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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

The St. Catharines Standart dienraštyje patalpintame paveiksle i'š kaires MP Gib Parent, Kestutis Jokubynas 
irs. šetkus, vietos lietuviu veikėjas.

PABALTTĖČIŲ ŽYGIO UŽ
žmogaus'teises

pirmininkas, Jonas R.Sima
navičius, Kanados LB plr-

organizacijos, savybės ir susida
riusios galimybės jo veikloj ak
tyviai dalyvauti ne tik pa
vieniam asmenim, bet ir visuo
meninėm bei nepolitinėm orga
nizacijom.

De monstracljos

KANADOS
PAGELBA

VYRIAUSYBĖS 
JOKUBYNUI

valdžia padarė
Kęstučiui Joku-

Kanados 
retą Išimtį 
bynul . suteikdama leidimą 
vykit jam Vokietijon ir dirb
ti radio "Free Europe"sto - 
tyje. Ta stotis atsiuntė raš
tišką pasiūlymą užimti ata
tinkamą vietą Ir kuo galima 
grelč tau.

Re Ikalas yra tas, kad Ka - 
nada dar neturi tokio Įstaty
mo, pagal kurį naujas imi
grantas galėtų Išvykti Į kitą 
šalį Ir ten įsidarbinti.

K. Jokubynas jau kuris 
laikas varstė visokių depar
tamentų duris, bet viskas, 
kaip į sieną. Nėra tokio įs
tatymo Ir viskas. Bet St. 
Cathar Ines jam pasisekė. Šis 
korespondentas Ir pats K. 
Jokubynas matė Ir girdėjo, 
kaip gali veikti energingas 
visuomenės atstovas. Per 
kelias valandas federacinio 
parlamento narys Gilbert 
Parent telefonu su Ottawa 
sutvarkė visą reikalą. Vis - 
kas praėjo skubos keliu, nes 
G. Parent turėjo tuoj pat 
skristi į Briuselyje vykstan
čius NATO posėdžius. Jis 
yra Kanados ginklavimo ko
mis įjos narys.

Ypatingu organų Ottawoje 
parėdymu jam sutelkta Išim
tis ir jis gali vykti Vokieti - 
jon vienų metų laikui.Po to 
reikės naujo leidimo.

Kodėl K. Jokubynas nori 
vykti Vokietijon?Užklaustas, 
atsakė, gerokai pagalvojęs.

Tą atsakymą trumpai gali
ma susumuoti šitaip:neturė
jimas Kanados pilietybės 
sudaro ne įveik lamų sunkumų 
gauti jam tinkamą tarnybą . 
Ilgi metai Sibire padarė jo 
s ve tkatą 
z Intam 
b įausta- 
laisvės

Šis
Iš- 

tr be 
prt-

kova teka jo gyslose. Niekas 
jo nebegązdlna. Nori jis 
prabilti laisvu žodžiu.

Kanados valdžia norėjo ži
noti, koktu motyvu remiantis 
jam reikėtų padaryti išimtį. 
Atsakyta buvo maždaug taip: 
"Liberty Radlo"tegall turė
ti tam darbui tinkamus žmo
nes, žmones, kurie žino So
vietų Rusiją nuluptai. T o Ir 
užteko. Leidimas buvo Iš
duotas Išimties keliu, 
klausimas bus greitai 
keltas Kanados senate 
abejo, bus šiuo reikalu 
Imtas įstatymas.

Visas šis įvykis Kęstučiui 
Jokubynuibuvo maloni staig
mena." Matai ką reiškia tu
rėti ryšį su atatinkamais 
žmonėmis", pareiškė jis . 
Tokį ryšįSt. Cathar įneš lie
tuviai turi dėka savo bend
ros veiklos. Per Paverg
tų Tautų organizaciją turi 
ryšį su nemažiau vienu mi
lijonu kitataučių, gyvenančių 
šiame krašte. Su tuo milijo
nu .savaime aišku turi skai
tytis visi šio krašto polltl - 
kai Ir skaitosi mielu noru.

K.Jokubyno Išvykimas dar 
pareis ir nuo pačios Vokle - 
ttjos įstatymų, bet reikta ti
kėtis, kad užteks Kanados 
valdžios raštiškos garanti
jos, kad jis Ir toliau pasilie
ka Kanados Imigrantu. Šiam 
ryšiui Išlaikyti K. Jokubynas 
turės . kad Ir nedideles san
taupas . šio krašto kurtame 
nors banke Ir laikas nuo lai
ko praves,kad ir mažas,pi
nigines transakcijas.

Linkime jam geriausios 
sėkmės'. Kor.

ŪPĄ

nelabai tinkamą fl- 
darbut. Bet svar-

K. Jokubynas yra 
kovos

rugpju -

dirbtuvėje gali pailsėti per
traukų metu žiūrėdami 
trumpas filmas specialiuose, 
"geros nuotaikos" kamba
riuose .

Darbininkai gauna dvi 
pertraukėles 7 mln. , Ir galt 
pasirinkti programas. "Ne
išeidami Iš dirbtuvės, baldų 
meistrai gali gėrėtis Balti
jos vaizdais arba keliauti 
vaizdingaisiais respublikos 
ežerais", skelbia Tass. 
" Pastebėta, kad tokie kam
bariai sumažina nuovargį Ir 
pagerina savijautą, tuo pačiu 
pakelta darbo produktlngumą 
10-15%", skelbia Tass.

Įdomu būtų žinoti, kaip pa
tys rusai rūpinasi, kad jų 
pačių žmonės pakeltų pro - 
dukttngumą ?

Atsišaukimas į lie 
tuvių visuomenę:

Š tų metų rugs ėjo 24 d. , - 
įvyks masinis lietuvių, latvių 
Ir estų žygis už žmogaus 
teises Washtngtono mieste . 
Žygio tikslas yra atkreipti 
viešosios pasaulio opinijos 
dėmesį į žmogaus teistų pa
niekinimą Pabaltijyje. Taip 
pat demonstrantai pasaulio 
sąžinei primins, jog Lietu
vos, Latvijos Ir Estijos gy
ventojai trokšta išsivadavi
mo Iš sovietinio okupanto , 
trokšta laisvės ir nepri
klausomybės .

Šis pabalttečlų Žygis tu
rės didelę įtaką Į Amerikos 
bei kitų kraštų valdžias Iš 
dailės dėl to, kad jis vyks 
tuo pačiu metu, kaip Belgra
do konferencija. Mes, že
miau pasirašiusieji, uoliai 
remiame Žygio ruošimą Ir 
reiškiame pilną pas įtikėjimą 
jo ruošėjams.

. Mieli lietuviai, Žygio ren
gėjai Iš jūsų tarpo tikisi su
kviesti 1OOO dalyvių.Siūlo - 
me jau šiandien ant savo ka
lendorių pabraukti rugsė- 

’ jo 24 d. Ir ruoštis tą dieną 
būti su mumis Washingtone. 
Žygio organizavimo išlai
doms reikalingos Ir lėšos, 
tad būsite prašomi aukoti. 
Neatsisakykite'. Žygiui rei
kalingas jūsų dalyvavimas 
Ir materialinė parama. Kai 
visi priremsIme pečius,pa
saulis Išgirs,kad mūsų tė - 
vynel reikta laisvės.

Šį atsišaukimą pasira
šė sekantys lietuvių veikė
jai:

dr. Kazys Bobelis, ALTos 
pirmininkas, Algimantas S. 
Gečys, JAV LB pirmininkas, 

■ Gabija Juozapavičiūtė, PLJS 
pirmininkė, Antanas M. Mi
ner, Lietuvos Vyčių pirmi-

mlntnkas, Jurgis B Valaitis , 
Kanados LJS pirmininkas , 
dr. Juozas K. Valiūnas, VLJKo 
pirmininkas, Birutė Zdany - 
tė, JAV LJS pirmininkė.

Pabalttečlų Žygis Už 
Žmogaus Teises, 

Egzek.Darbo Komitetas

KANADIEČIAI UŽ PARAMĄ 
VYRIAUSIAM LIETUVOS

IŠLAISVINIMO KOMITETUI
Birželio 25 Tautos Fondo Ka

nados atstovybė sukvietė posėdį 
pasitarti Vilko ir TF reikalais.

Ta proga Toronte lankėsi Vli
ko valdybos pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas irTF tarybos pirminin
kas Jurgis Valaitis. Abu padarė 
įvadinius pranešimus.

J. Valaitis kalbėjo apie TF 
bendrinius uždavinius, kurie 
didele dalimi sutampa su Vliko 
uždaviniais

Išryškintos inkorporuoto Tau
tos Fondo, kaip visuomeninės

Suminėti 1977 TF veiklos pa
grindiniai metmenys: a. Dides
nis dėmesys palikimų klausi
mui, b. Organizacinio tinklo plė
timas, c. TF nuostatų bei veiklos 
taisyklių patikslinimas, prisitai
kant prie gyvenimo keliamų są
lygų bei aplinkybių, d. Artimes
nis ryšys su Kanados TF atsto
vybe ir Kanados lietuviais, kurių 
parama TF ir tuo pačiu Vil
kui kaskart didėja.

Pastebėta, kad svarbiausias 
šio apsilankymo tikslas yra iš
klausyti Kanados TF darbuotojų 
bei aukotojų nuomonės bei at
sakyti į klausimus.

Klausimų buvo daug, daug pa
reikšta ir įvairių, įdomių nuo
monių, liečiančių, be kita ko, ir 
JAV lietuvių visuomeninius bei 
organizacinius santykius. .

Išvadoj visi kalbėję Kanados 
lietuviai pasisakė, kad reikalin
ga paramą Vilkui per TF didinti 
ir stiprinti, o organizacinių pa
tikslinimų klausimus laikyti ant
riniais.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir Įnašai: 

729. Dalmotas, Jonas,

350

Montrealis $100
730. Pacevičius, Antanas, jn.

Torontas 100
731. Strazdienė, Birutė,

Mississauga 100
732. Viltrakio, Juozo atmin.,

Delhi 230
733. Kuncinos, Prano atmin.,

Delhi 100
Įnašus papildė:

23. KLB Otavos apylinkė iki $3000
48. Kredito kooperatyvai

“Parama” 1750
430. Jokubilius, Silvestras 1100
431. Jokubilienė, Elena 1100

15,100

672.
425.

1200
120
200

S25 
bro-

279. Sudburio Medž. ir žūki. Kl.
“Geležinis Vilkas”

73. Kojelaičiai, Aleksas ir 
Teodora

87. Montrealio kredito 
kooperatyvas “Litas” 
Aušrotas, Vytautas 
KLB Oakvillės apylinkė 
Daliniai Įnašai: 
Nagio, Augustino atmin.

Kam rūpi pavergtos Tėvynės
lių kova už laisvę ir mūsų išlikimą 

j ištikimais jos sūnumis bei dukro- 
• mis, tie stoja į KL Fondą. Sveikina- 
1 me naujus narius — kovotojus ir 
i lenkiam galvas mirties atskirtiems iš 
tos kovos lauko.

Delhi apylinkė neteko dviejų bran
gių tautiečių. Jų atminimui sudary
tas įnašas į KLF. A.a. Juozo Viltra-

kio atmin. 
vičius, A. 
gaitis; po $10: K. 1 
Stonkus, J. Strodomskis, P. žilvitis,, 
G. Rugienis, 15. Urbonas, A. Kairys,! 
VI. Miceika, I). šiurna, P. Laureckas; 
po $5: B. V. Cvirkos, D. žiogas, S. 
Beržinis, J. Jocas, J. Aušrotas, V. 
Galeckas, K. Lukošius, B. Povilaitis, 
B. Gudinskas, S. Jokubilius, J. Ju
rėnas, A. Masiulis, M. Jonikas, J. 
Jauneika ir K. žilvitis.

A.a. Prano Kuncinos vardo įnašui 
aukojo S25: S. Masionis; po $10: J. 
Žiogas, S. Jokubilius; po $5: K. Liu- 
bertas, V. Radauskas, A. Rudokas, 
A. Augustinavičius, P. Vindašius, S. 
Beržinis, B. Gudinskas, K. Ratavi- 
čius, J. Jauneika, A. Endrikienė, P. 
Pargauskas.

Uolusis Otavos įgaliotinis inž. A. 
Paškevičius jau kelinti metai kas 3-4 
mėn. papildo Otavos apylinkės įna
šą. Nežinia ar kada kur nors atsiras 
kitas toks KLF įgaliotinis, kuris su
gebės tiek įnašų sutelkti apylinkės 
vardu. KLF sveikina inž. A. Paške
vičių. KLF dėkingas ir kitiems pa
stoviai didinantiems savo įnašus: p. 
p. Jokubiliams, “Paramai”, Kojelai- 
čiams, kurie padarė staigmeną su
važiavimo metu, Įteikdami $3000 če
kį, Montrealio “Litui”, “Geležiniam 
Vilkui” ir visiems kitiems nariams. 
Taipgi dėkojame visiems a.a. Augus
tino Nagio draugams, padariusiems 
dalinį Įnašą. KLF VALDYBA

aukojo po S20: C. Senke- 
ir A. Juciai; S15: P. Au- 

Ratavičius, B. . 
i....

HAMILTONO LIETUVAIČIU CHORAS “AIDAS” SU SOL. V. VERIKAlČlU RUGPIŪČIO 6 d. IŠ TORONTO AERODROMO IŠSKRIDO KONCERTUOTI PAS PIETŲ 
AMERIKOS LIETUVIUS. “AIDAS” KONCERTUOS: Buenos Aires, Argentinoj, Montevideo. Urugvajujuj; sao Paulo Brazilijoj: Medelllne Kolumbijoj ir Karake

FILMOS PAKELTI 
DARBININKAMS

Free Press š. m. 
čto mėn. laidoje, Detroite,
įdėjo tokį straipsnelį:

Maskva skelbta, kad dar-AMERIKOS LIETUVIUS. “AIDAS” koncertuos: Buenos Aires, Argentinoj, Montevideo. Urugvajujuj; sao Paulo Brazilijoj: Medelllne Kolumbijoj ir Karake 
Žmogus. ŠI bmlnkal Lietuvoje baldų venecueloj. Hamiltonan grįžta rugpjūčio 27 d.
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Ieškokime naujų 
veikimo keliu

Po Helsinkio sutarties 
pasirašymo daug kas Išryš
kėjo Ir mums lietuviams. 
Pirmiausia, kad Baltį - 
jos kraštų tautos turi daug 
draugų Ir nemažai priešų. 
Aišku, kad didžiausias prie
šas pavergtų tautų yra So
vietų Sąjunga, nes Kremlius 
ruošiasi visą Vakarų pa
saulį palaidoti. Kas gi lai
mina ir remia tuos žygius 
pirmiau slaptai ( o dabar Ir 
viešai ? Ogi Baltieji Rūmal- 
Vašlngtonas. Pirmas pradė
jo į raudono smako nasrus 
viską mesti jau Jaltoje. Pre
zidentas D. Roosweltas Bal
tijos tautomis Ir kitais sa
telitais nuo Lenkijos Iki Ju
goslavijos, užmokėjo Stall- 
nul už padėjimąts u mu št I 
Hitlerį. ' /

Daugelis mūsų galvojo, 
kad visa tat atiduota laikinai 
Iki talkos sutarties. Bet ap
sirikta. Baltuose Rūmuose 
tebesama tų pačių Hisso 
dvasios užsienio politikos 
vairuotojų. Kartais atrodo, 
kad jie dirba ne Vakarų pa-
saullul Ir net ne JAV-ėms, 
bet daugiau Kremliui. Taip 
viskas yra surežisuojama, 
surikiuojama, kad ameriko
nai kraują lieja ir bilijonus 
dolerių išmeta ne sau, bet 
anam suminėtam smakui,kui 
ris apžiojęs Europą,Aziją 
dalį kitų kontinentų. Todėl 
pavergtų tautų žmonės-ame
rikiečiai Ir kanadiečiai, turi 
sukrusti,persiorganizuoti Ir 
nebesllankstytl Baltųjų Rū
mų pasekretorlato padėjė
jams Ir nesidžiaugti, kad 
tautinė delegacija buvo pri
imta Ir buvo duoti užtikri
nimai dėl politikos nestkel- 
tlmo. ..Nemanyčiau, kad 
tuo reiktų kaltinti mūsų 
veiksnius, tik atėjo laikas 
keisti veikimo kelius bet 
taktiką.

