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kardinolai buvo

sunkioms balsa-

POPIE ŽIUS MIRĖ — 
TEGYVUOJA POPIEŽIUS J 

Spauda ir didžiuma vi - 
suomenės pranašavo ilgą 
naujojo popiežiaus rinkimą. 
Kai kurie
prasitarę juokaudami, kad 
užsidarant 
vimo patalpų durims, reikė
sią pasiimti kelias pamainas 
privačių baltinių. Spauda 
dėjo aprašymus ir atvaizdus 
galimų svarbiausių kandidatų 
Į popiežiaus sostą , Išsamiai 
nagrinėjo K. Bažnyčios ir 

venamojo laikotarpio 
roblemas.

Po ketvirtojo balsavimo, 
praėjus virš 8-ioms valan - 
doms, pakilo tradiciniai dū
mai iš kamino, pranešdami, 
kad išrinktas naujasis po
piežius: Venecijos patriar
chas Albino Luciani, pasi
rinkęs pirmą kartą per 1000 
metų originalų vardą- Jonas 
Paulius I.

Jis pats visai nesitikėjęs 
būti išrinktu toms parei
goms; žinoma yra, kad ne
mėgsta ceremonijų, yra 

pardavęs Bažnyčios brange
nybių, kad galėtų padėti pro
tiniai atsilikusiems. Nauja
sis popiežius savo draugiška 
šypsena ir tiesioginiu pap
rastumu primena šiek tiek 
Joną XXIII-jį. Jis yra 65 m. 
amžiaus, 263-is popiežius .

Savo palaiminime linkėjo 
sveikatos, taikos, atleidimo 
ir meilės.

Spaudai Jonas Paulius I 
pareiškė, kad rūpinsis ir to
liau K. Bažnyčios reformo
mis, bet laikysis tvirtai 
prįęš dirbtiną gimimų kont
rolę įr kunigų vedybas.

Šios dvi problemos yra 
suįcėlusios stiprių ginčų ir 
priekaištų K. Bažnyčiai už 
konservatyvumą ir nerealis
tišką situacijų supratimą.
& 
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MIRĖ KENYATTA
Afrikos valstybės Nairo

bi prezidentas Kenyatta mi
rė praeitą savaitę. Jo buvęs 
oponentas Odinga, pabrėžda
mas valstybės vieningumo 
svarbą, atvyko pagerbti 
velionį. Laidotuvėse Brita
nijos princas Charles atsto
vaus Karūną. Iškilmingoms 
laidotuvėms suorganizuoti 
yra pakviestas amerikietis 
Paul Miller, kuris buvo 
pravedęs prez. Kennedy lai
dotuves.

Nairobi valstybė priglaudė 
daugelį pabėgėlių iš kaimy
ninės Ugandos, išvengusių 
Amin teroro. Pastarasis jau 
apsiskelbė atvyksiąs į laido
tuves. Seniai žinomas gar - 
bėtroška ten nepageidauja
mas ne tik todėl, kad jis vi
somis jėgomis bandys at
kreipti nuo velionies dėmesį 
į save, bet kad jam gręsia 
rimtas pavojus gyvybei iš 
nukentėjusių pabėgėlių pusės 
ir kitų, jo žiauriai tiranijai 
nepritariančių.

NAUJI CHRETIEN 
NUTARIMAI

Federalinis Finansų Mi- 
nisteris Jean Chretien pra
nešė, kad nuo sausio 1 d. bus 
sumažinti mokėjimai šei
moms su vaikais (nuo 28 dol. 
iki 20 dol.),o padidintas mo
kėjimas (20 dol) mažų paja
mų pensininkams. Chretien 
atšaukė numatytą alyvos ir 
gazolino kainų pakėlimus.

MONTREALIO KRIMINALI
NIS JAUNIMAS

Neraminančios statistikos 
rodo, kad Montrealyje jaunų 
-iki 18 m. amžiaus - nusikal
tėlių skaičius padvigubėjo 
paskutinio dešimtmečio bė - 
gyje. Specialistų studijos 
sako, kad kriminalinis elge

sys paaugliuose yra veikia - 
mas didele dalimi aplinkos .

"Šiais laikais visi yra už
siėmę savo reikalais ir vi - 
sai negalvoja apie kitus. 
Žmogus yra tapęs vienišes - 
niu. Ankščiau paaugliai ne - 
šiodavosi ginklus, norėdami 
pasirodyti esą "vyrai". Bet 
dabar jie juos ir vartoja. 
Nuožmumas (violence) pasi
darė beprasmis. Ankščiau , 
gatvėje jie griebdavo ranki
nuką ir pabėgdavo, dabar - 
parmuša asmenį ir tada tik 
griebia piniginę" - pasisa - 
ko LeBlanc.Montrealio U - 
to profesorius, specialistas 
sutrikusio jaunimo elgesio .

Šeimų pakrikimas,tuščias 
ir gausus laisvalaikis, įtaka 
televizijos nemeniškų prog - 
ramų ir "mados"(pav. Ame
rikoje ypač,prieš keletą me
tų kažkeno paskleista narko
tikų ir kitokių vaistų manija) 
prisideda prie jaunuolių su
trikusio elgesio ir nusikalti
mų, kurie ieško "stiprių per
gyvenimų". ..

Viena priežastis,gal per- 
mažai akcentuojama specia
listų, mokytojų ir spaudos : 
paaugliui, kaip ir suaugusianf* 
svarbu diskutuoti iš viso 
žmogaus gyvenimo prasmės 
klausimą, pabrėžti žmogaus 
nepaprastumą, nežiūrint, kad 
mokslas sako, jog esame gy
vuliai, vikriau išsivystę už 
kitus. Gal tai duotų kitokią 
jaunimui perspektyvą apie 
savo vertę. Taip pat yra 
keista, kad specialistai-psi
chologai, sociologai ir 1.1, 
neprotestuoja masiniai ir 
pastoviai dėl kai kurių blogų 
aplinkos įtakų ir kad nerei - 
kalauja geresnio tėvų paruo
šimo vaikų auklėjimui. Taip 
pat pastebime iš (etninių gru
pių ypačj .veiklos, kad jeigu 
jaunimas būtų organizuotai 
įtrauktas Į Įvairius sporto ir 
kūrybiškesnius užsiėmimus, 
didelė dalis kriminalistų ne
realizuotus!.

KINIJOS VADAS EUROPOJE
Hua Kuo -Feng nustebino 

negirdėtu veiksmu- jis lan - 
kėši Europoje dvi savaites , 
tarėsi 3 valandas su Jugos - 
lavijos prez. Tito dėl vyks - 
tančių neramumų pasaulyje . 
Tuo tarpu Sov. Sąjunga jį 
kaltina, kad savo kelionę iš-

Hua Kuo-Feng Bucharešte su Rumunijos prez. N. Ceausescu polkos ratelyje su jaunimu.

LAIKRAŠTIS LAUKIA JŪSŲ I 
NL-va naujiems skaitytojams 
siuntinėjama ui pusę prenu * 
me rato s kainos . Laukiame 
užsisakymo su pinigais I

' Lietuvos X 
uacionidinc t 
M.Mažvydo

BENDRUOMENYBĖSI
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 
UŽBAIGTI MOKSLO 
METAI

Š. m. birželio 15 d. Gimna
zijos Taryba ilgai posėdžia
vo, svarstydama mokinių pa
žymius. Birželio 16 d. įvyko 
mokslo metų baigiamasis 
aktas Pilies Rūmų salėje.

Gimnazijoje buvo 68 mo
kiniai: 11 iš JAV, 9 iš Kana
dos ir 1 iš Venezuelos. Mo - 
kymosi rezultatai geri. Ge
riausiai mokėsi I ir II kla
sės .nedaug nuo jų atsiliko ir 
VIII ir IV klasės;

Geriausi mokiniai buvo lšį_ rugpiūčio 21 d. 
šaukti į priekį ir pagirti už 
uolumą: Lilė Rekašiūtė, Be
nius Fe dera vič lūs, Ava But- 
rimaltė, Tomas Veršelis , 
Artūras Gronau, Ingrida 
Pancerytė, Geriausio elgesią 
darbštumo ir tvarkingumo 
mokiniai buvo Benius Fe de
ra vičius , Daiva Krivaitė, Ro - 
bertas Šneideris ir Vilius 
Grįgužis.

Buvo ir blogo elgesio jno- 
kinių, kurių elgesio pažymiai 
buvo sumažinti. Jiems buvo 
patarta pasirinkti už gimnazi
jos ribų tik tinkamus drau
gus, ir pakartotinai aptartas 
kultūringo žmogaus elgesys.

Direktorius V.Natkevičius 
prašė mokinius iš Amerikos 
ir Kanados papasakoti savo 
tėvams ir pažįstamiems a- 
ple tai,ką gero čia Išmoko ir 
patyrė. Europos mokslo ly
gis yra aukštesnis už užjū
rio kraštų. Ypač didesni 
matematikos reikalavimai. 
Dėl to čia teko daugiau dirb
ti, negu namie. Bet tai išėjo 
tik į naudą. Gyvendami Ro
muvoje, mokiniai i turėjo 
progos pasižvalgyti Vokie - 
tljoje ir kitose Europos 
valstybėse.

naudojąs kelti nesantaikai 
tarp komunistinių kraštų ir 
renkąs medžiagą kritikuoti 
So v. Sąjungai.

Hua yra pirmasis Kinijos 
Komunistų Partijos vadas, 
kuris išdrįso pakeliauti to
liau į Vakarus, negu kad 
randasi Maskva. Hua domė-

Gimnazija turėjo iš užjū
rio mokinių naudos. Jie pa
kėlė mokinių skaičių, prap
lėtė jų akiratį.

Direktorius spėjo, kad 
gimnazija paliks daugeliui 
gražius atsiminimus ir kar
tais sužadins jos ilgesį. 
Kvietė gimnaziją paliekan
čius mokinius rašyti į spau
dą. Linkėjo gražiai praleis-, 
ti vasaros atostogas ir ge - 
rai pailsėti.

Vasaros atostogos pasi
baigė rugpiūčio 20 d. Nau
ji mokslo metai prasidėjo 

( Iš Vokietijos LB Valdy
bos INFORMACIJOS)
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UNI VERSITE T AS DOMISI 
LIETUVIAIS KALINIAIS

Chicagos universitete Mi
chael Delaney rašo diserta
ciją apie įvairių tautų disi
dentus Sovietų Sąjungoje 
Ieškodamas medžiagos apie 
lietuvius,jis kreipėsi į Ame
rikos Lietuvių Tarybą. Jam 
svarbu turėti duomenis apie 
disidento, politinio kalinio 
tautybę, priklausymą kom. 
partijai, ar komsomolui,ti
kybą, užsiėmimą, amžių, ar 
jis kaimo ar miesto gyven
tojas,kur gyveno. Tas žinias 
suvedant, jis panaudos kom
piuterį. Jeigu kas tokių pa
pildomų žinių apie kalina
mus lietuvius turėtų, prašo
me siųsti į Altą ir jam bus 
perduota.

PAKEITIMAS VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE

Valstybės Departamento
Sovietų Sąjungos skyriuje 

josi detaliai neortodoksine 
Jugoslavijos komunistine 
valdymosi sistema ir prita
rė bei užgyrė Jugoslavijos 
rolę tarptautinėje politikoje.

Praleidęs 2 savaites Eu- 
ropoje( lankėsi ir Rumunijo
je), Hua praleis dvi dienas 
anti-komunistiniame Irane. 

kia.

dirbęs M. Henderson ir ten 
rūpinęsis Žmogaus Teisių ir 
sovietinių mažumų klausi
mais, iš tų pareigų pasitrau- 

Jo vieton pakviestas
Sean Burns, kuris neseniai 
grįžo iš JAV ambasados 
Maskvoje, kur išdirbo trejus 
metus. Su naujuoju pareigū
nu jau užmezgė ryšius 
Bendras pabąltiečių ameri
kiečių komitetas.

DAROMOS PASTANGOS 
DĖL "HOLOCAUST"

ALTa pakartotinai krei
pėsi į televiziją, kad duotų 
savo programoje laiko'ati
taisyti " Holocaust" filmo- 
je buvusius neteisingus lie
tuvių apkaltinimus.

Latvijos pasiuntinybės 
Washington'© leidžiamas 
Latvian Information Bulletin 
nr. 78 ištisai perspausdino 
Altoš pirm. dr. K. Bobe
lio raštą spaudai apie "Ho
locaust" filmą ir žydų klau
simą Lietuvoje, atmetant ne
pagrįstus lietuvių kaltinimus.

GROMYKO-VANCE PASI
TARIMAS LIETUVOS VILOJ

"The- Washington Poet*V 
rašydamas apie Gromyko - 
Vance pasitarimus Ženevoje 
pažymėjo, kad jie vyko 
"puošnioje viloje, kur kita - 
dos buvo Lietuvos atstovų 
prie Jungtinių Tautų būsti
nė". Tą vilą dabar yra už
grobusi Sovietų Sąjunga.

ŽMOGAUS TEISIU KOMI
TETAS CHICAGOJE

Įvairių pavergtų tautų ats
tovų susirinkime Chicagoje 
sudarytas Žmogaus Teisių 
komitetas: pirm. Julian E . 
Kulas -ukrainiečių kongreso 
atstovas, vlcepirm-kai: Vera 
Romuk - gūdų koordinacinio 
komiteto, Donald S. Davis 
JAV žydų komiteto, kun . 
Juozas Prunskis- Amerikos 
Liet. Tarybos, sekretorius 
kun. Bills Varsbergs- Zion 
latvių liuteronų bažnyčios , 
iždininkas dr. Jan Mora
le wski- Centro ir Rytų Eu - 
ropos tautų sąjūdžio atsto
vas.

PRAŠOMA GINTI PETKŲ
Ryšium su Viktoro Pet

kaus nuteisimu . kun. J; 
Prunskis aplankė Sun Times, 
Chicago Tribune ir Chicago 
Catholic redaktorius, prašy
damas atkreipti dėmesį į 
skriaudą šiam tauriam lie
tuviui.

Paskutiniu metu Chicago 
Catholic išspausdino kun. J . 
Prunskio straipsnį "Commu
nists continue their repres
sion in Lithuania". Ukrai
niečių The New Star įdėjo jo 
straipsnį " They suffer for 
God and country "apie pries
paudą Lietuvoj;Chicago Tri
bune išspausdino jo "Llthu - 
anians and Nazis".
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U! Lietuvos išlaisvinimą! U! ištildmybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada !
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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V-jo PLB Seimo Nutarimai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės V-sis Seimas,susirinkęs 

birželio 30-liepos 4 dienomis Toronte, Kanadoje dalyvaujant 
atstovams iš Argentinos, Australijos, Didž. Britanijos, JAV 
bių, Kanados,Kolumbijos, Prancūzijos, Urugvajaus, Venecue 
los, V. Vokietijos ir N. Zelandijos, pareiškia savo nusistaty
mą šiais klausimais:

II II

ŽODIS LIETUVIAMS T
Lietuvos pavergimas Ir 

lietuvių tautos žmonių per
sekiojimas yra genocidinio 
pobūdžio. Tai vykdoma dviem 
būdais : fiziniu naikinimu ir 
pastangomis palaužti žmonių 
dvasinį atsparumą.

Bet tauta pavergtoje Lie
tuvoje smurto nepabūgo ir 
savo dvasia sustiprėjo. Tai 
rodo daugybė prasmingų 
ženklų, kad savo drąsioje 
kovoje už žmogaus teises ji 
remiasi didžiosiomis žmo
gaus dvas los vertybėmis. 
Sus Hauk lame drąsių Ir 
ryžtingų moterų bei vyrų, 
kaip Nijolė Sadūnattė, Balys 
Gajauskas, Viktoras Petkus, 
Petras Paula ft is Ir kt I, ne- 
pabūgstančlų asmęnlnės 
kančios kovoje už lietuvių 
tautos Ir savo sąžinės lais
vę. , . .. ..

Lietuviškumo ir krikščio
niškumo jungtis, taip išryš
kėjus l mūsų tautos rezisten
tų veikloje, yra aiški pa
stanga Ir kryptis stiprinti 
lietuvių tautos dvasinį ir 
moralinį atsparumą.

Dviejų galybių komunisti
nio ir laisvojo pasaulio, po
litiniame žaidime ryškėja 
stambaus masto Idėjinė kri
zė. Komunistinis partneris 
savo Idėjinį skurdą Ir pra
laimėjimą dangsto besaikiu 
ginklavimusI Ir smurtu prieš 
kovotojus už žmogaus tei
ses. Bet Ir laisvajame pa
saulyje vis dar reiškiasi 
spekuliavimas žmogaus tei
sėmis, Ieškant lengvųspren- 
dlmų Ir stokojant vaitos ga
rantuoti visiems žmonėms 
laisvę Ir ginti skriaudžia
mųjų teises. Tokiomis ap
linkybėmis sugebėjimas ver
tinti pavojų, pakilti Iš kas
dieninių darbų Ir rūpesčių 
bei daryti sprendimus, ku
rie atitiktų laiko reikalavi
mus Ir sudarytų tvirtą pa
grindą lietuvių tautos švie
sesnės ateities tvirtovei, yra 
mūsų, Į šį Seimą, suvažia
vusiųjų šventoji pareiga.

