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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

JUGOSLAVIJOS TITO 
KINIJOJE

Kinija susilaukė nepapras
to svečio-Jugoslavijos pre
zidento Tito, atvykusio pir
mam vizitui į Kiniją. Pake - 
liui Tito, vizitavęs Maskvą, 
buvo sustojęs Š. Korėjoj.

Dešimtys tūkstančių ki
niečių išsirikiavo gatvių šo
nuose, o Peking© aerodrome 
85 m. amžiaus prezidentą 
sutiko įžymieji Kinijos ko - 
munistų partijos ir valdžios 
atstovai. Jo garbei buvo su
rengtas iškilmingas pobūvis.

Viešėdamas Korėjoje, Ti
to pabrėžė, v kad kiekviena 
tautinė komunistų partija tu
ri teisę vystytis nepriklau
somai. Šią pažiūrą jis gynė 
Jugoslavijoje jau per 30 me
tų.

PROTESTANTU
MOKYKLOS KOVOJA

Montrealio Protestantų 
Mokyklų Komisija nutarė 
priimti visus norinčius mo
kytis angių k. mokyklose ir 
pažadėjo patraukti PQ vy
riausybę, jeigu ji dėl to ati
trauktų finansinę paramą, 
teisman.

Protestantų Mokyklų K-ja 
paprašys federal, vyriau - 
sybės kreiptis į Kanados 
Aukšč. Teismą, kad nuspręs
tų, ar Bill 101 sutinka su 
konstitucijos reikalavimais .

Šiuo metu 1 iš 3-jų vaikų, 
kurie padavė prašymus lan
kyti anglų k. mokyklas, buvo 
atmestas, taikant Bill 101 
taisykles.

INUITAI PROTESTUOJA
Kanados šiaurėje Fort 

Chimo inuitai (eskimai)pro- 
prieš Bill 101 įvedimą ir no
ri, kad atvykę Quebec'o vy
riausybės atstovai ir polici
jos daliniai specialiai riau - 
šėms, grįžtų į pietus.

Inuitai nepripažįsta prie
vartos ar smurto veiksmų. 
Jie pasižadėjo laimėti kant
rybe. Tvirtina, kad muitams 
ir taip yra sunku išmokti 
svetimą, kalbą. Jie galų ga - 
le pramoko ir angliškai, bet 
dabar yra verčiami skubiai 
vartoti tik prancūzų kalbą, 
su vyriausybe, kuri nuo senų 
laikų jais visai nesirūpino.

Inuitų atstovai išsiuntė te
legramas, kviesdami prem
jerą R. Levesųoe ir Indėnų 
Reikalams ministerį W. All- 
man atvykti į Fort Chimo, 
diskutuoti Bill 101 su Quebec' 
o inuitų atstovais.

UŽ VIENĄ GALIONĄ 
VIENAS DOLERIS • - -
Kai kur Montrealio mies - 

to centre jau mokama už ga
zolino galioną automašinom 
1 dol.

Žemesnės kainos yra ap- 
sitarnavimo stotyse. Kai 
kurios reguliarios stotys 
baiminasi, kad dėl kainų pa
kėlimo reikės užsidaryti.

TOMAS VENCLOVA 
ANGLIJOJE
Tomas Venclova iš JAV 

buvo nuvykęs į Londoną ir 

kalbėjosi su kaikuriais britų 
spaudos atstovais, buvo su
sitikęs BBC Užsienio Sky
riaus korespondentus. Taip 
pat aplankė Londone gyve
nančius pažįstamus disiden
tus, buvo nuvykęs į Camb
ridge ir Qxford’ą ir suruo
šė konferenciją egzilų spau
dos atstovams.

Prieš grįždamas į JAV , 
vėl sustojo Lietuvių Namie - 
se ir ten susirinkusiam gau
siam lietuvių būriui nušvietė 
padėtį Lietuvoje, 
apie vadinamą 
grupę.

Atsis veikinant, 
mavo savo eilėraštį Dialo
gas Žiemą ir G. K. Chester - 
tono Drakoną.

Kalbėjo ir 
Helsinkio

padekla-

SU PASKAITOMIS I 
EUROPA,

• Dr. A. Štormas, dalyva
vęs Studijų Savaitėje Londo
ne, išvyko su paskaitomis po 
Europą: Šveicarijoje Caux 
mieste, kalbėjo Tarptautinėje Nakvynių Komisijai. Leidinį 
konferencijoje pasaulėtvar - 
kęs problemų klausimais ir 
skaitė kitą paskaitą Zueri
che, Vokietijoje- Muenchene 
ir kt. Paryžiuje dalyvaus 
Radio Liberty programoje ir 
disidentų grupės posėdžiuo
se.

Rugsėjo 5 d„,po konferen - 
cijos Jaunimo veiklos klau - ___________
Simais Caux- Šveicarijoje , kuriame dalyvaus mūsų iš- 
sugrįžta į Angliją. kiliosios krepšinio komandos.

23 - ji KANADOS LIETUVIŲ 
DIENA
Kanados Lietuvių Dienos, 

įvykstančios š. m. spalio m . 
7t9 dienomis-jau čia pat. 
Londoniškiai- Dienų rengė
jai visu stropumu.'joms ruo
šiasi.

Londonan atvyks tan tie ji 
tautiečiai turėtų Iš anksto 
pasirūpinti nakvynėmis .Nak
vynių Komisija prašo tei
rautis ir registruotis šiuo 
adresu:

Saulius 1 DRAGŪNAS, 540 
Mortington avė, apt. 623, tel: 
1-519-452-36-S8.

Kaip ir seniau, ruošiamas 
ir 23 Lietuvių Dienos lei - 
dinys, kuriame tilps daug 
mūsų lietuviškojo gyvenimo 
medžiagos ir bus gausiai 
iliustruotas. Suinteresuotos 
įmonės, bendrovės, kultu - 
riniai vienetai, prekybininkai 
bei privatūs asmenys prašo
mi į leidinį tuojau pat siųsti 
savo skelbimus ar nuotraU - 
kas tuo pačiu adresu, kaip ir 

redaguoja mūsų jaunoji kva
lifikuota mokytoja 
DRAGŪNIENĖ.

Kaip jau skelbta, Lietuvių
Dienos pradedamos spalio 7d 
Jaunimo Linksma vakariu , 
kuris įvyks Plumbers salėje , 
523 First Street.,

Spalio 8 do - šeštadienis - 
skirtas krepšinio turnyrui,

JAUNOJI TORONTO “ATŽALYNO" TAUTINI U ŠOK I U_ GRUP Ė

LITVINOVAS KALBĖS 
I. ŽYGYJE

Pavel Litvinovas, žymus 
I sovietinio rėžimo disidentas, 
I bus vienas iš pagrindinių 
j kalbėtojų Pabaltiečių Žygyje 

už Žmogaus Teises rugsėjo 
j| 24 d. Washingtone. Lltvl-
■ novas, kurį New York Times 

Į dienraštis pavadino "vienu 
I žymiausiu sovietų disidentų"

(žiūr. 1974. III. 19 laidoje) yra 
h chemijos inžinierius, kuris 

Į 1988 m. Maskvos Raudonoje
■ Aikštėje protestavo prieš
■ vietų vedamą Cekoslovaki - 

jos užpuolimą ir demokrati-
g jos atgimimo sutramdymą 
g toje valstybėje. Litvinovas 
1 buvo nubaustas keturių metų 

ištrėmimu į Sibirą. Jis yra 
! buvusio Stalino užsienių rei

kalų ministerio Maximo M.
J Litvinovo anūkas.

Pavel Litvinovas, gavęs 
vizą, kartu su žmona ir val-

1977 m. RUGPJŪČIO - AUGUST 31 d.

HAMILTONO "GYVATARO" MERGAITES ŠOKA “ABRŪSĖLĮ“

CANADA - MONTREAL - (Established 1941).

kais
1974
mas

Šeštadienio dienai numatytas 
ir simpoziumas-s varstybos 
lietuvybės temomis. Rengė
jai- Kanados Lietuvių Jauni
mo S-ga,kuri ta pačia proga, 
turės Londone ir savo suva
žiavimą.

Šeštadienio vakare visi 
Lietuvių Dienų dalyviai su- 

Lydija įteiks didžiuliame susipa
*lnl?mo pobūvyje Londono 
Western Fairs aikštėje - 
Progress pastate.

Spalio 9 d. bus visiems 
pamaldos Londono Sv. Petro 
katedroje, foto meno paro
da ir užbaigiamasis koncer
tas SANDER s High School 
auditorijoje. Koncerto prog
ramą, šalia solistų V. Ra-

kauskaitės ir Ir. Černienės 
išpildys šauniojo mūsų jau
nimo sambūriai. Prie šio 
pranešimo jungiamos kelios 
tų sambūrių nuotraukos. Jų 
bus ir daugiau.

Iki didžiulio lietu
vių, susitelkimo ir 
malonaus pasimatymo.

- L • L. Eimantas

Į VASARIO 16
GIMNAZIJĄ

Šieinet iš Kanados į Vasa
rio 16 Gimnaziją išvyko 
8 mokiniai 14-16 m. am
žiaus : Daila ir Laima Kri- 
vąitės, Kęstutis Banelis-iš 
Toronto; Birutė Ava Butri - 
maitė iš Mississauga, Lucy 
Morkūnaitė, Robertas Žali- 
naitis- iš Hamiltono, E dvar- 
das Kairys-iš Burlington© , 
Bernardas Lukša- iš Lon
don, Ont.

Mokslas prasidėjo rugpiū- 
čio 22 d. B, A, Butrimaitė 
Vasario 16 Gimnazijoj mo
kėsi jau praeitais metais , 
patiko , ir vėl išvyko ten 
mokslo tęsti. Reikia tikėtis , 
kad sekančiais metais dar 
daugiau tėvų savo vaikus pa
siųs lietuviškoje gimnazijo
je mokytis nors vieneriems 
metams ir tuo įgalins juos 
laisvai skaityti lietuvišką 
spaudą, lietuviškai be klaidų 
ra syti, ir kalbėti.

apleido gimtąjį kraštą 
m. kovo 18 d. Gyvenda- 
Sov. Sąjungoje jis buvo 

atviras ir tvirtas Solženicy
no, Sakharovo bei Kovalevo 
rėmėjas. Pasiekęs JAV,jis 
tęsė kovą už disidentus 
draugus, paliktus Sov. Sąjun
goje ir už Žmogaus Teisių 
gerbimą1. Kartu -stHsįtu so
vietų disidentu Valery Cha- 
lidze, kuris 1972 m.buvo iš
tremtas iš Sov. Sąjungos, 
Litvinovas redaguoja New 
Yorke leidžiamą Kroniką Už 
Žmogaus Teises Sovietų Są
jungoje. Šis išeivijoje leid
žiamas žurnalas aprašo so
vietų disidentų kovą prieš 
sovietinį rėžimą ir spausdi
na disidentų pareiškimus bei 
laiškus.

Pabaltiečių Žygis Už 
Žogaas Teises 

Egzek. Darbo K -tas

ATEITININKŲ KONGRESAS 
Ateitininkai - tai labai 

reikšminga ir sena lietuvių 
katalikų organizacija su šū
kiu " Viską atnaujinti Kris
tuje". Jų kongresas įvyksta 
š. m. rugsėjo 1-4 d. d., Cle - 
ve landė, Ohio.

Pirmieji žymesnieji atei
tininkų vadai buvo prof. Pr. 
Dovydaitis, prof. K. Pakštas, 
prof. J. Eretas, prof. St,Šal
kauskis ir daug, daug kitų 
žymių mokslo vyrų,politikų , 
profesionalų, kunigų,vysku
pų. Žodžiu, ateitininkai su
kūrė naują erą lietuvių tau - 
tos gyvenime, remiantis 
Kristaus mokslu ir krikš - 
čioniška demokratija. Krikš
čioniškasis blokas ir Lietu
vos valstybę atkūrė ir valdė 
nuo 1920 iki 1926 m. , žinoma 
bendradarbiaujant ir kairie- 
siemsJr tautininkams. Lie
tuvių tauta buvo (ir dabar 
yra) krikščioniškas, kata - 
likiškas kraštas. Todėl iš 
jos kilę sūnūs ir dukros val
dę Lietuvos valstybę buvo 
krikščioniški, Ištikimi Die
vui ir tėvynei. Tokiais liko 
iki šiol. J.V-nis

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ!

NL Bandrovas Valdyba yra nutarusi 
l aikraštį tiuntinafi tik v i $5.00 pir
muosius po užsisakymo motus, t.y. 
nsuĮlsma «kaltyto)an>s.
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l ž /.i'eZuuos išlaisvinimą/ U i ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
/•or 11 beration of Lithuania! For loyalty to 'Canada!
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LITUANISTINIS ŠVIETIMAS IŠEIVIJOJE

Bronius Juodelis
LB Švietimo Tarybos Pirmininkas

Lietuvių Bendruomenės veiklos sektorius yra 
labai platus. Visų darbų grandinėje primenybė 
priklauso Lietuvos laisvės atstatymui, ši pirmenybė 
nėra mūsų pačių pasirinkta darbo plotmė, bet likimo 
mums uždėta pareiga. Nuo šio įsipareigojimo 
negalime pasitraukti nė vienas, kol save laikome 
lietuviais. Nors tautybė yra prigimta, jos 
išpažinimas, kaip religijos, priklauso nuo asmens 
apsisprendimo, nuo tautinio auklėjimo įtakos. 
Savame krašte gyvenant tę suteikia pati aplinka, 
tačiau gyvenant išeivijoje, jau reikalingas asmeninis 
lietuvybės pažinimas, kad savęs laikymas lietuviu 
susiformuotų, būtų sąmoningas ir patvarus. 
Lietuvos laisvės atstatymo darbui ilgai nusitęsus, 
labai svarbu, kad į amžinybę iškeliaujančius dar
bininkus pakeistų jaunoji karta. To galima tikėtis 
nuo mažens mūsų jaunimą auklėjant sąmoningais 
lietuviais. Daugelis lietuvių tėvų šią pareigą 
sėkmingai atlieka, tačiau dalis to atlikti nepajėgia. 
Aplinkybių verčiami, kiti tėvai kapituliuoja ir 
tautinio auklėjimo darbo nebesiima. Jei tautinio 
auklėjimo vaikai negauna, iš kur gali ateiti noras ar 
apsisprendimas būti lietuviu? Jei to apsisprendimo 
jaunojoje kartoje nebus, kas gi tęs išeivijoje Lietuvos 
laisvės atstatymo darbą ateityje? Kas išaugins nau
jus Lietuvos laisvės šauklius laisvajame pasaulyje, 
kad jie kalbėtų už, savoje žemėje kalbėti negalinčią, 
tautą?

Mūsų jaunąją kartą šiems darbams gali paruošti 
lituanistinė mokykla ir jaunimo organizacijos. Jei 
nepriklausomoje Lietuvoje mokykla buvo pagrindinė 
tautinio auklėjimo institucija, tai dabar lituanistinės 
mokyklos reikšmė išeivijoje keleriopai padidėjo. 
Todėl lituanistinio švietimo išlaikymas ir jo ugdymas 
yra svarbiausias Lietuvių Bendruomenės darbas. LB 
švietimo Tarybos koordinuojamų lituanistinių 
mokyklų tinklo išlaikymas ir į šias mokyklas viso 
mūsų jaunimo įtraukimas yra mums svarbiausias šių 
dienų uždavinys. Per daugelį metų išeivijoje Lietuvių 
Bendruomenė sėkmingai atlieka lituanistinio 
švietimo darbą, tačiau sunkėjančios aplinkybės 
reikalauja papildomų visų lietuvių pastangų.

Darbas lituanistinėse mokyklose reikalauja 
pasiaukojimo bei ištvermės iš mokytojo ir mokinio, 
šiuos reikalavimus atlieka daugybė mokytojų, bet 
juos kartais sunku suprasti mokiniui. Lituanistinės 
mokyklos lankymo reikšmes, kartais nebesupranta 
ne tik mokiniai, bet ir jų jauni tėvai. Čia vieniems ir 
antriems reikalinga motyvacija ne tik iš mokytojų, iš 
susipratusių tėvų, bet ir iš organizacijų vadovų, iš 
visų tautinių institucijų, iš visos bendruomenės.

Lituanistinio švietimo darbo sąlygos bei 
priemonės gali nuolatos keistis, tačiau nesikeičia pats 
tikslas: išugdyti sąmoningą lietuvį, dorą ben
druomenės narį, veiklų Lietuvos reikalų gynėją, 
šiam siekimui visus kviečiu jungtis į svarbų 
lituanistinio švietimo darbą, panaudojant visus 
asmeninius sugebėjimus ir laiką, parodant toleran
ciją skirtingam patyrimui, skirtingam galvojimui, 
skirtingoms sąlygoms. Kiekvienas mokytojas skiriasi 
nuo kito savo žiniomis, savo patyrimu, savo 
pomėgiais ar savo galvosena. Tai natūralu, nes ir 
kiekvienas mokinys yra skirtingas, besikeičiantis su 
dienų atneštais pasikeitimais. Tęsiant lituanistinio 
švietimo darbą visus kviečiu:

1. Ugdyti ir skleisti lituanistinio švietimo idėją.
2. Išlaikyti ir stiprinti mūsų lituanistines 

mokyklas išeivijoje.
3. Ištvermingai dirbti, laikantis LB švietimo 

Tarybos nustatytos sistemos.
4. Nuolat ieškoti lituanistinio švietimo darbo 

patobulinimų, pagerinimų.
5. Palaikyti glaudų profesinį ir tarpmokyklinį 

bendradarbiavimą.
6. Ruošti naujus lituanistinio švietimo dar

buotojus.
7. Būti lietuvybės ambasadoriais plačiame 

pasaulyje.
8. Vadovautis mūsų veiksnių nurodymais, san

tykiaujant su tautos kamienu Lietuvoje.
9. Išlaikyti pozityvų lituanistinio švietimo San

tykį su laisvės besiekiančia lietuvių tauta.
10. Dalyvauti Lietuvos laisvės atstatymo 

pastangose.

