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TARŠA ST. LAWRENCE 
UPĖJE

St. Lawrence didžioji, gra. AMERIKOS LIETUVIŲ 
žioji upė, pagal pravestus ty- TARYBA 
rlnėjimus, yra stipriai už
teršta, ypač pradedant nuc 
Montmagny.Tyrinėjo specia
li provincinė ir federalinė 
komisija jau penketą metų.

300 puslapių reportažas 
Įspėja, kad upės valymas ne
atidėliotinas, norint išvengti 
vis beaugančios taršos ir
ypač valymo išlaidų. Jau da- ja. 
bar valymas kainuotų apie 2 siems nariams už malonų 
bilijonus dolerių. Nevalius , bendradarbiavimą ir rūpės- 
arba atidedant, yra didelė-tingą talkinimą visuose dar- 
rizika masiniam užslnuodi- buose, kuriems tik buvo pa-

Sovietų rekordininkai astronautai: Kovalenok ir Ivanchenkovjimui Akvaduko vandens, kur kviesti.
gali Įsisiurbti industrinės Valdybos narių vardu dr. 
išmatos. Nevalius laiku,pri-K. Bobeliui padėkojo vicep. 
reiktų didesnės chloridaci - Teodoras Blinstrubas, kuris 
jos vandeniui. Chlorinas, jau seniausiai yra valdybos na- 
įrodyta, yra vienas vėžio Ii- rys. Dėkojo už sėkmingą va
gos sukėlėjų. Siūloma van- dovavimą Altui, už gerus ry- 
deniui dezinfekuoti, kad ir Sius suvWashingtonu ir už 

~ brangesnį, bet sveikatai sau- visą gerą, ką pirmininkas pa - 
gesnį ozono metodą.

Didieji teršėjai:
1 — Allied Chemical 

Canada Ltd.
2—Canadian Electrolytic 

Zinc Ltd
3 — La Corporation des. 

Produits Chimiques
4 — Standard Chemical
5 — Les Papiers fins Dom- 

tar Ltėe
6 — Industrial Grain 

Products Ltd
7 — Hėroux Ltėe
8 — Erco Industries Ltd
9 — Canadian Titanium 

Pigments
10 — Fer et Titane du 

Quėbec Inc.
11 — La Compagnie inter-

■ nationale de Papier du 
Canada

12 — La Papeterle Reed 
Ltėe
Taip pat:

1 — Les Industries de 
Mėtaux Noranda Ltėe

2 — Canadian Copper 
Refineries Ltd

3 — Altlas Steel
4 — Tioxide du Canada 

Ltėe
5 — Rio Algom Ltd 

Šiek tiek mažiau.
1 — Valleyfield
2 — Chateauguay
3 — Laval
4 — Sainte-Thėrėse
5 — Saint-Eustache 
fi — Montreal
7 — South-shore 

municipalities from 
Brossard to Boucher- 
ville

8 — Trois-Riviėres
9 — Quebec

SOVIETŲ ASTRONAUTAI 
GRĮŽO Į ŽEMę

Du Sovietų astronautai, 
Vladimir Kovalenok ir A- 
lexander Ivanchenkov išbu
vo erdvėje rekordinį laiką: 
139 dienas, 14 valandų ir 49 
minutes.

Nusileidus laimingai Į že
mę, pirmi mediciniški patik
rinimai rodo, kad jie gerai 

. pakėlė šitokią kelionę,tik už
truksią laiko, kol vėl galės 
prisitaikyti prie žemės trau
kos ir normaliai vaikščioti , 
lankstytis ir 1.1.

Labiausiai astronautai bu
vo pasiilgę šviežio žemės 
žolynų kvapo ir oro. Po to, 
vienas paprašęs duonos,ki
tas arbatos stiklo.

Žemėje rusų mokslininkai 
treniruoja žmones išlaikyti 
erdvėlaivių sąlygas metus 
laiko. Spėliojama Vakaruose, 
kad sovietai bandys nukelti 
žmogų į Marsą.

Gražūs, platūs projektai : 
žemėj rojaus nesukūrę, gal jį 
ir ras Marse...

AMIN KERŠTAUJA
Trys batalljonai Ugandos 

prezidento Amln įsakymu į- 
sibrovė į Tanzaniją ir anek
savo 710 kvadr. mylių zoną .

Diktatorius Amin per ra - 
dlo paskelbė, kad esąs "Nu - 
galėtojas Britų 
maršalas Amin".

Jo beprotiškas 
vis pasitvirtina, 
skelbia visuotinę mobiliza
ciją.

Imperijos

žiaurumas
Tanzanija

IOBELIO TAIKOS PREMIJA 
Sadat' as ir Begin’ as tapo 

Nobelio Taikos Premijos 
laureatais. Atsižvelgiant į 
politinę padėtį, tai ne perdi - 
delis siurpryzas. Tačiau,kol 
kas, tai nepagreitino Tai
kos galutinių dokumentų pa
sirašymo.

Ėiek žinoma, į Taikos 
premiją kandidatavo ir disi - 
dentų grupė, jų tarpe ir 
lietuviai, kovojantieji už 
Žmogaus Teises.
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LIŪTYS KANADOS 
VAKARUOSE

Britų Kolumbijoje didelės 
liūtys išvertė tiltus,pavertė 
Į dumbląpakriaušes, sugadi
no šimtus mylių kelio.Nuos
toliai siekia virš 10 mil. do
lerių.

QUEBEC*AS PRIKLAUSO 
NUO EUROPOS

PQ tikslas politinio sava
rankiškumo būtų neįmano
mas pasiekti, jeigu Europa 
nesidomėtų, kas darosi Ka
nadoje ir ypaž Quebec’e 
taip sako Jact^ies Yvan Mo - 
rin, Quebec o vice-min.p - 
kas ir Švietirho Minlsteris . 
Jis savo kalboje pabrėžė, 
kad Quebec’as yra tąsa Eu
ropos Šiaurės Amerikoje. 
" Mūsų ateitis yra surišta 
su Europa ir atvirkščiai"- 
sakė jis (kodėl "atvirkščiai" 
mums nelabai aišku).

Europa turėtų būti Quebec o 
modeliu, nes ten nesą "tirp
dymo" ir Europa susikūru - 
si įvairumu kalbų ir kultūrų 
dėka bei reikalu Integruoti 
ekonominę plotmę.

Savarankiškumas būtų lo
giška pabaiga kvebekiečių 
politiniams mūšiams nuo 
britų laimėjimo, kurio pran - 
cūzai kvebekiečiai niekada 
nepriėmė-sako M.orin. Tie , 
kurie yra opozicijoje-sutiks 
su tuo fakitu, kai laisvės no
ras bus aiškiai patiektas.

ARAFAT’AS MASKVOJE
PLO vadas Ieško draugų 

Maskvoje, bandydamas su
kelti opoziciją Egypto-Izra- 
ello talkos planams. Susltl - 
kęs su Užsienio Re įkalu MI- 
nisterlu Gromyko, diskutavo 
būsimas grumtynes Vld.Ry - 
tuose.

Tasso žiniomis, diskusijos 
vyko " nuoširdžioje ir vie - 
niems kitus suprantančioje" 
atmosferoje.

Palestiniečiai sako,jie ko- 
voją už teisingą jų problemų 
išsprendimą, o dabartiniai 
taikos planai nesą jiems pa
lankūs .

MIRĖ M IK O Y AN* AS
Buvęs Sovietų preziden 

tas Anastas Mikoyan as, vie
nas patvariausių senųjų bol
ševikų ir pirmasis . ; nenu
baustas pasitraukęs iš pa - 
reigų-mirė, sulaukęs 82 m .

Jis buvo armėnų kilmės, 
aktyvus Stalino ir Chruščevo 
laikais. Dirbo prekybos sri
tyje, tarptautiniuose pasita- 
rirduose ir bendrai buvo 
siunčiamas Kremliaus į vie
tas, keliančias jiems prob - 
lemų. ,o'—

BENDRUOMENYBĖS

Dr. K. Bobelis atsisveikino 
su Altos valdyba.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. dr. Kazys Bobelis spa
lio 12 d. Altos valdybos po
sėdyje pareiškė, kad jis pir
mininko pareigose pasiliks 
tik iki suvažiavimo ir toliau 
į Altos valdybą nekandi datuo-

NuoŠirdžlai dėkojo vi- 

darė Altui ir visai lietuvių 
tautai.

Savo pranesirpe dr. K. 
Bobelis palietė ir L. Kairio 

^bylą, pabrėždamas,1 kad lie
tuvių tauta griežtai nusista
čiusi prieš bet kokį lietuvių 
jungimą su diktatūrinėmis 
sistemomis ir prieš lietuvių 
smerkimą dar teismui kal
tės neįrodžius.

Valdyba vienbalsiai nutarė 
imtis priemonių prieš netei
singus kaltinimus lietuvių 
tautai ir organizuoti teisinę 
pagalbą, ginant lietuvių inte
resus. Buvo aptarti Altos su
važiavimo klausimai. Įvairių 
Altos komisijų pirmininkai 
padarė prąnešimus: VĮsuo- 
ineninių ryšių - dr. L.Kriau- 
čeliūnas, namų administra
vimo - J. Talandis, sekre — 
toriato - kun. A. Stašys, tei
sinės komisijos - dr. K. Šid
lauskas, finansų - J. Sko- 
rubskas. Kun. J. Prunskisf 
painformavo apie kontaktus 
su televizijos atstovais ir su 
"Tribune" bei "Sun -Times" 
redakcijomis, ginant lietuvių 
reikalus.

Be suminėtųjų posėdy dar 
dalyvavo: dr. J. Valaitis,

Chicagos Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinės šauliai pagerbia mirusius Šv.Kazimiero 
kapinėse Chicagoje. Nuotraukoje šauliai prie pulk. Mykolo Kalmanto kapo padėda
mi gėles atiduoda pagarbą už jo nuveiktus darbus. Nuotrauka C.Genučio.
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i n ž. G. Lazauskas, O. Barš- 
ketytė, E. Vilimaitė, P. Bu
čas, St. Balzekas, Jr. ir I. 
Bllnstrubienė.
NAUJAS DISIDENTAS

Šį kontinentą pasiekė žinia, 
kad pavergtoje Lietuvoje pa
siskelbė disidentu solistas 
Vaclovas Daunoras. Jis pri
sidėjo prie keletos ankščiau 
pasiskelbusių, kurie ieškojo 
ir ieško Tarybų Sąjungos 
konstitucinių teisių sau ir 
kitiems persekiojamiems 
dabartinėje Lietuvoje. Jie 
veikla bendrai su kitų res
publikų, įskaitant ir Rusijos, 
disidentais prieš Žmogaus 
Teisių pažeidimus, žadinda
mi pasaulio sąžinę. Visais 
būdais skelbia,kas iš tikrųjų 
darosi Sovietų Sąjungoje. Jų 
dalis yra kalėjimuose,trem
tyje ir net Vakaruose.

Solistas V. Daunoras ypač 
pradėtas persekioti po jo 
brolio Ričardo pasitraukimo 
į Vakarus. Vaclovui nebe
leis davo dainuoti pagrindinių 
rolių, net nuo pusės progra- 
™U.n.U?m*V° nU^Pf^ramOS SENATORTOS UŽTARIA 

PETKŲ
Senatorius Adlal E. Ste

venson (dem., Ill.) atsiuntė 
dr.K. Bobeliui, Altos pirm, 
raštą, kuriuo pranešama kad 
jis, ryšium su Viktoro Pet
kaus i nuteisimu, kreipėsi Į 
Sovietų Sąjungą, pabrėžda - 
mas, kad toksai elgimasis su 
disidentais gręsia pabloginti 
JAV ir Sovietų Sąjungos san
tykius. Senatorius, užtarda
mas Petkų pažymi, kad toks 
Sovietų vyriausybės elgima
sis su Helsinkio susitarimų 
vykdymo stebėtojų grupės na
riais yra afrontas prieš vi
sus, kurie vertina žmogaus 
teises. 
VALSYBĖS DEPARTAMEN
TAS APIE PETKŲ

Altos Cicero skyriaus sek
retorius St. Paulauskas ry
šium su V. Petkaus nuteisi
mu parašė raštą Valstybės 
departamentui. Atėjo atsa
kymas, pasirašytas Valsty
bės pasekretoriaus W. D. 
Blair, kuris pažymi, kad Pet
kaus likimu Valstybės depar
tamentas susirūpinęs. JAV 
su rūį>esčiu stebi Sovietų Są
jungos veiksmus prieš tuos, 
kurie siekia Įgyvendinti žmo
gaus teises Sovietų Sąjungo
je. Helsinkio susitarimai į- 
pareigoja Sov. Sąjungą gerb
ti žmogaus teises ir JAV 
drauge su kitomis susitarimą 
pasirašiusiomis valstybėmis, 
kelia balsą, kad Sov. Sąjunga 
derintųsi prie susitarimo. 
Valstybės departamentas aiš
kiai Sovietų Sąjungai davė su
prasti, kad tie areštai, teis
mai, žmonių varginimai ne
išvengiamai paveiks klimatą 
santykių Sov. Sąjungos su JAV 
rašo Valst. pasekretorius 
Blair. •

LAIKRAŠTIS LAUKIA JŪSŲ I

NL-va naujiems skaitytojams 
siuntinėjama ui pusę prenu - 
me rato s kainos'. "Laukiame 
užsisakymo su pinigais !

Neleido jam susirašinėti su 
pažįstamais Vakaruose ir 
net su broliu sol.Ričardu, 
kuris jau kelinti metai gyve
na Vak. Vokietijoje.

Koncertuodamas Montrea- 
lyje, pasikalbėjime Ričardas 
Daunoras tvirtino, kad kiek 
kartų jis rašęs laiškus Į 
Lietuvą broliui Vaclovui, nė 
vienas nebuvo gautas,grą
žintas atgal. Paminėjo ir 
vieną artimą draugą, kuris 
tapęs aukštu pareigūnu, ne 
tik nesigaili persekiojamojo 
bet dar stengiasi jam labiau 
pakenkti.