Lietuvių tauta šios pasau
linės krizės metu pasisako 
už dvasinių vertybių p Ir -

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

PAŠTO PATARNAVIMAI
Šiais moderniais laikais 

daugelis įsteigtų institucijų 
nepaprastai ištobulėjo, ta
čiau, kaip tyčia, pašto patar
navimas visuomenei Šiaurės 
Amerikos žemyne vis smun
ka...

Kanadiečiai, ypač prekybi
ninkai bei pramonininkai yra 
visai nepatenkinti pašto pa-
2 psl.

feVYNEJ IR SVETUR 
mumą prieš medžiagines,už 
pilnutinės žmogiškosios as
menybės laisvą reiškimąsi 
Ir smerkia prievartinį žmo
gaus teisių slopinimą.

V - sis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas kvie
čia:
1. pasitikėti savo jėgomis 
bei solidarumu Ir laikyti 
glaudų ryšį tarp pavergtųjų 
Ir laisvųjų lietuvių,’
2. kurti Ir Išlaikyti sąmo
ningas tvirtos moralės lie
tuviškąsias šeimas visame 
pasaulyje, siekiant gausaus 
prieauglio Ir jį auklėjant 
lietuviškoje Ir krikščioniš
koje dvasioje;
3. skatinti jaunuomenę at
kakliai siekti mokslo, giliau 
pažinti bei vartoti lietuvių 
kalbą Ir dalyvauti lietuvių 
kultūros ugdyme;
4. atgaivinti vyskupo Motie
jaus Valančiaus tautos blai
vybės Idėją Ir vieningai 
priešintis okupanto pastan
goms žaloti tautą alkoholiz
mu;
5. laisvajame pasaulyje mo
raliai Ir materialiai remti 
mūsų laisvinimo veiksnių 
darbus Ir visomis jėgomis 
ginti okupanto persekioja
muosius disidentus Ir rezis
tentus ;
6. Įtaigauti laisvojo pasaulio 
viešąją opiniją Įžvelgti ko
munistų kėslus, savo veiks
mų neremti Iliuzijomis Ir 
efektyviai ginti skriaudžia
mųjų teises.

Mūsų pastangas Ir darbus 
telydi: Išmintis, kuri tepa
verčia mūsų siekimus taik
liais sprendimais, teisingu
mas, kurio pagrindu kurtu
me šviesesnę socialinę 
santvarką, dvasinė Ištver
mė Ir savitvarda, kurios 
būtinos mūsų teisingame ke
lyje Į laisvę.

Tepadeda Dievas mūsų 
bendruomenei stiprėti Ir 
dirbti, kad mūsų brandi Ir 
aukštos dvasinės kultūros 
lietuvių tauta laimėtų laisvę 
Ir Lietuva atgautų Nepri
klausomybę.

tarnavimais. Londono mies
to "Chambers of Commerce/'
savo narių tarpe bandė pra
vesti tyrinėjimą apie pašti
ninkų darbo produktingumą.
Savo raporte Chamber s of 
Commerce štai ką konstata

vo: 48376 Kanados pašto tar
nautojai 1968 metais turėjo 
ir susidorojo su 4998 bilijo
nų atskirų pašto siuntų. Tuo

O snuuii ainis l*A
Globofa L.Š.S.T. Kanados Šauliu Rinktinė - 1500 De Save Ave., Montreal, P. d V-/

KANADOS ŠAULIŲ RINKTINĖS DEŠIMTMEČIO IŠKILMIŲ 
BELAUKIANT

Lietuvos Šaulių Sąjunga 
Tremtyje, greta kitų išei
vijoje organizacijų, besirū
pinančių lietuvybės Išlaiky
mu Ir Lietuvos likimu, savo 
veiklos Įnašu užima gana 
reikšmingą vietą.

Šauliai savo veikloje puo
selėdami dar iš Nepriklau
somos Lietuvos atsineštas 
tautines, šaulIškas kultūri
nes tradicijas, reiškiasi ga
na gyvai ne tik Kanadoje,
JAV, bet Ir a ustralljoje. lietuvišku solidarumu Ir 

Šauliai yra lietuvių tautos laukia iš arti Ir toli atvyku- 
dalls, kovojanti prieš dabar- slų būti K a n ados Šaulių
tlnį Lietuvos raudonąjį, ru
siškąjį okupantą už pilnų 
Lietuvos teisių atstatymą.

Šauliai yra tie, kurie ne-
reikalauja sau, o viską au
koja tėvynei Lietuvai. Šaulių 
brolių Ir sesių sudėtos au
kos ant Lietuvos laisvės au
kuro liks amžiams neuž
mirštamos mūsų tautoje.

Kanados Šaulių Rinktinė, 
apjungianti jai priklausan
čius dalinius, „šiais metais 
švenčia dešimties metų nuo 
jos Įsteigimo sukaktį.

Spalio mėn. 7-8 dienomis 
ilgąjį padėkos dienos savait
galį, Montrealyje Įvyks Ka
nados Šaulių Rinktinės de
šimtmečio minėjimas. Bus 
vėliavos šventinimas, bei 
antrasis Kanados šaulių są
skrydis, kurtame dalyvaus 
broliai Ir sesės šauliai Ir Iš 
JAV. Tai reta Ir neeilinė 
šaulių šventė Montrealyje. 
Šauliai per 22 metus savo 
Įnašu daug prisidėjo prie 
Montreal lo lietuviškos bend-į 
ruomenės Išsilaikymo. Be’ 
savo pačių įvairių kultūrintų4 
renginių, daugelį kartų buvo 
uolūs talkininkai per įvyku
sius didesnius lietuviškus 
parengimus Montrealy
je, kaip per Lietuvių Die
nas, Vasario 16 dienų minė
jimus tr kt.

Šia reta ir neeiline proga 
Kanados Šaulių Rinktinė ma
loniai kviečia Ir prašo būti 
talkininkais šauliams, at
vykti Ir dalyvauti Rinktinės 
dešimtmečio minėjimo Iš
kilmėse. Jūsų at vyk l mas 
sustiprins Ir parems daugelio 
šaulių užsibrėžtų tikslų at
likimą Ir prlinlns daugelio 
mūsų brolių Ir sesių šaulių 
sudėtas kančių ir kraujo au
kas. Sustiprins tikėjimo vil
tį į mūsų tautos šviesesnę 
ateitį.

Spalio 7 d., 6,30 valAuš- 
ros Vartų parapijos salėje 
įvyks Iškilmingas K^Š.R. 
dešimtmečio minėjimo ak
tas - vėliavos šventinimas. 
Meninę programą atliks so
listė šaulė Gina Čapkaus — . 
klenė Ir Aušros Vartų choro 
vyrų oktetas. Gros Jono Rė
mė Ik lo orkestras "Trimi
tas". Po to visų dalyvių ban
ketas. Vyks didžiosios lote
rijos traukimas, kuriai ver- 

tarpu 1976 metais jau 63460 
tarnautojų teįstengė adresa
tams pristatyti tik 4875 bili
jonus pašto siuntų.

Taigi, iš rapoto aiškėja, 
kad 1976 metais paštininkų 
padidėjo daugiau kaip 25%, o 
visgi darbo atlikta mažiau. 
Negana to, paštininkai reika
lauja vis didesnio ir didesnio

(Nukelta Į 5psl.) 

tingus kūrinius suaukojo mū
sų dailininkai. Bus bufetas.

Spalio 8 d., 11 vai. Auš
ros Vartų bažnyčioje bus Iš
kilmingos pamaldos, kuriose 
pirmą kartą pasirodys Ka
nados Šaulių Rinktinės vė
liava dedikuota Lietu
vos sostinei Vilniui.

Tuojau po pamaldų. 12,30 
valandą salėje bus svečių 
išleistuvės-pietūs. Kanados 
Šaulių Rinktinės Valdyba tiki

Rlnktlnės dešimtmečio mi
nėjimo dalyviais.

J.ŠlaučIulls
K. Š. R. Pirmininkas

ŠAULIU VEIKLA TRUM PAI
Liepos 15 d. Čikagoje Ci

vic Center Plazoje Pavergtų 
Tautų minėjime Vytauto 
Šaulių Rinktinės šauliai da
lyvavo untformuotl.su vėlia
vomis.

Naujosios Anglijos Rink-' 
tlnės šauliai Ir ramovėnal 
liepos 22 d. Maironio Parke 
suruošė Dainos Ir Literatū
ros Popietę "Karlo" žurna
lui paremti.

Žalgirio šaulių kuopa Cle- 
velande liepos 30 d. prie 
Erie ežero pakrantės suruo
šė gražiai praėjusią geguži
nę.

LK Mindaugo šaulių kuo
pa liepos 16 d. Ir "Nerin
gos" jūrų šaulių kuopa rug- 
plūčlo 16 d. Skrulblo vasar
vietėje prie Ottavos upės 
suruošė gerai pasisekusias, 
gėgužines, Į kurtas buvo at-' 
vykę svečių Ir Iš tolimesnių 
vietovių.

LŠST Kultūrinto Savaitga
lio stovykla Įvyko kartu su 
tradicine šaulių jūros diena 
liepos 29-30 dienomis Union 
Pier Gintaro vasarvietėje.

"Malronlo" šaulių kuopa 
Sudburyje rugplūčlo 6 dieną 
V. M Gudrtūnų vasarvietėje 
Wholeselbay surengė gra
žiai praėjusią Išvyką-gegu- 
ž Inę. J. Š .

Broliams ir Sesėms Šauliams

Neliūdėk broli - sese, jaunystės dienų,
Neliūdėk pavasario šėlstančio vėjo, 
Nors ši Tvėrėjo malonė didi — 
Nuostabiai greitai praėjo.

Dar vakar tiktai, mes buvom iauni, 
Oi daug mes tėvynei žadėjom, 
Šiandieną, taip tuščia, širdy neramu, 
Nes nieko mes netesėjom. . .

Ir Liko tiktai, mūsų kraujo tąsa,
Kuri barbarams tarnauti nuėjo:
O ten skamba pančiai, vergija baisi, 
Oi daug kraujo broliai praliejo.

Jei ir tu šiandieną tėvynę pamirštum, 
Paskendęs turtuos, ilsėtum ramiai, 
Kad tave tik nutrenktų perkūnas, 
Kad tavęs nepriimtų kapai.

M. Kizis
LIETUVOS SAVANORIO IR 
ŠAULIO AUKSINĖ VEDYBŲ 
SUKAKTIS

Emilija Ir Jonas Mačiai 
liepos 8 dieną atšventė auk
sinį savo vedybų jubiliejų. 
Visos Iškilmės vyko Mlssl- 
ssagoje, naujoje Lietuvos 
Kankintų parapijos švento
vėje Ir salėje. Sukaktuvi
ninkų Intencija parapijos 
klebonas kun. P ►Ažubalis at
laikė šv.M Iš tas trtarė reikš
mingą pasveikinimo žodį. 
Per apeigas solo giedojo V. 
Verlkattls, J. Govėdul pri
tariant vargonais. Į vėsina
mą parapijos salę vaišėms 
susirinko apie 180 svečių. 
Čta pirmasis sveikintojas

vysk. A. Deksnys pristatė 
publikai E. J. Mačius, kaip 
ypatingos vedybinės sukak
ties porą ir savanorį J.Ma- 
ČĮ, kaip vieną Iš tų, kurie 
mums sukūrė Lietuvą... E. 
J.Mačiai Iš Lietuvos ūkinin
kai, prie Pilviškių turėję
savo 1O ha ūkelį,kurį J. Ma
čys, kaip savanoris, buvo 
gavęs Iš Lietuvos vyriausy
bės. Rusams okupavus Lie
tuvą, jie buvo repatrijavę Į 
Vokietiją, o po karo,čia jau 
atvykusios dukters Onutės 
Iškviesti, atvyko į Kanadą.
Jie yra užauginę sūnų Ber- game, guztkuotame kareivio 
nardą, kuris gyvena Burling- mundure Ir su bintais apvt- 
tone Ir dukrą Onutę, dabar- nlotom blauzdom. Sako, kad
tinę Juslenę, gyvenančią 
Niagara Falls. Jie turi jau 
susilaukę ir penkių anūkų, 
kurie visi labai gražiai kai - 
ba lietuviškai ir priklauso 
lietuviškoms jaunimo orga
nizacijoms.

Vyties Kryžiumi dekoruo
tas Lietuvos savanoris J. 
Mačys yra labai Įdomus pa
sakotojas. O jis turi daug ko 
papasakoti Iš savo gyvenimo 
o ypatingai iš Lietuvos Ne
priklausomybės laikų, nes 
jis yra dalyvavęs visuose 
Nepriklausomybės ka
rų frontuose. Dar gerai at
rodo jau aštuonesdešImt me
tų užbaigiantis Ir pas įdaręs 
Kanados pensininku mūsų 
kovų veteranas. Visada be
sišypsantis baltais, dar sa
vo nuosavais dantimis, gal
voje dar jokių pražlllmo nei 
praplikimo žymių neturin
tis.

Gimė jis Šunskuose, Ma
rijampolės apskr., šešių 
valkų, mažo; ūklnlnko:šeimo- 
je. Devyniolikos metų vai
kiokas, miestelyje pasiklau
sęs Į Lietuvos kariuomenę 
rinkti atvažiavusio šauklio, 
įsidėjo Į maišelį bakaną 
duonos, rūkytų lašinių Ir Iš
žygiavo Į Kauną. Ne vienas 
ėjo, prisikalbino tr drau
gų, Sako, kad gerai ir nežl- 
nojo kur eiti, bet, pasiekus 
Kauną, visi nurodė, kad ei
ti reikia Į Panemunę, nes vi
si žinojo apie besitveriantį 
11 pėst. pulką. Juos pasitiko 
tada su registracijos lapu 

Emilija ir Jonas Mačiai iš Burlington, Ont. Su jais DLK 
Algirdo šaulių kuopos pirm. P. Kanopa, jų auksinės vedybų.,: 
sukaties proga. Nuotrauka K. Milerio.

kar. V. Grigaliūnas-Glovac
kis, kuris tuo laiku dar buyo 
Ir pulko vadas, Ir ad jutart - 
tas, Ir raštininkas.Apfe pul
kininką jis pasakoja,kad bu
vęs nepaprastai narsus Ir 
griežtas. Jo Įsakymuose 
dažnai skambėdavo: ” fibra 
Ir visi mirsime, bet hest-
trauksime...” Jis prisime
na Ir pirmuosius savo vlršt-^ 
nlnkus - Įeit. Sinkevičių tr 
viršilą Andrtunaitį. Į sąrašą 
pateko kaip 31-mas. Tas są
rašas , tuojau greitai padidė
jo, nes jiems dar ten tebe-- 
sant, Iš Marijampolės atbflX
dėjo tralklnys su kitais 400- 
savanorių*

Taip Ir prasidėjo mūsų 
jaunojo šunsklečlo karinė 
tarnyba, kuri tęsėsi Ilgi 
1924 metų. Tų laikų padary 
toje nuotraukoje mūsų jau 
nasls karys gerai atrodo 11-' 

tada Iš pradžių viskas buvę 
kitaip. Vietoj komandos ’’ra
miai", karininkas komanda
vo "domės", o vietoje Tau
tos Himno kareiviai giedojo 
kitą gal ir nemažiau reikš-*’ 
mlngesnlų žodžių giesmę: 
Kur gimiau, augau užaugau— 

ar ne Lietuvoj,* 4 
Kur duonelę valgiau — ar n

Lietuvoj^;H 
Diena rūsti, diena - sugrau

dinta; 
Kai mūs Lietuva buvo panai-f 

kinta.. ?
1919 m. kovose prieš bol

ševikus, A lukšto Ir Daugpilio 
rajone, J. Mačys su kitais \ 
dviem drąsiais savo drau - 
gals, prišliaužė prie labai 
stipriai bolševikų ginamo 
pastato, kuriame buvo stlp-, 
rus kulkosvaidžių lizdas,ten 
įsiveržė, paėmė belalsvėn 
bolševikų karius Ir su paim
tų kulkosvaidžių uglnm Iš
taškė bolševikų įsitvirtini
mą. Už nepaprastą drąsą tr 
sumanumą J. Mačys Ir du jo 
bičiuliai buvo Lietuvos vy
riausybės apdovanoti Vyties 
Kryžiais. Prisipažįsta, kad 
ne vien tik jau taip visą lai
ką ir lydėjo juos pergalės. < 
Prie Jiezno, netikėtai už-., 
puolus stipriam bolševikų 
daliniui, jie vos tik spėję Iš 
miestelio Išnešti savo kuda-
šių. Prie Radviliškio jiem 
tekę pavaryti šratų Į pa- 
k.lnkles Ir besitraukiantiems 
bermontininkams.Su lenkais 
jie kovėsi Širvintų tr Gied
raičių frontuose. Prie Šir
vintų netikėtai užlenkę fron
tų sparną, jie atrado Ir ką 
tik spėjusio pabėgti lenk” 
vado gen. L. Želigovskio aL. 
tomobtlĮ, kuriame buvo pa 
likti Ir poniškojo generolo 
kaliošai. Lenkai buvo paga
vę jį 1920 metais į belais
vę, kur jis, Vilniaus Anta
kalnio kalėjime, buvo mai
tinamas lupenomis Ir 
drumzlina putra, Iškalėjo du 
mėnesius. 1924 metais J.Ma
čys pasllluosavo Iš 9 pėst; 
pulko ir, palikęs Šančių ka
reivines, sugrįžo į Parausių 
kaimą ūkininkauti. Karinę 
tarnybą jis mėgo,bet jau tu 
laiku Lietuvos kariuomenėj 
je nerašt ingam ž mogu t pas Pr

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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untformuotl.su
bermontininkams.Su


PANORAMA
VIENYBĖS BEIEŠKANT.. .