Baltijos valstybės Helsin
kyje pripažintos tik de facto

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

RE IK'A TIK POZITYVIOS 
KRITIKOS

Asmeniškai B. Bačlūno Iš 
Simcoe, Ont., nepažįstu, ta
čiau Iš jo rašinių "Nepr. 

. Letuvoj" norėčiau spręsti, 
tai vienas iš mūsų Išeivijos 

. intelektualų, mėgstančių pa
filosofuoti. . .

AtydžtaI perskaičiau jo 
straipsnius, tilpusius NL š. 
m. 17 Ir 28-29 numeriuose, 
žinodamas, kad Intelektuali
nė kritika yra vykdoma tie
sos vardan. Deja, ypač pas
kutiniame jo straipsnyje 
šios rūšies kritikos ten nė
ra. Juk objektyvi kritika 
Įmanoma, tik tada,kai ji re
miama faktais.

Š. m. NL 21 numeryje 
bandžiau pasakyti,kad mums 

bet ne de jure. Dėl antrojo 
pasaulinio karo turėtų būti 
sušaukta talkos konferenci
ja Iš tų valstybių, kur tos ak
tyviai dalyvavo kare. SSSR 
labai sumaniai Išnaudojo Va
karų pasaulio, ypač JAV, 
apsllplmą dėl Vletmano ka
ro Ir ekonominės krizės. Vi
sos 33 valstybės vengė pa
kelti aštresnį balsą prieš 
SSSR diktavimą Helsinkio 
konferencijoje.

Pagaliau visos "talkos" 
sutartys SSSR buvo sulau
žytos. Todėl ir Helsinkio su
tarčių ar neištiks toks pats 
likimas ?

Lietuviška veikla turėtų 
rikiuotis sekančia kryptimi:

1. L tetuvybės Išlaikymas 
kur tik lietuviai gyvena.

2. L tetų vlų tautos Interesų 
gynimas Iki tauta Išstva - 
duos Iš svetimų pavergėjų 
jungo.

3. Lietuvių jungimasis su 
kitomis tautinėmis grupė
mis, kurios kovoja už bend
rus žmogaus Interesus, už 
laisvę ir prieš žmonių geno
cidą bei jų pavergimą.

4. Aktyviau dalyvauti gy
venamojo krašto politinėje 
ve įkloję.

5. Jungtis į veiklą, kurt 
Siekia tarptautiniu mastu 
uždrausti bet kuriai vals
tybei naikinti žmones, juos 
uždarinėti į kalėjimus Ir 
specialias ligonines. Kad ten 
patekęs žmogus, turėtų tei
sę kreiptis į tarptautinį tri
bunolą, ginant savo teises.

Tad visos lietuviškos or
ganizacijos ir pavieniai as
menys turi persigalvoti ir 
paklausti savęs, ką galime 
duoti tėvynei Lietuvai ir 
savo gyvenamam kraštui, 
kad žmogus nepatektų dva- 
slnėn vergijon, o patekęs - 
būtų Išlaisvintas..

J. Vhtdlonls

čia išeivijoje reikta daugiau 
dėmesio skirti Tautos Fon
dui. Kažkodėl B. Bačiūnas 
mano mintis pavadino girdė
tais "pletkats". Taip pat ne
aišku,kodėl p. Bačiūnas'tvtr 
tina,kad aš NL neskaitau.. 
Turiu, nesigirdamas pažy
mėti,kad šį laikraštį skaitau 
prenumeruoju ir Į jį kai ką 
parašau jau nuo 1949 metų . 
Tai patvirtinti gali laikraš
čio administracija bei re
dakcija.

Toliaup.Bačiūnas vėl tvir
tina, kad, jei būčiau pasis
kaitęs Ir pagalvojęs, niekų 
nebūčiau rašęs. Nejau
gi, anot p.Bačlūno, teigiamas 
rašymas apie Tautos Fondą 
yra- niekų rašymas?

Keistai Ir neįtikinančiai

RQJMQRAMA
GYVENIMO PARADOKSAI

(Pagal Jono Aisčio patarimus ii
Jau kelinti metai nebetu

rime Jono Aisčio savo kū
rėjų tarpe. Jį paviliojo mir
tis ir jis paliko mus. O tai 
buvo didelis poetas Ir ne
mažesnis prozaikas -eesay- 
Istas, kurto eilės Ir raštai 
guos, stiprins Ir leis jais 
gėrėtis lietuvių tautos kartų 
kartoms.

Buvau skaitęs jo "MUfor- 
do gatvės elegijas" /prozinę 
kūrybą/ dar tik joms Iš 
spaudos Išėjus /išleido Ni
dos knygų klubas Anglijoje 
savo leidiniu Nr.7O/, bet 
dabar, kaip >p e n s įninkąs , 
prilėkdamas truputėlį dau
giau laiko, dar kartą tas 
"Elegijas" perskaičiau ir 
pastdarlaukal kurias Ištrau
kas, kurios, tikiu, bus pa
rankios perskaityti ir "NL" 
skaitytojams.

Pagal "Elegijų" toną, esą, 
žmonių vaizduotėje visada 
gražu Ir kilnu, kai muši ar 
žudai kitą, o bloga Ir žema, 
kai tave kas -kitas muša ir 
žudo.Dėl to, sakysime, vie
niems toks Winston Chur
chill buvęs tautos išgelbėto
jas , antrle ms - de mokrat įjos 
šulas, tretiems -karo kurs
tytojas, ketvirtiems.- Fals- 
tafo Ir jokšyro hibridas ir 
taip toliau.

Toliau. Girdi, reikia at
minti, kad kiekvienas pra
laimėjimas žmonių akyse 
yra gėdingas : Dovydas būtl-
nal turi nudobti Galijotą. . . 
dėl to mums, lietuviams, bū
tinai reikėtų keisti pažiūrą į 
garbę Ir gėdą: garbė būti 
gyvam, o negarbė būti mi
rusiam, nes būdamas gyvas 
dar gali tikėtis ką nors nu-> 
dobti ir tapti didvyriu, o nik, 
ręs -jau jokių galimybių ne- 

Jbeturi. . .

Tėvynės meilės atspalviai 
Esą, Lietuvą myli vals

tiečiai liaudininkai ir fede- 
rantal, tautininkai Ir social
demokratai, krikščionys de
mokratai ir voldemarintnkal, 
frontininkai irsantarle- 
člal.. .

Ir dar daugiau. Nuostabu 
ir keista ne tai, kad meilė 
yra įvairi, o ta žmogaus są
monės būsena, kad jam vis 
atrodo, kad niekas kitas, o 
tik jis moka Ir geba Idealiai 
tėvynę mylėti. T a savybė pa
sireiškia Ir grupėse. Taip 
krikščioniui demokratui at
rodo, kad tobulai tėvynės 
nemyli nei tautininkas, nei 
liaudininkas, nei socialde
mokratas, o tiktai vienas ir 
dar truputį federantas. Du 
tautininku girdėjau tarian
čiu : jei Išlaisvintoje Lietu- 

skamba ir p. Bačlūno žod
žiai". . .kritikuoju organą be 
organizuotos bendruomenės, 
kuri T. Fondą daro pasitu
rinčiųjų /$1OO/ nartų as - 
menišku kromeltu. "

Nejaugi p. Bačiūnas neži - 
no, kad visose Kanados Lie 
tuvių Bendruomenės Apylin
kėse Tautos Fondas yra pla
čiai žinomas. T.Fondas vi
sur turi atstovybes ar įga
liotinius,kur te Įeina į krašto 
ar apylinkių valdybas. VA
SARIO 16-toslos ar kito
mis progomis labai daug 
tautiečių mielai aukoja T . 
Fondui, nes žino, kad Tautos 
Fondas nėra joks asmeninis 
kromelts. T. Fondas-tel - 
klmas lėšų. skiriamų 
kovai už tautos laiš

issitarimus— Pranys Aiženas) 
voje įsigalės krikdemai, tai 
mudu jau nutarusiu Lietu - 
von negrįžti. ..

Vadinasi, taip ir su ta vi
siems aiškia ir suprantama 
meile, kaip su ta priežodžio 
girta: juo giliau girion, juo 
daugiau medžių, juo giliau 
tėvynės metlėn, juo daugiau 
kabliukų. . . Visa laimė, kad, 
anot,liaudies Išminties, pil
na byra, tuščia barba, tai 
yra,kad tėvynės meilė reiš
kiama ne žodžiais, o dar
bais ir kad Iš pastarųjų 
sprendžiamas meilės dydis 
Ir laipsnis.

Į)ėl lletuvų būdo savybių
Esą, jis / J. Aistis/, kar

tais pagalvojęs: gal mes 
klaidingai elgiamės dėdami 
viltis vien į aukštąsias ir 
kilniąsias tautos būdo savy
bes. Gal mūsų trūkumuose, 
silpnybėse ir ydose kaip tik
tai ir glūdi visas mūsų gy
vastingumas ir stiprybė. Ir 
tai jis kalbąs visai be ironi
jos. Margiris atsparos tau
tiniu mąstu ne Iš sprendžiąs.

Valenrodas, jei ne fikci
ja, tai visoje giminės Isto
rijoje vienintelis unikumas 
ir kažin ar jis remiasi į mū- 
sųtautos būdą, nes paprastai 
lietuvis turi šio to bendro 
su šveicaru: juodu abu isto
rijoje gebėjo Ištikimai sau
goti svetimo šeimininko 
vartus, sušaldavo mirtinai, 
o nuo vartų nepas įtraukda
vo. Apysakininkai turėtų gi
liau pasiknisti po lietuvio 
būdą. Valančius klek pa
klebeno savo guvų Vince,bet 
čia dar neužbaigtas tipas 
Svarbu, kad būtų neko ntemp- 
llatyvus, d akcijos tipas. Jis 
bevelk esąs tikras, kad mū
sų ydos gero rašytojo ran-
koše galėtų raitos joti ant 
mūsų dorybių. Žmonės ne 
visada žiną, Iš ko jie juo
kiasi.

Sakysime zuikio bailumas, 
kur tiktai tasai žvėrelis vei
siasi, patarle tapęs, o ta
čiau Albert Thibaudet tvir
tinąs, kad tai pats narsiau
sias žvėrelis visoje zoolo
gijoje. Jam Dievulis sutel
kęs tik Ilgas ausis Ir Ilgas 
kojas... Ir šernas savo il
čių, briedis savo ragų taip

Poetas Jonas Aistis p as d ailinin-
kus A- A* Tamošaičius. 1968 m.

,vę, žmogaus teises , 
Nepriklausomybės at
gavi mą .

Ši p. Bačlūno kritika nie - 
ku nepamatuota. Kviesčiau, 
kaip spaudos bendradarbį, 
rašyti... daugiau įtikinan
čiai Ir pozityviai. Tada,kaip 
jis pats rašo, gal neįtrauktų 
NL Redaktoriaus į neužtar
nautą bėdą.

Liudas D amui is 
TORONTO PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS KREDITO 
KOOPERATYVO

nariams pranešu, kad dėl 
valdybos sudarytų man ne
pakenčiamų darbo sąlygų bu
vau priverstas pasitraukti 
iš vedėjo pareigų Ir darbo 
nuo 1977 m. liepos mėn. 1 d.

iki galo neišnaudoja, kaip 
tas vargšas kiškelis savo 
kojas. O kai zuikelis past-'' 
leidžiąs bėgti, tat tikrai dai
lu žiūrėti : bėgs, bėgs tie
siai, tat, žiūrėk, pastrykt į 
šalį tr tada vėl tiesiai ne
rta. Sakytum, jis juokus 
krečia bėgdamas, o jis tai 
daro visu rimtumu ir panau
doja visą savo zutklšką 
strategiją. Ir jis tat gebąs 
daryti su elegancija tr sti
liumi bei žaismingumu, nors 
jam bėgti ne visada smagu 
Ir juokinga. Bet ar nebūtų 
kvailiau, kad zuikis stovėtų 
drąsus Ir neoaiudtnamas
medžiotojo ar lapės:akivaiz
doje arba atsisėdęs ant
ežios, aimanuotų tr lauktų 
kad jam kaktoje ragai Iš
augtų, o nesinaudotų galio
mis, kurios yra jojo valio
je ?

Nekurle mūsų tautiniai fi
losofai/gal sociologai, bet 
dabar šios rūšies mokslai 
tokia skysta tyre praskydę, 
kad esą ne taip lengva susi
gaudyti, kurtai disciplinai 
ta prleskienė prtklauso/vle- 

■ nu metu buvę geležėlę radę : 
esą, lietuviai ne stuburi
niai, o kiautiniai padarai. 
Manyčiau, kad tat nėra da
lykai, kurie mus smerktų 
Išnykimui. Tik, užuot rau
doję stuburo, turėtume au
ginti kiautą. Juk yra trečios 
dienos ėriuko ar dramblio1 
nugarkaulis, kaip sraigės ir 
Galapago salų vėžlio kiau
tas. Žemė yra atsparos ar
ba rezistencijos įstaiga, ne 
jos pobūdis.

Tik čia, girdi, tupėtų dau
giau gal rodyti aktyvumo ra
šytojai ir dailininkai. Taip 
ir dailininkai. Kai tik nuei
nąs jis /J. Aistis/ į antpre- 
kyvietines parduotuves/su
permarket store/, jis ste- 
biesląs, kaip modernus me
nas paveikęs moterų kūną Ir 
sielą bei prigimtį Ir polin
kius : visos tos kelnėsna ne- 
telpančtos pabaisos atrodan - 
čtos tik ką Išėjusios Iš 
Jacques Lipchitz ar Pablo 
Picasso studijų. . .Nuo urvl-| 
nių laikų moters priglmtyjei 
buvęs gyvas palinkimas da
bintis Ir gražintis. Ir kas 
dar šiandien galėtų tvirtinti, 
kad modernus menas nevei
kta gyvenimo? . . . Modernus 
menas esąs tokia akla Ir 
gaivališla galybė, kuri 
griaunanti net tokias gyvo 
granito tvirtoves, kaip am
žinasis moters grožio pasi
ilgimas. Štai dėl kojis sa
kąs, kad menas Ir litera
tūra turėtų prisidėti prie 
tolimesnės distancijos ats
paros gairių nutiesimo. 
Svarbu, girdi, Išstudijuoti 
visas bendras ir regionali
nes lietuvio būdo savybes, 
[r tam reikalui, esą, reikė
tų ištraukti visą tipų arse
nalą. Neaplenkiant nė plėši
kų : ir romantiškąjį Blindą, 
ir šiaudlniapastoglšklus 
Rakauską su Stuku ir Rtc- 
kum. Gal net tuo pa
čiu "svieto lyginimo" moty
vu". . .

Apie "tarybinio žmoniš
kumo" kampelį

Savo"MUfordo gatvės ele- 
g!jose"J. Aistis nurodė, štai,

Reiškiu širdingą lietuviš
ką ačiū visiems mūsų kre
dito kooperatyvo nariams , 
kurie per visus 8 metus pa
sitikėjo mano tvarkoma Įs
taiga ir padėjo Išauginti šį 
lietuvišką banką iš 2 milijo
nų Iki virš 12 milijonų dole
rių.

Reiškiu širdingą padėką 
buvusiems Ir likusiems 
dirbti tarnautojams, kurte 

• padėjo man vykdyti pagrin
dinį kredito kooperatyvų 
tikslą- patarnauti Ir padėti 
nariams.

J. Varanavičius
Dlpl.ekon .

šitokį nonsentnį faktą:
"Kokia ironija. Masinos 

"politinės ir mokslinės"li
teratūros leidykla Išleido 
savo laiku brošiūrą apie .ve
lionį, buvusį Jungtinu Tautų 
generalinį sekretorių Dag 
Hammerskjold, pavadintą 
"Žudikas Iš East River". 
Ar nesmagu žinoti,kad šia
me pageduslame ir sunįęk- 
šėjusiame pasaulyje yra už
silikęs tarybinio žmonišku
mo kampelis,kur ne tiek sa
vimi, klek kitais rūpinama
si?...

