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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Jean-Luc Pepln (kairėje) pasitraukus is Anti-Inflation Board pirmininko 
pareigų ir Harold Renouf užėmęs jo vietą. Foto: Consumer Information.

tie latk- vadą

SOVIETAI KANADOS 
ŠIAURĖJE

Trys Prancūzijos laikraš
čiai skelbia, kad Sovietai 
naudoja Kanados šiaurėje 
ledkalnį šnipinėjimui bei 
povandeninių laivų operavi- 
mul Amerikos vandenyse.

Sovietai, - rašo 
raščlal- ledkalniui davę ko
do vardą Šiaurės Polius 22, 
skelbia, kad jis naudojamas 
tik meteorologiniams Ir oke
aniniams tyrinėjimams.

Laikraščiai betgi skeptiš
ki dėl tokio tvirtinimo Ir 
skelbia, kad toje ledkalnio 
stotyje,! šiaurę nuo Kanados 
Karalienės Elžbietos salos , 
apsigyvenę apie 160 Sovietų 
personalo.

Ledkalnius naudoja Ir a - 
merlkonal. Kanados gynyba 
periodiškai Inspektuoja ty
rimo stotis, kurios randasi 
jos vandenyse.

KRENTA KANADOS 
DOLERIS

Kanados dolerio vertė vėl 
nukrito ir pasiekė žemiausią 
lygį nuo 1970 m. Savaitės 
bėgyje jis krito tris kartus. 
Jo vertė dabar -94.12 </.

SAUGOKITĖS ŽUVIES

Iš Ottawos pranešama,kad 
bent 273 Kanados ežerai Ir 
upių žuvys yra apsinuodiju
sios merkurljum Ir pavojin
gos vartoti maistui.

Daugiausia nuodingo van
dens yra Ontario prozinei - 
joje, po to seka Manitoba, 
Saskatchevan'o Ir Quebec’o 
provincijos.

Raporte yra minimos 9 
įmonės, daugiausia apnuodi
jančios vandenis. Trys Iš jų 
yra Ouebec'o provincijoje: 
Domtar Ltd. .Aluminium Co, 
of Canada Ltd Ir Strache m 
Ltd.

ŽUVO FORTIN
Quebec’o provincijos So- 

clal-kredltlstų lyderis And
re Fortin žuvo auto nelai
mėje 24 birželio, Vlctorla- 
vUle, į rytus nuo Montreallo.

ANGLIJA ATSIGAUNA
Britų Darbtečlų Partijos 

vyriausybė esanti tikra,kad 
Infliaciją pasisekė sukontro
liuoti Ir kad gyvenimo stan
dartas 1976 m. nebenukrts.

Po kabineto 5 valandas 
trukusio posėdžio tokią Iš- 

paskelbė premjeras
James Callaghan.

Šiuo metu Anglijos Inflia
cija siekia 17.5%.

ISPANIJOS KOMUNISTAI 
NE SU SOVIETAIS

Ispanijos komunistų Cent
ro Komitetas tvirtai atlaiko 
sovietų puolimus prieš jų 
partijos sekretorių Santiago 
Carrillo Ir toliau pasisako 
už nepriklausymą Maskvai.

Ispanų komunistų CK-to 
180 narių, 2 dienas posė
džiavo Ir pareiškė, kad Is - 
panljal, kaip Ir kitiems pa
našaus tipo kapitalistiniams 
kraštams, vadinamas Euro
komunizmas yra vienintelis 
vertas kelias į socializmą . 
Šią nuomonę skelbiantis do
kumentas buvo paruoštas 
žymiųjų Ispanijos komunistų 
kurie buvo gyvenę Sov.Są- 
jungoj. "Sovietų komunizmas 
negali būti pavyzdžiu ki
tiems kraštams", -pažymėta 
tame rašte.

VIS DĖL TO TIESA-
Paskutiniu metu sklido 

pasaulio spaudoje žinios , 
kad Ugandos prezidentas už
muštas, paskui, kad tik su
žeistas, kad Išvykęs medaus 
mėnesiui,kad posėdžiauja. . .

Pakartotinai paneigęs ži
nias, kad buvo bandyta juo 
atsikratyti, .Idl Amln galų 
gale prlslpažuno JAV repor
terei, kad tikrai buvo suor
ganizuotas prieš jį Ir jo vy
riausybę pasikėsinimas. Jis 
tvirtino, kad Ugandos egzllal 
treniruoti " Imperialistų Ir 
sionistų" vykdė šį sąmokslą.

Pats Amln buvęs bazukos 
sužeistas Ir savo sargybinių 
Išneštas Iš pasikėsinimo 
vietos. Devyni ginkluoti vy
rai. suslstabdę Aminą auto
mobilyje Ir dalyvavę susi
šaudyme, nepavykus Iš karto 
nušauti Aminą, o tik sužeisti 
į skilvį -pabėgo.

1977 m. BIRŽELIO - JUNE 29 d.

LATVIAI IR ESTAI JUNGIASI I ŽYGI WASHINGTCNE
Š. m. birželio 11 dieną įvy- 

kopenktasls posėdis, ryšium 
su pabaltlečlų Žygiu už 
žmogaus teises. Tai buvo 
antras posėdis,kuriame da
lyvavo latvių Ir estų atsto
vai. Posėdžiaujant Detroito 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre, latviai Ir 
estai davė galutinį sutikimą 
įsijungti į demonstracijos 
ruošą Ir eigą.

Tame pačiame posėdyje 
Žygio ruošos egzekutyvlnls 
komitetas pasiskirstė kai 
kuriomis pareigomis. Vik
toras Nakas buvo Išrinktas 
tęsti pirmininko pareigas. 
Estas RalmundTralla ir lat
vis Slgurds Rudzltls Išrinkti 
vicepirmininkais. Kiti eg- 
zekutyvlnlo komiteto nariai 
yra šie : Violeta Abarlūtė, 
Rusnė Baltrušaitytė, Gintė 
Damušytė, Saulius Jankaus
kas, Milda Kupclkevielutė, 
Jonas Marcišauskas, Uldis 
Stpols Ir Gražina Vaškelis.

Kaip anksčiau skelbta, Žy
gis įvyks Vašingtone prie 
Llncolno paminklo rugsėjo 
24 dieną. Tikimasi,kad Žy
gyje dalyvaus porą tūkstan
čių pabaltlečtų. Šiuo metu 
egzekutyvlnls ko mite - 
tas ruošia kvietimus prezi
dentui Carteriul, Aleksand
rui Solženyts InuI ir įvai
riems kongresmanams. Eg- 
zekutyvlnlo komiteto papra
šytas, vienas jaunas lietu
vis ruošia plakatus, kurie 
bus paskleisti po Šiaurės 
Amerikos pabaltlečlų kolo
nijas Ir Išgarsins demonst- 
rzclją. Egzekutyvlnls komi
tetas jau paruošė memoran
dumą vietiniams demontraci- 
cijos komitetams Ir jis api
brėžia pastarųjų pareigas. 
Spėjo surasti žmonių Phl- 
ladelphtjoje,Čikagoje, Kle- 
velande, Detroite Ir Ročes- 
teryje, kurie pradėtų vieti
nių komitetų steigimą.

Kad Žygis turi pabaltlečlų 
veiksnių vieningą paramą, 
įrodo Žygio garbės komiteto 
sąrašas.! tą sąrašą įeina 
dr. K. Bobelis, ALTos pir
mininkas, A. S. Gečys, JAV 
LB Krašto Valdybos pirmi
ninkas, G. Juozapavičiūtė, 

Viktoras Nakasaiškina R. Trail ai apie Pabaltlečlų Žygio už žmogaus teises l&Įddas.

PLJS pirmininkė, A. Miner, 
Lietuvos Vyčių pirmininkas, 
B. Nainys, PLB pirmininkas, 
J.Simanavičius,KLB Krašto 
Valdybos pirmininkas, J. Va
laitis, KLJS pirmininkas, 
dr. J. K. Valiūnas, VLIKo 
pirmininkas Ir B. Zdanytę 
JAV LJS pirmininkė. Iš lat
vių visuomenės į garbės ko
mitetą įeina dr. J. Rlekstlns, 
Ąmerlcan Latvian Assocla - 
tlon pirmininkas, Uldis Sl- 
pols, American Youth As
sociation pirmininkas Ir dr. 
Ilgvars Spilners, World Fe
deration Of Free Latvians 
pirmininkas. Estas Ilmar 
Pleer, kuris pirmininkauja 
Estonian American National 
Council, taipogi priklauso 
garbės komitetui.

Kiekviena tautybė atskirai 
renka lėšas Žygio Išlaidoms 
padengti. Lietuvių Finansų 
Komitetas yra sudarytas Či
kagoje. Dr. . Jonas Valaitis 
komitetui pirmininkauja, jo 
vicepirmininkai yra dr. Leo
nas Krlaučellūnas Ir dr.An
tanas Razma.Komitetui prl- 

“Ttlauso ir du jaunuoliai, tai 
Ofelija Barškėtytė/sekreto
rė/ ir Juozas Ivanauskas 
/iždininkas/. Tas komitetas 
jau spėjo įslkorporuoti. Au
kas, mažiau $ 5000, galima 
nurašyti nuo federalinlų mo
kesčių. Čekiai Išrašomi 
"Baltic Human Right Rally, 
Inc." ir siunčiami šiuo ad
resu : 1617 Fairway Lane, 
Naperville, Hl. 60540.

Pabaltlečlų Žygio už 
žmogaus teises 
egzekutyvlnls komitetas

LIETUVIŲ. INFORMACIJOS
TARNYBA-LITHUANIAN IN - davimu.
FORMAT IOM SERVICE pra
neša:
Lietuvė atsisako so
viet ų p 11 t e t y b ės , b a n - 
dydama pasitraukti 
Iš SSSR.

Marija Jurgutis, lietuvė, 
nutarė atsisakyti sovietų pi
lietybės, desperatiškai ban
dydama Išvykti Iš Sov.Są
jungos. Per paskutinius tris 
metus Marija Jurgutis išsė
mė visas galimybes oficialiu
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keliu gauti Išvykimo vizą Iš 
Sovietų sau ir 13 m. dukrai 
Dainai, kad galėtų atvykti 
pas vyrą Irtėvą Aloyzą Jur- 
gutį JAV-se.

Birželio 3 d. telefonu savo 
vyrui, gyvenančiam dabar 
Čikagoje, Marija Jurgutis 
pasisakė, kad gegužės 25 d. 
ji įteikė pareiškimą Augš- 
čiauslojo Sovieto Vyr.Komi
tetui Ir Sov. Rusijos Vidaus 
Reikalų Ministerijos Vizų 
skyriui, kuriuo atsisako so - 
vietų pilietybės. Savo vyrui 
ji pasakė, kad tai padariu
si, nes po daugelio prašymų 
Išleisti Išvykti Iš SSSR, So
vietai visai nereagavo.

Marija Jurgutis Išsiuntė 
12 prašymų gauti vizai, 4 
Jungtinių T autų Žmogaus Tel 
šių Komisijai Iri prez. Car
ter'lul. Prezidentas gavo 
šį raštą Baltuose Rūmuose 
š. m.kovo 29 d.

Marija Jurgutis,kalbėda
ma su vyru telefonu birželio 
3 sakė,kad oficialiame rašte 
jt paminėjusi priežastis,ko
dėl ji atsisakanti pilietybės: 
dėl grasinimų, perse
kiojimų, tardymų Ir 
draudimo susirašinė
ti su vyru.

Po jos nepavykus lupas - 
tangų emigruoti, : remiantis 
Sovietų įstatymais, Sov. 
Konstitucija Ir tarptautiniais 
susitarimais, kuriuos Sov. 
Sąjunga irgi pasirašė -ji ne
mato jokio pagrindo pasilai
kyti pilietybę, kuri jai nesu
teikia priklausomų teisių.

Jurgutis rūpinasi, kad 
žmona ir duktė yra dibar di
desniam pavojuj, negu bet 
kada. Jis sakė:"Per tardy- 
mus Marija buvo apkaltinta 
pakrikusiu galvojimu, nes ji 
atsisakė pakaltinti mane Iš- 

Jal buvo pasakyta , 
kad jeigu ji dar vis dės 
pastangas emigruoti, mūsų 
duktė bus iš jos atimta Ir 
patalpinta į specialią mokyk
lą "susovletlntl jos dvasią" . 
Dabar nebežinau, kas atsi
tiks po to drąstlško žingsnių 
atsisakant Sovietų pilietybės. 
Aš susisiekiau su JAV tar
nautojais prašydamas, kad 
jos atvejis būtų iškeltas vie - 
šumon Belgrade, kaipo spe
cifinis laužymas Helsinkio

Susitarimų, duodančių teisę 
susijungti šeimoms”.

Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Viešųjų Reikalų 
skyrius taip pat kreipėsi į 
JAV vyriausybės žmones , 
prašydami reaguoti į gali
mas Sovietų represijas Ma
rijai Jurgutis, kai ji oficia
liai pasirinko lietuvių disi
dentų kelią.

1977 m. kovo 31 d. New 
Jersey kongreso narė MUH- 
cent Fenwick išsiuntė re
gistruotą laišką Marijai Jur
gutis, užtikrindama nuolatl - 
nę Kongreso paramą. Ponia 
Jurgutis šio laiško dar nėra 
gavusi.

NAUJA KL JAUNIMO 
SĄJUNGOS TARYBA

Kanados Lietuvių Jaunimo 
S-gos C. Valdybai nustačius 
kiek kuriose vietovėse tary
bos nartų leistina išrinkti, 
KLB X-tos Krašto Tarybos 
vyr. rinkimų k-ja savo 1977 
m.balandžio 18 d. ir gegužės 
26 d. posėdžiuose nutarė lai
kyti išrinktais į KL Jaunimo 
S-gos Tarybą šiuos asmenis:

Toronte- Giedrė Elena 
Čepattytė, Dainora Juozapa
vičiūtė, V irkut ė Ruka It ė, S yl - 
vlašarkutė, Raimundas Sun- 
galla, Ramona Vaičiūnaitė, 
Rūta Vaškevlčiūtė, Viktorija 
Vingelytė.

Montrealyje- Audronė Jo- 
nelytė, Rasa Lukoševlčiūtė, 
Paulius Mallška, Algis Pta- 
š inskas.

Hamiltone- Marius Gu- 
dinskas, Raimundas Butke - 
vtčius, Dalia Pajarskaitė, ina 
Valnauskaitė.

Londone-Zita Berzėnaitė, 
Rūta Dragūnevtčtūtė, Lydi- 
ja Dragūnienė. Calgary- 
Antanas Vyšniauskas; Ed- 
montone-Edvardas Baleiša; 
Delhi- Laima Beržlnytė; St. 
Catherines- Daiva Šetikaitė; 
Sudbury- Giedra Poderytė ; 
Winnlpege - Marius Tlm - 
mermanas.

Visose vietovėse, Išskyrus 
Hamiltoną, nariai t: išrinkti 
aklamacijos būdu.

Dėkojame rinkimų komi
sijoms ir asmenims, pagel
bėjus lems šios tarybos iš
rinkimui, o naujai Kana - 
dos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos Tarybai linkime geriau- 
s los sėkmės.

KLB Vyr. Rinkimų 
Komis ija

GERAS KONCERTAS
Barokinės muzikos kon

certas įvyko birželio 18 d. 
Tarptautinio Instituto salėje, 
Bostone, dalyvaujant Iškilie
siems Ir retiems mūsų me
nininkams muztkams:smul - 
klnlnkul Izidoriui Vosyllūnul 
Ir pianistui Vyteniui Vosy
llūnul. Sęllstė-Vloleta Bal
čiūnienė .sopranas.

Šį aukšto meninio lygio 
koncertą globojo LB Kultū
ros klubas. Programą įdo
miai aptarė Elena Vosyllū- 
nle nė.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ.!