Chairman Dept, of Education, skleisti jo asmenybė. Tai ne 
University of Adelaide. Jis paprastas provincijos moky- 
kalbėjo tema ’’ Etninė* kai- t o Jas, kokiu jis save laiko, 
bos Australijoje”. Jo kalba Jo žinių gausumas, politi-

vlsos mūsų jėgos turėtų būti 
koncentruojamos į vieną tiks
lą — skelbti australams fak - 
tus apie sovietų imperijos

aigimanto skiltis
NESIBAIGIANTIEJI NEKROLOGAI

Nors ne visai malonios, 
bet šiuo metu aktualios ir 
visiems i Šelvi jos lietuviams 
žinotinos kelios ištraukos iš 
Australijos lietuvių savait
raščio "MŪSLį PASTOGĖ"

labai ilga, kruopščiai paruoš- hė orientacija, vispislškas ~ siekiihus Ir apie laisvės var
ta, tezės paremtos tyrinėji - 
mals, apklausinėjimais, da
viniais. Jo paskaita būtų bu
vusi |domi filologų konven
cijai, ar kalbotyros semina-

komunizmo pažinimas, aka
deminio lygio jžvalga | esa
mas situacijas ir Baltijos 
kraštų reikalų gvildenimas, 
Iškėlė ji iš standartinio mo-

Šlatp Jau lankstūs Ir lan- retai 
d'is Washington© spaudos re- dožą

kauptą savyje nemažą 
simpatijos, šiek tiekžyrną užimtuose kraštuose.

— Jeigu tie nėra mūsų pa-greičiausia, sen-tlkro ar dirbtino supratimo 
grindiniai siekiai - sako Mr. saclnių žinių ištroškę, vis Ir žymiai mažiau kurtunzl- 
McGlynn, tada geriau pradė- porą nvrtųsavo plunksna nės elegancijos. Prieš klek 
kime mokytis rusų kalbos, pa užkliudo Ir Lietuvos Pas tun-laiko skaitėme straipsni apie

Nr. 27, |978 m. liepos 10d. :

II-ji BALTŲ,KONVENCIJA 
Australijos taitiečių konven
cija įvyko birželio 17 d. 
State Administration pastate, , 
Adelaidėje. Ji buvo įjungta Į 
Baltų Savaitę, kuri apjungė 
visus mimėjlmus ir jubilie
jus. ..

Adelaidėje šie jubiliejiniai 
metai buvo paminėti "Baltų 

vaite", l kurią buvo sudėti - 
geriausi mūsų jausmai ir su
gebėjimai. JI išimtinai buvo 
skirta australų visuomenei 

įrodyti kas mes esame, ko 
mes siekiame ir ką mes su
gebame. ..

Visi "Baltų Savaitės" pa
rengimai buvo reikšmingi ir 
svarbūs, tačiau didžiausią 
reikšmę tenka skirti konven
cijai - seminarui, kuris bu
vo lyg stuburas visos "Bal
tų Savaitės."- - .

Antrąją Baltų konvenciją 
nudarė Imigracijos ir Etni
nių Reikalų ministeris the 
Hon. Michael Randal Mac 
Cellar. Jis pasveikino kon- 

ėncijos dalyvius ir pasakė 
neilgą kalbą... Darbietis Mr. 
Chris Hurford taip pat pa
sveikino konvenciją ir pakar
tojo vakarykštį pranešimą - 
atsišaukimą.

Pirmuoju paskaitininku iš
ėjo J. J. Smolicz, B. Sc. Ph. D.

rui... Būdamas kilmės len
kas, paskaitininkas daugiau
sia kalbėjo apie lenkų kalbą. 
Gale paskaitos Dr. Smolicz 
perėjo | lyginamąją kalboty
rą. Pagal jam pareiktus žio
menis, estų kalba, kilusi iš 
suomių - ugrių, esanti pati 
seniausia baltų kalba, toliau 
einanti latvių kalba, o lietu
vių kalbos net nepaminėjo.

Po paskaitos Dr. Smolicz 
buvo paklaustas, kodėl "pra
bėgo" pro lietuvių kalbą. Jo 
paaiškinimas - neturėjęs 
medžiagos, nežinojęs kur jos 
ieškoti, lietuvių nepažįstąs 
ir nieko nežinąs apie lietu
vių kalbą.

Toliau išsikalbėjus su Dr. 
Smolicz paaiškėjo, kad geo
grafiniai Jis Lietuvą neblogai 
pažjsta, yra buvęs Vilniuje 
ir iš visko atrodo, kad Lie
tuva nėra "terra incognita".

Antrasis paskaitininkas A. 
P. Ta š kūnas, B. Com., B. A., 
Hon. M. Ed. admin., iš Tas
manijos, kalbėjo apie balLie
čiu dvigubą pilietybę. ..

Trečias konvencijos pa
skaitininkas Mr. T. R. Mc 
Glynn, M. A. Launceston'o 
(matric college) mokytojas , 
istorikas. Iš pažiūros vyras 
labai kuklus, primenantis 
prof. Mykolaiti - Putiną Kau
no U-te 1939-40 metais. Tik 
jam bekalbant pradėjo a tai

kytojo rėmų ir pastatė ant 
vadovų pedes tai o. Nenuosta
bu tat, kad Jis rizikuodamas 
savo karjera, išėjo ginti mū
sų reikalus prieš G. Whitlam 
tada buvusi Australijos Mi - 
nisterį Pirmininką, pasaky
damas : r

— Tamsta klysti, pone. 
Balti jew valstybės prieš ru
sų okupaciją buvo nepriklau
somos ir Jos nebuvo fašisti
nės .

Tas ginčas su G.Whitlamu 
buvo įdomus dar ir tuo, kad 
Mr. McGlynn pats būdamas 
darbietls, priešinosi vado 
vedamai politikai. Jis, kaip 
pats pasisakė, nėra nei gi
miningas balti ečiams, nei 
palaiko kokius ryšius su bal- 
tiečiais. Atrodo, pagrindinis 
motyvas, paskatinęs ji pasi
priešinti Whltlamul buvo ge
ras Istorijos pažinimas, ne
toleravimas faktų iškraipymo 
ir objeftyvi pažiūra.

Mr. McGlynn savo paskai
toje į mūsų reikalus pažvel - 
gė australo akimis, L y. pa
statė juos tokioje šviesoje, 
kokioje Juos mato šio krašto 
gyventojai. Verta būtų l tai 
atkreipti dėmesį. Jis, pavyz
džiui klausia - ar ne per daug 
jėgų ir pinigo baltiečiai eik
voja visokioms sąjungoms, 
klubams ir konvencijoms ?Ko 
tas atsiekia?. . . Jo nuomone,

kelskime pavardes ir moky - Tat
kimės rusiškų šūkių, kad ga
lėtumėm pasveikinti, kai at
vyks "išlaisvinimo" laivynas 
iš Vladi vos toko...

Toliau kalbėtojas pastebė-

vts žodžiai, ne-vaiduoklišką /"ghost"/ am-

Akimirkos 1977-jų Europoje

" Dabar žodelis mūsų rė
mėjams”, sako Detroito lie
tuviškų radijo valandėlių 
pranešėjai prieš komercini 
skelbimą. Aš turiu žodelį 
chlcagiškiams spaudos drau
gams, kurie vedamuosiuose

čiai tautiečių, kurie Lietuvą 
per paskutinį dešimtmetį ap
lankė. Kaip gi jie begali ti
kėti sava laisvąja spauda, ku
ri skelbia tokias kokčias ne
sąmones? Ai, dar demago
gams Meka vienas kozeris. 
Žiūrėkite, ne visi po Vakarų 
Europą važinėjasi. Dauguma

jo, kad baltiečiai turėtų būti 
vieningesni, mažiau susiskal
dę. Kaip pavyzdi jis papasa
kojo, kad po ginčo su Whit
lam'u jis gavęs 130 sveikini
mo laiškų ir visi buvę iš aust
ralų. Tik keletas baltiečitj 
Paskui girdėjęs Lauceston'o 
baltiečių nepasitenkinimą tuo, 
kad jis esąs nereligingas. Jie 
net pareiškė, kad jo parama

Dr. and Madame Stasys A. Bačką kt the house 
that was the Lithuanian embassy m Washington.

Chicago Tribune, Thursday, July 13. 1978

basadą, d.xbar, liepos pra
džioje "Washington Star" Iš
spausdino Ilgoką Ir dviem 
nuotraukom Iliustruotą naują 
rašinį /autorius John Sher
wood' :'The former ambassy 
of a former country: a cur
rent tragedy".

Ir tas, be ve ik s impat likos, 
gal Ir nuoširdumu dvelkiąs 
straipsnis, kažkaip atsiduoda 
gedulo ąuotatkta Ir laidotu
viniu, lyg Ir kuždesiu, kaž
kur netoli, lyg ir varpams 
gaudžiant, profesionalas 
amerikinis žurnalistas ne-

Baltijos tautoms esanti nepa- _ mažu Įžvalgumu paruošė tą
geidaujama! ?! MoGlynn žodžiu? nebeaišku straipsni, kurio kai kurios

Jo atsakymas į tai buvo, kaip suprantama demokratl- mintys Įrūdytų, kad autoriui 
kad baltiečiams yra reikalin-jai kad nereligingo asmens, buvo žinoma ir valstybės de-' 
ga visų pagalba, kokią tik jie net, nepageidaujama Lietu- partamento Jautri nuomonė, 
gali gauti. - Jei aš būčiau vos atstatvmui parama. Iš to kalbant ar rašant apie buvu- 
Jūsų vietoj, - kalbėjo prele- matosi, -Jei Lietuvai atstatyti 3lų Pabaltijo valstybių Įstal- 
gentas, -aš neatmesčiau net neatsirastų pakankamai reli- SU oadėtj ir statusą JAV sos- 
pirminlnko Hua pagelbos, net gingų žmonių, tai geriau Ji tin ėję. —
paties velnio, jei Jūs žinotu- liktų amžinoj vergijoj ir ga- Reali situacija Itin kebli, 
mėt jo numeri".. . Dalyvė, lutinai sunaikinta. Na, 'bet nemaloni Ir artėjanti prie

(Parašas po straipsniu) 
Kai Kanadoje . Amerikoje 

ir kitur daugėja lietuvių džiū
gaujančių lenkų pasikeitimu — 
atsisakymu į svetimas žemes 
pretenzijų, tai dar vienas pa
vyzdys kaip Jie atsisako ir 
kuo lietuvius laiko .

Kai skelbiama, kad būsima 
Lietuva turėsianti būti demo
kratiška, tai perskaičius T. R.

jei Lietuvą išgelbėtų religin
gieji, tai kokioj padėtyj atsi
durtų nerelingiejl ?

Tai apie kokią būsimą de
mokratiją kalbama ? Gyveni
mas jau parodė, kad visi fa
natiškieji kraštutinumai, ne
žiūrint kokie jie būtų — rau
doni ar balti, negali visos 
tautos atstovauti, norint, kad . 
būtų tikroji demokratija, jd

pabaigos, Baigiasi finansai, 
baigiasi fizinis tęstinumas. 
Ir, atrodo, niekas neturi ma
giškos formulės tolimesnės 
egzistencijos patikinimui. Jei 
ttkėtlstratpsnyje cituotais ar 
Ir visai neminėtais žodžiais 
ar mintimis, reporteriui kal
bantis su dabartiniu Pasiun
tinybės tvarkytoju dr.S.Bač- 
ktu, visa kažkaip skamba re
zignacija, nuovargiu, Ir dą-

likti vlrštarnyblnlu, nebe
buvo galimybės.

Nors vedybinio gyvenimo 
E. J.Mačiai švenčia 50 me
tų, bet jų draugystės metų 
<au yra 60. Šitie žmonės bu- 

Išdraugavę 1O metų kol, 
pagalėję visokias kliūtis, 

galėjo sukurti savo šeimą. 
Viena iš tų prležąsčlų buvo 
priklausymas skirtingoms 
krikščioniškoms bendruo
menėms. Dar tais laikais 
Lietuvoje daugumui, jei bu
vai stačiatikis, buvai rusas, 
jei evengellkas - vokietis. 
Bet tie skirtingų religijų 
žmonės žinojo, kad jie yra 
ne kas kitas, o tik lietuviai. 
E. Mačienė nupasakoja įdo- 

'ų atsitikimą su jos jau
kiausiu broliu, kuris, kitų 

-įkalbėtas, pagalvojo į pasą 
įsirašyti vokiečių tautybę Ir 
apie tai pasisakė savo tėvui. 
Tas tik tiek tepasakęs : " Ar 
tu beprotis pas įdarei... "

J. Mačys, anot vysk. A. 
Deksnlo, yra mums Iškarta- 
vęs Ir sukūręs Lietuvą.Kaip 
skaudu Lietuvos laisvės ka
riui, matant dabar tėvynę 
vėl okupuotą. Čia Jis yra 
Įsijungęs {lietuvių kartų ve
teranų ir šaulių organizaci
jas. Lietuvių Šaulių Sąjunga 
Tremtyje E. J. Mačiams, 
auksinių vedybų jubiliejaus 
proga, prisiuntė specialų 
sveikinimą, kurį įteikė Ha
miltono DLK Algirdo šaulių 
kuopos pirmininkas P.Kano- 
pa” M. Mileris

Alfonsas Nakas
keikia ruskius už Vilniun va
žiuojančių turistų plėšimą. 
Ruskius keikti yra už daug 
ką ir visų pirma už tai, kad 
Jie mūsų kraštą laiko vidur
amžiškai žiaurioje vergi joje. 
Bet kaip čia plėšiami turis
tai?. Štai Spiekermann Tra
vel Service, Ine. man patei
kia sąskaitą, kurią turėjau ■ tik skrenda per Maskvą į Vil- 
apmokėti Detroite, prieš ke
lionėn leisdamasis : pirmos 
klasės viešbutis Vilniuje, po 
du žmones kambaryje, su 
pusryčiais kas rytą —$80.42 
asmeniui už 5 dienas. Gele
žinkelio bilietas Varšuva — 
Vilnius ir atgal antros kla
sės miegamajame vagone — 
$ 16. 08 asmeniui. Varšuvoje 
viešbutis su pusryčiu vieham
asmeniui nakčiai - $ 12. 00 . Lietuvos proylncjią lietuvis 
Visa aštuonių dienų kelionė 
už geležinės uždangos, įskai
tant ir sovietų bei lenkų vi - 
zas, mums atsiėjo . po $ 171..
85 (šimtą septyniasdešimt 
vieną dolerį ir 85 centus) as
meniui. Tikėkite, įskaitant 
lėktuvų bilietus per Atlantą 
ir atgal, Eurallpass'us, vieš
bučius - Vakarų Europos ma
lonumai už tokį pat dienų 
skaičių mums kainavo daug 
daugiau. O aš gi prieš pen
kerius metus ir tekeliavau 
tik po Vakarų Europą. Bet 
jeigu lėktuvų bilietus paliksi 
nuošaly, Jei jų kalną propor
cingai dalinsi tarp Vakarų ir 
Rytų, tai vlstiek Vakarai bus 
kainavę kur kas daugiau, ne
gu Rytai. Nekalbant jau apie 
Vakaruose dabar žvėriškas 
maisto kalnas, verčiančias 
arba keliauti alkanam, arba 
tuštinti kišenes pasiutusiu 
tempu. Man tas mūsų spau
dos kvailiausias melas seniai 
kaulu stovi gerklėje. Jau nuo 
mano sūnų kelionės prieš 
penkerius metus.Tik laukiau 
progos, kol pats savo kailiu 
išbandysiu. O juk kalnas ži
no nebe Šimtai, bet tūkstan

nių ir atgal. Bet ar jie skren
da Vakarų teritorijomis ru
sų lėktuvais? Rodos - ne. 
Tik nuo Maskvos iki Vilniaus 
gal dar nuo Maskvos iki Hel
sinkio, nežinau. Mano nuo
mone, sovietai iš mūsų turiz
mo tegauna trupinėlius. Dėl 
to jie patys kalti. Jie nenori 
kad po jų " respublikas" ke
liautume. Nenori, nė kad į

pavažiuotų. Štai podėl jų tu
rizmas merdi ir tiek mažai 
jie iš turizmo pelnosi. Prie 
tos temos gal dar grįšiu kiek 
vėliau.