Dabartinė JAV LB Krašto valdyba ir Lietuvių 
Fondas lituanistiniam švietimo darbui skiria 
didžiausią dėmesį, talką ir išteklius. Naujoji LB 
švietimo Taryba dės visas pastangas, kad 
lituanistinis švietimas JAV sėkmingai veiktų ir 
stiprėtų.

( IŠ “ŠVIETIMO GAIRES’ - 1977 m. kovo mėnesio)

jam parvykus iš koncentra
cijos lagerio 1966 metais.

Jis stebėjo savo prabėgan
čią jaunystę Sibire, nuteis - 
tas du kartus. Pirmą kartą 
suimtas 1948 metais, būda
mas 17 m. amžiaus. Pagal 
sovietų versiją už tai, kad 
"dalyvavo tautinėje antiso - 
vietinėje organizacijoje".

Už tai jis buvo nuteistas 
10 metų sunkiųjų darbų ka - 
Įėjimo, be jokio oficialaus 
teismo. (Dienraščio pabrau
kimas).

Sekantį kartą 1956 m. , ne
užilgo po jo išėjimo iš kalė
jimo, ten atsėdėjus 7 metus. 
Šį kartą buvo jis nuteistas 10 
metų už mėginimą nelegaliu 
būdu, išvykti iš Sov. Sąjungos. 
Atsėdėjo visus pilnis 10 me
tų.

Dėka jo išsilaisvinimo, 
jam paprastai teko pakliūti 
į specialius lagerius, ku
riuose buvo laikomi sovietų 
intelektualai ir tokiu būdu 
susipažinti su dabar jau la
bai pagarsėjusiais sovietų 
disidentais.

Susidraugavo su Andriejų 
Zacharovu. Taip pat su bio
logu Segėju Kavaliovu ir su 
Andriejų Tverdochlėbovu , 
mokslininku, kuris tiknese- 
niai bavo paleistas iš Sibiro 
kalėjimo.

Kai jis atsidūrė Maskvo
je pakely į laisvę, tai tie jo 
draugai surengė jam išleis
tuves. Jis turi A. Zacharo- 
yo fotografijąsu sekančiu jo 
įrašu: Brangiam Kęstučiui — 
ilgai atminėiai — su giliau
sia pagarba — linkintis laiA 
mės naujame gyvenime'.1 (Pa
braukimas dienraščio).

Vakar rodydamas tą nuo-
kuri sekė jo kiekvieną žings-f trauką, jis išvertė paminė- 
nį pastarųjų 10metų bėgyje ,( tus žodžius Iš rusų kalbos

SOVIETU, DISIDENTAS TURI PROGOS PADĖKOTI 
VIETI Nl AM S GERADARI AMS”

Taip užvardino "The St.Cat- 
harines Standard" dienraštis
ilgą rašinį apie Kęstutį Jėku- 
byną. Rašinį parašė žinomas 
reporteris Martin Van Nierop. 
Rašinio pradžioje įdėta nuo
trauka federacinio parlamen
taro Gilbert Parent, K. Joku - 
byno ir bendruomenės valdy
bos kultūrinių reikalų vadovo 
S. Šetkaus. Čia talpinamas 
to* rašnio vertimas.

"Kaip gerai, kad atvykau 
tokiu šiltu ir gražiu oru. Bu
vau sušalęs tiek ilgai. Tiek 
ilgų metų koncentracijos sto
vyklose. . . "

Lengva šypsena veide ir už
simąsčiusi galvos palingavimu 
Kęstutis Jokubynas pradėjo pa
sakoti apie savo 17 metų už
trukusį vargą, praleistą lai
ką rusų kalėjimuose bei kon
centracijos lageriuose ir taip 
pat dešimtmetį persekiojimo 
jo gimtoje Lietuvoje, sugrį
žus iš Sibiro.

Ponas Jokubynas, tik prieš 
du mėnesius išleistas iš So
vietų Sąjungos, atvyko į St. 
Catharines aplankyti Steponą 
Setkų ir taip pat parlamento 
narį Gilbert Parent, kurie a- 
bu padėjo pastangų K. Joku - 
byną išsilaisvinti iš sovietų 
pavergtos Lietuvos. (Dienraš
tyje pabraukimas). '

Reikėjo 2 su puse metų pa- 
J° broliui, gyvenan - 

čiam _ iarąiltone, taip pat ne- 
!mažam skaičiui įvairių pa
reigūnų, kad jis išsilaisvintų. 
[Kaip jis kad nurodė, sovietai 
nenuleido nuo jo akių nevie
name žingsnyje. "Jie visą lai
ką mėgino mane pasodinti į 
kalėjimą, jau trečią kartą". 
— paaiškino jis. "Jie — tai 
sovietų slaptoji policija, KGB,

Kęstutis Jokubynas

. švariausia anglų kalba. Iro
niškai, jo anglų kalba skam
ba Oxfordo tonu. Dalinai to
dėl, kad jam teko nemažai 
laiko praleisti Sibire su ang
lais politiniais kaliniais.

Pastaruoju laiku jis tarna
vo mokslinės technologijos 
bibliotekoje, esančioje Vil
niuje, Lietuvos sostinėje. 
Kaip kalbų ekspertą, žinan
tį net Švahili kalbą, taip pat 
kaip gerai susipažinusį su 
elektros energijos teorija^ 
sovietai jį panaudojo, duo
dami jam tvarkyti užsienių 
technologijos leidinius .

Wargas privertė išmokti vi
sokių amatų, tačiau nore - 
čiąa šioje šalyje gauti tar
nybą, kurioje nors bibliote
koje", pareiškė K.Jokuby - 
n as.
Vargas apie kurį jis kalba 

reiškia sovietų s ištemos bru- 
tališkumą. Taip pat brutališ- 
kumąžmogui ir jo laisvei.(Pa- 
braukta dienraščio).

Jis buvo daug kartų sovie
tų policijos suimtas tiek jau 
būdamas laisvas Sibire, tiek 
sugrįžus Lietuvon ir reika
las pasidarė tragikomiškas. 
Jis tapo sovietų metodų spe
cialistas ir niekad nesinesio- 
jo, nelaikė jokio daiktelio , 
kuris galėtų jį inkriminuoti.

Lageriuose jis matė nužu
domus žmones už mėginimą 
pabėgti. Kiti dingdavo be ži
nios. Tardymai ėjo be pali >-< 
vos. Dažniausiai dėlto, kad

jis mokėjo gerai anglų kalbą- 
KGB įtarinėjo jį esant šnipu 
anglų ar amerikiečių. Metai 
iš metų tas pats maistas. Daž 
niausiai pašvinkusi žuvis bet 
turėjo jis valgyti, nes kitaip 
reikštų bado mirtį.

"Iki šios dienos negaliu per į 
nešti tos žuvies kvapo" — pa
reiškė jis. Bet dabar jis yra 
laisvas. Laisvas daryti ką no
ri, eiti kur patinka Pirmiau- g 
šia, jis nuvyko pasimatyti su O 
savo draugais, buvusia is kali- ■ ; 
niais. Tuo reikalu jis Pary
žiuje išbuvo mėnesį laiko.Bu- ; 
vo pas rašytoją Sinevskį, ku
ris dabar profesioriauja Sor- j 
bonoje. Po to, porą savaičių 
išbuvo JAV-se New Yorke ir j 
Washingtone, Vakar jis atvy
ko į St. Catharines miestą 
atidėkoti geradariams. Pir
miausia jis išreiškė padėką 
S. Šetkui ir visai Rj^tų-Vidū
rio Europos Pavergtų Tautų 
Organizacijai už jo bylos per
ėmimą į savo rankas.

Po to parlamentaro G. Pa
rent įstaigoje, jis širdingai 
padėkojo šiam žymiam kana
diečiui už spaudimą Imigra
cijos Departamento, kad jį 
greičiau išlaisvintų.

Į tai p. G. Parent atsakė: 
"Esame patenkinti matydami 
jus čia. Esame patenkinti ma
tydami jus laisvą. Dabar jūs 
esate vienas iš mūsų. (Dien
raščio pabraukimas).

Kęstutis Jokubynas ilgai 
kalbėjosi su parlamentaru, 
pasakojo gyvenimą už sovie
tų kalėjimo sienų. Nusišyp
sojo, išgirdęs parlamentaro 
pareiškimą, kad Kanada da
bar turi Ouebecio atsiskyri
mo problemą.

47 metų amžiaus' buvęs 
politinis kalinys gerai žino, 
ką reiškia aukotis už savo į- 
s įtikinimus.

Taip baigė savo straipsnį 
Standard reporteris Martin 
Van Nierop "The St. Catha
rines Standard"dienraštyje, 
liepos mėn. 30 d. laidojė.

Kor.

t-l— į 'įg mūs įsigiję automobilį ar
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T AUTINE — SOCIALINE desnieji patriotai deda visas pa-socialistai nesiekia valdymo ga-girdarni biznierių politiką no- 
rp|A stangas, kad rusas atsisakytų Uos, bet naudoja savo galią;kadrėtų į tą skaičių prisijungti .

Po 30 metų bėdų ir vargų, bū-Markso dieviškumo,grįžtų prie išlaisvint žmogų—"to make mamgal ir nevisai kaipo turtuoliai, 
darni pilnateisiais"močekos"val-krikščionybės; superpatriotai—free"—Z. Chaffee.Tai yra markgrelčiau kaip gudruoliai — 
kais,galime pasiguost, nes kas 
pats vargo nepergyveno, tas ir 
ftkros.'os laimės nepažįsta.

kovot su komunizmu. Kokia yrasistinė utopia. Žmogus yra savd'masters". Pav. priverstieji 
Rusijoj vai dymosi sistema, bū-kūno vergas, su kitais surištas draudimai nuo akcidentų, be
tų jų vidaus dalykas, kad Lietu-socialiniais ryšiais. darbės ar nesveikatos neap -
va būtų laisva, nepriklausoma Pats Leninas savo utopinę sis-saugo, bet ta proga biznieriai 
nuo jų sistemos — tai mūsų da-temą pavadino valstybiniu kapl-apdraustųjų dolerius gaudo —Prieš 38 metus visi^su ma 

žom išimtims,buvome zemdir-iykas Kas liečia superpatrio-taHZmu. Pagal jo žodynąvalsty.turtingieji turtėja, biednleji 
bių kilmės^ąvo duonąpelnėmės tus _ kagt, jeį drąsių žvirblių bė — komunistų partija, kuriai biednėja.
fiziniu ar protiniu darbu. Ven “nebūtų — gal ir vardas didvyriųvlsiškai priklauso visos mate-- Prieš mustodamas sveika-
gėm viens kitą išnaudoti, .vai- pražūtų. rialinės, fizinės Ir dvasinės kraš- tos 71-siais metais, sveika-*
džia tik teprašė meilės, pasiti- Vienu ar kitu atveju visi su-to vertybės. Leninas atėmė ištos draudimui sumokėjau 13% 
kėjimo ir paklusnumo. Jeigu bu- klystam, bet,kad įeitais atvejais piliečių marškinius, kelnes irtuždarbio, tuo tarpu, kitas nuo 
vo kapitalistų — ant kelių pirš- gana padorus,patriotus.atstovai!žiuponą. Darbininkui įsakė su-mllijono pelno mokėjo tą pa
tų suskaičiuojamų, nedaugiau Įijantis laikraštis iš po 30 nKkiek^naikyt savo turtingą ponėkui čią sumą —be galo mažą nuo- 
komunistų, neskaitant negausiv;vieną proga darvis-jfeklamuoja- turtingų ponų daugiau nebellko-šimtį. Suprantama, kai varg- 
girtuoklėlių už pinigą mėčiusiigį save nacizmo kūrėjais,\vado- darbininką komunistų partijos šai turtingus išlaiko— pinigų 
proklamacijas. vais ir tam tikrais apaštalais,—

Neperseniai Chicagoje du su-"ne visi namie”.Vakaru pasau- 
sipykę laikraščių rędaktor tais uųjįS pasmerkė nacizmą,kaip visų 
sikoliojo viešai sišsivadindami b&dų, įskaitant ir mūsiškį kaS 
kaimiečiais .Vienos negudrios va tininką.
dovybes laisvės nugyvenimo kai- Tekėdamas pasitariant geros 
tė primetama"kvislingams",vervalios žmonėms, nepretėndud- 
gijoj palikusieji broliai niekina-ju į pamokslininkus, bet iš savo žuvelių. Tuo tarpu vakarai^ 
mi.apšaukiant okupanto bernais ,SįUdijų pateikiu keletą pastabų: meluodami namuose neturi 

i—j : x Demokratinė yra geriausia gy-pasitikėjimo, gi melagių nuo-
venimo tvarka. Apie ją skaito - širdžia tiesa užsieny niekas 
me, apie ją rašome, ją gerbia - netiki. Beto, rusai yramęlst- 
me, su ja savo vaikus aukli.me "t rai manipuliuot savom ir tarp- 
bet ji neegzistuoja gyvenime^.Nu- tautinėm sąvokom.

_ _ Pagal dėsnį kur šuo laka-
laukiama, kaip iš Dangaus mana; ten loja. Politikos ir mokslo 
džiunglėse ji yra fata morgana, žmonės, dėl asmeniško inte- 

Stokuojant kontrolės, laisvė
. _ ąavo jėgą gamybai panaudot — sos nepasako, todėl tenka pa

girtas būdamas versdavęs "ka- pavirto į laisvę gaminant išnau- sitikėt nuosavu patyrimu — ■
•dot. Pinigas pinigo nedaro, bet savo protu. Kai sąžinė, jaus-tū^int (nepripažįstant)vienljan-

nežiūrint, kad ir mes patys čia 
esam (įst.) bernais, tik laimė, 
geresnio pono.Nesistebėkim jei 
tuo keliu einant, po kitų 30 m. , 
mūs vadinama patriotinė spau
da lietuvio vardą panaudos keiks-sigyvenusiame pasaulyje ji yra 
mui.

Raudonasis klounas, burlio
kas Nikita, savo atsiminimuo - 
se, pasmerkia Staliną, nes jis

parazitai apniko. trūksta. Tokios politikos už-
Derybose su vakarais,rusai gyrimas nėra patriotiška ko - 

višuomet laimi, nes jie šaky- va su komunizmu, betidiotlš- 
dami tiesą namuose (apie te - 
rorąj, turi visišką paklusnu - 
mą ir pūsdami miglą užsieny
je, kartais pasigauna naivių

reso, dažniausia tikros tie-

kas kelias į komunizmą.
Šiame kontinente vargšai 

skursta ne iš bado, bet, kad' 
biznieriai su panikajiems akis 
bado, Biznieriai vargšus silp- 
pročiais pripažįsta, kad jie 
dolerio dieviškumo nepažįsta.

-Jeigu neturim galimybės 
patobulint blogą svetimųjų 
sistemą, — nebūkim Donkl- 
hotais. Turim gal.' ybę ir 
tautinę pilietinę be krikščio
nišką pareigą kovot su nuo
savos geros sistemos blogy - 
bėmls.

Tenka apgailestauti, kad ne
zoką šokti," bet užgiria Suomi-___ _________ ____ ______________ ______r_____  .___ _____ t ___
jos karą ir Pabaltės okupavimą .savo godžiam savininkui į pra- mai ir protas veikla, tik tada ^ios ^^inės organizacijos — 
bei inscenizuotą prisijungitną, garą vartus atidaro. Kontro- mintis galią veiksmui sutelkia; Bal^ukonlo aprašomi (nr.28) 
nes tai buvę naudinga Rusijai (ne liuojamas kapitalizmas nebūtų beto, baugi mintis susidaro - Uetuviški ąžuoliukai ir liepai

tės, pasodinti šiame žemyne , 
staibiai virs ta į kirmėlių nai - 
kiną mus kanadietiškus Elms.