Patekus į tokią padėtį, žy
miam solistui Vaclovui Dau
norui, pagarsėjusiam ir vi
soje Sov. Sąjungoje, supran
tama, kad kito kelio nebeliko, 
kaip kovoti atvirai už save, 
remiantis Žmogaus Teisių 
nuostatais, beldžiantis Į pa
saulio sąžinę ir tuo pačiu į 
Kremliaus vartus, kad jie 
būtų atkelti ir nepageidauja-

% A 

mas ir persekiojamas iš
leistas.

Laisvojo pasaulio žmogus 
vis daugiau pradeda supras
ti sovietinio rėžimo bruta
lumą. Nuskriaustųjų balsai 
vis garsėja ir gausėja . 
Maskvos propaganda , kad 
Sovietljoje klesti gerbūvis 
ir gerbiamos Žmogaus Tei
sės, vis mažiau betikima. Ir 
sol. Vaclovo Daunpro apsis
prendimas nevengti tiesos 
žodžio viešai pasakyti, pri
siėmimas dar didesnės 
įtampos gal net ir grėsmės, 
bus Indėlis į Žmogaus Tei
sių sąjūdį.
RAŠYKIM VIKTORUI 
PETKUI

Pridedame disidento Vik
toro PETKAUS, dabar kali - 
namo Rusijos gilumoje ad
resą, kuriuo vertėtų lietu
viams rašyti jam laiškus, 
primenant, kad jis nėra už
mirštas ir tuo bandyti pa
lengvinti jo būklę.i Galima 
jam teikti ir kitokią paramą.
Viktoras PETKUS 
600020 g Vladimir - 
Učreždenije, 
OD - 1ST -2.
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Tautos Fondas !
Tautos Fondo ir Vyriau

siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto tikslai yra tie pa
tys. Kaikuriuos darbus at
lieka Tautos Fondas pats 
vienas, o kitus- drauge su 
VLIKo bendradarbiais. Tau
tos Fondas savo surinktomis 
lėšomis finansuoja VLIKo 
darbus.

Tautos Fondas turi Tary
bą ir Valdybą, organizuoja 
narių suvažiavimus. Kasmet 
vykstąs Tautos Fondo suva
žiavimas išklauso Valdybos 
ir Tarybos veiklos praneši
mus ir renka Fondo Tarybą. 
Taryba nustato veiklos dar
bų planą, tikrina Fondo Val
dybos ’ atskaitomybę ir 
sprendžia .lėšų paskirstymą.

Praeitais metais Tautos 
Fondo Taryba glaudžiai 
bendradarbiaudama su Val
dybą, sudarė tokią veiklos 
pirmumo eilę: a)susirūpini- 
mas palikimais, b) statutas 
ir c) ryšiai su Kanada.

Didžiąją dalį suminėtų už
davinių vykdė Valdyba. Ta - 
ryba išvertė lietuvių kalbon 
Fondo s tūtą ir prisidėjo 
prie santykių su kanadie
čiais palaikymo. Tarybos p- 
kas Jurgis Valaitis, kartu su 
VLIKo p-ku dr. J. Valiūnu 
lankėsi Toronte ir aiškinosi 
rūpimus klausimus su Tary
bos nariais-Juozu Vaičeliū- 
nu ir Antanu Firavičium. To
kiu būdu susidaro natūralūs 
ryšys su Kanados lietuviais .

Tautos Fondo Tarybos po
sėdis, Įvykęs VLIKo Seimo 

metu St. Petersburge paliki
mų klausimu ir yra pats 
pagrindinis šiuo metu Tau
tos Fondo rūpestis.

Remdamasi Inkorpora
cijos Aktu, statutu ir meti
nio narių suvažiavimo pasi
sakymais, Taryba padarė 
statuto papildymą, kuriuo 
Tautos Fondo nariu tampa 
asmuo, paaukojęs ne mažiau 
100 dolerių. Pakviestos ir 
organizacijos į Tautos Fondo 
narius ir tuo būdu joms at
veriamos durys į Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto darbų paramą.

Tautos Fondo aukų rinki
mas vykdomas per įgalioti
nius, panaudojant spaudą ra
dio ir laiškų siuntinėjimą. 
Rūpinamasi įgaliotinių tinklo 
išplėtimu, kad būtų galima 
aplankyti kiekvieną lietu
vį arba Lietuvai prijaučiantį 
asmenį.

Praėjusiais metais pinigų 
suaukota virš 67 tūkstančių 
dolerių. Iš jų 30 tūkstančių 
įteikė kanadiečiai.-Vyriau- 
sioję Lietuvos Išląisy>nlmo 
Komiteto darbus finansuoja 
tik Tautos Fondas.

Jau ir šie metai slenka į 
pabaigą. Skubu susirūpinti ir 
auka Tautos Fondui.

Tad, lietuvi-lietuve, nelauk 
pabeldimo į duris, skirk au
ką Tautos Fondui per savo 
pažįstamą Apylinkės atsto - 
vą, palengvindamas jo darbą 
ir pradžiugindamas savo 
nuoširdumu.

"Nepriklausoma Lietuva"

PANORAMA
"KOVA" - PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS 

POLITINIO APLINKRAŠČIO #2 REDAKCINIS ŽODIS
Praėjo 4metai ir pusė nuo mūsų politinio centro nepa- 

pas kutini o "Kovos" aplink- geidauja. Per ketvirtąjį jau- 
raščio pasirodymo. "Kova" nimokongresą būtinai reikės 
yra Pasaulio Lietuvių Jauni- visiems atstovams persvars- 
mo Sąjungos politinio koordi- tyti mūsų politinę metodolo- 
natoriaus aplinkraštis, visų giją ir politinės veiklos gali- 
plrma skiriamas po platųjį mybes, kad ateityje išslvys- 
pasaulį pasklidusioms jauni- tytų efektinga pasulinė jauni
mo sąjungų valdyboms. Taip mo politinė veikla. Tokia 
pat "kova" informuėja lietu- pasaulinė veikla faktiškai 
vių spaudą ir lietuvių veiks- šiuo metu neegzistuoja. Mes 
nids, pranešdama, ką PLJS gyvenantieji Šiaurės Ameri- 
yra nuveikusi politinėje are- koje, Šį tą nuveikiame, bet 
noje. Pagal III PLJK rezo- nežinome,kas darosi su jau-
liuciją, ji turėtų išeiti ke
turis sykius į metus. Aiškiai 
to nedarome, bet ne iš blo
gos valios ar tingėjimo, o la
bai paprastai - dėl laiko sto
kos. Už "Kovos" smarkų pa
sivėlavimą didžiausias kalti
ninkas yra pats redaktorius. 
Tačiau kaltos ir įvairių kraš
tų jaunimo sąjungos, kurių 
valdybos mums absoliučiai 
jokių žinių nesiunčia apie sa
vo politinę veiklą ir nieko iš 

Dajl.Ringailė Zotovienė (Jonynaitė), kurios darbų paroda, 
kartu su dail. Danguole Jurgutiene ir prof. Vyt. K. Jonynu, 
įvyko spalio mėn. 21 -22 d. d. Detroito Kultūros centre.

Nuotr. A. Astašaičio, jaun.

nimo sąjunga politiniuose Pie
tų Amerikos, Europos ir 
Australijos frontuose.

Vis dėlto, neskubėkime 
viską vien juodais dažais 
nutapyti. Per tuos metus su 
viršum nuo paskutinio "Ko
vos" numerio pasirodymo P 
LJS padarė tam tikrą politi
nę pažangą. Tos pažangos 
kroniką čia ir pateikiame.

JAV Lietuvių Jaunimo S-ga 
pasisako prieš nacius.
Jeigu pabaltifečių žygis už 

žmogaus teises buvo JAV 
lietuvių jaunimo reikšmin
giausias politinis užmojis 
1977 metais, tai 1978 metų 
svarbiausiu to krašto jauni
mo aktu reikia laikyti birže
lio mėnesio demonstratyvų 
pasisakymą prieš nacių liz
dą, įsikūrusį lietuvių Mar- 
puette Parko kolonijoje.Tur
būt mažai perdėtumėm, lai
kydami šį įvykį vienu iš svar
biausių Amerikos lietuvių vi
suomenės gyvenime šiais me
tais.

Demonstracijos prieš na-
cius idėjos pradininkas buvo 
JAV LJS politinis koordinato
rius. Kartu su Čikagos LJS 
skyriaus vadais jis suorgani-
zavo taikingą demonstraciją, 
kuri įvyko birželio 23 d. Či
kagoje.

Kodėl toji demonstracija, 
kuri savo narių skaičiumi ne
buvo gausi, laikytina tokia 
svarbi ? Todėl, kad ji parodė 
Amerikos spaudai, jog lietu
viai nesimpatizuoja fašis
tams. JAV spaudoje lietuviai 
išeiviai dažnai pavaizduoja- 
jami kaip ultra-dešinysis Ne
priklausomos Lietuvos ele
mentas, kuris traukėsi IŠ tė
vynės, kai vokiečių frontas 
rytuose griuvo Antrojo pa
saulinio karo gale. Aišku, 
sovietų propoganda tokį mitą 
visomis priemonėmis bando 
paskleisti kur tik gali. Fak
tas, kad didžioji naujųjų lie
tuvių ateivių į Ameriką dalis 
yra konservatyvaus nusista
tymo ir kad daug lietuvių , 
neslėpdami neapykantos juo
džiams bei antisemitizmo, 
davė Amerikos spaudos žmo
nių teigimams tam tikrą au
toritetą. Pati Čikagos lietu
vių laikysena nacių atžvilgiu 
Marquette Parko rajone dar 
labiau stiprino tą pasyvios 
paramos kraštutinių dešinių
jų elementų vaizdą, kurį a- 
merikiečiai buvo susidarę 
apie lietuvius. Juk JAV LJS 
išėjimas prieš nacius buvo 
Jž/tPjnas JytrĮąs, kaip lietuviai 
viešai, garsiai nacius Čika
goje pasmerkė.

Laimėjimas lietuviams 
buvo didelis, nes vietinė 
spauda nepaprastą dėmesį at- 
kreipė į jaunimo tvirtinimus, vių jaunimo sąjunga šį me- 
jog lietuviams naciai yra to- morandumą atspausdino su 
kios pat rūšies bacila, kaip savo antrašte ir išsiuntinė- 
komunistai. Kas įdomiausia, jp plačiajai Amerikos spau- 
turbūt pirmą kartą lietuvių dai.

išeivija Amerikoje buvo iden
tifikuojama su liberaliniu A- 
merikos elememtu. Pavyz
džiui , Amerikos sostinės 
Washington© radijo stotis, 
suminėdama grupes, kurios 
priešinosi nacių egzistavi
mui Čikagoje, išvardinusi li
beralias žydų bei negrų or
ganizacijas, prie jų prisky
rė ir lietuvius.

JAV LJS u demonstracija 
buvo paskatinimas politiškai 
snaudžiantiems Čikagos lie
tuviams. Mažas, bet labai 
svarbus žingsnis, bandant a- 
titaisytl negatyvų lietuvių iš
eivių vaizdą Amerikos gy
ventojų akyse.

PLJS politinių įvykių 
kronika. /

1977 m. gegužės 14 d. PL
JS politinis koordinatorius 
išsiuntė laišką kartu su PJL 
Apolitinės veiklos planu kiek
vieno krašto jaunimo sąjun
gos politiniam koordinatoriui, 
o kur tokio posto nėra - val
dybos pirmininkui.

♦ PLJS politinė komisija, 
talkininkujant Detroito LJS 
skyriui bei PLJS valdybos 
nariams Toronte, 1977 m. 
vasarą paruošė 10 puslapių 
memorandumą anglų kalbi 
užvardintą "Memorandum on 
the Denial of Human Rights 
of Lithuanian Youth" (Memo- 
randumas apie žmogaus tei
sių paneigimą lietuvių jauni
mui"). Šis raštas, remdama
sis "Lietuvių Katalikų Baž
nyčios Kronikos" ir "Aušros" 
leidiniais, įrodė, kaip sovie
tų valdžia religiniai bei tauti- 
tinlai persekiojaLiėtuvos jau
nimą. Memorandumas buvo 
pasiųstas 1977 m. rugsėjo 
23 d. visiems nekomunisti
niams kraštams, pasirašiu
siems Helsinkio baigia
mąjį aktą ir tuomet daly
vavusiems Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo konfe
rencijoje Belgrade. Į PLJS 
dokumentą raštu reagavo Vo
kietijos Federalinės Respubli- 1 
kos generalinis konsulas, 
Kanados užsienių reikalų mlu 
nisterljos direktorius Rytų 
Europos padaliniui ir Didžio
sios Britanijos laikinas ge
neralinis konsulas. Sekan
čiais 1978 metais JAV lietu-

MINTIS — RAIDĖ RAIDEI 
ATITINKA
Brolis su broliu plaunasi, 

todėl, kad socialiniam fabri
ke^ prarado* Dievo dovaną 
protauti.

Skaičiau B. Railos rašinį 
nr. 37-8-9. Labai malonu, 
kad klajūnu pasivadinęs 
spaudos profesionalas ant 
Pegaso ir užtarnautai aukš
to Parnaso, svarbiu tautiniu 
socialiniu klausimu mane 
mirtingąjį bendraminčiu pa
vadino. Iš tiesų, stebėtina , 
kad vieno rašalu, antrojo kū
no prakaitu iš sielos . krauju 
gyvenimo knygoje užfiksuota 
mintis raidė raidei atitinka; 
matomai jo rašalas buvo 
prakaitu ir sielos krau
ju praturtintas.

Nežinau, ar reikia pavydė
ti ar pareikšti užuojautą 
"bastūnui", nes mes, mirtin
gieji, esam nelaimingi liki
mo tremtiniai, o raudonoji 
meška kultūringų žmonių 
teisinių normų nepripažįsta.