Kiekviename " Gintaro " 
aukšte yra po erdvų vestibiu
lį, kurio vakariniame šone už 
rašomojo stalo,aprūpinto te
lefonu, sėdi po, taip vadina- pižamos. Nei šis, 
mą, " aukšto budėtoją ". Su
prantu,kad tai nėra 24 valandų 
darbas, nors turėtų būti.Mat, 
naktis ten skirta miegui. Bet 
ne visi turistai kasnakt mie
go nori.Vieną vakarą mes bu
vome naktiniame klube. Apie 
jį kiek vėliau. Grįžome apie 
ketvirtą ryto. Viskas uždary- beveikia. Ir atvirkščiai. ’’Vi
ta. Įleido panaktinis sargas- 
Prašė netriukšmauti, bet ne- 
rūstavo. Užuot palikęs sa 
vo raktą pas tas aukšto budėto
jas, aš visada jį laikydavau 
kišenėje. Žinojau, kad kam
barį gali patikrinti kada tik 
nori, nes kuris gi viešbutis ne
turi raktų dublikatų. Bet neno- nai - pasibaisėtini. Šauki už 
rė jau, kad mane kiekvienu atė- poros kilometrų savo gimi- 
jimu ir išėjimu kontroliuotų* nę, o girdi baisą kaip iš ple
čia vėl. Kas kontroliuoja,tam tų Afrikos ar Pekino. Užlip- 
ne reiki a raktų įteikimo ce
remonijų. Sekti dar geriau

tokį, kuris nesilaiko taisyk- prisišauktum. Man telefonu 
lių. Šuneliam sekliam daugiau reikėjo gerokai naudotis, bet 
nuopęlnų, , kai raportuoja vengiau klek galėdamas. At- 
veiksmus, atliktus nelega-tsi^ePia tavo norimas pašnė- 
llai.Bet mantai nei šilta nei kovas ir jauti, kad juo Įsijun- 
šalta.

"Gintaro" kambariai laiky
tini pakenčiami ir Vakarų 
pasaulio standartais matuo 
jant. Gerokai mažesni už Ho
liday Inn ir Howard Johnson’s 
kambarius, bet erdvės juose 
nemažiau, kaip Amerikos 
antraeiliuose mote Ii uos e. Lo
vomis paverčiamos sofos pa
togios poilsiui ir miegui. 
Kiekvienas kambarys turi po 
erdvų langą su sunkiomis u- 
žuolaidomis. Gana skoningi 
ir pakankami baldai. Kur 
prasideda neigiamybės ?Man 
pati didžiausia velniava - tu
aleto kambary. Ten kampe 
įtaisytos purkštuvinės prau
syklos (shower, Brausebad). 
Jokio Įdubimo švirkšlės teri
torijoj. Jokių vandenį sulai - 
kančių sienelių ir nutekėjimo 
skylės. Net jokių plastikinių 
užtvarų. Atidarai purkšlę , 
maudaisi, o vanduo tyška po 
visą kambarėlį. Išsimau* 
džius, visos grindys - vie
nas ežeras. Aptaškyti tuale
to dangteliai, rankšluosčiai 

nei tas. 
Koks gi architektas praustu
vus projektavo? Iš kurio gi 
pasaulio jis ?

Antra nenormalybė jau 
"politinė”. Tai telefonui ir 
stalinei lempai naudojamas 
vienas jungiklis. Nutraukei 
srovę telefonui,nė lempa ne

gę dar ne vienas, o kokie pen
ki: gal kokia žvalgybos cent
rinė čia pat "Gintaro" rūsy, 
gal kur nors saugumo būsti
nėje įjungtas magnetofonas, 
gal dar klauso kokie du ar 
trys mažesni šnipeliai. Tene 
drįsta man kas prieštarauti. 
Turėjau vieno aprato dvi lini
jas savo namuose. Kai tik pa
keldavo me ir antra ragelį, 
tuoj pajusdavome. Čia ke
lius kartus blogiau.

Bet jau apie "Gintarą" tuo 
tarpu užteks. Jei dar kas iš
kils vėliau, galėsiu vėl 
grįžti.

su-
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sas svietas”, tai yra visi tu
ristai žino, kad čia su lem
pa ir telefonu sujungtas pa
grindinis mikrofonas. Be a- 
bejo, mikrofonų yra ir dau
giau. Ar bent galima įtaisyti 
kur tik nori. Bet tokioj vie
toj . Užtat "Gintaro" telefo-

nę, o girdi baisą kaip iš pie

tum ant viešbučio stogo, tai 
savo normaliu balsu geriau

Po pirmųjų vaišių - pirmo
ji išvyka Į miestą. Pas mano 
seserį suvažiavome kas auto
mobiliais, kas autobusais. Į 
miestą išklydome pėsti. Bu
vusia Kalvarijų gatve iki Ne
ries pora nepaprastai spal
vingų kilometrų. Modernūs 
kvartalai keičiasi į mano 
daug kartų matytą senamiesti. 
Ten rusvai pilkšvi vienaaukš
čiai tinkuoti namai, sunkiais 
rausvų čerpių stogais. Jų 
langai ir durys nuo šaligatvio 
ranka pasiekiami. Šiuose na
muose gimė ir mirė kelioli
ka kartų. Kaži, kiek kartų, 
kiek generacijų dar jie per- 
kęs ? Operos rūmai tikrai 
impozantiški.Jais galėtų di' 
džiuotis bet kuris Europos 
didmiestis. Sustojame prie 
Ivano Černiachovskio pa
minklo. Ivanas išvadavo 
beveik visą Lietuvą, Vilniu
mi pradedant. "Dėkinga liau
dis" pastatė.paminklą... Ne, 
ne dėkinga liaudis; man pa
sakoja žinios enciklopedinės. 
Tik pamanykite 1 Po šiuo pa
minklu Ivano palaikai. O pa
minklo autoriai, tai N.Toms- 
kis ir L. Golubovs kis. Ačiū 
Viešpačiui .’

(Bus daugiau)

rant prielaidą, kad Ir pati 
Diplomatinė Tarnyba neturi 
konkrečių planų ar atsakymų 
ateičiai. Atrodo, kad Viskas 
liekasi kažkokio laukimo ar 
ne Iš ve ng lamumo s t a d l j o‘ j e. 
tarsi pergyvenant' nemalonų 
sapną Ir bijantis Iš jo pabus
ti.

Tokio ar panašaus pobū
džio "nekrologai" ameriki
nėje spaudoje pradėjo ro
dytis jau nuo anksčiau, bet 
laidotuviniai maršai vis pa
sirodydavo per ankstyvi Ir 
tiek galima spręsti, kad kai 
kas Washington© valdinėse 
sferose tikrai nudžiunga pa
jutę, kad vieną giedrą dieną, 
toji jiems nepatogi ir nema
loni padėtis pasibaigtų sa
vaime, natūralaus proceso 
keliu Išnyktų. Juk dar vos 
ne vos veikianti Pasiuntiny
bė Iškelia eilę nepatogumų 
ar net sunkumų. Kai kam 
ten, Išvis esama padėtis at
rodanti archajiška Ir visiš
kai nelogiška, diplomati
niame žargone liekanti sun
kiai be Išaiškinamu anachro
nizmu.

Suinteresuotiems Ir įsi
pareigojusiems mūsų veiks
niams lyg Ir tylint Pasiun
tinybės klausimu, visuome
nei teks pačiai pasiruošti 
sutikti patį blogiausią, bet 
atrodo, nebeišvengiamą fak
tą - biologinį Lietuvos Pa
siuntinybės širdies pulso 
sustojimą.

Ar kas daroma to proceso 
sulaikymui ar bent prilaiky
mui - nežinia. Nebent vals
tybinės reikšmės Ir svorio 
paslaptys laikomos kuo to
liau nuo patriotinės mūsų 
spaudos ir tautiečių masės. 
LKB Kronika Ir toji pasiekia 
mus vien tik Dangui težino
mais keliais, tuo tarpu llkl- 
mlnės svarbos žinios Ir ak
cija /jei tokia vyksta/lš Ro
mos, New Yorko ar Wa- 
šlngtono visiškai nežinoma 
Ir neaiški, ar, geresniu at
veju, paslapties šydų den
giama. Tuo pat laiku tik 
amerikinė spauda Išdrįsta 
skambint latstsvelktnl- 
poo akordais...

3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS 
i ■ ■

i ■
After years of waiting out the Soviet bureauc
racy, Simas Kudirka and his wife had just secured 
their own apartment in Klaipeda, Lithuania. But 
on the day the Sovetskaya Litva met the U.S. 
Coast Guard cutter Vigilant off Martha’s Vine
yard for fishing talks, radio Operator Kudirka 
overheard his ship’s political officer tell a col
league that the careers of two crew members were 
ended because the officer had observed them pick
ing up and hiding some American magazines 
thrown across to the ship’s deck by the friendly 
sailors of the Vigilant. For Simas this was the 
final insult after a lifetime of chafing against the 
psychological and ideological demands of his

~\ Communist masters. He decided to leap across
to the Vigilant and beg asylum. The following

t6L .’.u■< hours Aboard the Vigilant passed in suspense while n-
.ac-i- thfc>captąin tried to think of ^pys gelį ąręųnd
. orders from his superior ashore to return Simas.

Kudirka’s trial and imprisonment in various 
labor camps close to the Urals followed his re
turn to Lithuania in handcuffs. In the camps he 
met other political prisoners, many of whom were 

writers, philosophers, and intellectuals. Despite 
the camps’ regime of wearing him down physically 
and mentally, Simas learned much from these 
other dissidents and they from him. The efforts 
of Lithuanian-Americans in tracing him and his 
family and lobbying for his freedom led finally to 
Kudirka’s release from prison after four years and 
emigration with his mother, wife, and two chil
dren to the United States.

On his arrival in the United States in 1974, 
Kudirka was feted by Congress. A two-hour tele
vision dramatization of his defection was shown 
across the country on a major network early in 
1978. His story continues to capture the imagina
tion of . people around the world.

SIMAS KUDIRKA now lives with his wife and 
two children in the Bronx, New York. y

Ši knyga pasirodė anglų kalboje, kooperuo
jant rašytojui LARRY EICHEL, kuris taip 
pat yra ir leidėjas Philadelphia Inquirer .

Iš: '
FOR THOSE STILL AT SEA

Spring came early In Potma in 1972. In mid-March 
the mountains of snow melted at the rate of a foot a day 
and spread out into a layer of ankle-deep soup that cove - 
red everything. For the next two months, until the spring 
rains stopped, the prisoners walked In damp shoes, cove
red their bodies with damp coats and pants, and slept in 
damp beds. Nearly every prisoner was coughing and snee
zing. The mud was so deep that normal automobiles were 
useless in it; they had to be dragged in and out of the camp 
by tractors. The mud was harshest on the camp-s several 
dozen one-legged prisoners. When they tried to walk, 
their crutches sank into the mud and stuck there. Priso - 
ners had to spend an hour a day cleaning their fllty : foot 
cloths, wich were rotting from the moisture, and trying 
to figure out some way of keeping them dry.

With the spring and the mud came a change In the 
way the camp was run. Rules that had gone unenforced , 
since Simas’ s arrival were now being enforced with a 
seemingly arbitrary vengeance. Simas himself was .send 
away for four days of solitary confinement on bread and 
water for refuesing to ’’volunteer” to work on a Sunday In 
honor of Lenin's birthday. He was sentenced to ten days 
for calling a guard a "torturer”; months earlier, he might
have gotten off with no more than the loss of a month’s 
canteen privileges.

Late one afternoon, a few days after completing his , 
^ ten-day sentence, Simas took a walkbehirfdthe-> ’'ėonėrete 

factory with Ukrainian prisoner named Peshchany and 
complained about a sudden Increase in punishments. But 
he got little sympathy from Peshchany, who was in camp 
because he, like Simas, had failed in a defection attempt.

Now, after serving gour years of a twelve-year sentence, 
he tired easily, his face had a yellow tinge to It, and he 
had a hacking cought that often brought up blood. / | 

"Listen, kid”, Peshchany said with contempt, "life Is 
not as simple as you make It out to be". His years In pri
sons had ruined his nerves and left him little patience for 
men who insisted that protest could Imporve conditions . 
" You are limited to what you ve seen here. And believe 
me, 1 s not true that every camp and every prison are the 
same. Don V ever compare this kindergarten to Vladimir 
Prison". m

Simas has heard of Vladimir before. If whs, the pri
soners said, the ultimate punishment, the place a man wat 
was sent when he was judged "Incorrigible". Potma was 
the camp with trees and grass. Vladimir was dungeon.

"They didn' t laike the way I behaved at may trial" 
the Ukrainian continued. "I called them motherfuckers , 
wich Is what they are. So that got me to Vladimir. When
I went in, I was stong, healthy an fit, laike a proud Soviet 
test pilot should be. First they put me In a cell with five 
nuts, and they ail ganged up on me. I was dumb enough to 
think that big, strong Peshchany could fight back. They 
beat the shit out of me, and the autoritles punished m 
for starting a fight. They put me in an isolator for six 
months, and that experience left me with two beautlfull 
little holes in my lungs".

"Didn’t they give you medicine?" . f*
Peshchany startet to laugh, and his laugh became a 

harsh, wet cough.
’’ You said you were in the isolator, ’’ Simas persis - 

ted. "I just came out of the isolator here. It wasn’t all th< 
terrible".

" You really are naive, Kudirka. You re comparing a 
wooden box to a stone cave. Everything in Vladimir is 
stone, damp stone - the floors, the bed, the walls. There 
s no heat. The foof here is like feast compared to the food 
there. You can ' t even fall asleep in a cell like that. Y<rfc>. 
protesters here... you can’t even imagine.
... You say, "What can we loose by protesting? Things 
can ’t get any worse. " The hell they can’t. When they put 
in an Isolator in Vladimir, you have no idea how long they'
II keep you there. The hours become days, the days be
come days, the days become weeks, the weeks become 
months,and you begin to realize that you're blacking out 
for long periods, just missing them altogether, 
day you wake up and you aiQlying on the floor. You 
no idea how you got there. Tha pains you had when 
came into the cell are gone. You feel nothing. You 
great. You hear someone yelling for you to get up,
don 't give a damn. You don't give a damn about anything * 
The kindest thing they can do is to leave you alone. But 
they are not kind. They drag you out of the cell and plop 
you back in a normal cell. And you senses begin to thaw, 
,but all you want to do is sleep.The only dread you have
waking up. You realize you* 11 do anything for them it the^ 

: 11 just let you sleep. Then, a/^e^ ąfęv Gdays, they taRe^you 
youback to the isolator fpr anpthep fpw ,mont^r Then 
out, then in, out, in. Can you understand the feeling?You 
have nothing left. You just want the whole fucking thing to 
be over".

Simas still did not believe conditions could be so 
rough.

One 
have, 
you 

. feel 
and yov
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p ' A N T A N A S T O L I S

(tęsinys

Priėję prie mūsų durų, bandė jas atrakinti, bet jos 
“ , lelengval davėsi atrakinamos, nes buvo labai perkrypu - 

" s los Ir Įstrigusios į staktos kraštus. Ilgokai pavargę, pa
galiau atidarė.

1 - Na matai, ar aš nesakiau: ta niekšų gauja sveika ,
to šlamšto nė pats velnias nepageidauja’.- matydamas mus 
visai nepaliestus, su panieka žiūrėdamas į mus,kalbėjo 
vleaas čekistas kitam. Paskui riktelėjo mums:

't - Gyviau svoločlų banda, rtkuotls prie sienos’.
Žaibo greitumu čekisto Įsakymas buvo Išpildytas.
- Atsisukti snukiais Į sieną’.- tęsė komandą čekistas 

Ir paskui, baksnodamas nagano vamzdžiu kiekvienam nu- 
garon, atskaltlnėjo po devynis,liepdamas devyniukėms Iš
eiti Iš kameros. Užgulti mušimu,keiksmais Ir Įvairiau
siais kankinimais, tapome tikrais galvijais, nejausdami Ir 
žmoniškos baimės Ir žmoniško susljaudlnlmb, pavlrtome 
lyg Iš medžio Ištašytomis žmonių figūromis, mėtomomis, 

L kur kam patinka, ir bombardavimo metu mūsų pergyven - 
Itas siaubas tebuvo gyvuliškas priešmirtinis siaubas.