"Niekšybei džiūgaujant Ir 
viešpataujant, visi kilnus 
šūkiai: ir gražūs žodžiai 
tampa kažkokiu šlykščių ir 
cinišku p ik t ž o d ž I a v l ipu 
Tarptautinėje tribūnoje žo
džiui telkiama tokia pras
mė, kuri geriausiai tįnka 
savanaudiškiems tikslams Ir 
niekšybėms apginti, Dėl to 
šiandien tarptautinėje are
noje dažnai pasijunti lyg Ba
belio bokšto statybos aikš
telėje... Viena, ką Jung
tinės Tautos tikrai pozity
vaus galėtų padaryto, ta! su 
redaguoti nedidelį vardlnėlį, 
kuriame pasistengtų Išaiš
kinti tr aptarti, ka's vadin
tina laisve Ir vergtja/khs 
nepriklausomybe ir kas ’pkit- 
pacija, kas yra seimas ir 
kas tarybinės tarybos Jr.n.l,r

’ nJ a
Dėl lietuvių neslmušanef 

člų, opozicionierių etfo
J. A 1st Is "Elegijose" rai

šo : "... Sutikau radiofone 
ponią Antaniną Binkevlčlū- 
tę-Gučluvlenę. JI man nusi
skundė lietuviais :

-Velnias, tie mūsų vyrai, 
visai niekam tikę, nesimu
ša. . .
- - Su kuo , ponia, jie turėtų 
muštis ? - paklausiau, 'd

-Su visais., su lenką Iš , 
su vokiečiais ir su rusais. . . 
ne dėl to, kad tat būt smagu, 
bet kad reikta. . jem1' ų

Dar vėliau sutikau savo 
pažįstamą, Jam betrūko kė- 
llų mėnesių Iki atsargos. 
AkademI j on nepakliuvo ir li
ko amžinu kapitonu. Ėjo nei 
žemę pardavęs. Linksmai jį 
pasveikinau. Jis užsigavo, 
kaip galima juokauti tokiu 
metu: karas kybąs virš gal
vų, kaip Damoklo kardas. 
"Karlui karas", juokavau, 
"kaip gimnazistei valsas". 
"Galop tiek metų algą ramiu 
metu ėmėte, tai pakariant 
lyg Ir priklausytų. . ."

Žmogus mane už tat cini
ku Išvadino ir nuėjo pasipik
tinęs mano nerimtumu. O 
man ta jo rimtis paprasčlų 
paprasčiausiai panika atro
dė.

Nenoriu to bendrinti, nes 
man teko sutikti šaunių tr 
didžiai patriotiškų karinin
kų. Bet defetizmo buvo gera 
dozė pačiame ore. . .

Opozicijų vienu metu Lie
tuvoje buvo tiek privisę, kad 
opozicija buvusi populiari 
net pačioje Tautininkų są
jungoje. Vieną kartą pas 
Konradą prie mano stalelio 
prisėdo vienas šviesus tau
tininkas. Išėjo kalba apie 
opoziciją. Klausiau, klau- 

• slau tr neapsikentęs paklau
siau :

- Turbūt,Ir Smetonos šei
ma pasiskirsčiusi į pozlcl - 
ja Ir opoziciją ?

-Nė klek nenustebčiau, - 
pasakė mano pašnekovas.

-Tai kuo tada ta diktatūra 
laikosi ? - paklausiau.. .

Arba vėl:
1939 m. rudenį pasigauna 

mane už parankės Liudas 
Gira ir sako Į ausį:

-Zinai, vakar vakare sako 
Tūbelio vilą atvežė vienuo
lika vagonų cukraus tr tris 
druskos...

- Gal tiek maišų, juk tu 
pats , Gira, žinai, kad tiek 
vagonų tam namely netilps...

- O tas namelis gana erd-



NUOSAVYBE J. Valiūnas

Gyvybė mūsų žemėje pa
sireiškia įvairiuose pavida
luose. Gamtoje visi gyviai 
rūpinasi maistu Ir kovoja 
už būvį bei už savo pader
mės pratęsimą. Nedaugelis 
jų rūpinasi Ištekliais, nebent 
tik kai kas /pav. voverė/ 
taupo maistą juodai dienai 
/žiemai/. Iš visų gyvųjų 
padarų Išsiskiria žmogus, 
kurte nenori vien tąja diena' 
gyventi. Taigi, rūpinasi Iš
tekliais rytojaus dienai.

f Nors pasitaiko dar Ir 
šiandien tokių primityvių 
genčių /Afrikoje/, kur, sa
kysime, negras yer č tas l 
žemės ūktu tr apdirba tiek 
žemės, kad jam Ir jo šeimai 
užtenka pragyventi. Kuomet 
jis Išmokinamas vartoti nau
jesnius būdus žemei įdirbti 
ir gauti Iš jos dvigubą der
lių, jis perpus sumažina sa
vo dirbamos žemės plotą 
samprotaudanas, kad jei jis 
turės didesnius žemės ūkio 
gaminių Išteklius, negu rei
kalinga pragyventi, tai tie 
visi Ištekliai gali sugęstl, 
juos gali pavogti, arba, sa
kysime, žiurkės sunaikinti.

"Kas man santaupos" 
samprotauja kur te nors pen
sininkas.'tie Igu mane mies
tas šelpia, taigi viskuo Ir 
aprūpina. Yra gi "welfare", 
kuri, jei pensija labai maža, 
apmoka ir būtą, duoda mais
tą, veltui gydymą Ir 1.1." Tad 
nors Ir dejuojama, kad In
fliacija arba pinigo nuverti
nimas mažina jų vertę, bet 
gyvenimo lygis dėl to nesu
mažėja, nes uždarbiai ati
tinkamai didėja. Tad juo la
biau daugelis rūpinasi įsigy
ti' kokius nors Išteklius ar 
nekilnojamą nuosavybę, ku
rios nepaliestų sutaupomo 
pinigo nepastovumas.

;■>. Tad kas gi ta nuosavybė, 
kuri, mums atrodo tokia 
vertinga Ir pastovi ? Noras 
turėti ką nors savo ne be pa
grindo vilioja. Jei ūkinin
kas turi ūki, arba mieste 
turime namus, tai žinome,

vus, - pasakė manimi nusi
vylęs Gira Ir, priėjęs prie 
prie kito, lygiai tą pat pa
kartojo. . . ' ,

Maniau, kad tiktai Gira 
vienas tuos Išpustus gandus 
nešiojo . . . Istorikas Zeno
nas Ivinskis savo dienraštin 
tą Istorinį faktą yra įtrau
kęs, tiktai šio pastarojo va
gonų skaičius, berods, kuk
lesnis. . .

Iš tikrųjų, J. Aisčio ma
nymu, totalitariniam reži
mui bevelk nieko nereiškė, 
ir dėl jo tasai režimas ga
lėjęs Išsilaikyti dar kokį 
šimtą metų. Bet nuo tos opo
zicijos pobūdžio - pati tauta 
netekusi atsparumo. Nete
kusi pasitikėjimo bet kokiu 
autoritetu, pasidariusi ci
niška Ir galutinai Ištižusi. 
Jos laimė, kad nepaveržė 
valdžios, nes, jo manymu, 
bet kuri opozicijos asire- 
nybė būtų buvusi sutikta ir 
traktuojama su tuo pačiu et
niškai nihilistišku nepasiti
kėjimu. . .

Dabar jis atsimenąs /tik 
ne: nąs kurtos partijos/ su
dėtą dainą, kuri skambėjusi 
pradžioje šitaip:

"Davė Dievas ministrus, 
Šleževičius ir Bistrus. . ." 
O tie rinkiminiai kuple

tai. Jis nežinąs, kas juos 
parašęs, bet jų gavę taiklių 
ir talentingų.. . Kas, saky
sime, čia opoziciją į vieną 
maišą kiša ? Kodėl niekas 
tklšlol nepasirūpino surtnk- 
,tl rinkiminės propagandos 
kupletų tr plakatų antologi
jos. O tai būtų gražus tr bū
dingas laiko dokumentas.. .
1977. VIII, lu .

Lygiai panašiai 
Ir su piniginiais Ištek - 
: banke guli tūkstantė- 
sutelkla mums t įkrės - 
nepr įklausomą ateitį.

žemės
Išvysto

kad turime ką nors pasto
vaus, kas palengvina Iš
laikyti save ir še Imą. 
Juk gi Lietuvoje nuo tėvų Ir 
protėvių paveldėtas ūkis bu
vo lyg koks nesugriaunamas 
pagrindas gyventi ūkininko 
šeimai Iš kartos į kartą. Jei 
turime automobilį, tai važi
nėjame kur norime, nesaky
dami niekam nei ačiū. Tas 
pats su įsigyto namo nuosa
vybe, ypač jei tas namas 
vienos šeimos, nes tada 
jautiesi savame name lyg 
koks niekam nepriklausomas 
valdovas.
yra 
llals 
Hal, 
nę,
Todėl, suprantama,kiekvie
na darbšti ir taupi šeima, 
galvojanti apie ateitį, verti
na nuosavybę, kaipo apsi
draudimą nuo nežinomos 
ateities nesėkmių.

Aiškus dalykas,kiekviena 
nuosavybė reikalauja prie
žiūros bei apsaugos. Tad 
atsiranda rūpesčių: namus 
bei atumoblltus taisome, jei 
kas sugenda, sklypą prie na
mo gražiname. O jau apie 
žemės ūkį/ kaip tai seniau 
būdavo Lietuvoje/ netenka 
net kalbėti. Ypač 
ūkyje nuosavybė 
darbštumą, iniciatyvą, verž
lumą, vdtlngumą tr pasiti
kėjimą savimi, be kurių gy
venimo sėkmė yra neįmano
ma. Bet yra Ir "antra me
dalio pusė". Daug netikėtu
mų, kurie pažeidžia nuosa
vybę, ypač įvairių nelaimių 
atsitikdavo žemės ūkiuose. 
Bet ar maža kas nutinka 
Amerikos didmiesčiuose su 
automobiliais ar su vadina
ma nuosavų namų neliečia
mybe, kurią lengvo pasipel- 
ntjtmo "mėgėjai", pažeidžia, 
tai tave apvogta Ir ko gero 
Ir tave patį sužeidžia. Kaip 
sakoma, nėra nieko gero, 
kad nebūtų ten Ir kas blogo 
Ir priešingai. Nuosavybė yra 
reikalinga. Ja yra pagrįsta 
mūsų visuomeninė santvar
ka. O vienok ji turi, pavir
šutiniškai žiūrint, Ir nema
žai įdi 
taigi nuolatinių rūpesčių Ir 
baimės dėl tos nuosavybės 
tęstinumo sveikame stovyje. 

Prisimenu prieš kellollką 
metų gyvenusį vieną savo 
prfetellų, kurte buvo jau pa
gyvenęs tr viengungis. Jis 
sakęs važinėjęs į Floridą Ir 
Išleidęs $ 500, tad šie pi
nigai tikrai yra jo. Teisin
gai pasakytamuosavybė ver
tinga tada, jei jąja galt lais
vai naudotis kol gyveni. O 
kai tas mano bičiulis mirė, 
tat piniginių Išteklių pas jį 
rado labai nedaug: reikėjo 
net kai ką Iš jo apyvokos 
daiktų parduoti, kad padeng
ti laidojimo Išlaidas. Jei il
giau kurioje vietoje pagyve
name /jau nekalbant apie 
žemės ūkius Iš tėvų: Ir pro
tėvių paveldėtus/, tai prisi
rišame, pamėgstame tą vie
tovę ar tą mūsų namą, o val
kams, jame užaugusiems, 
pasidaro lyg kokia savotiška 
tėviškė - tie savi, Ilgai gy
venti namai. Gimtinė, tė
viškė, ypač mums, vyres
niesiems, kaime glmustems, 
turi labai daug brangių, su 
vaikyste surištų ,pr te įmini
mų.

Yra vėl kitas atsitikimas. 
Stambus, 60 ha. valdantis 
ūkininkas nuo Aduttšklo/Vll- 
niaus krašte,šone nuo Šven
čionių/, užėjus sovietams, 
pasiėmė Iš ūkto ką norėjo ir 
Išvykęs į Vilnių, gavo darbą 
fabrike. Ak, jis gerai žino
jo, nes gyveno etnografinės 
Lietuvos pasienyje, kad_ tikroji nuosavybės prasmė. _ ta vytis, redakcijos žodte_ kainavo gyvybę.

stambius ūklnlnkus"dėl per
auklėjimo", tikriau dėl jų 
sunaikinimo, sovietai tremta 
į tolimą nesvetingą Sibirą. 
Jis nebuvo naivus, kaip dau
gelis tokių, kurie sakydavo, 
kad jie nekovojo prieš ko
munistus tr buvo neutralūs 
Kaip rusų patarlė sako:"Bez 
viny vlnovat" - be kaltės 
kaltas, jei nebent tu būtum 
kovojęs už tarybinę santvar
ką, kaip kad daug tokių ra
dosi mūsų pirklių "tautiečių" 
tarpe. Ka! tu stambus ūki
ninkas pats pasišalini Iš sa
vo ūkio, tat viską ramiai pa
siimt, ką galvoji, kad bus 
reikalinga naujose proleta
rinio gyvenimo sąlygose ir 
Išvyksti toliau, kur pats nu
matai. Tokių, ateitį numa
tančių ūkininkų, Lietuvoje 
nedaug tebuvo.

Prisimenu vieną šiaurės 
Lietuvoje dvarininką latvį, 
labai pulkų tr ramų žmogų. 
Jo pavardė buvo vokiška tr 
jis galėjo repatrijuoti į Vo
kietiją. Bet jam buvo, gaila 
atsisakyti, palikti tiek daugi 
Inventoriaus, gyvulių /jis_ tai lenkiškas miestas. Dabar- daugiau pašalpų. Bet tuo la l-_ nešama lenkiškąja kultūros
nuomavo dar Irkltą dvarelį/. 
Išvežė vargšą nežlnlon į to
limą šiaurę. Ir mes, kiti, 
neišvežti į Sibiro tundras 
birželyje 1941 m. gelbėjome 
savo gyvybę ir laisvę, pasi
traukdami Į Vakarus ir vė
liau pavadinti DP, palikę vi
sas turėtas nuosavybes.

JAV pažinau vėl vieną vy
resnio amžiaus plaukų kir
pėją. Turėjl jos trujl aukštų 
namą Ir santaupų keliasde
šimt tūkstančių. Jis nenusto
jo dirbti, nors jau buvo ne
toli 80 metų, nes jam dak
taras patarė dirbti, kad 
"neprailgtų" laikas.Papras
tas žmogelis, prieškarinis 
emigrantas, sugebėjo tau
pyti, bet nemokėjo pasinau
doti savo santaupomis. Ne 
jis nuosavybę, bet j j nuosa
vybė Išnaudojo, nes jis visą 
savo gyvenimą kukliai gy
vendamas, nesugebėjo to
mis santaupomis kaip nors 
pagerinti ar praskaidrinti 
savo pilką gyvenimą. Tal- 

"spygllų", g{, besaikis prie nuosavybės 
prisirišimas daro, paverčia 
žmogų lyg, sakytum, koktu 
vergu.

