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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

NAUJAS BANDYMAS
Š.m.ltepos 8 d.PO vyriau

sybė atšaukė Bill 1 Ir pasiū
lė jo peržiūrėtą versiją, pa
vadintą Bill 1O1. Tuo pačiu 
automatiškai nutraukė BUI 1 
debatus, kurie buvo vedami 
Įstatymų Komis įjos. JI per
žiūrėjo apie 62 pasisakymus 
dėl šio kalbos įstatymo Iš 
įvairių . organizacijų, grupių 
tr pavienių asmenų.

Sis naujas, gudrus bandy
mas parodo,kad vyriausybė 
nenori daugiau girdėti jokių 
pasisakymų/ ne peržiūrėtų li
ko virš 200/, tr tuo pačiu 
nenori būti apkaltinta, kad 
neteisėtai nutraukė debatus .

Normali procedūra sus
tabdyti debatus būtų pare tkš - 
tl, kad yra pakankamai In
formuoti antrajam įstatymo 
skaitymui.

Prleštokį manevrą aiškiai 
pasisakė Bryce Mackasey, 
kuris jį pavadino "pasityčio
jimu Iš parlamentarinių tai
syklių ir tuo pačiu posūkiu į 
į dlktatortnį valdymo keltą".

TRUDEAU IR HORNER 
ALBERTOJE
Kanados premjeras ir jo 

naujausias kabineto mtnlste- ‘ 
ris, buvęs konservatorius , 
Jack Horner lankėsi Alber
toje Ir kalbėjo apie Kanados 
vienybės reikalingumą. 
Premjeras priminė,kad visa 
Kanada padėjo Albertai atsi
gauti per Depresijos laiko - 
tarpį.

Vakarų provincijos niekad 
net nepagalvojo, kad galėtų 
būti tokių,kurie norėtų su
skaldyti kraštą, kol nebuvo 
Išrinktas Renė Levesque.

KANCLERIS SCHMIDT 
LANKOSI KANADOJE IR JAV

Vakarų Vokietijos kanele - 
ris Helmut Schmidt numato 
praleisti 2 savaites Š. Ame
rikoje. Vieną Savaitę pas
kirs pasikalbėjimams su 
Trudeau ir prezidentu Car - 
ter1 lu Washtngtone.

PABĖGO KINIEČIŲ PILOTAS
Kinijos karo lakūnas pabė

go į Talwan’ą su MlG-19 , 
džetu. Viešai atsisakė ko
munistų partijos. Jis tvirti
no žurnalistams, kad dauge

PASAULIO SPORTO OLIMPIADOS MONTREAL YJE METINEI SUKAKČIAI PRISIMINTI - SPORTO ST ADI JON AS IR SPORTININKU KAIMELIS Nuotrauka H. Adomonio.

lyje vietų kilę Kinijoje nera
mumai buvo numalšinti ka
riuomenės pagalba. Mao 
našlė su pritarėjais dar te
beturinti įtakos .Kinija netu
rinti pakankamai stiprios 
karluomenės,kad galėtų įsi
veržti ir užimti Talwaną.

LIŪTYS KUBOJE
Didelės liūtys sumenkino 

Kubos cukraus švendrių nu
ėmimą, kuris prasideda 
gruodžio mėti, ir baigiasi btr 
žello gale.

Kuba gauna 80% užsienio 
kapitalo už cukrų.

Iš 14 provincijų auginančių 
cukrošvendres, gal 8 pajėgė 
nuimti pakankamai derliaus, 
dedant darbininkams milži
niškas pastangas.

Didelę derliaus dalį gauna 
Sov.Sąjunga palankiomis Ku
bai kainomis. Kuba, tačiau, 
nortpardavlnėtl cukrų Ir at
viroje rinkoje, uždirbant 
gryną pinigą, kad galėtų 
pirkti reikalingų prekių Iš 
Vakarų kraštų.

NIGERIJA SIŪLO IŠEITI
Nigerijos - populiariausio 

Afrikos krašto- prezidentas 
Obasanjo ragina Afrikos 
Vienybės Organizaciją su - 
kurti vienetą, kuris būtų Į - 
galiotas sustabdyti konfltk - 
tus tarp Afrikos kraštų.

Kreipdamasis į metinį 
OAU /Organization of Afri- 
kan Unity/ suvažiavimą, 
prez. Obasanjo kaltlno"ma - 
chlnaCljas taip vadinamų 
mūsų draugų Iš užsienio" , 
sukeliančias Ideologinius 
konfliktus, suskaldydamas 
daugumos juodųjų valdomą 
kontinentą.

Jis taip pat relpėsl į Ro- 
dezljos besikivirčijančias 
Išlaisvinimo grupes- Iš - 
spręsti ginčus ir parodyti 
"tikslo Ir veiksmo vienybę".

Jis išreiškė savo pritari
mą JAV ir Anglijos pastan
goms sutvarkyti perėjimą 
prie juodųjų daugumos val
džios, baltųjų valdomoje Ro
de z įjoję.

KANADIEČIŲ GERBŪVIS
Vidutinis kanadietis šian

dien yra dvigubai paslturln-' 
tls, negu jis buvo prieš 30

Komiteto posėdyje buvo 
nutarta Išleisti 
/Newsletter/,kuris būtų Iš - 
siuntinėjamas visiems pa- 
baltlečlų laikraščiams, ra
dio programoms, vietiniams 
demonstractjųkomttetams Ir 
visuomenininkams. Pirmas 
žiniaraštis jau Išspausdintas 
Ir šią savaitę bus išsiųstas . 
Žiniaraštis bus anglų kalba 
ir žadama išleisti kas dvi

1977 m JULY - LIEPOS B d.

vyksta į Rochester, New 
York kalbėti apie demonst
racijas. Jei kitos vietovės 
norėtų, kad egzek. darbo ko
miteto narys atvyktų Į jų ko
lonijas pasitart apie de
monstracijas, prašome 
kreiptis į Viktorą Naką, 1668 
Bowers Ave., Birmingham, 

žiniaraštį, Mr 48OO8 /313/ 645-5926.
Kongresmanas R. Blan

chard/D/ MI, pažadėjo para
šyti prez. J. Carter laišką , 
raginant, kad jis atkreiptų 
dėmesį į Pabaltlečtų Žygį Už 
Žmogaus Teises Ir atvyktų į 
demonstracijas.Egz. Darbo 
Komitetas posėdžiaus su 
kongrm. R. Blanchar Ir dls - 
kutuos šio žygio re įkalus -

PABALTIEČIŲ ŽYGIO UŽ ŽMOGAUS TEISES DEMONSTRACI JOS 
Egzekutyvlnls darbo ko- savaites.

mltetas jau Išsiuntė pakvte- 1977 m. liepos 16-17 d. d. , 
tlmus prezidentui Carter’iul, egzek. darbo komiteto narys 
A. Solzhenltsyn'ut, rep. M.
Fenwlck/R/ Ir sen.H.Jack - 
son/D/, kurte yra kviečiami 
kaip pagr Ind in ta l de monstrą- 
cljųkalbėtojai. Taip pat, bus 
kviečiami kiti kongresmanai 
Į garbės svečius.

metų, sprendžiant pagal pa - 
jfeunų įsigyti reikmenų ir 
gauti aptarnavimą.

Vidutinis kanadietis trigu
bai geriau gyvena, negu 
prieš 50 metiį Ir aštuongu
bai nuo Konfederacijos pasi
rašymo, Sir John A. Macdo
nald laikų.

BRAŽINSKAI APELIUOJA
CLEVELAND^
Š.m.birželio 23 Ir 27 d. d. 

Clevelando spaudoje,radio Ir 
TV pasirodė ir atsakinėjo į 
klausimus Algirdas Bražins
kas . Ieškodamas užtarimo, 
kad leistų jam pasilikti Ame
rikoje Ir nedeportuotų įSov . 
Sąjungą. Grąslno susldegln - parašyti depres įjos metais . 
sląs geriau kartu su savo tė
vu.

Ilgesnius pasikalbėjimus 
Įdėjo TodayShow tr Morning 
E <change.

Vie name pas įkalbėjime A . 
Bražinskas tvirtino, kad jis 
su tėvu turėję šrattnlus šau
tuvus, o palydovė buvo per - 
šauta kulkos.Kąd juos Inkrl- 
mlnuotų-esą KGB žmogus ją 
peršovęs.

GIEDRĖ KAUKAITĖ NEW 
YORK’o SCENOJE
Lyrinis sopranas Iš Vil

niaus, kaip rašo The New 
York Times, debiutavo Car
negie Recital Hall, padainuo
dama operų arijas, lietuvių 
liaudies dainas Ir moderniš
kas kompozicijas.

TRALIALIA. . .
Rūstį radio programlntn- 

kal šiomis dienomis pradėjo 
vartoti Joan Baez, Johnny 
Cash ir kitų amerikonų dai
nininkų populiarias dtanas , 
Jas s a va tp ko me ntuoda m i , 
įrodant kaip pažeidžiamos 
civilinės teisės Amerikoje. 
/Jei ne muzika- jų žmonės 
visai tų komentarų neklau
sytų/. ŠI programa truko 
45 minutes, sudarė dalį bū - 
slmos nuolatinės programos, 
Ieškant netobulumų JAV-se 
dėl Žmogaus Teis tų./Kai 
kurtos dainos komentuoja
mos, nors jų tekstai buvo

To, žinoma, komentatoriai 
nepažymi, o gal Ir patys net 
nežino/.

Rado, mat, su kuo susily
ginti. Paprastas pavyzdys: 
neseniai puikiai Išlelsta- 
gerame popieriuje tr labai 
geromis reprodukcijomis 
Iliustruota knyga apie 
lietuvių dailę, kurioje nega - 
Įėjo Išvengti vieno žymaus 
mūsų dailininko čia atvaizdo. 
Jis matomas kartu su kitu 
Lietuvoje gyvenančiu žinomu 
dailininku. Po atvalzdu-kalp 
jokiame pasaulio meno Is
torijos ar pan. le tdlnyje, tuo 
labiau tokio aukšto kvallte.to 
knygoje- tik viena pavardė’. 
Pažįstant sovietus- 
aišku, kurt.. .

labai
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PRIEŠ 30 METU ! Pirmieji lietuviai iš DP stovyklų Vokietijoje 1947 m. 
atvykę i An gllją. Min. K. Balutis jų viena grupę aplankė ir nusifotografavo".

Rick Merryman, Depart
ment of Natural Resources, 
kuris tvarko demonstracijų 
leidimus, paskambino komi
tetui Ir pranešė, kad Pabal- 
tlečlų Žygis ,bus vienintelė 
grupė ruošianti demonstra
cijas tuo laiku Lincoln Me
morial. Jis dalyvaus Egz. 
Darbo Komiteto posėdyje 
Washington'e.

Komitetas numato, kad iš 
’ Illinois atvyks 300, iš MI- 

chlgano 1OO, -iš Ohio 1OO, Iš 
New Yorko 300, Iš Mass. / 
Conn. 1OO Iš Pennsylvania/ 
Maryland 1OO Ir Iš Kanados 
1OO. Viską sudedant, išeina 
11OO, nors lietuvių kvota yra 
1OOO. Latvių ir estų sudėti
nė kvota- 1OOO.

Kiekvienas demonstracijų 
komitetas rūpinasi savo ko
lonijos susisiekimo priemo
nėmis Ir nakvyne. Kitos vie
tovės jau rūpinasi lėšų tel
kimu, palengvinant susisieki
mo kalnas.

Norint Ilgesnio pranešimo, 
pasikalbėjimo ar tnformacl- 
jų-krelptls į Viktorą Naką , 
1668 Bowers Ave. , Birming
ham, MI 48008,/313/ 645 - 
5926.

Pabaltlečtų Žygis už Žmo
gaus Teises,egzek. Darbo 

Komitetas

RUSŲ DISIDENTAI RAŠO
Rusų disidentų žurnalo 

Pose v 1977 balandžio nu
meryje randame tokių žinių: 
- Vienos Vilniaus Vidurinės 
mokyklos abiturientų grupė 
buvo pašalinta Iš mokyklos 
du mėnesiai prieš mokslo 

metų pabaigą Ir neleista lai
kyti baigminių egzaminų.Tuo 
būdu tokiems moksleiviams 
užkirstas kelias stoti į uni
versitetą. Priežastis - pas 
tuos moksleivius rasti Sa- 
charov'o tr Solženltsyn'opa
veikslai.
- Londono Lenkų Leidykla 
Gryf Išleido Adam Moszyns- 
kl'o knygą Llsta Katynska . 
Tai Katyne Ir kitose Sovietų 
Sąjungos vietose nužudytų 
lenkų karininkų sąrašai. Au
torius nurodo 8722 pavardes, 
Iš kurių daugiau kaip 4000 
žuvusių Katyne. Nežiūrint 
sovietų pastangų kaltę už šį 
nusikaltimą primesti vokie
čiams, šiandien nėra abejo
nių, kad tikrieji žudynių kal
tininkai yra sovietai. TuoSe 
sąrašuose gali būti Ir lietu
vių Iš Vilniaus krašto,kuris 
tuo laiku buvo lenkų okupuo
tas.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
INSTITUTAS

Tautinių šoklų mokytojų- 
vadovų kursuose,kurle įvyks 
š.m. rugplūčlo 21-28 d.d. 
Dainavos stovyklavietėje ■ 
15100 Austin Rd. .Manches - 
ter, Mich. 48158., muz. Vyt . 
Strolla skaitys paskaitą LIE
TUVIU TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
MUZIKA rugplūčlo 21 d.

Kursuose teoretines Ir 
praktines pamokas dėstys 
šioje srityje patyrę mokyto
jai: G. Armonlenė.L.Braž - 
dlenė, G. Brelchmanlenė, M . 
Chalnauskas,G. Gobtenė, R. 
Karaslejlenė, K. Marljošle- 
nė, J.Matulaitienė,N.Puple- 
nė, L.Sagys.

Pataisa: Mano straips
nyje apie KLK suvažiavimą 
korespondencijoje buvo pa
rašyta,kad p.p. Kojelalčlat 
KLFondui paaukojo $ 1OO . 
OOO, o per suvažiavimą A. 
Kojelaltls /tabako ūkių sa - 
vlnlnkas/ dar Išrašė čekį 
$3. OOO.

NL redakcija birželio 15d. 
laidoje padarė klaidą, suma
žindama nulių skaičių. . .

Suvažiavimo sekr. J.Karka

P. s. Atsiprašome auto
rių trliečiančius asmenis už 
suminėtą korektūros klaidą . 
Taipgi tr už nesuminėtą, nes 
praleistas paragrafas nr.37, 
kuris buvo nurodytas statu
to pakeitime- minint pilna - 
teis Iškurną su $10 Įnašu. NL
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30 metų klevo lapo Šaly

EGZILINE LENKU VYRIAUSYBE ATSISAKO VILNIAUS
Pavergtųjų Tautų organ!- žtuočlų užkariautas lenkų

nuo jų. Galbūt mes nepagal
vojome, kad daugelio mūsų 
senieji tėveliai, broliai ir 
sesės paliesti nepalyginamai 
žiauresnės likimo rankos, 
taipgi ešalonals dundės-tik 
priešinga kryptlm-į Rytus. .

Čia panašumas taip jų ir 
mūsų ešalonų baigiasi. Mes 
važiavome naujos pastogės , 
laimės Ir rytojaus Ieškoda
mi, o jie važiavo užverkto
mis akimis, palikę savąsias 
sodybas su krauju Ir prakai
tu apšlakštytals laukais - 
žlaurlon nelaimėn. . .

Kažkodėl likimo ranka 
mūsų mažą tautą palietė 
pernelyg žiauriai, skaudžiai 
Už ką? Kodėl? Kam ji tiek 
blogo padarė, kad geras jos 
ketvirtadalis tapo lyg vana - 
go nagų nuo kamieno atplėš
tas amžinai. Tai balsi tra
gedija. Ji prasidėjo 1941 me
tais Ir tęsėsi maždaug 1O 
metų. Galbūt, tat vienas Iš 
balsiausių laikotarpių, už
griuvusių mūsų nelaimingą
ją Lietuvą.

Tarp d/lejų milžinų 4-tus 
metus vykusios kruvinos 
grumtynės ne tik nušlavė 
mūsų Lietuvos Ištisus kai
mus Ir miestus, bet jų pasė
koje tauta panešė didžiulius 
nuostolius žmonėmis, ypač 
jaunimu, tautos puikiausiais 
žiedais, kurie tapo nuskinti, 
ar Išvežti į Vakarus IrRytus.

O daugeliui mūsų tapo su
jaukti vist jaunystės planai, 
ar niekais nuėjo Lietuvoje 
Išeitieji gimnazijos mokslai 
Tik mažas mūsų procentas 
tesugebėjo Ieškoti tolimes
nio kelio į aukštuosius 
mokslus šiapus Atlanto, ku
rie tada mums buvo sunkiai 
prieinami tiek kalbiniai, tiek 
finansiniai. Keletą laimin
gesniųjų patalkė ant Išsila
vinusių giminių ar šiaip nuo 
nuoširdžių Išmintingų žmo
nių, kurte nepagailėjo gero 
patarimo, padrąsinimo ar 
paramos. Kad vienas ar ki
tas mūsų talentas nenuėjo 
niekais Ir atsiekė vienokio 
ar kitokio laipsnio.