Jau Ir mano devyniukė Išvedama. Sudėję rankas,kaip 
paprastai užnugaryje Ir nulenkę žemyn galvas, apleidžia
me kamerą. Išėję pro duris,pamatėme tą vietą,kur spro
go bomba. Jos sprogta šalia mūsų kameros, kalėjimo raš
tinėje. Eidamas per užverstą mūro griuvėsiais koridorių, 
Įdėmiai žvilgterėjau Į ten, kur prieš kelias valandas buvo 

į* čekistų raštinė,kur dar ŠĮ rytą,pilnai pasitikį savo despo- 
& tiška galia, sėdėjo čekistų budeliai Ir stropiai žiūrinėjo 
į mūsų "nusikaltimų" kartoteką. Jie rytą su kraugerišku pa 
i sltenklnlmu nužudė nekaltus mūsų likimo brolius Ir sese

rį, o su jais Ir naivų, visiškai nieko nesuprantantį kūdikį. 
Dabar teisinga Aukščiausiojo ranka pasiekė Ir juos. Vaiz
das,kurį pamačiau buvusioje raštinėje, buvo purtomai 
blaurus. Viskas buvo sulaužyta, sudraskyta ir Išvartyta . 
Tarp mūro griuvėsių Ir visokių baldų gabalų bet poplerlo 
mišinio tai vienur ,tal kitur kyšojo sudraskytų čekistų kū
nų gabalai, raudonai nudažydami plytgalius Ir popierius.
Netoli buvusių durų,balsiai sudraskytas Ir pusiau prls- 
4psl.
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paustas nugriuvusios didžiulės nedegamos spintos, tarpe 
mūro griuvėsių gulėjo, išsproginęs akis, mums jau gana 
gerai pažįstamo "draugo viršininko" lavonas.

Išėję Į kiemą, buvome sutikti kitos čekistų gaujos,ku
ri po bombardavimo pamažu rinkosi atgal į darbą "žmoni
jos laisvės Ir laimės fabrike". Mūsų devynetas,kaip Ir vi
si ankščiau išvestieji, durtuvais Ir buožėmis paraginami, 
buvome nuvaryti Į kitą kalėjimo pastatą, esantį už kelių de
šimtų metrų nuo pirmojo. Čia vėl tokia pat kamera, kaip 
Ir pirmykštė. Supratau, kad bolševikų kalėjimuose tik to
kios kameros teleldžlamos.

- Bet ar tai mums visa tai svarbu? Juk jei ne už va
landos, tai už paros ar klek vėliau mirti vlstlek reikės . 
Tai ko čia taip rūpintis higienos reikalavimais.. .Kuo silp
nesni būsime, tuo stalgiau Ir be didesnių kančių mirsime, 
-pasakė pulkininkas Šarauskas.

Neužilgo buvo atvarytos Ir likusios devyniukės- visa 
mūsų kamera. Apie valgį,kurio taip laukėme Ir apie kurį 
tiek daug buvo prlsvajota Ir;prikalbėta, dabar jau niekas 
neužsiminė Ir visi sutiko su tuo metu mano pareikšta nuo
mone. Tačiau gautus bliūdelius bevelk visi parsinešė, 
nes ant jų bent atsisėsti truputį geriau, negu ant šlapių 
ir dvokiančių grindų. jStaiga pasisukęs vėjas pripūtė per 
mažus išdaužytus langelius pilną kamerą dūmų, Ir mus ap
niko balsus kosulys, o ašaros pylėsi Iš dūmų grlaužiamų 
aklų.

Minskas paskendęs liepsnose. Aplinkui girdisi degan
čių pastatų traškėjimas Ir duslūs griuvimai.Mūsų kamero
je pragaro kančios-badas, troškulys, vis naujos dūmų 
bangos. Tiesiog nerandame vietos besiblaškydami.

Jau tr vakaras artėja,paskutinieji besileidžiančios 
saulės spinduliai švystelėjo Į aptemusią nuo dūmų kamerą. 
Apsivynioję švarkais ar marškiniais galvas,sėdime pasie
niuose susirietę,trokšdami nuo dūmų.

Vėl kažkur mieste pasigirdo mums jau gerai pažįstamas 
oro pavojaus signalas. Pasigirdo pirmųjų bombų sprogi
mai, kurie mums jau jokios baimės nesukėlė. Visai ra - 
mlal tęsėme tūno j Imą pakampiuose, nekreipdami nė ma - 
žįausto dėmesio į vykstantį apie mus pragarą. Puolimas 
tęsėsi palyginti trumpai. Netrukus vėl. nutilo duslūs, visą 
orą sujudiną bombų sprogimai.

Minskas - degantis laužas. Jis pamažu įsisiaučia į 
šiltą birželio nakties tamsą, perplėšiamą gaisrų. Kažkur 
mieste vyksta smarkus judėjimas, kur to garsai, prasisk
verbę pro storas kalėjimo sienas, nusilpę pasiekia mūsų 
ausis.

- Girdėti, rodos, nesibaigiančios tankų ir šarvuočių 
kolonos klegesys. Įdomu,kuria kryptimi... -abejingai pra-' 
btto vienas iš draugų. - Nejaugi ta pačia, kurią matėme 
ties Kaunu? - su aiškiu nusistebėjimu tęsė. - ;

Kadangi net šis klausimas buvo mums neįdomus, ka - 
merą vėl nuskendo į merdėjimo tylą. Vieni bandė, nuovar
gio, bado Ir kankinimų Iškankinti, bent klek užsnūsti, kiti 
sėdėjo sustingę įvairiose pozose Ir įsmeigę nublukusių a- 
kių žvilgsnius į kažkur kameros tamsoje klajojančius švie
sos taškus. Tą kapų tylą retkarčiais sudrumsdavo kokio 
nors draugo trūkčiojantis atodūsis, Ir vėl tik tyla Ir tair 
sa. Tik ausyse nuolat cypė kažkoks nesuprantamas kur - 
tus zuzėjlmas.

lt statula sustingęs, sėdžiu prisiglaudęs prie šlapios 
sienos Ir prie vos pastebimai nuo alsavimo judančių susi
rietusių, draugų kūnų. Visą laiką kamavę praeities ir da
barties vaizdai liovėsi persekioję ,tlk spendimas ausyse , 
lyg įkyrus uodas, neduoda ramybės.

Netoli savęs girdžiu tylų šnibždesį. Kas tai galėtų bū
ti? Klausau truputį pasilenkdamas ton pusėn. Netrukus su’ 
pratau. Tai buvo kunigai broliai P. Prisiglaudę vienas prie 
kito, be paliovos meldėsi,kalbėjo rožančių. Kažkoks sal - 
dus jausmas užtvino krūtinę, Išgirdus tyrą Ir nuoširdžią jų 
maldą. Jie meldėsi už mus, už save, meldėsi už visus. Už 
visus, gerą ir blogą nešančius. Nežymiai pasukau galvą 
pusėn. k
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Kažkur toli, kitam kalėjimo gale, pasigirdo darinėja
mų durų garsai, duslūs, skubūs ds ugelio kojų žingsniai 
ir neaiškūs šiurkščiai ir trumpai tariami žodžiai. Netru
kus tie garsai tapo aiškesni ir persimetė Į mūsų korldo - 
rių, o vėliau į kaimynines kameras. Visi, staiga nutilę, į- 
siklausėme į tuos garsus. Kas tai galėtų būti ir dar taip 
anksti? Vienas iš draugų,priklaupęs prie durų ir pri |- 
glaudęs prie vieno plyšio ausį, klausėsi. Sužiūromė į JįJ 
Po kurio laiko jis sunkiai pasikėlė.

- Atrodo, kad visus kalinius kažkur išveda: girdėjai 
kažkokios moters balsą, kuri verkdama klausė, kur juos 
dabar veda. Vietoj atsakymo išgirdau duslų smūgį, o po
tos pačios moters skausmingą aimanavimą - pasakojo prie 
durų klausęsis mūsų draugas.

Pragaištingi svečiai sparčiai artėjo i mūsų kamdi os 
link. ? !X

- Kas gi tai galėtų būti ? - klausė kai kurie nustebę
draugai, žiūrėdami į kitų draugų veidus. ( b. d. )
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Nepalaidokime Lietuvybės
1 Asilas kailio nekeičia) 
t oi V-

enA nek d ottška s nuotykis 
*vsf4jiko Lietuvoje prieš koktus 
^■ !5O metų, kuomet vienas Iš 
i aukštos mokyklos profeso

rių. pakeitė politinę partijų.
~ ptįsirašydamas prie tautl- 

<jav ninku ir pareikšdamas, kad
& tik asilas katilo nekeičia.

Studentai, tą įvykį komen-

Tačlau buvo Ir Išimčių, cerkvėn, nes aš Įstojau t Pa- 
Pažtnau 1921 metais darbi- langos progimnaziją tik 1906 
n ink o suvalkiečio šeimą, ku- metais, bet dalyvaudamas 
rt gyveno Danijos kaime. Jis gimnazijos chore, giedodavau 
buvo vedęs lenkę, bet ją Iš- kartu sukttals choristais ru- 
moklnęs lietuviškai Ir visa gų himną : " Dieve apsaugok 
šeima tapo lietuviška. Dar carą ” / Bože chranl carla/. 
ryškesnis pavyzdys tokių t Ik vietoje žodžio chranl, 
tvirto ryžtingo būdo lietuvių giedodavome c h a r a n l, kas 
tai -mano bendrapavardls In- išeidavo ’laidok”. Sakysite, 
žlnfortus, šiuo metu dirbąs nereikėjo giedoti, bet kokios

tuodaml, pravardžiuodavo tą JAV darbo kuopose Vokieti-perspektyvos laukdavo jauno 
■ profesorių as du. Studentų, joje. Jis vedęs vokietę Ir jie gtmnazlstuko, jei jam ir būtų 
' žinoma, • nesupaisysl, bet tūFl 4 valkus, kurie visikai- atėję 1 galvą protestuoti ar
j gyvenimas vtsttok eina ne- 

sulatkomaprisitaikymolink
ai me. Ir seniau kursuodavo 

V. posakis, kad naudingiausia 
politinė partija yra ta, kur 

r vėjas pučia.
H. Štai aš prieš pirmąjį 

pasaul Inį karą, bes tmokyda- 
X mas Kauno rusų glmnazljo- 

' je, gyvenau viename bute su 
lietuviu, kurio pavardė Iš 
Oleka buvo Išvirtusi į G oi lak 

X /rusiškai nuplikęs/. Pietus 
valgydavome drauge Ir šis 

*• prisitaikėlis kalbėdavo tik 
° rusiškai. O buvo Jis vyrlau- 
‘ s lojo notaro pavaduotojas. 

b< Gt Nepriklausomybės laikais 
j te kurt laiką buvo net tel-

ba lietuviškai Ir lanko Vasa- kaip nors viešai parodyti sa
rto 16 Gimnaziją. vo neapykantą prieš savo tau-

Ktek plačiau lietuviai gyve-tos prtespaudėjus Ir carą?
no prieš kokį šimtmeti. Rusų 
caro valdžia vadino lietuviš
kom gubernijom ne tik Kau
no ir VUnlaus, bet Ir Gardi
no guberniją. Gi Suvalkija 
buvo priskirta prie lenkiškų 
gubernijų Ir anais laikais net 
Baltstogėje gyventa lietuvių. 
:XX šimtmečio pradžioje VU- 
ntuje leidžiamas dlustruo- 
tas lenkų žurnalas talpino 
nuotrauką ten gyvenusio ti
pingo lietuvio Ir Baltgudljos 
berniuko. Besikeičiant aplin
kybėms, tte neskaitlingi lie
tuviai as Imli ta vos l.

Ogi laiškuose Iš namųbuvo 
Ir tbkte žodžiai, Jeigu nesl- 
taikysi, jeigu nes įmoktas l, tai 
teks grįžti namo ir kiaules 
ganytu Nors ir buvo sakoma, 
kad kiaulių neganęs ponu ne
būsiąs, bet anuomet kiaulių 
ganymo perspektyvos buvo 
gana grąslos.

Nesmerkt savo tautos ka
mieno narių, kad Ir kokius 
politinius rūbus jie dėvėtų, 
bet ieškoti, ką Ir kuo iries 
jiems galime konkrečiai pa-

muntetų: esą, jei jų neįsi
leis Į vyriausybę, tai sovietų 
ginklai Ir kūbtečlų kariai Iš
vystys didesnio mąsto karą 
prieš antikomunistinę Rode- 
zlją. Ar bereikia aiškesnio 
šališkumo, palaikant komu
nizmo kėslus, plečiant įtaką 
Ir valdžią Afrikoje. Ką nors 
konkretaus daryti ar priešin
tis tam sovietų ginklų Ir Kū- 
bos karių siuntimui neįma
noma: štai, žiūrėkite, esame 
priešingi sovietų ekspansi
jai. Ar tai ne juokinga, jei 
nebūtų liūdna?

O dėl ko JAV kongresma
nai Iš kailio neriasi, palai
kydami visas Izraelio pre
tenzijas. Gal jie perrinki
mus gauna Iš JAV turtuolių 
žydų dolerines pašalpas,kad 
galėtų būti vėl perrinkti. 
Taigi visur yra prisitaiky
mas arba ’’kalifo keitimas”. 
Pradedant galingiausiu pa
saulyje JAV prezidentu, ku
rte taikosi, derinasi Ir kei
čia nuomones, Ir baigiant 
eiliniu emigrantu, kuris no
ri kuo greičiau tapti tikru 
amerikonu, Įs įsavindamas, 
kad ir svetingos, bet vtettek

KReA/I 
VE/ DRoDž/AI

FRAZEOLOGIJA:
Kas yra Kas (žmogus ir žmonės).
Moto: Kol nežinai kas yra kuo — nesakyk katei, 
kad Ji yra šuo.
Žmogus - gyvenimo džiunglėse paklydęs Dievo 
sutvėrimas. Žmogiškas žmogus - pats klysta ir kitų 
klaidas pripažįsta.
Viršžmogis - sutvėrimas su didele burna ir mažai 
proto.
Tautietis - vienas iš patriotų: a) myli savo tautą ir 
tautiečius, b) myli tą vardą, bet save labiau už tuos 
žodžius.
Tauta - dvasia ir kūnas, gyvas organizmas.
Pilietis - ožys, vėžys, avelė ar sliekas, jei nepri
klauso partijai - politiniu atžvilgiu niekas.
Valdžia - profesionalai staliai (coffin makers); pre
tenduoją į statybos meistrus.
Valstybė - stiprus griūvantis ar remontuojamas na
mas, kuriame partijos dėl valdžios nuolat baras.

B. Bačiūnas,Simcoe.

PAŠTO PATARNAVIMAI... 
(Atkelta iš 2 psl.) 

atlyginimo, proporcingai dau
giau, negu kitų žinybų tar
nautojai ir kas svarbiausia —

slngumo ministerlu, kaipo
7 artimas krikščionims demo

in kratams. Gi rusų tarnybos 
\ laikais mokėdavo pas išatpy- 
- tl iš tikinčio Ir viename bute 

su juo gyvenusio mokinuko, 
kuriam prie pietų stalo tek- 

c- davo klausyti jo nešvankių 
s anekdotų. -V
: Arba vėl, netoli Pumpėnų 
l«prte Panevėžio, buvo Nau

jo- jadvar te, kur to savlnln-
• ku buvo lenkas Kązakauskas. 
i’ Šis pataikaudavo rusams Ir

buvo paskirtas žemiečių vir
šininku - teisėju /zemskij 
načalntk/, o jo sekretortu-

V ml, kurį visi vadindavo "pan 
sekretai4^", buvo Mikutavi
čius. Pi&taras te atrodė kaip 
tikras lenkas ir gyveno ten 
pat, pas minėtą dvarininką. 
Gi po pirmo pasaulinio karo 
jis jau visai pasikeitė Ir bu
vo lietuvių prokuroru Pane
vėžyje.

B Dar trečias pavyzdys .Jau
nas, 4 klases baigęs dzūke- 
Ils, nenorėdamas stottį dva- 

e slnę seminariją. Išvažiavo į 
Rusiją Ir su laiku tapo pro
fesoriumi Penzoje, kur vedė 
vietos stačiatikio dvasiškio 
dukterį Ir po pirmojo pasau
linio karo grįžo Lietuvon.

n Dabar yra emigracijoje, ta
čiau namie su žmona tebe
kalba rusiškai.