B. B- Račiūnas 
Simcoe, Ont.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

komunizmui).
Per 30 metų mumyse susikris- Hnga priemonė manipulluot ver- 

/talizavo 3 rūšys patriotų. Eili
niai patriotai kovoja su aplinky
bėmis tautiškumui išlaikyti; dl- tesnls už savo kūrinį. Šių laikų Ir kilmės biznierių. Kai kas

smerktinas, nes pinigas reika- pasaulis eina prie galo.
Socialogas J. Porter "Verti- 

tybėmis. cal Mosaic" rašo, kad Kanadą
Socializmas žmogui yra ver- valdo apie 2000 įvairios rūšies
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Scenoje - 
gyvas VVSKIAISK AITE 

muziejus
Neseniai Valstybinės filharmonijos 

salėje Vilniuje, o paskui ir Panevė
žyje parodęs savo premjerą Povilo 
Mataičio vadovaujamas Etnografinis 
ansamblis iš tikrųjų padvelkė ne tik 
programos, bet ir ją atitinkančių et
nografinių drabužių šviežumu. Kon
certo programą sudaro dvi dalys: 
pirmojoje — senovinės sutartinės, 
antrojoje — XIX pabaigos ir XX am
žiaus pradžios folkloras. Tiek viena 
tiek antra koncerto dalis pateikta 
kaimo vakaronių forma. Scenoje ma
tome pagrindinių Lietuvos etnografi
niu sričių — rytų Aukštaiti jos, Ozu- 
kijos, Žemaitijos ir Pamario atstovus 
būdingais atitinkamo laikotarpio dra
bužiais. Be įprastų, vadinamojo tra
dicinio lietuvių liaudies kostiumo da
lių — languotų ir dryžuotų keturpa- 
lių-penkiapalių rauktų sijonų, dvipa- 
lių prijuosčių. drobinių marškinių, 
liemenių, sermėgėlių ir nuometų, 
dailininkė Dalia Mataifienė išvedė į 
sceną daug tokių autentiškų liaudiš
kojo kostiumo detalių, kurių ligi šiol 
žiūrovas dar nebuvo matęs. Tai puoš
nios riešinės. megztos iš vilnonių 
siūlų, padabintos spalvotais stiklo 
karoliukais, mūvimos ant rankos riešo 
tarsi rankogalio užbaigimas. Dar XX 
amžiaus pradžioje Suvalkijoje jas dė
vėjo ne tik moterys, bet Ir vyrai. Tai 
įvairi moterų galvos danga — kepu
rėlės, čipkeliai, užsisupamos gėlėtas 
skaros, vyrų juodos veltinės skrybė
lės, ant kaklo ryšimos spalvotos ska
relės. Dailininkė prisiminė ir baltas 
linines ažūriniu raštu megztas mote
rų bei raštuotas vilnones užtraukia
mas ant kelnių vyriškas kojines. Pasta
rąsias ypač mėgo žemaičiai ir suval
kiečiai. Neturėjome scenoje ir vėly
vųjų, XX amžiaus pradžios tamsiame 
tone įvairiaspalvėmis gėlytėmis siu
vinėtų prijuosčių. Ir apavas įvairus: 
naginėlės, medinės klumpės, odiniai 
aulinukai. O pati didžiausia naujovė 
— pilkos ir juodos. įvairiu baltų ir 
juodų siūlų bei juostelių raštu siuvi
nėtos visokio sukirpimo vyriškos ir 
moteriškos sermėgos, būdingas vir
šutinis liaudies drabužis. Gaila, kad 
viso moteriškųjų sermėgėlių grožio

neįspėja žiūrovas pamatyti, ansamb
lio artistėms pereinant prieš koncertą 
per salę.

Vykusiai parodomas keleto sijonų 
vienu metu dėvėjimo būdas: po vir
šutiniu margu vilnoniu sijonu buvo 
segima lengvesniu vienspalviu vilno
niu, o po šiuo — baltu, lininiu, žič- 
kais užaustu ar baltų siūlų kiauraraš- 
čiu siuvinėtu sijonu. Eidamos keliu ar 
šokdamos, moterys viršutinį sijoną 
pasikaišydavo, t. y. pasikeldavo, ir 
tada apatiniai sijonai atsiskleisdavo 
visu savo grožiu. Vienas ant kito dė 
vimi sijonai padėdavo pabrėžti mo
ters kūno formą: moteris turėjo būti 
kaip bačkutė.

Koncerto pirmosios dalies atlikėjų 
drabužiai tradiciniai, aukštaitiški.

Antroji koncerto dalis — XIX am
žiaus pabaigos — XX amžiaus pra
džios folkloras. Čia tam laikotarpiui 
būdinga maniera atliekamos dainos, 
instrumentinė muzika, kai kurie tarp
tautiniai, bet savaip interpretuojami 
šokiai. Buvo paprotys šventadienio 
popietę kaimo jaunimui susirinkus 
erdvesnėje pirkioje ar lygioje pie
velėje, parugėje linksmintis, -šokti, 
mokantis naujų, dar negirdėtų dainų 
ir nematytų šokių. Dėl to supranta
mas ir šioje koncerto dalyje įvestas 
personažas — vedantysis, šokių mo
kytojas. šio laikotarpio folkloro dva
sią atitinka ir nauji liaudies drabu
žiai. XIX amžiaus pabaiga — XX am
žiaus pradžia — tai didelio lūžio 
tradicinėje liaudies kultūroje laiko
tarpis. Tuo metu Lietuvos kaimo bui
tyje vis labiau ryškėja socialiniai skir
tumai. Tai atsispindėjo ir to meto 
aprangoje: iš vienos pusės, nepasi- 
turinčiųjų valstiečių naminės medžia
gos ir tradicinis pasiuvimas, kita ver
tus, stiprėjančio kaimo buržuazijos 
fabrikinių medžiagų naujo silueto 
drabužiai.

Iš tikrųjų šio laikotarpio liaudies 
kostiumas gana eklektiškas. Jame dar 
kai kas užsilikę iš feodalizmo laikų, 
kai kas jau dvelkia naujais kaime be
sivystančio kapitalizmo vėjais, todėl 
gali atrodyti jau nebe liaudiška. Gal

būt, ii Etnografinio ansamblio pro- 
grama (dėl jos spaudoje išryškėjo 
prieštaringų nuomonių] ir iie drabu- 
žiai duos impulsą padiskutuoti, kas 
gi sudaro liaudiškumo, lietuviškumo 
sąvoką.

Labai gerai, kad. be trumpų že
maitiškų liemenių prailginto juos
mens sijonu, dailininkė įvedė ir kai 
kuriuos žemaičių ir Pamario lietuvių 
drabužių elementus. Gal kiek ne
įprastai atrodo vyrų juodos sermė
gos, apvedžiotos balta juostele, nu
garoje nuo liemens kirptos ir smulkiai 
klostytos, aukštos juodos kepurės su 
povo plunksna. Dailininkė D. Matai- 
tienė jų siluetą yra paėmusi iš že
maičio siuvėjo — Motiejaus Slan- 
čiausko (1850 —1924). aprašiusio Jo
niškio, Gruzdžių, Žagarės apylinkių 
valstiečių drabužius, piešinio, nors 
pats kostiumas yra iš XIX amžiaus 
vidurio.

Kostiumas scenoje jau yra meno 
kūrinys, perėjęs per dailininko vaiz
duotę, jos sušildytas ir apibendrin
tas. O kada nesutapimai su istorijos 
tiesa yra labai menki, dailininko pa
stangos rekonstruoti praėjusių šimt
mečių autentišką liaudies aprangą 
tuo labiau mus žavi. D. Mataitienės 
etnografiniam ansambliui sukurti 
kostiumai yra nacionaliniai, visiškai 
atitinkantys Lietuvos etnografinių 
sričių bei vaizduojamojo laikotarpio 
specifiką, liaudies skonį ir istorinę 
tiesą.

Kostiumai estetiški, mieli akiai 
spalvų deriniais. Beje, anksčiau buvo 
susidariusi nuomonė, kad lietuvių 
drabužiams būdingos santūrios spal
vos. Tačiau kaip tik daugelis XIX a 
lietuvių moterų drabužius aprašinė- 
jusiu autorių pabrėžia jų spalvų ryš
kumą. Muziejuose turimi to laiko
tarpio drabužių pavyzdžiai dažniau
siai jau apiblukę. Būtų klaidinga gal
voti, kad tokie jie buvo ir nauji. 
Dėl to ir šio ansamblio drabužiai yra 
ryškių, sodrių spalvų, būdingų liau
dies meniniam skoniui. Dominuoja 
šiltos drabužių spalvos, derinamos 
kontrasto principu, kuris jas dar la
biau paryškina.

Kaip ypatingą dailininkės nuopel
ną reikia pažymėti tai, jog visų an
samblio dalyvių drabužiai labai indi
vidualizuoti: juose nesikartoja nei 
medžiagos raštas, nei spalvų deriniai, 
nei papuošimo ornamentas. Dailinin
kė kruopščiai išstudijavo respublikos 
fondus, ikonografinę medžiagą, lite
ratūrą, dėl kiekvienos detalės konsul
tavosi su etnografais. Ir taip ji pa
rengė per 50 įvairių Lietuvos etno
grafinių sričių vyriškų ir moteriškų 
komplektų piešinių. Pati dailininkė 
prižiūrėjo audimą, pati dažė verpa
lus, surado apdailos detalių. D. Ma- 
taitienė įrodė, kad etnografinis kos
tiumas gali būti ne vien muziejų eks
ponatas, bet ir koncertinis apdaras, 
padedąs geriau suprasti .folkloro es
mę. Drąsiai galima teigti, jog pas 
mus gimė nauja dailės šaka — kos
tiumų dailė. Todėl š'.ų drabužių pie
šinius būtų labai naudinga išleisti 
atskiru leidiniu.

„ŠVYTURYS“ 9 1971 .

metu.Keletas etnografinių drabužių piešinių 1£ •’’Švyturio” nr. 0/1971

algimanto skiltis
APIE SENATVE, KIPŠĄ IR PENSIJA

žmogus geriau su

visą gražbylystę,

* " Žilė galvon, velnias uo
degon". - gana plačiai savo

. •: . i.l.r K ■ ' fiVU-Š
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vargink manęs daugiau ne
pamatuotom pretenzijom.

Kad 
prastų esamą padėtį, teko 
naudoti
aiški nant, kad čia tokio ne- 
e ii mid ir įtakingo lietuviško 
laikraščl o įsitikinimu ir 
nuomone, esu jau "senior

jo Rytų politikos apsurdišku- 
mą., bet viskas buvo veltui. 
Užsispyrusiai pakvaišęs fana
tikas, — jokių patarimų nepri
pažino. Ir toji "Rytų politika" 
buvo Kanario su Hitleriu ne
sutikimų pradžia, privedusi 
juos prie abipusiskos neapy
kantos .

Besistengdamas kartoti, o 
paskui ir nuvertinti, adm. Ka
nario karinės žvalgybos štabo 
veiklos vertę, Hitleris įkūrė 
ypatingus Gestapo skyrius, 
kurių priešakyje pastatė "ak
ląjį" sau pataikūną R. Heidri- 
chą, kuris taipgi buvo buvęs 
jūrų laivyno karininkas ir iš-' 
buvęs daugelį metų adm. Ka
nario valdiniu. Kanaris, bet
gi, jūrų karo tarnyboje pasie
kė admirolo laipsnį, oHeidri - 
chas taip ir pasiliko laivyno 
teitenantuJHeidrichas padaręs 
karjerą partijoje ir būdamas 
Hitlerio patikėtiniu, Kanario 
ne tik nemėgo, bet ir nepasi
tikėjo juo, stengėsi nukreipti 
prieš jį ir patį Fiurerį. O juo 
labiau, kad Kanario grynai 
karinė žvalgyba ir pats admi
rolas atsisakydavo vykdyti 
kokius nors partijos funkcijo- 
nierių sugalvotus potvarkius, - 
— taip vadintus "šlapius rei
kalus", laikydamas juos mo
ralinei žemo lygio ir su kari
nės žvalgybos uždaviniais ne
suderinamais. Hitleriui visa 
tai nepatiko. Pykdė jį ir jis 

Adm. Kanaris suprato, kacstengėsi admirolą vos tik pa- 
Atsimindamas jo di- 

kompencenciją iki žvalgybos ir hitlerninkų nacių rasės page -džius nuopelnus Prancūzijoje

Arlmirnlnr nerolais "susitvarkymo", t. y. -
AUinilUlUd l\UllUriS po tariamoTuchaševskio są -

„i n . . mokslo likvidavimo. Dabar
aišku, jog minimasis Tucha-i 

nario agentai, pagal iš anksto čevskio "sąmokslas"buvo su 
gautas instrukcijas, suaktyvė- fabrikuotas Vokietijoj ir, aiš

ku, ne be Kanario žinios. Vie
nok, tiesioginių įrodymų šioįe 
"operac.joje"„kurios dėka žiau-| 
rusis diktatorius Stalinas vie i 
nu mostu nukirsdino visos rau-, 
donosios kariuomenės galvą, 
Kanario dalyvavimo nėra. (Gud
rus žvalgybiniinkas veikė taip, 
kad ‘archyvuose jo pėdsakų Į 
neliktų.). Ir nors faktinai j 
šią bylą pravedė Gestapo, vis _ 
dėlto, be Kanario pagalbos — j 
aprūpinusio Gestapo aukštes
niųjų Sovietų vadų charakte - 
ristikomis ir kitomis grynai 
slaptomis karinės specialy - 
bės žiniomis, — kažin ar ap
sieita.

(Tasa i S praeito numerio)

Šias vertingas žl-jo> jų veikfOs rezultate, jau 
nlas Otto Baltis gavo Iš jauno karo pradžioje adm. Kanaris 

turėjo tikslias žinias apie vi
sų Lenkijos karinių dalinių ir 
aviacijos vienetų dislokaciją.

Lenkijoj tada darbavosi 
“ne tik adm. Kanario agentai, 

bet ir geštapo šnipai.vado - 
jami Reingard Heidricho. Jie 
labai dažnai su Kanario tar
nybos žmonėmis nesusitikda
vo, kas jaudino ir piktindavo 
admirolą.

prancūzų karo aviacijos kapi
tono, kuris taipgi jau buvo pa 
kliuvęs jaunos elzasletėš —. 
gražuolės glėbin. Tuo būdu 
pasakiška vokiečių armijų 
sėkmė Prancūzijoje, didele 
dalimi priklausė adm. Kana- 
rlo agentų veiklaL Tai tvirti
na Ir vokiečių karo istorikai.

Su Lenkija adm. Kanaris 
"susidorojo"taipgi gana leng
vai. Anksti prieš karo pra
džią jis įsteigė šioje vals
tybėje vadinamą "uždangą"— 
infiltravo m-lžinišką agentų 
voratinklį. Tas agentų tink
las įvairiausių Vokietijos 
prekybos, ir pramonės firmų 
vardo priedanga, turėjo dar
buotis karinės žvalgybos nau- taipgi SD, Hitleris išplėtė jų Rusiją paversti "auKštesmos’ kęsti.
dai. Ydomu pastebėti, jog
šioji adm.Kanario agentūra kontžvalgybos funkcijų —įstei- rinipio trąšomis, nebus įma-ir Anglijoje ir žinodamas ko- 
Lenkijoj ilgą laiką buvo ne- 
veikli. Jos užduotis buvo į 
kiekvieną sudarantį karinį in
teresą ar objektą, infiltruoti 
savo agentus. Per kelioliką

lląąvaičių prieš hitlernininkų __
užpuolimą Lenkijos, adm.Ka-jungą, ypač po Stalino su joge-kartą bandė Hitleriui įrodyti 
1977.VIII.31

Nors adm.Kanaris Hitle- 1 
rio veiklos pradžioje buvo sa- 
vas"žmogus, bet gefreiteris 
juo, kaip ir daugeliu kitų ge
nerolų, nepasitikėjo. Paruoš
damas savo SS gvardiją ir sa
vąją slaptąją geštapo policiją,

gęs taip vadintą trečią vidaus noma ir, kad šitas apsurdas kiu aukštu autoritetu Kanaris 
ir šeštą užsienio sekimo sky
rius.

Kaip jau minėta, ladm.Ka- _ ___ _ _
nario vadovaujama žvalgyba netiškais pranešimais, kaip karija-m kenkti, vis dėlto, vengė, 
daug dėmesio kreipė įSov. Są-nės žvalgybos viršininkas, ne- (Bus daugiau)

tegalėjo gimti nenormalaus naudojasi skaitlingo karinės 
maniako Hitlerio galvoje. Tad žvalgybos personalo tarpe, — 
adm. Kanaris specialiais raš-labiau jo neigti bei atvirai

laiku skambėjo liaudies iš
mintis lietuviškajame' sod
žiuje. Ką tie šaunūs ir 
skambūs žodžiai turi bendro cil zėn", ir tokiu būdu pats 
si šia mūsų tema? Daug, ar laikas trauktis pensijon Ir 
mažai, bet tam tikro ryšio 
esama. Taigi...