N L Bendrovės Valdyba yra nutarusi 
I oikrastį_ siuntinėti tik už $5-00 pir

muosius po užsisakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytojams.
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Kanados Diena
KANADOS SUKAKTIS
Š.m. liepos 1 d.sukanka 

Kanados valstybei UO m.
Parlamento Kalvoje, Otta- 

woje, birželio 30 d. vidur
naktį, atžymint tą sukaktį,su
gaus varpai. Prie jų prisi
dės įvairių kitų miestų Ir 
miestelių Kanadoje varpai.

Liepos 1 d.11:30 v.r.dide
lis Ir įdomus paradas žy
giuos Ottawos gatvėmis.

12 vai. vidudienį sugriaus 
21 patrankos šūvis, pager
biant šią sukaktį.

Po parado vyks popiečio 
programa Major's Hill Par
ke .kurioje pasirodys apie 30 
įvairių bendruomenių grupių 
su muzika, šokiais Ir teatro 
spektakliais.

Šeimos Žaidynių progra- 
mon įeis sporto demonstrą 
vlmal Ir Kanados Gimtadie
nio Lenktynės 6 mylių atstu
me. Jose galės dalyvauti vi
si, visokio amžiaus.

CBC šluos įvyktus tele vi
zuos Ir tuojau pat siųs per 
visą Kanadą. Tarp kitų, jos 
specialioje programoje nu
matyti Ann Murray, Al 
Wa* mann, Bruno Gerusst Ir 
Buffy Ste. Mar’e .Televizijo
je matysime Ir kitas,visame 
krašte vykstančias, progra
mas.

Toks - tiesioginis perdavi
mas bus Istorinis įvykis, nes 
pirmą kartą naudosis sateli
tų pagalba šventiškai prog - 
ramal perduoti per visą Ka - 
nadą.

Apie 9 vai. v. bėgikai Iš 
Victoria, B. C. Ir Argentla , 
Newfoundland atbėgs į Par - 
llament H 111. Jie atneš vėlia
vas Ir sveikinimus Iš visos 
Kanados.

LAIŠKAI KANADIEČIAMS:

Prime Minister -
Premier Ministre — 

1977 m. liepos 1 dieną mes 
švenčiame šimtą dešimtąją, 
kanadiečių gimimo dieną.

Per vlenuollką dešimtme
čių mes buvome kartu ge
rais ir sunkiais laikais, ka
ro metu Ir talkos metu.

Mes matėme savo kraštą 
augantį Ir vos tik per šimt
metį Iš retai apgyventos 
pionierių žemės Išaugant į 
modernišką kraštą šaunaus 
įvairumo, prisiėmusio at
sakomybės ir tarptautiniuo
se reikaluose.

Iš turtingumo mūsų dviejų 
oficialių kalbų ir įvairumo 
daugelio kultūrų, mes sukū
rėme visuomenę, kuri pri
2 psl. 

pažįsta didelę reikšmę vi
soms kanadiečių tradici
joms Ir vertybėms. Kartu 
mes dalyvavome Ir toliau 
dalyvausime nacionaliniame 
nuotlkyje, kurto vardas yra 
Kanada.

Kanados savaitė Ir Kana
dos Diena yraprogos džiaug
tis Ir švęsti taip pat Ir rim
tai pagalvoti, ką mes, kaip 
žmonės, atsiekėme. Dabar 
mes turime progą vėl pa
tvirtinti savo tikėjimą! 
kraštą nuo jūros Iki jūros Ir 
priimti visus bandymus, ku
rie yra pagrindiniai gyvy
biško ir nuolat besivystan
čio krašto bruožai.

Pierre Elliott Triideau

Secretary of State of Ca
nada- Le Secretaire d'Etat 
du Canada-

Mfelt kanadiečiai,
Kanada švenčia 1977 m . 

liepos 1 d. savo HO-ąjį gim
tadienį.

Prieš 1O metų vist kana
diečiai, visame krašte, vi
sose bendruomenėse šventė 
lOO-ją sukaktį. Toks pat en
tuziazmas yra dabar atgai
vinamas spontanišku Ir ma
siniu raginimu Iš įvairių 
grupių Ir pavienių asmenų , 
užsiangažuojant už krašto 
vienybę.

Mūsų puikiame krašte 
planuojama įvairi programa 
atšvęsti šią šventę. Federa
linė Vyriausybė, remdama 
socialinį ir kultūrinį augimą 
visų kanadiečių, padės įvai
riais būdais atšvęsti liepos 1 
dieną.

Aš, Valstybės Sekretorius , 
kviečiu jus jungtis prie visų 
patvirtinti savoįsįpareigoji
mą mūsų kraštui Ir dalyvau
ti asmeniškai šventės įvy
kiuose. Jūsų

John Robe rt s

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

QUEBEC’AS IR LIETUVIAI
Que be co provincijoje, dau

giausia Montrealyje, turėtų 
gyventi arti 6000 lietuvių, 
o gal ir daugiau. Nuo pat 
pirmųjų lietuvių, kurie at
vyko dar ano šimtmečio pa
baigoje ir šio pradžioje, 
Montreal yje buvo lietuvių 
centras. Po antrojo pasau
linio karo taip pat keli tūks

PANORAMA
KETVIRTAS LAIŠKAS IS AMERIKOS

Amerikoje viešėti smagu- rašą, bet arkas Iš to Išeis,

"garsus nacių medžiotojas" jis čionai galėtų atvykti Ir 
Simon Wiesenthal /kaip jis apsigyventi". Tokie blogi 
save tituluoja/, vis dar te- esą USA Imigracijos įstaty- 
bestsvečluoja. Š. m. gegu - mat. Todėl dabar ji yra Įne- 
žės 14 dieną New Yorke šus! į Kongresą pasiūlymą,
Waldorf Astoria viešbutyje 
jam pagerbti žydiška sme- 
tonėlė buvo suruošusl vaka
rienę. Vakarienės metu 
WIesenthalls pasigyrė, kad 
viešnagės metu jis "Iššifra
vęs" du svarbius fondus,ku
riems pinigus sudeda ke
liasdešimt Amerikoje Ir Ka
nadoje esančių mažesnių 
grupių. Pinigai esą sklrla- 
ml"padėtl Ir globoti" čia gy
venantiems" naciams ir karo 
nusikaltėliams", kad jie ne
patektų į teismą Ir nebūtų 
deportuoti. Vienas fondas 
esąs New Yorke, tai Her- 
mlne Ryan Defense Fund, 
nors ta Hermlne jau du me
tai kaip gyvena Vakarų Vo
kietijoje. Kitas esąs Ma
rietta, Ga. Ir vadinasi Pa
triotic Legal Fund, kuris 
savo lėšomis prisideda prie
leidimo literatūros net pen
kiomis kalbomis. Ta litera
tūra yra nukreipta prieš žy- 
dys. JI yra platinama Ame
rikoje Ir Europoje, Išskyrus, 
žinoma,komunistinius kraš
tus .

Čia buvusi Kongreso ats
tovė Elizabeth Holtzman vėl 
apkaltino Imigracijos Ir Na
tūralizacijos įstaigą, kad ši1 
faktlnal Iki šiol nieko nepa
darė čia gyvenančių'"nacių 
Ir karo nusikaltėlių" patrau
kimui J teismą. JI Ir dabar 
turinti naują 1O asmenų są- 

Pasmerktųjų Testamentas
(Birželinių įvykių sukakčiai)

įdomiu ir vertingu radiniu reikia laikyti vienoje kalėjimo 
kameroje rastą aliuminini bliudelį (maisto), kurio Seniuose ir 
dugne (aštriu daiktu) išrėžtas šis politkalinių testamentas, pui
kiai vaizduojąs nukankintųjų nuotaikas ir valią pirmomis karo 
dienomis. Bliūdelio krašto sienelėse įrašyti šie žodžiai:

„Atskrido pirmos seniai lauktos iš vakarų krašto plieninės 
padangių kregždės, vokiečių šaunūs lakūnai virš Telšių miesto 
1941 m. birželio mėn. 22 d.

Mes, trylika politkalinių, bolševikų aukos, sėdėdami Tel
šių kalėjimo 10-je kameroje, beviltiškai laukiame išganingos 
laisvės, kaip briedžiai, ištroškę šaltinio vandens.

Drasko mano žemę plėšrūs azijatai, kankina tikrus lietu
vius tėvynainius, sukišę i tamsius kalėjimų rūsius, bendraudami 
su gobšuoliais žydais.

Šiandieną, 1941 m. birželio mėn. 23 d. rytą nušvito musų 
veidai, širdys ugnimi suliepsnojo, pamačius vokiečių bombo
nešius, sprogdinant Telšiuose bolševikų karinius objektus.

Sadistiškas prižiūrėtojas Kabaila. mus ilgą laiką persekio
jęs neišėjimu iš kameros ruošon ir mane prieš trejetą dienų 
trimis kumščio smūgiais išvietėje daužęs i veidą, nuleido ausis.

Vyriausias kalėjimo politrukas aklas bolševikas Vaitkus, 
ketinęs nunešti į Berlyną 58-tą straipsnį/ kuriuo nuožmiau
siai kaltinami mes visi Lietuvos politkaliniai, bėgioja nesavame 
kailyje ir pajuodavusiu bekonišku snukiu, tyli.

Iš kalėjimo buvusios bažnytėlės politk. Tarvainis, musų 
Elta, per sieną praneša džiuginančių naujienų. Raibužis api
pjautas, žydai vilkstinėm bėga i rytus, Kaunas laisvas, pasi
puošęs tautiškom vėliavom. Viens kitą sveikiname su laisva 
Lietuva.

Šiandieną, 1941 m. VI mėn. 24 d., gražus saulėtas rytas: 
pro plieno lango grotus matosi spindintis mėlynas Masčio eže
ras. Mes pakeltom nuotaikom laukiame bolševikų žlugimo 
galo, sužinoję iš mūsų geriausio prižiūrėtojo Visagorskio apie 
mūsų naują tikslią vyriausybę.

Heil Sieg! Deutschland ūber alles! Tu išgelbėjai mūsų 
tėvynę Lietuvą iš azijatiškų grobuoniškų banditų bolševiku 
nagų ir pastatei mūsų pačių žmonių, tikrų lietuvių naują vy
riausybę ant stiprių plieninių pagrindų".

„Telšių kalėjimo 10-tos kameros 1941. VI. 23 politk.: 1. An
tanavičius Juozas, 2. Baltramiejunas Albinas, 3. Baltrimaitis 
Kazys, 4. Bučius Kostantas, 5. Gaudutis Augustinas, 6. Jagmi
nas Adolfas, 7. Katkus Kazys, 8. Kizevičius Karolis. 9. Kve
daras Juozas, 10. Lileikis Vytautas, 11. Puškorius Kazys. 12. 
Rakąs Adomas, 13. Rudokas Andrius, 1941. VI. 23, Telšiai“.

(Iš naujai išleistos n-slos laidos ”Zemaičlu Kankiniai")

tančiai dipukų apsigyveno 
Montrealyje. Laikui bėgant, 
lietuviai Iš Montrealto per
sikėlė gyventi į USA arba ki
tas Kanados provincijas. 
Lietuvių kultūrinis gyveni
mas Montrealyje yra sužy
dėjęs. Jie ten turėjo pavyz
dingą kultūrinį gyvenimą, 
turėjo savo namus, klubus, 
bažnyčias. Ir dabar ten dar 

ji nežinanti. JI pasakė: "Jei 
Hitleris būtų vyras, tai Ir 

kad daugiau panašus "ele
mentas" į USA nebūtų įši
lę tdžlamas.

Prieš klek laiko Vilniuje 
leidžiamas kultūrinių ryšių 
su tautiečiais užsienyje pa
laikyti savaitinis laikraštis 
"Gimtasis Kraštas"pasigy
rė atšventęs savo dešimt
metį Ir gavęs daugybę svei
kinimų Iš užsienio lietuvių. 
Tačiau "naujagimis" kažkaip 
pamiršo pasakyti, kad jis 
savo propagandą varo jau ne 
dešimtį metų, bet buvo lei
džiamas sovietų okupuotame 
Rytų Berlyne jau bene nuo 
1948 metų. Sveikintojų tarpe 
minimi Ir tokie JAV-ėse 
gyveną gerai žinomi "bend- 
radarblautojal su kraštu", 
kaip "Latsvės'Tr "Šviesos" 
redaktorius Antanas Bim
ba, J. Kreivėnas/nesumal- 
šytl su Sibiro tremtiniu Jo
nu Kreivėnu/,Salomėja Nar- 
kellūnaltė, kitados buvusi 
"Draugo" korespondentė JT , 
dabar nuolatinė "Vienybės" 
bendradarbė Ir su tėvynėje 
gamintais filmais važinėjan
ti po "pažangiųjų" susirin
kimus, žurnalistas E . Bulai
tis. Yra Ir Iš Kanados, tai 
Toronte gyvenantis Ir dėl 
seneliukų skaitytojų Išmiri
mo sustojuslo”Llaudles Bal- 
so"buvęs redaktorius J. Yla. 
Jis , dabar neturėdamas ko 
veikti, rašinėjąs "patrlotl- 

lietuvybė stipri, nors kai ku
riose srityse yra silpstanti 
ir senstanti.

Ekonomiškai dabar Mont- 
reallo lietuviai yra neblogai 
įsikūrę, tačiau gyvenimo 
standartas yra mažesnis, 
kaip Toronto lietuvių. To
ronto lietuviai, kurių yra 
arti 1O. OOO, visais atžvil
giais pralenkia montrealle- 

nėmls" temomis į Čikagos 
"Vilnį" ir kitur.

Brazilijoje gyvenąs žur
nalistas Meldutls Lauplnat - 
tls, priklausąs Tarptautinei 
Kovotojų prieš komunizmą 
sąjungai, jau anksčiau buvo 
Išleidęs portugalų kalba 
knygelę "Aš kaltinu", kurto
je pavaizdavo, kokių žiau
rumų bolševikai yra padarę 
Lietuvoje pirmos okupacijos 
metais Rainiuose, Pravie
niškėse, Panevėžyje, Zara
suose Ir kitur.

Dabar, Išsibaigus pirma
jai laidai, jlš paruošė tos 
pačios knygutės antrą padi
dintą laidą, tačiau susidūrė 
su lėšų klausimu. Kreipėsi 
į kelias mūsų organizacijas 
ir draugijas, prašydamas 
padėti šią knygutę Išleisti, 
bet paramos nedaug tesusi
laukė. Knygutės išleidimas 
yra labai svarbus darbas 
mūsų kovoje dėl tėvynės iš- 
laisvinimo. T arp kitko , 
Meldutls kreipėsi į Brazili
jos Švietimo Ministeriją Ir 
po didelių pastangų Išgavo 
leidimą knygutę laikyti visų 
Brazilijos mokyklų biblio
tekose. Taip pat ji būtų iš
dalinta /kaip ir pirmoji jos 
laida/ įvairiems Brazilijos 
valdžios pareigūnams ir vi

SENI POPIERIO 
GABALĖLIAI

Kolpas Uoginius

Kas niekada gyvenime nė
ra rinkęs pašto ženklų, apie 
tąpopuliarųjį užsiėmimą at
siliepia, kaip apie beprasmį 
laiko gaišinimą /kurio vi
sada taip trūksta/ ir plius 
dar dažnai susijusį su ne
menkom Ir nepateisanamom 
išlaidom.

Seni popieriaus gabalėliai^ 
dažnai mažiausiai krintan
tieji į akiSjVra išblukę, vie
naspalviai pilki, žodžiu, tik
rai seni, jie verčia šventai 
tikėti kiekvieną, kad Ir jau- 
ną, prityrusį filatelistą. Ir 
kaip tik tokių įgijimui, daro
ma daugiausia Išlaidų.

Labai yra naudinga paly
ginti dabartines senų ženklų 
kalnas su kainomis, buvu

čtus Ir kultūrinėje veikloje, 
Ir ekonominiu įsitvirtinimu. 
Čia daugiau proporcingai 
yra "p u s mllljonte r Ių"ar 
"milijonierių" stambių 
nuosavybių savininkų, nors 
namų Ir žemės sklypų kai
nos yra aukštesnės. Atlygi
nimai Irgi aukštesni.