Tai maždaug toks likimas 
šių Lietuvos medelių,galingų 
likimo rankų pasodintų šia
pus Atlanto.

Jie visi prigijo šiame Dle- 
vopalalmlntame krašte. Įsi
kūrė jie įvairiai, pagal savo 
lietuviškus gabumus, ku
rie ms Išvystyti progų Ir ga
limybių radosi apsčiai.

O tautos kamienas,pergy
venęs žiauriausias karo Ir 
pokario audras, dabar ugdo 
naujas atžalas, stengdamasis 
Išsaugoti savo tūkstančių 
metų lietuvišką egzistenciją.

D. N. Baltr ukon ts

Trisdešimt metų'. Juk tai 
bevelk pusė šio mirtingo 
žmogaus gyvenimo. Juk tai 
daugelio mūsų pat t geriausia 
amžiaus dalis,praleista šio
je svetingoje, tačiau sveti
moje šalyje, kuri Kanada va
dinasi.

Prisimena dar pradžios 
mokyklos laikai,kuomet pir
mą kartą teko steniniuose 
žemėlapiuose susipažinti su 
šios mūsų žemelės pusrutu
liais. Tuomet dar vaikiškos 
akys žvelgė į tuos didžiulius, 
šaltai dvelkiančius žemyno 
plotus, nusidriekusius nuo 
Atlanto lig Paclflko vande - 
nynų, o pačiame viršuje, sie
kiančius link Siaurės Poliaus 
kur tik baltosios meškos ir 
eskimai grumiasi už būvį.

Per visą tą tuščiai atro
dantį plotą, nusėtą tūkstan - 
člais ežerų, ežerėlių,Išraiz
gytų didžių upių Ir upelių, 
tarsi milžino pėdos- nu
sidriekę didžiulės raidės- 
KANADA.

Nė sapnuote nesapnavai, 
kad šis tolimas, šaltas ir 
pustuštis kraštas taps mūsų 
antrąja tėvyne. . .

®

Šie 1977 metai daugeliui 
mūsų, pokarinių emigrantų , 
yra labai reikšmingi. Jie 
reiškia 30 metų, kai pirmo
sios bangos jaunų, praeito 
karo audrų iš mūsų senosios 
Tėvynės išblokštų jaunuolių 
Išsilaipinome šio didžiulio 
kontinento rytinėse pakran
tėse. '

Manau, daugelis mūsų, tų 
Istorinių 1947 m. pionierių, 
dabar pasklidusių po šios 
didžiulės Kanados platybes- 
nuo Montreal to Iki Vancou- 
ver'Io-kurle skaitys šias ei
lutes, prisimins tos pirmos 
minutės, valandos Ir dienos 
pakeliui nuo Halifax'o link 
šiaurės Quebec'o, Ontario ar 
Manltobos miškų stovyklų ar 
įvairių metalų kasyklų.

Tai buvo tikrai neužmirš
tamos dienos Ir momentai, 
kai mūsų ešalonal dundėjo 
per šios didžiulės šalies ne
aprėpiamus plotus.

Žavėjo mus Quebec'o pro
vincijos šv. Lauryno pakran
tės, Saguenay krašto legen- 
darlnės Indėnų karalystės , 
kur man teko vėlesniais lai
kais daug kartų perkeliauti 
nuostabiai puikūs kalnai su 
giliais slėniais,kurių nega
lima užmiršti.

Taip keliavo daugelis Iš 
mūsų,-dalelė mažos lietuvių 
tautos, nešami galingos liki
mo rankos į naują gyvenimą, 
į naują rytojų.Toli rytuose , 
už Atlanto, pasiliko mūsų 
Lietuva, mūsų senieji tėve
liai, sesės Ir broliai. Jie pa
siliko tenai, šiurpioje neži
nomybėje, Dievo Ir kitokio 
likimo valioje. O mes dun
dėjome vis toliau Ir toliau 
2 p sI.

PANORAMA
PENKTAS LAIŠKAS iŠ AMERIKOS

Kompiuteriai už asilus. 
Neseniai New Yorko dien
raštis "Dally News" jau ant
ru kartu įsidėjo savo poli
tinio apžvalgininko straipsnį, 
kuriame rašoma, kad ame
rikiečiai parduos rusams 
virvę, kuri juos pačius ga
lėtų pakarti. Sakoma, kad 
sovietai labai norėtų gauti 
Amerikoje gamintus kom
piuterius Cyber 76, kurte 
jiems esą reikalingi mete - 
rlologlniams stebėjimams. 
Viena, juos gaminanti fir
ma, jau baigianti susitarti 
dėl jų pardavimo už 15 mil. 
dolerių. Sakoma, kad dr.H. 
Ktsstngerls, norėdamas žūt 
būt palaikyti su sovietais 
detantę, jiems tokius kom
piuterius prižadėjęs parduot. 
Bet ekspertai pareiškė, kad 
sovietai tuos kompiuterius 
galės naudoti Ir visai ki
tiems tikslams,būtent: sekti 
Amerikos šnipus - satelitus 
erdvėje, Amerikos povan
deninius laivus su atomi
niais užtaisais ir skriejan
čias raketas. O ką sovietai 
Iš savo pusės siūlo ameri
konams ? Ogi neseniai pa
siūlė parduoti labai nupi
gintomis kainomis. . . ark
lius, mulus ir asilus, nebe 
po 25 dol. už galvą. Ir ką 
Amerika, 1OO % motori
zuota šalis.su tais mulais ir 
asilais darytų? Nebent ark
lienos "hot dogs". Kad su
tartis dar būtų patrauklesnė, 
sovietai siūlo ir vodką, kaip 
tikrą "bargalną" ir vieton 
dabar imamos kainos 5 dol. 
už galioną, tik po 1, 25 dol. 
Nieko sau mainai. .. Bet tas 
biznis staiga buvo nutrauk
tas : kaip spauda pranešė, 
prez. Carterls birželio 6 d. 
per saugumo viršininką Z. 
Brzezinski Įsakė komercijos 
sekretorei Juanitat Kreps 
šį sandėrį anuliuoti. . .

Iš Lietuvos kilęs žydas 
rašytojas pagerbtas pre ml - 
ja. Neseniai Lietuvių Rašy
tojų Draugijos paskirtą lite
ratūros premiją 1OOO dol 
už 1976 m. laimėjo Izraely
je gyvenąs , Iš Lletuvos ki
lęs žydas rašytojas Icchokas

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

“N L’ REDAKCIJAI
Šiuo reaguoju Į straipsnį 

"Daugiau dėmes lo T .Fondul" 
NL Nr. 21. Nežinau, ar Iš 
Isterijos dėl tėvynės prara
dimo ar Iš pasididžiavimo 
dėl naujos materialiniai 
turtingos buities sukūrimo 
atsirado mumyse manta per 
jėgą patrioto vardo siekimo. 
Per tą dvasią dažnai net ne- 
užtarnautus pagyrimus, 
"gulbės giesmes", bemaž, 
visi laikraščiai rašo. Gal ne 
Iš blogos valios, bet iš sku
bos Ir nesupratimo, naudo
jant netinkamą medžiagą, 
statomas kultūrinis pastatas, 
byra. Kultūringa kritika yra 
tas stebuklingas vaistas, 
kuris supuvusią, netinkamą 
medžiagą paverčia į gerą, 
tačiau net ir užsispyręs, 
kietasprandis žemaitis re
daktorius, spausdinda
mas kritiką, su laiku dėl 
"patriotų" atakos, jei ne iš 
proto, tai Iš redakcijos Iš
varomas . S tuo kel lu e Ida ml, 
pamirškime apie Išlaisvini
mą ir Išlikimą ir susirūpin
kime apie laidotuves Ir 
karsto Įsigijimą,.

Šluos žodžius rašau savo 
sąžinės raginamas, nes kri

Meras. Jam premija pa
skirta už "Ateities" leidyk
los Išleistą veikalą "Strip
tizas ". Kaip knygos aplanke 
rašoma, Meras, dar būda
mas valkas, 1941 m. vokie
čiams okupavus Lietuvą Ir 
jo tėvus naciams sušaudžius, 
jis buvo slapstomas lietuvių 
ūkininkų Kelmės apylinkėse 
su kitais žydukais. Sovie
tams vėl sugrįžus į Lietuvą, 
jis yra dėkingas tiems lie
tuviams ūkininkams už jo 
Išgelbėjimą. Meras toliau 
gyveno Kelmėje, mokėsi Ir 
bendradarbiavo Lietu - 
vos spaudoje. Vėliau persi
kėlė į Kauną, kur baigė 
Politechnikos Ins t itutą Ir 
dirbo savo specialybėje 
kartu užsiimdamas rašyba. 
Parašė Ir Išleido bent ke
lias knygas, apysakas ir ro
manus, kuriuos Vilniuje iš
leido leidykla "Vaga". Šios 
jo knygos turėjo didelį pa
sisekimą Ir netrukus buvo 
Išverstos ir Išleistos rusij 
kalba, lenkų, vokiečių, če
kų, prancūzų Ir kitomis kal
bomis. Bet paskutinį Mero 
kūrinį "Skrlpttzą" "Vagos" 
leidykla atsisakė Išleisti, 
esą jo kūrinys neatitinkąs 
socialistinei temai. 1972 m. 
Meras su šeima persikėlė į 
Izraelį Ir apsigyveno Holon 
vietovėje. Iš čia jis susirišo 
su "Ate lt les" leidykla ir štai 
jau turime net premijuotą 
veikalą. Dėl "Striptizo" li
teratūrinės vertės lai pasi
sako kritikai, tik viena pa
sakytina, kad veikalas para
šytas puikia Ir tobula lietu
vių kalba, kurios galėtų pa
vydėti ne vienas lietuvių,kad 
Ir garsus rašytojas.

Kai dabar Įsivyravo "na
cių bendradarbių ir karo nu
sikaltėlių" Ieškojimas net 
ten, kur jų Iš viso nėra, ar 
nebūtų gerai, kad kas nors 
aplankytų rašytoją Merą : jis 
tikrai nekaltintų visos lie
tuvių tautos žydų naikinimu, 
kaip tai daro Izraelyje kitas 
gyvenąs, iš Lietuvos kilęs 
Dovas Levinas arba kiti, ten 
specialiai sovietų slaptosios 
policijos atsiųsti apmokyti 
agentai. A. Beržinis 

tiką rašydamas, malonų NL 
redaktorių jau ne pirmą 
kartą įtraukiau į neužtar
nautą bėdą. Gaila, kad L. 
D a mulls, NL rašydamas 
girdėtus pletkus, pats to 
laikraščio neskaito, nes pa
telkta minėto "senimo" pa
vardė, nesukeltų abejonių. 
Be to, pasiskaitęs ir apsi
galvojęs, nebūtų radęs rei
kalo niekus rašyti.

Dėl politikos - nežiūrint 
ar patriotinė gulbė, lydeka 
ar vėžys tautinį vežimą 
trauko, kiti du "Išgamos" 
partneriai visuomet į prie
šingas puses judės.

Kanados valdžios siekian
čių politikų Išlaidas ne val
džia, bet pilkieji nepolitiniai 
piliečiai per teisėtą prie
vartą apmoka /daugiau apie 
tai NL Nr. 17/. Aš nuošir
džiai stoviu už dvasinę ir 
materialinę auką tautos la
bui, bet kritikuoju organą be 
organizuotos bendruomenės, 
kuri T. Fondą daro pasitu
rinčiųjų / $ 1OO/ narių as
meniškuoju kromellu . Tai 
primena tragiškai pasibai
gusią, nekonstltuclnę, as
menišką T. Vado konstituci
ją- 

zactjos pirmininkui St. Se
nkui teko Išsamiai pas įkal
bėti su egzlllnės lenkų vy
riausybės ministru pirmi
ninku Kazlmfer Sabbat, ku
ris pareiškė, jog lenkai at
sisako Vilniaus, jei turės 
savo ranką Kaune.

Ką ten lenkų "ranka" tik
rumoje reikštų, tiesioginio 
atsakymo nebuvo gauta, bet 
premjeras užtikrino, kad 
tai nebūtų joks Lietuvos su
verenumo sumažinimas 
Taip pat pareiškė, kad len
kai nebesvajoja apie jokią 
ateities uniją. Kad lenkų po
litika praeityje buvo labai 
klaidinga Ir kad ateityje bus 
mėginama tas visas klaidas 
atitaisyti. Iš tolimesnio pa
sikalbėjimo aiškėjo, kad 
"ranka" reikštų kokias nors 
garantijas dėl likusių lenkų 
Lietuvoje.

Pasikalbėjimas buvo il
gas, bet esminiai dalykai 
paduoti čia. Taip pat prem
jeras kelis kartus pakartojo, 
kad šių laikų lenkų troški
mas yra matyti Lietuvą vi
sada laisvą ir nepriklauso
mą. Sį pasikalbėjimą girdė
jo dar keli buvę aukšto laips
nio lenkų karininkai, taip 
pat kongreso pirmininkas J. 
Buczko. Premjeras sutiko, 
kad šios mintys būtų pa
skelbtos lietuviškoje spau
doje.

T fe pareiškimai, be abejų 
yra labai svarbūs ir gali bū
ti net Istorinės reikšmės. 
To priežąstys gali būti įvai
rios, bet svarbiausia gali 
būti neatslliktmas nuo so
vietinės Lenkijos politikos, 
nes ta Lenkija seniai jau 
Vilnių Lietuvai grąžino. Ži
noma, sovietinių rusų poli
tikos padiktuota pagal prin
cipą "Vilnius jūsų, o jūs 
mūsų".

Taip pat negalima neat
kreipti dėmesio Ir į šių lai
kų bes Ikelčlanč tą tarptautinę 
politiką. Mėginama laikytis 
principo, kad kieno Ir kada 
užgrobtos žemės ar miestai, 
grįžta tikriems jų savinin
kams. Žydai atgavo savo že
mes, prarastas prieš porą 
tūkstančių metų. Turkai at
siima Kretos salos dalį, o 
patys lenkai jaučiasi teisin
gai atsiėmę vokiečių - kry-

Žmonės nėra vienas kito 
nuosavybė, bet Dievo valkai, 
klaidžiojantys pačių sukur - 
tose gyvenimo džiunglėse.

B. Bač iūnas
S tmcoe, Ont. 

t

SLA VAJUS PASISEKĖ 
CHICAGOJE

Paskelbtas naujas SLA va
jus, atrodo, Chlcagoje pasi
sekęs. Nemažu kuopų dar
buotojų rūpesčiu, įrašyta pa
pildomų apdraudų ir naujų 
narių. Geras vajus, kuriame 
sutelkta daug nuolaidos Ir be 
didelių sąlygų, pritraukė 
žmonių susidomėjimą. Ne
žiūrint amžiaus Ir visokių 
Ilgų buvo leista įsirašyti. 
Tikėkime, kad Išeis visiems 
į gerą. SLA organizacijai 
rūpi, kad lietuvis pasinaudo
tų jų pačių sukrautu kapitalu 
ar apdraudos pavidale, jtad 
lietuviai galėtų SLA padėti 
Ilgiau gyvuoti.

Chlcagos Apskrities pas
kutiniame susirinkime, Kaip 
Pr. Šulas rašo, diskusijose 
buvodauglau kreipiamas dė
mesys, kad Chlcagos ir apy
linkių SLA nariai turėtų kur 
nors netoli savobuvelnę-na- 
mus ar vasarvietę. Tuo pa- 

pamario žemes. Jiems da
bar lengviau darosi supras
ti, kodėl Vilnija turi būti 
grąžinta Lietuvai.

Ir premjeras J.Sabbat., 
laiko Vilnių ir Lvovą "len
kiškais" miestais, pastebė
damas, kad Ir lietuviai bei 
ukrainiečiai gali turėti savo 
nuomones dėl tų savo mies
tų. O gi tie tikrai turi savo 
nuomones, tuo netenka net 
abejoti. Kad Vilnius tikrai 
nebuvo "Lenkiškas" tautine 
prasme, parodo žydų gyven
tojų skaičius, nes jų buvo 
apie 50 %. O kur lietuviai 
ir kitos gausios tautybės ?

Greičiausiai, premjeras 
turi galvoje kultūrinį lenkiš
kumą, bet tai jau lenkų rei
kalas. Mums svarbu, kad 
lenkai Vilniaus jau atsisako 
ir reikia laukti, kad tai kada .. 
nors bus padaryta ne nau- . 
juose Suvalkuose, bet Jung
tinių Tautų rūmuose.

Tuo tarpu geros ir šios 
pirmos kregždės. Lenkams 
gražinant Lietuvos sostinę ; 
bei jos plačias apylinkes 
taip pat ir visas lietuviškas 
sritis, būtų padarytas dide
lis žingsnis įgyvendinant 
talką tarp abiejų kaimyni
nių tautų, sustiprinant jė
gas visų Rytų-Vakarą Euro - 
pos tautų, kurtos jau seniai 
yra tarp rusų ir vokiečių 
tautų kūjo ir priekalo.