Neperseniausiai (birželio 
8), pakankamai įvairiai ir į- 
mantriai. tvarkomos Naujie
nos, atkreipdamos savo žva
li! žvilgsnį į šiame laikraš
tyje bent kiek ankščiau kel
tas mintis-apdūmojimvs a- 
pie. sargybų pasikeitimusr 
paskelbė pasauliui ( turbūt , 
tautai ir išveivijai ?), kad 
tų teigimų autorius yra 
"abejones mėgstantis senis". 
Tai, žinoma, joks kriminalas, amžiaus sulaukus, s u pluoštu 
greičiau tik, nevisai tikslaus 
fakto konstatavimas. Mat, 
kai kas rytmetį stovi prie 
veidrodžio skusdamasis, at
rodo, kad tą patį veidą matai 
kasdien tokį patį. Vis dėl to, 
taip nėra ir pastabus ano 
dienraščio vedamojo auto
rius, tebūdamas nešališku 
stebėtoju, savo išvadą tik
riausiai rėmė jam žinoma ir Ii plaukai. Šitą situaciją ga- 
patikima statistika. Visa tai na nesunkiai būtų galima ap- 
privertė kibk galint rimčiau tvarkyti. Vaistinėse, be jokio 
susimąstyti ar net pasiruoš- recepto parduodami buteliu- 
ti kai kuriems sprendimams, ka su "graikiška formule" 
Svarbiausia, tai daug nėra-vadinamu eleksyru, kuris po 
mumo sukėlė tas mūsų mj - kelių dienų tepliojimo, grą- 
nėtas posakis apie " žilę žiną pirmykščl ą, originalią 
galvoje ir kipšą šalimai s be- plaukų spalvą,, Sako, kad tai 
selinantį", priedo Naujienų 
priminimas.

Nesišypsokit, bet sekančią 
dieną darbovietėje iš pat ry
to tiesiai ir teko kreiptis pas tiek Nepriklausomos Lletu- 
prievaizdą-perdėtinį, pra
šant paleisti pensijon Iš
kart, lyg Jr nesusįkalbėjom , 
skyriaus vadeiva galvoja, 
kad buvo blogai m.egota, kad 
čia kokie šposai, ar tik per nuotraukos, patalpinti kartu 
" dantį traukimas" savojo 
viršininko. Tas gi Iš stal
čiaus išsiėmė tarnautojų by
las, tikrina gimimo datas ir 
tuoj pat Ištaria sprendimį: 
nesvajok apie jokias pensi
jas, turi dar 13 metų iki nor
malaus "retairinimo" ir ne-

vykti poilsiui į Juno Beach 
ar St. Petersburg, Floridoje.

Žinote, Naujienų teigimas 
maloniai nuteikė,toks šiltas, 
beveik saldus jausmas nu
kiūtino paširdžiais- kiek gi 
būtų daug laiko, laisvalaikio 
rašyti,talkinti savajai spau
dai ( jei tik redaktoriai pa
geidautų). O dabar teįstengi 
tik paviršiukais, tik prabė
gomis šį bei tą paruošti, 
nors temų pakanka, o stinga 
tik laiko. Kas žino, auksinio

rankraščiu gal būtų drąsos 
pasibelsti ir prie' Naujienų 
redakcijos durų. Nejaugi 
pensininkui derėtų sulaužyti 
savo plunksną?

Kaip ten bebūtų, sargybų 
pas -keitimo neišvengs, nors 
dar šiandien ir labai budrūs 
ir jautrūs Naujienų vedamie
ji. Matyt, joms nepatinka ži-

garantuotas ir saugus, bei 
visiškai tikras metodas.

Tokiu būdu, past darius vėl 
jaunu, tenka prisibijoti,kad

ves, tiek ir Tėviškės Žiburių 
redaktoriai šio autoriaus vi
sus rašinius pradės talpinti 
jaunimo žinių skyriuje . 
Priedo, ko gero paprašys ir

su gimnazistais Ir studen
tais Žodžiu, padėtis gali 
dar labiau susikomplikuoti , 
Gi su tuo kipšu iš paskos at
sekančiu- tai jau visai kita 
šnekta- nebent teks kovoti 
apsimarinimu, pasninku ir 
atgaila.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
-Neliesk. - pasakiau, - tuoj ateis mama, išplaus 

aptvarkys. O aš nubėgsiu daktaro.
- Ne. Jokio gydytojo, tai sutvarkysim vėliau.
Jis pagriebė gniužulą marlės, prispaudė prie žaizdos 

ir vėl pakėlė galvą į mane:
" Tik tau vienam pasitikiu, niekas apie mane negali ži

noti. Tu turi man padėti, Juozais
Jis sekundei sustojo,paskui tyliai pridėjo:
-Už tą laikrodį, kurį išvažiuodamas palikau.
-Žinau, Maksai, aš savąjį radau.
Jis pravėrė lūpas žodžiui, bet akys staiga sustingo , 

ranka su kruvina marle kilstelėjo į viršų, ir Maksas sus
muko ant grindų. Mama dar nebuvo atėjusi, ir aš balsiai 
išsigandau. Sugriebiau po ranka pakliuvusį medžiagos ga
balą, panardinau kibiran ir uždėjau Maksui ant kaktos.Tik 
dabar pajutau, kad jo veidas degė karščiu, o lūpos buvo iš- 
džiuvusios.kaip kempinė. Nuslinkęs į palėpės kampą, ištrau- jokią Vokietijos vasarvietę. Už Broniaus nugaros 
kiau seną čiužinį ir, pritempęs artyn, atrėmiau į jį Makso 
galvą.

Praėjo kelios minutės,kol jis vėl pravėrė akis.. Jos 
dvelkė niūria panieka, bet žodžiai išplaukė ramūs, net liūd
ni:

O J t M (J

13- OJI LAIDA, Juozas To
liušis, 1976 m. Pasakojimų 
pynė jaunimui.

JAV LB Švietimo Tarybos 
Leidinys. Išleista su Lietu
vių Fondo finansine parama. 
Kaina- $4. - 254 psl.

Ši gera, lengva ir gyva 
kalba vaizdingai parašyta 13 
-los gimnazijos laidos buvu
sio gimnazisto nuotykių ir 
atminimų knyga, "yra malo
nus siurpryzas.

Knyga^ skirta Jaunimui, ir 
pajėgi suįdominti čia visokių 
super manų, kartūnų, mokslo 
fantazijų prislkaičiusius, o

dar labiau prisižiūrėjusius.
Nuotukial-iš tikrojo gyve

nimo. . Aplinka- gimnazija, 
klasės draugai, mokytojai 
Lietuva ir- kiti kraštai. Mo
kytojai ir vyresnieji pergy
vena mokinių krečiamus 
pokštus. Su ideologija nevi- 
suomet sutinkama - ir vėl 
nuotykiai vis labiau pavojin
gesni, vis labiau priverčian
tys rasti savo vertybes ir už 
jas veiksmais apsispręsti .

Reikiaiinkėti, kad ši kny
ga pasklistų jaunimo ir vy
resniųjų tarpe-visiems ji 
bus įdomi. b.

IŠ: Juozas Toliušis
13-OJI LĄlOA

Birželyje tryliktoji laida laikėme baigiamuosius egza
minus, du klasės draugai atsidūrė užkaltame stoties vago
ne tremčiai į Rusijos rytus, o Fišas buvo atleistas nuo vi
sų egzaminų. Vakarai virto įtampa ir baime: jeigu nekal - 
davau egzaminų bilietų, tai vistiek neramiai dairiausi pro 
lanką į tamsą ir kažko laukiau. Anomis dienomis jau įpran
tame, kad nekviestieji svečiai pasibelstų vidurnaktį.
; Tokį neramų vakarą pastebėjau šaligatviu atšlubuojan
tį žmogų. Nesuprantamas jausmas nutempė mane prie du
rų: kažkas pažįstamo buvo nakties keleivio eisenoje, lyg 
matytas priekin palinkęs sprandas. Pravėriau siaura ply
šeliu laukines duris ir stebėjau artėjantį siliuetą, Ir ne - 
apsirikau: jis pastūmė kiemo vartelius ir kopė tiesiai į 
mūsų duris.

-Maksai, iš kurios padangės tu atsiradai?
Jis stumtelėjo mane vidun, beveikę susmukdamas į glė

bį, ir silpnu balsu sušnabždėjo:
- Padėk man užkopti į palėpę. Ir nei žodžio savo ma

mai, nei seserims.
Maksas įsikabino mano rankon, ir,užlipę į viršų, nu - 

klūtinom pastogėn, kur nekartą buvome lindėję ir planavę 
daug vaikiškų išdaigų. Bet šiandien buvo kitokios sąlygos : 
aš baiminausi dėl savo ir šeimos rytdienos, o Makso bal
sas keistai virpėjo. Gi dabarties rimtumas išryškėjo vi - 
su baisumu, kai uždegęs žvakę, pamačiau kruviną skudurą, 
kūrė Maksas laikė prispaudęs prie blauzdos.

-Kas atsitiko? Sėskis. Ar peršautas ?- šokinėjau nuc 
minties prie minties ir nežinojau, ko griebtis.

Tik kai Maksas paprašė gerti, susigaudžiau, kad da
bar ne laikas klausimams. Nulėkęs žemyn, pažadinau mo
tiną, surinkau visą namų vaistinėlę, pagriebiau kibirą su 
vandeniu ir grįžau atgal. Mano nakties svečias buvo pra - 
rėžęs kelnes, jų plyšyje juodavo kraujo krešuliai.

PAŽINKIME praeiti l

19 41 . VI. 24 - 2 5 J.

Rainių miškelio kairėj pusėj stovėjo rusų palikta auto 
priekaba, o netoli kaimiečiai krovė į savo vežimus kariš - 
ką medž.agą.

Apie tai pranešiau Telšių policijos vadui. Man davė 
pistoletą ir liepė pačiam tvarkytis. Birželio 28 d.reikė
jo pakeisti Rainių miškelyje sargybinius, kuriuos buvome 
pastatę prie auto priekabos. Tačiau, nuėjus,nebuvo kuo 
šiuos sargybinius pakeisti ir nutariau palikti tuos pačius , 
kol gausiu arklius priekabai parveOti. Miške pamačiau du 
vyrus,kurie iš vienos mašinos leido benziną. Patikrinus 
pasus ^pasirodė, kad jie broliai iš netolimos apylinkės 
Juos paleidau.

Netoliese pamatėm mašinų ratų, kelis kibirus kopūs - 
tų, rusiškų popierių. Taip pat pamatėm sukastas žemes , 
kurios buvo dalinai samanomis užmaskuotos .tačiau buvo 
aiškiai matomos kasimo žymės. Spėjome, kad gali būti pa
kasta ginklai arba stambesnės mašinų dalys - Sargybiniui 
buvo įsakyta atkasti vieną duobę. Jis attsisakė, nes nebu
vo kastuvų. Lopeta tuoj atsirado, ir pakasus 30 cm pra - 
dėjo jaustis, kad yra kas tai minkštas- drabužis. Pada - 
viau peilį. Perplovus drabužius, pasirodė mėlyna vyriš
ka krūtinė. Nutarėm, kad kariškis negali būti,nes kariš
kių laidojant niekas neišrengia; o čia buvo matyti mels - 
vos spalvos baltiniai. įsakiau ištraukti,ir ištraukus pama
tėme baisų reginį. Duobėje be skaičiaus buvo kojų, galvų, 
rankų. ..

Palikęs sargybinį, nuvykau pranešti Telšių policijai , 
kad duobėje rasta daug lavonų, kurie ar tik nebus Telšių 
kalėjime sėsėję politiniai kaFniai. Policijos vadas įsakė 
lavonus iškasti.

Grįžęs į mišką, radau jau tris lavonus ant kranto,. o 
duobėje buvo matyti kiti lavonai. Taip pat ir kitose duobė
se, prakasus 15-20 cm. .buvo lavonai. Tada jau buvo aišku. 
4 psl.

-Koks sumautas gyvenimas, nieko jame nėra tikro . 
Tikra yra tik viena- mirtis. Ar ne kiaulystė: aš vėl namuo
se, o toks nesmagus nujautimas.

Ėmiau jį raminti, kad negalvotų tokių niekų, kad viskas 
bus gerai: nepasiduok, Maksai, tokiam negandui.

Gal jį ir nuraminau, nes po mano žodžių jis patikrino 
savo laikrodį, kažką mintyse sumavo ir ėmė rankiai raus
tis kelnių kišenėse.

-Ar atsimeni aikštę už kapinių, kur žaisdavome fut - 
bolą? Ten, kur akmens tvora baigiasi ir nusisuka į laukus. 
Turim dar pusantros valandos laiko - spėsi nueiti.

Maksas padavė plačių žiočių reples ir mažą piūklelį.
-Telefono kabelis nutiestas visu anuo kapinių tvoros 

pakraščiu, prakleislt žolę ir rasi. Prie mūsų aikštelė ne 
saugoma, aš tikrinau visą savaitę. Nukirpti reikia i lygiai 
pusę pirmos, o aš jau nenušlubuosiu.

Širdis suplakė baime, bet kartu ir nesuprantamu pa
sididžiavimu. Nukirpti kariuomenės kabelį- baisus sabota
žas, bet argi Maksas aną kartą nepadarė didelio žygdarbio 
prisipažindamas išgalvota vagyste? Motyvų aš ir dabar ne
žinojau, bet kaltės prisiėmimas buvo kažkas nepaprasto .O 
dabar ir aš ši o s pas laptie s dalininkas.

Nedelsdamas sugrūdau į kišenę abu įrankius,įsimečiau 
Makso laikrodį, kurio nebuvau lietęs nuo tada, kai sniege at
radau savąjį, ir atsisveikinau.

-Skubėk ir saugokis, - palydėjo Makso žodžiai: - nuo 
kabeliopriklauso daug dalykų.

Išslinkau gatvėn, o Maksas pasiliko mamos prižiuro - 
je. Ligi mūsų aikštelės nulėkiau beveik pustekinis.suradau 
patvoriu nutįsusią telefono liniją, kurią nustatytą minutę nu
gnybau ir kapinių šešėliais pasukau atgal. Gatvėse buvo 
tuščia ir tylu, tik kažkuriame'restorane maurojo dar ba- 
janas ir sklido linksma karių daina.

Kai vėl užlipau palėpėn, Maksas snaudė ant grindų pa
tiestame guolyje. Žvakės šviesoje jis atrodė^ išblyškęs 
ir baisiai nuvargęs.

-Visą naktį dejuoja , - pasakė mama. - Gal ir kraujo 
daug netekęs, nes peršautas vakar naktį.

Mama jau buvo išklaus inėjusi, ir iš jos patyriau, jog 
Maksas, "įšmugelluotas" per netoliese esančią Vokietijos

kad tai kalėjime sėdėję vyrai.
Gavęs paramos iš Rainių dvaro, pradėjau darbą. Duo

bėse buvo baisiai sužaloti lavonai. Jie buvo atkasami ir 
guldomi ant žemės eilėmis. Jų galvos buvo sudaužytos, ran 
kos suraišiotos užpakalyje, kūnai subadyti ir juodomis dė
mėmis padengti. Reikia manyti, kad rasti kopūstai buvo 
panaudoti šutinimui rankų ir kojų. Žiaurumas buvo did- 
žiausias.

Tai buvo bi r ž e 1 i o 28 d.apie 14 vai. Iki vaka
ro buvo atkastos visos duobės, kuriose rasta 7 3 lavonai.

Kaip jie mirė

Kaip ėjo kankinimas, kol kas žinių nėra. Visi kanki - 
nimo dalyviai yra pabėgę, visi kankinamieji yra nukankin
ti. Tačiau, matytdami nukankintojų lavonus galime su 
prasti ir įsivaizduoti kokias kančias mūsų kanki
niams teko išgyventi ir su kokiu iškrypę-, 
lišku žiaurumu išgamos azijatai ir jųpaka- 
likai juos nukankino.

Vaikų neatpažino motinos, žmonos neatpažino savo 
vyrų, broliai ir seserys- brolių, draugai-draugų, nes taip 
baisiai lavonai buvo sužaloti. Yra faktai, kad žmonos ap - 
raudojo ne savo vyrus už savus, palaidojo juos, išgyveno 
baisiausią pragarą kančių p jų vyrai buvo išvežti į kitus 
kalėjimus, po kiek laiko išsilaisvinę grįžo gyvi ir sveiki .

Čia skelbiame teismo medicinos protokolą. Deja, jis 
nėra detalus. Tačiau Išjo aiškiai galima suprasti, koks 
nepaprastai.žiaurus ir nežmoniškas bolševikų nusikalti - 
mas čia, Rainių miškelyje yra padarytas. Visais am
žiais,kol gyvens mūsų tauta,kol gyvens do
roji žmonija —šitas darbas bus minimas

ir

sieną prieš savaitę, atlikęs visą eilę nežinomų uždavinių.
"Telefono kabelis buvo paskutinis mAno darbas, - stipi

nai prabilo Maksas, - bet vakar naktį sargybos prie tilto 
pašovė ir visą dieną ištupėjau upėje.

-Ilsėkis, Maksai, ryt papasakosi.
-Rytoj tikrai! - jis užtikrino.
Jis užmerkė akis, ir visą naktį Iškalbėjau aš vienas . 

Daug kas buvo atsitikę klasėje ir mieste,bet apie’ laikrodį 
jam neužsiminiau. Nedrįsau klausti, nors baisiai rūpėjo 
anas paslaptingas nuotykis Tik patį laikrodį,išėmęs iŠ kl - 
šenės, padėjau ant grindų prie Makso galvos.

su

Martynas pozuoja, atsisėdęs ant futbolo kamuolio, Liu
da klasės kampe, užsikniaubusi į knygą, - aš pats tas aki
mirkas buvau įamžinęs . Koks juokingas Bronius 
"piccolo" kepuraite. Jis stovi vidury paunksmlngos alė-3 
jos, kuri nubėga į tolį, kyla aukštyn ir...

