prie 
kotų pritvirtintų, kurias reikėjo nešti aukštyn Iškėlus. Į 
nemalonią padėtį patekęs buvau, nes mokiniai nenorėjo tų 
galvų Imti, o aš turėjau kaip nors įsprausti jas į jų ran - 
kas.

Nuėjome į aikštę,kur buvo susirinkęs visas miestelis.Ir 
rusų kariuomenės dalinys Išsirikiavęs stovėjo. Išėjo Iš ri
kiuotės kareivėlis Ir pasakė griausmingą rusišką kalbą.

Tada ėjome į parko pusę. E Inant, mokiniai dainavo vis 
tą patį posmą, kuriame buvo minimi priešai gudai.

Pas vartus į parką bestovįs kareivis. Mokiniai jau bu - 
vo nustoję dainuoti. Tss kareivis staiga, nei Iš šio nei Iš 
to, nesavu balsu suriko;

-Da zdrastvujet sojuz sovetsklch s odai 1st Iš ėsk Ich res- 
publik ’. Ūra, tovariščl ’.

Tyla pasidarė po to riksmo, mirtina tyla, Ir po valan - 
dėlės mokinių eilėse pasigirdo prislopintas kikenimas.

Parke vėl kabą sakė, kažkoks nematytas tipas, su auli
niais batais Ir galifė kelnėmis, prasižergęs. Bet jau lie - 
tuvlškal

PAŽINKIME PRAEITI !
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Egzekucijos dienos Lietuvoje

• Šioms milžiniškoms naikinimo egzekucijoms atlikti , 
suprantama, negalėjo pakakti Lietuvoje esančių NKVD 
karinių ir politinių pajėgų, nors joms talkininkautų ir vi
sas aktyvas, pradedant nuo pačių viršūnių, ir baigiant 
žemiausiais pataikūnais. Sekdamos ir persekiodamos be
velk kiekvieną lietuvį, nes jų po egzekucijos neturėjo lik
ti, šios raudonosios jėgos buvo ir be to perkrautos dar
bu.

Dėl to prieš pat egzekucijos dienas Lietuvoje atsirado 
daugybė bolševikinės politinės policijos darbuotojų, tu
rinčių Ilgametę egzekucijų, naikinimo ir trėmimo prak - 
tiką. Jie kaip tik ir turėjo sudaryt tuos veikliuosius "o - 
peratyvinių grupių” darbuotojus, kurie, turėdami dar 
vieną NKVD karį Ir vieną vietos milicininką, arba parti
jos aktyvistą, turėjo pagrobti šeimas ir pristatyti jas į 
stotis, kur jų laukė prekiniai vagonai su užkaltais lan
gais .

Visa Lietuva buvo suskirstyta atitinkamais išvežimo 
rajonais, o rajonai padalinti tarp-atsklrų ” operatyvinių 
grupių”, kurioms buvo duodamas atitinkamas skaičius 
pagalbininkų. Operatyvinių grupių skaičius priklaus ė nuo 
Išvežamųjų šeimų skaičiaus.

Pirmą kartą išvydę būrius prigužėjusių ”mėlynkelnlų” 
/taip lietuviai vadino egzekutorius/, gogllnėjąnčlų aplink 
su didžiuliais rusiškais naganais, žmonės suprato, kad 
įvyks kažkas nepaprasto. Tačiau nė vienam neatėjo į gal
vą, kad visi jie atvjko balsioms lietuvių tautos sunatki - 
ntmo egzekucijoms pradėti.

Nežinioje išgyvenę porą dienų, lietuviai sulaukė ir 
pirmojo egzekucijų ryto. Tai buvo 1941 m. birželio 14 d .

i t p si.
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ankstyvas rytas, nes visa egzekucija, kaip buvo Instruk
cijoje numatyta, prasidėjo auštant.

Jau Iš vakaro kauniečiai matė nežmoniškai daug sunk
vežimių, sausakimšai sustatytų Vytauto prospekte, Kęs
tučio, Duonelaičio tr Mickevičiaus gatvėse. Tokie pat 
transporto priemonių sutelkimai buvo padaryti . visuose 
dideliuose miestuose ir miesteliuose. Tiksliai apskai - 
šluotomis valandomis tie sunkvežimiai pajudėjo Iš savo 
tūnojimo vietų ir pUnu greičiu dūmė prie savo aukų. Juo- 
se slypėjo balsiosios trejukės, iki dantų apginkluotos bol
ševikiniais ginklais.

Vienu kartu buvo užpulti pūkštančiai lietuviškų šeimų , 
besiusiančių savo namuose. Pagal Maskvos Instrukcijos 
raidę ir dvasią , visos tos staiga Iš miego prikeltos šei
mos buvo suvaromos į vieną buto kambarį ir čia pusnuo
gės laikomos prieš atstatytus ginklus, kad drebėtų Iš 
baimės Ir nežinios. Jos matė, kaip raudonieji egzekuto
riai grlozdžla visus namus ir kažko Ieško. Jie reikalau
ja atiduoti ginklus ir ginklų ieško Iki nuogumo Išrengda
mi tiek vyrus, tiek moteris Ir mergaites. Grubūs azija
tai niekina moteris , reikalaudami, kad šios atiduotų ar
ba nurodytų, kur yra šeimos ginklai. Tiek Maskvos ko - 
mlsarams, tiek patiems egzekutoriams .matyti, atrodė, 
kad lietuviai Ir miegodami slepia lovoj kulkosvaidžius.

Iškrėtus butą Ir Išvertus viską aukštyn kojom, Išgąs - 
dinta šeima apklausinėjama, surašomi reikalingi formu
liarai Ir tik po to egzekutoriai kerta patį skaudžiausią vi
sai šeimai smūgį. Kaip Instrukcija reikalauja, jfe prane
ša, ”kad vyriausybės nutarimu jie būsią Ištremti į kitas 
Tarybų Sąjungos sritis”. Jei Ilgšio! Išbauglnta Šeima ga
lėjo sulaikyti savo nervus, jei moterys dar neklykė su - 
sukandusios dantis kentė grubių azijatų paniekinimą, tai 

dabar viskas trūksta. Po kojomis susiūbuoja žemė, kuri 
juos Išaugino Ir nuo kurios jie dabar brutalia jėga atplė
šiami, kad daugiau jos nematytų.

■ AkImirksniu reikia atsisveikinti su viskuo,kas buvo 
Išsaugota, kas buvo kruvinu prakaltu užs įdirbta j vargais 
Iš žemės Išplėšta. Egzekutoriai nelaukia. Jie nurodo , 
kad galima šas įimti su savim namų apyvokos daiktų 1OO 
kilogramų Ir nieko daugiau. Visa kita lieka išbarstyta Ir 
azijatų mindoma. Dvi valandos atsisveikinimui amžinai 
išsiskiriant.

Trys tautos kalinės
Šis trėmimas, Iš karto palietęs tris tautas, nuo amžių 

gyvenančių Baltijos jūros pakraštyje, neturi sau pavyz - 
džlo istorijoje. Tai buvo, pagaliau, ne trėmimas, ne 
bent klek žmoniškesnis atskirų gyventojų sluoksnių per
kėlimas, bet tiesiog visos žmonių masės pavertimas ka
liniais, sugrūdlmas į prekinius vagonus be mažiausių 
maisto atsargų, be reikalingo būtiniausio pasirengimo į 
gabenimas į sritis, kurtas pasiekti tegalima .po mėnesių, 
bet ne po savaičių.