Jei neklystu, B. R,, kaip 
” trečiafrontininkas", buvo 
Vienas iš tos grupės pilnų 
energijos jaunuolių, kurie, 
2 pst.

atsisakę būti produktais so
cialiniam fabrike, pasiryžo 
patys sukti gyvenimo girnas 
- deja, priešinga kryptim. 
Stokojant kantrybės,padary
tos klaidos, davatkos .juos 
bedieviais 4 ) išvadino.

Laimingas yra p. Raila, 
kad avelių kailyje vilkai(b - 
nės nariai )vienjo plunksnas 
pešioja, gi mano sesers la
voną patriotiniai pesliai 
drasko (jų vardų nekartoju , 
nes jie savo laiku jau spau
doje paradavo).

Ryškumo dėliai, kreipiu 
dėmesį į Dieviškąjį Kristų, 
iš kurio savo išmintį šė
miam. Ar Jis nusidėjo? Ne
žinom, nes sąžinės balsą tik 
jos savininkas girdi. Ar Jis 
suklydo ?Nežinom, nes netu - 
rim Jo kaiminkos autentiško 
parodymo. Ar Jis nusikalto ? 
Taip. Jis buvo teistas ir 
pasmerktas. Kad sąžinės 
balsas neklauso blogos vald
žios balso, skaitome dorybe, 
bet ar protas turi klausyti 
sąžinės,ar sąžinė proto, ga
lėtume šimtmečiais ginčytis. 
Sąžinė-sielos veidrodis yra 
Dievo duotas, bet paveikslas 

jame yra paties gyvenimo 
surežisuotas, gi galia pr*otaut 
yra įgimta. Išvada, kad iš į: 
pragarą einančio žmogaus 
reikalaut daugiau, kaip į dan
gų, nuėjusio Dievo; atrodo 
neracionalu.

Minties paryškinimui- iš 
užrašų:
- Tu kaltas vien dėl to, kad 
mane ėsti spiria - sakė vil
kas ėriukui.
- Tu kaltas, kad tavo nosis 
man nepatinka-sakė žmogus, 
valdantis aplinką.

Kol žmonės visi protaut 
neišmoks*-- gyvenimas vis 
bus parodija tiesos.

Nėra nieko absoliutaus be 
Dangiškos Šviesos,bet veng
dami melo- artėjam prie 
tiesos.

Paaiškinimai:
1) Socialiniam fabrike, žmo
gaus vardu, ant . produkcijos 
juostos ritasi automatai, far 
natikai, žvėrys, vabzdžiai , 
šliužai net ir "nobodies".

2) Davatka yra neprotaujan - 
tis sutvėrimas, kuris, prie
šingai Šventraščiams, sklei
džia Dievo baimę ir Jo var
dą vartoja be reikalo.

3) Mes turim laisvę Dievą 
pasirinkti ir bausmė už nuo
dėmes atidedama ligi po 
mirties. Rusijoj Dievą at - 
stoja Marx’o partija ir baus
mė už nuodėmes vykdoma be 
atidėliojimų- Sibire, beprot
namyje ar mirtingųjų kame
roje- B. Bačiūnas

Simcoe, Ont.

PAMINKLAI IR MES...
Paminklų reikšmės čia ne

tenka aiškinti, nes paminklų 
istorija taip sena, kaip ir pati 
žmonija.

Gi tėvynėje Lietuvoje, kritu - 
siems už Lietuvos laisvę daug 
gražiu paminklų buvo pastaty
ta įvairių miestų aikštėse ir 
net kautynių vietovėse. O. Kau
ne Vytauto prospekto kapinėse 
buvo pastatytas paminklas žu
vusių garbei, prie kurio daž 
nai apsilankydavo įvairios eks 
kursijos Iš provincijų. Ypač 
didelė masė žmonių sūsirink- 
davo vėlinių išvakarėse. Bet 
Lietuvos okupantui tas pa
minklas buvo ne prie širdies 
ir jie senai jį sunaikino.

Išeivijoje, gal tik Čikagoje, 
prie Jaunimo Centro randasi 
gražus paminklas, prie kurio 
Čikagos lietuviai tautinių šven 
čių proga atiduoda pagarbą 
mūsų kritusiems kariams už

Lietuvos laisvę. Tiesa, Cle- 
velande.USA, tautybių parke 
randasi net keli gražūs pa
minklai, bet tai buvusiems 
veikėjams - patrijarkams , 
kaip kad dr. J. Basanavičiui,- 
dr. V. Kudirkai, Karpiui' ir 
kitiems.

Tuo tarpu Kanadoje iki šiam 
laikui nieko panašaus dar nė
ra padaryta. Tuo reikalu tu
rėtų susirūpinti visi Kanados 
lietuviai, bet gal daugiausia 

.iniciatyvos turėtų parodyti bu
vę Lietuvos kariuomenės ka
rininkai.

Jau net kelis kartus teko 
stebėti Toronte įvairių laidų 
karininkų suvažiavimus - su
buvimus, bet niekad neteko 
nugirsti, kad tomis progomis 
būtų ką nors pozityvaus jie 
pareiškę bendrais lietuvybės 
reikalais. Tie jų subuvimai, 
tai bendro pobūdžio pasižmo- 
nėjimai - baliuškos.

Lenkai, kad ir sunkiai, bet 
išsikovojo teisę Katyno au
kom pastatyti paminklą Lon
done - Anglijoje ir Toronte.

Bet mums gal ir nereikėtų 
šiuo klausimu turėti reikalų 
su Kanados valdžia, nes mes 
turime gan didelę vietovę A- 
napilio kapinių rajone, kur 
bendromis pastangomis galė
tume pastatyti įspūdingą pa

minklą mūsų žuvusiems U2^_ 
Lietuvos laisvę.

Buvęs Karys 
Hamilton, Ont.

AR TAI NE APSILEIDIMAS?
Ilgą laiką, t. y. net apie 11 

metų Hamiltono lietuvių ko
lonijos choro vadovu ir para
pijos vargonininku buvo mu
zikas A. Paulionis. Nors mu
zikas A. Paulionis gyvena St. 
Catharines mieste ir dirbo 
pamainomis G.M. įmonėse, 
bet turėjo stebėtiną kantryb 
važinėti žiemą - vasarą kas 
sekmadienį groti pamaldose 
ir dirbti choro repeticijose, . 
nes choras dažnai pasirody
davo įvairiuose minėjimuose 
ne tik Hamiltone, bet ir ki
tose lietuvių kolonijose.

Ar tame laikotarpyje ne
buvo galima suorganizuoti 
pastovią stipendiją ir išsiau
ginti sau naują chorvedį ir 
vargonininką, kaip kad To- 
tontas turi.

Dauguma atvejų Hamiltono 
lietuvių kolonija pirmavo 
prieš kitus, bet šiuo atveju 
staiga nusmuko žemyn, kai 
tik netekome ilgamečio cho
ro vadovo muziko A. Paulio- 
nio, jam pasitraukus iŠ abie
jų pareigų. H-tia,

Hamilton, Ont.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Drąsuoliai ir Bailiai!
^Tąsa iš praeito numerio)
Anglų autoriai rašo, kad 

kad Lietuvoje buvę sunaikin
ta getuose apie 100. 000 žydų. 
Kiti buvę išvežti į Lenkiją , 
Vokietiją ar jau buvę pabėgę 
į SSSR.

Lietuviai žydus gelbėjo, 
kiek sąlygos leido. Į šį dar
bą buvo įsijungę visų profe
sijų lietuviai: vyskupai, ku
nigai, mokytojai, gydytojai. 
Ypač šiame gelbėjimo darbe 
pasitarnavo Lietuvos kaimas. 
Pagal S. Binkienės sureda- 

"guotą knygą’Tr be ginklo ka
riai"-Vilnius, 1967 m., keli 
tūkstančiai lietuvių gelbėjo, 
išlaikė, slėpė'žydus ir patys 
sugauti, net žuvo dėl to.

Mieli Levina i, Na del,~ pas- 
. kaitykite tą knygą :tada aka - 
demiškoje auditorijoje ne
pagrįstų šmeižtų prieš lie - 
tuvių tautą neskelbsite t ir 
Maskvos propagandai netar-
nausite.

Svarbiausia- su šiais fak
tais turėtų susipažinti j a u - 
jni Maskvoje t r e n i - 

uoti profesoriūkai, kaip 
Hadel ir kt., Lietuvoje negy
venę, .tik iš komunistinių , 
vienašališkų knygų prisis
kaitę, arba a la Misiūnas, ku
ris šioje srityje yra analfa
betas ir kviečia skaityti pas
kaitas- šmeižtus iš Estijos, 
Izraelio komunistų ištreni- 
tuotus propagandistus. Gėda 
tokiems "istorikams".

Čia dar reikėtų pastebėti,, 
kad istoriniai šaltiniai lietu
vių žydų problemoje yra la
bai subjektyvūs. Daug kas 
remiasi NUrnbergo Tribunolo 
daviniais. Neužmirština ir

Rašo J. P. Daugvidas

faktas yra, kad ten naciams 
kaltinimus, kaš liečia žydų 
reikalus, patiekė komunistai 
istorikai, kaip dr. J. Jurginis, 
Žiugžda, enkavedistai žydų 
tautybės (Rozansky NKVD- 
Tardymų skyriaus V-kas 
1940-41 m.), Baranauskas ir 
panašūs, kurie istorinius 
faktus patiekė tokius, kokių 
norėjo Kremliaus kompar
tija ( tarp kita ko, buvo ap-^. 
šmeižiami lietuviai, kurie 
pasitraukė į Vakaraus, į de
mokratiškas šalis- Angliją , 
JAV, Kanadą ir kt.).

Neišnagrinėdami lietuvių- 
žydų santykių per 35 metus 
laisvame krašte gyvenantieji 

‘ mokyti lietuviai, profesoriai, 
istorikai, rašytojai, politikai, 
žurnalistai ir pan., nusi
kalsta stipriai prieš lie
tuvių tautą, svarbiausia- pa
vergtąją. Ten- jie negali ap
siginti, parašyti knygose taip 
kaip tikrai buvo. Komunistų 
valdžia ir lietuvių ir 
anglų kalba išleido kele
tą knygų apie lietuvių-žydų
santykius 1941. VI. 22- 1944 
m. "Nusikaltėliai", "Žydšau
džiai", NKVDistų ištardyti , 
prikankinti iki mirties, pa
sirašė "tiesą", kuri tardyto
jų buvo parašyta ir j faktai 
surinkti tiktai tie, kurie buvo 
naudingi komunistams. Todėl 
okupuotoj Lietuvoj išleisto
mis komunistų knygelėmis , 
subjektyviai, politiškai sure
žisuotomis, negalima rem
tis. Tai nėra istoriniai šal
tiniai, kuriais būtų galima 
moksliškai remtis. . Gal tik 
S. Binkienės suredaguota 
knyga "Ir be ginklo kariai "

yra objektyvi ir gyvų išliku
sių žydų prisiminimai yra 
patikimi.

Baltic Konferencijos metu 
Toronte (š. m. gegužės 11-14) 
E. Nadel (Estijos žydo "The 
Role of the Baltic Peoples in 
the Liquidation of Baltic 
Jewry" autoriaus) patiekti 
faktai daugumoje imti iš ko
munistų žydų autorių.Jis sa
ko, kad prie SS vokiečių žy
dų šaudyme buvo prisi
dėję 10. 000p20. 000 lietuvių. 
Šie skaičiai yra be jokio 
pagrindo, paimti iš oro.. . 
Jis Lietuvos nepažįsta, 1941- 
44 m. Lietuvoje negyveno ir 
nežino, kadLletuvių SS 
dalinių nebuvo. Tegul 
jis nurodo nors kelias pa
vardes karių lietuvių, kurie 
prisidėjo prie vokiečių dali
nių, šaudant žydus :kur, kas , 
kada? (Kodėl Konferencijos 
organizatorius Misiūnas ty
li?).

Pąv. , lietuviai turi duo
menis, pavardes Lietuvos 
žydų,kurie buVo NKVD aukš
ti pareigūnai(Dembo, Finkel- 
šteinas,Razowsky, Slavinas , 
Komodaitė,Snieėkienė ir kt.) 
kurie sėdėjo CK komunistų 
centre; žino pavardes, kas 
buvo ministerial,komisarai, 
kas talkininkavo vežant į Si
birą 1941. VI-14-18 50.000 
lietuvių). Žino, kaip Telšiuo
se žydas kompartietis Šeras 
su 50 žydų pravedė Telšiuo- 
se-Rainių miškelyje lietuvių 
žudynes. Žino pavardes, ku
rie "darbavosi" Praveniš- I 
kiuose, Panevėžyje, Rokiš
kyje, Šiauliuose, Zarasuose , 
Červenėje ir kitur.

Per 600 metų Lietuvos 
žydai gyveno mūsų krašte 
ramiai. Joks lietuvis žy - 
do nebuvo nužudęs už tai , 
kad jis žydas. Žydų ekonomi
nis ir kultūrinis gyvenimas 
Lietuvoje klestėjo. Lietuvos 
žydai, ypač 1918-41 m. tu - 
rėjo savo kultūrinę ir re - 
liginę nepriklausomybę.

Prekyba užsienio (95%), 
vidaus (85%), pramonė (75%) 
buvo žydų rankose. Mieste
liuose, mietuose žydai tu
rėjo vienus geriausių namų, 
turėjo fabrikus, vilas.

Kai 1940-41 m. sovietų ru
sų valdžia nacionalizavo 
privatinę nuosavybę, tai ant 
popieriaus išryškėjo, kenc 
rankose buvo Lietuvos tur
tai. Žydų prekybos įmonės , 
nacionalizuojant, buvo įver
tintos ąrti 500 mil. litų, lie
tuvių- ti£ 15% tos sumos. 
Pramonėje irgi panašūs 
procentai. Vien tekstilės 
prekių Kaune buvo naciona
lizuota už 10 mil. litų.Iš 150 . 
000 gyv. Kaune buvo arti 
75. 000 žydų tautybės. Na
cionalizacijos aktai yra 
Maskvos archyvuose, Pre
kybos departamento skyriuje. 
Kas nori- gali patikrinti . 
Taipgi statistika apie žydų 
turtą yra surašyta Lietuvos 
Archyvo knygose.