Kad tave kur bala - mūsų klasė niekad neejcskursavo į
, alėjos 

gale,išlinko tilto arka, upėn buvo subridę trys ledlaužių 
kuorai. Aš sapno kliedėjime šokau žemyn nuo tilto,prfcku*^f 
rio buvau praleidęs visą savo jaunystę. '

Negi aš pats anuos draugus sukviečiau į šios nakties a- 
pokalipsinį žaidimą ? Gal tai tiesa, nes juos visus- ' buvau* 
įpynęs į savo anų dienų srautą nuo pat anos akimirkos, kaT 
prieš pusmetį pradėjau organizuoti mūsų laidos suvažiavi-^ 
mą. Ieškojau, susirašinėjau, kviečiau - šiandien sus įtiksi--• 
me čia visas dešimtukas.

O tie, kurie neatvažiuos, aplankė mane šią naktį. Tu^ 
rėjo aplankyti - buvau sudrumstęs ramybę, prisiminlmuo^ 
se tąsydamas juos mūsų mažojo miestelio džiaugsmų ir vėt
rų takais. O šiomis savaitėmis net karštligiškai pasinėriau 
į paskutinius klasės sąskrydžio planus,ieškodamas už
mirštųjų iškarpų, seniai apkritusių laiko dulkėmis. Tai jos 
praėjusią naktį užtvindė mane šiurpiomis slogučio šukė 
mis.
* * * ' >'. >

Iš pluoštolšslysta didžioji fotografija, ir ūmai nušvinta F'i j 
eureka j Po g baltažiede ieva susigūžusi visa klasė. Ran-* 
koše dūdele susukti atestatai, akyse didžiojo ’ momento' 
liepsnelės - neužmirštamoji trylikta laida. Nerūpestinga 
ir net sapne anuomet nenutuokusi,jog tą lemtingą pavadi.?.!'' 
rį išeis į rytus ir į vakarus savosios dalios ieškoti. Sku - 
biai verčiu kitą nuotraukos pusę ir skaitau. Smulkučiu Liu- 
sės rankraščiu įrašyta: "Po penkerlų metų, birželio trečią b 
sekmadienį, susitinkame Gedimino kalne... "

Dabar tik suprantu, kodėl šiosnaktles miražuose bėgau 
nuo Almio ir Liusės'. Argl galėjau peržengti praeities ribą ' 
ir vykti į Gedimino kalną penkmečio susitikimui ?Juk nuo 
anos sutarties praėjo jau trisdešimt metų1.

Skubiai pašoku ir imu ruoštis į stotį pasitikti ' mūsų^ 
sąskrydžio svečių.

Denius atvyksta pirmasis. Iš toli, nuo paties Atlanto, 3 
ankstyvuoju ekspresu. Kai išvažiuoju jo pasitikti, laikrodis 
rodo vos ketvirtą ryto. ■ ' . . >? r ci . .<uuį. .ūh

Stotyje pasitinku Denių, jo paišVėiki'^ti1 w J-MšIcū'bėijęŠi^ lfišy 
priemiesžio ir Vytautas. Vytas praneša, kad AlpukSš lėkttial 
vu turįs atskristi apypiete,© vakare aerodroman nusileis ir x 
Alius. Dviejų bičiulių laukiame iš Kanados. Viktoras did 
žiaisials ežerais atplaukia nuosava būrlaiviu. Kišenėje nė-r;j 
rimastingai glamžau vakar gautą telegramą: iš Izraelio at-'" 
vyksta Guta .

Vakare visi likę gyvieji buvę aštuntokai minėsime na- 
pamirštamąją tryliktąją laidą...

su pasibaisėjimu. • . .
(Lavonai yra tirti tarptautinės medikų komisijos, bet 

jos duomenųkol kas neturime, jie bus paskelbti tarptautinė
je spaudoje). ((Pirmoji laida pasirodė 1942 m . Antrąją r- 
išleido 1977 m D. L, K, Algirdo Šaulių Kuopa Hamilton, Ont 
Red.)) p

Teismo medicinos protokolo ištraukos 
■ : ■ '15 r

(Protokole aprašyti visi 73 rastieji kankiniai iš jų 46są 
sudarkyti neatpažįstamai. Čia talpinsime kelis aprašy -j 
mus. Red.) ,

3. Kavolis Petras (atpažino brolis Matas). Visas gal
vos kiaušas sutreškintaa, deformuotas. Iš galvos dešlnėsab 
pusės, tarp kaktikaulio ir smilkinio kaulų yra . nelygiais 
kraštais žaizda. Iš nosies ištekėjęs kraujas Oda nulupta-.,.3 
Smegenys ištryškę. Ties dešiniu lūpų sujungimu yra dur- : 
tos dvi žaizdos, 10 cm gilumo. Apatinis žandikaulis su { - 
triuškintas. Šone iš dešinės pusės po ranka yra mušimąją 
žymės. Lyties organai sumušti, kraujas išsiliejęs Rankų 
galūnės nušutintos ir nubružuotos. Lavono dėmės stipriai 
išreikštos.

4. Stepas Bubelė. Lavondėmės stipriai Išreikštos 
visame kūne, lupasi ir maceruojasl abiejų kojų sumuši - 
mo žymės. Lyties organas sumuštas, kraujas išsiliejęs , 
mašna pilna karujų. Ant varpos galo sumušimo ,žymės ....
Smakras priverštas prie kaklo, pažabotas raiščiu, liežuvis 
iškištas, apatinis žandikaulis nuverstas žemyn, kairioji akis 
atdara. Tarp viršukaulio, pakauškaulio ir smilia kaulo y~ 
ra aštriais nelygiais kraštais žaizda, 8 cm. Smegenys bė - 
ga.

53. Neatp. Lavondėmės stipriai išreikštos ant visos kū
no. Liežuvis perplėštas. Kairėje pusėję krūtinės yra plėš
ta žaizda 15.25 cm. , kraštais zonduojant 20 cm. Taip pat 
žaizda iš kitos pusės. Iš kairės pusės žemiau duobelės ne
lygiais kraštais durta žaizda 15 cm. gilumo. Antra žaizda 
prie peties 5.10 cm., eina nuo peties sąnario iš priekio . 
Trečia žaizda iš užpakalio 3. 3 cm.

50. Neatp. Lavondėmės stipriai išreikštos. Kairėje pu
sėje ir viduryje durta ža.zda, Sonduojant siekia dugną. i 
Rankos labai sumuštos. Galvos kiaušas sumuštas. i

( bus daugiau )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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NAUDA
Antanas Jonaitis

(Po šia antrakte praeitais metais nemažai talpinome šio autoriaus rašinių apie 
bites. Dabar, o ypač, kai medaus produktu kainos yra iškilusios, patalpinsime 
apie medų. Autorius A. Jonaitis yra bitininkystės mokslo žinovas ir vienu lai
kotarpiu Pietų Amerikoje profesoriavo vienoje kunigų seminarijoje ir mergaičių 
kolegijoje, dėstydamas entomologlją. Ten jis iš Žem'es Ūkio [Departamento ga
vo aukšto įvertinimo atestaciją. Dabar jis gyvena JAV-se. NL.)

(Tęs a iŠ praeito numerio)

Medaus gydomieji kiekiai 
suaugusiam žmogui reko
menduotini tokie :rytą-30 gr. 
dieną-40 gr., vakare-30 gr. 
Gydymas trunka apie 2 mė
nesius. Esant pagerėjimui , 
kursą kartoti, priešingu at
veju- nutraukti.

Medaus tirpalas drungna
me vandenyje nes uaktyvina 
skrandžio veiklos, praskied- 
žia jo sultis ir greit rezor
buojamas . Toks tirpalas 
tinka naudoti, gydant 
skrandžio opas, esant pa - - 
didintam rūgštingumui. Me
daus tirpalą reikia gerti iš 
karto, 1, 5 vai. prieš pusry - 
čius bei prieš pietus, ir 2-3 
vai.po vakarienės.

Medaus tirpalas šaltame 
vandenyje skatina skrandžio 
sekreclnę veiklą. Toks tir
palas naudotinas sumažinto 
rūgštingumo atvejais. Reikia 
gerti prieš pat valgį lėtai, 
gurkšniais,nes tada medaus 
tirpalas ilgiau veikia, skran
das pagamina daugiau sulčių

■R? /
Medus ir širdis

Ne atsitiktinai kai kur re
komenduojama širdies su
sirgimo metu skiriant bet- 
kuriuos širdies veiklos sti
muliatorius, skirti gliucidus 
medaus pavidalu. Daugelis 
autorių nurodo, kad esant 
širdies veiklos nepakanka
mumo reiškiniams, tikslinga 
skirti ligoniam po 100-150 gr. 
medaus per parą 1-2 mėne
sių laikotarpyje.

Laikoma, kad arterioskle- 
rozės.kaip širdies ir krau
jagyslių susirgimų išsivys
tymui didelę reikšmę turi 
pernelyg riebaus maisto bei 
didelių kiekių angliavandenių 
ir ypač cukraus vartojimas . 
Medus taip pat yra anglia
vandenis, Ir jeigu jis bus 
vartojamas dideliais kiekiais, 
kaip papildomas davinys, ga
lima gauti neigiamus rezul
tatus. Vartojant daug me
daus, gali atrofuotis kasos
tam tikros kasos ląstelės ir 
sumažėti jų funkcija, Tai 
gali sukelti jau naujus su
sirgimus. Medų įtraukus 
kaip papildomą produktą, kad 
ir į sveiko žmogaus maitini
mosi kiekį, organizmas gaus 
papildomus maisto medžiagų 
Išteklius ir žmogus nutuks . 
Medumi vertėtų pakeisti tik 
dalį sunaudojamų angliavan
denių.

mokslininkų dėmesio centre, raciją skatinančių savybių. 
Pasirodo, kad ir šiais atve- Jis pagreitina granuliacinio 

‘jais tikslinga naudoti medų, 
nes jis veikia nervų sistemą 
raminančiai. Todėl kai ku
rie tyrinėtojai rekomenduo
ja nervų sistemos veiklos 
sutrikimus, lydimus nemigo, 
gydyti medumi. Šiais atve
jais tikslinga vieną i valandą 
prieš miegą išgerti 50 gr. 
medaus ištirpinto virinto , 
drungno vandens stiklinėje.

Dabartiniu metu klinikinė
je praktikoje siekiama var
toti vis naujų hormoninių, 
fermentinių,praturtintų mik
roelementais, ir kitokių pre^ 
pa ratų, kad kiekvienas susir
gimas būtų gydomas fiziolo
ginėmis priemonėmis. Šioje 
perspektyvoje dar labiau iš
ryškėja medaus^, kaip turin- 
čio daug reikiamų organiz
mui elementų, produkto vaid
muo, ypač dėl to, kad reika - 
lui esant, daugeliu atveju 
medų galima pagaminti nori
mos sudėties.

Medų rekomenduojam 
įtraukti į inkstų ligomis ser
gančių jų dietą, ir ypač tais 
atvejais,, kai ligonio dietoje 
reikia riboti druskų ir balty
mų kiekius. Medas padeda 
reguliuoti elektrolitų balan
są ir patiekia organizmui 
daug kitų reikalingų me džia- 
gų. Gliukozė,esanti meduje, 
kaip lengvai į>esirezorbuo- 
jantis ir maitinantis dauge
lio audinių ląsteles produk
tas. dalyvauja osmotinio slė
gimo pusiausvyroje, kuri 
greit pažeidžiama,ypač ser
gant ūminiais inkstų uždegi
mais.

Medus naudojamas išori
nėms žaizdoms, įvairiems 
pūlingiems susirgimams ir 
nudegimams gydyti. Dauge
lis autorių, remdamiesi sa
vo klinikine patirtimi, n uro- ,..........................
do, kad medus šiais atvejais tFacij°s išlaikymo išlaidų, 
veiksmingas dėl savo prieš- 
bakterinių, audinių į regene-

audinio susidarymą, skatina 
epitellzacijos procesus- 
Šiems tikslams farmacinė 
pramonė gamina Konkovo 
tepalą, į kurio sudėtį įeina 
medus. ’ ‘ '

Medicinos mokslų 
rodo, kad senovės medicino
je medus buvo naudojamas 
šudėtine dalimi, gaminant 
preparatus vėžiniams sustin
gimams gydyti. Dabartiniu 
metu, remiantis atliktais ty
rimais, teigiama, kad me
dus stabdo vėžinio 
audinio vystymąsi . 
Šios savybės priskiriamos 
meduje esantiems inhibito
riams. kuriuos išskiria bitės £ 
organizmas. Todėl yra nuo- 4h 
monių, kad medų reikėtų a 
vartoti kaip profilaktinę, J 
priešvėžinę priemonę. Tam W 
tikslui kai kurie autoriai re
komenduoja 100 gr. medaus, 
ištirpinus 0,5 litr. vandens , 
per dieną išgerti. Tai pata
riama ypač vyresniojo am
žiaus žmonėms, minėtu me - 
daug kiekiu pakeisti dalį ki
tų angliavandenių.

KRE/vI 
VE/DRoDž/ai

SSSR konstitucija keičiama žmonių —tautę vergija didinant a

palaužti jų prekybą su bri
tais bei jankiais, sostinę 
perkėlė į Sitką. Sitkoje''pa
sistatydino tvirtovę ir pats 
save pasivadino Pacifiko ca
ru. Mėgo ištaigingą gyveni
mą ir lėbavimą. Vodką ger
davo pasisemdamas iš šalia 
kėdės pasistatyto kibiro. Jis 
buvo griežtas administrato
rius ir nusimanė prekyboje.

Per daugelį metų beato- 
dairinis medžiojimas išnai
kino ruonius. Sumažėjo kai
lių produkcija. Kailių karšt
ligei praėjus, silpnėjo ir 
kailių paklausa. Kailių pre
kyba nebe padengė adminis-

Be to, 1855 metais Krymo 
Tiaras su turkais ir jų sąjun- 

1 ?ginin.kais ręįkaląyo lėšų.
A m , Ekonominiai ir politiniai

kad sa- S Jflh 3 faktoriai pastūmėjo ra rusus
į inver- Uh III HaL-I parduoti Aliaską. Amerikos
daug e-®" Jungtinių Valstybių vyriau-
širdies ■■ sybė(Valst. Dep. sekretorius
esantys HMfc HjF HM fifi U H. Seward) nupirko Aliaską■įyKM ET jEjjjj vfeiv SUi M 31už 7- 2°°- °°° dolerių. Did- 

žioji dalis kongreso narių 
nlų medžiokles. Žinoma,dėl pirkimui nepritarė. Kai ku- 
netlnkamo pasirengimo, ne
vis lems buvo lemta Iš tokios 
medžioklės sugrįžti.

Labiausiai apkrauta ir di
džiausiu intensyvumu žmo
gaus organizme dirba širdis. 
Suaugusio žmogaus, kurio 
minutinis širdies tūris 4 lit
rai, širdis per parą prava - 
r o iki 5-6 t kraujo. Šiam 
darbai atlikti reikia daug 
mechaninės energijos, kurią 
gamina pats organizmas, 
vykstant biocheminėms re
akcijoms. Pagrindinė ener- 
getlnė..medžiaga širdies rau-„ 
me alui yra gliukozė.

-f Jau yra minėta, 
charozei perdirbti : 
tuotą cukrų reikia 
nėr gijos, taigi ir 
veiklos. Meduje 
cukrus randasi tokiame pa - 
vi dale, kad organizmai jų 
perdibtl nereikia. Tokiu bū- Juozapas P a u žu o I i s 
du medus labai vertinga kelionės dienoraščio— 1973 metai s) 
maisto medžiaga tokiais at
vejais, kai organizme ap
sunkinti cukrinių medžiagų 
perdirbimo procesai, nusil - 
pus širdies raumenlui . ir 
biocheminėms reakcijoms 
virškinimo trakte susilpnė
jus, tapusiom nepilnavertėm. 
Tada cheminės energijos 
pavertimas mechanine ener
gija sutrinka, susilpnėja 
kraujo apytaka, sumažėja 
deguonies kiekis kraujuje, 
visame organizme trūksta 
deguonies,prasideda audinių 
distrofiniai procesai, nutuki
mas, nuovargis, krinta dar- 
bingumas ir pan.

Atliekant širdies veiklos 
stimuliaciją 
preparatais, reikia rūpintis 
ir jos raumenų mityba. Šiuo 
atveju labai vertingas pro
duktas yra me dus,kaip leng
vai organizmo įsisavinamas 
gliucidas.