Baigusieji aukštuosius, 
mokslus jaunieji lietuviai 
taip pat geriau įslkūrla.Vle- 
nas lietu vis advokatas T. Iš 
Montreallo /dabar jau mi
ręs/, vasarodamas Wasago- 
je, nekartą Išsipasakodavo, 
kaip jam buvo sunku gauti 
darbą pas prancūzus kokioje 
nors įstaigoje, nors Ir su 
kvalifikacijomis. Jo nuomo
ne, prancūzai esą didesni 
naciai kaip darbdaviai an- 
glosaksalToronte ar Hamil
tone .

Tad kyla klausimas, ar 
lietuviai, kuriems dar leistų 
sąlygos Quebecul pasiskel
bus nepriklausoma provin
cija, pasilikti joje, ar Išvykti 
nuolatiniams apsigyvenimui 
į kitas Kanados provincijas ?

Mano nuomone, vist lietu
viai, ypač jaunoji karta, 
baigusi mokslus,^turėtų at
vykti Į Torontą. Čia darbus 
susirastų.

Naujoje Quebeco valstybė
je kalba, aišku, būtų pran
cūzų, o anglų tik antraeilė. 
GlUSA ir anglosaksų pasau
lis yra platesnis ir su atei
timi. Todėl visi lietuviai 
Amerikos kontinente turi 
grupuotis kur yra daugiau

suomenės veikėjams. Kny
gutė bus paskleista Ir kito
se, Ispaniškai kalbančiose 
Pietų Amerikos valstybėse, 
nes Ispanai nesunkiai su
pranta ir portugalų kalbą. 
Asmenys, norintieji prisi
dėti prie šios labai svarbios 
knygutės Išleidimo, jei pa
geidaus, jų pavardės bus pa
talpintos į knygutės leidėjų 
ir rėmėjų sąrašą. Čekius 
ar pinigus prašomi siųsti 
šiuo adresu: Sr. Meldutls 
Lauplnaltls, Calxa Postal 
2082, OIOOO SaoPaulo, Bra
zil. A. Beržinis 

1920-1970
THe 50+h Annhfersity of the Opening 
of the jQthuanian National Assembly
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siomis prieš šimtą metų. 
Kaip žinoma, pirmas pašto 
ženklas yra Išleistas Angli
joje 1840 metais. Pirmoji 
S ko'; t katalogo šiaurės Ame-

(Nukelta j 5psl.)

lietuvių, lietuviškos mokyk
los, bažnyčios, L. Namai, 
stovyklos,draugai, giminės, 
operos, teatrai Ir 1.1.

Todėl kas gali jau dabar 
turėtų keltis Iš Montrealto.

Jei Ir susikurtų Quebeco 
valstybė, ji būtų ekonomiš
kai labai silpna ir gyvenimo 
standartas kristų žemyn. 
Mokesčiai būtų dideli, že
mos algos Ir pensijos. Li
kusi Kanados dalis/ypač On
tario ir naftos bet grudų 
provincijos/ Išlaikytų da
bartinį gyvenimo lygį.

Kadangi dabartinė Quebs- 
co baldžta yra ultranaclona- 
clonallstlnė-soclallstlnė, to
dėl didysis kapitalas ja ne
pasitiki, nes galvoja, kad 
gali būti nacionalizacija di
džiųjų nuosavybių. Taipgi tr 
naujibllljonlerlal,kaip ame
rikonai, japonai, vokiečiai 
ir kt. didelių kapitalų netn- 
vestuos į šią valstybę. Jau 
dabar daugelis ekonomistų 
šias mintis Išreiškia įval- 
rluose spaudos puslapiuose.

Lieka tik Prancūzija ir 
USSR. Tačiau ar jos inves
tuos savo kapitalus ar ne, tai 
dar neaišku.

Quebeco prancūzai bus 
laimingi savo valstybėje, 
diržus suveržę Ir "sausą 
plutą grauždami". Tačiau 
lietuviams reikia gyventi 
ten, kur yra geriau, sočiau, 
laisviau Ir daugiau lietuvių.

J. Kelmas
Toronto

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IŠLAIKO MOZAIKOS rašo Hand

širdis. Atsivėrė 
ir suskambėjo pa- 
nebylūs Iššauktųjų 

"Perduok mano

, (Tąsa (s praeito numerio).
Prieš saulėlydi pasigirdo 

laiptuose kaustytų batų 
žingsniai, kurte akmeniniu 
siaubu perveria visų lau
kiančiųjų 
kameros 
vardės Ir 
atodūs lai.
sveikinimus mamai" -jaunas 
vyrukas, staiga trukteltas už 
durų, sulinko keliais prie 
sienos.

Pirmoji partija Išslinko, 
gūdūs jų žingsnių aidai po 
truput} nutilo. . .

Saulė baigė užsisukti už 
jauno pušyno Ir jos raudoni 
spinduliai siunčia talkos pa
sauliui vakarinę pala!mą.Jle 
apšvietė mažą eiseną, kuri 
staiga Išniro už mūro kam
po : trys moterys vedamos 
už parankių Ir surakinti vy
rai, keli žandarai su revol
veriais rankose Ir toliau Iš
simėtę Į šonus patruliai.

Pamačius los duobes, mo
terys sukliko Ir pradėjo 
plėštis Iš vedančiųjų jas 
rankų. Tik dusliai trinktelė
jus šautuvų i buožėms, nuri
mo Ir bevelk nešamos pri
siartino prie krašto duobės. 
Pagal komandą, lyg užhip
notizuotos Ir akmeniniu ne
judrumu, priklaupė ant smė
lio. Viena akimirka Ir Iš re
volverio prasiveržė ugninės

juostos, susmegdamos į pa
smerktųjų palenktas galvas. 
Kūnai pas viro Ir pamažu nu- 
šlluožė į prasivėrusi kapą.

Iš užpakalyje stovėjusių Ir 
savo sprendimo belaukusių 
vyrų vienas nebeišlaikė ir 
stumtelėjęs prižiūrėto
ją, pradėjo bėgti. Jo švie
čianti, baltą megztinį paly
dėjo prapliupę šūviai Ir už
gautas kūnas krito ant že
mės veidu | smėlį.Spazmlš- 
kaltrūktelėjo užpakalyje su
rakintos rankos.. .

Karo pabaiga
Akys nuslysta namo sie

na : aukštuose kyšo praver
ti langai, be stiklų, Išžlodę 
savo rėmus. Nėra rankos 
juos uždaryti, bet jie Ir ne- 
užsldaro-oro spaudimas Iš
judino juos Iš savo vietų, taip 
kaip Ir rąstus, kurte kyšo 
savo galais. Iš kiemo pusės, 
kadaise buvusiame sodelyje, 
varganai žaliuoja jaunas 
klevas, kažkas nudrėskė jam 
žalią papauošalą, nors dar 
pavasaris Ir pats metas žy
dėti. Balta mediena
pro sudrįskųstą Ir sukapotą 
žievę : jaunas medelis žats- 
doja. Ant žemės viskas su
virtę: lentos, rąstai, čer
pės, stiklo šukės Ir vėjui 
truputį papūtus, dulkių

algimanto skiltis
ŠUOLIS NUO ALTORIAUS

besys gaubia šią buvusią ža
lią Ir jaukią vietelę.

Gatve praskuba dideliu 
greičiu centro mašinos, ret
karčiais prabėga vienas ki
tas pakeleivis Ir miestas, 
lyg Iš senojo rašto padavi
mo, paveiktas mirties.

Prieš penkiolika minučių 
buvo paduotas lėktuvų aliar
mas Ir kažkodėl dabar Gra
cas keistai supanašėja į to
limąjį Vilnių pirmomis karo 
dienomis. Vis dėlto Gracas 
savo dvasia yra artimas 
mielajam Vilniui: tie patys 
romantiški senojo miesto 
skersgatviai, ta laisva ne
tvarka namų Ir skverų pa
siskirstyme, senoviški ir 
Istorija alsuoją pastatai Ir 
bokštai, kurie kartu yra 
skirtingi savo praeities ke
liais, Niekur ryškiau ne
prisimenu skaisčiųjų mūsų 
Vilijos bangų Ir mels
vu smėliu barstytų jos pa
krančių, kaip stovėdamas 
prie murzinojo, į akmeni
nius rėmus Įkalto Muro.

Erdvėje jau girdėtis ne
jaukus ūžimas : Iš debesų 

švyti-dideliame aukštyje Išnyra— 
saulėje sidabriniai žėrį me
taliniai paukščiai. Diena Iš 
dienos jie drąsko nervus Ir 
kausto s ą n a r lu s . Kažln- 
katp nejučiomis pagalvoji, 
ten aukštai sėdi lakūnai, 
kramto gumą,užgeria Coca- 
Cola Ir jų žmogiškos rankos 
laiko mygtuką, kuris palies

de-

KARO UGNIES PALIESTAME MIESTO KVARTALE

mlrttes krovinį ant tokių pat 
žmonių galvų.

Saulėje pasirodo dūmų 
pluoštai Ir švystelt ugnis : 
priešlėktuvinė artileri
ja pradėjo savo medžioklę. 
Šiandieną kenčia vėl Gracas. 
Paukščiai skrenda į Vienos 
pusę, nes Išsilaisvinę nuo . 
bombų krovinio, lėktuvai ; 
stalgiai trukteli ore į vir
šų.

Skubame į namo rūsį, nes _ 
lėktuval'jau virš mūsų galvų 
Ir girdėtis vis didėjantis 
krintančių bombų švilpesys. 
Rūsyje bllnksl silpna šviesa, 
supdama šešėlius ant sienų. 
Vokietės meldžiasi, spaus
damos prie savęs valkus. 
Kažkas užsidega cigaretę. 
Visų veidai pabalę Ir tik

šnabždančių lūpų Išsiskiria 
tik du suprantami žodžiai: 
Jėzus Ir Marija. Valkai su
klykia. Ir aš prtslspaudžlu 
nejučiomis prie sienos Ir 
pasilenktu. . .

Oro banga sviedžia mus į 
kitą kampą. Kažkas lūžta Ir 
krinta žemyn. Gerklėje su
stoja oras, dulkės užima 
kvapą Ir tamsa uždengia vis
ką. Rankos Instinktyviai už
dengia galvą Ir netenki są
monės . . .

-Vyrai, ar gyvi ? - neaiš
kiai po kurio laiko Išsiski
ria balsas Ir pamažu grįžta 
Į sąmonę, kad tai šaukia Ro
mas. Guli Ir lauklkol paju
si skausmą ar ką slegiančio 
Ir siaubas pralekia pro gal
vą, kai pajunti, kad gelia 
koją. Tačiau jos niekas ne
spaudžia. Sekundė ir jau esi 
prie angos, pro kurią silp
nai blyksi tarp dulkti; saulės 
spinduliai. Išsimuš! į kiemą 
Ir apsvaigstt nuo šviečian
čios saulės Ir žaliuojančios 
žolelės.

Vėl švilpimas. Bėgi, bet 
ne į rūsį, kur sienos lūžta 
Ir trupina trapius žmones. 
Krenti tarp akmenų Ir spau
dies tokia jėga prie žemės, 

Iš toli artėja naujos spro-—lyg tie akmenys tave už- 
gtmo serijos, kurios vis ar
čiau siekia mūsų kvartalą 
Visi pajunta artėjančią mir
tį, kuri, kaip demonas, gra
sina mus užspausti štame 
požemio narve. Moterys ne
beišlaiko Ir susikibę ranko
mis, kaip pamišėlės, pra
deda suktis ratu. Iš jų

viena viltis, kad bombos kris 
toliau nuo čia, valdo šią ne
jaukią gyvybės Instinkto bai
mę mirčiai.

Jos krenta toliau. Nuo oro 
spaudimo trenkia durys Ir 
visas namas vaitoja, kaip 
senas vaiduoklis. Slenka mi
nutės, ligos kaip valandos. 
Su kiekviena akimirka lau
kiama pasikartojimo.

dengs Ir Išlaisvins nuo mlr— 
ties. Bombos nulyja po tru
putį toliau Ir mirtie s banga 
nuslenka...

Visas pajuodęs, suglembi 
prie Išvtrtuslo slenojaus, 
kaip tik ties ta vieta, kur 
prieš klek laiko buvo mūsų 
kambarys.

Sovletlnamos Lietuvos 
spaudoje džiaugiamasi,kad 
vienas asmuo metė kuni
gystę Ir pasitraukė nuo al
toriaus tarnybos. Šioje pu
sėje kai kas bando aiškinti, 
kad to e xkunlglo jau nuo se - 
ntau būta, ne tik silpnos va
lios asmenybės, bet, grei
čiausiai, vietinio saugumo 
organų užverbuoto agento. 
Kas ten žino, gal taip, gal 
Ir ne. Tačiau mūsų kasdie
nybės kai kuriuos stebėtojus 
savotiškai nuteikia visa toji 
"publicity", kuriat duoda 
tiek daug vietos ir reikšmės 
anoje pusėje^ dėl vieno tik
ro ar apsimetėlio kunigo 
šuolio nuo altoriaus. Sovie
tiniai galvočiai, lyg kokį di
delį laimėjimą ar sensaciją, 
permetė Ir Išeivijai skiria
mo "Gimtojo Krašto" pus
lapius tebuvusio kunigo pas
kutinę viešą Išpažlntį-pa- 
relšklmą sovletlnamos Lie
tuvos visuomenei, o gal tik 
skirtą ątetstlnės propagan
dos Įmantriai, bet ne taip 
jau paveikiai, sistemai.Kaip 
tik tas atvejis Ir toks dide
lis dėmesys jam, kaip tik 
parodo, kad a nt I r e 11 g Inė 
veikla Ir gaunami rezultatai 
nėra net gilūs, nei žymūs. 
Juk Ir Nepriklausomybės 
metais rasdavosi vienas ki
tas, dvasiškis, dėl įvairių 
prležąsčlų palikęs kunigys
tę, visi tai žinojo, niekas 
reikalo nei perdėdavo, nei 
Išpūsdavo. Buvo laikoma be - 
velk natūraliu reiškiniu, kai 
Iš vienokio ar kitokio pašau
kimo, tam tikras nuošimtis 
nubyra.

Tuo tarpu, kai ten ateiz
mas privilegijuotas, kai bet 
kuri religinė akcija pergy
vena pusiau pogrindžio lai
kus, kalkunlgų ruošimas yra 
Itin ribotas valdiniais varž
tais, įsakais, 
viešais ar 
vietiniais
mals, staiga prireikta tokių 
"moksliškų" Dievo nebuvi
mo argumentų, kaip vieno 
žmogaus apsisprendi
mas, "šlietis arčiau žemės, 
toliau nuo dangaus".

Kas gi nutiko visai tai pla
čiai organizuotai, valdžios 
1977. VI. 29

Įstaigų remiamai Ir visur Ir 
visada budriai antireliginei 
veikiat ? Lėšų turima pa
kankamai, netrūksta tam Ir 
tarntutojų, koordinacijos 
įvairių žinybų tarpusavio 
bendradarbiavimo, o galu
tini rezultatai tokie neryš
kūs ir, 
kimi ?