Visi šie žmonės, nuo jų užplollmo momento, jau pa - 
versti ne žmonėmis, bet tik kažkcklals daiktais, apie ku
riuos raudonoji Instrukcija tesako, kad stotyse, apsup - 
tose NKVD raudonarmiečių, jie nesusodinamt, kaip žmo
nės, bet tiesiog pakraunami, kaip galvijai, į prekinius 
vagonus su geležiniais apkaltais langais. Į vagonus su — 
grūdžlaml visi; seni, jauni, moterys Ir valkai, sveiki Ir 
llgonys. Kartu sumetami daiktai ,o durys užkalamos.

Viskas turėjo būti vykdoma etapais
Llgšiol, deja, dar nepavyko nustatyti, klek bolševikai 

suspėjo Pabaltijo gyventojų ištremti.
Nenorint prieš laiką daryti kokių nors spėliojimų,ten

ka tenkintis atrastais Naujosios Vilnios dokumentais, iš 
kurių matyti, kad vien tik pro šią stotį buvo pravežta 
Lietuvoje pagrobti 30.485 asmenys. Tai toli gražu ne vi
si išvežtieji lietuviai. Jų bus kurkas daugiau, nes trans
portas vyko įvairiomis kryptimis Ir ne vien pro šią stotį. 
O klek patiriama, latvius Ir estus ta naikinimo egzeku - 
clja dar labiau palietė. Latviai neteko net 1O% savo tau-

/ bus daugiau /
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Vabzdžiai ir vikšrai
Ankstį' pavasarį ant kab

liuko patartina kabinti įvai
rūs vandens gyviai, vikšrai 
Ir lėliukės. Tarp akmenų, 
srovenančiame vandenyje, 
yra daug vandens vikšrų,kur 
trautal kiekvieną dieną at
plaukia maitintis, kaip į sa
vo nuosavą povandeninį dar
žą. Tokiose vietose ant kab
liukų kabinami vikšrai ir 
vandens kirmėlaitės. Popu
liariausia yra hellgramlte, 
caddis, vėžiukai.

Mus inė meškerė vasarą ir 
rudenį naudojama paviršiuje 
plauklanelom Ir skęstančiom 
su dirbtinom muselėm meš
kerioti. Pavasarį spiningui 
duodama pirmenybė naudo
jant jauku natūralius vandens 
gyvius ir jų vikšrus.

. Negiliai tarp vandens są
našų ir po akmenimis ran
dama įvairių gyvių ir lėliu
kių. Labai gerai tinka jaukui 
lėliukės, kurios randamos 
kietame kevale sąnašose. 
Perlaužus kevalą, Ištraukia
ma geltonos spalvos lėliukė 
ir ant mažo kabliuko užka
binus metama į gilesnes nuo 
3-7 m. gilumo vandenis, kur 
yra trautų maitinimosi vie
tos . Kabliukas su jauku tu
rėtų pats grimstl į dugną 
natural lai be pride dam o s vo- 
rio. .Taip paruošto jauko 
žuvis negali atislsakyti pri
imti, todėl šniūras privalo 
visą laiką būti įtemptas, kad 
būtų galimas staigus patrau
kimas, kai žuvis apžioja jau
ką. Ta taisyklė turėtų būti 
taikoma nežiūrint kokiuose 
vandenyse meškeriojama. 
Daugumas vandens gyvių ir 

..jų vikšrų randama negilia
me, šiltame, mažai jųd,an- apačios,kad.srovė ųenuplau- 
člame vandenyje. Gyviai ir tų į gilumą. Šis gyvis kabi-

Rašo: B. Vaičaitis 
jų vikšrai būna prikibę prie 
paskendusių medžių ar ak
menų. Dažnai galima tuos 
gyvius pastebėti savo kiau
tuose ropuojant par pasken
dusius akmenis ar kitus ob
jektus. Perlaužus tokį kiau
tą, randasi kirmėlaitė, ku
rią užkabinus ant kabliuko, 
susidaro pirmos rūšies jau
kas trautams meškerioti. 
Tuos gyvius angliškai vadi
na mayfly, stonefly, cad- 
difly ir kitaip. Tinkamai 
juos panaudojus, yra nepa
prastai geras trautams jau
kas.

Nereikia būti specialistu, 
kad prisigaudyti reikiamą 
kiekį norimų vandens gyvių. 
Įsibridus į vandenį, reikia 
žiūrėti prie akmenų šonų. 
Vietomis beveik po kiekvienu 
akmeniu randama daugiau ar 
mažiau gyvių. Jie visi yra 
žuvų maistas, vieni tik dau
giau viliojantys žuvį, kiti 
mažiau. Praktika parodys, 
kur toje vietoje geriau tin
ka jaukams. Pavertus ak
menį, kiti gyviai šauna stai
ga į gilumą. Gerai yra turėti 
su savim tankų tinkliuką, 
kuris laikomas Iš gilesnės 
pusės akmenį keliant, tuo
met jie pakliūna į tinkliuką. 
Nebūtinai žinoti ju angliš
kus, lotyniškus ar lietuviš
kus pavadinimus. T rautas 
duo s atsakymą ar jam patin
ka jūsų siūlomas skanėstas.

Helllgramlte būna po ak
menimis pusiau įlindę į 
dumblą ar smulkų žvyną. Tai 
yra daugiakojė kirmėlė, su
sidedanti iš daugybės sąna
rių, pieštuko storumo ir 5 
cm. Ilgumo. Tie kirminai 
randami prikibę prie akmens

afv

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT^, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.
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namas ant No 8 kabliuko su 
ilgu koteliu pradurlant prie 
galvos Ir išklšant pro angą. 
Tamsios spalvos kirminas 
su judančiom kojom sužadi
na trautui apetitą Ir jis ne - 
gali palikti jo neprarijęs.

Štonefly yra tamsios 
spalvos kirmėlė su neaiš
kiais oranžinės Ir raudo
nos spalvos ženklais per nu
garą ir per šonus. Randama 
bėgančiame vandenyje, pri
kibusi prie akmenų apačios.

Caddisfly lėliukė arba 
vikšras randasi kiaute, su
lipdytame Iš augalinių ir ru
paus smėlio tartum klijų. 
Lėliukę geriausiai Išimti iš 
kiauto, papučiant pro užpa
kalinį kiauto galą ir vikšras 
išlenda. Galima išimti lėliu
kę ir atsargiai laužlantkiau- 
tą. Vikšras yra gelsvos ir 
grietininės spalvos, juoda 
galva su kojelėmis.Šis gyvis 
randamas prikibęs prie pa
skendusių medžių ar akme
nų atviroje vietoje, nepasi
slėpęs po akmenimis .Caddls 
vikšrai tinka ne tik trau
tams bet Ir goldeyes ir ki
toms žuvims meškerioti. 
Šviesi, viliojanti spalva 
trautuilabai lengvai matoma^ 
todėl laikoma geriausiu jau
ku.

Be čia minėtų v5kšrų,pa- 
vasarį naudojami dideli nak
tiniai sliekai, sūrio gabaliu
kai Ir maršmelows bei ki
toks natūralūs'maistas.

Pakartosiu dar tą pačią 
taisyklę be Išimčių; jauku 
naudojant natūralų maistą, 
kabliukas su jauku privalo 
slinkti su srove natūraliai 
kaip srovė nešakitus vande1-

bę. Čia prikabintas dirbti
nas svoris sugadintų visą 
biznį.

Pavasarį trautų meške
riojimą galima trumpai api
budinti penkiais punktais; 
1. meškeriojimą spiningu ir 
jaukais panaudojant natūralų 
maistą Ir antroje vietoje 
dirbtinos musės, ilgi dirbti
ni plaukuoti vabzdžiai vadi
nami streamers Ir bucktails. 
Iš šių dirbtinų jaukų yra po
puliariausi gray - ghost, 
black - ghost, marabou 
yellow. Traukiant vandenyje 
tie jaukai imituoja gyvas 
žuvytes.Oranžinės, žalios Ii 
baltos spalvos šaukšto for
mos blizgės Ir voblerlal, 
labai palengva traukiant, 
duoda gerus rezultatus.