Medus Ir kitos ligos

Vytauto Didžiojo šauliu Rinktines ir 
Jurų.saulių vienetas Pavergtųjų Tau
tų parade - demonstracijoj, 
Chicagoje. Nuotr. M. Nagis

Saulių

mechaniniais

Nervų sistemos jautrumo 
mažinimo klausimas šiuo 
metu vis intensyvėjant gyve
nimo tempui, yra daugelio

(Pabaiga)
Vardas Alaska kilęs Iš a- 

leutų kalbos žodžio alyeska , 
reiškiančio "didelė žemė" . 
1730 metais Rusijos caras 
Petras Didysis pavedė lai
vyno karininkui Vitus Bering 
tyrinėti šiaurės rytų Sibiro 
pakrantes Ir Ieškoti trum
pesnio jūrų kelio į Europą. 
1734 m. Beringas atrado są
siaurį, skiriantį du žemy - 
nūs Ir keletą salų. Sąsiauris 
Ir dabar tebeturi jo vardą. 
1741 metais, jo vadovaujama 
dviejų laivų-St.Paul Ir St. 
Peter- ekspedicija aptiko 
Aleutų salas, vakarinius Ir 
pietryčių Aliaskos pakraš
čius. Krašto 
prasidėjo su 
ruonių kailiais 
Rusijos rinką.
Ir kalkurle pavieniai pirkliai 
prastais laivais, net plaus
tais, siuntė samdinius į ruo -

kolonizacija 
pirmais tais 

patekusiais į 
Kompanijos

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT), TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI’ NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

r ————————————————————————-

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu
vį likai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus

netekusi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
Juozui S. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868.______________________
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Vytauto Didžiojo
Rinktinė Chipagoję

Gyvą veiklą išvystė Vy
tauto Didžiojo Saulių Rink 
tlnė dėka vadų rūpesčio, val
dybos ir sekcijų veiklos.

Sąrašuose šaulių esą jau 
virš 700. Vis daugiau stoja.

Kaikuriuos vietos gyven
tojus rusai pavergė ir įjungė 
į ruonių medžioklę. Mažiau - 
šiai pasipriešino rusams 
neskaitlingi eskimai, gyve
nantys pdsiasalio šiaurėje . 
Aleutai, gyvenantys Aleutų 
salose kovojo, bet primity
viškais ginklais-lankais ir 
ietimis- fa d nepajėgė apsi
ginti. Juos pavergė ;žmo - 
nas ir vaikus paėmė įkal
tais, kad vyrai pristatinėtų 
paskirtą kailių normą. Ka
ringų Tlingit giminės indėnų 
gyvenančių pietinės Aliaskos 
miškinguose kalnų slėniuose 
pavergti negalėjo. Indėnai 
net užpuldinėjo rusų koloni
jas; 1804 m. Sitkoje,indėnai 
sudegino gubernatoriaus 
tvirtovę ir išžudė įgulą. In
dėnai daugiausia prekiavo su 
britais, amerikiečiais (jan
kiais) ir ispanais.

Pirmasis rusų adminis
tracijos ir prekybos centras 
įsikūrė Aliaskos įlankoje 
Kodiak saloje. 1802 metais 
gubernatorius Aleksander 
Baranov sėkmingesnė! kovai 
su indėnais, ir norėdamas

rie opozicionieriai klausė : 
" Kam Amerikai reikalingi 
ledų ir sniego kalnai?". Ne
žiūrint kongrese besitęsian
čių ginčų, 1867 m.-spalio 18 
d. Sitkoje, prie išrikiuotos 
rusą įgulos ir atvykusio a- 
merikiečlų karinio dalinio , 
nuelido rasų vėliavą ir iškė
lė Amerikos. 1868 m-kong
resas patvirtino pirkimo su
tartį.

Amerikos pirkinys-586.412 
lev. mylių plotas su 27.983 
gyventojais.

Po amerikiečių perėmimo 
kraštas dar merdėjo porą 
dešimtmečių. Aliaska žmo
nes sudomino ir gyvenimas 
ten suaktyvėjo, kai joje užti
ko aukso. 1900 metais pas
kelbė Aliaskos sostine Ju
neau, bet faktinai tokia ji ta
po tiktai 1906 metais, kai į ją 
perkėlė federalines ir kitas 
centrines įstaigas iš Sitkos . 
1959 m. sausio 1 d. Aliaska 
buvo įjungta į federaciją 49- 
ta valstybe.

Aliaska gamina naftą, dau
gelio metalų rūdą, miško 
medžiagą ir žuvies konser - 
vus. Žymių pajamų kraštui 
duoda turizmas.

Pabodo trijų savaičių bas
tūno gyvenimas. Parūpo ir

PRENUMERATA $ 10.00 mėtoms ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS
P U B L1S HIN G C O M PA IN Y

TEL. 268-3071
PUBLISHERS OF WE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905

.636 EAST BROADWAY. SOUTH BOSTON, MASS. 02127

namai, kuriuos, palikdamas 
svetimai priežiūrai, pažadė
jau už dviejų savaičių grįž
ti. Užlaikė Br. Kolumbijos
keltininkų streikas. Į- Prince į jų eiles, organizaciją, 

' Rupert ’ grįžau tos j pačios' -ym nepar^ji)^ irin . laį^p^į, 
kompanijos kitu laivur”Matar nęųt^alios etikos savo yeik-ą 
nuska". Kad greičiau pa
siekčiau namus- nutariau 
panaudoti sparnus. Nei pir
ma,. kartą atvykęs, nei grįžęs 
iš Aliaskos, neturėjau laiko 
apžiūrėti Prince Rupert. Ga
vęs filmą foto aparatui, ku
rios negalėjau gauti Juneau, 
prieš vykdamas į aerostotį , 
nuo kalno padariau tik bend
ra miesto nuotrauką. Iš 
Prince Rupert Pacific Wes
tern Airline vidutiniu lėktu
vu per tris valandas atsira
dau Edmontono aerodrome . 
Čia ištiko maža nesėkmė: 
neturėdamas iš anksto re
zervuotos vietos negalėjau 
patekti į Canada Airline lėk
tuvą skrendantį į Toronto. 
Dvylika valandų turėjau 
laukti sekančio skrydžio. Kai 
išlipau iš mažiuko autobuso, 
atvežusio iš aerostoties prie 
Royal York viešbučio, vėl 
pasijutau kaip šiltų garų 
puode. Šiltos vasaros karš
čiai net 5-tą rugsėjo dar ne
buvo praėję. Niekas namuo
se manęs nepasiilgo, išsky
rus šunelį Dilų, kuris iš 
džiaugsmo šokinėdamas ap
linkui ir cypavo,ir laižė,ir 
bučiavo...

Šeštadieniais

Sekmadieniais

loję. Kad kitur ir vyksta ko
kios "grumtynės", į Rink - , 
tinę įstoję negali įnešti gin
čų, turi visus i nesutikimus; 
palikti už durų. ♦

Kapinių Puošimo Dieną, 
šauliai dalyvavo mirusiųjų, 
pagerbime Šaulių vado Kai 
manto pala.kų perkėlimas iš 
Monteno į Chicago Lietuvių 
šv. Kazimiero kapines buvo 
gražiai ir pagarbiai atliktas.

Šauliai dar neturi savo že
mės, kad galėtų rengti ge - 
gūžinės, toctel šiemet pobūvį 
surengė savo namuose bir
želio 25 d.

Šauliai dalyvavo Paverg
tųjų Tautų eisenoje, Keno- 
choje Lietuvių Dienoje ir ki
tur. Mes visi džiaugiamės 
vadovų p. Išganaičio ir p. Cltų 
cevičienės darbais ir ener-« 
gija, valdybos Ir sekcijų va
dovais, choru ir jaunimu.

Laukiama dar daugiau} 
jaunimo, nes norima įsteigti , 
šokių grupė, taip pat ir cho-: 
ristų. Chorą dabar veda muz» 
Mieliulis ■ ■ !

Namai greitai bus išmo-j 
kėti. Valdyba svarstys, ką t 
daugiau šauliai gali ateity 
įsigyti ir nuveikti. i

Bal. Brazdžionis 4

Chicago, Ill. 60629. Tel. 778-5374.
Adresas^ 2646

LIETUVIŠKA radijo 
PROGRAMA

9:30 - 10:00 val.vak.
AM -1490,iš WOPA stot. 
8:00 - 10:00 val.vak.
FM - 106.3 iš WLNR stot. 
9:30 - 10:00 vai. ryto 
AM - 1230 , iš WJOB stot. 
West 71-st St.

’’LIETUVOS AIDŲ™ radijo programa

Veda Kazė B RA ZDŽIONYTĖ 
(IBĮ Veikia savaitgaliais:

Penktadieniais

■ !SI

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11,30 iki 12 vol nakties 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičiui, 1053 Albonel Cr.. Djvernoy. P.Q. TEL- 669-°B3a

al
fid

5 p si.

5

5



I

A. Lukošius

torontohamifoon

ah talka

bejėgė, neturi

dar tie visokį 
makalynė ir

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .. . 6% 
santaupas .................... 7 %
term, depozitus I m. 8’/i %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 11 % 
nekiln. turto pask. 93/4 %

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

! < S i

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vol., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savoit-, 
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas ----  virš $9,000.000

L, S, S, Maironio Saulių 
'kuopa suruošė šaulių ir vie
tos lietuvių išvyką-gegužinę 
prie didelio ir tikrai gražaus 
Kypawa ežero, netoli Tim - 

' miskaming miesto, Quebec’o 
■provincijoje, Valio Bružo 
-vasarvietėje. Didžiulis auto
busas riedėdamas per šiau-

,<Cės Ontario ir Quebec1 o 
Apylinkes- Sturgeon Falls , 
.t^Iorth Bay, didžiulį Nippis s- 
•ring ežerą, Timiniskaming- 
•‘yežė 30 lietuvių- senimo ir 
^jaunimo. Daina skambėjo 
f-yisą kelią, vadovaujant Sud- 
■*15urio bažnytinio choro va- 
•Idovui A. Kusinskui. Vasar- 
bvietės savininko V. Bružo 
•isutikti ir nuoširdžiai globo
dami praleidome visą pus - 
•Idiėnį. Vietovė jauki, rami, 
B 
'*T

- ------ ... ....

Visuomenininkų šeimos 
šventė

!

Pirmutiniame ir didžiausiame eA ja JB 
TORONTO LIETUVIŲ KAKAMA
KREDITO KOOPERATYVE

apsupta Kypawa ežero siau
romis atšakomis, apaugusi 
pušynais irr lapuočiais me
džiais, vasarvietė įrengta 
pagal tikrą lie tuvi š ką-žema i- 
tiškį skonį. Saulutei bučiuo
jant horizontą, autobusas pa
juda namų link, atgal į padū
mavusį Sudburį.Kas su dai- 
na, kas paskendęs romamtiš- 
kūju sapnų karalijoje,bet vir
si linksmi ir patenkinti lie
tuviška išvyka, su daina, pa - 
siekia namus.

Iš svečių dalyvavo Jonas 
Venskus iš Vancouver’io, 
keliaująs per Kanadą. Iš - 
vykai vadovavo Maironio K- 
os p-kas J. Staškus ir Mo
terų p-kė J. Labuckienė. Vi
sus kitus reikalus tvarkė 
Antanas Juozapavičius, E . 
Staškuvienė, Z. J, Labuckai .

J . K.

KUR ŠUO PAKASTAS?
Jau beveik nusistovėjusi 

taisyklė, kad tik rimti ir pa
gyvenę žmonės imasi spręs
ti ir diskutuoti svarbesnią
sias ir painesnes gyvenimo 
problemas.

Tas pat ir čia, šituose na - 
muose.o ypatingai populiarių 
sekmadienio popiečių metu.

Štai ten, tikriausli kad ne 
profesoriai, tik šiaip gal 
daugiau gyvenimo matę ir 
patyrę. Na ir porina, kaip iš 
"ožio rago".

Girdžiu, kaip vienas klau - 
šia priešais jį sėdintį:

- Sakyk, ką pats galvoji 
apie tuos čia buvusius pro
vincijų partijų rinkimus ? Ar 
manai kad bus kokių pakei
timų ?

- Kas tau, - nelauk , jokio 
čia pasikeitimo nesitikėk.

- Bet kad jau betvarkė da
rosi, kraštas beveik prie 
revoliucijos artėja. Visi tik

MOKA:
8’/»% už 1 m. term. dep.

9% už pensijų ir namų planą 
7!/i% už spec, taupymo sąsk.

7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’/i% už asm. paskolas

9’/z% už mortgičius
j

saukia, rėkia, demonstruoja. 
Bedarbių galybės. Prie ko gi 
pagaliau, tas viskas prieis ?

- Prie ko prieisime, tai 
dar truputį peranksti pasa
kyti. Tik viena žinau:ką tu 
nori rink, vistiek bus vienas 
irtas pat. Atsimink, kad šio 
krašto valdžia nieko negali 
padaryti, ji 
galios.

- Tai kam 
rinkimai, ta
žmonių apgaudinėjimas ?

- Na, čia tai teisingai pa
sakei. Visi tie rinkimai-tai 
bereikalingas žmonių klai
dinimas- nieko daugiau.

Jei nori žinoti, kaip iš tik
rųjų yra, tai klausykis: šį 
kraštą valdo ne tie rinktieji 
žmonės, bet biznieriai,fab- 
rikantai, didelės kompanijos, 
korporacijos. . Ministeris 
pirmininkas- tai tik parašui 
padėti ir savo algai atsiimti. 
Jei valdžia turėtų galios, tai 
tai būtų galima nesunkiai 
padaryti taip, kad šiame 
krašte tuoj pat reikėtų apie 
dviejų milijonų naujų darbi
ninkų. Tik to, žinoma, ne
lauk, ir to nebus.

Pirmiausia, manau, visa
me krašte reikėtų uždrausti 
ir panaikinti akordinę sis
temą ("piecework"). Visur 
ir visiems uždrausti dirbti 
viršvalandžius. Trečia, vi
sus, sulaukusius pensininko 
amžiaus,tuoj pat paliuosaoti 
iš darbų į pensiją.

Ar pats gali įsivaizduoti , 
kas tada pasidarytų šiame 
krašte, ir kiek reikėtų naujų 
darbininkų, vien tik patvar
kius tuos tris punktus ? Bet 
argi biznieriai sutiks?

Sidabriniu vestuvių.proga Marija ir 
Stasys Jokūbaičiai plauna vestuvi
nį, tortą. Nuotrauka St. Dabkaus.

)

Montrealio šaulių vardu 
sveikino Ignas Petrauskas , 
St. Catharines- Adolfas Še- 
tikas, kuris išreiškė linkėji
mus ir St. Catharines ramo - 
venų vardu.

1977 m. liepos 30 d To- 
i .ronto Lietuviu Namuose bu- 
■ vo gražiai atšvęsta visuo- 
į. menininkų Marijos ir Stasį o 

- Jokuba’ič'io sidabrinė -25 - 
;. metų - vedybinė sukaktis, 

Vienkart ir jų dukros Danu
tės kanadiškos gimnazijos ir 
Aukštesniųjų Lituanistikos 
Kursų baigimas.

Jokūbaičių bičiulių įr gi
minių dalyvavo apie 120. Į 
šį pokylį taip pat atsilankė 
Federalinės Kanados Vald - 
džios parlamento atstovas, 
buvęs ministeri s dr. Stanley 
Haidasz ir Toronto miesto 
tarybos atstovas Tony O„ 
Donahue su žmonomis r kt.

Prieš vakarienę maldą su
kalbėjo Lietuvos Kankinių 

; parapijos klebonas kun. Pet
ras Ažubalis.

' Pokyliui pravesti papra- 
« šytas KLB Krašto V-bos 
pirm-kas J. R. Simanavičius. 
Savo žodyje J-Simanavičius 

; pabrėžė; jog Jokūbaičių šei-
• ma-visi šauliai. Stasys-jau 
i 40 metų kaip šaulys, žmona
• Marytė ir duktė Danutę- taip Danos Jokubaitytės krikšto 
J pat šaulės.
- Šampanu taures pripild- 

žiuSj svečiai buvo paprašyti, 
'sukaktuvininkams ir jų dukrai
sugiedoti Ilgiausių Metų ir 
sušukti tris kartus valio.

Po to sveikinimo žodį ta- 
? rė parlamentaras dr. S. Hai-

1

Iš Hamiltono sveikino mo
terų rinktinės vardu Stasė 
Petkevičienė. Kun. P. Ažu - 
bąli s savam žodyje pareiškė, 
jog torontiečiai- esą daug 
skolingi vietiniam šauliam, 
kurių pirmininku kelintu 
kadenciją yra St. Jokūbaitis.

Toronto VI. Putvio šaulių 
kuopos vardu sveikino Vin - 
cas Bačėnas, įteikdamas 
raštą su 18 šaulių parašais 
ir jų linkėjimais Jokūbai- 
čiams sulaukti auksinės ir 
deimantinės sukakčių. Įteik
tas taip pat ir vokas su pini
gine dovana.

Už Jūrų šaulius pasveiki
no Petras Jonikas, Lietuvių , 
Namų vardu sveikino v-bos 
pirm. Jurgis Strazdas.Pažy
mėtina, jog J. Strazdas yra

tėvas. Jo dovana s Jokūbaičių 
šeimai- pokylio salės nuo- 
ųios apmokėjimas.