Akivaizdu, kad Lietuvos 
žydai negali ir neturi tei - 
sės skųstis bei kaltinti lie - 
tuvių tautą arba jos dalį, kuri 
jiems nieko blogo nedarė.

Žydų didesnis skaičius 
(1940-41 m.) tarnavo komu - 
nistams ( 2. 000 žydų buvo 
komunistų partijos nariais , 
apie 100. 000 proforgų ir ki
tokių rusų bendradarbių.

F. B. Ashkėnas (sako, gi
męs Vilniuje) . 11. 14 ,1978 
laikė paskaitą " Economic 
struggles of Lithuania Jews 
as seen by US Diplomatic

algimanto skiltis
SOVIETINIŲ DVARŲ IR DAČŲ 

DALINTOJAI
• Nuostabiu rūpestingumu reklamuoja ( be jokio užmo- 
apsišarvavę ir profesiniu kesčio) AL. GIMANTO skil- 
preciziškumu nusiteikę tį "Naujienų" vedamieji. Ir
" Naujienų" štabo vedamųjų 
rašytojai, būdami pakilioje 
nuotaikoje,vėl paskyrė (rug
sėjo 15 d.) didesnę pusę iš -, 
samaus vedamojo šios skil
ties autoriau!. Džiaugtis tuo 
ar liūdėti dėl to tenka? As
meninė ambicija, išdidumas, 
bevelk patenkinti. Kodėl ne, 
kai matai ir jauti, kad gau
siems to dienraščio skaity
tojams esi pristatomas ir 
plačiai cituojamas. Vadina
si,tavo žodžiai ir mintys yra 
sekamos, iškeliamos, ko
mentuojamos. Atsieit, esi 
dėmesio Vertas, blogai ar 
gerai, bet išskiriamas ir iš
keliamas. Tiesiog smagu 
dūšioje, kurią nejučiomis a- 
pima toks,tegu ir nuodėmin
gas, puikavimosi jausmas . 
Juk niekad ir sapnuoti nete
ko, kad išeiviškoje spaudoje 
turėtumei tiek svorio ir įta
kos ( gal net ir svarbos ? ), 
kurią taip šauniai teikia ir

Observers" (?! ).
Jaunas paskaitininkas F. 

B. Ashkėnas savo paskaito
je pavaizdavo, kad Lietuvos 
žydai ir 1935-40 m. ekono
miškai buvę spaudžiami, 
skriaudžiami ?. Esą, "Liet - 
ūkis", " Maistas " (kiaulių, 
karvių ir kt. gyvulių bei 
paukščių) maisto fabrikas , 
"Pienocentras" ir kt. darę

,tai dar ne viskas. Pradedi 
gauti laiškas, paklausimus, 
kurie primygtinai rodo, kad 
/laikrašty prakalbėdamas ne
si vienas, bet vis jau turi 
šiokią tokią auditoriją tave 
sekančią, skaitančią, verti
nančią. Vien šis faktas kiek
vienam rašančiam yra pats 
geriausias moralinis atlygi
nimas ir įvertinimas. Tokiu 
būdu ir norėdamas negali 
piktintis " Naujienų"akcija , 
nes jos dėka, pradedi po tru
putį garsėti,vis daugiau apie 
tave sužino net ir neskaitan
tieji šio savaitraščio. Reiš/- 
kia.tai yra pozityvus ir sim
patingas reiškinys, bent šio 
autoriaus savimeilės paten
kinimui. .. Tačiau dar esą - 
ma vieno, gal ir nedidelio 
reikalo, papriekaištauti 
"Naujienų" vedamųjų kūrė
jams. Iki šiol, šio autoriaus 
garbei visada buvo skiria
mas atskiras vedamasis.Bu
vo susidaręs toks įprotis ar 
tradicija, gi paskutinį kartą 
jau tfeko dalintis visa šlove 
ir su kitu kolega, dienraščio 
"Draugas"redakcinio kolek
tyvo nariu. Vadinasi, "Nau - 
jienų" akyse jau nesi vertas 
išskirtinai tik tau vienam 
skirto straipsnio. Ignoracija,1 
pažeminimas tai, ar tik ne
siskaitymas su tikrove?

Tai vienas priekaištas, gi 
antrasis būtų kurkas rimtes
nis, besisukąs daugiau apie 
materialinį suinteresuotumą. 
Tas jau savaime tampa pa
kankamai jautria vieta, ypač, 
kai jauti, kad gali būti

Ą' 
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TUČTUOJAU IŠMOKAMI

^J^Nau/i 
anada Savings

SAUGUS, 
IR PELNINGI

Nauji Kanados Taupymo lakštai 
yra saugūs ir užtikrintas investa
vimas. Išmokama pinigais bet 
kuriuo metu. Ir jie duoda aukš
tesnį pelną — 9. 25% kasmet, 
per 7 metus.

Visi pirkėjai gaus naują 
normą, lygiai nors ir būtų 
atspausdinant formose ir 
lakštuose pažymėtos senos 
normos. Naujas normų 
tarifas veikia nuo lapkričio 
1 d. iki termino galo 1985 m.

REGULIARUS PALŪKANŲ 
LAKŠTAS

Jei norit reguliarių 
metinių pajamų iš in
vestavimo, jums tiks 
Regular Inte rest Bond, 
kuriuo automatiškai išmokama 
palūkanas kasmet, lapkričio 
1d.

Kaip daugeliui, gal jums patiks 
tiesioginis indėlis. Tuo būdu, 
jūsų palūkanos bus tiesiog 
pervedamos į jūsų einamąją 
ar taupomąją sąskaitas.

Paprastai, to paprašyk kai 
pirksi naujus lakštus. Taipgi, 
palūkanas gali gauti tiesiog 
čekiu per paštą.

Bonds
JUNGTINIS PALŪKANŲ 
LAKŠTAS
Jei norite siekti, kad sutaupos 

augtų arba investavimą ateičiai 
ar senatvės fondui, tuomet pa
sirinkite jungtinių palūkanų 
lakštus (Compound Interest Bond), 
kurie duos palūkanas nuo palūkanų 
po pirmųjų metų, kasmet 
padidintą procentinę 
normą 9.25%.

Čia yra vieno lakšto $100 vertės 
parodomas augimas:
Nov. 1 Value Nov. 1 Value
1979 $109.25 1983 $155.63
1980 $119.36 1984 $170.03
1981
1982

$130.40
$142.46

1985 $185.76

PASIRINKIMAS YRA JŪSŲ
Jūs galite pirkti Regular Interest 

Bond pinigais, vienetus po $300, 
$500, $1, 000, $5, 000 ir 
$10, 000.

Šie Jungtiniai Palūkanų 
Lakštai galimi pirkti grynais 
pinigais arba patogiu Monthly 
Savings Plan, pradedant lakštų 
vienetus po $100.

DVEJOPO PIRKIMO RIBA 
Jūs galite pirkti įvairius 

Canada Savings Bonds sumoje 
leidžiamus net iki $30, 000. 
, Be to,"S24" ir "SR" lakštų 

savininkai gali vėl investuoti 
savo pajamas iš pasibaigu

sių lakštų į naują lakštų seriją.
PIRKITE JAU DABAR
Milijonai kanadiečių šiais 

metais vėl pirks Taupomuosius 
Kanados Lakštus. Ir kaip gali 
skubiau nueik į savo banką pas 
investacijų agentą, paęitikėjimo 
kompaniją arba į kredito uniją 
ir pasinaudok padidinta palūkanų 
norma. Viską atlik dabar, tai 
išvengsi spūsties 1

Didelis pasirinkimas
Jungtinės arba reguliarios palūkanos

žydams ^sunkumų prekyboje. 
Juokas ima tuos; kttrife nusi
mano ir nusimanė apie Lie
tuvos ūkinį gyvenimą. Žydai 
dėl to nenubiednėjo. Žydų 
rankose buvo: miško eks - 
porto prekyba, linų, lentpjū
vės, statybos medžiagų, vi
soks eksportas ir importas 
(90%), mažmenų visokia pre
kyba ir didžioji bei inažoji 
pramonė (80%). Be to, žydai 
pasidarė supirkinėtojais 
"Lietūkiui", "Sodybai", "Pie- 
nocentrui" ir kt.

F. B. Ashkėnas gali patik
rinti nacionalizacijos aktus, 
tuomet’ žinos, keno rankose 
buvo turtas Lietuvoje.

Lietuvos žydų sionistų or
ganizacija siųsdavo raportus 
į Sionistų Centrą Šveicari- 

' jon hebrajų kalba. Žydų or
ganizacijų archyvai karo 
metu 1942 m. atsirado, vo 
kiečių įsakymu, V. D. Muzie
jaus patalpose. Ten, iš Ber
lyno atvykę vokiečiai spe
cialistai knisosi po archyvus, 
mokėdami hebrajų kalbą.Ten 
dirbo ir vienas lietuvis D., 
kuris mokėjo vokiečių ir 
hebrajų kalbas.

Tuose sionistų raportuose 
buvo liejama daug pamazgų 
ant lietuvių valdžios, nors 
Lietuvoje jie labai gerai gy
veno. Pats D. tuos faktus 
man pasakojo ir stebėjosi 
jų melais.

Žydai savo tikrąjį veidą 
parodė prisidėdami fiziškai 
ir moraliai prie lietuvių tau
tos naikinimo Sovietams o- 
kupavus Lietuvą 1940. VI. 15 . 
Tą mes visi matėme ir per
gyvenome. Neteko girdėti, 
kad koks žydas pagelbėtų, 
padėtų lietuviui, kuris buvo 
NKVD kankinamas...

Hitlerio- Stalino sukelta
me kare žuvo apie 1 mil. lie
tuvių. Laisvajame pasaulyje 
dar apie 1 mil. lietuvių gyve
na, išsibarstę po viso pasau- 

(Nukelta į 6 psl.)
1978.XU8

skriaudžiamas keno nors ki - 
to Sąskaita. Štai "Naujienos" 
metą į domią' ‘ prielaidą, kad 
"Draugo"bendradarbiš , gali 
gauti dvarą Lietuvoje ar net 
dačą kur nors prie Maskvos, 
na o "Nepriklausomos Lietu
vos "talkininkui, "Naujienų " 
nuomone, jokios premijos 
nenumatomos. Kodėl? Bai
siausia nelygybė, diskrimi - 
nacija, teisių pamynimas , 
piktas užmojis ? Vadinasi, 
dar kartą pasitvirtina tai
syklė, kad šiame pasauly dar 
vis nėra teisybės.. . Bet ką 
ten pradėti kalbėti apie da- 
čas, kai "Naujienos"* nepa
siūlo nė pačio kukliausio va
sarnamio kur nors prie 
Birštono, Druskininkų ar 
Kuršių Nerijoje.

Baigiant šį gracingą žo
dinį apsikumščiavimą su 
" Naujienų" žodinio sporto 
mėgėjais,negali pamiršti ir 
tų skaitytojų— šiuo atveju , 
žiūrovų- kurių kantrybė turi 
ribas, saikąir skonį. Vienas 
kitas turbūt visiškai nesu
pras ir nenorės jungtis prie 
tokios rūšies laikraštybos 
sportinio jumoro. Kiti(kas 
žino, kurių daugiau... )Nuo- 
širdžiai kvatosis ir lauks tų 
žodžinių pasispardymų tą - 
sos. Juk pats laikas visai 
mūsų spaudai duoti skaity
tojui bent kiek lengvesnio 
pasiskaitymo ir bent kiek 
šypsenos. Jau ir taip išei- 
viškame gyvenime daug ką 
imame ir sutinkame visu 
rimtumu, o jumoro skiltys 
spaudoje pernelyg retos ir 
liesos. Tegu ir šioji leng
vojo žanro polemika su 
"Naujienomis" tebūna su
prasta ir priimta lyg ir kaip 
pridėtinė "Spyglių ir Dyglių?' 
mišrainė, geresnės nuotai
kos ir lengvesnės kraujo a- 
pytakos sužadinimui. Lauk - 
tinas ir talentingų dr. S. A- 
liūno ir Vytautės Žilinskai
tės įsijungimas ar bent pa - 
teisėjavimas šion žodinio 
sporto arenon.

3 p»t.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
Iš.'

GYVENIMO IR MIRTIES, LIKIMO
IR LAIMĖS SAMPRATA LIETUVIU 

MITOLOGIJOJE
. . Ojos vyras miegojo. Ragana pajėmė peilį ir paplovė 
Jos vyrą. Išjėmė plaučius ir kepenis, praeidama įmetė Į 
mares. Ponia nežino, ką Ji ten padarė.

Susibėgo visi keturi vėjai pas motiną savo pasikiau - 
sinėt naujynų. Žiūri, kad motinos sode suvytę visi obūliaĮ.

- Dėl Ko čia teip , motuš, yra?
-Rėkiant žiūrėti, musėt tas mūsų prietells negyvas y- 

ta, kur mūsų sodą dabojo.
Rado jį paplautą. Pradėjo ieškoti po krantus, vandenis 

plaučių jo. Pamatė - vėžys labai didelis bevelkąs į olą. At- 
jėmė plaučius ir kepenas. Šiaurinis vėjas panėrė į mares 
ir išnešė gyjančio vandenio ir gyvuonies. Sutepė, sumaz - 
gojo - stojos sveikas ir gyvas. Klausia: '

-Kur ta pana dingo?
-Nežinau, aš buvau užmigęs.
-Tu buvai paplautas.

Mūsų segmentas susideda, kaip minėjome, iš dviejų epi
zodų', aprašančių herojaus mirtį ir jo prisikėlimą.