2. Meškeriojimo vietą rei
kia pasirlriktlkur upelis įte
ka į ežerą ar didesnę upę, 
netoli upelio žiočių, kur lai
kosi žuvytės, smelts ir kiti 
vandens gyviai.

3. Ankstį rytą, saulei te
kant, meškeriojama seklu
mose. Dieną meškeriojama 
gilesnėse vietose, kur ran
dasi priedanga dideliems 
trautams taip pat povandeni
nėse uolose, keterose, pa-

. ske ndus tuose me dž luose ir 
naudojant gyvus ir dirbtinus 
jaukus,kuriais vaizduojamos 
žuvytės ar vėžiai.

4. Po vidurdienio pataria
ma bandyti meškerioti, kur 
srovena vanduo per pasken
dusius akmenis ar bangos 
daužosi Ir lūžta į uolas, ten 
dažniausiai žuvys maitinasi 
vandens gyviais,kurių tokio
se vietose būna gausu.

5.Su jauku visuomet reikta 
manevruoti vandenyje lyg jis 
būtų gyvas Ir pats plaukiotų 
ir nardytų tarp uolų Ir pa- 

/ skendusių objektų. Natūralūs 
ntn įkritusius daiktus. Jeigu dirbtinas jaukas vedžloja- 
jauko kritimas Išsiskirs Iš 
srovės, jūsų jauką trautas 
Ignoruos, kaip įtartiną būty-

mas kartele, sudarant trautui 
progos pasigauti jauką.

/bus daugiau /
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dovanas paslunčlant;
2. Visokią kitokią įrodomą
ją medžiagą, kuri parodo, 
kad už pasiustas dovanas 
sumokėtas muitas; Ir
3. Jeigu tokių dokumentų 
neturima, prašomi parašyti 
laišką, nurodant klek per 
eilę metų šeima ar asmuo 
už siuntinius apytikriai su
mokėjo muito.
X ercx padarytos kopijos ga
lioja.

ii* siunčiame

Kaip jau spaudoje buvo 
paskelbta, Amerikos Lietu
vių Tarybos pritarimu yra 
sudaryta speciali komisija , 
kuri dės pastangas, kad šio 
krašto vyriausybė Imtųsi i- 
niclatyvos apsaugoti Ameri
kos gyventojus nuo Sovietų 
valdžios Išnaudojimų.

Sovietų valdžios pasipini
gavimas per daugelį metų y- 
ra išvystytas iš tų Amerikos 
Ir kitose valstybėse gyve-
nančlųgyventojų.kurle rusų Atsiliepusių asmenų pa
valdomoje imperijoje turi 
artimųjų, ir norėdami jiems 
padėti sunkiose gyvenimo 
sąlygose, pasiunčia dovanų, 
už kurias Sovietų vyriausybė 
ima neįtikėtinai dldelįmultą.

Prieš informuojant Ame - 
rikos vyriausybės žmones 
apie tokį rusų nežmonišku - 
mą, komisija turi turėti tam 
įrodomosios medžiagos . 
Yra labai svarbu, kad tokios 
įrodomosios medžiagos būtų 
galima surinkti galimai dau
giau, nes nuo tos, už muitą 
sumokėtos sumos didumo, 
priklausys vyriausybės dė
mesys.

Jeigu pavyktų nuo siunčia
mų dovanų panaikinti muitą 
ir bus galima dovanas siusti 
tiesioginiai per Amerikos 
paštą, be siuntinių persiun
timo tarpininkavimo, žmo - 
n ės ne tik sutaupytų m III jo - 
nūs dolerių, bet taip pat Ir 
nedidintų Sovietų iždo, kuris 
yra naudojamas mūsų pačių 
demoralizavimui.

Komisija prašo lietuvių 
visuomenę pasiusti jai se
kančius duomenis:
1. Blankų kopijas, kurias iš- tlvlttes co-ordlnator Nijolė 
rašo persiuntimo agentūros Mackevičius /.

vardės, kas ir kam siunti
nius slnntė, nebus skelbia
ma.

Rašyti šiuo adresu:
C AE SE-Du t les 6831 So. 

Maplewood, Chicago, Ill. , 
60629, USA.

Amerikoje yra sudarytas 
specialus komitetas, kuris 
dės pastangas, jog Amerikos 
vyriausybė Išsiderėtų iš So
vietų vyriausybės panaikini
mą muito už pastarosios te
ritorijoje gyvenančių asme
nų gautus dovanų siuntinius .

Todėl
šį pranešimą. Nors šioje by
loje negalime atstovauti Ka
nados piliečių, bet iš savo 
pusės siūlome, kad ir Ka
nadoje piliečiai apsiimtų ką 
nors panašaus atlikti.

Su pagarba,
/pas./Al. Pakalniškis 

Committee to End 
and Abolish Sovietexcesses '

6831 So. Maplewood Ave., 
Chicago, 111.60629 

CAE SE -Duties 
/Chairman: Kasperas Rad- . 
vila, Information director ; 
Alex as Pakalniškis jr.,ac -
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|ai&JAU.nENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir paverstų lietuvių laisvę, 

neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.
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JAV vietose metams 
— 2-50. Užsieniuo- 
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♦rims mėn. — 58.50, vienam mėn. $3.00. Kitose 
_  $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. 
to — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

□ Siunčiu .................... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Į Į Vajaus proga prašau siusti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimui
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Hamilton toronto
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

Taupyk ir skoli n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame M.'* 4*.
TORONTO LIETUVIŲ K AK AM A
KREDITO KOOPERATYVE ------------------- ------------------

830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos; pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 

1 0 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas ----  virš $7.000.000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .. 6%
santaupas ...................i/i%
term, depozitus 1 m. 9Pz %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas t2% 
nekiln. turto pask. 11%

IŠVYKOS į GAMTĄ
Atėjus vasarai įvairūs 

viešo pobūdžio renginiai sa
lėse sustojo. Kad Ir dar ne
labai pastovus oras / bent 
pas mus/, vis dėlto visus 
vilioja gamta. Pirmoji išvy - 
ka į gamtą Joninių vardu, 
surengta vietos šaulių kuo- 
pos, birželio 20 dieną mūsų 
medžiotojųklubo nuosavybė
je- šaudjddoje.

Antroji Iš eilės išvyka- 
gegužlnė sure ngtaliepos 25 
dieną, vietos SLA 72 kuopos. 
Tai jau buvo bene 14 metą iš 
eilės tapęs tradicine būtiny
be, renginys. Vieta-kūrėjo 
savanorio A.Padolskio so
dyba prie Paris miestelio. 
Buvusieji gegužinėje, šia 
vieta labai patenkinti, o 
naujai atvykę taip pat ne ■ 
nusivylė.Ši išvyka nebuvo tik 
tuščia pramoga gamtoje. Ji

NIAGAROS 
PUSIASALIS
AUKSINĖ SUKAKTIS

Sofija ir Stepas Ulbinai 
iškilmingai atšventė savo50 
metų vedybinę sukaktį pirma 
pamaldomis ir vedybiniu at
naujinimu pamaldose St. 
Catharines, paskui vaišėmis 
puošnioje Roman Court salė
je Niagaroje, dalyvaujant 
virš poros šimtų svečių. Ju- 
bilijatus sveikino Kanados 
bei Ontario premjerai, pre
latas J. Tadarauskas. Žo
džiu sveikino ramovėnų, 
šaulių, vilniečių, SLA bei 
Nemuno ansamblio atstovai .