Be grąžinimo lietuviams, 
ukrainiečiams ir čekams 
žemių bei miestų, Lenkija 
niekada negali turėti atel- 
ties. Tą aiškiai įrodė Ir pa- — 
šimtinio pasaulinio karo re- _ 
zultatai. Tą, be abejo, ge
rai supranta žymesni lenkų 
politikai ir tuo galima pa
aiškinti jų naujus posūkius.

Belieka stebėti, ką paro
dys ateitis. O ji tegali atneš'- . 
ti Sovietų Rusijos žlugimą 
Ir pavergtų tautų prtslkėll- , . 
mą.

S. Setkus

gilintų artimesnį nartų susi
bičiuliavimą, pagyvintų Ir 
susidomėjimą SLA veikla .i. 
Bendravimas tarp narių at-: 
neštų daugiau naudos, negu 
dabar pas kitus kamplnėjant: 
negalime sueiti Ir laisvai ,
kada norime, veikti. Vygdo- 
moji Taryba Ir SLA vadovy
bė turėtų tuo reikalu daugiau 
tartis su čikaglečlats. Juk 
čia yra daugumos organiza
cijų centrai Ir čia vyksta 
daugybė visokių suvažiavi
mų, švenčių, o mes SLA na
rtai neturime kur prisi
glausti ir svečių padėti. Tai 
ryškiai parodė, praėjęs SLA 
seimas: Chlcaga turi tiek 
daug narių, tiek dau praei
tyje nuveikė, todėl Ir ateity
je reikia dėti pastangas, kad 
SLA gyvuotų. Turint savo 
gūžtelę, gal Ir jaunimas su 
senimu Imtų bendrauti-Jau
nimui reikia duoti progos 
dirbti judėjime.Tad pagalvo
kime .

« Pranui Ir Algirdui Bra
žinskams, kuriems gręsla 
Ištrėmimas Iš Amerikos, 
belieka vienas kovos keltas- 
bylos vedimas už pasilikimą 
Amerikoje. Pasirodo, kad 
jiems tegali tik padėti kon- 
gresmanai Irprez. Carterls. 
Birželio pabaigoje jie abu 
lankėsi Čikagoje, kur buvo 
Altos Ir kitų organizacijų 
suorganizuotas peticijų pa- 
s įrašinėj Imas, kad juos pri
imtų nuolatiniam apsigyve
nimui. Iki šiol kova nugalė
ta tik prieš Sovietų Rusiją. 
Tačiau dar ji nebaigta ’ Ir 
lietuviškoji visuomenė dar 
gali jiems padėti.

Balys S vai ta:
Chicago, ill. USA.
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TAUTOS FONDAS ŽENGS 
VIENINGO DARBO KELIU

S. m. birželio 25 d.Lietu
vių Namuose įvyko _specia
lus Kanados Lietuvių Tautos 
Fondo Atstovybės posėdis , 
kuriame dalyvavo ir Vilko 
pirm. dr. K. Valiūnas, Iše įvi
jos TFTarybos pirm. Inž. J. 
Valaitis, nepriklausomos 
Lietuvos konsulas Kanadai 
dr. J. Žmuldzlnas ir nemaža 
lietuvių organizacijų vadovų, 
veikėjų.

Posėdį pradėjo Kanados 
TF Atstovybės pirm. J. Val- 
čellūnas tr paprašė Vilko 
plrm-ko padaryti praneši
ma. Jo sutrumpintas turinys, 
maždaug toks:

Šie metai politiškai yra 
labai svarbūs Europai, nes 
jau prasidėjo Belgrado kon
ferencija. Vilkui per dr. Ge
rutį pavyko sueiti į glaudų 
kontaktą su Centrine Žmo
gaus Teisių Komistja,esan
čia Lozanoje, Šveicarijoje . 
Komisijoj yra daug žymių 
Intelektualų Ir mokslininkų , 
tarptautinės teisės žinovų. 
Jie paruošė tr patiekė me
morandumus bet kitus doku-

joj. Visa medžiaga daugiau
sia liečia Žmogaus Teistų 
pažeidimus. Iš lietuvių ko
misijos nariu yra dr. D.Kri
vickas. Be to, Vilkas savo 
keltu Žmogaus Teisių pažei
dimo reikalu medžiagą taip 
pat patiekė Belgrado Konfe
rencijai. Tikimasi, kad šie 
klausimai bus svarstomi, šių 
metų gale. Pirmininkas ar 
kiti Vilko nariai vykti į Bel
gradą nenumato, nes žinoma, 
kad ten posėdžiai yra labai 
uždari. Nesentai žydų mo
terų delegacija be jokių 
skrupulų buvo susodinta į 
lėktuvą ir Išsiųsta Iš kur at
vyko.

Belgrado Konferencijoje, 
Amerikos Ambasados sąsta
te yra p.Shear,kuris mums 
palankus ir gerai žino pa- 
baltlečlų persekiojimus.

Europos ateities klausi
mus besvarstant, gana įdomu 
yra tat, kad anglai staiga ė- 
mė tr susirūpino apie. . .ko
munizmo pavojų. Taigi Bel
grade gal pradės pūsti mums 
šiltesni vėjai.

Perėjęs prie kitų klausi
mų Vilko p-kas pažymėjo , 

girdi, lyg nerl- 
atsklrų lietuvių 
lankymosi Wa- 
Amerlka žino,

tr Bendruomenė, o Vilkui 
lankantis Washington 'e .ne
patogumų nebūna.

Kaip ten bebūtų, Vilku do
mėjimasis auga.Vltkan atet- 

sklria. Šita nauja padėtis 
ats trado nuo prae Itų metų . 
Visuomenė tatai žino, nors 
Apiertkos lietuvių spaudoj 
apie tai neskelbta. Paklau- na ir jaunimas. Turima po- 
sus, ar galima būtų apie tai 
parašyti Kanados lietuvių 
spaudoje,pirmininkas atsakė 
kad tiesą sakyti galima ir 
re ik ta.

Ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Vadovybėj esama 
ž mo n tų .kuriuose yra tenden
cijų visiems lietuviams va
dovauti. . .

Bet, bendrai- yra daugiau 
džiuginančių dalykų. Su mū
sų Diplomatijos atstovais 
Vakarų pasaulyje Vilkas tu
ri labai sklandų bendradar
biavimą. Pasitarimai vyksta 
su Alta.Balfu ir JAV Lietu
vių Bendruomenės Vadovybe. 
Su Kanados Lietuvių Bend
ruomene santykių nėra. Bet 
bendrai vis Amerikos bend - 
ruomenln Inkai jų skilimui 
Išspręsti Vilko pagalbos ne - 
prašė.

Kai kas, 
mauja dėl 
delegacijų 
shtngton'e. 
kas yra Vilkas, Altą, Balfas

zltyvtų priaugančių žmonių . 
Praktiškai Vitkui ne tiek 
svarbu jo narių priklausy
mas kuriat nors mūsų par
tijai. . .

Vilkas nori patiekti tau
tiečiams ir kitataučiams 
tikslią tr teisingą Informa
ciją. Šalia radio pranešimų, 
duodama spaudos leidinių . 
Neseniai Išleista anglų kai - 
ba knygelė apie RomąKalan- 
tą. Remiamas Ltet.Kat. Baž. 
Kronikų Išleidimas knygų 
pavidale. Numatoma netru
kus išleisti dokumentinę 
knygą apie lietuvių žydų san
tykius. Ieškomas redaktorius

Bražinskų apsigyvenimo 
klausimas dar neišrištas . Jų 
byla sprendžiama Kaliforni
joje .

Visiems Vilko pozity
viems darbams labai reika
lingos lėšos, bet apie tat pa
informuoti gali T.Fondo Ta
rybos

Inž. 
Fondo 

Pirmininkas.
' J. Valaitis nusakė 

tikslus, kurių bene

pats pagrindinis yra Vilko 
rėmimas. Fondas kartu yra 
ir vtsuomenlpėorganlzacija, 
valdžioj Inkorporuota,turin
ti savo statutą. Fondo tinklas 
plečiamas. Ypač norima ar
timiausių ryšių su Kanados 
lietuviais Ir šio posėdžio 
tikslas yra Išgirsti Kanados 
lietuvių balsą nei nuomones. 
Statutą teks priderinti ar 
keisti, kad tik būtų visur 
sklandus darbas.

Dabar su visais,kurie pa
aukoja 1OO ar daugiau dole - 
rtų, ryšiai palaikomi tiesio
giniai. Mieli ir visi tie,ku
rte aukoja 25 dol ar mažiau. 
Pastarieji atstovaujami per 
Fondo Atstovybes ar Įgalio
tinius .

Kanadlečlallabai sielojasi 
Tautos Fondo reikalais. Tik
rai mums nemalonus yra 
Altos atsisakymas remti 
Vilką finansiniai. Todėl, gal 
būt, vienas mūsų veikėjas 
siūlė sudaryti Komisiją Ka
nados Lietuvių Fondo Statu
to parengimui. Tačiau, dau
gumas susirinkusių pasisa
kė, kad gal tai reikštų skal
dymąsi ar atsiskyrimą, o

Tautos Fondo Įgaliotinis Kanadoje 
J. Vaičeliūnas ir A. Firavičius — 
Toronto apylinkės įgaliotinis.

kanadiečiai tokių dalykų 
vengia. Pasižadėta Ir toliau 
dirbti be jokių naujovių. Sta
tuto siūlytojas savo projektą 
ats lėmė.

Vliko ir T. Fondo vyr. va
dovai labai dėkojo už taip 
gausią^ paramą Uglšiol ir 
džiaugėsi kanadiečių pasiža
dėjimu ir toliau našiai dirb
ti.

Pavergtų tautiečių užtari
mas Ir T ėvyne i laisvės sie
kimas mumyse niekad neiš
blės'.

L Indas D a m u 11 s

mentus įvairių kraštų vy- kad mūsų pačių tarpe vis at- 
rlausybėms, dalyvaujan- slranda nemalonių reiškinių, 
etoms Belgrado konferencl- Amerikoje- ALTA jau jokių

algimanto skiltis
REZOLIUCIJOS AR KALTINIMAI ?

Aušra Jurašienė apie padėti Lietuvoje

Kažin ar LKDS konferen
cijos rezoliucijų vienas pa
ragrafas, besąlyginiai pa
smerkęs JAV L let. Be ndruo- 
menę, atliko pozityvų Ir 
naudingą darbą įvairių lie- 
tyvlškų veiksnių konsolida
vimo arenoje. Principal,pi
lietinė drąsa, kartais Ir bū
tina pareiga prabilti, nere
tai yra geri atributai, bet 
šiuo atveju, toks stalgus at
sisėdimas teisėjo suole yra 
garsus /gal net vienašalis/ 
pasmerkimo skelbimas, tam 
tikrų stebėtojų tarpe Iššaukė 
nuostabą.

Atrodo, kad tos rezoliu
cijos tekstų sudarytojams 
buvo paduota nevisiškai ob
jektyvi medžiaga Ir klaidingi 
faktai. Tik tokiu būdu gali
ma aiškinti/ar teisinti/ tuos 
punktus, kur Liet. Bendruo
menė remiama prie sienos 
Ir kaltinama dar visai ne
įrodytu nusikaltimu. Leng
vas sunkiais žodžiais sval- 
dymasls, dar nėra joks ar
gumentas ar įrodytas faktas. 
Norėtus! tikėti,kad paskelb
tos viešumai rezoliucijos, 
tėra tik projektai, bendry
bės, kurios reikalingos di
desnio redagavimo Ir aky- 
lesnės konkretlzacljos. Bū
tų visai normalu tr visiškai 

, nestebėtina, kad LKDS su
važiavimo Clevelande metu 
buvo įvairių pasiūlymų,skir
tingų nuomonių, gal net ir 
labai radikalių pasisakymų. 
Tai kiekvienos organizaci
jos visai normalūs tr sveiki 
reiškiniai,tačiau einant vie
šumon tr oficialiai skelbiant 
rezoliucijų tekstus, reikėtų 
daugiau apdairumo, tikslin
gumo Ir bendrosios sveikos 
nuovokos. Kitu atveju rimti 
dalykai nesunkiai gali virsti 
bevelk šypsenos tevertu ob
jektu, gali nukentėti dėl to 
Ir pačios organizacijos oru
mas. Aišku, bendrieji mo
tyvai yra kilnūs tr neabejo
tinai grindžiami patrioti
niais nusiteikimais, tačiau 
taip lengvai mesti visą svorį 
vienon svarstyklių pusėn Ir 
bekompromlsIntai užsianga
žuoti, kažin ar sveika ir 
ateičiai naudinga.

Savotišku netikrumu dvel- 
’ kla ir rezoliucijų tekstas 

apte bendradarbiavimą su 
Lietuvos pavergėju irjo 
1977. VII. >

agentais. Tat daugiau tik 
tuščių žodžių salvė, nors 
Itin įmantriai šaukianti. Iš
skyrus kasmetinius, gana 
gausius turistus Iš čia so- 
vletlnamon Lietuvon, kurte 
dokumentų tvarkymo reika
lais tiesiogiai ar per kelio
nių agentūras bendrauja su 
sovietinėmis ambasadomis 
ir ar jų konsulartntals pa
reigūnais,. dar niekas niekur 
nebendravo. Tai viena. Ant
ra, Vilniaus įstaigos vargiai 
ar kada gautų leidimą iš 
Maskvos pradėti bendravimą 
ar bendradarbiavimą su eg- 
zllų "buržuaziniais naciona
listiniais" vienetais. Tat jau 
birtų tik sapnas, bet ne tik
rovė. Tiesa, "Vilnies" Ir 
"Laisvės" kalibro tautiečiai 
gauna Iš ten "nusipelniusių 
veikėjų" titulus ar garbės 
doktoratus, bet tas mūsų vi
siškai neveikia tr neliečia. 
Gi dėl pirmo atvejo /tų ke
lionių/, atrodo, jau senai 
tarpusavy Išsiaiškinta, pri
imta Ir suprasta, kad kali
ntų aplankymas tegalimas1 
tik per kalėjimo administra
ciją Ir budrią akį turinčius 
sargybinius. Ar tie lankymai 
būtini, reikalingi Ir pagei
daujami, atrodo, jau pakan
kamai plačiai Išdiskutuota, 
aiškintasi tr atitinkamos Iš
vados sudarytos. Tuo rei
kalu bet kurtos rezoliucijos 
jau gerokai pavėluotos.Vie
nas bičiulis, paskaitęs šio 
rašinio tekstą, gana rimtai 
nusiteikęs pastebėjo, girdi, 
ko čia tau plėšytis dėl tų,ar 
kitų rezoliucijų. Esą įvairios 
rezoliucijos tapo neatskiria
ma Išeivijos lietuvių veiklos 
dalimi, tiesiog neatskiria
mu postulatu. Jos rašomos, 
redaguojamos, skelbiamos, 
iš Įprastinės energijos tr 
tėra tik sceninė rutina. Nie
kas jų nesilaiko, niekas ne
vykdo. Tariama, kad rezo
liucijų paskelbimu pareiga 
atliekama, sąžinė užmigdo
ma. Šiaip jau veiklą Ir etiką 
diktuoja ne rezoliucijų teks
tai, bet kasdienybės Ir re
alios situacijos suvokimas. 
Rezoliucijos Ir penkmetlnlal 
planai labai populiarūs so
vietinėje orbitoje, bet ir ten, 
planavimas sau, o gyvenimo 
realybė vėl sau. Ar pas mus 
kitaip 7 __

(Tasa iš praeito numerio)
Kasdienybėje yra sričių, kurios 

faktiškai yra jau užimtos rusų. Tai 
yra savotiškos sritys: namų valdy
bos, buitinio aptarnavimo kombina
tai, komisariatai, pasų stalai. Rajonų 
vykdomuosiuose komitetuose dirba 
daugiausiai rusai. Rusams priimtina 
sritis - tas liečia daužiau moteris -
yra parduotuvės. Parduotuvėse go
riau kreiptis iš karte rusiškai, jeigu 
nori, kad tau greičiau, atsakytų ir 
gautum nusipirkti.

Keiksmažodžiai - tai pati populia
riausia rusų kalbos klestėjimo sritis 
mieste ii- kaime, ir faktiškai jie yr 
nepakeičiami, nes lietuviški keiks
mažodžiai - per švelnūs dabarčiai.