Mirties procesą reikia padalinti į tris atskiras fazes: 
1) Papiovimą 2) Plaučių ir kepenų įmetimą į vandenį 3) Jų 
nugabenimą į vėžio olą.

Mirtis tai nėra paprastas perėjimas iš vieno stovio į 
kitą, ji yra komplikuota, per autonbmiškus etapus pereinan
ti, procedūra. Ją galima atvaizduoti kaip dviejų logiškų o- 
Plaučiai

Plaučiai ir kepenys laikomi, lietuvių antropologinėje 
galvosenoje, kaip patys svarbiausi kūno organai, kuriuose 
koncentruojasi žmogaus sveikata, jo jėgos ir iš viso gyvy
bė. Nestebėtina, pav-, kad vienoje pasakoje tėvas, užpykęs 
ant savo jauniausiojo sūnaus už jo apgavimą, liepia jį į 
’’girią išvežti ir su k a p o t i ir J žemę įkasti, o ženk
lą parnešti pl a uč i us ir kepenas.’

Šiuo atveju plaučiai ir kepenys yra įrodymas, kas sū
nus jau nebegyvas. Tačiau tai tinka tik žmonėms, o ne 
aukštesnės rūšies būtybėms raganoms : vieną tokią 
raganą esą pavykę sudeginti, naudojant vasarojaus šiaudus, 
"tik likę nesudegę jos plaučiai ir pilvas (greičiausiai, 
-kepenys)'.'

Dar įstabesnis atsitikimas aprašomas sakmėje apie 
merginą, kuri mokėjusi "sugauti tris vėles, keliu beeinan - 
,čias". Herojui pavykus surasti merginį iš nuovargio už - 
migus, jos motina-ragana, "prarėžus jo pilvą, plaučius iš
plėšė. Toji duktė bėga į vidų , skubina. Žiūri ir mato mo - 
tiną, plaučius per ąslą rankoj nešant. Ji iš motinos išplėšė, 
įdėjo atgal ir susiuvo. Ir vėl jis miegojo, kaip miegojęs 
(tas pat pasikartoja tris sykius). Ragana ribri ka- 
nečnai įmesti tuos plaučius į tą katiliuką, kur virė vanduo" 
Mergaitė, gelbėdama herojų ujo mirties, tuo bū du-į r o dė -, 
kad jinai "moka sugauti tris vėles, keliu beeinančias(o tas 
vėles- kad plaučius, dūšią sudėjo atgal)".

Šis itin įdomus tekstas identifikuoja plaučius su ’’ dū
šia, atskleisdamas prieškrikščionišką kūno ir sielos dich
otomijos dar nepažįstančią, "kūniškos dvasios" sampratą.

Jis aiškiai apibūdina ir vėlės sąvokązvėlė- tai iŠ kūno pa
sitraukusi "dūšia", "keliu beeinanti" į mirtį, lygiai taip 
paLkaip plaučiai, raganos per ąslą nešami, "keliaują" į 
verdantį vandenį, kuriame jiems lemta suvirti, išnykti. Vė
lė gali reikštis "dūšios", ''’kvapo", "dvasės", "garo" pa - 
vi dalu, bet jos gyvybinis, principas glūdi plaučiuose, ir jos 
gyvenimas turi bdigtis, kaip ir mūsų tekste, vandenyje.

Pažymėtina dar ir tai, kad šis gyvybės principas, kurį 
ką tik identifikavome kaip vėlę arba "dūšią", gali pasi 
reikšti ir kita, dalies figūra. Kaip žinoma, bedalis 
žmogus gali gyventi ir iš savo žmonos dalies ,ar net ir 
iš jam padovanoto avinuko ar šuns dalies . Dar daugiau: 
dalis gali būti perduodama,pereiti iš vienos būtybės į 
kitą. Štai aprašymas proceso, kuriuo paplautos karvės da
lis pereina į žmones: "Insidėjo į puodą (karvės)plaūčius, 
kepenis ir šiaip mėsos- verda, jau biskį pavirė; tuojaus 
nusipjovus davė moteriškė vaikam, pačiam ir pati praga - 
vo: žiuri...'.kad jau turi vaikai, pati ir pats da - 
lis". Visai nekeliant klausimo, ar dalis gali būti iden
tifikuojama su vėle-dvasia - tai pareikalaus atskiros 
studijos - reikia pabrėžti, kad ir šio‘ laimės -dalies 
principo buveine gali būti plaučiai ir kepenys.
Kepenys

Matome, kad k e p e n y s arbajeknos yra neatskiria
mos nuo plaučių, žmogaus ar gyvulio esminį gyvybinį prin
cipą aprašant. Kepenys , kaip ir šio žodžio etimologija 
rodo- tai gyvybinis šilimos centras:"Gerai apkaista ke - 
penos.su spragilais bekuliant", bet drauge ir žmogaus tem
peramento pasireiškimo vieta. "Jau man jakna kaista(aš 
jau pykstu),o dar jis vis erzdina ; ten randasi ir žmo
giškų pajėgų, Jo pastangų šaknys: jakni nti s reiškia 
"stengtis, dirbti per jėgą, pertenipti jėgas"; ten glūdi ir 
jo sveikata: jam "iš jaknų blakės byra", sakoma apie silp
ną, sergantį žmogų. K e pen a tad virsta ir moralinių y - 
patybių buveine, tapdama sąžinės sinonimu: "Mano kri
vi da eis tau ant kepenos t. y. ant sumnenės".

Dar per anksti būtų bandyti nustatyti funkcinį skirtu
mą tarp plaučių ir kepenų, ieškant kepenų specifinių atri - 
butų. Užteks tik priminti, kad graikų mitologijos duomenys, 
pavyzdžiui,čia nesiskiria nuo lietuviškųjų: graikų dievai 
yra nemirtingi, lygiai kaip nemirtingos yra ir jų kepenys ; 
erelis, pavyzdžiui, maitinasi prikaltojo Prometėjaus kepe
nimis, be‘t kadangi jos nemirtingos, tai ir erelis Jomis 
maitinasi amžinai.

Šitoks mirties, iš kurios negrįžtama, pasaulis yra 
griežtai atskirtas nuo gyvųjų, ne tik nuo žmonių, kurie, su
žinoję jo paslaptis, turi mirti, bet ir nuo dievų: Vėjo sūnūs, 
norėdami tirti jūros gelmių paslaptis ir bandydami tuo 
tikslu išpūsti vandenis iš marių, žūsta jų bangose. Tarp 
šio mirties pasaulio ir gyvųjų pasaulio yra tarpinė zona , 
apgyvendinta būtybių, kurios nėra nei tikri "gyvieji", i nei 
"mirusieji": tai vėlių, raganų (kurių plaučiai ir kepenys ne
bijo ugnies), vaidelių ir velnių pasaulis.

Tai pirmieji bruožai, kuriais galima pradėti apibūdin
ti lietuviškąją "pomirtinio gyvenimo" koncepciją.
( iš Metmenys 34\nr. , 1977 m.) A. J. Greimas

NUO PAŠIURTUS [Ų PLATANU MIGLOS LAŠA
PER AŠTRIAI KARPYTINIUS LAPUS - 
GEDULOTOS NAŠLĖS IR NAŠLAITĖS NEŠA 
CHRIZANTEMŲ PUOKŠTES į KAPUS...

NE ŠALNA PAKANDO, NE RUDUO NUSKYNĖ, 
NE ŽOLYNAS NUVYTO TRAPUS , 
O ŽMOGAUS ČIA BAIGĖSI GRUMTYNĖS, 
SIAUČIA DŽIAUGSMAS GILTINĖS KRAUPUS...

KIEK KAPŲ NŪNAI,. KUR NIEKS ŽOLYNO JOKIO 
NEATNEŠ IR NIEKS NEAPLANKYS, 
KIEK NAUJU BROLIŲ IŠGUITŲ ATOKIAI

Į TĖVYNĖS PUSĘ KREIPS AKIS
IR GEDĖS, KAIP ŽEMĖS NUŠLUOTŲJŲ SODŽIŲ 
ATSIVĖRĘ ŽAIZDOS, KLYKIANČIOS BE ŽODŽIŲ ’.

JOS BUVO RŪŠKANOS. SENTIMENTALIOS
TOS MANO VĖLINĖS KAUNE -
SU APŠVIESTAIS, NUGELTUSIAIS BERŽELIAIS, 
SU LAPAIS ČEŽANČIAIS, SU PLAUKIANČIA MINIA...

RAMIAI LIEPSNOJO ŽVAKĖS IR INDELIAI, 
O PAKASYNŲ MARŠAS VARIO KRUTINĘ _ 
DEJUODAMAS GRAUDINO MEDŽIŲ VIRŠŪNES 
IR AŠARINO MIGLA NUO ŠAKELIŲ,...

BE JOKIO TIKSLO EIDAMAS PER SPŪSTĮ - 
NEBUVO NIEKO TEN LANKYT NEI LIŪSTI - 
PRISIMINIAU MERGAITĘ MIRUSIĄ KADA IS...

PLAUKAIS, LYG TIE GELSVI BERŽELIŲ LAPAI, - 
GRAŽIAI GĖLĖM PAPUOŠTĄ SMĖLIO KAPĄ 
SU ŠIRDĮ VERIANČIAIS RAUDOJIMŲ AIDAIS...

XX
ANTANAS TOLIS

MIMA
(tęsinys

Minsko kalėjime buvo subombarduota, 
kalėjimo raštinė su visais kalinių sąrašais ir kartoteko - 
mis, todėl čekiątai nebežino, kokius kalinius jie biri. Kiek
vienas stengėmės kokiu nors būdu patekti Į tą išsigelbėji
mu nuo mirties dvelkiantį kiemą..

Daugel (skatintų, pašaukti čekisto, taip išsigąsdavo , 
kad drebėdami mikčiojo, negalėdami nė žodžio Ištarti . 
Štai, prie čekisto pribėgo mūsų tautietis studentas V. Ir 
į jo klaus imus drebėdamas atsa*kinėjo vokiškai. Jis buvo 
tuč tuojau grūste nugrūstas prie baltosios tvoros,stipriu 
čekisto kojos spyriu Į užpakalį palydėtas.

Sparčiai per tą filtrą kalinius košiant, retėjo kiemą ap
gulusi minia. Nenorėdami likti paskutiniais, ėmėme Ir 
mes artėti prie arčiausia stovinčio čekisto. Visų pirma , 
pakilo ūkininkas <p. Nemokėdamas nė žodžio rusiškai, jis 
nutarė vaidinti nebylį* Prisiartinęs prie čekisto,keistoje 
pozoje sustojo prieš jį Ir Į jo klausimą tikrai nebyliškai • 
ėmė mosikuoti rankomis,lyg aiškindamas,kad nieko ne - 
supranta Ir negirdi. Čekistas pakeltu tonu pakartojo klau
simą,bet jis Ir dabar taip pat mosikavo rankomlą. Tada 
čekistas,blaurlal nusikeikęs, griebė ūkininką G.už peties 
Ir smarkiai pastūmė,kita ranka rodydamas baltosios tvo
ros link.

Iš lietuvių tarpo Iki šiol tik keliems pasisekė patekti 
prie kriminalinių nusikaltėlių. Jų tarpe buvo Ir pensinin
kas L. .kuris dabar atrodė lyg dvigubai sulinkęs šimtame
tis senelis. Puikiai mokėdamas rusų kalbą, Į čekisto šab
lonišką klausimą atsakė patekęs kalėjlman už vištos pavo
gimą nuo kaimyno, o apie straipsnius nieko nesuprantąs Ir 
nežinąs,kuris jam buvo pritaikintas.

Pagaliau pakilau nuo žemės Ir aš. Pribėgęs prie 
čekisto, tuojau buvau užklaustas apie tą prakeiktą straips
nį. Atsakiau, kad straipsnio nežinau, o suimtas esu tik 
prieš tris savaites.

-Už ką? - pertraukdamas,skuvlai paklausė čekistas.
-Už suklastojimą, - atsakiau.
Skubiai permetęs mane tiriančiu žvilgsniu, čekistas , 

parodęs kriminalinių kalinių link, trumpai Ištarė:
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Jau buvau bebėgąs, bet staiga buvau grąžintas kito , 

"tardymą" Iš toliau stebėjusio, vyresnio čekisto.Daužy - 
damas mane kumštimis Ir grūsdamas prie baltosios tvo
ros, jis rėkdamas aiškino, kad .girdi, aš esąs Iš Kauno - 
jis puikiai atsimenąs mane,kai aš buvau atvežtas Į Mins
ką.

-Drauge tardytojau, būk akylesnis- čia yra dar daug 
tų prakeiktų lietuviškų šunų Ir buržujpalalklų; žiūrėk, kad 
jie visi būtų čia’. - rodydamas Į baltą tvorą,karščiavosi 
vyresnysis čekistas.

Atsidūriau prie baltosios tvoros tarp masės čia jau 
sėdinčių kalnių. Pamačiau,kad bevelk visi lietuviai pate
ko čia. Prie vieno tautiečių būrelio prisėdau Ir aš.Susė
dus Tų kalinių veidai lyg nebe Iš šio pasaulio. Aklų žvilgs
niai sustingę, o kūnai , Į-odos, lavonu ėmė dvokti. Visi ty-. 
11. Niekas nebekalba apie pažadėtus pietus. Nebesimato 
nė šulinio link šliaužiančių Ištroškusiųjų. Visi tik žiūri 
sustingusiais žvilgsniais kažkur prieš save. Žvilgterėjau 
Į krauju nusileidžiančios aaulės nudažytą padangę,po ku
ria paliko tėvynė Ir viskas. Karti ašara,užkliūdama sų- 
lysuslo veido įdubimuose, nukrito Į Išdžiūvus} kalėjimo 
kiemo smėlį.

Kalinių surūšlavlmas baigtas. Vėl suūžė daugelio 
sunkvežimių motorai, Ir pirmasis sunkvežimis sustojo 
prie kalėjimo vartų.