S.Ulbinas visą savo amžių 
praleido dirbdamas Lietuvai. 
Savanoris, šaulys nuo jaunų 
dienų, buvo Welland’o b-nės 
pirmininku ir Vilniečių Są
jungos pirmininku. Visad y- 
ra aktyvus lietuviškoje veik
loje, nemaža rašo spaudoje . 
Jo žmona, tik atvykus į Ka
nadą ir įsikūrus Niagara 
Falls, buvo pirmo tautinio 
ansamblio Gintaro vadovė , 
paruošė vaikus taip, kad šie 
dalyvavo Buffalo miesto te - 
le vizijos programoje. Namai 
Išpuošti dideliais, skoningais 
rankdarbiais. S.S. Ulbinai 
Išaugino du sūnų ir dvi duk
ras, kurių vaikai yra aktyvūs 
lietuviškoje veikloje.

Vaišių programos pabai
goje kun. Juvenalis Liauba į- 
teikė jubiliatams popiežiško 
palaiminimo raštą .palinkė
damas jiems dar daug gražių 
ateities metų. Susirinkę su
giedojo Ilgiausių Metų.

Vaišių programai vadova
vo Ir pagrindinę kalbą pasa
kė S. Šefkus. Viskas vjko 
gražioje ir jaukioje nuotai
koje. Kor.
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Surengta Nijolės Sadūnaltės 
garbei. Bestdomį savo gim
tojo krašto reikalais Iš 
spaudos prisimename, kad 
Nijolė Sadūnaitė 1974 m . 
teismo buvo išsiųsta Sibiran 
bausmei atlikti jos pačios 
žodžiais tariant, už tiesą ir 
meilę žmonėms.

Gegužinėje gautojo pelno 
dal Is įne šta T autos F on-
dan Nijolės garbei. Tam 
reikalui surengta piniginė 
loterija, kurios bilietai iš
platinti ir laimikių trauki
mas įvyko gegužinės metu . 
Be nenumatytų staigmenų, 
gegužinėje buvo galima gauti 
šiltos ir šaltos užkandos bei 
vaisvandenių , ir kietesnio 
gėrimo. Buvo labai gražu , 
kad šalia vyresniųjų, gausiai 
dalyvavo ir mūsų jaunimas , 
pagerbti jaunos kovotojos 
darbą už laisvę ir meilę 
žmonėms. Zp.

PASISEKĘS PARADAS
Tautybių Paradas šįmet 

praėjo geriau negu bet ka
da. Lietuviai jame dalyvavo 
nors negausiai, bet gražiai 
pasiruošę. Priekyje, Stasio 
Gudaičio atvirame automo
bilyje su rožių puokšte va
žiavo Vaidilutė Šetikaltė , 
atstovaudama Miss Lithua
nian Community su palydove 
Anele Ališauskiene.

Parodėlei vadovavo Vanda 
Alonderienė. Buvo taipgi 
paruoštų lietuviškų būdu 
valgių, kurių pagaminimui 
daug darbo ir laiko įdėjo P. 
Kalainienė su padėjėjoms.
• Atvyko iš Lietuvos pas 
savo vyrą Regina Norvaišie
nė. Po pamaldii praėjusį 
sekmadienį ji viešai padėko
jo lietuviams už širdingą 
priėmimą. Jautriais žo
džiais ji išreiškė pasigėrė
jimą lietuvių tautine veikla,

ŠAULIU SĄJUNGOS TREMTYJE ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS TORONTE. Saulių dalinių vėliavos su 
vėliavnešiais ir dešineje atidarymo žodi tares St. Jokūbaitis, suvajįiąvimui ruošti k-to pirmininkas.

N uotrauk a St. D abkaus.

Svečiai Iš Montrealio

Šiandieną, torontiečlų 
tarpe prie vieno stalo pie
tauja svečiai Iš Montrealio. 
TorontIečiai savo geruosius 
pažįstamus kaip reikiant u- 
žlma Ir nuoširdžiai vaišina. 
Ir pietus jiems užsako, Ir 
supažindina su skubančlom , 
patraukliom padavėjom, Ir 
pakartotinai duoda užsakymą 
tarp stalų beslsūklnėjantlem 
Lokio baro patarnautojams .

Tuo tarpu svečiai, atrodo, 
ne tiek įvertina torontiečlų 
vaišingumą, klek jie žavisi 
matytom lietuviškom insti
tucijom. Didžiausią jiems 
įspūdį padarlusiPrlstkėlimo 
parapijos atnaujintoji baž
nyčią. Nuėję ten Išklausyti 
pamaldų, jie pasijuto kaž
kaip nepaprastai didingai Ir 
šventiškai nuotaikingai. 
Prieš keletą metų ten buvę , 
šį sekmadienį tiesiog neat
pažino taip Iš pagrindų pa
keistos Ir skoningai Išpuoš
tos šventovės. O pasigėrė
tinas, per mišias giedojęs 
choras, tarsi skaidrino visą 
patalpą, keldamas susikau
pimą.

Juos stebinę ir ten atlai
kytos, vien lietuviškos mi
šios, Ir pilnutėlė bažnyčia 
žmonių.

Po pamaldų jie aplankę, 
parapijiečių patogumui sek
madienį veikiantį bankelį . 
Apžiūrėję Petro ir Aidos 
Misevičių vedamą lietuviš
kų laikraščių, knygų,plokš - 
tellų Ir įvairių drožinių 
kioską. Jie labai stebėjęsi 
Ir tokia gausia parapijos 
biblioteka, turinčia virš 
5000 knygų.

Jie apžiūrėję irToronto 
Lietuvių Namus. Apėję visas 
čia esančias sales, čia Irgi 
veikiančią, kiek kuklesnę, 
b ibi ioteką, pe ns įninku kam - 
barį. Bet apie tai jie nenori 
daugiau kalbėti. Jiems kaų 
Ir nepatogu ką nors daugiau 
pasakyti. Tas jiems prime
na jų pačių turėtą, taip sėk
mingai perstatytą, pagrindi
nai atnaujintą, dar Expo 67 
metais suvažiavusius tautie
čius priėmusį Ir stebinusį 
Vytauto Didžiojo klubą. Tik- 
talp nesėkmingai Ir ne 
laiku prarastą.

Bet po nuosaiklngo toron
tiečlų bičiulių vaišingumo ir 
pakartotinų stIprumėllų, at
nešamų iš Lokio baro,sve
čiai pamažu atsileidžia. Jie 

V Bacėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W.,. Visais kelionių reikalais
TORONTO, ONTARIO betkur paSa“’^e 
m6k ix6_____________________________ tel. 533-3531

kurios ji nebuvo mačiusi moteris, bet atrodo gražiai 
virš 30 metų. Nebejauna ir energingai.

įsidrąsina Ir pradeda apie 
save daugiau kalbėti. Šiaip 
ar taip Montrealį Irgi tenka 
laikyti nemažesniu dėmesio 
centru. Ten pas juos buvusi 
surengta Expo 67, šįmet ten 
įvyksta pasaulinė sporto o- 
llmplada, be to, jie rengia
si šauniai pasirodyti šlmetl- 
nėje, ten įvykstančioje Lie
tuvių Dienoje. O jeigu dar 
pridėjus jų leidžiamą pir
mąjį lietuvišką savaitraštį, 
veiklią Bendruomenę, gy - 
vyblngus šaulius ir abi pa
rapijas, ko daugiau Ir beno
rėti. Kai tuo tarpu toron- 
tiečlal nebeteko net savo 
laikraščio, Išsikėlus jam iš 
Toronto.. .

Jie dar norėtų pridėti ke
letą žodžių apie savą, te n 
turimą šviesią asmenybę, 
vienos parapijos klebono as
menyje. Tai esąs nepapras
tos dinamikos dvasiškis , 
sugebėjęs parašyti Ištisas 
knygas apie neapčiuopiamo 
grožio pajutimą, tikrąjį dva
sinės meilės supratimą Ir 
filosofinių tiesų gilumą. O 
jeigu prie jo pastoracinio 
darbo pridėjus dai' didžią
sias keliones, pamatysime , 
kad jis yra apkeliavęs beveik 
visą pasaulį. O tokių asme - 
nybių daugiau paieškant, jei
gu ne jų Montrealis, vargiai 
būtų galima kitur ką nors pa
našaus rasti...