Svarbiausia, nėįtt-

Štai, 
viešai 
šaukiama garsiai, įjungiant 
visus turimus garsiakalbius, 
stiprintuvus Ir visas priei
namas viešosios opinijos 
formavimo priemones. Štai, 
veizėkite, koks didelis lai
mėjimas Ir autoritetingas 
balsas - Dievo nėra. Juk Ir 
sovietiniai kosmonautai, pa
kilę virš šimto mylių nuo 
žemės paviršiaus, taipogi 
autoritetingai tvirtina dauso
se nematę net dangaus, nei 
Dievo. Žinoma, jei tik tokiu 
"mokslintu" pagrindu remia
ma tenykštė antireliginė 
propaganda, netektų stebė
tis jos neefektyvumu.

vienam Iškunigiui 
pasiskardenus, jau

Jonas Jurašas apie padėtį. Lietuvoje

potvarkiais, 
pusiau viešais 
sauvallavl-

Šimtai agitatorių, šimtai 
paskaitų, dešimtys semina
rų, vieši Ir priimti Ir skati
nami antireliginiai nusitei
kimai. Filmas, teatras, te
levizija, visa švietimo sis
tema, jaunimo Ir senimo or
ganizacijos - visa tat pa
grįsti oficialiu Ir valdiniu 
skatinimu, raginimu Ir nuo
latiniu Įtalgojlmu. Tuo tar
pu Išorėje slegiama, ujama 
Ir niekinama religija vis dar 
gyvuoja Ir, atrodo, žmonės 
daugiau tiki Ir Ieško atsa
kymo gyvame religijos žo - 
dyje, neišskiriant Ir jauno
sios kartos. Religija, 
kiekviena jos apraiška, ten 
visą laiką yra gynimosi pa
dėtyje . Gal tas Ir užgrūdina 
ją, gal tas, dalinai, Ir žavi 
plačiuosius sluogsnlus, ypač 
lietuviškojo sodžiaus žmo
nes, kuriems tradicija Ir 
Įsitikinimas yra giliai Įsirė
žęs širdyje, visa tat per
duodant naujai kartai. Apie 
tai, aišku, neskaitome nei 
"Tiesoje", nei, pagaliau 
"Gimtajame Krašte".

VLIKo seime Washingtone 1976 
gruodžio 4 Aušra ir Jonas Jurašai 
kalbėjo apie rusifikaciją ir sovieti
zaciją Lietuvoje.

Jonas Jurašas: Problema yra ta, 
kad rusifikacija yra neišsprendžia
ma mūsų jėgomis, mūsų sąlygomis, 
Lietuvoje gyvenančių žmonių sąly
gomis, neišsprendžiama pačių do
riausių lietuvių.

Prisimenu vieną iš daugelio po
kalbių su kultūros ministru, kuris 
pasakė: "Ko jūs jaudinatės - lietuvių 
kalba vis tiek pasmerkta. Anksčiau 
ar vėliau ji savaime išnyks, ir nerei
kia dėl to ypatingai jaudintis”.

Dar prieš išvažiuojant iš Lietu
vos, gatvėje kalbėjausi su vienu la
bai šviesiu ir garbingu lietuviu lite
ratūros kritiku. Jis savo laiku buvo 
patekęs į didelę valdžios nemalonę. 
Pasakius tokią kontraversinę mintį, 
ar nebūtų geriau, jei lietuvių kalbą 
mums visai uždraustų. Tai iššaukė 
labai karštą ir ilgą ginčą, kuriam nė
ra nei atsakymo, nei sprendimo.

Visas galingiausias sovietinis 
propagandos aparatas teigia pasau
liui apie negirdėtą tautinių kultūrų 
suklestėjimą broliškų tautų šeimoje. 
Ir čia iš tikrųjų galima būtų pateikti 
įspūdingai atrodančius, kaip ten sa
koma, "kiekybinius rodyklius”: 
knygų tiražai, naujai sukurtų spek
taklių skaičius, pastatytų teatrų rū
mų skaičius, mokyklų, aukštųjų 
mokslo įstaigų tinklas, kinofikacijos 
tinklas ir visa tai, kas vadinama ta 
populiarąja, liaudžiai priklausančia 
kultūra. Žmogui, bent kiek pažįsta
mam su klasikine sovietinės klastos 
politika, turi būti aišku, kad šian
dien pavergėjas meta didžiules lėšas 
vadinamosios lietuvių kultūros 
vystymui ne iš meilės lietuvių tau-' 
tai.

Šiandien tradiciškas rusiškasis 
imperializmas veikia gudriau, jis iš
tobulėjo. Matyt, padėjo istorinės 
carizmo kolonizacijos pamokos, pa
rodžiusios, kad nepridengtos jėgos 
pagalba vykdoma asimiliacija, kal
bos draudimas, rašto draudimas iš
šaukia tolygiai stiprią pasipriešini
mo reakciją. Todėl šiandien paver
gėjas veikia gudriau, jo ginklai yra 
subtilesni. Tai galima laikyti užmas
kuotai vykdoma nutautinimo politi
ka. Ir greta visų kitų nutautinimo, 
nukalbinimo ir dvasios pavergimo 
aspektų, aš norėčiau sustoti prie 
vieno iš klastingiausių, vieno iš to
buliausiai išdirbtų, ištobulintų asi
miliacijos aspektų, vykdomu meno 
pagalba, ypač teatro, kaip galin
giausio masinio poveikio priemonės. 
Prisiminkime, kad esminis sovieti
nės meno ideologijos, lenininės me
no politikos postulatas yra, kad me
nas turi būti nacionalinis savo forma 
ir socialistinis savo turiniu.

Nacionalinis savo forma, įskaitant 
ir kalbą, tautos kalbą, kuria ir įdie
giamas tas socialistinis, komunisti-

nis turinys. Vėlgi, argi rūpestis ta 
nacionaline forma, tame tarpe ir 
kalba, vyksta iš meilės mažųjų 
"broliškųjų tautų” kultūrai?

Laikau, kad jeigu šiandien dal 
lietuviams leidžiama turėti savo 
kalbą, kalbėti ir rašyti, leidžiamos 
knygos, leidžiami spektakliai, tai tik 
su vienu tikslu - lietuvių kalbos pa
galba, greičiau ir efektyviau įdiegti 
svetimą galvoseną, komunistinę 
ideologiją, palaipsniui pakeisti tau
tinę sąmonę, visą žmogaus dvasinių 
vertybių sistemą, ir galutinis šios 
politikos tikslas yra sunaikinti indi
vidą ir tautą, suliedinti žmogų su 
bedvasia banda.

Šiandienini sutarybintą lietuvišką 
meną galima palyginti su tuo Trojos 
arkliu, kuris klasta įvedamas pro 
tautinės sampratos tvirtovės var
tus. Apskaičiavimas, strategija čia 
yra su labai tolimu taikiniu, yra la
bai gerai užmaskuota ir šiandien 
tampa klastingais spąstais net ir 
daugeliui šviesesnių lietuvių kultū
rininkų, nekalbant jau apie naivius 
kai kuriuos išeivius arba užsienie
čius, kurie, atvykę į Vilnių ir pamatę 
naujus Operos teatrao rūmus, api 
mami džiaugsmo priepuolio.

Jeigu šiandien dar leidžiama me
ne ta vadinama nacionalinė forma, 
tai nedaroma jokių kompromisų, kai 
svarstomas meno kūrybos turinys, 
jo branduolys, tikslas ir kvintesen
cija.

Tad kuogi užpildoma ta natūraliai 
atsiverianti tuštuma, jei atimama iš 
meno amžiais patvirtintos vertybės?

"Pagrindiniai vadovaujantys už- 
davinai", "direktyvos", keliami kul
tūros darbuotojams biurokratiniai 
štampai (verčiami tiesai iš rusų kal
bos), esmėje tai yra klasių kovos 
idėja, skiepijanti žmogui neapykan
tą savo broliui, savo artimajam, ža
dinanti žemiausius žmogaus ins
tinktus. Klasinės kovos šūkį - reika
laujamą išreikšti mene, ir prasižen
gimas šiarrt reikalavimui yra viena iš 
neatleidžiamų tame krašte klaidų.

Antras labai gudrus ir klastingas 
postulatas yra tautų draugystės Šū
kis, kovos už amžiną taiką žemėje 
idealas.

Be abejo, kai turima galvoj drau
gystę ir meilę didžiajam broliui, vy
riausiam broliui - šeimoje, kurioje 
visi yra lygūs, bet vienas pats ly
giausias. Ši meilė yra itin stipriai 
skiepijama.

Galėčiau papasakoti apie tai, kaip 
teatre tarybiniai cenzoriai akylai 
stebi ne tik iš scenos ištartą žodį, 
bet ir pačią dvasią, nematomus 
spektaklio komponentus, numato 
teatro poveikį žiūrovo sąmonei ir 
pasąmonei.

Kiekvienais metais kiekviename 
lietuvių teatre turi būti pastatyta 
mažiausiai viena arba tivi rusų pje
sės ir broliškų tautų pjesė. Metuose 
pastatomi apie šeši spektakliai. Pri-

dėkit prie tų būtinų spektaklių tautų 
draugystės duoklei skiriamus socia
listinių šalių festivalius, į kuriuos ir
gi reikia "atsiliepti”, t.y. pastatyti 
demokratinės Vokietijos pjesę, kuri, 
praėjusi per visas cenzūras, daž
niausiai atrenkama pati banaliausia, 
kitais metais - demokratinės Veng
rijos, demokrat inės Bulgarijos ir 1.1, 
ir 1.1. Be to, beveik kiekvienais me
tais vyksta kokie nors jubiliejai 
(komjaunimo 50-metis, partijos 
50-metis, revoliucijos 50-metis, par
tijos 60-metis, Tarybų Lietuvos 
35-metis ir taip be galo ir be krašto). 
Tad siauriausiuose esamos kūrybi
nės galimybės rėmuose, repertuaras 
užpildomas plūstančiu į sceną 
šlamštu, niekalu, smegenų plovimo 
mitalu, kuris yra jėga brukamas. Jis 
yra tuo efektyvus, kad vykdomas 
lietuvių kalba.

Vilniuje, greta kelių dramos teat
rų, yra rusų dramos teatras, ir jis 
meniniu atžvilgiu nėra pats blogiau
sias. Bet lietuviai lanko jį su rezer
vu. Tą patį turinį rusų kalba, priima 
su tam tikru rezervu. Bet to "Trojos 
arklio" - lietuvių kalbos - pagalba, 
lengviau įvedamas turinys, priešiš
kas lietuvių tautos dvasiai, galvose
nai ir tradicijoms. Trojos arklys įve
damas nematomai, iš užuolankos, 
pro slaptas duris, nes jis neatrodo 
toks baisus.

Taip, lašas po lašo, iš metų į me
tus, nuo vaikystės, radijo, televizi
jos, teatro, kino, knygų pagalba 
vykdomas smegenų plovimas. Tik 
labiausiai išlavintos ir ištreniruotos 
uoslės žmonės gali atskirti, kas yra 
teisybė, arba ką autorius norėjo pa
sakyti, kaip pas mus būdavo sako
ma, laikydamas špygą kišenėj. 
Špyga tūno autoriaus kišenėj, mažai 
kas ją pastebi, nes tam reikia dau
giau estetinio išsilavinimo. Tai kal
bu, svarstau ir dalinuos savo sam
protavimais ir kartais man atrodo, 
kad tiesioginis kalbos uždraudimas 
leistų aiškiau suprasti priešą.

Dabar kiekvienas partijos centro 
komiteto pareigūnas, užsikabinęs 
tautinę juostelę, kaip kaklaraištį, 
drįsta teigti, kad jis kovoja už lietu
višką kultūrą, už lietuvišką kalbą, už 
tautos išsilaikymą. Tai jie šnibžda 
mums į ausį, kad štai mes partiečiai, 
mes "viską suprantam”, bet mes tu
rim kovot, mes turim išsilaikyt. Tik 
imkit, grūskit savo broliams melą. 
Už dešimt ištartų melo žodžių, jums 
bus kartais leista pasakyti vieną žo
dį tiesos.

Bet niekas nėra paskaičiavęs ir 
niekas negali pasakyti, ar tie devyni 
melo žodžiai nepersveria vieno tie
sos žodžio. Ar tas vienas tiesos žodis 
įkrenta į melo sėklomis privisusią, 
apsmelkusią dirvą.

Todėl šiandien šį klausimą atsa
kyti sunku, į jį tur būt atsakys isto
rija. Niekas, nei naujai atvykusių, 
nei atvykstančių, nei tie, kurie at
vyks, negali pasakyti, kiek dar laiko 
ne tik lietuviška kalba, bei lietuviš
ka sąmonė, lietuviška tvirta dvasia 
galėš* išlikti šitose sąlygose. Tikėki
me, kad šimtmečiais grūdinama 
tautos dvasia nepaluš.

(Elta)
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Kanados Stratfordas, 
dvidešimt penkių tūkstančių 
gyventojų miestukas Ontario 
provincijos pietuose, tapo 
scenos mėgėjų magnetu.Plr- 
mąjį šešių savaičių teatro 
festivalį 1953 metais pradė
jus Ir sutraukus "tik" 68 
tūkstančius žiūrovų, visi 
skaičiai metai iš metų kilo 
kaip ant mielių: festivalio

savaičių, vaidinamų veikalų, 
spektaklių, žiūrovų. Pasku - 
tintus kelerius metus festi
valio savaičių skaičius sus
tojo tarp 21 Ir 23/šįmet tę - 
sis 22 savaites/. Sustojo 
augti Ir spektaklių skaičius, 
kuris vis sukasi apie 350 
/šįmet bus 348/. Tik nesus
tojo augti žiūrovų minia. 
Šimtas, du,trys,keturi šim

RICHARD IIIScena Iš

PAŽINKIME praeiti / &

rainių miškelio tragedija wcmjcw
1941 . VI. 24 - 25

KAS ŽINO APIE KREMLIAUS BUDELIUS?

Kremliaus budeliai nuolat linksniuoja nacius,kaip la
bai balsius prastkėltėltus- žmogžudžius. Bet- naciai Iš - 
žudė kelis milijonus,© Maskvos tarnau keliasdešimt ml - 
lijonų niekuo nenusikaltusių žmonių .

Naciai susilaukė NIurenberg'o Teismo ir buvo atatin
kamai nubausti, Kremliaus gi galvažudžiai dar ir šian
dien vienus marina badu vergų lageriuose,kitus nuodi
ja psichiatrinėse ligoninėse,dar kitus slapta nužudo - ir 
pameta po traukinio ratais, arba įmeta į vandenį.

Bet- savo nusikaltimų niekad negalės nuslėpti, nes 
prasidėjus Antram Pasauliniam Karui su naciais, pasku
bomis išbėgdami Iš Lietuvos .paliko daug juos Inkrimi - 
nuojančlos medžiagos. Kad Ir paskubomis traukdamiesi , 
Kremliaus galvažudžiai dar spėjo įvygdytl keletą labai 
žiaurių žmogžudysčių.

Viena Iš tokių vietovių- tai Rainių miškelis prie Tel
šių, kur. galvažudžiams pasitraukus,buvo atrasta da daug 
žiauriai Išniekintų lavonų.

į.942 metais, Lietuvoje buvo Išleista knyga,pavadinta 
ŽEMAIČIU KANKINIAI .kurioje tUpo nukankintųjų nuot - 
raukos jų kad Ir trumpos autobiografinės žinios ir žu - 
dyrtitį aplinkybių aprašymai bei gyvų Išlikusių paliudijimai 
Minima knyga buvo Išleista labai sunkiais laikais, t. y. , 
karo metu ir labai mažo tiražo. Didelė dalis tos knygos 
liko Lietuvoje, o Išelvljon pateko tik vienas kitas egzemp
liorius.

DLK Algirdo Šaulių Kuopa Hamiltone,būdama labai 
aktyvi visuomeninėje veikloje, Išleido antrą laidą minimos 
knygos Ir gan dideliu tiražu.

ŠI knyga bus paskleista per šaulių padalinius Išeivi - 
4 psl.

tai tūkstančių. . .Pereitą va
sarą sulaukta rekordinio 
518,421 žiūrovo skaičiaus . 
įsivaizduokite: kiekvienam 
miestelio gyventojui po be
velk 21 žmogų'. Ir tai per ne
pilnus penktus mėnesius'.

Festivalio metu būna 
puikių koncertų, rinktinių 
fUmų demonstravimo Ir ki
tokių pramogų. Bet patį

svarbiausią vaidmenį lošia 
klasikų dramos, visų pirma 
Shakespeare’o, vaidinamos 
įžymių scenos aktorių. Ka
nados Stratfordo festivalis 
Ilgainiui sulaukė pasaulinio 
garso.