• Transporto sistemoje taip pat 
smarkiai įsigali rusų kalba. Ir jeigu 
kartais yra stengiamasi naudoti lie
tuvių kalbą, tai toji lietuvių kalba 
taip skamba, kad kartais būna ne 
visai malonu klausytis. Pavyzdžiui, 
Vilniaus geležinkelio stotyje pap
rastai garsiakalbis praneša: ’’Prasi
deda į s i s o d i n i m a s į traukinį 
nį Vilnius - Klaipėda. Įsisodinimaą 
vyksta iš trečios platformos". Tai 
yra grynas "kalkės” - paraidžiui 
vertimas iš rusų kalbos, ir niekas
negali suprasti, kaip pats žmogus 
"įsisodina" į traukinį.
. Reikia' pasakyti, kad lituanistikos 
specialistai, studentai, kalbininkai 
deda labai dideles pastangas, šva
rindami kalbą kasdienybėje, eidami 
per..'krautuves, parduotuves, taisy- 
da?“: - x- >. —>-v-
ga

ni užrašus, prašydami taisyklin- 
tarti ir 1.1.

prievarta brukama tautų brolybė 
įgalima iškreiptus pavidalus, vietoj 
draugystės žadina neapykantą. 
Kasdienybėje rusų ir lietuvių san
tykiai dažnai būna nenatūralūs. Tai 
gimdo nuolatinę įtampą, konfliktus, 
skundus. Rusai tuoj mėgsta griebtis 
politinės demagogijos ir kaltinti lie
tuvius nacionalizmu, fašizmu, šovi-
nizmu. Lietuviai vieni linkę yra nu
sileisti dėl šventos ramybės ir ge
riau kalbėti rusiškai, kiti -yra linkę 
kartais panaudoti ir kumštį, nusi
keikti ar griebtis muštynių. Bet vie
nu ar kitu atveju tas nežadina tar
pusavio simpatijų. Ir apsunkina lie
tuvių bendravimą, net ir su tais ru
sais, kurie yra bendraminčiai.

Kai aš palikau Lietuvą, man atro
dė, kad tas'lietuvių tautos.atsparu
mas, kurį mūsų tauta įsigijo kaip 
kokį priešnuodį spaudos draudimo 
metais, išliko ir persidavė ateinan
čioms kartoms. Tas vidinis atsparu
mas palaiko ir neleidžia išsigimti ir 
išnykti lietuvių kalbai. Bet pastarų
jų metų faktai kelia šiek tiek didesnį 
susirūpinimą - tą aš jau dabar galiu 
dpugiau spręsti sekdama spaudą, 
nebe iš savo asmeninės patirties.

Gatvėse įspūdis atvykstantiems 
būna nevienodas, įvairus. Kaunas 
atrodo labai lietuviškas miestas, 
Vilnius - žymiąi mažiau. Jau vien dėl 
to, kad, kaip minėjau, tos sritys, su 
kuriomis tenka susidurti atvyku
siam žmogui, paprastai yra daugiau 
surusintos, pavyzdžiui, transportas.

Rusų kalbos paplitimo atžvilgiu, 
Lietuva skiriasi nuo Estijos. Šita 
maža mūsų sesė, kuri procentiniu 
atžvilgiu yra blogesnėje padėtyje - 
joje gyvena daugiau rusų, negu Lie
tuvoje, iš tikrųjų laikosi labai užda
rai ir labai sunkiai mokosi rusų kal
bos. Gal būt, dėl to, kad jų kalba yra 
ugro-finų kilmės, ir jiems tikrai sun
ku slavų kalbos išmokti, o gal dėl 

sa.o uždaro charakterio. Bet net ir 
estų inteligentai kalba su stipriu ir 
sunkiai suprantamu akcentu. Lietu
viai mokosi rusų kalbos gan lengvai 
ir pagal savo švelnų būdą, matyt, 
daug daugiau yra linkę atsakinėti 
gatvėse į klausimus ir kalbėti rusiš
kai, negu, pavyzdžiui, estai. Jeigu 
Taline paklausi krautuvėse rusiškai, 
kadangi lietuviškai jie nesupras, o 
estiškai mes nemokam, tai reikės 
gerokai palaukti, kol jie atkreips į 
tave dėmesį. Ne dėl to, kad jie būtų 
nemandagūs, bet kartais jie nenori 
girdėti.

Patys estai mėgsta pasakoti, kad 
kai gatvėje sutinka rusą, ieškantį 
kokios nors susisiekimo priemonės 
(o rusai mėgsta važiuoti į Taliną - 
pasižiūrėti mažų siaurų gatvyčių), ir 
rusas paklausia, pagal Maskvos ma
dą, kur čia yra metro, tai estas savo 
laužyta kalba labai stengiasi preci
ziškai išaiškinti gatvės Jtryptį, nuro
do iki rotušės, pasukti į dešinę ir 
po to dar į kairę... Kai ten svečias 
nuvyksta, tai jis randa miesto tuale
tą, kadangi metro Taline iš viso nė
ra. Tikriausiai, tai anekdotas. Bet 
mūsų kraštuose anekdotai yra ne tik 
sąmojus. Tai savotiška priemonė 
išreikšti, ką iš tikrųjų jauti ar gal
voji.

Praeitą rudenį krito į akis kai vi
suose laikraščiuose pasipylą 
straipsniai, kuriuose buvo aprašo
mas nepaprastas rusų kalbos grožis, 
tos kalbos svarba ir reikšmė, kad tai 
esanti Lenino kalba ir 1.1.

Greitai paaiškėjo, kad tas tūrėjo 
visasąjunginį mastą, kad rusų kalbai 
ypatingas dėmesys buvo atkreiptas 
1975 gale ir kad Taškente įvyko 
mokslinė rusų kalbos konferencija, 
plataus masto renginys, į kurį susi
rinko atstovai iš visų respublikų. 
Pranešimus padarė atsakingi asme
nys ir kalbininkai. Apie šią konfe
renciją gana plačiai rašė Kronika (23 
nr.).

Pastarųjų metų spaudoje pas
kelbti' faktai liudija apie ryškias 
pastangas paskatinti rusų kalbos 
įsisavinimą ir paversti ją bendrana- 
cionalinę kalba. Nemanyčiau, kad 
tas procesas galėtų būti dirbtinai 
itin pagreitintas ir kad pavojus būtų 
artimiausio dešimtmečio bėgyje, 
bet, žiūrint iš tolimos perspektyvos, 
vienu ar kitu būdu lietuvių kalbai 
rusų kalbos priverstinis skiepijimas 
sudaro rimtą grėsmę.

Norėčiau paliesti skirtingą šios 
temos aspektą ir trumpai pakalbėti 
apie tai, kas man, atrodo, dar yra 
grėsmingiau už rusifikaciją.

Tai - mūsų tautoje vykdomas so
vietizacijos procesas. i

Tai reiškinys, kuris veikia iš vi
daus lietuvių sąmonę, mąstymą, gy
venimo būdą, papročius ir žmonių 
santykius. ■

Apie rusifikaciją lengviau spręsti 
iš tolo, kadangi tai yra istoriškai jau 
pažįstamas reiškinys, kuris mums 
neleidžia turėti iliuzijų dėl rusų pa
garbos mūsų kalbai ir raštui.

Sovietizacija yra grynai tarybinės 
santvarkos produktas, yra naujas 
reiškinys,kuris nukreiptas išugdyti 
naują, tarybinį žmogų, nepriklauso
mai kokios tautybės jis bebūtų.

Tam yra skirtas auklėjamasis 
darbas darželiuose ir mokyklose, vi
suomeninis darbas aukštosiose mo
kyklose, įstaigose ir gamyklose.

Naujo tarybinio žmogaus kūrimas 
yra paremtas kad ir tokiais punk
tais: įdiegti komunistinės "moralės”

principus (juos reikia pradėti diegti 
nu pirmųjų žingsnių), įsisavinti 
marksizmą - leninizmą (kas būtų ne
blogai), bet kaip vienintelį teisingą 
mokymą, kaip vienintelę neklystan
čią filosofiją, atmetant iš anksto bet 
kokias kitas žmogiško mąstymo for
mas, kalbėti ir galvoti komunistiš
kai, neturėti savo nuomonės, būti 
principingu, vadinasi, kovoti su 
liaudies priešais, o juo gali tapti po
tencialiai kiekvienas. Kovoti su sve-i 
timom buržuazinėm įtakom, su sve-1 
tima filosofija, su svetimom pažiū
rom, būti ateistu (nori ar nenori) ir 
kovoti su religiniais prietarais (net 
savo viduje), pasmerkti "buržuazinį 
nacionalizmą", kritiškai vertinti 
Lietuvos praeitį, visą dėmesį skirti 
pažangių revoliucinių jėgų ir kovų 
istorijai ir 1.1. Visus šiuos tarybinius 
standartus galima suvesti į vieną 
formulę: Visa, kas netarnauja tary
binei ideologijai, yra jai priešiška ir 
atmestina. Principas, būdingas dik
tatoriškom sistemom.

Pažvelgus šiuo požiūriu, net tai, 
kas kuriama ar daroma Lietuvoj 
kultūros srityje, teatre, kine, įgyja 
tą vadinamą antrą "dugną", kitą ta
rybinę prasmę. Ko yra verti tie 
tūkstantiniai tiražai, kokią misiją 
turi tarybinė literatūra be savo es
tetinės misijos, kam turi tarnauti 
lietuviški teatrai, lietuviški filmai...

Kodėl taip yra skatinamaliaudies 
saviveikla ir ko yra vertos kai kurios 
istorinės studijos, kurios nušviečia 
praeitį reikiama "šviesa”. Lietuviški 
papročiai išvirsta į tarybines šven
tes. Abejingumas ir aplaidumas api
ma darbščią tautą. Tie tarybiniai 
"naujo žmogaus” standartai turi už
mušti gyvą mintį, kritišką galvoji
mą, tiesos ieškojimą, savarankišką 
protavimą, pasipriešinimą melui. 
Vadinami komunistiniai idealai turi 
užslopinti tautinę dvasią, sąmonin
gumą ir sąžinės balsą. Tarybišku- 
mas - tai ne tik vienintelė ir nekves- 
tinuojama komunistinė ideologija, 
kuria iš esmės niekas nebetiki, tai 
yra savotiška mąstymo uniforma, 
prisitaikusios vidutinybės modelis, 
kuris gina savo menkavertiškumą 
aukštomis frazėmis, po kuriomis 
slepiasi pyktis ir netolerancija vis
kam, kas neįtelpa į duotuosius tary
binio gyvenimo standartus. Tiek 
praktiškoje, tiek ir dvasinėj, filoso
finėj plotmėje.

Šiandien su visais lietuviais Lie
tuvoje gali susišnekėti lietuviškai, 
bet ne su visais gali susikalbėti, 
daiktus vadinant tikrais jų vardais. 
Ne iš visų gali išgirsti gyvą, auten
tišką žodį, blaivią, išmintingą mąs
tyseną (kažkada taip būdingą gal
votiems mūsų kaimiečiams). Vieni 
nenori išreikšti savo dvasinio iden
titeto iš atsargumo irdešimtmečiais 
skiepytos baimės. Kiti - jau iš įpra
timo galvoti tarybinėm laikraštinėm 
frazėm, nebeturėti savo nuomonės, 
nebekelti klausimų, į kuriuos vistiek 
nesurasi atsakymų. Ar iš ambicijos - 
ginti savo prisitaikėlišką galvoseną, 
kaip ir savo trapią, sunkia kaina 
įgytą egzistenciją. Tai ir yra sovie
tizacijos pasekmės, kurias gali pa
justi tik gyvendamas ten, - jos sun
kiau įžiūrimos iš tolo. Tai keičia 
žmogų iš vidaus. Tarybiniai mąsty
mo standartai, kuriuos įspaudžiama 
jaunystėje ir kuriuos žmogus nešasi 
per gyvenimą, kaip proto uniformą, 
atbukina imlumą aplinkai, naikina 

lietuvio atsparumą, savigarbą ir 
kartais skatina išdavystę. Bet ir čia 
reikės laiko, kol šis reiškinys taps (o 
gal niekad netaps) masiniu. Šiandien 
mes galime didžiuotis lietuvių iš
tverme ir kūrybiškumu. (Elta)

3 psl.
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Pradėdami, tęsdami ar 
ruošdamiesi vasaros atosto
goms .turime-šalia kelionių , 
giminių lankymo, svečlavl- 
mosl, maudymosi ar vasar -

vo lietuvių kalbą, kurt dažnai 
apsiriboja tik mažu.kasdte- 
ntntų reikalų žodynėliu.

Atsigaivinę ne tik fiziniai 
bet Ir dvasiniai- jausimės

$ A Ja Pi

VASARĖLĘ 
GRAŽIĄ .ŽALIĄ
PASITINKA
KAS TIK GALI: 
IR PAUKŠTELIAI. 
IR DRUGIAI, 
IR VAIKUČIAI 
NEKANTRIAI.

vlečtų tvarkymo, dar vieną , 
labai gerą atsinaujinimo bū - 
dą.

Nebeskaltyklme tiek daug 
laikraščių/ mūsiškė spauda 
Irgi atostogauja/. Palikime 
nuošaliai gerokai sumenku
sias televizijos vasarines 
programas,kurios daug lai
ko suryja. Nutarkime,pamė
ginkime skaityti lietuvišką 
knygą. Gamtos prieglobstyje 
lietuviška knyga, kas ir nėra 
per daug prie jos pripratęs , 
atrodys žymiai patrauklesnė 
ir suaugusiems Ir valkams .

Tėvai- įsidėkite J kelionės 
krepšį valkams 
liaudies pasakų, 
dailių ir įdomių 
kurių čia nemažai 
ir kurias lengva
Prieš gulant, ar prie laužo , 
ar šiaip pogulio metu pa
sidarykime sau naują prog- 
ramą:skattyklme balsiai sa
vo valkams pasakaitę. Vė
liau, jei ne tuoj, jie bus jums 
už tai dėkingi Ir prisimins 
jas su malonumu'. O Ir jūs, 
nejučiomis per jas pajaunė
site'.

Patys pas tryžktme bent po 
vieną lietuvišką knygą per 
atostogas paskaityti. Jų yra 
didelis pasirinkimas pagal 
temas ir pagal stilių: yra 
premijuotosios Ir geros ne
premijuotos los, rafinuotos , 
tiesioginės atsiminimų kny
gos , dokumentinės, poezijos 
Ir 1.1. Yra parašytų poli
ruota, įmantria kalba, yra, 
nenusiminkime. Ir lengvai 
suprantamai parašytų. Jos 
visos mus praturtins, prl 
mins ką pamiršome .pagilins 
mūsų jausmus Ir supratimą 
tam,ką galvojome, kad žino
me. Tuo atgaivinsime Ir sa-

lietuviškų 
sue U luotų 
knygelių , 
Išle Idome 
skaityti .

Draugo romano 
šįmet laimėjo Ka- 

už romaną

D-jos Išeivijoje

K į r u KA $

APSISTOJA PAILSĖTI, 
APLINKA PASIGROŽĖTI. 
PAKLAUSYKIME KARTU 
KĄ JIS SAKO PAMAŽU:

"KAM SKUBĖTI,KAI GRAŽU, 
AŠ TIK KARTĄ GYVENU'." 
JEIGU KALBĄ JO MOKĖTUM, 
ĮDOMIAI PASIKALBĖTUM'.

RUSVO PLAUKO APSIAUSTUKAS, 
TAI PŪKUOTAS KIRMINUKAS 
ATVINGIUOJA TAKELIU 
SAVO LĖTU ŽINGSNELIU.

GĖLYTES APLANKO,
VABALIUKUS RENKA,
KAD ŽIEDŲ NESKRIAUSTŲ,
LAPELIŲ NEGRAUŽTŲ.

tikrai,atsinaujinę, atsigavę, 
ir lengviau bus pradėti nau - 
ją darbo ar veiklos sezoną.

Geriausios vasaros su- 
knyga'. b .

Lietuvių Rašytojų D-jos 
premija už 1976 m. Išleistą 
knygą paskirta šįmet Iccho- 
kul Merui už romaną Strip
tizas, Arba Paryžius-Roma- 
Paryžius. Laureatas, dabar 
gyvenąs Izraelyje, žymus 
lietuvių rašytojas bendra
darbiauja Ir Išeivijos perio
dinėje spaudoje, yra Lietuvių 
Rašytojų 
narys.

26-ąjį 
konkursą
zys Almenas 
SAUJA SKATIKU. ŠI ' knyga 
ypač pasižymi nuotykiais , 
personažų sąmojingumu, be
sikeičiančiais Ir stalgiai be
sipinančiais vaizdais. Veiks
mas vyksta šiame kontinente, 
už Intriguoja Ir nepaleidžia 
skaitytojo Iki pat pabaigos.

Reikta pažymėti,kad likai 
bos atžvilgiu labai lengvai 
skaitos t.

Viena paskutinių Išleistų , 
grakščiai Ir originaliai A. 
Abromalttenės džiovintų gė
lių karpiniais papuošta kny
gelė valkams - Karklų Kati - 
nukal,Birutės Vytienės.

Rafinuotą ir įdomią Edu
ardo Cinzo knygą Raudonojo 
Arklio Vasara paskutiniu 
metu premijavo Lietuvių 
Akademinis Sambūris Mont- 
realyje, suteikdamas Vinco 
Krėvės literatūrinę premiją, 

ei .

JI VISIEMS
DUOS DOVANŲ: 
ŠILTŲ SAULĖS 
SPINDULIŲ, 
O VAIKUČIAMS 
DAR LINKSMAS 
JI ATOSTOGAS 
ATNEŠ'.

D 4 fe V U X* i® KĄOYT
AR MATEI MAŽYTE 
DIEVULIO KARVYTĘ ?
JI RETAI SKRAJOJA 
VIS SKUBA, BĖGIOJA.

Nejaugi šis įvykis Iš tiesų buvo pasėka banalios šei
myninės meilės Istorijos, nejaugi kažkur įlankoj temstant 
tą sekmadienį susitiko du laivai ir. . .Kad ir labai norint , 
nebuvo įmanoma pamiršti tą prakeiktą ne vietoj įkaltą vi
nį'.