Su tuo svečių pasakymu, 
įsiterpia vienas torontietis. 
Jis neva kiek užsįpuldamas, 
kartu ir atsiprašydamas, ne
norėdamas užgauti viešinčių 
svečių, pasiklausia, kaip 
ten esą montrealiečlųdvasi
niai reikalai ? Koks esąs tų 
reikalų supratimas ir jų 
materialus rėmimas? Kaip 
jie ten palaiką tikybinius ži
dinius? Kaip jie remia sa
vas parapijas? Kiek jis esąs 
girdėjęs, tie visi reikalai 
ten nesą pasigėrėtinoje būk
lėje. O jeigu korikretesniam 
pavyzdžiui jis paminėtų šio 
pavasario L letuvlų Katalikų 
Religinės Šalpos darytą 
rinkliavą Lietuvos tikintie
siems, tas reikalas pasibai
gęs beveik skandalingai , 
montrealiečlų atžvilgiu. Jie 
čia, Toronte, negali ne tik 
suprasti, bet ir įsivaizduoti, 
kaip Montrealis galėjęs taip 
padaryti? Tas jų miestas 
visuomet pirmavęs lietuviš
kos ve Ūdos dirvonuose, vis 
suomet skelbęs is gausingąja

MOKA:
93/ą% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8’/į % už pensijų ir namų planų
8'/i % už spec, taupymo sąsk.
7y/i% už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)

___________AKTYVAI virš 12 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATARTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025-----  Namų tel. 277-0814

2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

kolonija, taip skaudžiai nu
vylęs tokiais sentimentais 
pagrįstame reikale. Kuorrfet 
Toronto tikintieji suaukojo 
bevelk du tūkstančius, mont- 
reallečlal, vos ne vos su- 
krašptė pusantros šimtinės.

Jie čia tik stebisi, kaip 
neraudonuojant, dėl tokių 
davinių, būtų galima pasiro
dyti prieš Kanados Lietuvių 
Katalflcų Centrą,o tuo labiau 
prieš pačius Lietuvoje e- 
sančius brolius, kuriems 
tos lėšos buvo telkiamos.

ii—LIETUVIU NAMAI

Vilniaus pavllljono povei
kyje pereito sekmadienio LN 
popietė buvo ge ne tokia gau
si: dalyvavo apie 120 asme
nų. Svečių knygoje pasirašė: 
Juozas ir Genė Janušaičlal 
iš Bllefeld, Vak. Vokieti
ja. Marytė Sandanavlčiūtė iš 
Los Angeles, Calif.,Kazys 
Mažonls iš Cleveland,Ohio, 
Juozas, Nijolė Paulalčlal ir 
ji sūnus Linas iš Sudbury, 
Ont., Juozas ir Vera Jociai 
iš Delhi,Ont., ir Erna ir 
Justas Šimkai iš Weston, Ont.

Auto nelaimėje nukentėjęs 
Pranas Bastys sparčiai tai
sosi. Dar nesuglję burnos 
sužeidimai neleidžia laisvai 
kalbėti. Bet šiuo metu jau 
aišku, kad jis bus pajėgus 
suredaguoti LN 25-lo leidinį.

Šiuo metu į JAV yra atva
žiavusi pas gimines į sve
čius Iš Lietuvos Vilniaus 
Operos solistė Danguolė 
Juodikaitytė. Ji yra aukšto 
lygio koloratūrinis sopranas. 
Š.m.liepos mėn. 18 d. Dan
guolė lankysis pas gimines 
Toronte. Ta proga ji sutiko 
LNpadainuotl ir Toronto lie
tuviams. Koncertą globos 
Dainos organizacija.

Buvę L N organizacijos V- 
bos nariai, ypač pirmininkai 
prašomi į LN prisiųsti savo 
asmenines ir grupines nuot
raukas. Būtų gera gauti bet 
kurias lietuvių grupines 
nuotraukas surištas su LN . 
Jos bus naudojamos 25-io 
le Idinyje.

Suvestos sąskaitybos kny
gos rodo, kad šiais 1976 m . 
iki gegužės 31 d. LN sumokė
jo 71 tūkstan į dol. skolų.Tą 
dieną dar buvo likę 559 
tūkst. dol. skolos.

Nario įnašus įmokėjo: po 
1OO dol.Paulaltls L. ir Šim
kus J. Prialgauskas V. -$25.

IMA:

už asm. paskolas 

už mortgičius

PEDAGOGAS A. RINKŪNAS, 
IŠĖJO PENSIJON |

Mūsų žymusis pedagogas 
ir mokykloms vadovėlių au
torius, buvęs Lietuvoje ke
liose mokytojų: seminarijo
se direktoriumi, buv. KLB 
p - kas, PLB švietimo va
dovas, dabar vedantis li
tuanistikos seminarą lie
tuviams studentams kana
diečių mokykloje, spaudos 
bendradarbis, buv. redak
torius Antanas Rlnkūnas 
Išėjo pensijon. Iki šiol jis 
buvo vtoeprlnclpalas vieno
je katalikų vedamoje mo
kykloje . Gerb^Antanas, atvy
kęs į Kanadą Iš pradžių bu
vo vienoje mokykloje dženl- 
torluml. Tačiau gyvenimo 
kliūtis nugalėjo Ir Iš naujc 
baigė Toronto universitetą, 
gaudamas bachelor, master 
m.i. Iš pedagogikos. >.Per? 
sijoje būdamas dirbs lietu
viškoje veikloje, ves lietu
viams studentams semina
rą / Toronto Švietimo Val
dyba -Education board- 
apmoka Išlaidas Ir algas/.•

Taip pat galės aktyviau 
prisidėti prie lietuviškos 
veiklos.

Šeštadienį draugai Ir ar
timieji, vadovaujami duk
relės mokytojos Giedrės 
Paullonlenės Ir jos vyro Ri
mo, padedant ponioms: Br. 
Sapljonlenel, B. Tarnui lo- 
nlenel, Augustlnavlčlenel, 
ŠungallleneI Ir kitoms, su
ruošė staigmeną - pobūvį. 
Atsilankė artimieji bendra
darbiai, gen Konsulas dr. J. 
Žmuldzlnas, dr. P. Gaida, 
kunigai T ėv. Augustinas Si
manavičius, kun. P.Ažuba
lis, dr. J. Sungalla Ir daug 
kitų.

Vlslbuvo nuoširdžiai prir 
Imti Ir pavaišinti. Pensi
ninkas buvo pasveikintas 
kelių kalbėtojų. Buvo su
giedota Ilgiausių metų Ir 
palinkėta sėkmės lietuviš
kuose darbo dirvonuose.

J.Ka 
BEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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(Iš knygos „Skrydis 265“)

S. Josmanas yra jaunas (g. 1946 m.) Lietu
vos emigrantas, prieš ketverius metus su šei
ma atvykęs į Izraelį. Jis yra parašęs knygą, 
kurią „Possev“ leidykla leidžia rusų kalba. 
Čia pateikiama trumpa tos knygos ištrauka. 
Šiuo metu š. Josmanas yra apsistojęs Lon
done, kur norėtų pastoviai įsikurti. Jis kalba 
gražiai lietuviškai ir palaiko ryšius su Lon
dono lietuviais.

— Ar galima cigaretę? — paprašė Zenonas.
— Tu juk sportininkas, o be to... Nėra'čia ko 

tų okupantų, kaip tu sakai, cigarečių prašyti. — .Ir 
padėjo „Prima“ pokelį į stalčių.