Šis jubiliejinis 25-asls 
sezonas prasidėjo blrželuo 6 
ir tęsis Iki spalio 15. Jau 
vaidinamos septynios dra
mos, o vėliau vasarą prlsl - 
dės dar trys. Nuo liepos 
pradžios spektakliai vyksta 
Ir sekmadieniais. Viskas at
liekama dviejuose teatruose- 
Festlvalio Ir Avon.

Pirmąjį kartą šią vasa-

BOB BAKER 
MAGGIE SMITH

rą festivalyje lankiausi bir
želio 11. Festivalio teatre 
dienos metu mačiau Shakes
peare'o Richard III, o vakare, 
Avon teatre- Strindbergo 
Mlss Julle.

RICHAR III
Tat šeštasis Shakes- 

peare'o veikalas. Ketvirtoji 
Istorinė drama. Pati Il
giausia, Ir, rodos,pati Isto- 
rlšklausla. Tik kažkodėl au
toriaus būta labai įpykusio 
Ir Richardas III paverčiamas 
tiesiog demonu, karaliaus 
sosto siekusiu per ašarų Ir 
kraujo upes. Gal dėl nepap - 
rastai gausaus didelių rolių 
skaičiaus, Richardas III 
Stratforde tebuvo vaidintas 
tlkkplrmajame sezone, 1953 
metais,kai kiti Shakespeare' 
o veikalai Festivalio, o pas - 
kutintais laikais Ir Avon te
atro sceną buvo pasiekę po 
keletą kartų. Šiemetinį pas
tatymą režisavo pats festl - 
valio meno vadovas Robin 
Phillips. Dailininkė Daphne 
Dare, muzika Douls Appel- 
baum'o. Šviesų tvarkytojas 
Gil Wechsler.

Pirmieji spektakliai jau 
sulaukė puikių atsiliepimų . 
Didžiausia pasisekimo prie
žastis-Richardo HI valdme - 
nį gavęs aktorius Brian Bed
ford. Richardo žiaurybes jis 
Interpretuoja filosofiškai, 
neslplėšydamas, į Isteriją 
neidamas. Richardo fizinė 
išvaizda perteikiama labai

joje, o taip pat per lietuviškos spaudos platintojus. Kad , 
geriau pažinus Kremliaus budelių darbus, kiekvienam yra 
pravartu šią šiurpią, sukrečiančią knygą perskaityti. Tai 
dar vienas liudininkas Kremliaus genocidinių veiksmų. Y- 
ra nutarta šią knygą dar šiais metais išleisti anglį; kai - 
bon. A. Žemaitis

ĮŽANGOS VIETOJE
Mūsų tautos Istorijos eigoj teko Išgyventi daug didingų , 

bet Ir daug sunkių valandų. Kitados turėjusiai didžiulę 
valstybę, kuri anuo metu vaidino labai svarbų vaidmenį 
Europos gyvenime, jai buvo Istorinio likimo leista patekti 
į pietų Ir rytų slavų pinkles. Tose pinklėse ji prarado ne 
tik savo valstybinę nepriklausomybę, bet turėjo labai daug 
pavojų savo tautinei egzistencijai. Žiaurus, mažai kultū
ringas, bet godus Imperialistinis kaimynas Iš rytų dau
giau šimtmečio siekė Išnaikinti mūsų tautą. Dėl Iš seno 
likusio lietuviško atsparumo Ir dėl tauriųjų savo tautos 
sūnų pasiaukojimo mes ne tik Išsilaikėme gyvi tautlšakl, 
bet ir atkūrėme savo valstybę. Tačiau pavojai neišnyko . 
Vietoj carinio Imperializmo rytuose, sugriuvus carinei 
Imperijai, pasinaudodamas suirute, šiykščlauslo teroro 
priemonėmis įsigalėjo nuožmusis bolševizmas,kuris ru
sus Ir su jais surištas kitas tautas kankino daugiau 20 
metų. 1918-1919 m. mums pavyko savo jėgomis, palyginant, 
nesunktai atsiginti Ir retas pagalvodavome,kad panašus 
pavojus gali kada nors mus vėl Ištikti. Per 20 su viršum 
metų ramiai dirbome, kūrėme, ateičiai tikėjome. Kilus 
Europoj Ir pasauly naujoms audroms, įsisiautėjus naujam 
pasauliniam karui, mūsų maža tauta Ir valstybė turėjo 
pakelti pač sunkių bandymų dienas. Tų didžiųjų grumty
nių metu mes, neturėję progos net parodyti Ilgus metus

įdomlal Ir istoriška tikrove 
remiantis.

Richardas III buvo ral = 
šas, nevaldė vienos rankos, 
kuprotas. Žiūrovą stebina 
Brian Bedfordo vienodai Iš
laikytas šlūbčlojlmas Ir su
sikūprinimas. Negalima at
sistebėti,kai po kelias Ir ke- 
lloltką minučių jis vaidina 
scenos vidury) kairės kojos 
kulnlo neprimindamas prie 
grindų. Kaip publika Bed
fordo valdybą vertino, paro - 
do aplodismentai spektaklio 
gale. Buvau liudininku, kai 
publika stačia.gal apie pen
kta minutes jam plojo, vėl 
Ir vėl šauksmais į sceną Iš - 
slrelkalavusl. Tokių aplo
dismentų dar Stratforde nie
kada nebuvau regėjęs.

bat skirtingos Ir labai įdo
mios. Kai ųž savaitės rašau 
šluos įspūdžius,dar tebema
tau Maggie Smith gestus... 
Jos rankos kaip balerinos Ir 
ji žino, ką su tomis rankomis 
veikti. Girdžiu sarkastišką , 
pagležlšką Margaret'os Ty- 
zack balsą, nuo kurio, rodos, 
Richardas turėtų skersai 
žemę prasmegti. . . Matau 
sceną, kur laidotuvių proce
sijoj Richardas peršasi jo 
paties nužudyto didiko našlei 
Ir kaip Martha Henry jo pa
sipiršimą priima.

Turėčiau dar daug apie 
šį spektaklį kalbėti, bet tikiu, 
kad daugelis skaitytųjų patys 
nuvažiuos Richardo III pasi
žiūrėti. O pamatyti tikrai 
verta, nes šios dramos nė 

Didelius vaidmenis tu- ateity Stratfordas dažnai ne- 
rėjo trys Istorinės karalle- statys. Gal klek sunkiau jau 
nės:Elžbieta/MaggIe Smlth/,i gauti savaitgaliams bilietus , 
Lady Anne /Martha Henry/ bet šiokiadieniais bilietų, 

Ilgokai neprl - 
/bus daugiau/

Živilė Bllalšytė

ir Margaret'a / Marga
ret Tyzack/. Visos trys la-

manau, dar 
trūks.

Iš:DevlntojI Pradalgė
A a U

Naktimis man leista būti 
kuo tik noriu. 

į I
F 11 mų garsai 
laksto nuo sienos prie sienos, 
prisiplodami delnais, atslspirdaml. 
Kai užsimerktu, 
lova sukasi per dešinį petį; 
kambario viduryje 
ant vienos kojos, 
pirštų galais, 
ratu vis ratu 
šokame Improvizuotą liepsną.

K akt oje 
žydi llepsnlnės gėlės, 
o delnuose 
man Išskaito 
akimirksnio laimę.

KVIEČIU TALKON ’
Galiu painformuoti visuomenę, jog knyga 'Sukili

mas" jau perredaguota į vokiečių kalbą ir pilnai paruošta 
Išleidimui Vokietijoje, siekiant ten rėmėjų Lietuvos lais
vinimo byloje.

Kviečiu visus,kas tik gali,paremti pinigine auka to 
svarbaus sumanymo realizavimui.

Be to,tuos,kurie sakytos Istorinės knygos lietuvis - 
koslos laidos dar nėra įsigiję, akinu ją įsigyti, nes dar 
yra likutis nuo bendro jos tiražo. Tuo būdu būtų praktiš
kai pagelbėta atpalaiduoti įguldytą pinigą į jos išleidimą .

Pastebiu, jog pakartotinas lietuviško teksto "Suklll - 
mo" knygos Išleidimas nenumatomas. K. Škirpa

organizuoto pasipriešinimo ginklu, staiga praradome savo 
brangiausią turtą-laisvę. Atėję su per dvidešimt metų di
džiulės tautos krauju Ir prakaltu lietais ginklais, nuožmie
ji bolševikai išplėšė Iš mūsų n-epriklausomybę, sutrukdė 
tautos pažangą. Skelbdami savo socialinius šūkius, ir 
bandydami juos praktikoj vykdyti, Išardė mūsų ūkį.

Savo užsibrėžtiems tikslams vykdytu bolševikai nau
dojo kitur Ir pas mus tokias balsias priemones,kokių ligi 
tol Istorijoj nebuvome pažinę. Po bolševikinio Imperializ
mo slibino letena turėjo padėti galvas dešimtys milijonų 
taurių jo pavergtų tautų, sūnų. Ir mūsų tauta tą labai skau
džiai patyrė. Palyginti per trumpą vlenerlų metų slautė-
jlmą laiką jie Išžudė Lietuvoje 3.000 musų tautiečių,ka
lino kalėjimuose 12.000, Išvežė nežinomam likimui į toli
muosius plotus ne mažiau 45. OOO. Ir visa buvo daroma 
tokiu būdu,kurį pavadinti žvėrišku tikrai yra per maža. Į 
mūsų kraštą buvo atsikraustę budeliai Ir smaugtkal, kurie 
per ilgus savo praktikavimo metus buvo tapę tikrais to jų 
sukurto "meno" specialistais. Tai dar kartą vaizdžiai pa
rodė pasauliui, kad žmoniškumas bolševlkljon ne tik kad 
negrįžta, bet Ir tikrai negrįš, kol tie žmonijos smaugliai 
nebus pašalinti Iš žemės paviršiaus. Užtat mūsų tauta, su 
tiek nuostolių Iškentusi bolševikinės Invazijos metus, taip 
uoliai Ir nuoširdžiai prisidėjo Ir prisideda prie to slibino 
sužlugdymo.

Vienu tragiškiausių bolševikinio siautėjimo momentų 
be abejo buvo tas, kurį turėjo Išgyventi Telšių kalėjimo 
politiniai kaliniai, nukankinti naktį iš 1941 m. birželio 24 į 
25 d. Rainių miškelyje. Neaprašomas sadizmas,kurį va
dinti žvėriškumu.būtų tikrai labai švelnu, čia pasireiškė 
ypač kraštutinėm formom.Tokių kankinimo būdų ligi tol 
buvome girdėję vieną ar kitą atskirai, bet čia jie visi bu
vo pavartoti Iš karto pačiom aštriausiom formom. Ir visa 
tai buvo daroma juk ne keno kito, o jų nešamosios "laisvė^ 
"darbo žmonių gerovės" vardan.

Rainių tragedija liks amžiams vienu šlurplauslš mo - 
mentų mūsų tautos Istorijoj. Kad ji neliktų Ilgesnį 1 laiką 
tik žodinėj atminty,kaip tai atsitiko su Kražių skerdyhėtn 
ir kitais skaudžiais mums įvykiais, šis leidinys ir yra 
pirmas bandymas fiksuoti tuos Įvykius, paskelbti juos vi - 
sal tautai. Žinoma, jis nėra tobulas . tačiau ateityje pla - 
člau, surinkta medžiaga galės jį patobulinti. Visus,kurie 
gali kūo nors jį papildyti ar pataisyti, ar kokių pageidavi
mų pareikšti, prašomi neatidėliojant rašyti šio leidinio 
rengėjams. / bus daugiau /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



chicagos dangum
Poezijos Dienos Čikagoje 

praėjo gana sėkmingai. Žmo
nių atsilankė neperdauglau- 
slal, nes buvo labai karštos 
dienos. Viskas vyko kavi
nėje . Programoje rašytojas 
Vaičiulaitis prtslmlnėMUa- 
šlų, jaunieji talentai padai
navo, rašytojas Baronas pa
linksmino savo humortstlka. 
Taip pat rašytojas Tomas 
Venclova skaitė savo kūry
bą.

T. ir J. Bogutal su Liuci
jum Alensklu Išleido įvai
rių dailų kasetes - juosteles, 
kuriose yra įrašytos praėju
sių Poezijos Pavasario Die
nų programos. Juosteles ga
lima užsisakyti šiuo adresu: 
6721 So Rockwell St. , Chi
cago, Hl. 60629. Ponai Bo
gutal gamina lr video filmas 
Jie turi susukę Ir visą Tau
tinių Šoklų šventės progra
mą. Jei kas nori, gali gauti 
Ir tos juostelės kopiją.

SLA 260 kuopa Marouett 
Parke atšventė su pakilia 
nuotaika savo 50 metų gyva
vimo sukaktį. Buvo pagerb
tas Ilgametis jos pirminin
kas K. Mačiukas, kuris daug 
pašventė laiko Ir darbo SLA 
gyvavimui, todėl susilaukė 
daug sveikinimų.

Lietuvos Žydu Klubas tu
rėjo savo buvusio tarybos 
nario Jacob Ludglno pager
bimą metiniuose pietuose. 
Jis yra kilęs Iš Raseinių ir 
karo metu Išliko gyvas. GI 
Dachau stovykloje Išliko gy
va Lietuvos žydaitė HInda, 
kurią jis Ir vedė Ir jiedu 
dabar gyvena Čikagoje.

"Lietuvos Aldų"radlo pro
gramoje yra įvesti nauji 
skyriai: teisės patarimai 
penktadienio vakare Ir juos 
veda C. P. Kai, šeštadienio

vakare yra "Dėdės Kazio" 
pasakojimai, kuriuos veda 
pasakotojas Kazys ŠoblevI- 
čtus. Daugiau kulinarijos 
skyrių ves Asta Motušlūtė 
šeštadienio laidose 8-10 v. 
vakare. Sekmadieniais "So
cialinės apdraudos" valan - 
dėlėje į klausimus atsako 
teis. Pr. Šulas. Yra dar Ir 
sveikatos skyrius, kurį veda 
dr. L. Šulas. Taip pat yra 
valkams laida - pasakų pa
sakų pasaulis, Plunksnos 
Paūnksmė - literatūros da
lis. Religinę valandėlę veda 
kun. Juozevlčlus ir šv. Rašto 
aiškintojas yra V.Cibas 
Bendrą "Lietuvos Aldų" pro
gramą veda K. Brazdžlony-

Bal. Brazdžionis

SENI POPIERIO GABALĖLIAI... 
(Atkelta iš 2psl.)

rtkoje laida Išėjo 1868 me
tais. Tie ženklai, kurie bu
vo brangiai perkainuoti jau 
prieš šimtą metų, nuo to 
laiko, palyginant, nedaug 
tepabrango. Užtat, kai kurie 
buvę patys paprasčiauste ji 
ir pigiausieji, šiandieną yra 
retenybė.

Įdomu paminėti, kad pir
masis Anglijos ženklas buvo 
juodas. Jau 1843 metais 
Brazilija Išleido pirmąją 
savo pašto ženklų seriją 
/"Veršio akis"/ 30, 60 ir 
90 reisų arba teisingiau re
alų vertės taip pat juodų 
Tie brazllletlškl ženklai' per 
šimtą metų pabrango 60 
kartų. Todėl Prancūzijos' 
ženklas Nr. 6 Ir ženklas su 
Napoleono IV paveikslu Ir 
vieno franko vertės, atitin
kamai pabrango 1200-2500 
kartų, gi pirmasis Anglijos

‘ l_. SVAJOMIS
IŠNIEKINTA SODYBA

STOVĖJO DAUG METU TEN NAMAI GIMTIEJI, 
PAMIŠKĖJ PRIE KELIO. > MEDŽIAIS APSUPTI, 
BET ATĖJO KARAS. METAI NELABI EJI, 
TĖVIŠKĘ UŽVALDĖ ŽMONES NELEMTI.

IŠVEŽE NAMIŠKIUS SIBIRAN KENTĖTI, 
IŠGROBĖ KAS BUVO MIELA IR BRANGU.
PIRKIAI LIKUS TUŠČIAI. ’TUŠTINO KLĖTĮ.
TVARTUOSE IR KLUONE LIKO VIEN BAUGU.