Prisimenu kitą asmenį, 
kuris dirbo nelengvą darži
ninko darbą iki kol jam su
kako 80 metų. Ir jei • ne 
žmonos "kaulljlmas", jis 
būtų buvęs pajėgus ir toliau 
dirbti. Jam žmona sakė, kad 
jis pasinaudotų gyvenimu 
/enjoy the llfę/ ir mažiau 
dirbtų, pasiliktų namie ir 
atrastų kuo užimti laiką, nes 
jis prailgs. Paklausė žmo
gelis tr nesigailėjo, o plauk
damas su laiko tėkme, gali 
sau dainuoti:"Šimtą metų aš 
gyvensiu, šimtą metų nepa- 
sensiu.. . "

Jokia nuosavybė Ir gali
mai didelis jos sutelkimas 
negali duoti pilno pasitenki
nimo, užtikrinti visišką sau
gumą ir netrukdomą gerbū
vį, nes ne tik pasaulinė po
litika, bet tr kasdieninis gy
venimas slepia savyje labai 
daug netikrumų bei neti
kėtumų. Ir visiems teks ke
liauti į Anapilį. O su savim 
kad Ir kokią Ištaigingą nuo
savybę turėtume, nieko pa
siimti negalėsime. NesgI 
nuosavybė yra lyg koks sa
votiškas miražas, kurio tu 
nepasieksi, kad Ir kaip di
dindamas savo nuosavybę ar 
sutaupąs. Supraskime - nuo
savybė neturi absoliučios 
vertės Ir ji yra tik tiek tavo, 
klek tusugeblbegyvendamas 
ja pasinaudoti. Ir tai yra

TZ7 J" AT J f'' T T 7 džiūgavimų : esą, lenkai jau
r Z 1 pasikeitę, taigi Ir lietuviams

___ . „ _, __ _.   _jau privaloma kitaip į juos 

SU VAŽI A V1M0 PROGA^^r^Z 
kaip barstymas ant lentos 
prlseglotomis kilpomis grū
dų, kad į atskridę paukščiai 
jų lesti, į kUpas įsipainio
tų Ir būtų pagauti Ir sukišti 
į llubllnlnės unijos maišą.

Štai 1976 m. Australijoje 
pasirodo Jono Muloko U2 
puslaptiį knyga "Vilnius len
kų okupacijoje", kurioje ap
rašyta, kad Ir nepilnos Vil
niaus krašto lietuvių kan
čios, bet pabaigoje siūloma 
priimti istoriko Z. Ivinskio 
pasiūlymus 1969 m. "Alduo
se" Nr.9,lO, kuriuose pro
fesorius siūlo viską dovano
ti ir su lenkais eiti į dialo
gą. Toks siūlymas lygus 
siūlymui eiti į uniją, kadan
gi lenkai savo užmačių ne
atsisako. Aišku, tai nauja 
taktika lietuvius įpinti į len
kišką voratinklį. Nežiūrint, 
kad lenkų apaštalavimas 
Lietuvoje atnešė Lietuvai 
labai skaudžių pasekmių 
mūsų veiksniai Ir kai kurie 
vadovai, neva Ieškodami ge
rų draugų, Ir vėl žavisi ta

(VKLS-gos K on oda s Krošto Valdybos pranešimas skaitytas suvažiavime) 

( 19 77 m. birželio 18 d.)

Sveikiname atsilankiusius 
Ir prašome kantrybės Iš
klausyti , šį trumpą metinį 
pranešimą Ir susikaupimą 
jį Išnagrinėti, padarant tin
kamą kritiką.

Neretai girdime žodžius 
Ir skaitome spaudoje, kad 
vilniečiai, biržiečiai, ute
niškiai Ir jiems panašūs, tik 
lietuvių vienybę ardo. Ge
riau, esą, jungtis į vieną 
vienetą. Atkreiptinas dėme
sys, kad tokie priekaištai at
siranda tik minint vilniečių 
vardą. Amerikoje tokių vle- 
tovlnlų klubų daug ir ilgai 
veikiančių ir niekas jiems 
nepriekaištauja, o kartais 
net pagtrlmų susilaukia. Gi
liau pasikasius, surandama, 
kad tokie priekaištai kaip 
tik Ir ateina iš lenkiškų 
agentų. Tikslas aiškus - Iš
braukti Iš lietuvių sąmonės 
Vilniaus vardą, kad lenkai 
niekieno netrukdomi, galėtų 
pasaulį Informuoti : Vilnius

jau einama dar toliau - ang
liškai kalbančiam pasauliui 
Informuoti leidžiamos anglų 
kalboje knygos,kad lietuviai 
yra neatskiriama lenkų tau
tos dalis, tai tuo pasako, 
kad Hetuvtiį tautos Iš viso 
nėra. Skaitykite knygą: "A 
Member of a Distinguished 
Family", O per savo agen
tus lietuviams kužda brolybę, 
siūlant užmiršti praeities 
įvykius. Tikslas, kaip anks
čiau minėjau, užmigdyt lie
tuvius Ir kai ateis Išlaisvi
nimo laikas, kad jie būtų 
užklupti nepasiruošę. Su 
liūdesiu tenka pripažinti, 
kad lenkams tas labai gerai 
sekasi. Per liga būtų vardin
ti daugybę pavyzdžių, todėl 
apslrlbojam tik vienu kitu 
punktu. Praeitą savaitę Ka
nados savaitraštis paskelbė 
egzillnės vyriausybės pir
mininko neva pas įkalbėjimą 
su jo bendradarbiu St. Šet- 
kum. Pasikalbėjimo svar
bumui pabrėžti, atspausdinta 
pirmame puslapyje. Atkrei
piame dėmesį į P. Ir A. Bra
žinskų pagalbos šauksmą, 
kuris surado vietos tik laiš
kų skyriuje smulkiomis rai
dėmis, kai tuo tarpu lenkiš
kai propagandai skiriamas 
pirmas puslapis. Tai aiškiai 
matome, kokiose sąlygose 
atsidūrė lietuvių tautybė iš
eivijoje, o tuo labiau Vil
niaus krašto lietuviai. Len
kų premjeras Kazimierz 
Sabbat viską, net Ir Vilnių 
Lietuva! atiduoda, ko tik St. 
Setkus prašo Ir prisipažįs
ta padarytas klaidas, bet 
apie tos pačios lenkų vy
riausybės leidžiamus žemė
lapius, atplėšiant nuo Lie
tuvos Vilnių Ir nuo Ukrainos 
Lvovą, apie Suvalkų Tri
kampyje lenkų elgesį tr len
kų profesoriaus Ir redakto- tikimų asmenų jis bevelk 
rlaus leidžiamą propagandi
nę literatūrą, kad lietuvių 
tautos Iš viso nėra, dėl ko 
net turėjo reaguoti Genera
linis Konsulas Kanadoje, tai 
nei puse žodžio neprisimi
nė nei korespondentas, nei 
premjeras. Taigi kalba vie
naip, o daro kitaip. Ir būki
me tikri, kad po tokių pa
rašymų, prasidės lietuvių 
tarpe lenkų garbinimo pro
paganda, prasidės 
nls lenkų dvasios 
maste Ir lietuvių 
silpninimas.

Toks Išpuolis yra ne pir
mas. 1962 m. birželio mėn. 
1 dieną Argentinos lenkai Iš
leido "Glos Polskl” laikraš
čio lietuviškąjį numerį. Ja
me , pirmame puslapyje, įdė- 

aktyves - 
skverbl- 
budrumo

lietuviškai Ir lenkiškai, V. 
Sidzikausko fotografija Ir jo 
rašinys lietuviškai ir len
kiškai, fotografijos M.Čiur
lionio, J.Basanavičiaus. V. 
Kudirkos, Dariaus Ir Gtrė- 
vo, Vargo mokyklos ir trijų 
Ltetuvoskunlgatkščlų 
Rašo autoriai: O. Augustyn 
M. i. C., Nicoūe m Eowczys , 
Josef Macklew tez, Leon 
Radzwlll, Waldemar GUs- 
kl. Stanislaw Czekowskl. 
Szczpan Wolkowskl, Halina 
Juadzlll, MLeczyslaw Szii- 
mlllo, Michal Wternlckl, 
Gražyn". Heybowlcz, Sebas
tian Chorzewskl, Boleslaw 
Lutyk, Wlodzlmterz Woys- 
law Ir kiti, bet bevelk vis! 
rašlnlatkalba apie gerus no
rus sugyventi Ir kad unijos 
laikai buvo geriausi lietu
viams ir lenkams laikai. 
Daug lenkiškos meilės pato
so Ir pagaliau paskutiniame 
puslapyje bllomba, mes Lie
tuvą pažįstame Iš gerai pa
gamintų koldūnų - yra ir

ku lietuviškoje Išeivijos pažiba, 
spaudoje pasirodė nemažai ( Bus daugiau)

Admirolas Kanaris
Kolpas (Joginius

Admirolas Vilhelmas Ka- Hitlerį nušalinti KanarluI 
narls įėje į Istoriją ne kaipo nenugalliAų kliūčių nebuvo, 
laivyno vadas, bet kaip ga-~reikėjo rizikuoti lr...ty- 
bus vokiečių karinės žval
gybos organizatorius ir vir
šininkas ir dar kaip vyriau
sias sąmokslo prieš Hitlerį 
Iniciatorius tr organizato
rius, nes jis įsitikino, kad 
pakvaišęs "fiureris" Vokie
tiją ir vokiečių tautą veda į 
pražūtį.

Apie jį ir jo veiklą tepa
rašyta, tiesa, knygų ne
daug, o vis dėlto, mūsų am
žiuje jis yra neginčijamai 
pripažintas talentingiausiu 
žvalgybos organizatoriumi. 
Štame rašinyje apie Kanarį 
minimi kai kurte duomenys 
yra paimti Iš vokiečių, švei
carių tr kitų tautų spaudos.

Ant adm. Kanario rašo
mojo stalo visada stovėjo 
bronzinė statutėlė, vaizduo
janti tris beždžiones : besi
klausančią, besidairančią Ir 
ramiai tylinčią. Admirolas 
sprendė, jog statulėlė pilnai 
charakterizuoja kari
nės žvalgybos esmę. Su tuo 
savuoju "tai Išmanu" Kanar te 
niekada nesiskyrė.

Kanarts, pasak jo artimų 
bendradarbių, buvęs gana 
savotiškas žmogus. Vaikys
tėje jį vadino "Ktker", kas 
reiškia "klšąs nosį ne į savo 
reikalus". Ir tas vaikystės 
dienų epitetas jo charakterį 
atitiko per visą jo gyvenimą 
Ir derinosi su jo veikla. Ar
timų draugų ir net visai pa- 

vokiečių Istorikų te įgi
ję Igu jis būtų veikęs vl- 
savystovlal, t. y. nieko 
į savuosius planus ne-

nlekada neturėjo. Per visą 
savo gyvenimą jis visai nie
kuo nepasitikėjo. Ir tasai jo 
principas pasiteisino - jis 
žuvo savo paslapties Hitle
rio nušalinimo reikalu ne
patikėjęs kitiems. .. Kai ku
rių 
mu, 
sal 
kito 
įvėlęs slapta, tai, manoma, 
kad jo planas būtų pavykęs 
ir Hitleris laiku būtų nuo 
valdžios vairo pašalintas. 
Neleistina ir neverta buvo į 
slapčiausius savo planus tuo 
reikalu įvelti ypač kariškius. 
T ai buvo dlž lauš loji admiro
lo klaida - jis pamiršo tre
čiąją, tylinčią savo beždžio
nėlę ir to Išvadoje jam tai 

lėti.
Gal vieninteliai sutvėri

mai, kuriuos Kanarts mylė
jo, buvo šunys. Jo rūpini
masis savo keturkojais 
draugais, stebino jo arti
miausius bendradarblūs 
Kartą 1936 metais adm. Ka- 
narts, keliaudamas suklas
totu pasu, aplankė Ispaniją, 
kur policija ir žvalgyba 
greitai Iššifravo kas jis 
toks Ir pasiklausydavo jo 
telefoninių p as ik ai b ė j l - 
mų. Ir kada jis Iš Madrido 
paskambino į Berlyną Ir Il
game pas tkalbėj tme te iravo- 
s l apie vieną savo tuomet 
susirgusį šunį, tat Ispanų 
policija buvo įsitikinusi, jog 
admirolas savo kalboje var
toja specialų ir labai komp 
likuotą šifrą. Prityrę ši
fruotojai Intensyviai tr be 
petraukos dieną ir naktį 
darbavosi, stengdamiesi tą 
"šunišką šifrą" Iššifruoti . 
Tačiau visos jų pastangos 
buvo veltui, mat, šį kartą 
admirolas Iš tikrųjų domė
josi savo sergančiu šunimi.

Admirolas Kanarts, pri
ėmęs nacių Vokietijos kari
nės jūrų žvalgybos viršinin
ko pareigas, štabe rado ka
daise buvusios tvarkos žval
gybos žinių, pagal žinovų 
teigimą, tik "skeveldras". 
Viską teko pradėti bevelk Iš 
naujo. Trūko daugumos už
sienio žemėlapių, neveikė 
įvairūs būtini ryšiai, kadrai 
Išblaškyti. . . Tačiau, jau Iki 
antrojo Pasaulinio karo 
pradžios, adm. Kanaris pa
grindinį karinės žvalgybos 
aparatą suorganizavo. Buvo 
jau 18.000 rinktinių žmo
nių, neskaitant daugybės 
slaptų agentų, veikiančių už
sieniuose ir plius tokių, ku
rie niekada jokiuose žvalgų 
sąrašuose nefigūravo. Be to, 
Kanario naudai, po visą pa
saulį keliaujančių turistų, 
įvairių prekybos ir pramo
nės firmų agentų ir įvairiau
sių humanistinių tr religinių 
organizacijų vardu Informa
torių, Intensyviai tr sąži
ningai darbavosi. Kai kurie, 
tiesa, rinko žinias Ir telkė 
jas adm. Kanario štabui pa
tys gerai nenuslvokdaml sa
vo darbo esmėje.

(Bus daugiau)

3 psl.



KULTŪRINIS PUSLAPIS PREMIJA JAUNIMUI

Dr.Leono ir Irenos Krlaučeltunų šeima savo mirusiam sunui ir broliui prisiminti stei
gia kas me tinę

būdami čia,
acijų Ir įvykių aprašymus, 
negu tie,kurie to nėra per - 
gyvenę. Atras tose knygose

kiekvieno žmogaus pasidaro 
turtingesn Is, pras mingesnts.

Pasinaudokime tomis kny
gomis, paskatinkime savo 
vaikus jomis sus įdomėti,pa
gerbkime pasišventusių au-

Svarbų ir nepaprastą dar- mu pergyvens Istorinių situ- 
bą atiteka mūsų istorikai 
specialistai 
išeivijoje.kaupdami, papU
dydami žinias, rašydami mū- tik vos besuvoktų įvykių, gir

dėtų pamokose,-kurlos tada torių darbą, pagerbkime tuo 
atrodė gerokai nuobodžios-pačiu ir savo tautą,kuri yra 
gyvus sąryš ius, naujas prs - 
pektyvas, dar gilesnį krau - 
jo ryšį su savo tauta, dėl ko 
ir asmeniškas gyvenimas

r,sų tautos ir valstybės isto - 
riją.

Karta, kuri pergyveno II- 
jo Pas.Karo Įvyktus būdami 
gimnazistai, studentai ar ir 
valkai- visai kitokiu aštru -

Prof.dr. Zenono Ivinskio 
LIETUVOS ISTORIJOS to
mas, apimąs Lietuvos isto
riją nuo seniausių laikų iki 
Vytauto Didžiojo mirties 
/143O m./, baigiamas spaus- 

2 dinti ir netrukus pasirodys .
Po to bus leidžiami kiti jo 

^istoriniai raštai. Prama - 
*toma, kad jų bus 5 dideli to-

■ mat.
■i! Malontaikvfečiame Tams
ėtą užsisakyti prof. dr. Zeno-
■ 'no Ivinskio raštus. Atskiro 

i-tomo kaina 20 dol. Tačiau
visi tie,kurie užsisakys Lie
tuvos Istorijos tomą iki 1977

■ m. spalio 1 d. , gaus jį už 1O 
dol.

L. K. Mokslo Akademija

to užsitarnavus t,kaip retai 
kuri kita. Užsisakykime, už- 
s{prenumeruokime, padova - 
nokime tas knygas. ei .

NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS 
ISTORIJA

Pirmasis tomas Naujųjų 
LaikųLIetuvos Istorijos,pa
rašytas Prano Čepėno. Jame 
išdėstomas lietuvių tautos 
atgimimas iki Pirmojo Pa
saulinio Karo 1914 m.