— Koks jūs okupantas, Sergiejau Aleksandro- 
vičiau, — nusijuokė Zenonas. — Jūs ir sutvarkyti 
nieko negalite. O kodėl? Todėl, kad dirbti nemoka“ 
te ir esate nekultūringas. Aš ne apie jus asmeniškai 
kalbu, aš turiu galvoje visus rusus. Pavyzdžiui, aš 
kiekvieną lapą peržiūrinėju, o jūs tik kas dešimtą, 
o kitus paliekate. Jūs galvojate, kad niekas nemato?

— Užsičiaupk, šunsnuki, — vėl pradėjo rėkti 
Sergiejus Aleksandravičius. — Jums, lietuviams, 
kaip matau, perdaug laisvės davė. Jei Stalinas gy
ventų, kitaip su tavim pasikalbėtų, štai, penkiasde
šimt antrais, prisimenu, praėjo studentai per spalio 
demonstracijas juodais lietpalčiais, rankomis susi
ėmę, o Lenino prospekto gale jų jau laukė „vorono- 
kai“. Tiū-tiū, ir niekas nematė jų daugiau. T) dabar, 
žiūrėk tik, kaip įsidrąsino. Kultūros pas mus nėr, 
dirbti nemokame...

Zenonas jam sako:
— O gal turite? Aš po karo dar vaikas buvau, 

bet prisimenu. Tarybinių karininkų žnionos nusi
pirko naktinius marškinius, likusius po vokiečių iš
sikraustymo, ir vaikščiojo gatvėse galvodamos, kad 
tai paskutinės mados suknelės.

— Nejuokauk tu su juo, senis prieš išeidamas 
į pensiją KGB dirbo, gali blogai baigtis, — pasa
kiau aš Zenonui lietuviškai.

Sergiejus Aleksandravičius, nors gyvena Lie
tuvoje daugiau kaip dvidešimt metų, bet lietuvių 

, kalbos nesupranta ir nenori mokytis.
O Zenonas, šaukdamas, atsakė man:
— Ar aš galiu jam pasakyti viską, ką aš apie 

juos galvoju? To seno b... nereikia bijotis, bedantis 
vilkas nepavojingas.

Bet... Per pietų pertrauką Sergiejus Aleksand
ravičius paskambino į KGB. Kai Zenonas sugrįžo 
po pietų, jo jau laukė mėlyna „Volga“. Vos spėjus

Bhicagos dangum
————  .................................. * _ J v . _ r „ »

. ,, Mūsų darbo kambaryje sėdi Sergiejus Alek
sandravičius, senas pensininkas, mano mokyklos 
buvusioji direktorė Markelova, dabar taip pat pen
sininkė, boksininkas — sporto meistras Zenonas 
Kapočius ir studentė Nataša.

Tarybų Sąjungoje neseniai buvo gyventojų su
rašymas; Todėl daug žmonių, neturinčių kitokio už
siėmimo, dabar dirba statistikos valdyboje.

Mūsų brigadininkė Aldona baigė Vilniaus pe
dagoginį institutą, bet, nenorėdama dirbti kaime, 
įsikūrė statistikos valdyboje.

— Na, Aldona, pasakyk tiesą, — kaip visuo
met, artėjant pusdieniui pradėjo savo pokalbius Ser
giejus Aleksandravičius. — Ar tu irgi skaitai, kad 
rusai okupantai, ar sutinki, kad jie Lietuvai laisvę 
atnešė?

— Lietuva buvo laisva; kažką jūs maišote, Ser
giejau Aleksandravičiau, — nusišypso Aldona.

— Jo-o, ir tu tokia pat. Nevertini tu tarybų 
valdžios, o jei ne mes.--

— Jei ne jūs, Sergiejau Aleksandravičiau, ir 
kiti į jus panašūs, tai Lietuva ir šiandien būtų lais- -
va, - įsikišo į pokalbį Zenonas. - Kaip ir Čeko- »eitl l saugumiečiai griebė ų už rankų:
Slovakija, - tarp kitko, pridėjo jis. ~ š,tos? ~ plauše jie Sergiejų Aleksandro
zn v T RvSai Lietwai.Padfeio ant kojų atsistoti ir VieiUTas lenkė j 2 Zenona5> nors ir su. 
Čekoslovakiją nuo vokiečių išlaisvino, - pradėjo bandė ri
karščiuotis Sergiejus Aleksandravičius. - Koks čia reikalas? Kas jūs tokie?

- Taip, karo metu Čekoslovakiją nuo fašistų Tada vienas saugumiečių parodė jam pažyrtiė- 
išlaisvino, o dabar nuo ko? — atsikėlęs, klausė Ze- jįmą
nonas. 4 — Na, jr lerva tu, "Sergiejau Aleksandravičiau,

— Nuo ko? — jau rėkte rėkia Sergiejus Alek---- spiovė Zenonas,
sandrovičius. — Nuo... nuo...

Na, na, tai nuo ko gi? — juokėsi Zenonas.
— Nuo kontrrevoliucijos.
— Bet Dubčekas taip pat buvo komunistas.
— Kontra jis, o ne komunistas, — priešinda- rankas. O saugumas pasakys Zenonui, ar iš tikrųjų 

masis užsirūkė Sergiejus Aleksandravičius. tarybų valdžia atnešė Lietuvai laisvę...

Lituanistinėse mokykloje mokslo 
metams pasibaigus, p. $ulai<fio 
nuotraukoj e Cicero mokyklos ge
riausieji 8 sk. mokiniai — R. Kon- 
ciūtė ir F. Laniauskas.S'U direk- 
rium kun. dr, A. Juška.

Nauja Lietuvių Radijo
Programa

Kaip buvo skelbta,progra
mą įsteigė K. Brazdžlonytė, 
veikla jau ketvirtą savaitę . 
Perduodama Iš WOPA sto
ties AM 1490 Kc. banga nuo
1O.OO- 11.00 vai. vakare, kaip okupuotoj Lietuvoj buvo 
Girdima labai gerai ne tik 
Chlcagoje , bet Ir 7O-1OO 
mylių nuo jos. Lietuviai šia

(Mūsų Lietuva

— Eik, eik, šunsnuki, ir žinok, — stipri dar ta
rybų valdžia.

Išdavikas vėl pradėjo peržiūrinėti surašymo la
pus. Jo sąžinė „švari“ — priešas papuolė į stiprias

1975 m. N r. 20 )

į SI D£ M £T I N A S IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj ir Europoj 'JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimą, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 

; stiprina plaukų Šaknis, padeda atgauti natūralig plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%, Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine L'iq. 8 uncijos 16. savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

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

Illinois 60650, U. S. A.

programa džiaugiasi Ir 
siunčia sveikinimus bei lin
kėjimus. Programa bus gir
dima kas savaitę po valandą. 
Teisės skyrių vedaadv.V. 
Bylaltls, Religijos- kun.J. 
Juoze vlčlus, kun. Trimakas , 
S ve Ikatos-dr.K. A. V. Jucys , 
Kulinarijos Ir jaunimo-M . 
Buivydą lt ė, Žlnlų-Bal. Braz
džionis.

Visi lietuviai, organizaci
jos Ir Inst Ituc ljos, įs įjunki
me į šios programos veiki
mą Ir rėmimą. Visais rei
kalais rašyti 2646 West 71 
str. Chicago, 60629, Hl.Tel. 
778-5374. Laukiame taikos’.

koncentracijos lagerį,gynusį 
žmogaus teises, Nijolė Sadū- 
naltė. Sovietai ją laiko labai 
Izoliuotą, todėl jai laiškus 
rašyti iš šiapus yra nepata - 
rlams ten buvusių gyvų Į liu
dininkų.