TVORŲ NEBELIKO, ■ KIEMO VARTAI DINGO, 
PIKŽOLĖS BUJOJO SODUOS IR KIEME.
NEBETEKĘS SESES TRIŪSO RŪPESTINGO, 
DARŽELIS* PASKENDO DILGIU GAUSUME.

AVILIAI SU BITĖMS KAŽKUR IŠKELIAVO.
NIEKS NEPRIŽIŪRĖJO VAISMEDŽIU SODE. 
DARŽAS ŠALIA KELIO, LYSVES KUR ŽALIAVO 
USNEMIS APAUGO PALIKTAS SKURDE.

IŠNYKO MEDELIAI NAUJAM MEDELYNE
IR JURGINIŲ KRŪMAI Tl ES PI RKIOS L ANGAI S. 
VYŠNIAS IR SERBENTUS SVETIMI NUSKYNĖ, 
PATVORIO LELIJOS DINGO SU DAIGAIS.

PIRKIOS SKARDOS STOGO NIEKAS NEBEDAŽĖ, 
NORS VIDUJ GYVENO ŽMONES JAU KITI, 
BET VIDUS ATRODĖ LYG KOKIAM GARAŽE, 
KAI KUR LANGUOS STIKLAS, KITI IŠMUŠTI.

ARUODUOSE KLĖTIES GRŪDU NEBEBUVO. 
TVARTUOS GYVULĖLIAI SKURDO TIK KELI. 
ŪKIŠKI PADARGAI JAU SENIAI PRAŽUVO.
TUŠČIOJ VESIMINEJ TUŠTUMA TYLI.

DAR KELETĄ METU KLUONAS VIS STOVĖJO. 
STOGE NETAISYTAM ŠVIETĖ DAUG SKYLIŲ.
NUGRIOVĖ, IŠARDĖ, VĖSIMUOS SUDĖJO, 
KAŽKUR NUGABENO LINK MIESTO KELIU.

BET APLINK SODYBA VIS TIE PATYS MEDŽIAI. 
TYLIAI ŠLAMA EGLES MIŠKE NETOLI.
KLUONO PAMATAI - TIE AKMENYS BEŽADŽIAI, 
PRIMENA VISIEMS, ' KOKIA TA PRIESPAUDA GILI.

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

NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.______________________ ____________________________

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu
viškai. Jie atviri visiems, ieikantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienos. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-539T(darbo tel.),

.Juozui s. 365-0691, Henrikui N. ?77:7868._____________________
19 77. VI. 29

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

ženklas pabrango 500 kar
tų. Nlderlandų trečiasis nu
meris pabrango tūkstantį 
kartų, o JAV antrasis nume
ris - 500 kartų.

Pagal Skotto katalogą, pa-, 
tys brangiausiojlpašto ženk
lai 1868 metų yra numeriai. 
4 Ir 5 Buenos Aires. Anuo
met jų kainą buvo $ 20. Da
bar gi jie atitinkamai pa
brango nuo 30 iki 35 kartų.

Bendras ženklų skaičius, 
Įeinąs į Skotto katalogo lai
dą, buvo kiek daugiau kaip 
2000. Mažiau 1O %, tada 
buvo įkainuota aukščiau vie
no dolerio. Išleistų ženklų 
rekordus tada "mušė" Aust
rija su 109 ženklais, Ispani
ja ir JAV po 80.Dabar pagal 
išleidžiamų ženklų kiekį 
pirmos yra Sovietų Rusija, 
Kinija ir kitos socialistinės

’’LIETUVOS AIDI|tv ro<,ii° pro9rama
Veda Kazė BRAZDŽIONYTĖ 

(■■Įveikia savaitgaliaisi
Penktadieniais 9; 30 - 10:00 vai. vak.

M AM -1490, iš WOPA stot.
Šeštadieniais 8s 00 - 10: 00 vai. vak.

FM - 106.3 iš WLNR stot.
Sekmadieniais 9^30 - 10: 00 vai. ryto

AM - 1230 , iš WJOB stot.
Adresas^ 2646 West 71-st St.

šalys. Po to seka Arabų ir 
Persų Įlankos valstybės , 
naujosios ne p r ik 1 a us o - 
mos Afrikos respublikos, 
Panama Ir tokios pusiau re
alios "valstybės", kaip Mal- 
dljų salų Ir Batano bei kitos.

Dabar bevelk kiekvienas 
kolekcionierius specializuo
jasi rinkdamas savosios ša
lies ženklus Ir tam tikslui 
naudojasi ne tik pasauliniais 
katalogais, kaip Skotto, GIb- 
bono.Ivero arba MIchelto,bet 
ir specialiais tik savo ša
lies katalogais.

Įdomu pažymėti, kad 1869 
metais Skotto katalogo Įžan
goje redaktorius kolekcio
nieriams "draugiškai” pata
ria, kad pirmoje eilėje rink
tų kitų kraštų ženklus.

Jaunatvėje buvęs aistrin
gas filatelistas

krem 
VEIDRODŽIAI 
A Surėmė karkiamos lietuvišku Čikagą

•
 ir "tautiškas krutėjimas” susėdo ant storu kaklu — 

vaidinimuose, piknikuose, "patriotizmas” karštas dega 
veiduose nuo i pilvus sumarmalytu stiklufi . .

Nebeilipa sprandais sušilusiais laiptuotais 
nė musė, norint ant smuklininko plikės patupėt. . . 
Kiek negeria jo “kostiumeris” bet gerklėj akuotas 

^B neleidžia jam nė atsikvėpti, pailsėt. . . 
į piknikus, kuriu tikslai kilniausi, 
sukviesi, tik žadėdamas pigaus alaus,

^B jei silkės dar plonai už dyką ten paplausi —

•
 tai tikslas pajamų iš pikniko to gaus. . .

Jei meno žvaigždę iš savu, lietuvių, 
M parodyti užsimojimas bus,
• tai sąlyga pirmiausia: upėm tegul sriilva

bare su padavėjais žujanČiais alaus. . .
^B Sutikti svečia, palydėti,

•
 kai būtu publikos ° gražios” — 

gėrikams reikia pažadėti. . .
PP Kitaip ju mašnos nesi žios. . ,

Kokiais tik rūpinatės fondais — 
pirmiausiai klausimas: alus !

^P Nes kur be jo — kiekvienas “mundras”: 
^B aukos tiktai, kai prisipus. . .

Patvino sostine lietuviu — 
^P kur bruksiesi: alus, alus. . . 
A Po tų visu smarkiu gertuvių — ___ , ,J kas ateityje. Razin'; bus ?. . . ' * AreJ“S Vltkauskss)

ant baltų Kenoros miesto rinėjlmus sutrukdė. Kai tų 
namų -250 mylių nuo Thun- pačių metų liepos mėnesį ■ 
der Bay į vakarus.

Į Winnipeg atvykome 22 v. 
15 min. Čia saulė dar už ho

t

Verendryes sugrįžo į Fort La 
Reine, paliegęs tėvas aša
rojo iš džiaugsmo, nes Ilgą

Pacifico* 
pakraščiais

Juozapos Paužuolis 
(Iš kelionės dienoraščio — 1973 metai s) 

(Tąsa iš praeito numerio)

Autobusas su pilnu krū
viu keleivių /47/ Išsvyravo 
iš stoties aikštės ir pasuki
nėjęs miesto gatvėse,ant 17- 
to plentkello, paėmė kryptį 
į Sault Ste Marle. Gamto
vaizdis buvo panašus kaip iki 
Sudburio. Sutemus, kelionė 
pasidarė nuobodi. Šalia ma
nęs prancūzų kilmės stu
dentas Dang Iš Bostono, 
Mass. , vykstąs Į Emdonton, 
Alb. , aplankyti savo tetos 
bet kitų giminių. Su juo aš 
pasikalbu, bet jis daugiau
sia užimtas linksmais pa
šnekesiais su šoferiu, nors 
Iškaba autobuso priešakyje 
perspėja, kad be reikalo ne
trukdyti šoferio. Kiti kelei
viai snudurluoja arba miega. 
Negalėdamas miego prisi
kviesti, mėginau skaityti, 
bet silpna šviesa palubėje 
vargino akis Ir turėjau nu
traukti. Kelionė autobusu 
daugiausia vargina minkš
čiausią kūno dalį, nors ji ir 
padėta ant minkštos s ėdy - 
nės. Nuo Ilgo sėdėjimo taip 
įskausta, kad nekantrauda
mas lauki pastovio. Autobu
sui sustojus, visi skuba pro 
duris pastoviniuoti bei pa
vaikščioti.

Ryto saulė pasivijo, pra
važiavus White River. Aukš
ti kalnai, ežerai ir neaprė

piami toliai žalių miškų nu- 
gainiojo ryto snauduli nuo 
akių. Kelias ne tik vingiuo
tas, bet ir kalnuotas. Kai 
autobusas, prabėgęs slėnį, 
staigiai užšoka ant kalno, 
norėtųsi kumštelėti šoferį - 
sustok. Leisk pasigrožėti 
nors 1O minučių mylėna pa
dange ir veidrodiniuose eže
ruose atsispindinčiais miš-- 
kals ir kalnais. Ta žalioji 
Kanada-medžiotojų, meške
riotojų Ir gamtos mylėtojų 
rojus.

Po 15 - kos valandų kelio
nės sustojome Thunder Bay 
vienai valandai pietų pasto
vio. Thunder Bay suformuo
tas 1970 metais sausio 1 d., 
sujungiant Fort William, 
Port Arthur ir jų priemies
čius McIntyre ir Neeblng. 
Gyventojų yra apie 110.000. 
Miesto kilmė - iš kailių pre - 
kybos punkto Dulhuts, įkurto 
1678 m., kuris vėliau, pa
stačius vtirtovę, gavo Fort 
William vardą.Thunder Bay 
yra žinomas kaipo uostas ir 
grūdų elevatoriais, malūnais 
ir miško medžiagos apdir
bimo įmonėmis.

Išvažiavus iš Thunder 
Bay, vėl ganiau akis po ža
liąją Kanadą, bet horizontai 
vis artėjo prie mano akių Ir 
dingo kažkur miglose. Naktį 
kviečiama miego paguoda, 
atėjo diena neprašyta. Kai 
pravėriau akis, jos užkliuvo

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTR'AOIENJ. NUO 11,30 iki 12 vol nakties 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. S»onl'ovi?iu», 1053 Alban.I Cr.. D-avarnoy. P.O. TEL. 649*6834

rizonto, kai Toronte tuo lai
ku jau sutemę. Laikrodį tu
rėjau perstatyti vieną valan
dą atgal pagal Manltobos ir 
Saskatchawan laiką. Atsi
sveikinęs su Dang Ir persė
dęs į kitą autobusą,22 vai. 
35 min. išvykau į Reginą.

Dažnas, važiuodamas pre
rija, pagalvoja, kas buvo 
tie keliautojai šiame kraš
te ? Juos suradau "A first 
book of Canadten history 
by W. Stewart Wallace" 
puslapiuose. Jis, karys ke
liautojas Ir kailių pirklys. 
Sieur de la Verendrye pran
cūzų gubernatoriaus sūnus, 
gimęs 1685 m. Three Rivers 
mieste, Ouebevo provinci
joje. Tarnaujant prancūzų 
kariuomenėje, 1709 metais 
kovose Flandrijoje uvo sun
kiai sužeistas. Pasitraukęs 
Iš kariuomenės Ir grįžęs į 
Kanadą, užsiėmė krašto ty
rinėjimais tr kailių prekyba, 
kuri davė lėšų ekspedici
nėms kelionėms. 1730 me
tais, pritariant gubernato
riui, tarp pasiturinčių Que- 
beco pirklių, sukėlė kapita
lą Ir į vakaras nuo Superior 
ežero pastatė eilę tvirto
vių, kailių supirkimo punktų 
/trading post/. Toliausiai į 
vakarus praslkišęs Fort le 
Reine, apie 80 mylių nuo 
Winnipeg, buvo jo ekspedi
cinių Išvykų bazė. Keliauda
mas į vakarus Ir į pietų va
karus, pasiekė Saskatchewan 
ir Missouri upes. Pavargęs 
dėl kovų, kelionių ir susir
gęs dėl senatvės, tolimes
nius tyrlrTėjlmus pavedė sa
vo dviems sūriams. 1742 m. 
balandžio mėn. vyresnysis 
sūnus Chevalier de la Ve-
rendrye su broliu Louis iš
vyko vakarus Ir padarė 
žemėlapius, o 1743 m. sausio 
mėn. 1 dieną jie Išvydo kal
nus Rocky Mountains. Prie
šiški Indėnai tolimesnius ty-

laiką negaudamas žinių apie 
sūnūs, manė, kad jie žuvo 
ekspedicijoje.

Auštant, atvykau į Regi— 
ną. Čia nutariau kelionę nu
traukti ir pailsėti. Kai vieš
butyje išsimaudęs kritau į 
lovą, pabudau tik 16 val.Pa-
galvojau apie tolimesnę ke
lionę, kada turėčiau Išvykti 
Iš Reginos, kad dienos švie
soje pervažiuočiau kalnus, 
nes važiuodamas naktį, ne
matysiu gamtovaizdžio. Pa
skambinau į autobusų stotį 
tr sužinojau išvykimo laiką. 
Iki 19 v. 30 min.turėjau dar 
tris valandas pasiruošti ir 
šiek tiek pasidairyti mieste.

Reginos miestas yra šva
rus, gražus/ plačiomis ir 
šviesiomis gatvėmis mies
tas. Netoli autobusų stoties 
yra Imponuojantis daugia
aukštis Saskatchewan Power 
Building Ir prie jo gražiai 
tvarkomas parkas su ka
ruose žuvus lems paminklu.

Regina -tai antras miesto 
vardas, pirmasis Pile 
O'Bones /kaulų krūva/ duo
tas pirmųjų kolonistų arba 
medžiotojų. Gyventojai rink
davo bizonų kaulus Ir Iš Pi - 
le O'Bones siųsdavo į JAV 
namų apyvokos reikmenų ir 
trąšų gamybai. 1888 m. 
perkėlus Nortwest Terri - 
torijų sostinę Iš Wtnnlpego 
į Pile O'Bones, buvo Ieško
ma sostinei kilmingesnlo 
vardo. Buvo galvota apie 
Vtctorijos vardą, bet atsi
sakyta, nes tą vardą jau tu-' 
r ėjo Britų Kolumbijos sos
tinė. Princesė Louis, kara
lienės Vlctorljos duktė ir 
žmona Kanados generalinio 
gubernatoriaus, pasiūlė Re
ginos vardą, kuris lotynų
kalboje reiškia karalienė. 
1905 m. Saskatchewanul įsi
jungus į federaciją, Regina 
tapo provincijos sostine, o 
Northwest Territories pa - 
sirlnko Yellokntfe.

/Bis daugiau/.

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausias Amerikoj ir Europoj "JIB Hoarptiege-Lotion" preparatas sulalk 
plaukų slinkimų, naikino pleiskanas, paiallna niežėjimų, plaukų skilimų, 
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todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Jrašyli vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougali Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
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Illinois 60650, U. S. A.
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Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Taupyk ir skolinkis

Darbo valandos: pirmad'emois - ketvirtadie- f 
niois nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
1 0 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas ----- virš $9,000.000

KLB Hamiltono apyl. Šalpos Fondui 1976 m. aukojo:
$50: S. Pušinis; $30: E. Z. Didžba- 

lis; $25: dr. V. Kvedaras, adv. E. 
Kronas; $20: B. Kronas, Vilimas, 
Lukoševičienė V., A. Pilypaitis, P. 
Bosas; $15: E. Apanavičius; $11: K. 
Gudinskas.