Jau parašytas ir rengia
mas spausdinti šios istori
jos II tomas, kuris liečia 
laikotarpį iki 1920 m.

Trečiajam tomui jau su
rinkta gausi Istorinė med
žiaga, Ir 
Lietuvos 
metai.

jame bus nušviesti 
nepr iklausomybės

Užsisakymo 3apelis

.K .Noksi o Akademijai 
Piazza della Pilotta 4 
Q0187 ROMA, Ttalia

1977 m.

P Irmas is tomas gaunamas 
knygynuose ir leidėjo adre - 
su: J. Urbelis, 1649 No. 
Broadway, Melrose Park, Ill. 
60160. Knygos 560 psi. , 
kaina $ 15.

w
DAR NE LAIKAS

EUGENIJAUS KRIAUČELIUNO
PRE MIJA

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. EUGENIJAUS KRIAUCELIŪNO 1OOO dolerių premija skiriama 1 tetuvlu t jau ' - 

nuol lul .geriausiai pasireiškusiam raštais /lietuvių, anglų ar kita kalba/, veikla, or j - 
ganlzacln tu vadovavimu, ar jaunimo vienetui /sambūriui, tautinių šoktų grupei, jau- 
'nlmo chorui, sporto būreliui/, geriausiai reprezentavusiam lietuvius ir Lietuvą vlenerįų 
metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar vienetus raštu pasiūlo jaunimo organizacijų vadovybės, 
jaunimo grupės, vyresniųjų organizacijos ar paskiri asmenys Iki klekvlenerlų metų gruo
džio 31 d./pašto antspaudas/;

3. Premljuotlno asmens ar jaunimo vieneto tinkamumui įvertinti sudaroma Jury ko. - 
misija, kurion po vieną atstovą skiria Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jaunimo reikalam 
vadovas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjungos valdyba ir Šiaurės Amerikos Lietuvių Jauni 
mo Sąjunga, o du atstovus paskiria Krlaučeltunų šeima;

4. Jury Komisija,aptarusi asmens ar vieneto tinkamumą premijai, ją skiria balsų 
dauguma iki sekančių metų vasario 15 d. ir susitaria su Kriaučeliūnų šeima dėl premijas 
įteikimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vienetai siūlomi raštu, nurodant tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiami: EUGENIJAUS KRIAUČELIUNO PREMIJOS KOMISIJAI, 12500 Paw
nee Rd. .Palos Park, Hl. 60464,USA.

Iš:

LOPŠINĖ

HESSŲTU ^Rytojaus Teresė Pautientūfė

RAUDA

PALAUK,
DAR NE LAIKAS ATSISKIRT, 
DAR PLEVENA SAPNAI 
NAKTIES PAKRAŠTY, 
PLEVENA SIELA 
LAIKO PAKRAŠTY,
DAR NE VISAI 
ATSKIRTA.

MIK,KŪDIKĖLI, MIEGOK, 
IŠĖJO TĖVELIS Į ŽALIĄ GIRIĄ, 
MIK, KŪDIKĖLI’ SAPNUOK, 
IŠĖJO BROLELIS Į TAMSIĄ GIRIĄ, 
MIK, KŪDIKĖLI, GREIČIAU, 
IR NEMATYK, 
IR NEGIRDĖK
KĄ TĖVELIS KALBA, 
KĄ BROLELIS DARO 
GIRIOS GILUMOJ.

O.tTĖVELI TĖVUŽĖLI, 
KADA TU PASENAI, 
KADA TU SULINKAI, 
ŽALIUKĖLI?

mėn.... d.

Užsisakau Prof. l)r. Zenono Ivinskio LIETUVOS ISTORIJOS $

MIK, KŪDIKĖLI, SAPNUOK,
KAD ŠYPSOS MOTULĖ MIELA, 
IR NEMATYK, IR NEGIRDĖK
KAI DEGA DANGUS IR MOTULĖS PLAUKAI,
KAI PRIEŠO DIEVAI
SIAUČIA.

KAI IŠĖJAU ANT VIEŠO KELlb, 
ANT ILGOJO, 
SODAS ŽIEDAIS LIŪLIAVO.
KOL NUĖJAU,
KOL PARĖJAU,
TIK LAPELIAI VIRPĖJO, 
TIK OBUOLĖLIAI NUKRITĘ j 
ŽEMELĖJE DŽIŪVO.

O, TĖVELI, TĖVUŽĖLI,
KADA TU PASENAI,
MOTULE SENGALVĖLE, 
KADA TU PRAŽILAI?

tomo ............. egz.
Numatau prenumeruoti ir kitus jo ISTORINIŲ RAŠTŲ tomus. 

' ' iNenumat.au prenumeruoti kitų t.omtj ( nereikalingu sakinį 

išbraukti).
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Pinigus pasiųsiu čekiu,gavęs knygą.
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PAŽINKIME PRAEITI !

19 41 . VI. 2 4 - 2 5 J.
/tęsinys/

Tada iš korido
rlaus išlėkė Galkinas ir nubėgęs prie mašinos 
keiktis, gras indamas sušaudytiąs, ir, paėmęs Iš kareivių 
šautuvą, kalintus sunkvežimyje pradėjo mušti su šautuvo 
buože. Kaliniai nutilo,bet buvo gordėtis sunkus alsavimas. 
.Rūbų kaliniams nebereikėjo nešti, nes mašina buvo dengta, 
j • Sutvarkius kalinius, mašina pavažiavo ir sustojo prie 
kalėjimo vartų. Mačiau,kaip Į paskutinę mašiną įsėdo ir 
Vaitkus, daugiau kalėjimo prižiūrėtojų įsėdant nemačiau .

^Mašina vėl pavažiavo į Respublikos gatvę ir vėl sustojo . 
-Nuėjęs prie kalėjimo kampo,pamačiau,kad gatvėje buvo

ir daugiau mašinų- sunkvežimių. Iš mašinų pasigirdo vie
nas kitas riksmas ir už kokių 15-20 minučių jos nuvažia
vo. Mašinoms nuvažiavus, mačiau kaip iš raštinės išėjo 

. Roslanas ir Dušanskts, kur fe ką tat su savimi nešėsi.Grį
žęs į kiemą, kieme prižiūrėtojų, ne i Kubl teko, nei Žalimo 
nei Budgino bei kitų nemačiau. Kieme prie šulinio sėdėjo 

-irusu sargybiniai.
~q .. Nuėjęs Į raštinę radau Ročių; kas daugiau buvo - ne

mačiau. Ročius sėdėjo ir nieko neveikė. Jis man nieko'
- nepasakė ir aš jam nesakiau. Tomet vėl išėjau į kiemą ir, 
epamatęs virtuvėje šviesą, užėjau tenai. Radau pilną 
■ virtuvę žmonių: rusų ir kalėjimo prižiūrėtojų. Iš kalėji

mo prižiūrėtojų pamenu: Budglną, Žalimą ir, berods, Sun- 
gatlą. Rušų kareivių galėjo būti du. Jie tenai kniso balti -

- nius, rūbus ir kita. Ar jie k^ paėmė, nežinau. Grįžau į 
I aukšto koridorių. Iš kiemo atėjo daugiau rusų. Jie sui 
savim ką tai nešėsi ir klausė,kur galima pavalgyti. .. .

pradėjo

Prižiūrėtojo A.PUypalčio parodymas

KANKINIAMS KASAMOS DUOBĖS
Antradienį apie 11-12 val.Selenis Vincas pašaukė ma- 

4 psl.

DEVYNGALVIS PYKTIS 
P RA ŽIO JO N AS RUS: 
NUKIRSK MAN GALVĄ - 
DEVYNIOS KITOS 
JOS VIETOJ BUS*.

KAI IŠĖJAU į ŽALIĄ GIRIĄ 
Į ŽALIĄ GIRIĄ, Į TOLIMĄ, 
LINAI ŽYDĖJO. 
KOL NUĖJAU, 
KOL PARĖJAU, 
NEMAČIAU, 
KADA LINUS IŠAUDĖ,
DROBULES SUDĖVĖJO.

-ir.

TIK NELIESK ŠIRDIES, 
AŠ TEN JAUTRUS - 
IR AŠARA NURIEDĖJO 
DEVYNIS KARTUS.

O, MOTULE MOTINĖLE, 
KADA TU PRAŽILAI, 
KADA TU NUTILAI, 
ČIULBUONĖLE?

a*

ne, Žutautą ir kitus,kurių pavardžių neatsimenu,ateiti į 
raštinę. Čia mums pasakė,kad Iš kalėjimo niekur nelšei- 
tumėm; buvome: Sungaila, Budginas, Žutautas,HeImanas , 
Želvys, MIlaučtus, Vaitkus, Žalimas Ir Raibužis. Apie 18 
vai., Žalimas mane nurodė rusų karininkui, kuris užsira
šė mano pavardę ir liepė eiti į sargybos būstinę, drauge 
su raštinėje buvusiu He įmanu. Greitai po to užėjo tas pat 
karininkas ir įsakė man.Heimanul ir 8 rusų kareiviams 
eiti į sunkvežimį. Įsėdę, nuvykome į mišką ant Luokėę 
kelio. Važiuodami vežėmės dešimtį lopetų/kastuvų/. Nu
vykę Į mišką, kuris nuo Telšių yra apie 4-5 km. .radome 
tris ne visai Iškastas duobes, šaly stovėjo užmaskuotas 
tankas ir nuo duobių apie 30 metrų stovėjo suverstos ma
šinos- motorai. Kartu atvykęs rusų karininkas įsakė tas 
tris duobes pagilinti. Kasėme: aš.Hetmanas' ir tie aštuo- 
ni larelvlat. Dirbome apie valandą laiko ir kai pabaigė - 
me kasti, jau saulė buvo nusileidusi. Po to, atsigulėme ant 
žemės ir išgulėjome apie 2-3 valandas. Paskui visi 
pėsti grįžome atgal į kalėjimą. Mums būnant prie duobių, 
Iš Telšių kalėjimo kalinių atvežę nebuvo. Kuriam reikalui 
tas duobes kasėme, nežinojau. Kai grįžau kalėjtman,kali
niai jau buvo išvežti. Daug sunkvežimių stovėjo Respubli
kos gatvėje prie kalėjimo.

są ir Dausiną/. Gatvėje buvo didelis kariuomenės judėji
mas. Iš mūsų tarnautojų kažkur nuėjo Stonys,Selenls Ir 
Balvočius. Tuo pačiu laiku prie mūsų prisidėjo du mill - 
ctnlnkai, du rusų karininkai, o vėliau iš kažkur atsirado 
ir Ročius. Du rusų karininkai, Ročius U mūsų valdininkai 
įsakė j nuo jų neatsilikti ir skubiau eiti paskui juos.

Iš miesto vist greitai ėjpme Luokės gatve ir pasuko
me Tryškių vieškeliu. Apie du kilometrus paėjus vieške
liu, rusų karininkai ir Ročius sustabdė vieną pravažluo - 
jantį sunkvežimį. Į kurį liepė Ir mums sėsti. Į mašiną 
sulipome: du milicininkai, du rusų karininkai, Ročius, ka
lėjimo tarnautojas Žalimas, Raibužis, Želvys, Balnlškaitė, 
Bauža, Kabaila ir aš. Daugiau sėsti šoferis neleido.Pa - 
stltko: prižiūrėtojas Žilinskas, Bazaras, Jakavičius ir ve
žikas Samoška kartu su savo žmona.

Mašina mus nuvežė į Tryškių mišką už miesto ir ten 
Išlaipino. Tarnautojas Žalimas ir Raibužis liepė mums 
eiti su jais toliau, gi prižiūrėtojas Bauža karkur miške 
dingo. Ročius taip pat liko miške,prižiūrėtojai kalbėjo , 
kad Ročius čia turi lengvą mašiną, o mes toliau turim ei
ti pėsti. Einant pastebėjau,kad Vaitkaus kelnės ir ba
tai buvo apt a šky t i kraujais.

Heimanas buvo apsiavęs politkalinio rudos spalvos 
kelnes. Eidami kalbėjo, kad jfe eis Iki Šiaulių ir paskiau 
link Latvijos. Aš su Kabaila pradėjome po truputį atsilik
ti. Visai pasilikti bijojome,kad nenušautų. Toliau eiti 
su jais taip pat bijojom.

Kabaila man papasakojo, kad Vaitkus ir He imanas 
buvo prie politkalinių žudymo. Taip pat,kaip Vaitkus ka
lėjimo būstinėje antradienio vakare užrlšlnėjo politkalinių 
burnas Ir rišo jiems rankas.

J. Tlškfenės parodymas

Virėjo J. Adomaičio parodymas

BUDELIAI B^GA IŠ TELŠIŲ
Įbėgau į sargybos būstinę ieškoti savo kepurės.Būs - 

tinėje radau šiurpų vaizdą: čia buvo be jokios tvarkos pri
versta politkalinių drabužių ir apavo. Iš čia greitai nubė
gau į virtuvę, nes ten buvo padėtas mano portfelis. Ten 
dar labiau radau visa suversta Ir pilną virtuvę ' visokių 
drabužių. Iš virtuvės per kalėjimą Išėjau į gatvę. Čia ra
dau velk visus prižtūrėtpjus /išskyrus Lukošių, Gailių, Ja-

Birželio 24 d. antradienio rytą pastebėjau,kad sar - 
gyba yra padvigubinta. Mūsų kamerai pradžioje lletuvtš - 
kai, o vėliau rusiškai buvo įsakyta uždaryti langus Ir ne - 
žiūrėti pro juos. Tą dieną Iš prižiūrėtojų mačiau tiktai 
Vaitkų. Kitų nemačiau Ir nežinojau, kur jie yra. Tos dĮeH 
nos pavakary,eidama į ruošą, pamačiau,kad daugumas 
prižiūrėtojų, rusų sargybinių prižiūrimi, buvo sus odinį!prižiūrėtojų, rusų sargybinių prižiūrimi, buvo : 
ant laiptų į virtuvę. Tada supratau,kad buvusieji kalėjl j- 
mo prižiūrėtojai buvo suimti.

/bus daugiau/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Nenumat.au
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DĖMESIO kbem 
VE/DRoDž/ąi

GRUPES IR 0 • Tu pradedi būti blogas,kada tu pradedi kitų blo - 
A gybes stebėti. /Konfucijus/
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ORGANIZACIJOS!
Programa “Kanada Dirba” grįž

ta vėl. Tai jūsų darbų plėtimo pro
grama, pasiruošusi jums padėti. 
Bet atsiminkite — paskutinė 
na paduoti prašymams yra 
pjūčio 26.

Dar kartę turėsite progę 
dėti naudingus darbus 
nims, neturintiems darbo.

ir kitiem dalykam, kas vadovaus 
projektui diena iš dienos.

• Užgęsustą meilę dar galima t atgaivinti,bet Išsl- 
dėvėjusios- niekada. /Musset/

Nesvarbu, ką žmogus žino, bet svarbu, ką jis Iš to 
žinojimo padaro. /Hugo/

£ • Mums sakoma, kad Dievas sutvėręs pasaulį pa .-

•
 matė, kad tas pasaulis buvo geras. Ką jis paša - 

kytų dabar? /Shaw/
die- 
rug-

pra- 
asme-

Tuomet kreipkitės į Kanados 
Darbo Jėgos Centrę arba Darbų 
Sudarymo Skyrių (Canada Man
power Centre or Job Creation 
Branch), paimkite prašymo blan
kę ir vadovę “Guide to Appli
cants.”

parinko- M. Capkauskas

Jeigu jūsų idėja yra gera ir 
jūsų grupė turi pakankamai ryž- • 
to bei patirties ję įvykdyti, “Ka
nada Dirba” programa galės pa
rūpinti reikalingas lėšas.

Štai kaip reikia tai atlikti.

Sutarti dėl projekto, kurį 
visi remtų. Nuodugniai jį 
išmęstyti. Nustatyti 
kiek bus jame 
darbų, kiek 
reikės išleisti 
atlyginimam

Ibrallofus.