Donatas bandė prisiminti Tonkūną. Bent ši trikampio 
ašis tiesiog fatališkai netiko savo rolei. Minkštų, baltų 
rankų,labai tvarkingas vyras, nuo kurio dvelkė nevatzduo- 
tas atsainus džentelmeniškumas. Ką jis sakė tada tame 
baliuje,kai buvo paminėta Sadauskienė? "Atsargiai, ji vie
na mūsų pirmaujančių ponių'." Ir tai su Ironijos atspalviu. 
Bent taip tada atrodė Donatui. O ironija su aistra nesiri
ša. Džiaugsmas, pyktis, neapykanta - visa tai gali būti Iš
virkščioji aistros pusė,tačiau ne Ironija. . .Tat pilnai ne- . 
paneigė aferos galimybės, bet kad ji privestų prie tokio 
žingsnio. . .

-Ir tas bastard neplaukė į įlanką žuvų gaudyti', 
sukandęs dantis, tars t atspėjęs Donato minčių eigą, tarė 
Algis.

-O kodėl gi ne? Iš kur tu galt žinoti ?
-Užtai,kad žinau jį. . .Tai buvo dar seniai, kai aš iš

plaukdavau su tėvu. Ir kartais jis plaukdavo su mumis .Jis 
draugavo su tėvu tada. Aš nežinojau kodėl,bet dabar žt - 
nau. Ir jis tik sėdėdavo,kaip durnius. Aš ir tėvas gaudy- 
davom žuvį, bet jis- ot ne'. Ta žuvis jam buvo.. .Nu,kaip 
pasakyti? Per slimy.

- Gleivėta.
-Je. Gal taip. Ir jis. .. O, jis yra too refined, 

kad galėtų ten slieką ar krabą čiupinėti'. Tai kartais jam 
tėvas ant kablio užmaudavo. Bet daug taus la, jis tik sėdė
davo.

-Tai ko jis plaukdavo?
-Nu, dabar žinai’. Kad prie mano motinos komblnuo - 

tų’.
Logikos atsakyme trūko, tačiau Algis to nepastebėjo . 

Gyvenimas jam vėl buvo visiškai aiškus.
-Nu, ir jis kalbėdavosi su tėvu. Apie visokį meną ar 

ką. . .Jis baisų menininką vaizduoja. Bet tat viskas - tik 
vaizduoja.

Algio tikrumas buvo kategoriškas, Ir buvo bergždžia 
pasiūlyti, jog gal žmogus Išplaukdavo,kad jam patiko van- , 
duo Ir platūs horizontai, arba Ir dėl kompanijos. Jie va - ■ 
žlavo tuo metu 270 S greitkeliu Iš Vašingtono į šiaurę, Ir 
keltas buvo prigrūstas mašinų, nes daug kas važiavo į dar
bą. Kaip paprastai, Algis stengėsi važiuoti per greitai. Jis 
sukinėjo didįjį tėvo Pontiaką iš vienos kelio Unijos į kitą , 
tarsi tat būtų jo mažas volksvagenas. Iš esmės tai nedaug 
ką padėjo, tik nervino šalia važiuojančius, kur ie jam kelis 
kart net triūblno.

-Gal kiek lėčiau, - pasiūlė Donatas. - Tu, atrodo, ma
žai temiegojai.

-Kas nori miegot'. Godammit .’ Matai, dėl tavęs' pa
taikėm į patį r u s h hour'.

-Tat ką tu darei naktį ?
-Aš? Mums reikėjo važiuoti vakar, Ir kai tu nenore - 

jai, aš nuvažiavau į Baltlmorę. Motinos nebuvo namie, 
nu, tai aš Ieškojau.

-Palauk minutę. Motinos visai nebuvo ?
Algis .papurtė galvą.

pažinkime praeiti
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metu surišo rankas. Po to, liepė išsižioti Ir sakyti "a", 
o tuo metu jam ant burnos užmetė audeklo juostą ir ką 
tai darė užpakaly galvos, matomai, rišo. Tuomet aš vėl 
pasitraukiau nuo lango Ir priėjau prie durų,pro kurias 
Sakelį užrišta burna Ir rankomis Išvedė prie sunkvežl - 
mlo Ir pastūmė į sunkvežimį. Sunkvežimyje buvo berods, 
trys rusai sargybiniai,kurte kilnojo I kalinius į mašiną. 
Kurte spardėsi ar prieš Inos i, tuos mušdavo su kumštimi, 
nes šautuvų prie jų nemačiau. Juos vedė vieną po kito.
Man bestovint, Į tą sunkvežimį suguldė apie 15 kalinių.Vi
si buvo surištomis rankomis Ir užrištomis burnomis .Vle-

Kubllckas kalbėjo Vaitkui, kad reikalingas raštas kas
tuvams Iš Slralčių dvaro parvežti. Vaitkus atsakė, i jog 
raštą Išduos raštinėje. Kubllckas, kiek - žinau, tų kas - 
tuvų pargabenti nuvykęs nebuvo. Apie 21-22 vai. rusai pa
keitė kalėjimo vartų sargybą rusais.

Apie 22 vai.kas tai įsakė visiems Iš būstinės Išeiti 
Kas įsakė- nežinau, kur eiti- nepasakė. Aš Išėjau į kori
dorių, kuris eina į kiemą Ir mačiau,kad Iš kiemo pro
mane raštinės koridoriaus link nuėjo rusas- saugumo tar
nautojas Galkinas Ir rankose laikė virveles.

KALINIUS VEDA IŠ KAMERŲ
Atėjus Vlsagursktul ir Budglnut, prasidėjo kalinių ve

dimas iš II aukšto kamerų žemyn, nes buvo galima gir
dėti, kaip Vaitkus šaukė kalintus po vieną. Supratau, kad 
kalintus vedė Vaitkus, nes girdėjosi jo balsas' Ir kalinių 
su klumpėmis ėjimas. Aš koridoriuj prie lango prabuvau 
apie valandą su viršum. Man esant, visą laiką buvo gir - 
dėti kalinių vedimas Iš antro aukšto į pirmą. Kalintai bu
vo vedami surištomis rankomis užpakaly, kas netalp aiš
kiai matėsi, bet buvo matyti užpakaly galvų balti: raikš
čiai. Kalinius vedė pavieniui.

Vedant kalinius, mašinų motorai neūžė. Kalinius ka
reiviai keldavo į mašiną Ir pastumdavo. Kalintų prikro - 
vė 3 mašinas; vieną prikrovus,pavažiuodavo,Ir privažiuo
davo kita. Į prikrautas mašinas sulipdavo 4-5 rusų ka - 
relvlal. Kaliniai sunkvežimiuose- ar maštnose-buvo ne - 
sustatomi, o suguldomi ant kitas kito. Ar vedami kaliniai 
buvo skaudžiai mušami- nežinau, bet eidavo patys, veda
mi dviejų rusų kareivių. Kai trečia mašina nuvažiavo, aš 
Vlsagurgklul ir Budglnul pasakiau,jog,tur būt, kalinių ve
žimas baigtas, nes buvo numatyti tik 43 kaliniai sušaudy
ti ar Išvežti. Ar ką atsakė į tą mano kalbą VIsagurskis ir 
4 psl.

Budglnas, pasakyti negailu. Tai buvo apie 24 vai. nakties, 
Iš 24 į 25 d. birželio mėn. Stovint man II aukšte su Ža - 
Urnų Ir Kubltcku, į antrą aukštą užlipo Vaitkus Ir 2 rusų 
kareiviai, kurie nuėjo koridoriais link buvusios kalėjimo 
koplyčios. Jie atsidarė kameros duris, berods, dešimtos, 
Išvedė nesurištą vieną kalinį,kurio nepažinau, tr nustve - 
dė žemyn. Aš tuo laiku nuėjau link ambulator įjos, kurio - 
je kas tai buvo; kas buvo- nežinau, nes buvo tamsu.

SURIŠA RANKAS , UŽRIŠA BlnNAS [R 
SUGULDO Į SUNKVEŽIMIUS

Stovėdamas prie virtuvės laiptelių mačiau,kad kali - 
mus vedė ne į raštinę,bet į būstinę, Kai pravedė pro ko
ridoriaus duris, aš paėjau prie būstinės lango. Būstinė
je buvo silpna žvakės šviesa, elektra nedegė. Tuo laiku 
būstinėje buvo: NKVD-Istas Roslanas ir Galkinas Iš sau
gumo. Priešais juos sėdėjo du ar. trys nepažįstami ka - 
rlšklal. Prie durų mačiau atvestą kalinį, jo nepažinau, ir 
dar apie 4 žmones. Tuo metu Ročiaus nemačiau. Pro 
langą žiūrėti man niekas netrukdė, nes su manimi žiū
rėjo ir rusų sargybiniai, kurie stovėjo kieme. Man pasi
traukus nuo lango, tuojau Išvedė,berods;tą patį kalinį, ku- 
rį mačiau pro langą sargybos būstinėje. Pastebėjau, kad 
kalinio rankos buvo surištos ir burna buvo užrišta kokiu 
tai baltu audeklu. Kalinys nei šaukė, ne i verkė. Jį vedė 
du sargybiniai, paėmę už abiejų rankų, į stovinčią mašiną, 
kuri stovėjo prie kalėjimo kiemo vartų. Sargybiniai kali
nį įkėlė į mašiną Ir stumdami paguldė. Aš priėjau prie 
rusų sargyblnlų.kurle stovėjo prie lango ir paprašiau pa
piroso. Po to į sargybos būstinę įvedė kalinį Sakelį.Tuo- 
met stovėdamas prie lango pamačiau greta Roslano be
sėdintį Ročių. Kalinį Sakelį klauslnėjo:už ką nuteistas, ar 
prisipažįsta kaltu. Ką jis atsakė, aš negirdėjau. Jam tuo' 

nt buvo vienmarškiniai,-kiti su švarkais, visi be kepurių ; 
su paltais nė vieno kalinio nemačiau. . Išsyk kai kuriuos 
kalinius keldavo ir stumdavo į sunkvežimį, o vėliau Iš kur 
tai prie mašinos pastatė suolą, ant kurto kaliniai palipę bu 
vo įstumiami į sunkvežimį.Ten kareiviai juos visaip su
kinėdavo. Mačiau, kad įstūmus į mašinas, dviem kalintam 
numovė batus. Baigiant krauti ketvirtą sunkvežimį, Kub
llckas/prižiūrėtojas/ Išnešė keletą glėbių įvairių : rūbų 
ryšulių Ir pametė prie virtuvės laiptelių. Žalimas Ir aš 
numėtėme tuos rūbus laipteliais žemyn, o Budglnas nu - 
metė juos toliau į virtuvę. Tai daryti Įsakė Žalimas. Me-t 
tant tuos rūbus laipteliais žemyn. Išėjęs rusų kapitonas 
Jermolajevas Įsakė man keletą paltų Ir odejalų numesti 
prie sunkvežimio, ką aš Ir padariau. Kareiviai, buvę 
sunkvežimyje, paėmė tuos rūbus Ir apdengė vežamus ka
linius. Apdengus kalinius, mašina pavažiavo žemyn- į 
Respublikos gatvę.

Po pertraukos vėl atvažiavo sunkvežimis, dengtas, su 
būda ir vėl pradėjo vesti kalintus. Vedė Iš I aukšto kori
doriaus . Vedė rusai ta pačia tvarka, surištomis ranko
mis ir užrišta burna. Išvedus porą- trejetą kalinių, Iš ko
ridoriaus Išėjo Vaitkus Ir priėjęs prie Žalimo pasakė,kad 
turįs padėti vesti kalinius. Žalimas atsikalbėjo, sakyda - 
mas sergąs, ar panašiai. Tačiau,kada Vaitkus nuėjo, Ža
limas liepė man eiti padėti vesti kalinius,bet aš atsa
kiau, kad tat ne mano relkalas .tr kalinių nevedžiau. Po 
klek laiko pamačiau, kad kalinį su koktu tai rusu išvedė 
prižiūrėtojas Kubllckas. Tas kalintų į paskutinį sunkve - 
žirnį vedimas truko apie pusvalandį. Aš visą laiką buvau 
prie virtuvės laiptelių. Paskutinius kalintus vedant,kali
niai pradėjo šaukti pilnu balsu, matomai atsirišo bur - 
nas. Tat darė jau susodinti į mašinas.

/bus daugiau/
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gumo agentų akles. ' Valdžia 
ypatingai Imasi didelių re- 
resljų.

B. B.: Okupantai labai 
žiūri,kad Iš laisvo pasaulio 
niekas neįvežtų kokios kny - 
gos į Lietuvą?

VI. Z.: Tur būt visi, kurte 
važiuoja į okup. Lietuvą, tuoj 
buvo paklausti muitinėje, ar 
neveža kokios spaudos?

B. B.: Mūsų žmonės rizi
kuoja Ir nuveža tos spaudos. 
Oficialiai per paštą juk nie
kas negali gauti nei knygų, 
nei laikraščių?

VI. Ž. : Ne - jokiu būdu ne
gali gauti. Reikia būti labai 
dėkingiems už tų žmonių 
drąsą, įvežant be cenzūros 
laisvą spaudą.

B. B.: Jei aš pasiųsčiau 
kokią patriotinę knygą savo 
draugui į okup. Lietuvą, ar ji 
praeitų, ar ne?

VI. Ž.: Kaip sakoma, 
meškos paslaugą padarytum 
savo bičiuliui. Šitokios kny - 
gos jis negautų, pilus būtų 
KGB tardomas, klausinėtų 
apie Jus, kodėl jam siunčia - 
te. Įtartų Jūsų bičiulį,kadi 
jis bendradarbiauja su už
sienio žvalgyba, yra ant įso - 
vletiškal nusiteikęs. Tai bū
tų pradžia šito žmogaus 
tampymo po saugumo įstai
gas.

B. B.: Tat labai pavojinga

Montrealieč'iu jaunimo eruuė su L.ir V. Stankevičiais šiuo metu 
lankosi Lietuvoje. Grupė su palydovu V. L ady ga (kairėje) Vilniuje.
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skeptiškai žiūri.
B. B.: Lietuvoje žmonės , 

politikoje labai 
daro 

Kokios
programos

Klausiamas atsakė
IŠ PASIKALBĖJIMO SU

Į "Lietuvos Aldų" radio 
studiją atsilankė neseniai Iš 
okup. Lietuvos Ištrūkęs dali . 
VI. Žilius. Su juo pasikal
bėjimą pravedė programos 
koordinatorius Balys Braz - 
džlonls^perdavė jį vienoje 
radio laidoje.

B. Brazdžionis: Mes gau - 
name spaudos Iš Lietuvos. JI 
yra komunistų partijos kie
tai peržiūrima, cenzūruoja
ma, kad neiškryptų nuo jų li
nijos, Ar Tamsta matei, 
girdėjai apie klršlnlmo tiks
lais leidžiamą užsienio lie - 
tuviams laikraštį "Gimtąjį 
Kraštą"?

VI. Žilius: Taip, kartais 
skaitydavau, gaudavau Vil
niuje. Parduodamas spaudos 
kluoskuose.

B. B.: Čia buvo kalbama , 
kad Lietuvos žmonės jo ne
mato, nes jis specialiai vel
tui siunčiamas čia mums. Jo 
niekas nenori skaityti. Aš 
noriu žinoti štai ką: poetai, 
dailininkai, žurnalistai Irkl- 
tl meno bei kultūros darbuo
tojai yra labai suvaržytt:kat 
skaitau jų poeziją, knygas , 
retai kad nebūtų komunisti
nės Idėjos piršimo ar gar
binimo. Kaip Lietuvos žmo
nės žiūri į kūrėjus, ar juos 
myli ir gerbia?

V. Ž.: Taip, žmonės su
pranta poetų Ir kūrėjų situa
ciją.Esate, turbūt, pastebėję , ką nors siųsti: knygų, plokš- 
kad bet kokiam nepriklau
sančiam partijai poetui, jo 
kūriniuose pirmiausia gar
binama per kelis puslapius 
partija, valdžia Ir komunis
tinė sistema .Vėliau tik pra - 
stdeda lyrinė poezija, ar ką 
poetas nori Išreikšti. Jei jis 
nedės tų politinių eilėraščių 
tai jo kūryba nepasirodys 
viešumon, nebus atspausdin
ta.

B. B. : Tamstai teko gir
dėti apie poetą Mieželaitį, 
kaip Maskva jį Išgarbino,net 
premiją įteikė. Ar okup. 
Lietuvos žmonės jo raštus 
skaito, įvertina?

VI. Ž.: Ne . Mieželaitis yra- sų laiškai siunčiami glml- 
oflctalus "Rūmų"' poetas ,. 
kaip senovėje būdavo "rūmų" 
menininkai, kurte paišydavo 
tik karaliui. Šiandien Mie
želaitis dainuoja savo tas 
giesmes okupacinei valdžiai. 
Be abejo, reikia pripažinti jo 
šiokį tokį talentą, bet kada 
talentas yra Ištįsal pašvęs - 
tas melui, melo palaikymui, 
manau, kad tai sunaikina jo 
kūrybą.