• Atėjus vasarai, mes pa
liekame namus, išvykstame 
į visas pasaulio šalis. Ap
sisaugoti nuo plėšikų, įren
kime gerus užraktus. Žymė
kime daiktus, užrašykime jų 
numerius. Kambaryje įjun
kime tranzistorinį radio, į- 
renkime uždegamas lempas . 
Brangenybes patartina padė
ti į banko apsaugą. Uždary
kime langus,praneŠkime po
licijai apie Išvykimą.
• Vakar suėjo vieni metai,

• Chlcagos ligoninėms va
saros mėnesiais reikia virš 
60 tūkstančių vienetų kraujo 
peritejlmams. Nors žmonės 
aukoja kraują, bet dar yra 
didelis trūkumas.
• Prie Chlcagos ežero jau 
velkiais paplūdymlų. Kiti 72 
miesto maiidymosl baseinai 
tebus atidaryti nuo birželio 
29 d. Daktarai perspėja nuo 
per didelių deglnlmųsl sau - 
Įėję. Ypač reikia saugoti 
valkus.
• Televizijos darbuotojas 
BUI Curtls, pirmadienį Iš
gelbėjo Marquette paiko la- 
gūne beskęstantį 17 metų 
jaunuolį Vosatką. Mėras 
Daley Tarybos susirinkime 
jam įteikė garbės gelbėjimo 
medalį.
• Virš dviejų tūkstančių 
pensininkų konvencijoje 
reikalauta, kad sulaukus 65 
metus, nebūtų automatiškai 
atleisti Iš darbų. Buvo gvil
denamas Ir sveikatos ap - 
draudos įstatymas.

nuteista už LKB Kronikos 
perrašymą, trims metams 
griežto rėžimo Ištrėmimo į

Patikslinimasjkoresponden - 
tas Iš Chlcagos prašo pa
tikslinti žinutę blrž. 9 d.NL , 
mlnjnt partizaną J. Butėną , 
programoje dalyvavo akt. J. ' 
Kelečlus. Akademijoje JC 
choro vardas Audra, o ne 
Aušra. Už netikslumus atsi
prašo.

Bal. Brazdžionis

GRFEN WARE GLAZES FIRING KILNS
2

477-G Delmar Ave.,

POINTE CLAIRE. P.O. H9R 4A5

Tel. 695-0370

365-0770

364-1470 4 »/• PARCEL SERVICE, 3891 Si. Lawrence Bl»<h, 
Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 • 9098.

(Storage)'

LouĮdu apsimokant 
PRENUMERATĄ NL.

'E-Cmciz
( Mike Rutkauskas )

Lietuviu pensininku susirinkime 
Chicagoje, kalba draugijos narys 
Gečas, /Nuotrauka M. N agio.

'DIDELĖ NUOLAIDA KAINU Ilki 60%) SIUNTINIAMS J.

GERA PROGA
Puikiol įrengta Ir nei kilimu likloto 
NL redakcijos xemuflne patalpa. Is- 
nuomuojama susirink imams bei kito
kiems reikal ams.

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE LASALLE

T EL. 525- 8971.

Highland Auto Body

7 psi1976. Vi. 3b

ony 5
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKSTYNQS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

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

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

(Lietuviams duodame speci ai i C£ nuo 1 ai d o)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Sužinskas & Son, te/. 389 • 057 7.

FINA BOBCS TEL 694 1037

(MIKE RUTKAUSKAI) 

PLAZA FINA 
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU-POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING 
215 BOUL. HYMUS POINTE-CLAIRE

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Gerinusias patarėjos ir darbo atlikėjos jums gali būti stogdengys G uy 

Richordl, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
neinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote

7 M

W. LAPENAT
ENERAL CONSTRUCTION REG'D.

89 Orchorci' Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
otlieĮ<a,rnas sąžiningai ir prieinamomis kainom, s.
- tai. 366-6237- 3b?O

Kailių siuvėjas
p ar duodu

6396 Bonnonlvne Ave. Verdun, Monfre oi. Tel. 767-6183

kas moderniems nariams ! 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie- ( 
maniu pardavimas ir įren- į 
girnas. Atstovaujame - 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimo. Veltui įkainavimos.Į

Plumbing & Heating kontroktorius.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE

Mediioęo suknelėms* Crimlenr, kostiumams ir Švarkams • šimtaprocentinė rlifis 
- pusė Jcoinor..
Anęliika medžiaga 100% vilnonė. Vilnonė arba polyester*tQ - nuolaida iki 60%.
Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujaisiais piešiniais.
Megxtukai, golfui ir puloveriniai - didžiausias pasirinkimas specialiomis 
kainomis.
Moterilki paltai - Borgona (art.,fur) įvairaus dydžio tik $49.30.
Vyriški megzti marškiniai (kanadiški) - pusė kainos. Taipgi, daugybė 
kitu daiktu reikalingu Lietuvoje.

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome 
365-7146

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

NETTOYEURS CLEANERS 
7661-A CENTRALE 

coin/ corner 5e »»• 365-7146 
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne 365-1143
pzxo'Si

7

7



NL REIKALAI
AKCIJŲ VAJUS:

Jonas Še Idys Iš Hudson N . 
Y. nupirko dvi akcijas už 20 
dol. prie turėtos akcijos 
anksčiau.

J. Ir O.Šeldžial yra buvę 
montreallečial Ir tik prieš 
kelIs metus, ve dlnl patrauk
lesnių gyvenimo sąlygų, lš- 
s įkėlė gyventi į JAV-bes . 
Jonas visad buvo rūpestingas 
ir paslaugus laikraščio rei
kaluose. Labai malonu, kad 
Ir geografiniai nutolęs, rū
pinasi laikraščio ekonomine 
padėtimi. Jo dėka akcijų va
jus pakilo Ir dabar yra viso 
parduota už $ 8.590.

1 "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

P rašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos

1 mokesčiu.

XI-ji LITERATŪRINĖ 
PREMIJA

AteInantį rudenį Montrea - 
lyje Lietuvių Akademinis 
Sambūris Montrealyje Iškll - 
mlngal įteiks jau vlenuollk - 
tąją Vinco Krėvės vardo li
teratūrinę premiją. Šiemet 
tai premijai kandidatuoja 
1974-75 m.laikotarpyje Iš - 
leistos, dar ne premijuotos , 
grožinės literatūros knygos .

Sambūris pernai atšventė 
25-ąjį gimtadienį. Kadaise , 
apie 30 sambūrlečlų, patys 
dar neprasikūrę, ryžosi, 
bent "realistų" nuomone, be- 
veik neįmanomam žyglul-įs- 
tetgtl grynai llteratū — 
rlnlals kriterijais 
skiriamą premiją Ir jai su
rinkti $ 500 Iš savo ribotų 
išteklių. Tada tai buvo ne - 
menka suma, Ir anas Mont- 
reallo jaunųjų akademikų

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Onest 
Suite 600

Tel: 866'8235, namų 488 - 8528

DR. V. G1R1UNIENE 
Dantų gydytoja

5330 L'Assomption Blvd. 

Montreal.

Tel. 255-3535

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

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 -40 24 
Suite 215, Montreal 109, Que.

PHARMACIE

CIQftOfl
ROBERT GENDRON LPH.prop.

7626 CENTRALE LASALLE 366-9742
ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 VAL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOKATAS

R. J. Išganai t is,; bcl
606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405.
Montreal, P.Q. — Tel: 871 -9644, namų 678 -3660. ,

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 
Montreal, Quebec H 3B 2E3

Tel. (5 14) 87 7- 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,B./L, B.C.L.
168 Notre Dame Street E. Suite 205. 

Tel: 8 66-20 63; 86 6-20 6 4

8 psi.

Dėkojafne, Ir laukiame at
siliepiant kitų.