Antanas Sutkaitis Joku- 
baičiams įteikė didelį adre
są su dail. Paškausko kali - 
grafiškai įrašytu eilėraštiniu 
tekstu. Teksto autorius-pats

Sudburio Maironio vardo 
Šaulių Kuopos V-ba, J. Dau
manto vardo šauliai su pirm. 
K. Karuža iš Los Angeles , 
šaulį ų veikėjas veteranas iš 
Chicagos, St. Cesevičienė , 
A. Mikulkis su Ponia, J. I . 
Petrauskai, VL ir K> Deks - 
nia iš Hamiltono. N. Juodis 
su dovana iš Danijos, Ign. 
Gabalis iš Ottawos ir M. A. 
Deveniai su sūnum, atvykę 
iš New Jersey, JAV. Pažy
mėtina, kad pastarieji,nors 
būdami senosiuos kartos 
ateivių atžalos- gerai kal
ba lietuviškai.
Baigminiu it; n jautriu žodžiu 
kalbėjo Jokūbaičių dukra Da
nutė. Ji į sukaktuvininkus 
tėvelius prabilo gražia lie
tuvių kalba ir puikia dikcija.

Stasys Jokūbaitis, dėkoda
mas visiems atvykusiems už 
dovanas, tarp kita ko pami
nėjo ir apie savo susitarimą 
su Maryte vestuvių dieną. 
Esą, buvę tartasi, kas ir ko
kias pareigas turėsią šeimo
je. Marytė pabrėžusi Stasiui:

- Tu kaip vyras, gali būti 
pirmininku, sekretorium ar 
kuo kitu, o aš- pasirenku iž
dininkės pareigas. Pagal tą 
susitarimą- ir ligi šiol • ji 
tebevaldant! šeimos r-iždą, 
kuris, deja dažnai esąs apy
tuštis...

Po to, geram orkestrui 
grojant, buvo gražiai pašok
ta, pabendrauta, pasišneku
čiuota.

Dabartinėje sistemoje 
kur kiekvienai darbininkas 
padaro dviejų ar trijų dar 
bininkų normį, jiems yra tik
ras dangus. Šitaip dirbda
mas, gauna savaitėje maž
daug 25-30 doldaugiau. Tai - 
gi jis draskosi, dažnai nė 
savo sveikatos neatsižvelg
damas .

Eabrlkantui dar naudin
giau, nes jam nereikia sam - 
dyti naujo žmogaus, mokėti 
jam pilną algą, duoti visas 
priklausančias privilegijas , 
kaip draudimą, atostogas ir 
1.1. Kodėl šiandien fabrikuo
se visai be didelio vargo 
mokama po 7-ius ir net dau
giau dol erių į valandą? Su - 
pranti ar ne, ką aš tuo noriu 
pasakyti ?

Tai va, kodėl 
šis kraštas su 
pragaištinga ir
liams pritaikinta sistema ir 
rieda neišvengiamai pakal
nėn, artėja prie chaoso ir 
bankroto.

Tokia tai savanaudiška ir 
vienašališka šio krašto val- 
dymo sistema -visų išrinkta,^ 
o nieko padaryti negali.

Supratai dabar, kur šuo 
pakastas? - atsistojo, ranka 
numojo, durų pusėn atsisuko 
ir iš lėto salę paliko, reikia 
manyti, neblogiausiai nusi
manantis, rimtokos išvaiz
dos lietuvis, tikras Nemuno 
šalies sūnus, kanadietis, tai
pogi tikras ir šio krašto pi- 
lietis...

aš manau , 
savo tokia 
tik turtuo-

dash ir miesto tarybos ats
tovas T. O Donahue, kuris 
kartu perdavė linkėjimus ir 
nuo Toronto burm'i stro Da- 

' vi d Crombie , įteikdamas jo 
| raštą ir dovaną- dvi sidab - 
irmes taures su ^Toronto 

miesto herbai s, įpakuotas į 
specialią dėžę.

A; Sutkaitis *
Sveikino Kazys Daunys ir 

Vytautas Pečiulis.
Gautos sveikinimo tele

gramos iš Kybartų, Vilka
viškio ir Kelmės.

Sve'j kino Kanados šaulių 
rinktinės pirm. J. Šiaučiulis,

Baigiant šį reportažą, ten- Sekmadienį, rugpiūčio 21 d

6 psl.

ka priminti ir pabrėžti St. 
Jokūbaičio pastangas ir tų 
pastangų vaisių- išsirūpi - 
nant. kad Toronto miesto ta
ryba vieną iš miesto parkų 
pavadintų " Park Lithuania'.' 
Jo iškilmingas atidarymas 
įvyko 1973 m. spalio 27 d.

Pranys Alšėnas

LN Popietėje dalyvavo 225 
narių bei svečių. Buvo atsi - 
lankiusių ir iš toliau: Žiū
raičių šeima, E. Barškutis, 
Ig. Slabšinskas-iš Chicagos ; 
J. Vaičiulaitienė- iš Wa - 
shington, D. C.; L. Dimša-De- 
Detroit. V. L, Lėliai ir B. R . 
Blavesčiūnai-Rochester, N.Y.

AKTYVAI virš 17 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, 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. 251-4864 arba 251-4025 —— Namų tel. 277-0814
2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6,■ ■■ ■ -

# A ★ Automobilių< rf <r v * Komerciniai

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

"V Bačėnas AU Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO bctkur Pasau,^e *»<«mbinti

tel, S33-3531

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • ,VALTERIS DREŠERIS -nė

• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 • '

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

I VA I R VS
SIUNTINIAI

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193z4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA; Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais —- nuo 9 v ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

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

G. A. Karazijai- Melbourne, 
Australija, R.E. Steponaičiai 
-Tampa. Fa, ir Teklė Agur - 
kytė-Vilkaviškis, Lietuva. < >

Lietuvių Dramos Būrelis 
Aitvaras po vasaros atosto
gų vėl ruošiasi naujam ru
dens sezonui. Aitvaras ne - 
trukus pradės repetuoti 
kiekvieną antradienį. Užin- 
teresuoti vaidinti, arba no - 
rintieji padėti kitokiais gru
pės reikalais, kreipkitės į 
LN administraciją;

Po keletos parengimų; 
rastos paliktos įvairios lėkš
tės. Palikę kreipkitės į ad
ministraciją arba tel :533 - 
9030.

Rugsėjo 3d. Karaliaus 
Mindaugo ir Karalienės 
Mortos salės bus uždarytos 
dėl vykstančio remonto- 
grindų valymo.

Mieloms šeimininkėms, 
kurios savanoriškai ir daug 
dirbo pirmoje Toronto LN 
poilsio stovykloje tarp lie
pos 30 čL ir rugp. 7 d., vy
riausiai šeimininkei Julijai 
Šimkienei, jos dukrai Nijolei 
Agotai Pranckūnienei, Irenai 
Račinsklenei iš Floridos, ir 
kitoms talkininkavusioms.

LN vyrai už taip paikiai , 
skaniai ir gausiai gamintą 
maistą reiškia nuoširdžiau
sią padėką. Ačiū Konstanti- 
nui . Bubėliui už paikiai nu
pieštą plakatą-pasveikinimą 
įeinantiems į stovyklą.

LN administracija ieško 
asmens, kuris sutiktų pri
žiūrėti rūbinę savaitgalių 
parengimams.

LN turi daugybę narių be 
adresų. Adresai reikalingi, 
kad būtų galima pranešti na
riams svarbius įvykius. Tad 
prašome pranešti savo ad
resus. taip pat tie, kurie ne
seniai išsikraustėte į kitą 
vietovę. Pranešti galima te
lefonu arba paštu.*

Iš sekančių narių esame 
labai seniai girdėję Bakučio 
Justino, Baunataitės Annos , 
Bučio Jono, Bunderio Povilo, 
Gaižučio Jeronimo, Glineeko 
Jono, Grigo Antano, Jonyno 
Balio, Karaliaus Jurgio , 
Kas perą viči a us VIa do, Kon- 
čiaus Antano, Leškausko Jur
gio, Mauruko Jono, Moklic- 
kaitės Veronikos, Rimbutie- 
nės Janinos ir Vaškelio 
Broniaus'. Laukiame betko - 
kių žinių apie šluos narius .

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Politinė sąmonė Lietuvoje
for. A. Štromas

Schepiatinis atpasakojimas paskaitos, skaitytos Lietuvių Studijų Savaitėje 
Londone

(Skaitytojams, tobulesniam susioriantavimui Lietuvos padėtimi, perspaudiname 
iš “Europos Lietuvio” rugpiūcio men. 23 (klaidos, pradžioje mėnesio vykusiose 
studijose paskaitos atpasakojimą. NL.)

Pradėdamas savo paskaitą, d-r. A.’ Štro
mas pasikvietė prie paskaitininko stalo 
savo draugą Tomą Venclovą, su kuriuo 
Lietuvoje „daug metų diskretiškai kartu 
svarstyta Lietuvos politinė padėtis ir jos 
ateities vizijos“. Juodu iš anksto susiita- ■ 
rė, kad vienas kitą papildys dr pakore
guos.

Istoriškai oficiozinė, tarybiniai komu
nistinė sąmoinė turėjo šaknis tam tikrų 
Lietuvoš visuomenės sluoksnių tarpe. Tad 
pirmoje eilėje buvo ta kairioji, radikalio
ji inteligentija, kuriai socialiniai lygybės 
bei progreso idealai atrodė svarbesni už 
bet kuriuos siaurai nacionalinius tikslus 
bei vertybes ir kurie aplamai siejo gry
nai nacionalinę orientaciją su provincia
lizmu bei atsilikimu. (Hitlerio pavojus 
Lietuvai paskatino daugelį tokių inteli
gentų į (besąlyginę simpatiją Tarybų Są
jungai; čia paminėtini Liudas Gira 
Antanas ‘Venclova, Justas Paleckis 
Juozas Vaišnoras, Petras Cvirka bei 
lomėja Nėris). Antra vertus oficiozinė
litinė sąmonė buvo papuliari ir tam tik
roje dalyje Lietuvos mažumų, pirmoje ei
lėje žydų ir rusų mažumose (tačiau 
tina -pabrėžti, kad tai -liečia tiktai tų 
žumų mažumas), kurios tikėjosi per 
cialistinius pertvarkymus“ pasiekti
pilietinį pilnavertiškumą i-r faktinį lygia
teisiškumą su pagrindinės tautos atsto
vais. Šie du sluoksniai ir sudarė tarybų 
valdžios -Lietuvoje pirminę socialinę atra
mą.

Tarybų valdžiai Lietuvoje įsigalėjus, be 
šių sluoksnių ją pradėjo remti aiškūs 
konformistai bei karjeristai, kurie remtų 
bet kurią valdžią už bet kokį gardesnio 
pyrago kąsnį. Tačiau be jų tarybų val
džios Lietuvoje rėmėjų tarpe buvo tam 
tikra dalis lietuviškojo jaunimo, kuris 
perėjo į TSRS pusę iš visiškai nuoširdžių 
paskatų. Daugeliui kilusių iš žemesnių vi
suomenės sluoksnių Lietuvos jaunuolių 
su tarybų valdžia staiga atsivėrė tokios 
perspektyvos -į mokslą, į aktyvų socialinį 
gyvenimą, apie kurias jie nė svajoti ne
galėtų .tradicinėje Lietuvos visuomenėje. 
Tos jiems atsiveriančios perspektyvos 
daugeliui jų pasirodė lyg tai paties socia
linio teisingumo įsikūnijimu, ir todėl jie 
visiškai nuoišindžiai sutarybėjo ir tapo 
entuziastingais Lietuvos inkorporacijos į 
„didžiąją Tarybų 
Geriausiai iliustruoja 
nuoliškos ugnelės“ 
Lietuvos bolševikus 
gabaus poeto Vlado 
begyvo kito ipoeto 
čiaus vardai.

Žinoma, didžiulės

Ib ei 
ibei
Sa- 
po-

moralinio ciniškame; savanaudiškumas ir 
girtuokliavimas iš vienos ar susitelkimas 
grynai meniškai kultūriniais interesais iš 
kitos pusės yra ryškiausieji (šio efekto pa
sireiškimai.

2. Bukinamąjį efektą, pasireiškiantį de- 
Z informuotam u, suJkilaidintu elementarių, 
valdžios slepiamų, tautinės istorijos 'bei 
tradicijų menku žinojimu, deziorienitacija 
šalies bei pasaulio politinėje situacijoje.

3. lAIntaganizuoja-ntį efektą, kuris yra 
savotiškas pirminių dviejų efektų padari
nys, totėliškai nepriimdamas otficiozsinės, 
ideologijos ir neturėdamas visai visuome
nei prieinamų (kitų šaltinių -pozityviai po
litinei sąmonei formuoti, masinis žmogus 
reaguoja į supančią jį politinę aplinką in- 
stįnfktyviai neigiamai. I-r kuo labiau jis 
verčiamas prie tos aplinkos prisitaikyti, 
tuo labiau auga tas jo negatyviosios reak
cijos į ją potenicalas. Tš čia išplaukia jau 
tokie -pelitinės , sąmonės reiškiniai, kaip 
ultraksenofobija, • ultranacionalizmas, 
kerštingumas bei -neapykanta, t. y. visas 
komlpleksas nuotaikų, paprastai siejamų 
su fašizmu. Taigi būtų neteisinga perver
tinti, bet dar labiau neteisinga kiek rei
kiant neįvertinti oficiozinės ideologijos 
poveikio^ gyvai ‘Lietuvos politinei sąmo
nei.

Iš 
bent 
mės,

Montreal i sKRONIKA

Širdingai reiškiame užuojauta Didž. per b. Lietuvos 
Valstybės Operos solistei ELZBIETAI 
KARDELIENEI, mirus jos broliui 
Albinui Raciborskui —

Gražina ir Stasys Daukšos

JONUI JUKONIUl mirus, jo žmonai Julijai Jukonienei 
dukrai Romai Valinskienei, sūnui Vytautui ir šeimoms 
reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą -

Eugenija ir Stasys Barauskai

txū- 
ma- 
„so- 
sSu

Sąjungą“ šalininkais.
i tokius „komiiau- 
pagautus „naujus“ 

vėliau nusižudžiusi© 
Grybo ar vis dar te- 
Juatino Marcinlkevi-

Žinoma, didžiulės Lietuvos visuomenės 
daugumos politinė sąmonė kaip buvo, taip 
ir -tarybinėse sąlygose -liko nacionaliniai- 
n apriki aus omybinė. Tačiau vis dėlto ne
galima užmiršti ir to, kad Lietuvos visuo
menėje visgi buvo ir tam tikrų elementų, 
kurie iš nuoširdžių paskatų tapo naujojo 
režimo rėmėjais bei ramsčiais. Pilietinis 
karas, kuris vyko Lietuvoje ištisus 8 me
tus (1944-1952), su f ana tikromis išlygo
mis (nes iš abiejų pusių buvo žmonių, 
kuriems rūpėjo ne tiek Lietuva, (kiek jų 
nuosavas kailis) turėtų būti pavadintas 
atviru tų .dviejų politinės sąmonės formų 
susidūrimu. Tačiau visos TSRS galybės 
atsiekta fizinė komunistų pergalė šiame 
susidūrime jokiu būdu nereiškė oficiozi- 
nės politinės sąmonės^ Lietuvoje !

Dr. a. Štromas
mo. Lietuvių tauta taip dr nepasidavė 
Okupantui bei jo ind-ok-trinacijai; ji nu
braukė pasipriešinimą okupacijai tiktai 
jos pačios politinio realizmo jausmo ve
dina, (t. y. siekdama išvengti fizinio su
naikinimo ir išlikti gyvu nacionaliniu or
ganizmu ikd geresnių laikų. Nacionalinė- 
neprikiausamybinė ideologija jos sąmonė
je 'tokiu būdu neišnyko. Su pilietinio ka
ro pabaiga ji nustojo savo organizacinio 
pagrindo, tos jungiamosios (grandies, kuri 
darė jį pastebimu visuomenės gyvenimo 
paviršiuje faktu ir persikėlė į individua
lių Lietuvos žmonių vidinio pasaulio sfe
rą.

Paradoksalu, bet faktas: totalinė oficia
lios komunistinės politinės sąmonės per
galė Lietuvos visuomenės paviršiuje il
gainiui išsiliejo į pilną ir galutinį šios są
monės sutriuškinimą. Net Lietuvos tradi
cinės visuomenės nariai, kurie buvo ją 
■priėmę į savo asmeninių įsitikinimų siste
mą, kurie anksčiau nuoširdžiai tikėjo ta- 

. rybų valdžia ir jos komunistiniais idea
lais, laikui įbėgant, visuomeninės patirties 
pamokų poveikyje visu tuo pilnai nusivy
lė. Manau, kad nesuklysiu pasakęs, jog 
šiandien Lietuvoje nėra nei vieno lietu
vio ar net ir ne lietuvio, bet asmens, su
sijusio su tradicine lietuvių visuomene, 
kuris nuoširdžiai, dėl idėjinių sumetimų 
remtų egzistuojančią Lietuvoje politinę 
santvarką ar tikėtų i tarybų valdžios bei 
komunizmo idealus. Kaip liudija „Akira
čiuose“ (1974, 'Nr. 3) autorius iš Lietuvos 
T. Ženkflys, net ir pats A. Sniečkus pasta
rųjų 20-25 metų -bėgyje persiorientavo į 
tautinių interesų gynybą. Ogi ir toks savo 
gyvenimo pradžioje besąlygiškas komu
nistas kaip Justinas Marcinkevičius pra
ėjo sudėtingą kelią nuo „Pušies, kuri juo
kėsi“ (1961) iki „Katedros“.