$10: dr. O. Valaitienė, J. Kšivickis,
A. Jonikas, J. Jašimas, A. Jašimas,
B. Orvidas, V. Jarušauskas, D. Ston
kus, J. Vaičius, V. Kairys, J. Ston
kus, A. Jankus, A. Kerutytė, A. Pau
liukas, L. Ulbinas, J. Pleinys, J. Ka
minskas, L. Stonkus, J. Liaugminas, 
S. Nasvytis, V. Leparskas, J. Naujo
kas, J. Romikaitis, V. Mingėla, M. 
Pike, P. Kažemėkas, P. Labuckas, A. 
Tėvelis, K. Mileris, J. Astas, A. Bu- 
gailiškienė, P. Latauskas, A. Obcars- 
kis, S. S^ŠPlgis, J. Mažųlaitis, G. Mar
tišius, P. Vaitonis, J. Krištolaitis, J. 
Bieliukas, J. Adomauskas, A. Liau- 
kus, P. Volungė, J. Kažemėkas.

$9: V. Stankevičius; $7: V. Butkus, 
J. Mikšys, K. Pilipavičius, S. Bub
nys, V. Perkauskas; $6: A. Jankūnas.

$5: B. Grinius, V. Mikuckas, P. 
Daugėla, A. Silgalis, Z. Vainauskie
nė, A. Paulius, V. Skvereckas, A. 
Kybartas, dr. H. Gailius, G. Vinda- 
šienė, V. Kežinaitis, J. Staras, B. 
Grajauskas, L. Klevas, A. Juraitis, 
G. Lesevičienė, K. Kvedaras, J. 
Paukštys, G. Kairienė, V. Miškinis, 
Vidugiris, A. Garkūnas, A. Povilaus- 
kas, B. Vengris, J. Valevičius, Va- 
ranovas, V. Kybartas, Z. Pulianaus- 
kas, R. Giedraitis, J. Stanaitis, K. 
Juškevičius, E. Boguslauskas, adv.
A. Judd, Z. Gedminas, K. Čerškus,
B. Pakalniškis, P. Armonas, K. Nor
kus, P. Sakalas, S. Dalius, V. Beniu- 
šis. J. Tarvydas, J. Tirkšlevičius, A. 
Vinerskis, A. Kuras, J. Didžbalis, P. 
Būdvidis, A. Prialgauskas, V. Mor
kūnas, R. Matukaitis, B. Daugilis, S. 
Verbickas, P. Kižauskas, Aldesdie, 
A. Prunskus, Vasiliauskas, L. Paš- 
kauskas, V. Geležinis, V. Venckevi- 
čius, P. Kažemėkas, B. Milašius, P. 
Bulkė, P. Babinas, K. Simaitis, A. 
žilvitis, A. Gutauskas, Sarūnienė, B. 
Jurevičius, D. Kochanka, J? Lekutis, 
S. Mureika, L. Pliūra, J. Bajoraitis, 
A. Patamsis, kun. L. Januška, Vens- 
lova, S. Aleksa, B. Steponavičius, A. 
Repčys, V. Pilkauskas, H. Rimkevi- 
ęius, Bartkus, E. Dirsienė, J. Juo
zaitis, Butkevičius, K. Baronas, V. 
Januška, S. Burdinavičius, A. Juoza
pavičius, I. Jakimavičiūtė, A. Dirsė, 
A. Adomaitis, T. Zaranka, J. Stun
džia, A. Gedrimas, J. Stankus, J. 
Budnikas, A. Lukas, A. šukaitis, J. 
Povilauskas, P. Pleinys, A. Stasevi- 
čius, B. Paulius, A. Būdininkas, L. 
Meškauskas, G. Melnykas, P. Kano
pa, J. Kaminskas, K. Urbonavičius, 
M. Juodis, J. Klypas, P. Žulys, V. 
Kczys, A. Jankauskas, P. Siūlys, A. 
Verbickas, F. Ciparis, M. Jonikas,
J. Steiblys, Z. Didžbalis, K. Bungar- 
da, S. Bikinas, S. Gudaitis, O. Savic
kienė, J. Gimžauskas, P. Masys, Vai

tiekūnienė, J. Pranskevičius, S. Sen
kus, K. Butkevičius, Z. Stanaitis, L. 
Mačikūnas, Balsienė, J. Januškevi-

• čius, R? Bagdonas, A. Maksimavičius, 
E. žilvitienė, F. Rimkus, M. Kele- 
čius, Dudonis, J. Stanius, J. Merke
vičius, V. Sasnauskas, T. Murauskie
nė, J. Jurgutis.

$4: K. Deksnys, Eismantas, Rudai
tis, A. Mikalauskas, J. Kareckas, J. 
■žemaitis, M. Repečka, P. Zabaraus- 

. kas, V. Subatninkaitė, J. Stungevi- 
čius, V. Kvedaras.

$3:- J. Deksnys, J. Sadauskas, V. 
Liškauskas, J. Petkūnas, M. Sniuolis,
K. Butkus, A. Giriūnas, K. Milaševi- 

' čius, P. Zubas, V. Adomonis, J. Ka-
žukauskas, J. Visockis, P. Gužas, O. 
Mikšytė, J. Remesat, J. Zurlys, P. 
Kateckas, A. Sarpalius, A. Tumai- 
tis,*J. Breichmanas, Enskaitis, Rep
šys? K. Meškauskas, A. Meškauskas, 
Butkevičius, Z.' čečkauskas, V. Vit
kevičius, V. Triponas, Petraška.

$2; 'A. Pinkevičius, P. Lukavičius, 
V. Stabingis, Enskaitis, D. Jonikas, 
Raguękas, V. Beniušis, Vizbaras, Ba-. 
jorlūnas, O. Kudžmienė, J. Tolys, 
Blažaitis, A. Pusdešris, A. Pintulis, 
S. Karalėnas, Ed. Meškauskas, S. 
žvirblys, V. Jakimavičius, J. Kara
liūnas-, K. Karaška; P. Brasas, I. 
Varnas, I^aneva, V. Saulis, M. Laz- 
dutis, F. Pajarskas. A, Paulauskas,
3 P si.

MOKAME UŽ:

depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 7,5%
term, depozitus 1 m. 8,5 %

IMAME UŽ;
asmenines paskolas 11 % 
nekiln. turto pask. 9»%%

B. Petrauskas, V. Grikietis, Choro- 
manskis, A. Pinkevičius, Godelis, K. 
Mikšys, O. Stasiulis, R. Svilas, Rusi- 
navičius. Mačionienė. J. Sakalaus
kas, M. Borusienė, V. Bartininkas, 
P. Lukošius, A. Palčiauskas, E. Ku
daba, O. Jusevičius, K. Giliauskas, 
P. Rimkus, S. Urbanavičius, A. Pet
kevičius, J. Dervaitis, V. Apanavi
čius, P. Pranskevičius, J. Blekaitis, 
J. Pipiras, A. Aušrotas, B. Juode
lė, M. Biekša,- V. Kazlauskas, A. Gra
jauskas, J. Banevičius, M. Trumpic- 
kas, D. Slavinskas, J. Dragaitis, V. 
Bilevičius, J. Pačepavičius, Girnius, 
A. Parėštis, A. Muliuolis, P. Šeirys, 
J. Stonkus, B. Mačys, R. Tirilis, G. 
Banaitis, A. Renkys, E. Dambraus
kienė, K. Rulys, M. Ragauskas, J. 
Paškevičienė, A. Kalmantavičius, P. 
Čečkauskas, J. Rūdys, B. Latauskie- 
nė, V. Norkevičius, J. Kažemėkas, O. 
Kutienė, V. Domeika.

$1.50: P. Kalvaitis; $1: S. Ra u pe
nas, A. Ruzgys, J. Petrauskienė, A. 
Mikalauskas, Kriaučiūnas, J. Zubas, 
M. Tiškevičius, V. Venskaitis, J. 
Grigaitis, A. Elvikis, V. Jakubaus
kas.

Pensininku išvyka
Hamiltono lietuvių pensi

ninkų klubo valdyba rengia 
ekskursiją į Toronto mies
tą šią vasarą apžiūrėjimui 
Toronto Parodų Aikštėje 
esamą bokštą /CNE Tower/, 
kuris yra skaitomas aukš
čiausiu pastatu pasaulyje. 
Šalia apžiūrėjimo paties 
bokšto, dar bus parodytas 
filmas, kaip vyko jo statyba. 
Ekskursija vyks autobusu, 
kuris reikia Išnuomuotl tri
mis savaitėmis anksčiau 
prieš vykimo datą /tuo būdu 
nuoma yra klek pigesnė/. 
Autobuso nuomą valdyba ap
mokės klubo kasos lėšomis, 
tačiau už įėjimą Ir vežioji
mą liftu, lankytojams teks 
apsimokėti savo lėšomis, 
kas sudarytų apie 2 dol.

Norintieji vykti, prašomi 
tuojau registruotis pas bu
dintį valdybos narį klubo 
kambaryje Nr. 24, arba pa
skambinti telefonu J. Baron 
/Baranauskui/ - 527-5940. 
Registracijos metu reikia 
įmokėti 3 dol. asmeniui/iš 
jų bus apmokėtas įėjimas Ir 
liftas bokšte/.

Numatyta nuomuotl tik 
vieną autobusą su talpa Iki 
50 asmenų. Tad prašomi 
registruotis tuojau pat, nes 
valdyba norės patogiau su
sitvarkyti Ir pasiruošti Iš
vykai. Gali registruotis Ir 
ne klubo nariai, nes mano
ma, kad dar bus klek laisvų 
vietų. Iš Hamiltono Išvyks
tama 9 v. ryto Ir grįžtama 
Iš Toronto 2 v.po pietų. Iš 
kokios vietos Hamiltone bus 
Išvykstama, bus pranešta 
vėliau, kai bus susitarta su 
autobusų kompanija.

Z. Pullanauskas 
sekretorius

J. Aušroto nuotraukoje Anapilio 
Šventovės statybos pamatų šven
tinimo apeigų metu kjeb. kun. P. 
Ažubalis, Toronto vysk. T. Fulton, 
kun. dr. P. Gaida ir dešinėje pirmi
ninkai — Anapilio A. Rinktinas ir 
parapijos J. Žiūraitis.

Toronto
A. Lukošius

namuose
Tautybių Karavanas

Jau visa eilė metų, kaip 
šiame didmiestyje antroje 
birželio pusėje rengiamas, 
taip vadinamas, čia gyve
nančių įvairių tautybių kara
vanas. Galima drąsiai tvir
tinti, kad tai yra milžiniš
kas, didingas Ir įdomus skir
tingų, čia egzistuojančių,et
ninių grupių kultūrinis pa
sirodymas Ir jų pasldldžla 
vlmas. Šio didingo Ir popu
liaraus renginio, kuris kas
met susilaukia vis daugiau 
dėmesio Ir pasisekimo, su
manytoja yra jauna ukrai
nietė moteris Zeną Kossar.

Kodėl šis įvairių tautybių 
pasirodymas, užtrunkantis 
net 1O dienų, kasmet vis di
dėja Ir yra gaustai lanko
mas ?

Niekam nėra paslaptis, 
kad šio krašto gyve ntojų dau
gumą sudaro įvairių skirtin
gų tautybių žmonės, kurie 
daugumoje yra gerai orga
nizuoti, turi savo tautinius 
Ir kultūrinius centrus, sa
les, bažnyčias, Įvairias or
ganizacijas bei daugybę ki
tokių veiklos ratelių Ir gru
pių. Daugumas jų turi gerus 
chorus, ansamblius, muzi
kinius vienetus, tautinių šo
klų grupes, meno būrelius.

Visi tie tautiniai sambū
riai gyvai palaiko savąsias 
tradicijas, savitą tautinį 
charakterį, savus papročius 
Ir bendrai viską, kąs jiems 
brandu Ir šventa. Kai kurios 
tos etninės grupės siekia net 
šimtus tūkstančių savo skai
čiumi Ir sudaro, tarytum, 
kokias salas arba savotiškas 
"valstj'bes" šioje plačioje 
Kanados žemėje.

Nori ar ne, tačiau Kana
dos federalinė valdžia yra 
priversta su jomis skaity
tis, jas toleruoja, nes jos 
visos bendrai paėmus, suda
rė gan įdomią Ir turiningą 
šio krašto mozaiką.

Mes, lietuviai, šiame 
krašte negalime pasigirti 
Imponuojančiais skaičiais, 
nes esame viena Iš tų ma
žesniųjų grupių. Tačiau sa- 
savo tautiškuoju lobiu Ir gan 
gyva veikla, stovime pir
maujančiųjų eilėse.

Kaip įvairiuose kituose 
pasirodymuose, taip Ir šio 
karavano renginiuose, jau 
nekartą esame patekę į pir
maujančias Ir antraeiles
vietas. Mūsų paviljonas Vil
nius visada būna kruopščiai, 
skoningai Ir kultūringai 
įrengtas, ką tuojau pastebi 
budri atsilankiusiųjų akis . 
Praeitais metais Iš 60 skir
tingų paviljonų, lietuviai 
laimėjo pirmą vietą už ge
riausiai pagamintą maistą, 
jo Įvairumą, kokybę o taip 
pat Ir patarnavimą.

Daugumoje savaitgaliais 
yra gausIalĮankoml šie pla
čiai po miestą Išsisklaidę 
paviljonai. Mažiausiai pa
viljonai yra lankomi savai
tės dienomis, klek daugiau 
vakarais.

Už visai prieinamą kalną 
galima įsigyti šiam karava
nui lankyti specialų pasą, su 
kuriuo galima eiti Į bet kurį 
norimą paviljoną, per visą 
jo lankymo laikotarpį,

Šio renginio atidarymas 
būna plačiai reklamuojamas 
vietiniuose laikraščiuo
se, radijo Ir televizijos sto
čių. Atidarymo Iškilmės 
įvyksta miesto rotušėje, da
lyvaujant miesto majorui, 
vlsalellel kitų aukštų parei
gūnų, taipogi Ir visų karava
ne dalyvaujančių tautybių 
rinktiniams atstovams.

Vienas kitas Iš šių pavil
jonų pasitaiko įsikūręs Ir 
truputį toliau, betgi miesto 
valdžia Ir čia ateina rengė
jams į pagalbą. Per visus 
paviljonus kursuoja specia
liai tam skirti autobusai. 
Įsigijęs tai dienai bilietą, 
lengvai gali keliauti į nori
mą paviljoną, pabuvoti tenai 
klek nori Ir sekančiu arba 
Ir dar kitu autobusu vėl to
liau keliauti.

Kiekviename paviljone ga
lima paragauti tos tautybės 
maisto, įvairių gėrimų, sek
ti jų programas Ir 1.1. Vi
siškai jokio vargo, o malo
numo daug. Visi tie pavlljo?- 
nat jau Iš tolo šviečia Ir 
mirguliuoja pasipuošę pla
katais, savo tautinėmis vė
liavomis bei kitais,šiai pro
gai pritaikytais blizgučiais.

Didelis tai yra darbas, nes 
kiekviena tautybė stengiasi 
kaip Įmanydama geriau pa
sirodyti. Kai kurie geres
nieji programų tšpUdytojal 
net apmokami, o pas kitus 
atvyksta net Iš užjūrio pa
gelbėti čia‘gyvenant lems sa
vo tautiečiams.

Mūsų Lietuvių Namuose 
net kelis metus Iš eilės buvo 
surengti sėkmingi lietuviški 
paviljonai. Praėjusiais me
tais, o taip pat Ir šiais,jie 
vyko Prisikėlimo šventovės 
salėse, taip pat su pasise
kimu.

Argi tai neįdomu, kai per 
keletą dienų, niekur Iš savo 
kiemo nepakilęs, turi auk
sinę progą pamatyti, patirti 
Ir Išgirsti tai, ko, galbūt , 
net ramiausios nakties sap
ne nesapnavai, neįsivaizda
vai Ir nepajautel.Turi progą 
pažinti įvairių Ir skirtingų 
pasaulio tautų Ir jų sostinių 
gyvenimo būdą bei pulsą.