-Ar jau baigta? - riktelėjo čekistų viršininkas,kreip
damasis Į mus klausinėjusius čekistus.

- Taip, jau*. - pasigirdo keliolikos čekistų atsakymas.

Dingo paskutiniai Červenės trobesiai. Kelias, kuriuo 
mes vežami, raitosi visokiais vingiais, kol pagaliau nuk
rypsta pietų pusėn. Staiga sustoja mūsų sunkvežimis, o po 
jo Ir kiti, užpakaly važiavę.

- Na, gyvai, gyvai, lipti lauk’. - rėkė visose pusėse 
čekistai, buožėmis paragindami.

• ' I
Vargais negalais Išlipome ant kelio. Ištuštėjo ir kiti 

sunkvežimiai, Apsižvalgiau aplink.Užpakaly dar matosi 
Červenės kontūrai, o priešaky už kelių šimtų metrų miš
kas, kurio vieną kampą kerta mūsų kelias. Aplinkui kurti 
tyla,kurią drumsčia'kalinių judėjimas Ir čekistų keiksmai

-Kolona pirmyn’. NesIžvalgyti*. Kas atsisuks, tuqjau 
mirs’.

Po tos komandos visa beformėikalinių masė pajudėjo, 
miško link. Trumpai žvilgterėjęs į šalis, viską , puikiau
siai supratau.. .Kolonos šonuose nebesimatė varovų. Jie
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visi liko užpakaly su parengtais šauti ginklais. Nesąmo
ningai stengiausi įsibrauti į kalinių minios vidurį. Kali
niai slinko pirmyn, lyg neprotaujančtų gyvulių banda, jau į 
visai arti esantį mišką.

Ūmai iš abiejose kelio pusėse esančių krūmokšnių 
pasigirdo pragariškas kulkosvaidžių tratėjimas. Tirštas 
kulkų lietus, s migdamas Į kalinių kūnus, vertė juos į krau
ju paplūdusių lavonų krūvas. Neapsakomai balsūs, mirti
no siaubo apimti, kalinių balsai, rodos, norėjo nustelbti 
bevelk be perstojo iš krūmų sklindantį kulkosvaidžių tra*, 
t ėjimą. Vieni kaliniai puolė veidais į Žemę, beprotiškai 
verkdami, bučiavo kelio dulkes, paskutinį kartą atsisvei
kindami su žeme, kiti puolė ant kelių Ir, uštlesę į dangų 
rankas, beprotiškai šaukė Viešpatį pasigailėjimo.

- Viešpatie Aukščlauslas,pasIgaUėk mūsų gyvybių ’. 
įLelskk dar bent truputį pagyventi! Prisiekiame,kad esa
me nekalti’. O,Dieve’. Dieve*.

Tie Isteriški balsai staiga virto į balsų gargaliavimą, 
o kalintų kūnai, susmukę kelio dulkėse, apsipildavo trykš - 
tančtu krauju. Kraujo srovė tuojau pavertė kelio ( dulkes 
kruvina pelke.

Kai kurie kaHniai leidosi tiesiog į kulkosvaidžių liz - 
dus ir metėsi per griovį su baisiu klausimu "Už ką?"! Už 
ką?! ", - bet Staiga išsitiesdavo su paskutiniu klausimu 
lūpose kulkų suplėšyti kūnai.

Vos tik išgirdęs pirmuosius mirtį skelbiančius šūvius, 
kritau ant žemės ir nuriedėjau į griovį, kurio dugne buvo 
pažaliavęs tirštas dumblas, o pakraštyje augo apdulkėjusi 
žolė. Lyg kieno mestas, trenkiausi į tirštą dumblo masę , 
gilo kai į ją įsmegdamas. Gulėdamas pusiau aukštlenlnkas, 
pusiau ant šono, stengiausi atrodyti negyvas.

Šalia manęs ant griovio krašto, lyg dalgio kertami, ė-, 
mė kristi kulkų suplėšyti kaliniai. Krisdami vienas ant 
kito, siaubingai gargaliavo ir tampydamiesi mirė. Jau ne 
proto, o vien tik instinkto užvaldyti, kaliniai lipo vienas ant 
kito, slėpėsi vienas už kito, norėdami išvengti neišvengia
mos mirties.

Guliu visai nejausdamas, kad esu gyvas, ir išsiplėtusiomis 
nuo siaubo akimis matau visą kelyje vykstantį pragarą.

Nepaliaujantis pragariškas kulkosvaidžių tratėjimas pa
mažu perėjo į lėtesnį, su didesnėmis pertraukomis, tratė
jimą, o netrukus ir visai nurimo. Tik vis dar : girdėjosi 
tankūs karabinų šūviai, maišąs! su čekistų keiksmais ir 
kur ne kur girdimais baisiais mirštančių stenėjimais. Pa
galiau nutilo ir Jie.

( bus daugiau )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Gal tai buvo mažoji
Lietuviu Diena?

Po Šios vasaros pradžio
je Pasaulio Lietuvių Dienų 
Toronte puikaus pasisekimo 
atrodė, kad šį rudenį ruošti 
tradicinę—metinę Kanados 
Lietuvių Dieną jau nebuvo 
gyvo reikalo. Tačiau š. m. 
spalių mėn. 7 d. į Londoną 

:iš Toronto, Hamiltono, Delhi, 
Rodnęy ir kitų artimesnių 
■apylinkių ? suplaukė • tokia 
gausybė tautiečių, jog mūsų 
kultūrinis parengimas, da
bar/ madingai vadinamas 
SPAUDOS BALIUS, praėjo 
su geru pasisekimu.

Jau kelinti metai Londono 
\ apylinkėje šios rūšies pa

rengimo vyriausias inicia
torius ir vykdytojas yra 
londoniškis E. Dan i liūnas , 
labai veiklus visuomeninin
kas, buvęs ilgametis lietuvių 
bendruomenės Londono A- 
kės Valdybos p-kas ar na
rys bei kitų lietuviškų orga
nizacijų darbuotojas.

Spaudos Baliuje(lietuviŠ- 
'lau—• iškilmingame vaka - 
x-e ar pokylyje) dalyvavo ša
lia aukščiau minėtų apylin
kių tautiečių ir jų Apylinkių 
Valdybų P-kai ar jų atsto - 
vai. Tai gal nebus pernelyg 
perdaug pasakyta, kad tai 
lyg buvo suvažiavimas, o gal 
šį parengimą galima būtų 
pavadinti ir Mažąja Lietu - 
vių Diena. Parengimo tiks
las- lietuvybės parėmimas . 
Konkrečiau sakant— mūsų 
išeivijos patriotinės spau - 
dos parėmimas. Esamomis 
sąlygomis mūsų spaudos 
parėmimas be abejonės rei
kalingas, net būtinas,

Parengimas vyko Conna
lly pastate "Plumbęrs’’erd- p 
vioje salėje, Londone 523 
First St. Meninę dalį šį 
kartą atliko torontiškis jau
nimas: taut. Šokių sambūris 

’Atžalynas* ir patrauklioji 
mergaičių- dainininkių tri-*

L. £1 man ta s

julė'Vasaros Garsai!
n Atžalynui! kaip žinome, 

vadovauja iškilioji Silvija 
Martinkutė- Leparskienė, 
buvusi Kanados Lietuvių B- 
nės Krašto V-bos Švietimo 
Komisijos P-kė. Ji gerų 
talkininkų ir sambūrio tė - 
vų komiteto remiama yra 
sutelkusi gražų, šimtą pa
siekusį jaunimo būrį lietu r 
viškam liaudies- tautiniam 
šokiui ir dainai. Prieš vie - 
šuosius pasirodymus, "At
žalynas* valandomis repe - 
tuoja porą kartų J savaitę 
ir jaunimas ten,laiko negai
šina, bet dirba ir todėl su
daro kultūringą, suslkiausu- 
sį bei brandų liaudies meno 
atlikėjų vienetą.

Malonu buvo stebėti jų pa
sirodymus. Tai ne atskirų 
šokių ar vikrybių pade
monstravimas, o darni, ke
liolikos Šokių, dainai paly
dint, pynė, pilna gražių deri
nių, vaidybos, ritmingų jude
sių. Tai 
sutartinė, 
jaunimas 
Atžalynas
daugelį Kanados ir Amerikos 
lietuvių kolonijų. Visur juos 
lydėjo pasisekimas. Karštai

jaunystės žydinti 
Todėl sambūryje 

noriai dalyvauja. 
yra aplankęs jau

M

’’Atžalyno” tautinių šokių grupės dalis. Nuotr. S. Varankos.

FILMU F¥XSAULYJE Algirdas Gustaitis

KAPRIKORNAS 
PIRMAS

Angliškai: Capricorn One. 
Warner Bros, filmas. 
Veiksmas vyksta ateityje. A- 
merikiečių raketa į Marsą.

elios sekundės. prieš iš- 
skrendant, astronautai iš
šaukiami iš prisirištų guo
lių raketoje. Greitai, grei
tai t Jie malūnsparniu ir lėk
tuvu nuvežami visai kitur.- 
Raketa išskrenda be jų.

Kažkas vyriausybės aukš
tumoje padarė sąmokslą. 
Viskas taip surežisuota, kad 
Huston astronautų stotis su 
jais kalbasi ir pasauliui duo
da televizijos naujienas, pa
sikalbėjimus au pačiais ast
ronautais (James Brolin,, Sam 
.Waterston ir O. J. Simpson). 
Net žmonos su jais "kalbasi, 
kai iš tiesų tie yra kaliniai 
kažkur Amerikos dykumoje.

Apgaulę bandanteiji išaiš
kinti dingsta iš pasaulio. 
Bet žurnalistas (Elliott Go
uld), talkinamas vieno ast
ronauto žmonos (Brenda 
Vaccaro ) išaiškina ir iš- 
gelbsti vieną gyvą išlikusį 
astronautą (James Brolin) ir 
su juo atvyksta į jo ir dar 
dviejų astronautų laidotuves, 
dalyvaujant pačiam JAV-ių 
prezidentui.

Filmas pilnas netikėtumų. 
Bet aiškiai nukreiptas prieš 
Amerikos vyriausybę, ją į — 
velkant į melagystės rūbus. 
Nėra ko stebėtis, kad dauge
lis asmenų veikia pbieš JAV. i 
nes kas nenohi kovoti prieš 
blogį ? O pagrindinis blogis 
yra tokios rūšies žinių sklei
dimai.

Pagamino Lazarus-Hyams. 
Parašė ir direktoriavo Peter 
Hyams.

JEIGU GERI IR GALI GERTI— TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTĮ.__________________ __________ _________

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

susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcija*; patalpose (7722 
George Street, LaSalle, Que.) 8 vai. v ak. Susirinkimo kalbama 
lietuviškai. Jie atviri visiems. Ieškantiems pagalbos. Atėjąs 
pas mus — nebusi vienas. Jei nori daugiau Informacijų, 
skambink:

LaaaU G. 366-2548 (namą) arba 489-5391 (darbo tai.). 
S. 631, 6834. HenTlkai N. 277-7868.
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AKYS
Angliškai : Eyes of Laura - _

Mays. Vaidina Faye Dunaway, į/ ly f I
Tommy Lee Jones, Brad Dour ■ yL* \f I
r if. Produseris Jon Peters, _ _. j- f
pagamino Columbia Pietų- y/J / /\ Į

Gražuolių fotografei (Faye A 
Dunaway) akyse pradeda ro- 
dytis . baisiai nužudomų mo- 
terų vaizdai. Jas kažkoks W 
žmogus yla nuduria į akis. 0 
Po visokių pergyvenimų pa- A 
aiški, kad tuo siaubingu žu- a 

diku yra plicijos leitenantas x 
(Tommy Lee Jones). W

Filmas baisus, duodantis £ 
tik piktų idėjų. Nestebėtina, 
kad tokių žiaurumų prisižlū- 
rėję patrakę jaunuoliai, ar w 
šiaip mani jakai pradeda bai- £ 
sius f nekaltų žmonių žudy
mus -

Rankraštį parašė John Car- \ 9 "T •
penter. Koktu net pagalvoti. >—

Ruduo Visur

jiems plojo ir šio parengimo 
dalyviai

Programą gražiai paįvai
rino ir jaunųjų dalnininkų- 
Vidos Ir Aidos Dovidaityčių 
ir Aldonos Blakytės trijulė 
Vasaros Garsai! Manyčiau , 
kad. trijulei tiktų ir’Žydinčio 
Pa vasario1* vardas. Jos dar
niai padainavo kelias daine
les. Gražiai į dainavimą jun
gėsi ir puikiai akordeonu 
pritarė Aldona Biskytė. Ši 
trijulė, sakoma, Toronte į - 
sikūrė prieš porą metų, bet 
jau spėjo dainomis palinks
minti kia kurias Kanados ir 
Amerikos lietuvių apylinkes. . 
Dainininkės turi balsinę me
džiagą ir muzikinį pasiruo - 
Šimą. Girdėjau, kad šiai tri - 
julei pamiklinti savo pirštus 
žada pridėti ir solistas V. 
Verikaitis. Linkime joms- 
sėkmės.

Taigi, susirinkusieji pra
leido tikrai smagiai vakarą. 
Nuotaikas kėlė ir orkestras, 
deja, tik nesavųjų,samdytas .

Vienas kitas dalyvis lyg 
ir nusiskundė, kad įžangos 
bilietai buvę perbrangūs(15 
dbl. porai), tačiau vienas 
nuolatinis lietuviškų paren
gimų lankytojas rimtai mane 
bandė įtikinėti, kad tokiam

(Nukelta į 7 psl.)

Priešatostoglnė nuotaika • 
Nepaprastai graži ir šilta 

buvo . šiemetinė vasara To
ronto apylinkėje. Tokio pa
stovaus ir saulėto pro toron
tiškiai neprisimena. Džiau
gėsi juo ir vasarotojai ir va
sarviečių savininkai. Tik ū- 
kininkhi ir daržininkai būkš- 
tavo, kad jų pasėliai neišdeg- 
"tų. Bvuo didelė sausra ir be
veik jokio lietaus. Tačiau po 
vidurvasario lietutis pradė
jo mus dažniau lankyti, at
siduso žemdirbiai, atsigavo 
pasėliai.