/ Seniau, prieš 60 metų, 
J dažnai kaime kursuoda- 
t vo posakis : kur tu su lietu

vių kalba nuvažiuosi, nebent
• į vietinį turgelį. Klek dides

ni miesteliai buvo žydlškal- 
lenktškl, Žmonės sakydavo, 
kad jiems lietuvių kalba 
duonos neduos. Ir jie, ne
vertindami savo kalbos, 
šliejosi prie stipresnės tau
tos. Jei kuris apsigyveno 
Rusijoje, vedė rusę, Vokie
tijoje - vokietę Ir 1.1. Taip 
Ir tirpo lietuvių žmonės, dl-

/ dlndamt kitų tautų žmonių 
skaičių, nes ieškojo gėrės— Pašalintųjų tarpe buvo ir 
nto gyvenimo ir lengvesnės mūsų Ilgametis prezidentas 
duonos. Smetona. Manęs tai nevarė

u 
oi

J

(

Ir mes dažnai Instinktyviai 
prisitaikome dėl duonos kąs
nio Ir tik dėl to, kad tas kąs
nis būtų gausesnis Ir skanes
nis. Tai vykdavo visais lai
kais ar tai būtų lenkų-bajorų 
hegemonijos Lietuvoje lai
kais, ar rusų caro ir vėl kai
zerio "geležinio" kanclerio 
Bismarko laikais. Žinoma, 
būnant emigracijoje, kur to 
nepastebėtum, ar anglo-sak- 
sų, ar ispanų bet portugalų 
kalbų kraštuose.Taikomės Ir 
prisitaikome, nes visi nori
me siekti geresnės duonos 
kąsnio, kurto/ daugumos ma- 
nymu, lietuvybė7 neteikė ir 
gal net kliudė.

Tad kodėl dažnas mūsų taip 
asboltučiai smerkiame savo 
tautiečius ten. kur tautos ka
mienas, šiuo metu Išlaikan
tis lietuvybę. Jaunuolis prl - 
slrašo prie komjaunuolių,tuo 
pakltūdamas į universitetą. 
Nors širdyje Jis nekenčia ru
sų Ir komjaunuolių, nes jam 
yra suvaržytas bažnyčios 
lankymas Ir j te yra privers
tas vengti pasireikšti tikin
čiu. Tai ką gi,ar mes tokius 
jaunuolius smerksime? Yra 
pasakyta :mesk akmenį į tokį 
nusikaltėlį, jei pats jauties 
visai be kaltės.

Štai aukštesnes tarnybas 
L tetų voje už Ima 1 tetuv la l-ko- 
muntetal Ir jie jau vadinami 
"angelais sargais" dažniau
siai ruso-kolonteto pavidale. 
Nesmerkt, o mylėt savo tau
tiečius ten,Lietuvoje reikia, 
nes jie yra tte, kurte neša 
visą lietuvybės tęstinumo 
naštą.

Kažin, ar kas prisimena 
laikus, kai gimnazistus va
rydavo melstis cerkvėn. Min
taujos /Jelgavos/ glmnazijo- 
atsisakiusieji eiti į cerkvę, 
buvo pašalinti Iš gimnazijos.

svetimos šalies kalbą.Jiems 
ne tik ten tėvynė, kur yra

dėti, Ir, žinoma, f neprovo- 
kuodaml juos, kad štai, neva, 
greitu laiku žlugslantl sovte- gera gyventi, bet jie, kaip 
tų Imperija.Gyvenimo realy- sakoma, su kūnu Ir dūšia 
bė rodo visai ką kitą. Štai įsijungia Ir prisitaiko prie 
Anglijos Ir JAV užsienio rel- svetimos šalies kalbos Ir 
kalų ministerial iš kailio ne- papročių 
rlasl, norėdami įpiršti Rode- 
zljal marksistinius partizanų 
vadus į naujai sudarytą Juo
dukų daugumos Rode z įjos vy
riausybę. Kaip gi taip be ko-

Daugelis mūsų, o ypač 
mūsų valkai, apalvllkdaml 
svetimo "svieto rūbais” yra 
galutinai palaidojami lietu
vybei.

Argentinos organizacijų

daugiau streikuoja, negu kas 
kitas visame krašte. Todėl 
tur būt, mūsų ministeris 
pirmininkas neseniai viešai 
yra pasakęs, kad jis yra "fed 
up” su pašto veikla.

Nepatenkinti -pašto patar
navimu yra irKandos lietu
viai, ypač kiek tai liečia mū
sų laikraščius, kurie pašte 
"užsiguli " tikrai per ilgai. 
Šias eilutes rašančiam teko

i Australiečių koncertas Argentinos organizacijų

;MelburpooDaiiios Sambū^ a PLB Seimo atstovas,užsuko
į Chicago. Lietuvos Aidų 
radio programoje papasako
jo apie Argentinos lietuvių 
organizacijų veiklą.

"Laiko" admin. Pijus Gu- 
delevičius kelias dienas sve
čiavosi ir rūpinosi laikraš- 

; čio ateitimi.

rlo, kcncęfrtaajKjfką, Uppąp JL 
d. JC su dideliu pasisekimu . 
Žmonių prisirinko nepaprašy
tai daug. Choro dainos ir vi
si kiti priedai, dirigentei 
Levickienei vadovaujant, la
bai visus sužavėjo. Po kon-. 
certo kavinėje vyko chorls 
tams pulki vakarienė, kurią- 
surengė LB Apygardos val
dyba, vad. p. Laukaičiui. Bu
vo sveikinimų ir malonių 
linkėjimų. Koncertan atvy
kęs Simas Kudirka pristatė 
savo naują knygą ir daug lie
tuvių ją įsigijo.

Simas Kudirka pasirodė 
Lietuvių TV programoje, kur 
kalbėjo ir sol. Baras, muz . 
Jurgutis, adv. Žumbakis ir p. 
Šlutas dėl Jurgutienės ir 
dukros ištraukimo iš So vi e -

Lietuvių Paštininkų D-Ja 
liepos 9 d. atšventė 30 m. sa
vo veiklos sukaktį Vyčių sa
lėje su pasilinksminimu.

Paštininkai gražiai bend
ravo ir prisiminė D-jos įs
teigimą V. Vokietijoje, savo 
darbus Lietuvoje ir čia.

Netekome: kun. Jono Mali- 
nausko-Malin, kuris 27 metis 
Išbuvo Marijos Aukš. Mo
kyklos kapelionu ir religijos

LO

Chlcagoje veikiančios Lietuvos Paštininkų draugijos dalis

Disidentų nuteisimas Ru
sijoje ir Vilniuje sukėlė di
delę reakciją prieš Sovietų 
valdžią ir žmonės demonst - 
ravo daugelyje vietų. Kaip ži
nome, nuteistas pakartotinai
ir lietuvis Petkus šalia Ginz- aiškintis pašto įstaigoj dėl 
burgo Ir Ščaranskio. Todėl 
žydai ir lietuviai čia turi eiti 
iš vien, reikalaudami sank
cijų prieš Sovietus. Visi re
mia prez. Carter’į , kuris 
smerkia Helsinkio sutarčių 
laužymą.

Lietuviai Chlcagoje, para
ginti spaudos ir radio, rašė 
laiškus ir siuntė telegramas 
valdžios atstovams. Jauni
mas taip pat labai energin
gai pasireiškė.

"Lietuvos Aidų" radijo pro
grama persitvarko į naują 
laiką ir dabar bus pirmadie - 
niais ir antradieniais nuo 9 
vai. vakaro ir laikinai—penk
tadieniais 9:30 iki 10 vai. Vi - 
sos laidos transliuojamos iš 
WOPA radio stoties 1490 AM 
banga, kur daugelį metų teko 
dirbti Sophie Barčus radijo 
programoj. Ji gerai girdima 
ir Chicagos apylinkėje.

Programos vedėja K. Braz- 
džionytė pradėdama naujas 
laidas, tikisi ateityje turėti 
kas vakarą nuo 9 vai. progra
mą, jei tik klausytojai visa - 
keriopai ją parems. Ji visą 
ryžtą deda programos tobu
linimui, todėl paremkime Jos 
pastangas kai tuo pačiu ir vi
siems klausytojams bus ma
loniau klausytis - tvirtesnės 
vakaro programos. Joje bus 
įvairūs skyriai: socialinio, 
teisės, sveikatos, religijos, 
kolinarijos, literatūros ir net 
vaikams ir kt.

Džiugu, kai pradėjo dirbti 
Jauna studentė Ramūnė Triš- 
kytė, kiek ankščiau dirbo As
ta Motušiūtė. Visi skyriai ve
dami specialistų ir veltui, nes 
programai trūksta lėšų, todėl 
naudodamiesi programa, pa
re malte.

Bal. Brazdžionis

NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

"LIETUVOS AIDAI"
Veda Kazė BRAZDŽIONYTĖ

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ 
' (Lithuanian A.A. Group) 

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;
BET JEIGU GERI IR MATAI. KAD GĖRIMAS IMA 
MAIKINTI TAVE PAT|, TAVO IR TAVO ARTIMęjų 

jį • GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

■n( 
be

susirenka kiekvienų trečiadieni, NL redakcijos patalpose (7722 
tGeorae Street. LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama littu- 
vilkoi. Jie atviri visiems, ieškantiems pagalbos. Atėjęs posmus 
— nebebusi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namų) arba 489-5391 (darbo tol.), 
Juokui S. 6? L 6834. Henrikui N. 277-7868.
1871. VIII. 30

TEL. 525- 8971.

Jony 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS PROGOS

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRAOlENį NUO 11,30 iki 1 2 vd. naktie*.

PROGRAMOS VEDĖJAS

mūsų laikraščio užsigulė ji- 
mo. Pašto atsakymas buvo 
trumpas: "Kai tik iaikrašius 
gaunam, tuoj Jums prlstatom? 
Tačiau visi tie, kurie mūsų 
laikraščius ~ dienraščius 
gauna iš Čikagos, stebisi, 
kad, pavz., rugpiūčio 3 d. 
laikraštis atėjo pora dienų 
anksčiau, negu liepos 21 d. * 
laikraštis. Todėl, atrodo, 
kad dėl laikraščių užsigulė- 
jimo paštas galėtų duoti įti-~ 
kinamesnį paaiškinimą.

Nepatenkintos pašto veikla, 
atrodo, ir paštininkų unijos. 
Jos savo nepasitenkinimą 
grindžia pašto administraci
ja ir visą kaltę verčia Pašto 
Vadovybėms. Eiliniam kraš
to piliečiui nesinori tikėti, 
kad automatizacija ir pašto 
įstaigų vadovybė trukdytų 
pašto veiklą. .. Juk šiais lai* 
kals darbo automatizacija 
pasireiškia visur ir dėl to 
priekaištų pareiškimas būtų 
juokingas šiame technikos 
amžiuje . Tačiau e liniam pi
liečiui atrodo, kad mūsų 
pašto unijos savo tarpe turi 
per daug "militantų", kurie, 
gal būt, tarp kitų savo siekių 
turi, norą kelti gyventojų 
nepasitenkinimą ir nusivyli
mą valdžios institucijomis..

Taip paštui nuolat "vėluo
jant" ir dažniau kaip reikia 
streikuojant, kai kurios pre
kybinės bei pramėninės 
kompanijos nesinaudoja paš
to patarnavimais, o turi sa
vo pasiuntinius greitesniam 
korespondencijų pristatymui 
Gal dėl to pašto pajamos su
mažėja ir sulaukiama defici
to. .. Taigi, šalia infliaci - 
jos ir nedarbo, pašto veikla 
taip pat yra problema... -

Liudas Damulis

Veikia :
Pirmadieniais 91 00 - 9:30 val/Vakaro.
Antradieniais 9:00 - 9:30 vai.vakaro
Penktadieniais 9:30 - 10:00 vai.vakaro.

Visos laidos iš WOPA stoties 1490 AM 
ba nga.

Adresas? 2646 West 71-st St.
Chicago, Ui.0062s. Tel. 778-5374.

PRENUMERATA $ 10.00 melons ir $6.00 pusei metu.

636 EAST BROADWAY • SOUTH BOSTON. MASS. 02137

S psl.
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
'10 iki 7 vai., šeitadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — viri $20,000,000.

HAMILTONO LIETUVIŲ ŽŪKLAUTOJŲ IR 
MEDŽIOTOJŲ KLUBAS "GIEDRAITIS" 
kviečia visus atvykti rugsėjo 10 d., 
sekmadienį į w

GEGUŽINĘ,
kuri bus savoj šaudykloj už Kaledonijos. 
Pradžia 13 valandą.

Įvairūs priziniai šaudymai, premijuota 
žvejyba savam ežere, loterija, šilti užkandžiai 
ir linksmoji dalis.

Valdyba

NEPAPRASTAS CONCERT AS 
Sol. G. Čapkauskienės ir 
sol. R. Strimaičio koncer
tas Įvyks š.m. spalio 1 d., 
sekmadienį, 4 vai. p. p. Scott 
Park mokyklos auditorijoje, 
1055 King Str. E., Hamilto - 
ne. Solistams akomponuos 
muzikas J. Go veda s. Tai bus 
pirmas Kanados Iškiliųjų so
listų koncertas mūsų kolonl - 
joje. Abu solistai visiems 
gerai pažįstami iš spaudos 
aprašymų. Jie kartu ir pa
vieniai su dideliu pasisekimu 
daug kartų koncertavo Ame
rikoje, Kanadoje, o sol. Gina 
Čapkauskienė koncertavo net 
tolimoje Australijoje. Ren
gėjai kviečia visus hamilto- 
niečius ir apylinkių lietuvius 
skaitlingai dalyvauti šiame 
koncerte. Koncertą ruošia 
choras " Aidas " ir rėmėjų 
komitetas.

AIDAS PRADEDA DARBĄ 
Choras Aidas savo veiklą 

pradės š. m. rugsėjo 10 d., 
sekmadienį, po 11 vai. pamal
dų ( apie 12 vai.). Visos bu
vusios choristės yra kvie
čiamos susirinkti į šią pir
mąją repeticiją po vasaros 
atostogų. Taip pat yra mie
lą! laukiamos visos kitos 
mergaitės, mėgstančios lie
tuvišką dainą, atvykti, Į re
peticiją ir įsijungti Į choro 
eiles. "Aidas" yra pakvies
tas koncertuoti Į Bostoną 
spalio 7 d. Choro vadovas, 
muzikas J. Go veda s, prašo, 
visų chorisčių atkreipti rei
kiamą dėmesį Į repeticijų lan
kymą, kad galėtų pasiruošti 
koncertui. Be to, " Aidas " 
planuoja pavasarį vėl išleis
ti naują plokštelę. Reikės 
padirbėti — visos dalyvauki
me repeticijose.

KLB ŠALPOS FONDAS Ha
miltono skyrius šiais metais 
irgi skelbia spalio mėnesį - 
šalpas mėnesįu. Visi lietu
viai bus" aplankyti aukų rin
kėjų. Tad neuždarykite rinkė
jams durų, bet atidarykime 
savo duosnias širdis ir pa- 
skirkime auką šaipos reika
lams. Vajaus užbaigimo pro
ga ruošiamas tradicinis šal
pos vakaras įvyks lapkričio 
4 d. Jaunimo Centre. Meni- 
6 PSl.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ........6%
santaupas .................7?4 %
term, depozitus 1 m. 8 14 % 
term, depozitus 3 m. 9’/4 % 
pensijų fondas..................9%
IMAME UŽ:
asmenines paskolos.... 10% 
nekiln. turto pask. ...994%

nę programą išpildys mer
gaičių choras "Aidas".

Ta pačia proga, vajaus už
baigimo baliuje Įvyks abitu
rientų pristatymas. Visi bai
gusieji gimnazijos XII klasę 
kviečiami registruotis pas J. 
Plelnį, telef. 549-5372. J. P.

delbi
1978 m. liepos 12 d.p. p. 

Jakubickų namuose Įvyko 
LAS Delhi skyriaus susirin
kimas, dalyvaujant svečiams 
iš V. Vokietijos-Stepui Vy
kintui su ponia. Susirinkimą 
atidarė skyriaus pirm -kas 
Andrius Usvaltas. Svečius 
pristatė Kanados Vietlninkl- 
jos pirmininkas ir LAS Se-' 
niūnų Tarybos vice-pirmi
ninkas Stepas Jokubickas, iš
keldamas Stepo Vykinto nuo
pelnus organizaciniame ir 
visuomeniniame darbe.

Žydų klausimas buvo gi
liai diskutuotas ir prieita iš
vada, kad neteisingas užme
timas žydų naikinime "lie - 
tuvių SS dalinių" būtų pa
traukta teisman. Kaip žino
me tokių dalinių visai nebu
vo. Tą faktą Įrodo pačių vo
kiečių išleista knyga "Wenn 
alle Brtider schweigen . 
Grosser Bildband Uber die 
Waffen SS". Delhi sky-j 
riaus susirinkimas priėmė 
rezoliuciją griežtai, protes
tuojant dėl žydų neteisingų 
lietuvių apkaitinlmų;primin- 
ta VLIKui, kad atatinkamai 
į tai reaguotų. Susirinkimas 
užbaigtas Tautos Himnu.