Prašymas nėra sudėtingas, ta
čiau sužymėkite visas detales, 
užpildykite aiškiai ir tiksliai. Jei
gu esate reikalingi pagalbos, jūsų 
CMC arba JCB įstaigos padės už
pildyti blankę.

“Kanada Dirba” programa 
yra gera proga pagerinti 

jūsų bendruomenę. 
Tad pradėkime 

svarstyti 
naujas 

idėjas!
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Meškeriojimo Tiesos
B. V a lč a It ts

Ir padidina naujo maisto ant
plūdį.

s Atoslūgio metu žuvis 
plaukia pavandeniui arba į 
gilesnes vietas. Keičiantis 
nepastoviam orui, žuvys 
maitinasi mažiau ir taupiau.

® Kiekviena žuvų rūšis 
turi savo mėgiamą vandens 
temperatūrą, kurioje ji jau
čiasi patogiausia. Jos siekiai 
tos temperatūros visais me
tų laikais.

e Drumzliname vandenyje 
arba ūkanotoje dienoje su
mažėja matomumas Ir švie
sos spindulių prasiskverbi - 
mas vandenyje. Žuvys, to
kiom sąlygom esant, dau
giausia stengiasi maitintis 
dieną ir negiliose vietose , 

Ir būtų vasaros se -
zonas.

e Oro spaudimas, matuo
jant termometru, žuvims da- 
to tokios pat Įtakos,kaip 
vandens potvyniai Ir atoslū
giai. Kylant oro spaudimui , 
žuvys aktyvėja prie krantų, 
barometrui krintant Ir oro 
oro spaudimui mažėjant, 
mažėja žuvų aktyvumas, žu
vys traukiasi nuo krantų tr 
meškeriojimas yra bloges
nis.

• Vėjas turi Įtakos Į žuvų 
aktyvumą. Vėsi tr vėjuota

e Natūralūs Ir dirbtinas 
jaukas privalo atattktt natū
ralų meškeriojamos žuvies 
maistą, kuriuo ji maitinasi. 
Pagavus pirmas kelias žu
vis, praplaunamas pilvas Ir 
nustačius kuo žuvis maitina
si, galt daug patarnauti sėk
mingam tos dienos meške
riojimui.

• Būk užsispyręs Ir pa - 
slryžęs, kaitaliok blizges, jų 
spalvas Ir jaukus, manev
ruok, vandenyje įvairiais bū
dais Ir jeigu nes įkabina, ne
stovėk vienoje vietoje Ilgiau 
kaip ketvirtį valandos .Meš
keriok pasiryžęs pagauti Ir 
matysi, tikrai pasiseks.

» Ne visos žuvys atskiria( 
vienodai spalvas, bet kiek
viena turi mažesnę ar dl-' nors 
desnę galimybę atskirti 
spalvas. Negiliame vande
nyje į raudoną spalvą rea
guoja dauguma žuvų.

• Mešker loto jas, apel'tuo - 
damas jauku į žuvies mity
bos skonį, uoslę, girdėjimą 
ir regėjimą daugiau sugaus 
įvairių rūšių žuvies. Gyvas 
jaukas yra geriausias meš
keriotojo pasisekimo laidas. 
Išvada: meškeriotojas prl - 
valo žinoti žuvų mitybos bū
dus Ir žuvų charakterį.

• Žuvys, esant įvairaus

■ Manpower Main-d’ceuvre
■ and Immigration et Immigration . ,

Bud Cullen ' Bud Čullen 
Minister Ministre

raštĮ, telefonu* pasiteiravau/stovėjo
A HB kompanijos agentūroje Seat-

įįy™***>SB IBT MW EMr t!® aPle kelionę iš Prince
Rupert į Aliaską ir, jei rel- 

_ H w kalinga, užsakyti laive vte- 
W * Sužtnoiau> kad pavle- 
įjįjB 5MnIams asmenims rezervą- 

"____________________________________________________________ clja nereikalinga, tik dvi sa-

latvas "Northland 
Prince". Paauksuotais ran
kogaliais laivo pareigūnas, 
nuplėšęs dubllkuotos lalvo- 
kartės vieną lapą, pavedė 
mane baltašvarktul stiuardui 
nulydėti į kajutę. Kajutės 
bendrą radau bekablnėjantį

Juozapos Pouluolis 
^(Iš kelionės dienraščio — 1973metais) 

(Tasa iš praeito numerio)

Tote mos /totem poles/ 
aukšti, stori rąstai, rupiai 
Išraižyti superreallstl- 
nlal pavaizduojant žmones 
bei gyvius ar jų kūno dalis, 
kaip galvas, rankas, kojas 
Ir sparnus. Stulpų raižiniais 
vaizduojama susivokta mis
tiškai mitinė bei maginė 
genties arba žmogaus gi - 
mlnystė s u kokiu nors gyviu, 
augalu ar daiktu, kuris turi 
antžmogiškų galių. Totemas 
statė Br. Kolumbijos Indė
nai.

Muziejus turi sekančius 
skyrius : švietimo, techni
kos, užtar šos, Istorinį, auk
so karštligės /Golden Ruch 
Era 1849-1900/, ekspedici
nį /Wooden Ships and Iron 
Man/ Ir liaudies meno, ku
rio eksponatai yra dauglau- 

"sla Indėnų dirbiniai.
Paskui keliautojus -tyrl- 

'nėtojusi Alexander Macken

zie, Davis Thampson, Simon 
Fraser, kurių vardais pluk
do į jūras savo vandenis kai 
kurios Kanados upės, sekė 
pelno Ieškančios kompani
jos. James Douglas, būda
mas Hudson Bay kompani
jos prekybos punkto vedėju 
Vancouverlo saloje, 1843 m. 
pastatydino Fort Victoria 
/Tvirtovės maketas Išstaty
tas provincijos muziejuje/. 
Gyventojų apie tvirtovę pra
dėjo daugėti, kai užtiko 
aukso Fraser ir Thampson 
upių pakrantėse. 1858-66 m. 
buvo apie 25000 aukso Ieš
kotojų. Tuo laiku pradėjo 
kurtis Ir antra gyvenvietė 
New Westminster prie Fra
ser upės deltos. 1849 metais 
Anglija Vancouverlo salą 
prijungė prie savo Imperijos, 
kaip koloniją, o James 
Douglas tapo Br.Kolumbijos 
pirmuoju gubernatoriumi.

Turistų Informacijos biu
re gavęs Aliaska Marine 
Highway kompanijos tvarka-

rūbus iš lagamino į rūbinę.valtes prieš kelionę reika
linga užsakyti vietą, jei kar-. Susipažinome; vardas Paul, 
tu transportuoji susisiekimo 
priemonę,ekskursinėms gru
pėms Ir šeimoms. Lalvo- 
kartes parduoda Prince 
Rupert kompanijos kontoro
je.

Apžlūr tnėjant Vancouverlo 
ir Vlctorfjos Įdomybes,vie
na savaitė belaukiant laivo, 
prabėgo greitai. Rugplūčlo 
28 d. turėjau palikti Marble 
Arch viešbutį Vancouveryje 
ir persikelti į laivą.

Važiuojant pauosčlo Com
missioner gatve, uosto gy
venimas dirgino pojūčius : 
Burrard įlankos minkštas
vėjas nešiojo nuo krantinių jus muzikiniam dėmes to slg- 
smalos, alyvos, odų ir kaž- nalul, pranešėjas kvietė va,- 
koklų chemikalų kvapus, karfenel. Prie valgio latve
Gelžkello bėgiais žviegė
vienas kita traukdami bufe
riais vagonai,' dardėjo kro
vinius kilnodami kranai, 
maurojo pakrauti sunkveži
miai ir bendras,! neišreiš
kiamas triukšmas, sukurtas 
biznio smegenų. Tuštumos 
tarp sandėlių parodydavo lyg
Įrėmintą įlankos vaizdą su kę vizitui pas sūnus, gyve- 
baltaburėmls jachtomis ir 
ant kalnų sėdinčia saule. 
Uostas - panorama tautų Ir 
rasių, arena komersantų ir 
biznierių, namai klajūnų. 
Privažiavus sandėlius su di
dele Iškaba "Northland Na
vigation Co. ".taksistas pri
vežė rfe krantinės, kur

pavardės aiškiai nenugirdau, 
bet ji mažai reikalinga. Pa
gal Amerikos papročius,vle- ' 
nas kitą vadinome vardais. 
Jis vyko Į Ocean Falls tar
nybos reikalais.

"Northland Prince" 3800 
tonų prekinis-keleivinis lai
vas, talpina 11O keleivių, jo 
trečdalį užpakalyje užima 
laivo mašinos ir keleivių 
bei Įgulos patalpos. Liku
sioji dalis -kroviniui. Sta
tytas 1963 metais šiaurės 
vakarų pakrančių navigaci
jai.

Garsiakalbiu nuskambė-

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATį, TAVO IR TAVO ARTIMŲJU 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

nėra aprangos formalumų, 
kuriuos praktikuoja turisti
niai laivai prie pietų Ir va
karienės. Mes, šeši prie 
vieno stalo, susipažįstame : 
keturi kanadiečiai iš skir
tingų Kanados vietovių Ir 
vokiečių pora Iš Vakarinės 
Vokietijos. Pastarieji atvy-

si '
LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ 

(Lithuanian A.A. Group)

Susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
'George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietui 
vįškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagalbos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tek),

, Juozui S. 365-0691, Hejin’cui N. 277-7868.____________________ ,

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

nančlus Toronte ir važinėja 
apžiūrinėdami Kanadą* Val
gant, pašnekesiai tarp atsi
tiktinai susitikusių, atsar
gūs : daugiausia apie Kana
dos provincijas, miestus ir 
juose gyvenančius pažįsta
mus bei gimines.

,,,-į (Bus daugiau)

maisto, pasirenka jį pagal 
savo skonį. Meškeriodamas 
žuvis, kurios maitinasi ne
giliai, prie vandens pavir
šiaus, kombinuok vertikali
nius Ir horizontalinius jude
sius.

• Patariama su blizgėmis 
tr kitais dirbtinais jaukais 
praktikuotis negiliame van - 
denyje, traukiant per vande
nį, kad būtų galima stebėti jų 
veikimą, traukiant Įvairiais 
greičiais. Ekspertai teIgla , 
kad pasisekimas priklauso 
90% kai kurioms žuvims , 
nuo meškeriojimo technikos.

• Nelelskpasltlkėjlmui ir 
ėptlmlzmul pasprukti nuo 
susidaryto dienos plano. Pa
siryžimas ir tvirta valia pa
dės jums jį vykdyti. Kadangi 
savaitgalio meškeriotojas 
neturi progos pasirinkti tin
kamiausią meškeriojimui 
dieną, tai pasitaikiusi meš
keriojimo diena turėtų būti
vertinama teigiamai Ir į vi
sus meškeriojimo faktus 
privalo būti žiūrima pozlty- 
vtal,su pasiryžimu.

• Vandeniui kylant, dau - 
guma žuvų plaukia į pakraš
čius arba prieš vandenį. Ky
lantis Ir per krioklius kren-

dlena vasaros metu,kai ban
gos mušasi į krantus .padidi
na vandenyje deguonį Ir gau
nasi palanki vandens tempe
ratūra žuvims. Vėjuotą die
ną vandens paviršius gauna 
daugiau deguonies, žuvys bū
na aktyvesnės, daugiau rei
kalauja maisto. Bet esant 
audrai Ir pučiant dideliems 
vėjams, geriausia meškerio
ti užuovėjoje, kur vabzdžiai 
nuo medžių Ir Iš oro krinta Į 
vandenį, sudarant žuvims 
maisto "shoplng" centrus.

• Slenkantys debesys, ne
skaidrus vanduo, lietus Ir at
vėsęs oras Iššaukia žuvų ju
dėjimą vasaros metu. Oro 
atšilimas žiemos metu gali 
turėti įtakos į žuvų aktyvu
mą.

• Įvairių rūšių žuvys 
stengiasi gyventi joms tinka
moje temperatūroje, atsiž
velgiant į jų rūšis. Tat pri
klauso nuo vandens gylio Ir 
šaltinių esančių vandenyse , 
kur žuvis randa patogią sau 
temperatūrą. Be to,priklau
so nuo vandens spaudimo Ir 
nuo deguonies kiekio vande
nyje.

• Didelė žuvis pasirenka 
vandenis,kur mažiau šviesos,
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tantls vanduo padidina de- nes didelis kūnas vandenyje 
guonį, žuvims sutelkta palan- maitinimosi ir judėjimo nie
kesnę vandens temperatūrą tu lengviau pastebimas.

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.
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Hamilton
■ ; --- ------------------------------------------------------------------------ ■

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

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

T a u p y k ir s k o linkis

Darbo valandos: pirmad-emais - ketvirtadie- » 
n>oi$ nuo 10 iki 5 vol , penktadieniais nuo I 
10 iki 7 vai , šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. j 
Liepos - rugpjūč-o men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. , 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas ----- virš $9,000.000

JUNGTUVĖS

Š. m. birželio 18 dieną A V 
parapijos šventovėje mote - 
rystės sakramentą priėmė 
Elena Kareckattė ir J.Eas
ton. Amžinam žemiškam gy
venimui juodu surišo prel. 
dr. J. Tadarauskas. Elenai, 
kaipo "Aldo" choro daininin
kei, malonų patarnavimą 
vargonais atliko choro diri
gentas sol. V.Ve r įkaltis. Re
liginių apeigų liudininkais 
buvo pilna bažnyčia tr daly
vavo abiejų tautybių žmonės. 
Iš bažnyčios visi rinkosi J. 
Centro salėn į vestuvinę 
puotą.

Atvykusius salėn jaunuo
sius sutiko su duona Ir 
druska jaunosios tėvelis J. 
Kareckas ir jaunojo mamytė 
Easton. Jaunavedžiams už
ėmus jiems skirtą vietą,

£hicagos dangum
Vasaros karščiai buvo už - teistų nesilaikyme: dras-

- gulę Chlcagą visą mėnesį . ko šeimas, veržiasi į prlva-
Savaltgallals žmonės IšvažI- tų gyvenimą, jaunimą šanta- 
nėdavo- vieni į Union Pier , žuoja. Daug kas gailisi va- 

; Beverly Shores,kiti į Wls - žiavę, sukišę tiek pinigų’.
constno platybes. Dar kiti Yra dabar Išvykę apie 40 
buvo Išvykę į Europą,} okup. Inžinierių, kuriuos pakvietė 
Lietuvą. Nemaža svečių lan- okup. Lietuvos Inžinierių or- 
k ėsi Iš Austrai įjos, P. Ame - ganlzaclja. Pažiūrėsime, ką 
rlkos, Kanados. jie pasakys. "Kapsuko” unl-

Kurle lankėsi Lietuvoje, versltete vėl vyksta neva 11- 
grįžo sukrėsti kūniškai tr tuanlstlnlal kimšai, kuriuos 
dvasiškai. Įtampa ekskursl- lanko virš 25 jaunuoliai Iš 
joj Ir visokios kratos,baimė užjūrio.
-nuotaika lyg kalėjimo prie- Piknikai Chtcagoje praė- 
angyje. Maskvos uždėtas rė- jo labai sėkmingai. Vyčiai 
žlmas labai suktai dirba Lietuvių Televizijos Union 
mūsų skaldymui. Tylios al- Pler vietovėje pikniko metu 
manos žodžiai byloja Ir ke- sukėlė virš 700 dol.pajamų 
Ha pasibaisėjimą žmogaus. Naujienų laikraščio- klek

Pavergtųjų tautų savaites parade lietuvių vežimas; apačioje —Prekybos Rūmų
organizacijos- atstovai. Nuotrauka M. N agi o

6psi.

MOKAME UŽ:

depozitus (P.C.A.) 6%
santaupos 7 °o
term, depozitus 1 m. 8’/» %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 1 1 % 

nckiln. turto pask. 93/i %

prasidėjo pokylis. Visiems 
Išgėrus už jaunųjų sveikatą 
tostą, jiems buvo sudainuo
ta "Ilgiausių metų".