B. B. : Ar Tamsta, p. Ži- 
llau, maįel kada nors okup . 
Lietuvoj mūsų spaudos, teko 
ją pavartyti, ar iš kitų apie 
ją girdėti?

VI. Ž.: Labai retai, teko 
kada paskaitinėti Draugą, 
retkarčiais pavartyti Met
menis, kai ką skaityti iš po
etų, bet ne Išleistų čia, o 
perspausdintus mašinėle. Iš 
to matyti, kad labai sunku 
gauti knygą ar kitą spaudą iš 
laisvo pasaulio. Didžiulis 
nepasitikėjimas, kuris žmo
nes visą laiką baugina , kad 
nepaaiškėtų Iš ko jis tai ga
vo. Ypač saugojamas! sau-

teitų, suvenyrų Iš čia?
VI. Ž. : Plokšteles,kurtose 

nėra politinio atspalvio gali
ma pasiųsti, bet spaudos tat 
jau ne, nes spaudoje yra 
gvildenamos Lietuvos prob
lemos, politiniai nesutikimai 
Muitinės viską tikrina. Tik 
lyrinio pobūdžio amerikle - 
tlškos plokštelės nėra 
draudžiamos gauti. Kaip žl- 

_note, Amerikos plokštelė, jei 
yra nepolitinė, Lietuvoj kai 
nuoja nuo 60-120 rublIų’.To- 
dėl jas muitininkai Ir patjs 
pavagia Iš siuntinių.Tai mė- 

i neslnls darbininko uždarbis.
B. B.: Ar teisybė,kad mū-

nėms, draugams yra cenzū
ruojami. Manau, kad Ir 
Tamsta, p. ŽUIau, gaudavote 
Iš užsienio laiškų. Ar jie 
buvo patikrinti?

VI. Ž.: Taip, cenzūra yra 
labai stipri. Labai skru
pulingai yra tikrinami visi 
laiškai. Saugumo skyrius 
turi specialius sąrašus tų, 
kurie susirašinėja su užsie
niečiais. Atėjusius ar siun
čiamus Į užsienį jie tikrina .

B. B.: O kaip su siuntinių 
gavimu? Ar padeda mūsų ar
timiesiems?

VI. Ž.: Be abejo padeda. 
Jei koks daiktas netinka, jis 
galt jį parduoti.

B. B.: Kaip Tamsta žiūri: 
Į Helsinkio sutartį? Ar lie
tuviai yra ja nusivylę?

VI. Ž.: Labai nusivylę. Jei 
ankščiau dar buvo pripažįs- 
tama Lietuvos dalinė neprl - 
klausomybė, formalia t nebu
vo pripažintas Į SSR Inkor
poravimas. Helsinkio sutar
tis šias viltis anuliavo .Į visa 
tai Lietuvos žmonės labai

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.
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. Juozui S. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868.______________________
1977. VI), u

LKB Kro- 
Iš šių ml- 
naudtngas

ntenė, Luktenė, Juclutė ir kt.
kt. ?

VI. Z.: Žino tik dėka Ame
rikos Balso, Radio Liberty 
ir Iš kitų šaltinių. T Ik radio 
gall mums padėti žinoti, kas 
čia dedasi.

B.B.: 
minėtas 
kad jos 
sustotų,
dėti Lietuvos žmonėms?

VI. Z.: Kiekvienas nuošir
dus mostas ten esančius 
stiprina.

B. B.: Ar mūsų poetų, ra-
šytojų, emntnlnkų savo kūry- atvirus atsakymus .Kitą kar- 
ba dalyvavimas Lietuvoje tą kalbėsime kitomis temo - 
būtų pozityvus reiškinys? mis. Bal. Brazdžionis

- Šypsokis ’. Važiuoji atos
- Kad mano rūbai netelpa. . .

Tai mūsų pareiga 
radio stotis remti , 
kalbėtų tiesą tr ne- 
Kalp dar galime pa-

VI. Z.: Aš skaičiau M.Ka
tiliškio premijuotą romaną . 
Jo knyga Miškais Ateina Ru
duo irgtbuvo Išcenzūruota Ir 
tada tik Išleista okup.Lietu
voj. Lietuvoj žmonės žino Iš 
kūrybos kur melas, propa
ganda, ar nuoširdi kūryba.

B. B.: Ačiū , gerbiamas 
dailininke Z ii tau, už tokius

Pacifico* 
pakraščiais

matomai, 
jautrūs Ir sumaniai 
įvairias Išvadas. 
laisvos radijo
jiems labiausiai patinka?

VI. Ž.: Visikas gali, klau
sosi Ir labiausiai populiari 
yra Radio Liberty. Klausosi 
Ir Amerikos Balso, kuris, 
reikia apgailestauti, dabar 
duoda nebe tokias aktualias 
Informacijas. Pav., Lietuvo
je mažai kas domisi, ką Ame
rikos pre.’ldėntas suvalgė 
pusryčtų'.Aš neužgaunu pre - 
zldento, bet Lietuvos žmo
nėms labai rūpi žinoti, kas 
dedasi pačioje Lietuvoje . 
Kai KGB Saugumas viską 
slepia- Liberty ar kitos ra
dio stotys slaptai gautas ži
nias perduoda. Šios naujie
nos, ateinančios Iš Vakarų , 
labai daug padeda žmonėms, 
kaip orientuotis.

B. B.: Tuomet 
ntkos skaitymas 
nėtų stočių yra
Lietuvos žmonėms? Ar bū - 
nant Jums Lietuvoje, Jūs ži
nojot apie Kronikos leidimą?

VI. Ž.: Taip, tik iš minėtų 
radio laidų.

B. B.: Ar žmonės ten žino 
kad čia, laisvėje jau Išėjo 3 
Kronikos tomai?

VI. Ž.: Taip, žino, pasikal
ba, bet viešai niekas nekelia 
to įvykto. Žinau,kad žmonių: 
tarpe yra mašinėle perrašy
tų Kronikos žinių.

B. B.: Ar žmonės bijo sa - 
vo tarpe atviriau pasikalbėti:

VI.Ž.: Taip, nes nežinai 
su kuo kalbiesi. Yra daug 
užverbuotų saugumo Ir tai , 
ką Jūs pasakysit, gali viskas 
atsidurti KGB įstaigoje tą 
pačią dieną.

B. B.: Naujas klausimas: 
ar Lietuvos žmonės susira
šinėja, aplanko Sibiran Iš- 
tre mtuos ius ?

VI. Ž.: Kadangi Ištremtųjų 
giminių yra likusių Lletuvo - 
je, tai be abejo yra siunčia
ma siuntinių, laiškų, drabu - 
žiu.

B. B.: Ar toks ryšys nėra 
sekamas saugumo?

VI. Ž.: Paprasčiausiai, 
tikrina laiškus. Jelkas laiš
ke bus parašyta prieš S.S-gą 
toks laiškas bus sunaikintas. 
Apie politiką niekas neturi 
rašyti.

B. B.: Ar Lietuvos žmo - 
nės gali nuvažiuoti į S ibtrą 
ar kitur aplankyti giminių?

VI. Ž . : Priklauso, kokioje 
stovykloje yra Ištremtieji, 
ar kokiame kalėjime. Leng
viau yra aplankyti tuos, kurie 
po Ištrėmimo pasiliko Sibire 
ar kitur gyventi. Tokių yra 

. nedidelis skaičius. Bet konc- 
lagerluose ar kalėjimuose 
kenčiančių negalima lankyti.

B. B.: Ar Lietuvos žmo
nės žino, kad buvę Sibiro 
kaliniai Ir tremtiniai, atvykę 
Į laisvą pasaulį čia išleido 
savo knygas, pav. , Armė

m.vasarą nuvl- 
Kallpėdą dirbti 
ir jūros gilumų

Juozapas Paąžuolis
(Iš kelionės dienoraščio — 1973 metai s) 

(Tasa iš praeito numerio)
Besitęsiantis keltų darbi

ninkų streikas priverčia 
Ieškoti transporto kitose lai
vų kompanijose. Kitos susi
siekimo priemonės neside
rina su mano užgaida, nes 
mėgstu vandenis ir laivus . 
Jaunuolio amžiuje tas po
mėgis 1929 
Įlojo net į 
prie uosto 
matavimų.

Vienoje turistams infor
muoti įstaigoje gavau adresą 
Northland Navlgatlonkompa- 
nljos. Nuvykęs duotu adresu, 
kontoroje patyriau,kad vie - 
nlntėlls preklnls-kelelvlnis 
laivas plaukia tik kartą Į 
savaitę į Stewart, esantį 
Portland kanalo gale, bet 
sustoja pakelės uostuose , 
neišskiriant ir Prince Ru
pert. Deja, laivas išplaukia 
rytoj ir visos vietos užim
tos. Galvosūkls-pirktt lai - 
vokartę sekančiam plauki
mui, ar laukti streiko pabai
gos? O kas žino, kada tų kel
tininkų streikas pasibaigs ? 
Po apslsvarstymo grįžau į 
kontorą tr užlOO dol. nupir
kau lalvokartę į Prince Ru
pert, kuri Iš Kelsey Bay, ki
tos kompanijos turistiniu 
laivu, tekainuoja 30 dol. ir 
kelionę atlieka per vieną pa
rą.

Vancouverlo vardas yra 
kilęs Iš vieno žymaus anglų 
keliautojo - tyrinėtojo. Tat 
yra George. Vancouver 
/1792 - 95/, kuris tirdamas 
tr darydamas planus, plau
kiojo Kalifornijos, Britų Ko
lumbijos Ir Aliaskos pakraš
čiais. Jo atrastas Georgia 
sąsiauris Ir Burrard įlanka 
šiandieną sudaro didžiąją Ir 
svarbiausią uosto dalį. De
vyniolikto šimtmečio pra
džioje prie Burrard įlankos 
tebuvo tik kailių supirkimo

punktas. Pirmas kolonistas, 
Įsikūręs šiauriniame Bur- 
rard įlankos krante, 1862 
metais pastatė lentptūvę. 
Gyvenvietė vadinosi Gran
ville, kuri 1884 m. gavo Van
couver lo vardą. Miestas 
pradėjo sparčiai didėti nuo 
1887 metų, užbaigus trans
kontinentinio gelžkelio sta
tybą. Apžiūrlnėjant uostą, 
mačiau laivų Iš viso pasau
lio pakampių: Japonijos,Ki
nijos. S. Sąjungos, Phtltpl- 
nų, Indijos, Australijos tr 
kt. Per ( metus uostas pra
leidžia 23 mt.tonų krovinio.

Penkias dienas trukusiam 
keltininkų streikui pasibai
gus, vykau pasidairyti į B. 
Kolumbijos sostinę Vikto
riją. Persikėlimui per Geor
ge sąsiaurį į Vancouverlo 
salą yra keletas punktų-prle- 
plaukų. 
wassen 
šiaurio 
yra 24

Pasirinkau Tsaw- 
- Swartz Bay.Są- 

plotis toje vietoje 
mylios. Po pusva

landžio kelionės autobusu, Iš 
Vancouverlo miesto atvykau 
į Tsawwassen prieplauką. 
Laivas - keltas, lyg graikų 
mitų jūrų pabaisa, plačiai 

atvėręs juodą gerklę, ryja 
aut omob litus, t re Ue r lūs, t r o - 
kus ir autobusus su visais 
keleiviais. Patekus iš sau
lės perpildyto laukų oro į 
drėgną Ir silpnai apšvies
tą laivo vidurį, nejauku, 
deja, neilgai, nes šoferis 
prašo apleisti autobusą, ne
pamiršti jo numerio Ir kel- 

latvo denį. Pirmame 
yra restoranas, rau- 
klllmats Iškloti sa- 
tr apstatyti foteliais.

tls J 
denyje 
donals 
Ilonai
Antras denis yra pasivaikš
čiojimui tr kaitintis saulėje. 
Keltas "Royal Victorian" 
talpina 1200 keleivių ir 200 
automobilių. Kelionę į Van- 
couverlo salą atlieka per 
1 vai. 40 mln. , įskaitant

prieplaukoje stovėtą laiką. 
Artėjant • prie Swartz Bay, 
garsiakalbiu pranešė kelel- 
viams užimti vietas susisie
kimo priemonėse. Kai kelte 
atidarė antro galo duris, 
mūsų autobusas užrapojo ant 
nejudamos žemės. Besidai
rydamas į pakelės daržovių 
laukus Ir mažus ūkius, atsi
radau Vlctorljoje. Nuo auto
busų stoties be nuovargio ir 
pėsčiomis yra pasiekiamos 
sekančios miesto įžlmybės : 
Parliament Buildings, Pro
vincial Museum. Thunder
bird Parkas, Royal London 
Wa x Museum, Undersea 
Gardens of Victoria, Impress 
Hotel. Čia pat miesto ap
žiūrai yra susisiekimo prie
monės .

Su kitais atsitiktiniais tu
ristais sėdau į dviejų arklių 
traukiamą platforminį veži
mą "T all yho" apžiūrėt t mies
to bei jo apylinkių. "Tally- 
ho" vežikas yra senyvas 
žmogus, bet geras plepys, 
be savo tiesioginio darboat- 
lieka Ir "guldo" pareigas. 
Gerai įganyti ir aptingę ark
liai jam netrukdo plepėti. 
Jis pasakoja apie Vtctorljos 
pirmąjį gydytoją Ir jo na
melį, pirmąjį kontlnentall- 
nį greitkelį Nr.l, kuris pra
sideda Vlctorljoje Ir baigia
si Newfoundland saloje. Taip 
pat parodo Beacon Hill par
ko gėles Ir medžius, aukš
čiausią pasaulyje totem stul
pą /pole/ ir daug kitų daly
kų. Jis yra geografas, Isto
rikas, gamtininkas Ir Tally- 
hb vežikas. Victoria yra 
gražus miestas : daug me
džių, plačios ir tiesios gat
vės, Iš kurių kai kur los yra 
bulvarinės, šešių kelių. Turi 
gražių pastatų Ir perpildytas 
žmogaus dvasią slegian
čiais dangoraižiais. Žalį 
medžiai šviesių namų fone 
duoda kur ort In ės apl Inkumos 
vaizdą. Vancouveryje plie
nas, betonas, stiklas - niū
ru. . . Vlctorljoje šviesu, ža
lia, švaru - jauku. ..

Pro dideles stiklines du
ris Įžengiau į provincijos 
muziejų. Mane pasitiko aukš
tos salės su pasieniuose "to
te m’1 stulpafctr apie 1O pėdų 
pakeltom rankom apkabinti, 
medinė Indėnų statula "Wel- 
kome" - Simon Charlie's 
darbas. Pagal statulos pozą 
ir pavadinimą trūktų veide 
šypsenos, prie kurios, nors 
ir dirbtinos, mes Kanadoje 
jau pripratome. Bet pagal
vojęs, kad Indėnai Išviso 
mažai šypsosi Ir juokiasi, 
neprikaišiojau kūrėjui dėl 
nesamo šypsnio.

( Bus daugiau)

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11,30 iki 12 vai nakties 
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L. Stankevičius, ]0S3 Albanai Cr.. Duvarnoy. P.O. TEL. 669-8834 6 3 6

PUBLISHING COMPANY
TEL. 268-3071

PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 
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Hamilton
— ----------------------------------------- -

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

A. Lukošius

Tau pyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JB Q JB m JĮ JB
TORONTO LIETUVIŲ F*
KREDITO KOOPERATYVE----------- !--------------------------------

I

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

Darbo valandos: pirmad-emois - ketvirtadie- i 
niois nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo I 

10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. i 
Liepos - rugpjūč'o men. ir prieš ilgus sovoit- I 
galius, šeštadieniais uždaryto.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas ----  virš $9,000.000

TRADICINE GEGUŽINĖ
SLA 72 kuopos tradicinė 

gegužinė Įvyks š.m. liepos 
24 dieną A. Padolsklo sody
boje Paris, Ont. Gegužinės 
ruoša vyksta sėkmingai. O 
mūsų darbščiosios šeimi
ninkės Z. Ulblnlenė Ir M. 
Paukštienė gegužinės sve
čiams paruoš karšto, sko
ningai pagaminto maisto.

Nežiūrint koks būtų oras, 
gegužinė vlsttek Įvyks, nes 
leidimas pagal valdžios tai
sykles reikalauja nustatytu 
laiku pravesti SLA loteriją 
Be to valdžia dar reikalauja 
paskelbti spaudoje kiekvieno 
laimėjusio bilieto numerį.

Kas norės pabūti gryname 
ore ir medžių pavėsyje, A. 
Padolsklo sodyba svečių pa
togumui bus atidaryta nuo 
ryto Iki vėlyvo vakaro. Taip 
pat gros plokštelių muzika.

Gegužinėje bus pagerbta 
Sibiro tremtinė ir.dabar pri
klausanti Lietuvoje komlte - 
tul žmogaus teisėms ginti, 
Ona Poškienė.

Visi yra kviečiami atvykti 
Į šią gegužinę.

p,s. Is Hamiltono važiuojantiems 
2-ju keliu, važiuoti tiesiai iki su
taps su 5-ju keliu. Pervažiavus 5 
-jį kelia ir tiesiai pavažiavus apie 
vieną mylią.sukti į kairį. UŽ pusės 
mylios Padolsklo sodyba. Važiuo
jantiems rytą kryptimi prie šviesu 
sukti ą kairę, o vakarą kryptimi — 
sukti i dėžinę.