Taigi, oficiozinė politinė sąmonė šiuo 
metu egzistuoja Lietuvoje pilno susveti
mėjimo, pilnos alienacijds sąlygose. Bru
kama per visas masinės informacijos bei 
komunikacijos priemones, ji neranda ne 
tik jokio pozityvaus atgarsio individua
lioj sąmonėj, bet ir veikia į ją atgrasi
nančiai. Tačiau tai nereiškia, kad oficio- 
zinės ideologijos poveikis į tautos politi
nę sąmonę yra nulinis. Monopoliniai vieš
pataujanti Šios ideologijos padėtis turi 
bent sekančius neišvengiamus politinės 
sąmonės efektus:

1. Apolitiškumo, socialinio autizmo, bei

antipodą sistemai.
inis laukas ’krašto žmonių sąmo- 
šiandien dėl aukščiau minėtų

to, -kas pasakyta, galima padaryti 
sekančias, išeivijai turinčias reikš- 
išvadas:

1. Opozicinė (politinė sąmonė neturi
krašte jokios rimtesnės ar tai nuoširdes
nės paramos. Todėl neteisinga kai kurių 
išeivijos-sluoksnių nuomonė, kad režimui 
pavyko benlt dalį tautos bolševikiškai 'in- 
dok-trinuoti. Išeivija savo pažiūroj į kraš
tą .tari >; Iriežtai skirti tautą tiuo politinės 
krašto i istemos, matydama -tautoje kaip 
visumoj*

2. Poli 
nėję yn
priežasči i susilpnintas; galima net kalbė
ti apie t ii
to žmoni ų -sąmonėje. Ryšium su tuo, išei
vijos už< ; 
visais ja 
los būda
kus konit iktus su krašto žmonėmis abejo
se geleži lės uždangos -pusėse ir t. t.

3. Gyi oji krašto politinė sąmonė yra 
domi-nuot auna 
Tas neall 
rina krai 
nusistatę mų bei tikslų principinę vieny
bę. Tači;
krašto & aonių politinė sąmonė 
grįsta da įgiau instinktais bei emocijomis, 
nei inifor nacija bei analize. Dėl to ji ne- 
visada yra subalansuota, o kartais pasi
reiškia visiškai necivilizuotomis 
mis. Kitaip 'tarybinėse sąlygose reikalai 
vargu ar 
politinės 
formuota 
pagrindais gali būti atliktas tiktai išeivi
joje, o ryšium su tao, turi būti atsisakyta 
populiari >s išeivijoje krašto 
koncepcij
Įima iš š įlies prikergti; Lietuvos politinę 
ateitį laisvai pasirinks tik pats kraštas ir 
jo žmonės, kai tam atsiras reikiamos są
lygos. Tačiau paruošti ir pasiūlyti kraštui 
jo -nepriklausomybės programos principus 
ir įvairius variantus (pagal politinio pliu
ralizmo principą) privalo išeivija. Ir pri
valo jau šiandien. Būdama neatskiriama 
tautos dalis, savotiškas jos avangardas 
laisvėje, ji viena ir tegali šią funkciją at
likti. Bijau, kad savo jėgomis kraštas ši
to uždavinio išspręsti nepajėgs. Maža to, 
atsidūręs sąlygose, kuriose laisvės Ibei ne
priklausomybės atstatymas pasidarys 
įmanomas, (kraštas neišvengiamai ieškos 
savo alternatyvios politinės struktūros iš
eivijoje. Vargas, tur būt, tai išeivijai, ku
ri tokios struktūros modelio bei pagrindų, 
reikalui atėjus, negalės savo kraštui su
teikti. (Pabaiga bus sekančiame numeryje)

■m tikrą vakumą politinėje kraš-

avi-nys yra to lauko stiprinimas 
įmanomais šviečiamosios veik

si per radiją, spaudą, asmeniš-

nacionalistinių nuotaikų.
11 ėjotinai teigiamas faktas aptik
ti to žmonių (bei išeivijos politinių

u kartu su tuo, ši nacionalistinė 
yra pa-

formo-,

gali susiklostyti. Taigi Lietuvos 
sąmonės formavimas labiau in- 
s, racionaliais bei civilizuotais

prioriteto
>s. Žinoma, (kraštui nieko nega-

PRISIMINKIME
ŠEŠTADIENINĘ MOKYKLĄ

Mūsų Šeštadieninė Mokyk
la pradės netrukus savo dar
bą. Registruokite jau dabar, 
neatldėliodamljpas Mokyklos 
vedėją Moniką Jonynlenę sa
vo vaikus tel: 489-2106.

♦ K. ir D. Smilgevičiai ir 
dr.J. Mališka buvo išvykę 

į Sudbury aplankyti savo 
draugų- dr. Jono ir Marijos 
Šemogų. Svečiavosi keletą

• Stasys ir Marija Morkū
nai buvo išvykę į JAV-bes 
pas, dukterį Saulę ir jos 
šeimą (Radzevičius). Bevie
šėdami aplankė savo gerus 
draugus Joną ir Oną Šel - 
džius, kurie labai gražiai 
įsikūrė Matrose, N. Y.
• Gaila Gasiūnienė iš Ang
lijos, lankydamasi Montre - 
alyje, domėjosi lietuvių gy
venimu ir užsiprenumeravo 
laikraštį NL.

dienų.
• Sol Gina Čapkauskienė 
vasarojo Kėnnebunkport*e , 
pas 'pranciškonus. Rugp. 14 
d. solistė ten koncertavo , 
akomponuojant Sauliui Cibui.

Renata Šimkutė pasirašo svarbiausi 
kontraktą.savo gyvenime — ištekėdama 
už John Hodgson. Renata yra baigusi 
knygvedybos teisę st. George Williams 
universitete.

ISNUOMUOJAMI APARTMENTAI 
prie vandens — panoraminis vaiz
das. Skambinti pas lietuvj, tel. 
933-7829.

e Į Basketong ežerą žvejoti 
buvb nuvykę dalis Klubo Ni 
da narių-klęb. kun.J. Kubilius 
Step, ir J. Kęsgallos, J. Šiau- 
čiulis, K. Martinėnas, Ig. 
Petrauskas ir kt

lE^KO ŠEIMININKĖS
Virs 70 m. amžiaus vyras našlys ieško 
irgi vieni Mos, nevyresnės tarp 55-65 m. 
amžiaus moters,gaminti maistu ablems, 
ir kl ti em St menk i em s namų ruosos dar
bams* Galinti susikalbėti ir angį I ifk ai.

Skambinti 733- 70 16.
(Galima kalbėti ir lietuviškai)

Tel. 3 66-7281

IR

PARDUODAMA NAUDOTOS MASINOS

611 Lafleur Ave., LaSalle.

7 psl1977. VII 1.3 1

J et te & F r ere Lt e e
Viskas moderniems nariams

Visi kiti vandentiekio ir 
Šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui kolito vandens tie
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontraktori

140 - 2e AVENUE 
366-0330 LASAUE

on^ s
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

Kailių siuvėjas 
ivu ir parduodu 
isau ir remodeliuoju

6396 Bannanrvne Ave. Verdun, Mont

(Storage)'

Tel. 767-6183

Highland Auto Body
ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORĖS(Body) TAISYMO 

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

Savininkai V, SuSinskas & Son tel. 389 - 057 7.

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
, Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys G uy 
Rlehardįkuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote- 

364-1470

PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONŲ KNYGA 

LE BOTTIN TįLĖPHONIGUE DE VOTRE QUARTIER INC 
YOUR DISTRICT TELEPHONE DIRECTORY INC.

3035, BOUL. L'ASSOMPTION, MONTREAL. QUĖ. HI N 2H2 Z TĖl 254-5302

PAMINKLŲ GAMYBA
MONUMENTS MANUFACTURER 

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

n

T EL. 575- 8971.
T. Launnaitis

Skubiai 
išvalome

paimame, 
pristatome 

365-7146 
NETTOYEURS CLEANERS 

s. ...76fcl A CINTRfllE 

495-90e AVĖ 
coin Z corner Bayne 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667

M. PHILIPPE IZZI 
Prop. 

SKAMBINKITE

fristo'S

7
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: MUSŲ VASARONĖ

. Su mūsų laikraščio vasa- 
rone praeitą sekmadienį 
priartėjo ir vasaros pabaiga.

Montrealiečiai . atrodo, 
mūsų kvietihius dalyvauti 
šioje iškiloje mielai priėmė, 
nes atvyko gausus skaičius 
svečių buvo net tokių, kurie 
iš viso pirmą kartą į šią F. 
Skruibio vasarvietę atvyko 
Akį patraukė ir didelis skai
čius automobilių .kuriais at
vyko vasaronės dalyviai.

Oras pasitaikė taipgi ge
ras, nors dėl karščio svečiai

• traukė stalus į Siderių pavė
nius, nors ir malonu buvo po
aikštę pavaikštinėti ir atšil
ti nuo buvusių netikėtai šal
tesnių dienų.

'.• Laikraščio B-vės Valdy
bos iždininkas Petras Kle
mas , būdamas atsakingas už

• ViSą tvarką, prakaitavo iš pat 
ryto: reikėjo vis tik šiokių 
tokių išgėrimų . parūpinti.

.'Juos tvarkė J Babrauskas ir 
■A. Žiūkas. Svečiai patys at- 
Lslvežė pakankamai ir valgio 
-ir gėrimo, bet pirmą kartą 
davė gražų ir praktišką pa- 

; siūlymą: kurie nesinaudo
jo baru- paaukojo. Iš jų au - 
kų tokiu būdu susidarė apie 
100 dol. laikraščiui .Veikė ir 
loterija, kuri nebuvo stambi, 

:bet viliojanti mecenatų vaiz
dingai buteliais. Loterijai 

: talkino K. Petrulienė, A.Ker
šienė su dukra ir sūnum, P. 
Klezo priežiūroje.

Augustinas Kalvaitis visus 
linksmino gera ir gražia 
plokštelių muzika bei savo - 
kaip jis sakokalvio" gegu- 
žinišku sąmojum.

L. Girinis- Norvaiša, N L 
B-vės V-bos vice-pirm.. pa
gal einamas pareigas, pas
veikino visus svečius trum - 
pu ir rimtu žodžiu. O pirm - 
kas Jonas Petrulis padėkojo 
už aukas laikraščiui, do va -

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

I — • —

1440 rue Ste-Catherine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 4 88 - 8528
• 0—------  ■ ------- *___________
-p*.............  ■ ---- ----------------

DR. V. G1R1UNIENĖ 
Dantų gydytoja

— • —

5330 L Asjomption Buvo.

Montreal.

Tel. 255-3535

nas loterijai ir visiems-už 
atsilankymą.

Tad už bendrą paskutinės 
gegužinės- vasaronės pasi
sekimą dėkojame visiems 
svečiams dar kartą !
• NL Bės V-ba nutarė ruoš
ti rudeninį parengimą lap
kričio 19 d., AV parapijos 
salėje. Planuojama progra
ma. NL.
• NL Administracijai re! - 
kalingas asmuo, kalbantis 
vietines kalbas ir mokantis 
ar mokanti rašyti mašinėle. 
Teirautis redakcijoje tel.: 
366-6220. NL.

• Mokytojų Studijų , Savai
tėm kuri vyko prie Detroito 
Dainavos stovykloje buvo 
pakviestas Henrikas Nagys. 
Rugp. 19 d. skaitė paskaitą 
mokytojams ir jaunimui :Ko- 
dėl aš apsisprendžiau lik
ti lietuviu. Tik mokytojams 
-apie Lituanistinį Seminarą 
Montrealyje ir Apie Poezi
ją-
0 Meno mokytoja Rima Te- 
kutytė, mokytojavusi 6 me
tus LaSalle ir Chateauguay 
High School, persikėlė dirbti 
į Manitobos provinciją.

Išvykdama NL-vai padova
nojo savo vardu turėtas 5 B- 
vės akcijas.
• Buv. Lietuvos Valst. O - 
peros sol. Elzbieta Karde
lienė vasaros laiką praleido 
daugiausia pas Seseles Put- 
name.
0 Dr. R. Šimkus, atHkęs 
praktiką Montrealio ligoni
nėse,, susituokė su Kanados 
vokiečių laikraščio redakto
riaus Bertani dukra ir išvy
ko apsigyvenimui į Hopę.B.C.
0 Aušros Vartų parapijos 
metinė vakarienė bus lapk
ričio 12 d. Veiks ir didelė

jljgl^SORT MOTEL 

JĮlRB( Jonas Grigelis) 
T 717 South Ocean Boulevard

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

DR. A. O. JAUGELlENė
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q-

Tel. 932- 6662, namų 73?- 9681.

Dr. A.S. Popleraltis
B.A.. M.D., C.M., M.Se.. L.M.C.C-, E.K.C.S.(c>

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

8 psi.

Montrealio Skautai Vykiai" su šios vasaros stovyklos komendantu Gintaru Nagiu( viršuj e iš kairės trecias) Baltijoje: dešinėje — 
skautės poilsio metu - Deby McDonald, Gaila Naruševičiūtė, Rūta Jurkevičiūte, Karolina Ottaitė, Edita Vazalinskaitė, Živilė

Jurkutė ir Daiva PieČaitytė. Nuotraukos R. Otto.

loterija. iš ilgesnių atostogų. Kun. A.
Kun. J.Aranauskas sugrįžo Graus lys iš Chicagos.pra -

I DĖMESIO H AMI LJONI EČI AM S 1
VYSKUPO VALANČIAUS Lit. Mokyki a mok si o metus pradeda rugsėjo 10 d.. 

Šeštadienį. tose padiose St. Jo seph; mokyklos patalpose, Locke ir Herkimer gat
vių kampas. Pamokos bus pradedamos 9:30 vai. ryto ir bai gi amo s Tval.p.p., 
išskyrus pirmgjį. šeštadienį,- 12 vrįl. Lietuviai tėvai prašomi savo vaikus at

siusti įmusų lituanistinę mokyki o- I Mokyklos Vedėjas

W. LA'
GENERAL CONST 

79 Woodfiel
• įvairi industrine ir komerei 

darbas atliekamas sąžininę
• Enginering & designing p< 
„ IN - GOUND Swimming Pi

TEL. (6 13)

PE NAT
RUCTION REG’D.
Drive, Ottawa, Ont.

ne statyba ir dažymas ir
ai ir prieinamomis kainomis.
t a r n a v i m as.
oi statyba( 10 year guaranty), 
25 - 400 1

r MONTREA

LEONAS GURECKAS

WEST 
AUTOMOBILE

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAU Ų AUTOMOBILIŲ I

• NESITI IŠTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI. 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASIT iRNAUS I

Sate* Manager 
(Lietuvi* atstovo*)

PASIKALBĖKITE SU
Manage iu 

LEO GURtyAS ____

leido kelias savaites Mont 0 Staiga mirė Mike Milius , 
leido kelias savaites Mont- kuris su broliu Vincu Mont
realyje ir buvo apsistojęs real North turėjo vertingą 
AV parapijoje. seno laužo verslą.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HC°A88e St' T°r°nt°' °nt » Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 12 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3

Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Seštadienia'is 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

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

Nemokamo visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame ''American Express'' kelionių fekius 'ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ----  ne

PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 8’/i%
pensijų ir namų s-tas ............ 9%
taupomąsias s-tas 7%
depozitų-čekių s-tas 6%

, DUODA ‘PASKOLAS: 
asmenines 9’/a%
nekiln. turto 9!Zi%
'investacines  10%

muumontreal
1 1 WESTMINSTER SOUTH

(At «hė eno of *»fręrbr.QQlt» Sheet Wt*I)

UŽEIK FE I ĮSITIKINKITE 
PASINj UDOKITĖ !

west automobile

489-5391

a A WALTE R TRUMPA B. Sc.
LES IMMEUBLES

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

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

JOEjAS&COTE^EALTIES
5159 DE MAISONNEUVE BLVD., WEST, MONTREAL, P.O. H4A 1Z3

VINCAS PiECAITIS
VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 Tel: 482-0772. namų366-7041 _____

©Royal Trust®
*: tin huA

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

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

PIRKIME - PARDAVIME 
( Specialybė - sklypai ir žemė )

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

“’,7", D. N. BALTRUKONIS
= Sylka Realties Inc,

IWPf 445 Jean Talon West, Suite 305
Tel: 273-9181-2-3, Res. 737-0844.

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

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NO RK EL IGNAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
Re*.: 256-5355

RAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. *

LEFEBVRE & ROBERT
AMtuntMtNT - ruitNirune

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU** *■*
BALDU

PER

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

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

e Didelio pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE ::r 4e AVENUE LASALLE 363*3887 
j 7043 CĖNTRALĖ 380-1882 (DECORATION) Į

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE.H4E 2A8, 
Telefonas: 766"5827

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 7,5%
V) i pensijų planą 8,5 %
Termin. ind. Imetams 8,75%
Terrain, ind. 2 metams 8,75%
Te«vuin, ind. 3 metams 9,0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 10.5%
Nekiln. turto 10,0%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 10.5%

Nemok, gyvybės apdr. 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 nedirbsima 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo ® 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8


	1977-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1977-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1977-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1977-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1977-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1977-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1977-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1977-08-31-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