Sveikinimų eigoje jauna
sis savo žodį skaitė lietu
viškai. Pasirodė, kad jo 
lietuviškų žodžių tarsena 
buvo visai nebloga. Už tokį 
malonų slurpryzą jaunasis 
gavo daug katučių.

Po jaunųjų valso, šokti iš- 
gūžėjo ir kiti svečiai. Ne
trukus pasidarė banguojanti 
jūra, supama džaso muzikos 
garsų. Gerokai po vidurnak
čio, svečiai linksmi skirstė
si namo, jaunieji ruošėsi 
medaus mėnesiui į Floridą, 
o namuose likęs tėvelis ir 
mama, gal netrukus turės 
galvotlaple naujas vestuves, 
nes likusios dar dvi dukre
lės jau kelia sparnus Ir nori 
lėkti sesutės Elenos keliu.

Zp.

tororrto
am

A. Lukošius

H=
atostogų, metas

Štai tr vėl atostogų me
tas, kurio mes visi nekant
raudami laukiame. Pontla- 
kas Ir vėl net braškėdamas 
mus neša šiaurės link. Ir 
kaipgi jis nebraškės, juk tai 
pats vasaros vidurys, atos
togų įkarštis Ir ta šiaurė 
šiuo metu, tarytum magne
tas, visus tik traukia, vi
lioja į save.

Klek daug tokių, pilnai, 
sunkiai pakrautų vežimų, net 
stenėdami, visais keliais Ir 
keleliais tik bėga, skuba, 
nešasi kažkur, lyg koklon 
nepapraston šventėn skubė
dami. Net sieloje lengviau 
darosi, kada palieki tą did
miestį Ir įsijungi} tą bėgan
čiųjų procesiją.Tada tik pa
junti, kaip su kiekviena nu- 
važluotą mylia, tarytum 
koks užgulęs slogutis tave 
palieka Ir tuojau pat prade
di įsigyventi į tą malonų, 
sunktai paaiškinamą kūno tr 
slelos palengvėjimo jausmą. 
Juk tie tamsūs, paniurę, 
grėsmingi miesto mūrai jau 
vos besimato, o skaidri, 
švari Ir viliojanti šiaurės 
panorama vis daugiau apima 
Ir užburia tave.

Abiejuose šonuose skubo- 
talprabėga žaliuojantys lau
kų lopai, medžiuose bei so
duose paskendusios sodybos, 
na, ir jau geltonuoti bepra- 
dedančlos vasarojų platu
mos .

Kaip jau mums Įprasta,už 
gero pusvalandžio, štai su
blizga Simcoe ežero vande
nys. Jie sumirguliuoja Ir be
matant vėl pasilieka, pasi
slepia už žaliuojančios už
dangos. O padangės skais- 

mažlau pelno. Gerai pasise
kė Balfo plkninkas. Nors 
oras Iš ryto buvo lietingas , 
bet po pietų buvo neperš litas, 
todėl daug tautiečių atsilan
kė Ir sudėjo virš tūkstančio 
dol. įvairiais būdais. Tą 
pikniką suruošė Chlcagos 
apskritis, vadovaujant V . 
Šimkui.

Liepos 24 d. vyko tr Bal- 
zeko Lietuvių Kultūros Mu
ziejaus metinis Išvažiavi
mas į New Buffalo, jo dide
lėje spdyboje. Lietus smar
kiai pylė, bet plkntkautojų 
nestigo, net kongresm.Der- 
wlnsky apsilankė. Pelnas 
skirtas Muziejaus patalpoms 
statyti.

Visa lietuvišką visuomenę 
labai sujaudino žinia, kad 
birželio 21 d. savo namų ga
raže nuo dujų mirė Marija 
J. BUttavlčlūtė, kuri tik Iš- 
vakarzse dainavo su šaulių 
Išvyka Rockfordo kolonijoj . 
Ji priklausė gražiam Vytau
to Didžiojo Šaulių Rinktinės 
Sekstetui. Šauliai Ir skautai, 
bet šiaip jaunimas atidavė 
jaunajai, vos pražydusiai gė
lei- Marijai paskutinę pa
garbą Ir Išreiškė savo užuo
jautą tėveliams Ir likusiems 
artimiesiems. Visi Išgyve
name brangios lietuvaitės 
netekimą.

Pavergtųjų Tautų savaitė 
paminėta, dalyvaujant labai 
dideliam skaičiui žmonių.

Buvo nešamos gatvėmis 
iškabos Ir plakatai, mašinos 
tempė įvairius "flotus" su 
vaizdais, primindami ką da
ro Sov.Sąjunga okupuotuose 
kraštuose nuo II Pas. Karo 
pabaigos. Lietuvių grupė 
buvo labai skaitlinga, tik 
gaila, kad tuo pačiu metu 
skautai išvyksta Į Rako sto
vyklą. Gal vertėtų pakeisti 
stovyklavimo datą?

Bal. Brazdžionis 

3
tumas toks retas, neįpras
tas, žydriai mėlynas skliau
tas vaiskus šviečia ties ho
rizontu tr juo toliau, juo pui
kiau atrodo. Pralekiame ir 
pro gražiuosius Muskoka 
vasarviečių rajonus, vien 
žalumynuose, gėlėse, sau
lės tr vandenų žaisme besi- 
glamonėjančtus. Pasilieka tr 
gražioji Huntsville su pui- 
puikiomte,. ją supančiomis tr 
miškais apaugusiomis, kal
vomis. Pagaliau ir Burk's 
Falls tr panašiai, kaip toje 
dainoje : dar toliau, dar bus 
gražiau.

Leidžiamės vis tolyn į gi
lesnę Ir žmogaus rankų dar 
nespėtą sužaloti gamtos 
viešpatiją. Jau Ir kelelis 
gana vingiuotas, vilioja, veda 
mus tolyn per kalvas Ir kal
nelius Į Magnetawan mies
telį. Dievulėliau tu mano, 
klek dar čia to gamtos gro
žio. Kalnai, kalneliai Išvien 
supasi Ir, kaip rūta, žaliais 
miškais pasidabinę. Mūsų 
vežimas, dar keletą mylių 
pasisupęs, pagaliau to gro
žio sužavėtas "atsisako" to
liau keliauti, sustoja viena
me Ahmlc ežero pakraštyje, 
šalta baltais berželiais pa- 
sldabtnusLos vasarvie- 
tės. Prieš akis, mums mies
tiečiams, neįprastas vaiz
das. Čia pat,prfe mūsų kojų, 
kaip krtkštolas, tviska eže
ras, aplink jį aukšti kran
tai didingai Ir turtingai pu
šimis, eglėmis Ir berželiais 
apaugę. Pro baltuojančių 
berželių tarpus šen bei ten, 
pasakiškoje ramybėje pa
skendę rymo spalvingi va
sarnamiai.

Pirmą kartą mes čia, bet, 
va, štai šitas tikriausiai 
priklauso Juozui, o sekantis 
taipogi lietuviškas. Šlaito 
keleliu Į čia besileidžiant, 
net visa eilė lietuviškų pa
vardžių švytėjo medžiuose 
prikabintose lentelėse. Va
žiuodami pakalnėn, prava
žiavome lietuvio ūkininko 
sodybos palangėmis.

Lengva Ir gera ant dūšios, 
lyg į žemes Ir ant visados 
prasmego tas triukšmas, du
sinantis didmiesčio klege
sys. O štai tr vakaro nuo
stabus žėrėjimas, saulėly
džio žaismas ežero pavir
šiumi. O koks gausus vais
kios padangės mirgėjimas, 
kas, kur tr kada besugebės 
visą tat tiksliai atvaizduoti ?

Čia beviešėdami, turėjo
me progos nukeliauti Ir su
sus (pažinti su įsikūrusia lie
tuviško dinamiško jaunimo 
"tvirtove" - lietuvių skautų 
stovykla "Romuva'*.

Visa tat, ką čia atkeliavę 
matėme tr patyrėme, yra 
nekasdieniška Ir tik retes
nėmis progomis leista šios 
žemės varganam pakeleiviui 
pas (džiaugti.

ūsai LIETUVIU NAMAI

Liepos 1O d. LN pietauto
jai suaukojo Bražinskams 
$1OO. Bevelk visi,buvo apie 
2OO,- pasirašė Amerikos 
prezidentui peticiją, kad 
Bražinskams būtų leista ap
sigyventi Amerikoje. Per 
vieną vakarą Lietuvių Kara
vane buvo jiems surinkta 
$104 tr aukos persiųstos.

Liepos 13 d.blngo žaidimo 
metu, du jauni vyrai apiplėšė 
-Išsinešė dalį blngo pinigų, 
kai buvo pardavinėjamos 
blngo kortelės. D&a Algio 
Vtrušlo Ir K. Batūros vikru
mo, vienas Iš jų buvo pagau - 
tas. Tuoj pat, pasirodžius 
policijai buvo suimtas, Iš-

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

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

7Vį% už spec, taupymo sųsk.
7% už taupymo s-tos 
6% už čekių s-tas (dep.)

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, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4364 arba 251-4025 —- Namų tel. 277-0814
2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

_ - * Namų — Gyvybės
K Kg AJb * Automobilių
< y<T * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAM STREET W( Visais kelionių reikalais 
TORONTO ONTARIO bc,kur pasaulyie »k»«nblnU

______________ tel, 533-3531

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda * VALTERIS DREŠERIS

• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Nomų tel. 233-4446 •

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

TvAOTcrs
SIUNTINIAI 

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19-14 svarų 1 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame. į
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.

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

aiškintas ir kitas. Dalis pi
nigų atgauta ir visas įvykis 
perduotas tvarkyti policijai.

Liepos mėnesio antroje pu
sėje Į svečių knygą pasirašė 
apie 50asmenų lietuvių iš Į- 
vairtų vietovių, užėję aplan
kyti Lietuvių Namų. Iš jų kai. 
kurie įstojo Į LN nartu.

Pstaruoju metu LN nario 
įnašus Įmokėjo P. Kairys, 
Lydia Bednars, A.Kazlaus
kas tr J. Venckus -po $ 1OO; 
Ed.BubulIs IrD. Bubulytė po 
$1O.

Šį rudenį vėl bus ruošia
mas baltus paremti "Nepri
klausomos Lietuvos" savait
raštį Montrealyje, kuris 
Įvyks lapkričio 5 d., šešta - 
dienį, LN-se. Programa bus 
labai Iškili. Šis savaitraštis 
kaskart tobulėja, reikalingas 
ir toronttečlams pareikšti 
savo nuomonę kai kuriais 
reikalais, kurie dažnai ne
sutelpa kituose laikraščiuo
se. Balių ruoš ta komitetas.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
. L tepos 9 d., š. m. Prls įkė

limo parapijos šventovėje 
buvo sutuokti mokytojai Ni
jolė Bočkutė tr Vytautas Ta- 
mulaltts jun./V.Tanaulalčlą

PARAMA
IMA:

97/£% už asm. paskolas

91/2% už mortgičius

valkų literatūros rašytojo ir 
mokyt. Mąrytės Tamulaltie- 
nės sūnus/. Vestuvių apel - 
gas atliko kleb.Tėv.kun.Au
gustinas, asistuojant kleb. 
kun.P. Ažubaliui Ir kun. Jur- 
gučiul. Vargonavo ir solo 
giedojo sol. V. Verlkal- 
tls.

Švečlų-glmlnlų Ir per pa
maldas ir per vaišes buvo 
kelt šimtai, ypač daug jauni
mo, kurie lietuviškas vestu
vių ceremonijas pravedė su 
šokiais, darniomis dainomis, 
visiems prisidedant. Vaišių 
stalai buvo labai meniškai 
paruošti su skaniais valgiais 
Svečių buvo daug ne tik Iš 
Kanados, bet Ir Iš JAV-blų.

J.K 
• 1947 m. į Kanadą atvyku- 
slų lietuvių- 30- ties metų 
sukakčiai paminėti pobūvis , 
kuris turėjo būti š. m.rug
sėjo 3 d.Toronte, neįvyks .

Norinčių dalyvauti atsira
do labai mažas skaičius/Iš 
numatytų 350-400 asmenų, 
atsiliepė tik apie 35/.Tad , 
atsižvelgiant Į visas numa
tomas Išlaidas, rengti yra 
neįmanoma.

Vakarui Rengti Komiteto 
vardu^plrm. V. Vertkaltls

NEPRIKLAUSOMA I IETUVA



Į' HAMILTON Į 
PADĖKA

: Nuoširdžiai dėkojame: 
/monsjr.dr. . JlTadarauskut
Ir kun.L. Januškai už patal
pinimą kvietimo vykti į SLA 
gegužinę parapijos biulete
nyje, taip pat vienuolyno 
viršininkui T. Juvenaliui - 
LtaubaI už visokeriopą pa
ramą Iš St. Catharines;spau- 
dal: Tėviškės Žiburiams, 
Nepriklausomai Lietuvai, 

j Tėvynei Ir Naujienoms; au- 
i ko jus lems SLA gegužinei

paremti- P. Ir D. Daugį - 
hiams/$25/, J.tr M.Paukš
čiams /$1O/, Iš St. Cathari
nes, J. Romtkaičiui/$5/ Iš 
Hamlltono;aukojuslems lo- 

I tertjal: A. Padolsklul ir C.
Farr Iš Parts Ir Onai Laurtk 
Iš Brantford; S.Matukaltle - 
nei Iš Confleld už tortą; už 
kalbą: vlsuom. veikėjui St.

I JokubatčtuI Iš Toronto; už 
- loterijos bilietų platinimą - 

studentams Arūnui Ir Geru-
■ člul Zubrlckams Iš Camb- 
‘ rtdge; A. Padolsklul Ir A. 
, Kuzmickui Iš Paris, O. Ind- 
: reltenet Iš Toronto, R. ir B. 
Į Pakalniškiams, solistei Ani

ta^'Pakalniškytei, M.Tarvy
dienei, A. Ir J.Deksntams, A. 
Karecklenei, Z. Pultanauskul 
G.-Me 1 nyku!, V. Bagdonui, J. 
\£ąnpul,A.Š'Įgaliu! Iš Ha - 

-mfltono; už maisto pagaml- 
nlmą: Z.Ulblntenel Iš Nia
gara Falls Ir M. Paukštie
nei Iš St. Catharines; už 
maisto Išdavimą: D.Daugt-

• nlenet.S. Matukattlenel Ir N. 
| Navickienel.
į Solistei Anltal Pakalnlš- 
' kytet dėkojame už loteri

jos pravedlmą, K.Jasudavi- 
člul už parūptntmą maisto 
urmo kaina, Arūnui ŠettkuI

Iuž muziką.
T^u._ .visų parama, Sibiro 

_ trėmtinės Onos Poškienės 
vardas tapo įamžintas: Jos 

i vardu įnešėme į KLF-ą 
i $1O0. ~)V
I “ Jūsų prisidėjimas aukomis' 

bei darbais Ir ateityje mums 
telks drąsos pagerbti oku
puotos Lietuvos didvyrius.

SLA 72 Kuopa

JUOZAS G RA Ž Y S 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodehuo|u
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)'

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

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, LaSallerP.Q.
įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
otli ek urnas sąžiningai ir orieinamomi s kainomis.
— tel. 366-6237/3896_______________

Highland Auto Body
611 Lofleur Avė., LoSolle. - Tel. 3 66-7281

O ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠGRES(Body) TAISYMO
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialių nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Šulinskas & Soti tel. 389 - 057 1.

GUY 
RICHARD 
ROOFER------ COUVREUR

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

'Richard*, kuri s jau seniai I iėtuvi am s p atom auj a. D arba atl ieka sgžin ingai 
prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai stototei 

364-1470 y

197 7. VIII. 10

• SLA 72-tos Kuopos lote- 111^/^-—____ _____Montreolis
rijos laimingieji bilietai bu- 1X1 ~
vo $25 -bllnr. 311; po $lO-bU.
nr‘ 146-227-240*28°-603 • AUŠROS VARTŲ CHORAS BAIGĖ 
po $5- bU.nr. 82-89 -216-
232-427-728-775-919- 940 - GIEDOJIMO SEZONĄ
1002.