Mano darbovietėje kasmet 
rugiapiūtė nuo pat- vasaros 
pradžios. Pas mus sugrū- 
dami ne tik savi, bet ir kitų 
įmonių darbai. Iš dirbančiųjų 
laukiama viršvalandžių netik 
darbo dienomis, bet ir poli - 
šio, t. y. šeštadieniais ir sekr 
madieniais.Maždaug tuo pan
čiu laiku pas mus gaminami 
3-jų didžiųjų 1 automobilių 
gamintojų spalvoti katalogai. 
Pasidaro nepaprasta darbų 
spūstis, sunku suprasti ką 
reikai pradėti ir ką užbaigti.

ATOSTOGŲ, PRADŽIA
Dėl šių ir kitokių priežas

čių šiemetinių atostogų j, pra
džią pasirinkau gana vėlyvą - 
rupiūčio 20 dieną. Penkta - 
dienį automobiliu išvykau į 
Otavą. Ten svečiavausi kele
tą dienų. O trečiadienį bu
vau jau pakeliui pas savo bro
lį Vladą gyv. New Jersey.

PILKOSIOS PANTEROS 
KERŠTAI

Angliškai: Revenge of the 
Pink Panther.

Tai jau ketvirtas-serijinis 
panašia antrašte filmas. Pa
gamino United Artists. Pro- 
duseris ir direktorius Blake 
Edwards.

Pagrindinis veikėjas "ne
įtikėtinas" seklys Clouseau, 
kurį vaidina Peter Selers. 
Jis įsivelia į visokias painia
vas ir pakliūva į neįtikėti
niausias pinkles bei nuotysušuko jis. "Šį vakarą New 
kingiausias išdaigas, vos “ 
vos nepasibaigiančias tragiš
kai. Dėl nepaprstos laimės 
ir neįtikėtino naivurho vis 
išsinarplioja ir pasirodo vėl 
besišypsantis.

Puikios filminės antraštės, 
pieštos Depatie - Freleng, 
pilnos lakios fantazijos. Ir 
patys filmai yra protingai 
parašyti (Blake Edwards) bei 
įgyvendinti. Tai vieni iš ne
daugelio filmų, kurie apjun
gia satyrą, humorą, krimi
nalą, moralę, pramogą. Ga
li būti skaitomi filmais pilna 
to žodžio prasme.

FUTBOLO RUNGTYNĖSE
Pas brolį atvykau apie pu

siau septynių vakare. Nebeti
kėjo jis kad atvažiuosiu. "Ei
name į futbolo rungtynes" —

Yorko "Cosmos" žaidžia pu
siau baigmines rungtynes su 
Portlando " Twisters". Tuč 
tuojau sutikau. " Bet tu, tur
būt alkanas esi? Mes aikš
tėje nusipirksime dešrelių ir 
alaus". Jis su draugu turįs 
įėjimo bilietus. Aš ne. Pa
skambino keliems pažįsta
miems, gal jie turį atliekamų. 
Bet jie neturėjo. Bilietų nu
sipirkau prie įėjimo iš vieno 
asmens.

Po pusvalandžio pasiekėme 
stadijoną. Virtinės automobi
lių ir autobusų susigrūdo 
prie įvažiavimų. Policijos ir

ony. 5
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O. 
portretą! - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

rt. «« aa,, SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
• CL, 3x3* oy/ I.

ĮVAIRIOS PROGOS____________

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ. NUO 11,30 iki 1 2 vai. nakties.

PROGRAMOS vedėjas
T e L. r

t
DARGIO DVASIA NESTIPRI

(Ar yra malda dar juoklngesnė, negukun. V. Zakarausko 
invokacijos pabaiga) ? — iŠ "Naujienų vedamojo nr. 236).

.. ."Mes meldžiame Tave Viešpatie, sustiprink dr. 
Vytauto Dargio dvasią, kad jis galėtų kartoti kartu 
su Apaštalu pasakyti: "Kovojau gerai... Teisusis 
Teisėjas suteiks man teisingo atlyginimo ■ vainiką. 
Palaimink ir visus tuos, kurie kovoji iškėlę tie - 
sos kardą... Palaimink čia mus visus, kurie val
gysime Viešpatie Tavo dovanas... Per Kristų mū
sų Viešpatį. Amen".

"Cosmos” tą Vakarą rung
tynes laimėjo 5:0. Sekmadienį 
baigminėse rungtynėse nuga
lėjo Tampa Bay "Rowdies" 
3:1 Tuo būdu antrus metus iš

stadijono pareigūnai tvarko Jack Brand, o trenerio padė- 
judėjimą. Milžiniško įkloto iš- jėju 32 metų New yorko lie- 
asfaltuota automobiliams sta- tuvis Klevečka.
tyti aikštė. Prie vartų unifor
muotos merginos surenka 
dviejų dolerių mokestį. Plaš
taka pilna banknotų. Kaip jos 
atsiskaito ? Juk jos jokio j pa'- 
kvitavimo neduoda. Gal • ne~ eilės tapo Š. Amerikos fut- 
pastebimos elektroninės ma
šinos suskaičiuoja atvyku
siuosius ?

Prieš akis stovi milžiniš
kas elipso formos gelžbeto-___ o ______ _______r
ninis pastatas. Pastato struk-1 reaguoja . Staigiais pašokl- 
tūra primena Nerono laikais 
statytą koliziejų Romoje. 
Erdvios ir patogios su atla
ša kėdėa. Kojos nenuvargsta. 
Galima gana laisvai judėti ir 
keisti kojų padėtį. Žmonės 
gana laisvai juda tarp kėdžių. 
Erdvus ir patogus koridorius 
aplink" visą stadijoną užtik-

. rina laisvą priėjimą prie sė
di mų-'Viytų. Koridoriaus šo
nuose karštų dešrelių, alaus 
ir vaisvandenių parduotuvės. 
Čia pat įrengta daug tualeti
nių kambarių vyrams ir mo
terims. Neteko prie jų paste
bėti susigrūdimo ar eilių. Pa 
ilguose elipso šonuose įreng
tos ištaigingos vėsinamos sa
lės su dideliais stiklo langais 
į žaidimo aikštę. Čia žiūro
vai patarnautojų aprūpinami 
valgiu ir alkoholiniais gėri
mais. Virš jų dar daug eilių 
sėdimų vietų.

Pati žaidimo aikštė ir kai 
kurios stadijono pastato da
lys neturi stogo. Vasaros 
metu toje vietovėje naktys 
yra karštos ir tvankios. E- 
sant dideliam žiūrovų skai
čiui, žemesnėse, vietose jau
čiamas tvankumas.

Stadijono talpa - 77000 sė
dimų vietų, keli tūkstančiai 
stovimų. Bilietų kaina nuo 
4-10 dolerių. Rungtynės gau
siai lankomos. Uniformuotos 
merginos (cheerleaders) pa
įvairina žaidynes. Abiejuo
se stadijono galuose įrengti 
dideli televizijos ekranai. 
Juose vaizdu ir garsu pakar
tojamos įdomesnės žaidimo 
detalės, o garsiakalbiais ra
ginami žiūrovai paploti ir pa
girti savo komandą.

Beveik visų Š. Amerikos 
■ futbolo komandų žaidėjai yra 
profesionalai, susamdyti iš 
Pietų Amerikos, Anglijos ir 
Europos valstybių. Ypatin
gas dėmesys kreipiamas į 
prieauglį, stengiamasi išau
ginti amerikiečių žaidėjus. 
"Cosmos" atsarginiu varti
ninku yra jaunas kanadietis

bolo meistru.
Moterys sudaro apie 40%- 

50% žiūrovų. Ir vyrai ir mo
terys labai į dėmiai ‘.<4 seka 
rungtynes ir karštai į jas

mais ir galingais šūkiais ly
di klekvlepą savo komandos 
sėkmę. Protestais ir baubi
mu reaguoja prieš (kiekvieną 
baudą suteiktą savo koman
dai.
RADIO PRIIMTUVO 
PIRKIMAS

Savo bendradarbiui, prieš 
išvykdamas atostogų,buvau 
pažadėjęs nupirkti ir atvežti 
iš JAV jo pasirinktą priim
tuvą. Kitą dieną vykau į Park 
Ridge N. J. to priimtuvo par
sivežti. Nuo brolio namų iki 
tos vietovės buvo apie 60 my
lių kelio. 1

Vietovę suradau gana .leng
vai. Ramus, vešliame žalu
myne paskendęs miestelis. 
Radijo įstaiga antrame aukš
te. Čia nieko negaminama, 
tik prekiaujama aukštos ko
kybės radijo priimtuvais ir 
siųstuvais. Tarnautoja, su 
kuria mano bendradarbis te
lefonu kalbėjęs yra 40-45 
metų amžiaus, liekna, aukš
toko ūgio moteris. Ji yra tos 
įstaigos sekretorė-išdinlnkė. 
Jos vyras - tos įstaigos di
rektorius. Iš girdimų tele
foninių pasikalbėjimų susi
dariau įspūdį esant jį geru 
radijo technikos ir kosntruk- 
cijos žinovu. Man teko pa
laukti kol aparatas laborato
rijoje buvo patikrintas ir iš
mėgintas. Su iždininke turė
jome malonų pokalbį. Pasa
kojo ji man apie savo dvi 
dukras ir kelionę į Toronto 
ir Montreal! prieš septyne
rius metus. Patikęs, jai Meno 
Muziejus Toronte, patikęs 
jai ir Montrealis. Papasako
jau jai, kad Meno Muziejus 
Toronte iš pagrindų persta
tytas. Taip pat užbaigta On
tario Meno Kolegijos statyba. 
Patariau jai aplankyti ir 
Kvebeko miestą. Ramstysian
ti skirtingą miesto architek
tūrą ir pasidžiaugsianti gra
žia to miesto padėtimi ir ap
linka.

(Bus daugiau).

PRENUMERATA $ 10.00 mataro ir $6.00 puaai matą.

KELEIVIS

5 psl.
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Hamilton
Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūrę* nuosovuose namuose —

“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.. Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas tekių patarnavimas.

Kapitalas — viri *12,000,000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)..........  6%
santaupas .......................8%
term, depozitus 1 m. .9% 
term, depozitus 3 m. 9’/z % 
pensijų fondas .............9’/4%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas ...11% 
naktin. turto pask..........10%

I

JAUNA PREKYBININKE
Jauną hamiltonietė Birutė 

Keršytė, Toronto mieste yra 
atidariusi aukso reikmenų 
prekybą. Parduotuvėje gau - 
narni Įvairūs papuoš a lai-re
težėliai, žiedai, apyrankės , 
laikrodžiai ir kiti auksiniai 
puošmenys. Parduotuvė ran
dasi didžiuose rūmuose Bay 
gatvėje 390 nr. , 16-to aukšto 
1604 kambaryje. Parduotuvė 
vadinama Jewelry Factory 
Inc. Iš lauko pusės jokio 
parduotuvės užrašo nėra,ta
čiau užsikėlus liftu į pami-

> nėtą aukštą, reikia ieškoti 
1604 kambario, ar parduotu
vės pavadinimo duryse.'

Jauna prekybininkė yra 
baigusi gimnaziją Hamiltone, 
čia ląnkiusį ir šeštadieninę 
lietuvių mokyklą, dalyvavo 
keliose jaunimo organiza
cijose. Puikiai kalba lietu - 
viškai. Drąsiai prekybinin
kei linkime gražios sėkmės.

Būtų gražu, kad lietuviai, 
planuodami pirkti auksinius 
papuošalus, užeitų į kalbamą 
parduotuvę pasitikrinti ir ką 
nors ten radę tinkamo jų 
skoniui, nusipirktų i? tuo pa
čiu paremtų drąsios tautie
tės gražias pastangas.

Teko girdėti, kad čia gali
ma nusipirkti tą patį pirkinį

pigesne kaina, negu kitose 
parduotuvėse. Čia talkinin - 
kauja dar dvi mergaitės-ha - 
miltonietės.

Beje, pažymėtina, kad ke - 
liaujantiems į Toronto auto
busu, tik 10 minučių kelio nu
eiti iki kalbamos vietovės 
nuo autobusų stoties. Zp.

GINTARINIAI AIDAI
Tai nauja lietuviška Radio 

Valandėlė, transliuojama 
kiekvieną sekmadienį - 2 — 
2. 30 vai. p. p. iš McMaster 
Radio stoties Hamilton, Ont. 
banga 93. 3. Ši lietuviška va
landėlė pradėjo veikti š. m. 
sausio mėn. pradžioje ir jos 
vadovu yra inžinerijos stu
dentas F d. Stungevičius, o 
jo padėjėja - Aušra Pleinytė. 
Visa programa esti labai 
puikiai paruošta ir yra gry
nai kultūrinio - tautinio po
būdžio, be jokių reklamų.

Tenka tik pas! džiaugti*mu
sų jaunos kartos žmonių ini
ciatyva ir pastangomis puo
selėjant lietuvišką veiklą.

Šiuo | gražiu pavyzdžiu, 
pirmoje eilėje, turėtų pasek
ti Torontas, kur tiek daug 
gražaus ir kultūringo lietu
viško jaunimo randasi.

H - tis.

DRĄSUOLIAI IR BAILIAI. . .
(Atkelta iš 3 psl.) 

lio kampus. Šieji gins 
lietuvių tautos garbę.kovos 
už laisvę, nežiūrint, kokio 
dydžio bus priešas.

Tiesa-visada laimi.Kas 
skelbia prieš kitą netiesą 
r visad pra lai tai .Taigi, 
mes ginsimės ir N.Y. rabino 
patarimo:"Jūs tylėkite, o jie 
tegul puola, kol nutils"- ne
paklausysime.