K. Liutkus

saultstmarie
STREIKŲ. E PIDEMI JA

Neseniai Edmontone vyks
tančiose "Commonwealth'©" 
(Britų tautų pasaulio) Olim
pinėse Žaidynėse pirmavo 
Kanada. Lygiai taip pat Ka
nada pasaulio laisvųjų vals
tybių tarpe yra viena pačių 
pirmųjų streikuose, kurie 
vis plečiasi.

Štai, mūsų 80. 000 gyvento
jų mieste buvo apie 10. 000 
streikuotojų arba tokių, ku
rie vietinių streikų pasėkoje 
nustojo darbo. Visai nese-

Kas tikrieji kaltlnĮnkat? •
Šių popiečių lankytojai ne 

juokais susirūpino vienu 
mums visiems lietuviams 
gana opiu klausimu. Tai žy
dų tautos metami neteisėti 
kaltinimai mums, lietu
viams. Nemažai apie tuos 
kaltinimus skaitome spaudo
je, kur žydai visai be pa
grindo puola Ir lietuvius, 
kam jie II Pasaulinio karo 
metu prisidėjo prie jų naiki
nimo Lietuvoje.

Jiems atsikertant, mes 
visam pasauliui su pasidi
džiavimu galime garsiai 
šaukti, kad vokiečių okupa
cijos laike, jiems nepasise
kė Lietuvoje suorganizuoti 
anel menkiausio lietuviško 
SS dalinio, nei jokios lietu
viškos nacių partijos.

Žydai Lietuvoje nuo senų 
laikų gyvendami daugumoje 
vertėsi Įvairia prekyba, tu
rėjo savas organizacijas, 
bažnyčias, bei kitus savo 
kultūros centrus. Daugumo
je j te supirkinėjo Lietuvoje 
gaminamus produktus, juos 
eksportavo Į užstentus, vi
sur miestuose turėjo krau
tuves. Stipriai jie buvo įsi
galėję visuose anuometinės 
Lietuvos valstybės pagrin
diniuose ekonomikos baruo
se irdaugells nepalyginamai 
geriau gyveno nei patys lie
tuviai, šalies šeimininkai.

Vargiai galėjai surasti 
žydelį, užsiimantį sunkesniu 
fiziniu darbu Ir tai buvo lyg 
kokia nusistovėjusi taisyk
lė.

Kasdieniniame gyvenime bežiūrint į energingai, tvar-
pasitaikydavo jiems talko- klngal, moderniškai besitvar- 
mos neapykantos, neretai Ir kantį Izraelį, kai iš jo yra
pajuokos, ypač jiems besi
lankant kaimuose. Tat įvyk
davo, kada ūkininkams už jų 
gaminius pasiūlydavo ties log 
juokingai žemas kalnas. Kad 
Ir dievobaiminga kaimo mo
terėlė tokiu atveju besiderė
dama atrėždavo: "Pjlul.. .tu 
nususėli, tu Joške, kad tu 
kur surūgtum, kad pas mirs- 
tum..."

Šitoks kaimiečių žmonių 
atsigynimas beginant savo 

niai, po 3 savaičių streiko, 
pradėjo darbą vietinio Abi- 
tibi popieriaus fabriko 300 
darbininkų, o dar streikuoja 
kaip visoje Ontario provin
cijoje, staliai, statybos dar
bininkai ir mažas metalo ap
dirbimo fabrikėlis Domi - 
nlon Bridge streikuoja-ne
dirba nuo vidurio balandžio 
mėnesio.

Daugiausia streikininkų 
davė didžioji miesto darbo
vietė-—’ antras savo dydžiu 
Kanadoje ALGOMA plieno 
fabrikas. Apie 7000 produk
cijos ir operacijų užlaikymo 
darbininkų * nutraukė darbą 
rugpiūčio 1 d. Antrame su- 
slrinkime ir balsavime ne
priimtas ir pats paskutinis 
Algomos
už streiką balsavo tik 54 ir 
pusė . % darbininkų. Šiame 
pasiūlyme—naujoje darbo 
sutartyje valandinis ata

pasiūlymas, nors _ kaip

ginimas^pakėlimas pirmais 
metais buvo 20 c, o antrais 
ir trečiais metais po 10 c, 
neskaitant pridedamo gyve
nimo pabranginimo apmokė
jimo (cost of living), kuris 
per 3 metus pridėtų prie va
landinio atlyginimo dar dau
giau, kaip 1, 5 dol. Tokį pa
siūlymą priėmė virš 500 šio 
paties fabriko raštinių tar
nautojų. Panašų pasiūlymą 
priėmė ir 3 metams dar - 
bo sutartį pasirašė didžiau
sias Kanados plieno fabrikas 
Steelco of Canada, Hamilto - 

• prekes ir su jais besiderant, 
•tai ir bus pats didžiausias 
"nusikaltimas" prieš Lietu
voje gyvenusius žydus. Negi 
šių dienų Izraelis tai laiko 
diskriminacija, ar dideliu 
nusikaltimu.

Neužmirškime, kad ir ta
da Lietuvoje velkė kad ir 
negausi, tų pačių žydų Įkur
ta, suplanuota ir palaimin
ta komunistų partija, kurios 
tikslas Ir buvo sėti nesan
taiką, neapykantą vienų 
prieš kitus, kiršinti Įvairias 
grupes tarpusavyje Ir 1.1.

Už visus šluos Izraelitų 
kaltinimus lietuvių tautai 
mes galime jiems atsakyti 
visiškai nieko gero neža
dančiais žodžiais. O kas gi 
pirmieji tą visą pradėjo?Kas 
su gėlėmis Ir vainikais pa
sitiko Lietuvon atšlIšūžian
čias raudonąsias komunistų 
ordas? Kas gėlėmis apkaišė 
jų siaubą nešančius tankus? 
Kas pirmieji sudarė įvai
riausius politinius komite
tus Ir ratelius? Kokios tau
tybės žmonės Iškarto velk 
automatiškai patapo politi
niais komisarais, Įvairiais 
politiniais vadovais, pollt- 
r ūkai s? Kas durtuvais besl- 
švalstantlems mongolams 
nurodinėjo tremčiai paskir
tųjų lietuvių pavardes, jų 
gyvenvietes Ir Į jas vedan
čius kelius? Kas aukštai kėlė 
sugniaužtas kumštis šaukda- 
ml, tegyvuoja Stalinas?

Ogi tie patys, Lietuvos 
duonele skaniai prisisotinu 
Lietuvos žydų dauguma.

Sunku šiandieną patikėti, 

metaml nepagrįsti kaltinirrifri tl.
visai lietuvių tautai. Šmeiždami Ir juodindami

Šiandien prispausta mūsų lietuvius, žydai daug ką pr a- 
tauta jiems negali Į šluos randa, nes jie demonstruoja 
klausimus atsakyti. Iš tik- savo dvasinę menkystę Ir, žl- 
rųjų žydai turėtų atslprašytl noma, dar kartą pas Itarnau- 
lletuvlų tautą už jai padarytąja Kremliaus kraugeriams, 
neįkainuojamą žalą, tautai 
uždedant komunizmo žaban-
gas. Klysta, kurie mano, kad 
lietuvių tauta visa tai pamir
šo. Lietuvių santūrus laiky
mas te, jo ramuS'lėtas būdas,

i - —................ • s susirinkimas, kuriame daly-
ne’ ' vavo svečias iš Vakarų Vo-

Dėl Algomos operacijų kieti jos, buvęs ilgametis LAS 
sustabdymo jau paleista iš| vyriausias Valdybos pirmi- 
darbo 600 rūdos kasyklų ninkas žurnalistas.visuome- 
darbinlnkųWawos£. mažame ninkas, mokytojas Stepas 
miestelyje. Per keletą dienų) vykintas, 
dėl tos pačios priežasties, 
bedarbių skaičius padidėjo prĮi”egentą Stepą 
1500. *__ _

Po 10 dienų streikas pasi- K. Liutkus, pabrėždamas 
baigė; už naują darbo sutar- jO didelius nuopelnus visuo- 
tį 3 metams balsavo 67 % ir, meniniame, 
33% prieš.

Užbaigiant streiką, vietos 
spauda jau spėliojo apie to - 
limesnį kainų kilimą, o ap
draudimo bendrovės apie 
draudų pakėlimą. .. Televi
zijoje buvo matoma • strel-
kuojančių sargyba(atsieit , 
"piketai). Krito Į akis vėl , 

ne kartą matyti, iš - 
keltas kumštis, sulopytas 
klynas ir kūtvėlos galva. . .

Korespondentas

Toy p y k ir s k o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA: =

8’/i% už 1 m. term. dep.
8!/2% už pensijų ir namų planą =
7'/2% speciali taup. sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA: 

9»/»% už asm. paskolas

9’/į% už mortgičius

, AKTYVAI virš 20 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 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 WesL 
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

* Namų — Gyvybės
> O A M ★ Automobilių
< ynnn V C * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Blhor Street West, Toronto, Onthrio

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W 
TORONTO, ONTARIO 
MM ix«

kantrybė Ir nuoširdumas dar 
neparodo, kad jį , galima 
stumdyti, šmeižti Ir nlekln-

IŠ L. A. S VEIKLOS
1978 m. liepos mėn. 10 d.

Toronto Lietuvių Namuose 
įvyko LAS Toronto Skyriaus

Susirinkimą atidarė ir 
j Vykintą 

pristatė skyriaus pirm-kas 

politintame ir 
pedagoginiame darbe.

Stepas Vykintas ilgesnį 
laiką kalbėjo apie pasaulinę 
politinę padėtį. Jo nuomone , 
politika istorijos bėgyje daž
nai labai keičiasi. Jis pab
rėžė”, kad nekeltame audros
šaukšte, o eitume Į plačią 
visuomenę, kad neramstytu-l 
me Sovietų Sąjungos kuolais , 
iš mūsų pačių tvoros, kad 
nebus didelio džiaugsmo ir 
ateityje laisvės spinduliui

Visais kelionių reikalais 
bctkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nušvietus tą vietą,kame būta 
tvirto tautos kamieno. Sau - 
gokime ir ginkime jį dabar. 1 
Paklaustas, kokia galimybė 
ir tikimybė Lietuvai atgauti 
laisvę, atsakė .-"Šiandieną yra 
tik du dalykai tikri: mirtis ir 
mokesčiai. Tačiau tolygi 
galimybė yra atkurti laisvą 
Lietuvos gyvenimą pilna to, 
žodžio prasme, tik tai prik - 
iausys nuo mūsų ryžto, pasi
šventimo, pasiaukojimo, tė 
vynės meilės ir harmonin
gos veiklos. Ir mažas kups
tas didelį vežimą verčia". 
Kalbėdamas apie V. Vokieti
jos jaunimą, pasakė, kad jį 
blaško Rytų ir Vakarų vėjai, 
bet Vakarai turi didelę per
svarą.

Baigdamas, kalbėtojas pa
linkėjo didelio ryžto, ištver
mės ir vieningo Lietuvos 
laisvinimo darbo.

K. Liutkus

m LIETUVIU NAMAI
LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS

Lietuvių Namų surengtoji 
stovykla Wassagoje buvo 
sėkminga ne tik skaičiumi, 
bet ir labai gražiu oru.

LN Valdyba paskutiniame 
savo posėdyje patvirtino ve
dėjo pareigoms Stasį Jokū- a 
baltį, jau nuo birželio mėn. \ 
ėjusį šias pareigas.

Albertas Be notas, nese
niai atvykęs iš Lietuvos,įsi
jungė į LN narių eiles,įmo
kėdamas 100 dol. nario mo
kesčio.

Sekmadienio Popietėse 
nemaža svečių atsilanko iš 
kitur, tik gaila, kad ne visi 
pasirašo svečių knygoje. LN 
prašo atvykstančius su sve
čiais torontiečius priminti 
savo svečiams knygoje pasi
rašyti. j
• Dr. Rimantas Petrauskas, 1 
baigęs psichologijos mokslą 
Windsor© U-te, reiškiasi , ir 
lietuviškoje veikloje. Jis bu? 
vo išvykęs į Pietų Ameri - 
ką kaip PLS-gos atstovas IV 
PLJ Kongreso reikalais.

NEPRIKLAUSOMA l.-'-.TUVA
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london,orrt.
SUPYLĖM KAPĄ 

SAVANORIUI - KŪRĖJUI 
Š.m. rugptūčlo 7 d. Lon

done mirė Petras Dragūne
vlčlus, gimęs 1899. VI. 30. 
\ Giminės Ir artimieji su
ruošė jam atmintinas laido
tuves, pagerbdami lletuvį- 
patrlotąr Petras Dragūne
vlčlus tėvynei dirbti stojo 
nuo pat jaunystės dienų. Bu
vo savanoris - kūrėjas. Ne- 
priklausomybės atga
vimo kovose pasižymėjęs Ir 
už tai apdovanotas Vyčio 
Kryžiumi su kardais. Dėl 
kovose sužeidimų turėjo Iš 
kariuomenės pasitrauk
ti, bet tėvynės atkūrimo 
darbo neapleido, Įsigijęs 

^^mlšklnlnko specialybę, ke
liose Lietuvos vietovėse bu
vo girininku bei urėdo pava
duotoju, tuo našiai prlsldė- 

"»• darnas prie Lietuvos miškų 
atželdlntmo Ir tausojimo, ko 
po 1 pasaulinio karo Lietu
vai labai reikėjo.

II pasauliniam karui artė
jant prie galo, P.Dragūne
vlčlus buvo priverstas pa
likti tėvynę Ir atsidūrė lie
tuvių tremtinių stovyklo
je Vokietijoje, iš čia eml- 

->gravo Į Lon doną. Kanadoje 
Čia Iki mirties velk visą 
laiką gyveno. Ilgesnį laiką 
su sū ’.uml Algirdu turėjęs 
tabako ūkį Ir sunkiai dirbęs. 
Išeivijoje aktyviai reiškėsi 
lietuvių organizacijose, rė
mė lietuvišką mokyklą Ir 
ypač- skautus, gamtos drau
gus, nes pats nepaprastai 
mėgo ir mylėjo gamtą. Prieš

kelte metus Išgyveno labai 
skaudų smūgį: autokatastro- 
foje žuvo jo žmona. Pasku
tiniais laikais negalavo, buvo 
suparallžuotas, bet visada 
s felojos l tėvyne L te tu va, ku- 
rlal buvo paskyręs geriau
sius savo gyvenimo metus.

Jo kapas skendo gėlėse, 
kurių centre didingai švytė
jo Iš raudonų rožių nupintas 
Vyčio Kryžiaus ženklas. Gi
minės Ir artimieji suaukojo 
šimtą dolerių Ir tuo įrašė 
mirusįjį Tautos Fondo nuo
latiniu nartu.

Lietuvos Nepriklausomy
bę atkovojant Dragūnevlčlų 
šeima atidavė visus tris sū
nus,' kaip savanorius-kūrė
jus. Vyriausias brolis Ka
zys , miręs 1941 m., majo
ras, kautynes pradėjęs ties 
Kėdainiais, kovojo Ir stum 
priešus -bolševikus, lenkus 
Ir bermontininkus, Antras 
brolis Jurgis - kapitonas, 
dalyvavo kovose su bolševi
kais Ir lenkais. Jis tik vie
nas liko gyvas. Laidodamas 
brolį Petrą, jis užbėrė Lie
tuvos žemės žiupsnelį ant 
mirusiojo kapo.

Tur būt visus tris sūnus 
Dragūnevlčlus stoti paskati
no jų tėvas Jonas Dragūne
vlčlus - mokytojas, l»9O m. 
baigęs garsiąją Veiverių 
Mokytojų Seminariją. Jis d 
savo lietuviškos veiklos 
nuolat rusų policijos seka
mas Ir, kaip kanauninkas 
Tumas-Vaižgantas, kilnoja
mas Iš vietos Į vietą.

Tebūnie Petrui lengva Ka
nados žemelė.

PADĖKA

A. + A. VINCUI BILEVIČIUI mirus, mūsų nuo
širdžiausia padėka kun. dr. V. Skilandžiūnui už 
Rožinį, Šv. Mišias, gražius raminančius 
žodžius ir palaidojimą.

Ir visiems, kurie malda, atsilankymu 
laidotuvėse, Šv. Mišiomis, gėlėmis, užuojau
tomis spaudoje ir laiškais pagerbė mano 
mylimo Vyro-, Tėvo ir Senelio atminimą 

mūsų gili padėka.