SLA 72-ros kuopos 
Valdyb a

APIE ŠACHMATININKUS
Vietos lietuvių šachmati

ninkų klubo žaidėjai žiemos 
sezoną baigė vaišėmis ge
gužės 21 dieną L. Koperskto

Prisidėkime prie 
Lietuvos kankinių pagerbimo

J Gausiems mūsų tautos kankiniams prisiminti ir pa
gerbti Anapilio sodyboje prie Toronto, Ka'nadoje, stato
ma paminklinė šventovė (Lithuanian Martyrs' Church). 
Turėdami galvoje, kad kankinių pagerbimas toli išeina \ 
už Toronto ribų ir yra visos išeivijos reikalas, kviečiame

< visus tą projektą paremti lėšomis.

Aukas, užpildant žemiau spausdinamą atkarpą, 
siųsti šiuo adresu:

Lithuanian Martyrs' Church
494 Isabella Avenue
Mississauga, Ont. L5B 2G2 
Canada

Stambesnieji aukotojai bus atžymėti paminklinėje , 
lentoje šventovės sienoje.

Lietuvos kankinių paminklinės šventovės 
finansų vajaus komitetas

Pavardė vardas.....................................................................................

I Adresas.....................................................................................................

(Pašto zona) ......................................................................

Auka $..................................................................................................
........................ . .

®PSL

MOKAME UZ:

deporilus (P.C.A.) 6 °,o
santaupos 7,5%
term, depozitus 1 m. 8,5 %

IMAME UŽ;
asmeninei paskolas 1 1 % 
nekiln. turto pask. 9,%%

namuose Stoney Creek mies
telyje .

Visą sezoną žaidynės vyko 
tik nartų tarpe Ir jos buvo 
paskirstytos į dvi grupes : 
"nenugalimųjų" Ir antroji 
"nugalimųjų". Pirmosios 
grupės pereinamąją taurę 
gavo L. Koperskis Ir antro
sios - H. Švažas. Laimėto
jams taures įteikė klubo 
garbės narys P. Vaitonis. 
Laimėtojus sveikino tr apie 

(klubo veiklą kalbėjo pirm.
L. Leparskas, kuris, tarp 
kitko, lyg ir nusiskundė,kad 
praeitame sezone daug par
tijų liko nesulošta, nes 
žaidėjai dėl įvairlųprležąs- 
čtų neatvykdavo žaisti nors 
ir būdavo pažadėję atvykti. 
Prasidėjus naujam sezonui, 
kvietė visus šachmatininkus 
aktyviai dalyvauti žaidynėse, 
kad atvykus partneriui, ne
reikėtų tuščiomis grįžti na
mo, nesulaukus savo žaidėjo

Linksmai pasivaišinę, visi 
patenkinti grįžo namo.

Šachmatininkai kvie
čia tapti klubo nariais nau
jus, abiejų lyčių žaidėjus. 
Jaunimas taip pat yra mie
lai laukiamas taptlklubo na
riais Ir įsijungti į stiprias 
žaidynes su "senimu".

Hamiltono Liet, Pensinin
kų Klubo valdybos vicepir
mininkas D.Slavinskas pasi
traukė iš eitųjų pareigų tr 
valdybos.

Dr. A. Saunorls šių metų 
pradžioje buvo išvykęs chi
rurgo praktikai į N. Found- 
lando miesto ligoninę. Šio
mis dienomis jis pers!kėiA 
į Toronto ligoninę tai pači.., 
praktikai. Zp.

PRABĖGANČIOS VASAROS 
SRIAUTE

Pagaliau viskas apsiklojo 
žaliuojančiu vasaros kilimu. 
Torontiškiai dar negreit pa
mirš aną neeilinį gegužio 
šeštadienį, kada net trys 
šaunios lietuviško jaunimo 
poros čia sumainė aukso 
žiedelius . Tos dienos vaka
re visuose trijuose lietuvių 
centruose ūžė,klegėjo,links
minosi mūsų puikusis jauni
mas, kurs, galima sakyti Ir 
sudarė daugumą šiuose šau
niuose pokyliuose.

Cla, didžiojoje salėje, vy
ko jauno Inžinieriaus Arvydo 
Smailio Ir Vidos Bubelytės 
vestuvinė puota. Įdomu tai, 
kad šių jaunavedžių porą to-, 
llmesntąm gyvenimui pavi
liojo Montreal lo didmiestis, 
nes jaunasis gavo ten tarny
binį paskyrimą.

Mes tikime, kad abu buvę 
veiklūs jauni torontlečlalbe 
vargo pritaps ir įsijungs į 
tenykštį lietuviško gyvenimo 
Ir veiklos sriautą.

Tik ką praėjo Ir lietuviško 
teatro Išeivijoje festivalis- 
visa eilė sceninių pasirody
mų, visa eilė skirtingų gru
pių, Iš skirtingų, net labai to
limų vietovių. Kągi, subruz
dimas neeilinis. Neužteko 
net savaitgaliais vakarų. Te
ko naudoti penktadienio Ir1 
net pirmadienio vakarus, da
ryti porą pasirodymų vieno
je dienoje.

Kiek beįgalėdami ėjo žmo- 
nellai, klausėsi, žiūrėjo.Gir
dėjosi ir nemažai nuslskun - 
dtmų šiuo reikalu. Ne dėl 
valdybos, ne dėl statomų vei
kalų, bet dėl blogai tam pa
rinkto laiko. Sakoma, kad to t 

klems parengimams geriau
sias laikas būtų ankstyvas 
pavasaris, arba Iš viso žie
mos metas,kada visi dar na
muose Ir to laiko marios.

Šių Namų Vyrų jau seniai 
garsinta gegužinė taipogi 
praeityje. Puiki tai buvo 
sekmadienio popietė, oras 
karališkas, vieta patogūUž- 
tat ir suplaukė sugužėjo taip 
gausiai; žmonelių gamtoje 
pabuvoti.

Kaip tie Vyrai šaukė Ir 
žadėjo, lygiai taip Ir įvyko, 
Ir nė vienas neapsivylė. Ne 
tik jaunimas, bet Ir seniau
sioji karta dalyvavo bėgimo 
bei kitų žaidimų varžybose , 
kurtas gana vykus lai pravedė 
J. Dambaras.

Čia pat buvo kepami įvai
riausi kepsniai,kur tuos mik
liai gamino p. Genčluvlenė, 
talkininkaujant p. KecorleneI, 
Žutautienei Ir net viešnioms 
IšSudburto p. Venske vtčlenel 
Ir p.Pranckūntenel.

Visą šį maisto aprūpinimo 
štabą suorganizavo Ir jam 
vadovavo B. Jackus, padedant 
H. Chvedukui. Daug savo 
darbu prisidėjo p. Senkus , 
Štur mas, Skrebūnas, T. Sta - 
nulis vykusiai sutvarkė 
transporto bei kitus šios ge
gužinės rengimo reikalus. 
Visiems Ir visur padėjo V. 
Bubelis. Muzika-Adomaičio.

Kaip Ir buvo galima tikėtis 
čia teko sutikti svečių net Iš 
labai toli.

Štai du jauni vyriokai dar 
tik kelios dienos čia atslra - 
dę net Iš Brazilijos. A, va, 
štai tenai tautiečių tirštai 
apstoti svečiai Iš' Lietuvos . 
Prie kito būrio visu kuo gy
vai domisi viešnia Iš Vokle - 
tljos. I

To dar betrūko- štai per 
sodą ateina aukštas plačia - 
petls L. Baltrūnas net Iš 
Australijos. Tai buvęs Iški
lus Lietuvos Rinktinės Krep

šinio žaidėjas, o komanda 
pakartotinai buvo laimėjusi 
Europos Krepšinio pirmeny
bes .

Įspūdinga buvo Ir kapinių 
lankymo diena, Ir tuo pačiu 
Anapilio bažnyčios kertinio 
akmens pašventinimas.Daug 
brangių tautiečių jau čia Il
sisi. Bažnyčios statyba tie
siog šuoliais kyla. Belieka 
tik stogas, bokštas Ir vidaus 
įrengimo darbai.

Tai šitaip mums bekrutant 
ir prabėga ši vasara, ir ga
lima sakyti,kad klek dienųjį 
beturi, toli gražu, mums jų 
neužteks. ..

MOKA:

8V4% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planų 

7'/4% už spec, taupymo sqsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9 už asm. paskolas

9’/z% už mortgičius

AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, 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

ir 532-1149 M6P 1A6
izmi LIETUVIU NAMAI

Praeitą sekmadienį LN 
Popletėn susirinko apie 200 
svečių. Daugelis jų buvo at
vykę Iš Toronto apylinkės Ir 
iš tolimesnių vietovių ir jie 
pasirašė svečių knygoje.

V.Genčlaus vadovaujamas 
šachmatų mėgėjų būrelis ir 
atostogų metu kas savaitę 
ketvirtadieniais ruošia žai
dynes. Žaidžiama LN biblio
tekoje, 7 vai. v.

LN Vyrai ruošia LN poil
sio stovyklą Tėv. Pranciš
konų vasarvietėje Wassago- 
je nuo liepos 30 d. -rugpjū - 
člo 7 d. Veiks virtuvė, bus 
suruošta įdomi programa.

Atostogauti kviečiami visi 
lietuviai, registruotis LN-se.

LN administracija prane
ša, kad dar netšnuomuotų 
salių yra likę gruodžio, sau
sio, vasario Ir kovo mėne
siams. Organizacijos norln - 
čios pasinaudoti patalpomis 
tuo laikotarpiu, prašomos Iš 
anksto kreiptis į LN admi
nistraciją.

Poilsio savaitę užbalg da
rni LN Vyrai Wassagoje , 
Tėv.Pranciškonų stovykloje, 
ruošia gegužinę rugpjūčio 6d. 
Numatoma įvairi programa .

Tarptautinis KARNAVALAS 
— Etniniu grupių savaite

Nuo birželio mėnesio 17 
Iki 25 dienos Toronto mieste 
įvyko jau prieš 9 metus pra
dėtas Internacionalinis Kar
navalas. Norint jį pamatyti, 
reikia pakeliauti po visą 
miestą į Įruoštus paviljo
nus. Etninės grupės turėjo 
per 50 tokių paviljonų, kur 
vaizdžiai parodė savo tautų 
papročius, valgius, šoklus 
ir kitas kultūrines apraiš
kas .

Lietuviai Vilniaus paviljo
ną Įruošė Prisikėlimo pa
rapijos patalpose, čia vie
noje salėje tilpo paroda, ku
rioje galėjai pamatyti viską, 
kas ruošėjų manymu galėtų 
mus reprezentuoti. Čia tik
rai į akis krito labai turtin
gas gintaro dirbinių rinki
nys, tautiniai drabužiai, tau
tinių raštų audiniai, juostos, 
pagalvėlės, mūsų margučiai, 
lėlės, gausios pašto ženklų 
ir sidabrinių pinigų kolek
cijos, odos dirbintai.

Mūsų meną reprezentavo 
kelios Jokūbo Dagio medžio 
skulptūros", kaip "Mano le
pūnėlis, "Ant pak opo s , 
"Vytis -Kunigaikštis", "Don 
Kichotas" ir kt.Buvo Ir vie
nas kitas Kasiulio bei Gal
diko paveikslas tr torontiš
kės G. Valtūnlenės kerami
kos darbai.

Didžiulėje salėje buvo 
įrengta valgykla. Čia, už 
labai prieinamą kalną, galė
jai gauti mūsų būdingų val
gių Ir skanėstų. Salės pa
kraštyje daug kas grožėjosi 
Įrengta lietuviška klėtele,

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
/ Jj ★ Automobilių
< * Komercinio.

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W Visais kelionių reikalais 
TORONTO ONTARIO bc““'r pasau,yie ^ombinU

_______________tel. 533-3531

Dresher-Barauskas NsuRANCE agency ltd

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •

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

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

j Lietuvą, Latviją, Estijų, Ukrainą, Sov. Sąjungų 
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime po,davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarr.oujame.
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.

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

šuliniu Ir kryžiumi. Salės Įsileisti ttkpo pusantros va- 
vldurys paliktas pastrody- landos. Nukeliavom į austrų 
mama. Birželio 25 d. 3 v. "Vienna" paviljoną, bet ir 
po pietų programą pradėjo čia dėl tų pačių priežasčių 
"Atžalyno" vidurinioji tautl- nepatekome.
ntų šoklų grupė. Grakščios Todėl užsukome Į lenkų 
"Volungės" dainininkės, ypač paviljoną ’Krakow", nesėta 
susilaukė publikos gausių spūsties nebuvo, tačiau pro- 
katučlų už "Tu girele,tu ža- gramos nesulaukėme, o ap- 
llojl", o šokėjos už "Audėjė- žiūrėjome parodą. Jau pa- 
lę". ėmę į rankas kvieslį, nuste-

VUnlaus paviljono įrengi- bome, nes viršelyje tarp ki
mu pasirūpino Bendruome- tų Lenkijos miestų įrašytas 
nes Toronto apyl. Valdyba, ir mūsų Vilnius, Lyda ir kt. 
talkinama kitų organizacijų Parodoje daug smulkių ran
tei asmenų. Paviljonas bu- kų dirbintų, tarp jų tr gln- 
vo atdaras 9 dienas. Vaka- taro. Daug knygų, albumų, 
rats buvo pramoginių šoklų, sienose paveikslų. Viename 
Grojo Londono garsėjantis medžio rėžlnyje šalia jų 
orkestras "Atspindžiai". At- erelio, dešinėje Ir mūsų Vy- 
sUankė tikrai gaustai ir kl- tls. Parodos jauna alšklnto- 
tataučtal. Paviljoną lankė ja daug kalbėjo apie ste- 
vertlntojų komisija. Pernai būkllngąją Censtokovą. Jai 
Vilniaus paviljonas gavo atsikvėpus, paklausiau, ką 
pirmą premiją už valgius Ir reiškia tas raitelis. Atsakė, 
antrą už parodą. kad nežinanti.Pabrėžiau,kad

Maloniai pasisvečiavę pas tat yra Lietuvos herbas Vy- 
lletuvlus, sumanėm ap- tls. Taip pat turbūt lenkų 
lankyti ir kai kurtuos kitus jaunimas nežino, kad Vll- 
arttmesnlus paviljonus, nlus yra ne Lenkijos rules - 
Ukrainiečių "Kfev" pavtljo- tas, tr visa Vilnija. Bet 
nan, deja, nepatekome. Jis senieji endektal turbūt vis 
buvo sausakimšai perpUdy- dar gyvena senos,!mocarst- 
tas tr programa prasidėjusi. vos'*užinačloml..
Naujus lankytojus žadėjo L. Eimantas

NEPRIKLAUSOMA LJETUVA

J



WASHINGTON I KRONIKA
AR NEVERTĖTU SUSIJUNGTI ? MERGVAKARIS

Dar vienai jaunai, veikliai,

Montreal! s

Vašingtono Kristijono Do
nelaičio lituanistinė mokyk
la baigė mokslo metus bir
želio 4 dieną. Joje dirbo 5 
mokytojai Ir velkė 8 sky
riai su 31 mokiniu. Aštuntas 
skyrius čia velkė pirmus 
metus Ir jį baigė 8 moki
niai: Viktoras Aldls, Nida Ir 
Vytis Grlnlal, Nerija Gurec- 
kaltė, Zita Klndurytė, MIl
da ir Nora Petrulytės Ir 
Mirga Zubkutė.

Mokyklos baigimo Iškil
mės įvyko latvių liuteronų 
parapijos patalpose Rock- 
vUle, Md. Tos patalpos me
tų bėgyje buvo nuomuojamos 
šeštadieninėm pamo
kom. Išleistuvėm vadovavo 
8 skyriaus mokytoja Aldona 
Bačkaltienė. Proginėmis 
mintimis su auditorija Ir 
mokiniais pasidalinti buvo 
pakviesta mokyklos vedėja 
Virginija Gurecklenė, 8 sk. 
mokytoja AngelėBalley, tėvų 
komiteto ptrmtnlnka.s Jonas 
Genys Ir rašytojas dr.Kazys 
Almenas. Mokintų var
du kalbėjo Nerija Gureckal- 
tė ir kiekvienas aštuntokas 
atskirai perdavė savo pali
kimą septintokams. Meninę 
Išleistuvių dalį Išpildė Bal- 
tlmorės studentų šoklų 
grupė "Kalvelis" /ten veikta 
dar Ir vyresniųjų ansamblis 
"Malūnas" Ir jaunučių "Ra
telis"/, seserųiDalvos Wood 
ir Guodos Puzlnauskalčlų 
duetas. Aštuntokai savo 
mokyklos baigimą sekančią 
dieną dar atžymėjo visos 
dienos Išvyka į Kings Domi
nion pramogyną.