Laikraščiui aukojo;
Londono Lietuvių Lėšų Tel
kimo Skyrius- $50. Po $35 : 
Tautos Fondo Atstovybė Ir 
Adamonls Ins. Agency.
$ 15-Br. Moze r as. $1O-Be- 
leckas P. $5, 50- Wltllp J .
Po $ 5-Anyslenė V., Za
vadskienė V., Ališauskas A. 
Petrulis M., Po $ 3- Valt - 
kūnas P., Vaisumas J. Po 
$2, 50- Barysa Z., Jaslūnas 
A.,Radzevičienė K. Po $2- 
Jaslnevlčlus V., Nagys A. 
Po $1, 50- Bulovas R., Kaz - 
lauskas A. Dėkojame ’. NL

naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams 1 >

' Pclvardė ir vardas) .

'Tikslus adresas)

žygis kai kuriems kultūri
ninkams Išeivijoje atrodė 
lyg ir įžūlus. Žiūrint į lai - 
mėjustųjų sąrašą, aišku,kad 
premija niekad neteko jos 
nevertam. Štai laimėtųjų są- 
rašas; J. Aistis, J. Mekas, M. 
Katiliškis, V.Ramonas, A . 
Mackus, K.Ostrauskas, A. 
Vaičiulaitis, K.Barėnas, J. 
Krallkauskas Ir L iūn ė Šute - 
ma.

Vienuoliktosios premijos 
vertinimo komisiją sudaro 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
atstovas dr.Henrikas Nagys , 
Lietuvių Bendruomenės ats
tovas Pranas DIkaltts, Sam
būrio v-bos pakvlesti-krltl- 
kas esejistas Vytautas A. Jo
nynas Ir literatūros magist
ras Afūnas Staškevičius 
/jaunesniosios kartos atsto
vas/. Vertintojų komisijai 
pirmininkauja v-bos pirmi - 
nlnkė prof.dr. Ilona Gražytė- 
MazUiauskienė.

Tradicinis premijos įtel - 
k imas įvyks Montrealyje 
š.m. lapkričio mėn. pabai
goje. Vertintojų, komisijos 
sprendimas lauktinas spalio 
mėnesį.

DR. A. O. JAUGELIENė 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P.Q.
Tel. 932- 6662; namų 737-968 1.

KLEBONO PAGERBIMAS
Aušros Vartų parapijos 

klebonas kun. dr. Jonas Ku
bilius pagerbtas 70 m. am
žiaus proga Ir, kaipo Jonas , 
su kitais Jonais Joninių die
nos proga. Šeštadienio va
karą, birželio mėn. 26 d. į 
Aušros Vartų parapijos salę 
prisirinko nemažas skaičius 
parapijiečių,kurie norėdami 
parodyti solidarumą solenl- 
zantul,, atsisakė savaitgalio: 
išvykų iš miesto į gamtą. 
Gražu buvo matyti ir šv. Ka
zimiero parapijos kleboną , 
kun. dr. F. Jucevičių * kartu 
su dideliu skaičium parapi
jiečių, kurie pernelyg grei
tai įsisavino Jubilljatą,kai 
prieš kelias savaites, F. Ju
cevičiui atostogaujant,kelias 
savaites jis ten ėjo klebono 
pareigas.

Pagerbimui ruošti buvo 
sudarytas komitetas iš kelių 
organizacijų. Iniciatyvą pa
siėmė L.K. Mindaugo Šaulių 
kuopa, tad ir visam vakarui 
vadovavo Kuopos žmonės . 
Trys jų- V. Sušinskas, J. 
Šlaučiulls ir R. S ima niūk štiš 
paskaitė, inscenizuodami te
mą apie Miško Brolius.

Visam vakarui vadovavo 
Aug.Mylė, o šaulės moterys 
su pagelbininkėmis paruošė 
šiltą vakarienę ir aptarnavo 
stalus.

Buvo sveikinimų Ir linkė
jimų. Vėliau Tėvas J.Kubi
lius gana kondensuotu žodžiu 
padėkojo ir užtikrino, kad 
nors įžengęs į aštuntąją de - 
šimtį, jaučiąsis kaip 37 me - 
tų.

Grojant Perkūnui . visi 
linksminosi iki vėlyvos nak
ties. ppr.

• Man And His World jau 
veikia su valstybių pavilijo- 
nais. Sovietų pavllijone vei
kia Estijos skyrius, kur lame 
Išstatyti estų liaudies meno 
Ir kt. Išdirbinių.

Bendrai įėjimas laisvas ,

Greitas i r t i ks I us patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

© Royal Trust *
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žemė)

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

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS

V. PĖTE.JĮAITIS
254-4566 / Namų - 72 1-06 14*

GALVOJATE PIRKT I A R PARDUOTI?
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS Į

Foto E.M.
Si sterna.

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 395, 
Tel: 273-3442, 273~9181, 737-0844.

L.S. Montreal, Que.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d. 

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

22- KANADOS LIETUVIŲ DIENA
MONTREALYJE - 1 976 - SPALIO MĖNESIO 9-10 DIENOMIS

tik į pavlli jonus e Inant, re l- 
kia mokėti, kaip Ir praėju
siais metais.

Liepos 4 d. 1,30 vai.p.p. 
Place des Nations pasirodys 
Montrealto Jaunimo An
samblis Gintaras.

® HUda Ir Zigmas Lapinai 
linksmai draugų Ir artimųjų 
tarpe atšventė 25 m. vedybi
nę sukaktį.

• Vaivorykštės grupė, pas tk- 
vietuslos dar keletą prljau - 
člančių suruošė Kristinai 
Bendžlūtel staigmeną-Merg
vakarį Irenos ir Petro Lu
koševičių namuose.

Buvo tarta malonių, pras
mingų Ir jumoristinių žodžių, 
įteikta gražių dovanų, uždė
tas ramunių vainikas su rū - 
tomis, padainuota dainų. Ant 
medinio kočėlo visos pasira
šė Ir austa juostelė, ant ku- 

Te!. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

Montrealio Lietuviu Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE.H4E 2A8, 

Telefonas: 766 5827

MOKA UŽ: ' DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines 11.0%
Taupomąsias s-tas 8.25% Nekiln. turto 10.75%
Termin. ind. 1 metams 9.5% Čekių kredito 12.0%
Termin. ind. 2 metams
Terrain. ind. 3 metams

9.75%
10.0%

Investacines nuo 11,9% .

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki 510.000
dą iki §2,000 už taup. s tos sumas. už paskolos sumą. - ' ■ ’-•'•.VdSŪ

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegutės 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.

rlos jis kabės, užtikrino,kad 
Ir gyvenimo būdą pakeltus, 
Kristina Bendžlūtė nea- 
tltrūks nuo kūrybinės ve įklos 
mūsų tarpe.

Elegantiški užkandžiai už
baigė malonų vakarą.

f MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick Ar Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU AUTOMOBILIU I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I*

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

• UŽEIKITE 1 ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

■ Sale* Manager 
(Lietuvi* atitova*)

PASIKALBĖKITE SU
-Manageriu 

LEO GUREKAS

muu montrea! west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
 (At the end of Sherbrooke Street West)

LEFEBVRE & ROBERT
AMtUettMtNT - FURNITURE j---ag“ į

PARDAVIMAS

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEfrTRALE ::r 4e AVEMUE *^ ^ 363-3887 
| 7643 CMNTRALIt 300-1282 (DECORATION) |

• Seselės Paulė ir Jonė iš
važiuoja šį trečiadienį į Ne
ringą,. Vermonte vesti jau
nimo stovyklos. .
• Adolfas Lapinskas buvo 
operuotas Reddy Memorial 
ligoninėje ir gydosi dr. A.S.
Popieralčio priežiūroje.

GM

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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