USU LIETUVIU NAMAI
Praeitą sekmadienį Lie

tuvių Namų popietėje daly
vavo apie 180 svečių. Sve
čių knygoje pasirašė: Julija 
Čepllenė Iš Punsko Suvalkų 
trikampio, Markus Sapl- 
janskas Iš Prancūzijos, Jo
nas Venckus Iš Vancouverlo, 
B. C., Jolanta Karkllenė, 
Janina MIkutaltlenė, Aušri
nė MIkutaltytė, Albina Ra
manauskienė, Renata Rama
nauskaitė, Algirdas Ir Gra
žina Lltersklal bei jų šeima, 
visi Iš Čikagos, A.Tamule- 
vlčlūtė-Tamul Ir P.Ancevl -

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

8Vi% už 1 m. term. dep. 
9% už pensijų ir namų planų 

71/2% už spec, taupymo sųsk.
7% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius 3ki 
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, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 

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

•r 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

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

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

* Namų — Gyvybės
W AR A ĮĄ AR * Automobilių
< Vw * Komerciniai

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

Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W, Visais kelionių reikalais
TORONTO ONTARIO bc,kur pasau,yie skambinti

'______________tel. 533-3531

Dresher-Baraoskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS

• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tol. 233-4446 •

• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

ĮVAIRUS“ 
SIUNTINIAI 

į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1934 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro. 

nrToi Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

členė Iš Ottawos, bei Vikto
ras Ir Viktorija Staškūnal Iš 
Indlna River, Ont.

Labai geri Lietuvių Namų 
nariai E. Ir R. VUlen-VUen- 
brektal Iš Woodstock pado - 
vanojo maistui gaminti elek
trinių priemonių. Lietuvių 
Namai, už taip vertingus 
daiktus, nariams nuoširdžiai 
dėkoja.

Lietuvių kooperatinių butų 
pastatu netoli Lietuvių Namų 
susidomėjimas didėja. Per 
tris savaites gauta 129 pa
reiškimai, pritariantieji to
kio pastato organizavimui. 
Pritariančiųjų pareiškimai

PARAMA
IMA:

9!4% už asm. paskolas

91/^% už mortgičius

yra naudinga turėti prašant 
rezonlnlmo. Rašyti: Lietu
vių Namai. 1573 Bloor St. W, 
Toronto. Ont, M6P 1A6, arba 
skambinti telefonu 533-9030. 
Pranešti vardą, pavardę, 
adresą Ir telefono numerį.

Pereitą savaitę Lietuvių 
Namų nario įnašus įmokėjo : 
Bumbulytė Rima ir Zenke- 
vlčlūtė Silvija po$ 20. Jūrų 
Šaulių Baltijos kuopa $ 1OO 
Ir Dambaras Kristina $ 55.

V.Genčlaus vadovavimu 
yra įslgyta;2 nauji šachmatų 
laikrodžiai, 13 naujų lente
lių Ir 7 rinkiniai naujų fi
gūrų. Kviečia visus lietu
vius, šachmatų mėgėjus , 
žaisti kiekvieną ketvirtadie
nį 7 v. v. į Lietuvių Namų 
biblioteką. <

Lietuvių Namų adminis
tracija praneša, kad yra dar 
nelšnuomuotųsallų gruodžio 
sausio, vasario Ir kovo mė
nesiams. Lietuvių organi
zacijos, norinčios pasinau
doti tuo laikotarpiu. Lietu
vių Namų patalpomis, pra
šomos kreiptis -Į LN admi
nistraciją Iš anksto. Lietu
viams duodama didelė nuo
laida.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



vaisuja. lėl'l^VU, kaip kam atrodo.Kel-
Kellas susiaurėja, nes 

vengtam apmokestintų kelių. 
Vingiuojant per gražiai ap
žėlusias kalveles. prie na
mų /nors dauguma ir medi
nių/, daug gėlių. Taip ir ne
sužinojau jų vardų, nes už
klausus žinovų, man atsaky
davo "neklausk, nes vlstlek 
neatsiminsi, esi per senas 
tokiems vardams atsiminti". 
Važiuojant tiesiai Iš Šiaurės 
labai sunku surasti Wor- 
chester'io priemiestyje 
esantį Maironio parką. Tenka 
truputį pasiblaškyti. Visi 
ramūs, nes žino,kad Harol
das turi didelę praktiką ke
lionėms ir nuves mus, kur 
reikia. Staiga - pasirodo di
džiulė lenta su užrašu Mai - 
fonts Park, ir mes jau vie
toj'.

Savo dirigentę radome 
mūsų telaukiančią. Ji buvo 
Išvažiavusi penktadienį ir 
apsinakvojusi pas gimines . 
Mieli Worchester'lo šauliai 
mus sutiko su užkanda ir ka
va. Po užkandos mūsų laukė 
trumpa repeticija. Teko at
kreipti daugiau dėmesio į

kla juk vaizduoti rimtu esant, 
o Čia Iš visų pusių gražuo - 
llų Šypsniai ir įvairios rep
likos. ..

Po labai trumpos repeti
cijos vykstame į motelį po
ilsiui, persirengimui. Pake
liui į jį mūsų autobusas ne
tyčia užkliūva už namo su 
užrašu: " Šnapsas Ir kiti 
skystimėliai", Ir sustoja . 
Pasklinda gandai, kad Ame
rikoje tie skystimėliai daug 
pigesni, negu Kanadoj. Kas 
gali atsispirti pagundai Ir 
nenusipirkti savo mėgiamo? 
Be to, juk mūsų laukia su
grįžtant šeimos nariai,mer
gelės, bernužėliai- reikės 
jų Ilgesį nuraminti- lauktu - 
vlų reikės duoti.

Pirmoje programos daly
je mūsų choras padainavo: 
tradicinę Kur Giria Žaliuoja 
/J. Gudavičius/,Už Jūrelių, 
Už Marelių/J.. Bendorlus/, 
Per Girią Glružėlę/A. Ra
čiūnas/, Viens Chanter Avec 
Nous /M. Franck/, Atsikėlus 
Ankstąjį Rytelį/V. Banaitis /, 
Eisim Grybus Vajavot/J . 
Juzeliūnas/.

---- ------ . ..vj ..UAVVVl, -*• X loviui 

Oktetas atliko Aras-partiza
nų dainą. Iki choras nepakar 
tojo "Čigonai" nebuvo nuo 
scenos paleistas.

Dirigentė Ir akompanlato- 
r ė buvo papuoštos gėlėmis Ir 
visiems programos daly
viams buvo šiltai padėkota. 
Rengėjai pažadėjo dar kartą 
kviesti. Jų vardu žodį tarė 
p. Zenkus.

Prasidėjo vaišės Ir pasi
linksminimas. Pasirodo, kad 
kur bekeliautum- lietuviai 
yra labai vaišingi. Taigi, Ir 
Worchester’lo lietuvių vai
šingumas nesiskyrė nuo ki
tų. Šios programos dalį man

v y mis b tetų von. Grupės or
ganizatorius L. Stankevičius 
buvo gavęs užtikrinimą Iš 
Tėviškės D-jos, kad nusta
tant maršrutą po Lietuvą , 
bus atkreipiamas dėmesys į 
grupės norus net Ir bažny
čias aplankyti...

Išvyko J. Bernoto-2, Ir jo 
žmonos sesers sūnus Iš Ot - 
tavos, A. Benlušlo-3,P. Ada- 
monIo-3,Pr.Rud!nsko-l, dr . 
J.Mallškos-l,A.KHčIaus-l , 
J.BlauzdžIūno-1, Ch.Tanner- 
1, J.Stankevičiaus-2, J.Ple - 
čaičlo-l, J.Skučo-l,R. Jur - 
kaus-l,P. Brlkio-l . Liudas 
Ir Valė Stankevičiai važluo - 
ja kartu.

Kailių siuvėjas
• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)’

6J96 Bannantyne A\ ». Verdun, Montreal. Tel. 767-6183

ffli. iPASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONŲ KNYGA 

HT LE BOTTIN TĖLĖPHONIOUE DE VOTRE QUARTIER INC.

.. §01 wE YOUR DISTRICT TELEPHONE DIRECTORY INC.

3035, 0OUL. l’ASSOMPTION.. MONTREAL. OUĖ H1N 2H2 / TĖL. 254-5302

1 agence 
dassurance generate

CONSTANTINI 
"■'’neral insurance 

.icy ltd.

487-5820
Donna Welburn,A.I.B. 
Beatrice Oliver, A.I.B.,B.A.

GILBERT L. CONSTANTINI, C.I.B.

Quebec Credit Union League Building

17 ronald drive 
montreal west.pq.
h4xlm9

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir orieinamomi s kainomis.
- tel. 366 - 6237/ 3896 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

T0D0R0 & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. HIN 1C9 • Tel. 255-4076

TEL. 525- 8971.
T. Lau:in»itis

toony 5
680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS °RCGOS

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 3 66-7281

0 ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORES(Body) TAISYMO
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Šulinskas & Son tel. 389-0571.

M. PHILIPPE IZZI
Prop.

SKAMBINKITE -

Skubiai 
išvalome, 

paimame, 
pristatome 

365-7146
Pharmade BRONX PARK Pharmacy

NETTOYEURS CLEANERS

LEO RATNER, B.P.H. L. PH.

NIEKO nekainuojantis ir greitas 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

coin/ corner 5e avė

7661-A CENTRALE
365-7146

495-90e AVĖ
coin / corner Bayne 365-1143

7576 CENTRALE - LASALLE - 365*0770

GUY
RICHARD
ROOFER-----COUVREUR

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

Richard1, kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sfžinlngol 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kol statote

364-1470 P,

1977. VI. 29

Mechanizuotas ratų ir kitų dalių reguliavimas. Uorės (Body) taisymas ir 
dafymos naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės - 
De LaVerendrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365* 3364.

7 psl.
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Linas Stošk evi<! iu s

MOKSLO UŽBAIGTUVĖS

Š. m.birželio 4dieną Ver- 
duno Catholic High School 
išleido abiturientų laidą,ku
rioje yra Ir penki lietuviai: 
Ona Ir Elzbieta Gudaitės, 
Juozas Jonelis, Jonas Skar
džius ir Linas Staškevičius. 
-Pastarasis ypatingai pasi
žymėjo moksle, gaudamas 
premijas už chemiją ir Ka
nados Istoriją. Linas taip

|)i. ,1 MaliSka 
Dantų gydytojas

- e -

) J4(’ >ur Sie-Cnt/ioine Ouest
><:(< 600

Jei: 8M-8B5, namu 4 88 - 852 8

DR. V. G1R1ŪN1ENĖ
Dantų gydytoja

- « -

5330 L'Assompticn Blvd. 

Montreal.

Tel. 255-3536

pat yra pirmas dvidešimties 
mokinių grupėje aukščiau
siais pažymiais baigusių 
mokyklą. Taip pat yra gavęs 
aukščiausią .pažymį mate - 
matlkos ir tiksluose moks
luose. Be to yra gavęs pažy
mėjimą kaip geras sporti
ninkas ir jam įteikta moky - 
tojų premija. Direktoriaus 
premija už "All-round scho
larship, loyalty and exel- 
lence"talp pat atiteko Linui, 
kuriam už tai buvo sukelta 
visos salės ovacija.

Be to, klek anksčiau mo
kykloje vykusiame literatū
ros festivalyje, Linas lai
mėjo aukščiausią premljąuž 
eilėraštį "Efficiency".

Ta proga tenka Liną su 
laimėjimais pasveikinti ir 
palinkėti nemažiau sėkmės 
tolimesnėse studijose.

Kitose mokyklose brandos 
atestatus gavo: Ina Lukoše- 
vlčlūtė, Kristina Nledvaral- 
tė, Vida Morkūnaltė.

Montreallo universitetus 
baigė ir diplomus gavo: Lin
da Gudaltė - Baršauskienė, 
Gintaras ir Saulius Briklal, 
Leonardas Intas, Lilija Jo- 
nelytė, Rūta Montvllaltė, Rū
ta Rudlnskaltė, Darius Su- 
batls /bostonlškls/, Susan 
Vaitekūnas, Karen Brigitte

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q.

T ei. 932 - 6662; namų 73? • 968 1.

naivių ts-nes atstovai ta
rė atatinkamą žodį. Iš atkš - 
tės visi nužygiavo su vėlia
vomis į katedrą.

Baltlečlų kunigai, kiekvie
nas savokalba atskaitė mal
das. Po jų buvo giedami tau
tiniai himnai. Sekė religinis 
koncertas,kimiame dalyvavo

LEONAS GUREOCAS 
Salei Manager 

(Lietuvii atstovas)

GM

Dr.A.S. Popieraitis
R.A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C^ E.R.C.S.Ic'

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

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimonche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 

7626, rue Central St., Vide LaSalle

366-9742

365-0505

' ADVOKATAS

R. J. Hšganaitis, b*. bcl
216 St. Paul W., Montreal, P-Ū-
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 

Montreal, Quebec H33 2E3
Tel. (514) 871-1430____________________

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A. B.c.L.
168 Noir* Dame Street E.Juite 205. 

' Tel: 866-2063; 866-2064

8 psl.

IŠVYKSTA LIETUVAITE
Stasės Baršauskienės ini

ciatyva Ir jos pačios namuo
se buvo surengtos Išleistu
vės Rimai Tekutytel, šią va
sarą perslkellančlal nuola - 
tintam apsigyvenimui įMa- 
nltobą. Nuo susirinkusiųjų 
Rima gavo dovanų ir susi-

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac + Buick ★ Astra 
t NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I 

NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 

MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 

PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
fAanageriu

LEO GUREKAS_________

mujMontreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
I At the eno pi Sherbrook* Street Westl

WALTER TRUMPA B. Sc.
LES IMMEUBLES

m a i n v i I I e • p o i r i e r i
REALTIES

Pirkti ar parduoti namus, žemes sklypus ar kita nekilnojama 
turtą Laurentians kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės 
795 Šte Adele Blvd., Ste- ADELE, P.Q. - Tel. 229 -3186 - 
Tiesiogine tel. linija iš Montrealio - 430-3516.

JONAS&,COTECEĘALTIES
5159 DE MAISONNEUVE BLVD., WEST, MONTREAL, P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIIČAITIS
VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 Tel: 482-0772, namu 366-7041 

© Royal Trust VMliBI i,
*

Atstovas J. Skučas, 
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 

Tel. 354-0360, namu722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO

- PIRKIME - PARDAVIME 
( Specialybė - sklypai ir žeme)

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

D.N, SALTRUKON/S
^yut»i }į #

Sylka Realties Inc.
445 Jeon Talon West, Suite 305

ISST Tel: 273-9181 -2- 3, Res. 737-0844.
Foto M.L.S. Montreal, Que.
Sistema.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

tel.727-3120 Namų 376-3781
Agentūra veikia nuo 1 9 4 5 m.

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

Kredito Kooperatyvas
M6HC°A89e St' T°r°n'°' °1”' • Tel- 532-3400

AKTYVAI — virš 12 milijonu
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

Pirmadieniais 10-3 E term, indėlius 1 metų 8’/4%

Antradieniais 10-3
E pensijų ir namų s-tas 9%

= taupomąsias s-tas 7%
Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas 6%

Ketvirtadieniais 10-8

Penktadieniais 10 8
= DUODA PASKOLAS:

z asmenines 9’/2%
Šeštadieniais 9-1 E nekiln. turto 9'/4%
Sekmadieniais 9.30-1 = investacines 10%

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

Nemokoma visu nariu gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBfi

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

LEFEBVRE & ROBERT
AMfUBLMfNT - FURNITURE |—» 1

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU .w **

BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

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

o Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE ::r 4e AVENUE ASAlll 363-3887 
| 7643 CINTRALI 366-1282 (OKCORATION) I

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

Telefonas: 766'6827

Temtin, ind. 3 metams 9,0% Nemok. gyv)bės ,pdr iki $10-000 
Duoda nemokama gyvybes apdrau- u- kolos 
dą iki S2.000 uz taup. s-tos sumas. F

MOKA Už: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines 10,5%
Taupomąsias s-tas 8%.'. Nekiln. turto 10,0%
VŽ pensijų pianą 8,5% Čekių kredito 12.0%
Termin. ind. 1 metams 8,75% Investacines nuo 10,5%
Termin. ind. 2 metams 8.75%

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
B v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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