Trumpa apžvalga
Atrodo, kad gal jau Ir ne- 

bevertėtų minėti 27-to sezo
no užbaigimo, jei nebūtų pa
sitaikę kiti Įvykiai.

Štai, birželio 5 d. H. Ado
monio šeima surengė chorui 
vaišes, savo šeimos narį 
Algį Išleidžiant į Bostoną. 
Mat, daktaras Algis buvo 
įstojęs į chorą Ir kurį laiką 
dalyvavo jame. Darbo są
lygos neleido jam aktyviau 
dalyvauti chore, bet vlstlek 
jis visą laiką buvo choristų 
tarpe. Pasirodo, kad gero 
daktaro Ir tokio paties cho
risto Interesai "suslplauna" 
ir tenka pasirinkti, ar būti 
geru daktaru, ar geru cho
ristu. Daktaras Algis moks
lo reikalais yra priverstas 
Išvykti į Bostoną. Be to, te
nai jo laukia mergelė, kurią 
jis yra pasižadėjęs greitu 
laiku vesti.

Tuo pačiu laiku teko atsi
sveikinti Ir su daktaru Jonu 
Daugirdu. Daktaras Daugir
das, kol jam darbo sąlygos 
leido, aktyviai dalyvavo 
chore. Negalėdamas akty
viai dalyvauti, jis nenutrau
kė ryšio su mūsų choru Ir 
vis būdavo su mumis nors 

sekmadieniais. Jis Išvyksta 
Į Chicago, kur jam pasitaikė 
proga įsigyti specialybę/vi
daus Ilgų/. Labai gaila juos 
abu Išleisti, nes jie buvo ne 
tik geri daktarai, bet Ir geri 
lietuviai-visuomenininkai.

Birželio 11 dieną Esatern 
Township rajone J. Kukento 
ūkyje įvyko choro gegužinė, 
sezono užbaigimo proga. J. 
Kukenlal mėgsta svečius, 
todėl Ir choras buvo nuo
širdžiai priimtas. Chorui su 
gegužinėmis nesiseka, nes 
kada tik netšvyksta į laukus, 
pasitinka lietus. Kai kas, 
mat, pradeda galvoti, kad 
vienas ar daugiau Iš choris
tų yra "velnio apsėsti". Tos 
mintys neturi pagrindo, nes 
parapijos choristai priklau
so vienai Iš "švenčiausių" 
organizacijų. Juk tai, turbūt, 
vienintelė organizacija, kur t 
savo įstatuose turi paragra
fą : "kiekvieną sekmadienį 
dalyvauti šv. mišiose".

Be to, choro gegužinei la
bai pakenkė Kanados "oro 
pranašai". Juk jie skelbė 
būsiant gerą /fair/ orą. Kas 
gi faktlnal Įvyko: debesuota, 
protarpiais lietus Ir vėjas. 
Kada aš vieną Iš oro spėjtkų 
pajuokiau ta prasme, kad 
prieš 50 metų Lietuvoje 
oras buvo tiksliau atspėja
mas neturint jokių satelitų 

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

Ir kitų "stebūkllngi/'prletai- 
sų, jis man pasiteisino taip : 
oro spėjimas faktlnal yra 
tam tikrų lygčių sprendimas 
su labai daug nežinomųjų. 
Taigi, tie "nežinomieji" lai
kas nuo laiko Ir vargina mus 
laike gegužinių. Dėl oro są
lygų nebuvo pilnai Išnaudo
tos gamtos grožybės. Iš šal
dymų geriausia tiko euro- 
pletIškas futbolas /soccer/. 
Čia laikas nuo laiko rungty
niavo dvi mišrios komandos. 
Puolime geriausiai pasirodė 
sopranai / visus viršijo Gu- 
dattės /. Gynime stipriau
sieji buvo bosai. Vienas bo
sas, stovėjęs vartuose, bu
vo tikrai geresnis už prieš 
50 metų buvusį vartlntnką- 
žvalgždę, Ispaną Zamorą. 
Po pirmųjų rungtynių buvo 
parengti pietūs. Valgyta prie 
bendro stalo. Čia moterys 
parodė savo sugebėjimus 
valgių srityje, o vyrai - gė
rimų. Klek pasistiprinus, 
buvo- oficialiai atsisveikinta 
su dviem choristėm: Dalia 
Blauzdžlūnalte Ir Glzel- 
la Zanella. Mat, Dalia su
galvojo sukurti lietuvišką 
šeimą su Inž. J. R.Sonda ir 
yra priversta Išvažiuoti į 
Torontą. Gi Glzella, baigusi 
mokslus, gauna darbą To
ronte Ir turi ten važiuoti. • 
ŠI miela Itallukėpamilo lie-

tuvius, įstojo Į chorą Ir pa
sidarė viena Iš parelgtn- 
gtauslų ch o r I s č lų . Gaila 
skirtis su mielom choris
tėm. Choro seniūnas H. 
Celtorlus įteikė joms po 
gražų paveikslą. Kalbose 
palinkėta daug laimės.

Birželio 12 dieną buvo pa
minėti trys įvykiai: pagerb
ti Antanai vardo dienos pro
ga /Keblys ir Mickus/, at
sisveikinta su choriste Da
nute Blauzdžlūnalte, kuri iš
teka už lietuvio, gyvenančio 
Buenos-A Ires ir ten persi
kelia gyventi Ir pagerbta G. 
Sibltienė gimtadienio proga 
/berods 25-to/.Čia buvo pa
sakytas atsisveikinimo žodis 
Danutei Blauzdžlūnalte! ir 
įteiktas nuo choro paveiks- 
las prisiminimui. Po to iš
reikšti visiems Ilgiausių
metų linkėjimai Ir suruoš
tos kuklios vaišės. Klebonas 
tėv. J. Kubilius iš "aukšty
bių" nusileido pas choristus 
Ir dalyvavo tame subuvime
Ir prašė chorą birželio 19 
dieną paskutinį kartą pagie
doti.

Štai jau ir birželio 19-oji. 
Choristai susirinko, befnaž, 
visi. Paskutinį kartą gie

M PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatomą

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

7661-A CENTRALE 
coin/ corner 5e eve 365-7146 

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

dant, pasireiškė visi chore 
padalintai. Solistas A. Keb
lys galingai pagiedojo vieną 
giesmę. Chorui buvo parink
tos sudėtingos giesmės, su
dėtingesnės negu eilinį sek
madienį. Oktetui taip pat 
duotas įsakymas sugiedoti 
"Saneta Maria". Klebonijos 
"skleplanijoje" netikėtai su
žinome, kad dar viena cho
ristė išsiskiria Iš mūsų tar
po. Tai Rima Tekutytė, kuri 
Išvyksta kaž kur į Manlto- 
bos provinciją. JI šį savo 
sumanymą kaž kodėl slėpė 
nuo choro Ir todėl nespėta 
jos "areštuoti" ir atsisvei
kinti. Vargais - negalais A. 
Kebliu t pavyko ją nutraukti 
už skverno ir atsisveikinant 
choro vardu įteikti kuklią 
dovanėlę atminimui.

Prieš Išslsklrstant atos
togoms, choristai "sunaiki
no visas gėrybes, rastas po 
klebonija. Visa kava, vyno 
likučiai Ir alus buvo Išgerti, 
kad kai kur laukuose ar 
mlškuose prie gėlių ąs^ū- 
rlų vandenų bebūnant, .būtų 
ramūs laukti naujo derliaus, 
prasidėjus naujam sezonui.

Tad Iki pasimatymo rug
sėjo pradžioje. K. Justas

1 psi.



NL REIKALAI
Šiame pirmame poatosto- 

glnlame NL numeryje,kal
bėdami apie re įkalus-ptr - 
mlausta pradėsime nuo ma
lonių, linksmų reikalų: prl - 
minsime laikraščio geguži
nę, kurtą pavadinome va- 
s a r o ne .

JI įvyks
paskutinį vasaros sekmadie
nį, F.Skruibio vasarvietėje.

; Tat bus Ir paskutinis sek
madienis prieš Labor Day 
savaitgalį.

Kviečiame tad visus laik
raščio skaitytojus su drau

gais Ir pažįstamais atvykti 
Ir pabendrauti maloniame 
gamtos prieglobstyje, pasi
džiaugti vasarone.
• NL Spaudos Bendrovės 
V-bos posėdis įvyks rugpiū
čio 19 d. .penktadienio vaka
re. Kas turėtų kokių nors

rugpjūčio 28 d. ,« re įkalu, galite tuo metu at - 
vyktlį redakcijos patalpas.
•.Nuolatinis NL bendradar
bis A.Lukošius yra priim
tas įL.Ž.S-gą, patvirtin
tas Centro Valdybos.

NL.

kur jis apsigyveno Ir dirba 
ligoninėje.

Dalės Blauzdžlūnaltės su
tuoktuvės su R. J.Sonda Iš 
Toronto, įvyks rugsėjo mėn.

Angelika Lukošlūnaltė Iš
teka už Terrence Brland 27 
rugpiūčio.

Ruoštasi sutuoktuvėms 
Vaidutis Jungmelsterls-Jau
nius su Anna Malachowska .

Susituokė Inž.Saulius Go- 
rys su Vida Burbalte, Algis 
Jaugells su Vida Žltkute, J . 
Macelytė su G. V.LaMarca.

Žvejotojų — Medžiotojų klubo “NIDA”

1977 m. rugpiūčio men. 14 d., šį sekmadienį F. Skruibio vasarvietėje a 
Pointe Fortune, Oue.

Programoje: Pamaldos, Žvejybos Turnyras, Baras, 
Muzika, Sportas, Loterija.

Visi maloniai esate kviečiami gegužinėn atvykti !
“NIDOS"

Klubo Valdyba

NL LAIKRAŠČIO LEIDĖJAI KVIEČIA VISUS MONTREAr 
LIEČIUS IR OTTAWIECIUS IR APYLINKIŲ LIETUVIUS SU 
PAŽĮSTAMAIS ATVYKTI I ŠIĄ. LAIKRAŠČIO VASARONĘ.

„ paskutinę 
gegužinę,

KURI RUOŠIAMA PAS F. SKRUIBĮ, JO GRAŽIOJE 
VASARVIETĖJE, Pointe Fortune, prie Ottawos upes, 
rugpiūčio 28 d.

t1»UKF3ORRY
L, sekmadienį.

e Dr. Vidas Gureckas,Olgos 
Ir Leono Gureckų vyriausias 
sūnus, atlikęs medicinos 
praktiką Montreal General 
ligoninėje, paskirtas atsa
kingoms pareigoms Chlbou- 
gamau, P.Q. ligoninėje._
• Vincas Kačerglus šią va
sarą jau antrą kartą išvyko

į JAV, kur lankysis Detroite 
Ir kitur.
• Juozas Vleraltls .nesentai 
vedęs Amerikos lietuvę St . 
Petersburgte ,Fla., lankėsi 
Montrealyje. Pardavė savo 
namus LaSalle,kur Išgyve
no ilgus metus , atvykęs Iš’ 
Anglijos.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. T
M6H 1A8 • Tel. 532-3400

$

QTTAvJA T. P. Skruibio

Vietove pasiekiama va- 
žiuojant i Ottawa. Prava- 
žiavus R i gaud išsukti i Poin te Fortune" ---------- -------^=5
o privažiavus 17 kelią, tuč tuojau išsuk- {4'7 - 20 _ 40 
ti i dešinę link Pointe Fortune. ,

Nuo Ottawos važiuo į ant i Montreal: — 
išsukti Bast Fortune ir paupiu pietų 
kryptimi važiuoti iki gegužinė s.

“Nidos” klubo žvejai vienoje išvykoje į šiaurę. IŠ kaires: P. Veiykis, 
A. Mylė, S. Pocauskas, P. Rzevuckas ir už ju — A. Žiūkas ir A. Kačinskas.

✓^MONTREAL WEST

morfine n l

Gros muzika ir veiks kiti svečiams patarnavimai.

ŠAULIAI VEIKIA
Pirmą kartą Montrealyje 

sollstų-Ginos Capkauskte - 
nės, Vaclovo Verlkalčlo Ir 
Rimo Strimaičio koncertas, 
akomponuojant Jonui Govė- 
dal, įvyks š.m. lapkričio 26 
d., A V salėje.

Šį koncertą ruošia L.K. 
Mindaugo Šaulių Kuopa.
• Juozas Slaučtulls dalyvavo 
Šaulių Kultūrinėje Stovyklo - 
je Union Pter, JAV, liepos

2-3-4 d. d., kaipo Kanados 
Šaulių Rinktinės PIrmIntn - 
kaS ’ DAUG SUTUOKTUVIŲ

Šarūnas Norvalša/Glrtnls/ 
Leono Ir Vandos sūnus,su
situoks su Asta Danasyte Iš 
Dorchester, Mass., Labor 
Day savaitgalyje.

Dr. A. H.Adomonis tuokia
si su G. Baltatte Bostone,

LEONAS GURECXAS 
Salos Manager

IR SU IŠIMTIMI JUMS 
PASITARNAUS I

O UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į 
PASINAUDOKITE !

PASIKALBĖKITE SU
■ManagerĮu

_______ LEO GUREKAS‘

montrea! west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

KASOS VALANDOS:
10-3Pirmadieniais

Antradieniais

Ketvirtadieniais
Penktadieniais
šeštadieniais
Sekmadieniais

Skyrius

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

Resort motel WALTER TRUMPA B. Sc.

1440 rue Ste-Cathei ine Oucst 
Suit f 600

Tel: 866-8235, namų 4 88-8528

( Joną* GrlgelIs)
717 South Ocean Boulevard 

Pompano Beach. Florida 33062 
, Telephone (305) 943 - 3020

DR. V. G1RIŪNIENC
Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

gg LES IMMEUBLES

m a i n v i i I e - p o i r i e r =
REALTIES

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

AKTYVAI — virš 12 milijonų
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 
pensijų ir namų s-tas 
taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas

10 - 3

10 - 8 
10-8

8%&
9%
7%
6%

DUODA PASKOLAS 
asmenines 
nekiln. turto 
investacines

9’/i%
9!4% 

10%
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

9 - 1
9.30- 1

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

G re i tas ir tikslus patarnavimas!

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

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

LEFEBVRE & ROBERT
g AMIUBllMINT - Hl.NITU.l Į—Į INC

PAR DAVIMAS

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q-
Tel. 932- 6662; namų 737- 9681.

Or.A.S. popieraitis
B.A., M.D., C.M.. M.Se.. L.M.C.C^ E.R.C.S.Ic'

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

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. 6 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

R. JI. Išganaitis, 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 Moti e, 

Montreal, Quebec H 33 2E3 
Tel. (514)871-1430

168 Notre Domo Street E.^vite 205. 
Tol: 866-2063; 866-2064

JOt^AS&COTE^gEALTIES
5759 DE MA7S0NNEUVE BLVD., WEST. MONTREAL, P.O. H4A 7 Z3

VINCAS PIECAITIS
VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 Tel: 482-0772. namų 366-7041

@ Royal Trust (i)
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME 

( Specialybė — sklypai ir žeme)

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ? 
Į 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

A g e n 10 r o veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKEL.tO NAS, B.A. CSC., I.B. 
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVES

3 

AUKŠTUS

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

o Didp’ia pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CENTRAI! ::r 4e AVENUE LASALLE 363-3887
f 7843 CKHTHAH 300-1282 ĮDĮCORATIOH) Į

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

Telefonas: 766-5827

6.0%
7,5%
8,5%
8.75%
8,75 %
9,0%

įdr;

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
VIŽ pensijų planą
Termin. ind. 1 metams
Termili. ind. 2 metams
Tetvuin. ind. 3 metams — 
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
da iki $2,000 už taup. s tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekiln. turto
Čekių kredito
Investacines nuo

10,5% d
10.0%
12.0%
10,5%

Nemok, gyvybės <pdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

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

" vasarą nuo gegužėj 15 d. iki spalio 15 d. ir' per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

8 p si.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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