MontrealKRONIKA
MONTREALIEČIAI SKAUTŲ tūksantį dalyvių iš Įvairių 
VI-OJE TAUTINĖJE 
STOVYKLOJE

Skautų VI-oji Tautinė Sto
vykla vyko dvi savaites Pax- 
ton‘e,JAV, sutraukė apie 1

kraštų. Be Amerikos ir Ką- 
nados, buvo atvykusių net iš 
Australijos, Brazilijos, Ang
lijos. ......... -

Iš Montrealio per Ver-

Musų Valdybos nariui Ignui ŠAJAUKAI Ir 
jo žmonai Adelei liūdintiems dėl brolio bei 
svainio mirties, reiškiame gilią, 
užuojautą ir kartu liūdime —

VKLS-gos St. Catharines skyriaus 
Valdyba

DLK Vytauto Klubo ilgamečiu! veikėjui 
JUOZUI PETRAUSKUI

netikėtai mirus, jo žmoną Eleną, sūnų 
Danį, brolį Petrą, švogerį Juozą Urba
navičių su šeimomis ir visus artimuo - 
sius nuoširdžiai užjaučiame —

DLK Vytauto klubo Valdyba

L. E-tas

Oi

i’tlMieli — Ponios

Sofija Bilevičienė,
Danutė Danienė, Birutė Vilčinskienė 

ir šeimos

bet ir jos komendantė, pui
kiai atlikusi savo pareigas .

Paskautininkas Gintaras 
Nagys buvo paskirtas Ąžuo
lo Mokyklos draugininku ir 
gavo Ąžuolo Mokyklos inst - 
ruktorišus laipsnį. Už gerą
stovyklavimą buvo apdova- rint karščio,praėjo iabai ge- 
notas Tėvynės Sūnaus ordi- roję nuotaikoje ir darbingai. 
nu.

Tautinėje Stovykloje <te- ♦ Mirė Juzė Jankauskienė 
lyvavo montrealiečiai skau- 79 m. amžiaus. Paliko 5 dūk
tai: R. Augūnas, A. Dasys, teris ir 2 sūnus ir jų šeimas. 
J. Valiulis, A, Piečaitis, D 
Piečaitis, R. Staškevičius; 
skautai Vyčiai - Tomas Mu - 
rauskas, Jonas Brlkis, Linas 
Piečaitis,Linas Staškevičius, 
Albertas Skučas.

Stovyklos nuotaika, nežiū-

NESPEKULIATYVINIS 
PARDAVIMAS 
už 29. 000 dolerių. — 
— 3 butų (Triplexe) namas 
prie Jean Talon Street, — 
Montrealyje.

Skambinti 728-1725.

.A

Skautas tuntinlnkas Gintaras 
Nagys sveikinamas mamos - 
Birutės Valtkūnaitės-Nagie - 
nės, kai jis šį pavasarį buvo 
pakeltas paskautlninku - už - 
rišant žalią kaklaraištį.

Nuotrauka H. Nagio.

monto kalnus autobusu vyko 
nemažas skaičius skautų,jau 
savaitę stovyklavę Baltijos 
stovykloje: skautės- Ž. Jur
kutė, E. Vazalinskaitė, S, Va- 
zalinskaitė, D. Piečaitytė, R. 
Žurkeyičiūtė, G. Naruševl -. 
čiūtė, R. Lapinaitė, V. Luko- 
ševič lutė .Karolina Ottaitė ir 
Krista Ottaitė; patyrusios
skautės - Ginta Jurkutė,Ka
rutė Čičinskaitė, Daiva Jau- 
gelytė, Asta Kličiūtė.Ina Lu
ko ševič iūtė, kuri Stovykloje 
pasižymėjo kaip gera lauža- 
vedė, šalia kitų užsiėmimų .

Paskautinlnkė Rasa Luko- 
ševičiūtė buvo ne tik lauža- 
vedė Tautinėje Stovykloje,

Priimkite šį asmenišką pakvietimą, 
aplankyti mūsų modernių, pagal užsakymą 
virtuvės spintelių Parodos kambarį.

Įvairus medis, užbaigimai ir stiklai, 
pagal asmenišką skonį.

Mūsų profesionalai braižytojai pasiruošę 
suprojektuoti jūsų virtuvę dar prieš 
užsisakymą.

Norint, gausite banko paskolą.

KREIPKITĖS TIESIOGINIAI Į MANE. 
Aš jums pasiūlysiusąlygas, kurios bus 
perdaug patrauklios, kad praleistumėt 
tokią progą.
Jūsų
J. ROSNER,
Marketing Supervisor of the
MOBILE KITCHEN CENTER.
TEL: (514) 631 -6517

Vakarais - 739 - 8837
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kelnėms
pristatant

Prašome aplankyti mūsų Parodos 
kambarį, kuris yra jūsų apylinkėje. 
Mes dabar randamės 
DORVAL SHOPPING CENTRE.

D.N.BALTRUKONIS
OTOM.L.S.
sistema Sylke Realties Ine*

445 Jean Talon W, Suite 305,Mil. 
Tell 773-9181-2-3.

J1,,,',, ............. 11 «■ m-l
NAMAI - APARTMENT Al - 

ŽEMĖ-PASKOLOS

7 psl

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

T0D0R0 & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.O. H1N 1C9 e Tel. 255-4076

19 78.VIH. 30

Jette & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS 

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
[rengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir [ren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro-Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Ltėe 

Plumbing & Hunting kontraktotiuu.
14Q-2e AVENUE - 36»-0330

P
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M. PHILIPPE IZZI _ ____ -

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

n., S....766)A CENTRAl£ 

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

766-2667.
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NL REIKALAI
PASISEKUSI GEGUŽINĖ • kas, K. Petrulienė, A. Sa- 
Po gražios,karštos vasa- |vlckienė, j, Norkellūnaltė, 

ros pasirodė rudens žymės; ir kt. visiems nuoširdžiau- 
atšalo, lyja. Net staigmena slas ačiū, taipgi ir visiems 
buvo, kai sekamdienio saulė- aveįlama atvykusioms į ge
tas rytas vėl viliojo visus į 
gamtą, o laikraščio rėmėjus 
į gegužinę. Jie neapsiriko 
atvykę, nes visą dieną ma
lonioj saulutėj ar net Į pavė
sį stalus pasitraukę geguži
nės dalyviai maloniai leido 
laiką. Rengėjai neapsiriko, 
tikėdamiesi sulaukti daug 
svečių; pasirodo, kad gegu
žinė buvo skaitlingiausia šią 
vasarą. Malonu buvo rengė
jams pajusti dalyvių dosnu
mą. Jie mielai prisidėjo ne 
tik įžanga, loterija bet ir au
komis laikraščiui. Štai pir
masis Petras Kerevičlus įte- 
telkla dešimtkę, Petras Be
leckas, R. ir P. Briklai po 
tiek pat, o vienas, pavadin
sime X iš jaunesniosios ge - 
neracljos > įteikia dvldešimt- 
kę. Pranešėjas ir nuolatinis 
gegužinių muzikos tvarky
tojas Augustinas Kalvaitis 
dar pridėjo savo dešimtkę. 
Daugelis ir po mažiau prisi
dėjo, bet kai visoa aukos su
aidėjo į krūvą, pasidarė la
bai sėkminga,, gegužinė. Do
vanomis loterijai prisidėjo: 
K. Ši t kaus kas, O. Mylienė.A. 
Žiūkas, A. Petraitytė, S. Reu- 
tas, M. Šulmistras, L. Girinis, V ** *»• VAVJ
K. Gudžiūnas,M. Šimkienė, Ig. Vjeg^jo giminės iš Čikagi 
Petrauskas, J. Šiaučiulis ir 
kt.

Šios gegužinės didžioji 
našta teko vicepirmininkui 
Leonui Glriūnui - Norvaišai 
Talkino St. Reutas, A.Mylė, 
J. Babrauskas, S. Pocaus-

gužinę. nl.

Dr. J MaliSka
1 Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherinc Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235. namų 488-8528

NESUSPĖJO BROLIO 
APLANKYTI.

Klemensas Strausas su žmo
na. sužinojo apie brolio Petro 
susirgimą Vokietijoje, išvy
ko jo aplankyti. Nuskridęs į 
Sttutgart’ą telefonu paskam
bino jau gulinčiam ligoninė
je ir trumpai kalbėjosi. Bet 
nuvykęs į ligoninę jau rado 
brolį mirusį. Tad vietoj ap
lankymo teko palaidoti. P. 
Strausas mirė sulaukęs 69 
metų amžiaus. Paliko žmo
ną Emiliją ir 3 dukteris, 
ą Romas Barisas buvo nu
vykęs į giminaičio laidotuves 
Waterbury, Conn. Mirė ten 
Vincas Rimaltis, 64 m. am
žiaus, kilęs iš Smilgių km. 
Griškabūdžio vis. Šakių ap. 
Paliko žmoną Bernotaitę, ku
rie buvo gražiai įsikūrę Wa- 
terburlo priemiestyje.
• Marija Šiliauskienė gavo 
telegramą iš Vilniaus, kad 
rugpiūčlo 27 dieną mirė jos 
sesuo rašytoja Ieva Simonai
tytė. Velionės pageidavimas 
buvęs, būti palaidotai josi ' 
gimtinėje Priekulėje.

Pas D. ir K. Smilgevičius
- F Jos-

K. Smilgevičiaus sesuo - Ja
nina Smilgevičiūtė - Petru- 
šlenė ir sesuo - Ona Smil - 
gevlčlutė - Žolynienė, kurios 
vyras - Advokatas Kostas 
Žolynas yra buvęs Gea. Ple
chavičiaus adjutantas Lie
tuvoje, Kaune.
• Vincas 'Kačergius dar te- 
bevasaroja Floridoje. Išvyk
damas jis paliko nemažus 
karščius Montrealyje, tikė
damas atsivėsinti Didžiojo 
Vandenyno I bangose.

25-OJO JUBILIEJINIO SANTAROS-ŠVIESOS SUVAŽIAVIMO 
PROGRAMA

(Tabor Farm, Sodus, Mich.USA) 
Ketvirtadienis, rugsėjo 7 d. : 2 vai, p. p. - Pokalbis su 

Czeslaw Milosz. 4 vai. Vytautas Kavolis, LIBERALAI 
MORALINIŲ KULTŪRŲ^ ŽEMĖLAPYJE. 8 vai. v. Algis 
Rukšėnas, TARTARUS'^ARBA POSĖDIS PRAGARE. 10 v. 
Mykolas Drunga ir kt., SANTAROS-ŠVIESOS KLAIDOS IR 
TRUKUMAI.
Penktadienis, rugsėjo 8 d. : 10 v. r-Virginija Bird , AMA - 
TININKŲ IR AMATU, RAIDA VILNIUJE 1860-1914 m. 11 v. 
Rimas Kriščiūnas, APSISPRENDIMAS EMIGRUOTI 1945 - 
1950 m. DOKUMENTUOSE. 2 vai. p. p. Algimantas Gurec- 
kas, TAUTŲ APSISPRENDIMAS IR RYTŲ EUROPOS TAI
KOS PAGRINDAI. 4 vai. p. p. Augustinas Idzelis, Vincas 
Rastenis, Tomas Venclova ir kt. ,’’ŽYDŲ-LIETUVIŲ SAN
TYKIAI IR TŲ SANTYKIU_SVARSTYMAS IŠEIVIJOJE. 8 v. 
Algirdas Landsbergis,Kostas Ostrauskas, Daiva Merkely- 
tė,Rimvydas Šilbajoris ŽVILGSNIAI Į ALGIRDO LANDS - 
BERGIO IR KOSTO OSTRAUSKO DRAMATURGIJĄ. 10 v. 
v. Jonas Mekas FILMŲ DIENORAŠČIAI.
Šeštadienis, rugsėjo 9 d.: 10 v.r. Henrikas Nagys, ŽVILG
SNIS ŠIANDIEN Į LITERATŪROS LANKŲ SĄJŪDĮ. 2 vai . 
p. p. Czeslaw Milosz ir Tomas Venclova VILNIUS KAIP 
DVASINIO GYVENIMO FORMA. 3:30 v. p. p. Aleksandras

>

DR. V. G1R1ŪN1ENC
Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGELIENfc 
Dantų gydytoja

1410 OUY STREET 
SUITE 11-12 

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

R.A., M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C„E.R.C.S.(C'

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

N O T A R ė

PHARMACIENS pharmacists]
M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 

7626, rue Central St..Ville LaSalle

366-9742

365-0505

R. Pocauskas
186 Sutton Place, Suite 108 
Beaconsfield, Oue.
Tel. 694-5771.

advokatas

R. J. iSganaitis, ba, bcl

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

8 psL

Štromas LIETUVOS VALSTYBINGUMO KLAUSIMAS IR 
DABARTINĖ PADĖTIS. 5 vai. Organizacinis ir AM KNY
GŲ. LEIDIMO FONDO posėdis. 8 v. POEZIJOS VAKARAS: 
Vitalija Bogūtaitė, Jonas Mekas, Czeslaw Milosz, Henrikas 
Nagys, Liūnė Sutema, Tomas Venclova, Aldona Veščiūnai- 
tė. 9:30 vai. v. Aldonos Švedienės REČITALIS, akompo- 
nuoja Jonas Švedas: POKALBIS SU MIRUSIAIS VAIKAIS , 
Algimanto Mackaus žodžiai, Jono Švedo muzika, Juliaus 
Juzeliūno SUTARTINĖS ir kt.
Sekmadienis, rugsėjo 10 d. - Rimvydas Šilbajoris RŪSTY
BĖS ŠVIESA KAZIO BORUTOS POEZIJOJE.

Suvažiavimo metu vyks Stasio Krasausko grafikos dar - • 
bų pomirtinė paroda.

Registracija iš anksto:Suvažiavimo Rengimo Komisija , 
zo Mr. V. Adamkus, Tabor Farm, Sodus, Mich.49126, tel.: 

616- 925- 6404. '

Momentas iš dr. E. A. Juodžio ir R. Dragunevičlūtės vestuvių. 
Iš apeigų Šypsosi jaunojo puseserė Rasa Lukoševičlūtė.

Nuotr. J. Aušroto.

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

t

LEONAS GUREOCAS 
Soles Manager 

(Lietuvis atstovas)

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIU I

• NESITtKŽTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI jSIGYTI I

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j 
PASINAUDOKITE f

PASIKALBĖKITE SU
Manager*,

LEO GUItEKAS_________

GM

mu montreel went automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

_______________________ (At fnq SbTtyoeM W»ll - —

Greitas ir tikslus patarnavimas!

C. I. B. 
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE a GYVYBE

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

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

Tel: Bus.482-3460.
Res. 366-7041

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 ‘
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z 2M9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje 
Investacijos J.A.V. ir kt. Kanados provincijose

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C
Salta 627, 3 Placa Villa Maria, 

Mantraal, Quabac H 38 2E3
Tai. (5 M) 871-1430

168 Natra Dama Sfraat E.Jfuita 205. 
Tai: 866-2063; 866-2066

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
^College St., Toronto, Ont. # Je| 532.34OO

AKTYVAI — viri 14 milijonų 
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 
pensijų ir namų s-tas 

taupomąsias s-tas.......
depozitų-čekių s-tas

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

Skyrius

8 >4% 
8’/2% 
. . .7% 
...6%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines 
nekiln. turto .............
fnvestaeines

9’/2%
9V4%

10%

10-3
10-3 

uždaryta
10-8
10-8
9-1

9.30 - 1
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.
Nemokama visą norią gyvybės drauda pagal santaupą dydj iki $2,000, 
osmeninią paskolą, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionią čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitą patarnavimas. • Mūsą tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
INC

ĮVAIRIU

BALDU

PER

3 

AUKŠTUS

AAUUBIMWNT - NMNfTUM

P A R D A V I MAS

KRAUTUVES

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje Baldai yra 
aukotos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CEMTRALE ."4e AVENUE LAŠALU 363-3887
 7642 CRNTRALM 386-1262 (DECORATION)

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL., QUE. H4E 2A8 
Telefonas: 766*6827

IIHNftl
■—1 LB) [■
/Iloutrentio Lietm in K redito

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 3 5 th Avenue, Montreal 409 
tel.727-3120 Namų 376-3781

nuo 1945m.

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tos 
Taupomąsias s-tas 
Pensiją planas

Duoda nemokomą gyvybės 
dą iki $2,000 ui taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
6.0 % Asmenines ................... 10.5%
8.25% Nekiln. turto .............. 10.0%
8.S % 
9 %

čekių kredito ............... .......... 12.0%
Investacines nuo .......... .......... 10.5%

9.25%
9.S %

I apdrau- Nemok, gyvybės opdr. iki $10.000
ui paskolos sumą.

Agentūra

Albertas N OR K ELI 0 N AS,BA C.S.G, I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

KASOS VALANDOS:
1465 De Savo St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbamo vasarq nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtodieniois nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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