1977 - 78 mokslo metais 
Vašingtono Kristijono Done
laičio lituanistinės mokyk
los aštuntą skyrių lankys 
5 mokiniai. Yra taip pat ta
riamasi Vašingtono Ir Bal- 
timorės lituanistines mo
kyklas sujungti į vieną. Val
kams būtų naudinga, jei šių 
dviejų miešti! jaunimas la
ta lau bendradarbiautų Ir

pramogautų. Nedidelis, 30 
mylių, nuotolis tarp nedide
lių bendruomenių vargiai 
pateisina atskirą gyvenimą.

/Lg/.

Vancouver
Ponai B. Hermanai pa

sistatė naują gražų namą, 
keliolika mylių už miesto, 
Sussey vietovėje. Birželio 
12 dieną artimiausi bičiuliai 
ir Vancouver'lo lietuviai pa
darė staigmeną ir netikėtai 
suvažiavo pasveikinti ir pa
linkėti savininkams, sveikų 
ir laimingų metų, gyvenant 
naujoje rezidencijoje.

Lietuvių tradicijai prisi
laikant. sugiedota Ilgiausių 
Metų tr įteikta prisiminimui 
dovana. Tai progai atšvęsti 
susirinko didelis būrys tau
tiečių. Kaip matėme savi
ninkai buvo patenkinti ta 
staigmena, visi vaišinosi Iki 
vėlyvo vakaro.

Joninių Laužas-tapo Me - 
džlotojų tr Meškeriotojų 
Klubo BEBRAS tradicija nuo 
pat jo įststelglmo. Šiais me
tais 25 birželio jau devintą 
kartą klubo nartai, jųjų bi
čiuliai ir pažįstamieji rinko
si Joninių vakarui Jono tr 
Leonardo Macijauskų sody
boje .

Pradėjus temti, laužą 
šiais metais padegė Klubo 
narys Justas Česnaltls. Ki
lo aukštai tradicinio laužo 
liepsna, o su ja lietuvių dai
nos skambėjo plačiai po vi - 
są apylinkę. Ilgai tą vakarą 
šoko ir vaišinosi mūsų tau - 
tfečlat.

Netikėtai Joninėse daly
vavo E na Sakalauskaitė, at
vykusį Iš Anglijos atostogau
ti poytsą Kanadą. Iš pasi
kalbėjimų teko sužinoti, kad 
mūsų svečiui labai patiko 
Vancouver'is Ir mielai da - 
rys pastangas čia pasilikti. . 
Linkime jai sėkmės. L.M

šauniai lietuvaite I Montrea- 
lyje buvo suruoštas mergva
karis- Vidai Žltkutet.jos 
krikšto motinos p. Išganal- 
tlenės rūpesčiu,p. p. Dalmo- 
tų namuose.

Susirinko apie 40 moterų 
Ir merginų, palinkėjo laimės 
tr sugiedojo Ilgiausių Metų , 
apdovanojo dovanomis,paso
dinusios po šauniu skėčiu, 
ant rūtomis apkaišyto fote - 
llo.

Vaišės buvo elegantiškos 
Ir skanios, saulė Išviliojo 
svečius į gražų sodelį už 
namo, po vyšnių medeliu.

Vida Žltkutė Išteka už 
nemažiau šaunaus Ir žinomo 
montreal tėčio Algio Jaugello. 
Tai jau bene šeštoji pora Iš
Gintaro Ansamblio '.
SUKŪRĖ PROJEKTUS
MUZIEJUI
Dali.A.Tamošaitis sukūrė 

3 projektus kilimams Mont
real lo Meno Muziejui, kurta
me nuolatinai bus atstovau
jamos įvairios tautinės gru
pės su ypatingu eksponatu .

Išrinkus vieną projektą, 
jis bus atliktas rištiniu arba 
gobeleno technika Montrea - 
lyje, Vaivorykštės narės G. 
Montvilienės. Praeitą sa - 
valtgalį projektus pas įimti i 
tr aplankyti dali. A. ir A. Ta
mošaičių buvo nuvykę Ir. Ir

Kailių siuvėjas
• SiuVu ir parduodu

(Storage)

Tel. 767-6183

W. LAPENAT
GENERAL CCNSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Sal le,P. Q .
Įvairi industr ine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas 
atIiek qm as sąžiningai ir o'ieinamomis k ai narni s.
- tel. 366 - 6237/ 3896________________________________________

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

o ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORES (Body) TAIS YMO

IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.
(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Sušinskas & Son tel. 389 - 057 1.

GUY 
RICHARD 
ROOFER---- COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys G uy

1977. VII. 13
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dal. Šarūną Norvaišai Girinį) sveikina krepšininkai draugai jo priešvedybinėse pagerbtuvese(stag-party), kurios buvo sureng
tos Palangos vasarvietėje — P. Rutkauskų viloje, š. Norvaiša netolimoj ateityj vedasi su Asta Dasyte iŠ Bostono.ir .jis 
ten persikels gyventi. Nuotrauka Raimundo šiautiiulio.

P. Lukoševičiai, M. tr V. Jo
nynai tr B.Naglenė.

Pas dali.Tamošaičius 3- 
jų savaičių vasaros kursus 
bebaigiančios buvo 3 lietu
vaitės :vtena muzikos studen
tė Iš Belleville, Ont., kita 
matematikė Ir gali.sesuo Iš 
Detroito. Jos Išmoko austi 
juostas, susipažino su au
dimo pagrindais ant staklių 
Ir kilimų rišimu bet gobele
no technika. Buvo savo to - 
klomls atostogomis labai’

r

nuo

SKAUTU -
VASAROS

B A L T

SKAUČIŲ

STOVYKLA
ĮJOJĘ

Š. m. liepos mėn. 29

(Šeimos nori ai) 
1 - $45,-

2
3 - $ 115,-
4 - $ 145,-

- $80,-

d. iki rugpjūčio mėn. 14 d.

- $80, _
- $145,-
-$ 230, -
- $245,—

Smulkesnių žinių gausite pas A. DreSerienę, tel. 768 - 5823;
G. Nagi , tel. 277-7868 (iki 2 vai. p.p.).

Šaulei JULIJAI JUK0N1ENEI nuoširdžiai gili 
užuojauta, jos vyrui Jonui mirus
V ancou veryj e

L.K. Mindaugo Šaulių Kuopos 
Valdyba

Algis Jaugei Is jau pradė
jo darbą Calgary, Ir po 
vestuvių Montrealyje Išva - 
žtuos kartu su žmona atgal . 
• Prieš porą mėnesių mirė

Mūsų klubo nariui JONUI Čl ALKAI, jo žmonai 
A n nei mirus, nuoširdžiausiai jį 
užjaučiame —

Montreal io Žvejoto j u ir Medžiotojų 
klubas “NIDA”

Šaulį JONA ČIALKA jo žmonai An n ei mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame —

L.K. Mindaugo Šaulių Kuopos
V a I d y b a

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

patenkintos. Netrukus žada 
atvažiuoti kita trijulė- 2 iš 
Road Island, 1 Iš Wlnntpego .

kel. 
e V. Ir M. Markauskų duk
ters Irenos vestuvės su jau - Valteris Buntlnas, 68 m. arti
nuoju Iš Buffalo įvyko birže
lio 25 d. Šv. Kazimiero baž
nyčioje. Puikios vaišės vyko 
parapijos salėje.
• Iš Montreallo į Calgary 
Išvyko nuolatiniam apsigy
venimui Kazys Lekntckas.

žlaus. Palaidotas Lietuvių 
Kapinėse Mississauga, Ont. 
Liko liūdinti žmona, gyve
nanti Verdune.

Patikslinimas: Jonas Grigelis Flo
ridoje įsigijo 3 1 apartmentinlus bu
tus, o ne apie 20 kambarių, kaip bu
vo parašyta praeitame numeryje.

agence
cfassurance gėnėrale

CONSTANTINI
general insurance 
agency, ltd.

T EL. 525- 8971.

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

487'5820 ■
Donna Welburn, A.I.B. 
Beatrice Oliver. A.I.B.,B.A.

GILBERT L. CONSTANT! NI, C.I.B.

Quebec Credit Union League Building

17 ronald drive 
montreal wesL.pq. 
h4xlm9

oni^ 3

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.Q.

PORTRETAIVEDYBOS • KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS °RCGOS

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A CENTRALE 

coin/ corner 5e avė 365-7146 
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne 365-1143

Mechanizuotos rotų ir kitų dalių reguliavimas. ISorfcs(Body) taisymas ir . 
dažymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės — 
De LaVerendrye, pr e Lapienei1, vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

Viskas moderniems namams 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontraktor i us.

140 - Ze AVENUE 
366-0330 LASALLE,

7 psl.



NL REIKALAI
LAIKRAŠČIO ATOSTOGOS vtetėje. JI {vyks rugptū- 

NL laikraščio redakcija tr člo 28 d. , sekmadienį.Tai Ir 
administracija,prlsltalkyda- bus paskutinioji šios vasa- 
ma prie spaustuvės/kurtoje ros Išvyka. Po to- Ilgasis 
spausdinamas laikraštis / savaitgalis, ir prasidės jau 
atostogų, taip pat atostogaus rudenėjantys sekmadieniai, 
nuo liepos 18 d. Iki rugplūčlo Naujoji B-vės Valdyba Iš 
7 d. Šis laikraščio numeris anksto kviečia visus lalk- 
yra paskutinis prieš atosto- raščlo skaitytojus su drau
gas Tr po to išeis rugplūčlo gals rezervuoti rugplūčlo 28
1O d. data.

Laikraščio redakcija Ir 
B-vės Valdyba linki tr vi
siems skaitytojams gražių 
ir linksmų atostogų. Ta 
proga primena būti labai at
sargiems kelionėse Ir pap - 
lūdymluose. Norime visus 
matyti sveikus Ir pilnus 
energijos, sugrįžtant atgal į 
savo namus.

NL laikraščio B-vės Val
dyba jau dabarplanuoja laik
raščio skaitytojų Išvyką - 
va s ar on e Skrutblo vasar-

d.sekmadienį,kad galėtų at
vykti į šį visų skaitytojų šei
myninį pobūvį gamtoje- va- 
saronę.

Taip pat Valdyba su pirm 
Jonu Petruliu dėkoja senąjal 
V-bal Ir buv. p!rm.,Inž.J. 
Anlolauskut,už eitas parei
gas. Kartu kviečia Ir toliau 
bendradarbiauti, Ieškant nau
jų kelių Ir būdų Išlaikyti lie
tuvišką spausdintą žodį.

NL Spaudos Bendrovės 
Valdyba

ESORT MOTEL
( Jono* Grigelis)

£717 South Ocean Boulevard 
—■—— Pompano Beach, Florida 33062 
' J><~. Telephone (305) 943-3020

-------------------
SKAUTAI RUOŠIASI 
STOVYKLAI

- Praeitą savaitgalį į Bal
tiją nuvyko apie 20 skautų Ir 
keliolika skaučių aptvarkyti 
Ir paruošti Baltijos plotus tr 
patalpas stovyklavimui. La
bai malonu, kad Ir kai kurte 
tėvai Ir motinos prisidėjo 
savo nenuilstama talka Ir 
entuziazmu.

Panašūs pasiruošimai 
numatomi Ir kitą savaitgalį .

Nepamirškite.Ir pasisku
binkite savo valkus užregis
truoti stovyklon ,kurl vyks 
nuo š. m. liepos 29 - rugplū
člo 14 d.d./Dėl smulkesnių 
Informacijų žlūr. skelbimą/.

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rite Ste-Catherinc Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488-8528

DR. V. G1R1UN1ENE 
Dantų gydytoja

— e —

5330 L Auompticn Blvd. 

Montreal.

Tel. 255-3535

PATIKO LITO 
EKSKURSIJOS

Neseniai LITAS suorgani
zavo dvi ekskursijas, kurios 
labai puikiai pavyko, nes ir

je; paskui jį ir jo sūnų Algį Anele Išvyko atostogų į Ken- 
patraukė Vakarai. nebunkport'e, —pranciškonų
• Petras Klezas su žmona vasarvietę.

NL spaudos Bendrovės susirinklm e, birželio mėn. 12 d. redakcijos 
patalpų apačioje. Iš dešinės pirm. inž. J. Aniolauskas ir ižd. K. Martinėnas 
daro pranešimus, red. Pr.F. Pr.ukštaitis ir M. Sulmistras. Nuotr. A. Kalvaičio, 

mažieji Ir jaunieji su vado
vais grįžo labai patenkinti.

Mažiukai- jų 17- lankėsi 
African Safari, o 48 jau
nieji Forume buvo patenkinti 
Tramp koncertu tr, atrodo, 
gerai įvertino Lito "moder- 
nlškumą" ekskursijų parln -r 
klme. . . d.
• Nariai, kurte nori per Li
tą užtikrintai gauti stambių 
kanadlškų ar amerikoniškų 
ptntgų/po 50 ar 1OO dol./ , 
prašomi užsisakyti 
savaitę Iš anksto. 
LIETUVIU INVAZIJA 
McGILL

Dar gauta žinių apie visą 
eilę jaunų lietuvių, gavusių 
Bakalauro laipsnį Mokslų 
srltyje/Bacc. of Science/:

vieną

LEONAS GURECKAS 
Sale* Manager 

(Lietuvis atstovas)

Irena Danytė Iš Ottavvosjlš 
Montreallo- Virginija Buny- 
tė, Audronė Kudžmattė Ir 
Vida Kudžmattė.
• Genovaitė Kazlauskienė 
savo 50 metų gimimo sukak
tį atžymėjo draugų tarpe. Ji 
yra veikli "Neringos" jūrų 
šaulių kuopos narė, todėl 
nerlngtečlat Aldonos Urba
navičienės namuose ta proga 
ją pagerbė, įteikdami jai at
mintiną dovanėlę. Prie drau
giškos ir jaukios pokylio 
nuotaikos prisidėjo ir ne
mažas būrys Genovaitės ar
timų draugų Iš Mindaugo 
šaulių kuopos.
® Mirė Jonas Jukonls Van
couver'yje. Velionis ankš
čiau yra gyvenęs Montrealy-

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Pontiac + Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ 1
• NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI !
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
LEO GUREKASmuj montreal west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

Geras šokėjas, visuomet linksmas ir 
entuziasmo pilnas jaunimo tarpe dr.

Jonas Daugirdas,su H-Lukaityte NL 
Spaudos Baliaus metu. Dr. J. Daugir
das dirbo Montrealio ligoninėse,nuo 
liepos 1 d. ir vėl grižo i JAV-bes ir 
pradėjo dirbti Ch.icagos vienoje ligo
ninėje. Nuotr. T. Laurinaičio

*----------- ~

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P.Q.

T ei. 932- 6662; ncmų 73? - 96R ).

ii WALTER TRUMPA B. Sc.
££ LES IMMEUBLES

mainville - p o i r i e r £
REALTIES

Pirkti ar parduoti namus, žemes sklypus ar ki ta neki I no j amą 
turtų Laurentians kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės 
795 Ste Adele Blvd., Ste-ADELE, P. C. - Tel. 229-3186 - 
Tiesioginė teI. linija iš Montrealio - 430-3516.___________

Dr. A.S. Popieraitis
n. A., M.D., C.M., M.Se.. L.M.C.C- E.R.C.S.(c>

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

\jOPiAS&,COTEcIįEALTIES
5159 DE MAISONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIECAiTIS 
visokeriopas nekilnojamo turto pardavimas 

 T ei: 482 - 0772. namų 366 - 704 1

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. -r- ■ r-jn 
M6H 1A8  * lei- 3JZ-J4UU

AKTYVAI — virš 12 milijonų

Nemokama visu nariu gyvybės drauda pagal santaupų dydj iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ----- iki $10,000.
Parduodame "American' Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sgskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ----- ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

KASOS VALANIDOS: = MOKA U2:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 8% %

Antradieniais .j O = pensijų ir namų s-tas
= taupomąsias s-tas

9%
7%

Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas
Ketvirtadieniais 10-8 =
p . „ .. . . Q = DUODA PASKOLAS:Penktadieniais 10-8 =

— asmenines

6%

91/2%
šeštadieniais 9-1 — nekiln. turto 9 % %
Sekmadieniais

Skyrius
9.30 - 1 = investacines

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

10%

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS . AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE . GYVTBB

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

SBBI

PHARMACIENS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ou vert 9 a.m. d-to 10 p. m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

8 ps I.

PHARMACISTS

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

R. J. Išganantis, ba, bcl

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

NOTARAS

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

Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel.(514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJL, B.c.l.
168 Notr. Dam. Str..t E.Jfuit. 205. 

Tel: 866-2063; 866-2064

g Royal Trust g}
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė — sklypai ir žeme)

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

D.N. BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West, Suite 305 
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 1945 m.

Albertas NORK ELI 0 N AS, B.A. C.S.C., LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEWTRALE 4* AVENUE LASALLE 363-3887
Į 7BA3 C8HTRAL8 300-1282 ĮOKCORATIOHĮ Į

Montrealio Lietuvių Kredito Unijų
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,QUE.H4E 2A8, 

Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 7,5%
Už pensijų pianą 8,5 %
Terrain, ind. 1 me t am s 8,75%
Terrain. ind. 2 metams 8,75%
Temiin, ind. 3 metams 9,0%

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

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 10,5%
Nekilo, turto 10,0%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 10,5%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. if’ 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.

NE PR IK L A ŪSO MA.LIETU V A
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