Jei lietuvių veiksniai iki 
dabar neapgynė lietuvių 
nuo šmeižimų, tai atskiri 
asmenys apgins, surašys tie
sos faktus, kas liečia lietu
vių žydų santykius nuo 1940. 
VI. 15. Drąsuolių lietuvių 
yra. Tai galima atlikti 
tik visiems gyviems 
įvykių liudininkams 
ben dra da rbiauj ant.

Laisvės kovotojai, sukili- 
minės vyriausybės -pulk. K . 
Škirpos ir J. Brazaičio -na
riai, gen. P. Kubiliūno tarė- 
rėjai ir kiti vok. okupacijos 
laikotarpio aukšti pareigūnai, 
savisaugos dalinių karinin
kai, buvę partizanų sukilėlių 
nariai, kurie dar gyvi ir gali 
rašyti, turi surašyti atsimi
nimus, iškeliant reikšmin
gesnius faktus lietuvių-vo
kiečių ir žydų santykiuose . 
Kiekvienas kitas, bro- 
li-sesę, rašykit, ką prisime
nat iš 1941. VI. 15- 1944. X . 
« 0S f ‘

ANTROJI MEDALIO 
PUSĖ

Geram karo vadui būtinai 
reikalingi ir gerai patyrę 
kareiviai. Be kareivių ir va
das yra nereikšmingas, net 
ir nereikalingas. Net ir did
žiųjų sąjūdžių arba ir tautų 
vadai, kaip mes juos beva- 
dintumėm, turi turėti pakan
kamai gerų padėjėjų, ištiki - 
mų ir visur juos lydinčių, 
jiems pritariančių talkinin
kų, gerai nusimanančių savo
se srityse bei įvairiose už - 
imamose pozicijose.

Panašiai yra ir su visomis 
kitomis mūsų organizuoto 
gyvenimo grupėmis.

Šiame rašinėlyje ir norisi 
pakalbėti apie tuos antraei-

Winnipeg
NAUJA PORA — VESTUVĖS

Jaunos lietuvaitės Zitos- 
BIrutės Drlaunevlčtūtės įvy
ko š. m. rugsėjo 23 dleną.Su- 
slrmko apie 165 dalyviai į 
Asslnlbola Christian Centre 
bažnyčioj. Čia visiems lau
kiant, tėvas Drlaunevlčlus 
atvedė dukrą prie altoriaus, 
perdavė Terry Wilson, jau
nikiui. Maldas skaitė vie
tinis klebonas, o vestuvinį 
palaiminimą sutelkė lietuvių 
parapijos kelbonas kun. Jus
tinas Rertašlus Ir pasakė 
įspūdingą pamokslą. Baigda
mas prtmtnė:"Mylėklte vie
nas kitą, būkite Ištikimi sa
vo šeimai Ir savo gyvena
mam kraštui". Pastebėtina, 
kad jaunosios Z Itos-Blrutės 
motina nelletuvė,bet jos abi 
aktyviai dalyvauja Ir lietu
vių parapijoj ir Bendruome
nėje .Taip pat Ir tėvas, Jonas 
D ragu ne v Ič lūs, Bendruome - 
n ės aktyvus veikėjas.

Po visų katalikišku apeigų, 
jaunieji su skaitlinga palyda 
nuvyko Į gražų, gėlių pilną 
Asslnlbola parką, padary
ti gražių nuotraukų.Llkus loji 
publika tuoj vyko Į Viscount 
Motor Hotel .Ja me jau laukė, 
atviras,įvairių gėrimų baras 
Ir šeimininkė su skania var

■------------ — karlene. Netrukus atvyko Ir
laikotarpio apie bolševikų to vakarolalmlngleji.Svečlal 
-nacių okupacijas ir siųsk stovėjo eilėje, pas trašlnėda- 
laikraščių redaktoriams ar ml į jaunųjų prisiminimų 
liet, veiksniams. Jei jūs to knygą. Kiekvienas sveikino,' 
neatliksite, tai priešai apie spaudė rankas, išreikšdami 
mus ir lietuvių tautą visokių savo nuoširdžius linkėjimus, 
melų ir kaltinimų prirašys ! Kun. J.Bertašlul sukalbė- 
Juk jau dabar mūsų priešų jus Invokaclją,prasidėjo val
yta tai padaryta. Tik mūsų šės.Lietuvių tarpe kllo"gln- 
dar neapsiginta.. . čas"- kokia bus vakarienė ?

Vieni sakė, kalakutiena, k lt l- 
(Phbaiga). (Nukelta į 7 psl.)

Ontario žemdirbystės minlsteris Bill Newman (viduryje)
tikrina spanguolių(Cranberry) derlių, kurio nuėmimas bu
vo spalio mėnesį. Iroquois Cranberry projektas pradėtas 
vykdyti 1970 metais ir jame dirbama apie 15 vietos asmenų 
Šių metų derlius siekia 135, 000 kilogramų uogų. ,

C Photos by Ontario Ministry of A griculture and Food)

lius , mums mažiau matomus 
ir girdimus, tačiau taipogi 
svarbius tyliuosius talkinin
kus, visur ir visiems pade
dančius.

Kas ir kaip mums be vado
vautų- organizacijų,, įvairių 
sambūrių arba ir krašto val
džios viršūnėse, be atatin
kamo pasekėjų skaičiaus, be 
juos visur remiančių, palai
kančių ir jiems talkinančių , 
visiškai nieko neįmanoma 
būtų daryti. Net ir labai ga
bus, gudrus, visų gerbiamas 
vadovaujantis asmuo, be kitų 
nuoširdžios paramos, kaip 
ta patarlė sako: "Aukščiau 
bambos niekados neiššoktų". 
Be talkos, jis būtų bejėgis, 
net gražiausi sumanymai- 
neįgyvendinami.

Gražiai praėjus kokiam 
nors renginiui, paprasčiau
siai vadovavusiems mes pa
dėkojame, juos pagerbiame 
gražiu žodžiu, kartais gėlių 
puokšte, o neretai ir vieša 
padėka spaudoje. Visa tai 
gražu, kultūringa, netgi rel - 
kalinga. Bet dažniausiai tai 
būna tik viena medalio pusė , 
ir dargi ta menkesnioji.

Kitoje medalio pusėje-ki- 
tas vaizdas:ten mes ir ma
tome visus tuos mums ma - 
žai žinomus, garbės nejieš- 
kančius talkininkus, be ku
rių nė vienas iš mūsų dides
niųjų, gerai pasisekusių pa - 
rengimų,deja, negali apsieiti.

Kas surinks loterijai lai
mikius, pasirūpins skelbimų 
reklamų, bilietų paruošimu , 
jų platinimu ?Kas dirbs vir
tuvėje prie maisto,baro, pri
žiūrės bendrą parengimo 
tvarką ? Kas koordinubsv 
praves programą, loteriją, 
paruoš salę, papuoš stalus , 
sceną? Žinia, kad visiems 
šiems darbams taipgi reikia 
ne tik laiko, bet ir atatinka
mai nusimanančių asmenų.

Visi šie suminėti paren
giamieji darbai iš šalies 
žiūrint, kaip ir nematomi, 
neatrodo reikšmingi, dauge- 
lię> nepastebimi. Tai vis tų 
"mažutėlių", tyliųjų talkinin
kų darbas.

Nelaiminga ta organizacija 
grupė ar bendruomenė .ku
riai jau trūksta ar neatsi
randa šitokios paskirties 
talkininkų, be kurių savano - 
riško padėjimo ir pasiauko
jimo, niekados nieko gėrės - 
nio padaryti neįmanoma.

Gudrus .geras šeimininkas 
visuomet įvertina, myli ir 
pasitiki jam talkinančiais, jų 
neišnaudoja, nespaudžia, 
prieš juos nesididžiuoja sa
vo išmintimi. Šitaip elgdar 
masis jis visuomet susilau
kia pasigėrėtinų rezultatų, 
net sunkiausių ir >. Ididėlių 
darbymečių metu. Tik svei
kas,nuoširdus vadovaujančių 
asmenų planavimas, gražus 
visapusiškas bendravimas , 
visuomet duoda ir gražių, 
brandžių vaisių.

Aiškesniam viso to pa
vaizdavimui pavyzdžių ieš - 
koti nė nereikia. Tik žvilgte
rėkime čia pat aplink mus, 
ir visą aiškiai matysime 
kasdieniniame pro mus pra
bėgančiame gyvenime.

Dažnai mes įpėgstame sa
kyti: "Praėjo jau tie laikai, 
ir daugiau stebuklų nebėra".

Kiek ilgiau ties šiuo po
sakiu stabtelėjus, o ypač 
daugiau įsigilinus į tikrąją 
šio rašinėlio mintį- visgi, 
dar ir šiais laikais ir šian
dieną, net iš visos krūtinės 
Būtų galima sušukti: taip, 
stebuklai dar ir šiandieną y- 
ra galimi ir neretai jie į- 
vyksta čia pat, arti mūsų.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame g^ gg g^ M Hli M 
TORONTO LIETUVIŲ PA fc/l/vl Z| 
KREDITO KOOPERATYVE ---- ”

MOKA: = IMA:
už 3 m. term, indėlius = _ . .

9% už 1 m. term, indėlius | 9/*% u* «m- P«ko,« 
8^į% už pensijų ir namų planų E

speciali taup. sųsk. = 9’/2% už mortgižius
už taupymo s-tas

6% ~ už čekių s-tas (dep.) =
1 AKTYVĄI virš 2jono 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 West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

V Bačėnas All Seasons Travel, b.o.
1551 BloorStreet W, 

TORONTO, ONTARIO , roOOCOl
M6P iA5 tel. 533-3531

PASIKEITIMAI LIETUVIŲ 
NAMU VALDYBOJE

Š. m. spalio 5 d. posėdyje 
LN V-bos p-kas .Jurgis 
STRAZDAS pareiškė, kad, 
susilpnėjus sveikatai,jis pa
sitraukia iš pirmininko pa
reigų, tačiau ir toliau lieka 
Valdyboje.

J. Strazdas naujuoju pir
mininku pasiūlė ligšiolinį 
vicepirmininką Algį SENKŲ, 
kuris toms pareigoms buvo 
ir išrinktas. Po persitvar
kymo, LN Valdybos sudėtis 
yra tokia:

Pirmininkas- Algis Sen
kus, vicep-kas- Henrikas 
Lapas, iždininkas-Jonas Sli- 
vinskas, sekretorius- Val
teris Dauginis, Visuomeni
nės Veiklos koordinatorius- 
Teodoras Štanulis, Statybos 
koordinatorius- Osvaldas 
Delkus; nariai- J. Strazdas ., 
S. Kuzmas, B. Jackus, J. Ci
cėnas ir E. Bedarfienė.

Kiek ankščiau iš LN Val
dybos pasitraukė A. Šileika 
ir G. Beresnevičius. Jų vie
toje į Valdybą įėjo kandida
tai: E.’ Bedarfienė ir J. Ci
cėnas.

Pagal šį persitvarkymą, 
visi administraciniai reika
lai yra LN Vedėjo žinioje.

SPALIO 9-OJI TORONTE
Sunkioj kovoj už būvį, o 

Vilniaus nepamiršk,lietuvi.. 
Šiais metais Spalio 9-ąją 
VKLS-os Kanados vilniečiai 
prisiminė sekančiai:

prisidėjo prie Tautos 
Šventės parengimo minėji
mo, kuris įvyko rugsėjo 24 
dieną, Toronte Lietuvių Na
muose. "Tėviškės Žiburiuo
se" nr. 40, spalio 5 d. ,pri - 
minė lietuviškai visuomenei 
apie klastingą Pilsudskio- 
Želigowskio politiką Lietu
vos atžvilgiu straipsnyje 
"Lenkai jėga ir apgaule užė
mė Vilnių".

Spalio 9-ajai buvo užpra - 
šytos šv. Mišios,kurios buvo 
laikomos sekmadienį, spalio 

)

8 dieną: Lietuvos' Kankinių 
parapijoje Mississaugoje, 
Prisikėlimo parapijoje To
ronte ir Lietuvių Evangelikų 
Išganytojo parapijoje. Visos 
mišios buvo iškilmingos ir 
laikomos už Vilnių Ir Vil
niaus kraštą kovojusius ir 
žuvusius tautiečius. Pa 
mokslai taip pat buvo pritai
kyti Spalio 9-os dienai pri - 
s i minti.

Sj 9.llo 8 d. ."Tėvynės Pri- 
simii. mai" radio valandėlė
je, Toronte, 1:30 v. p. p., VK 
LS-os Kanados Krašto V - 
bos įgaliotinis B. Saplys.V-' 
bos vardu tarė trumpą žodį, 
pritaikytą tai liūdnai dienai 
prisimint/.

Spalio 9-oji,Lietuvos sos
tinės netekimo diena- tai la-, 
bai skaudi diena lietuvių tau
tai, Ir kas yra keisčiausia , 
kad tą neišpasakytai skaud
žią skriaudą pądarė mūsų 
buvę unijos "broliai", krikš
čioniškoji lenkų tauta. Jai 
Vilnius buvo tik apleistas, 
provincijos miestas.o Lie - 
tuvai- širdis,prestižas ir

Stepas Varanka

ADVOKATAS A. PUTERIS 
kandidatuoja į mokyklų pa
tikėtinius — Seperate School 
Trustee, Ward 2, lapkričio 
13 d. rinkimuose.

Jo priešrinkiminėje pro - 
gramoje yra šie siūlymai: — 
Katalikų Mokyklos turiaugš- 
tesnius standartus negu viešo 
sios mokyklos; Katalikų Mo
kyklos turi gauti didesnę dalį 
švietimo biudžeto; Katalikų 
Mokyklos, kurios yra perpil
dytos, turi, turėti teisę naų^.'- 
doti tuščias patalpas viešose 
mokyklosė; Pensininkai turi 
gauti pašalpą iš provincinės 
valdžios už švietimo Mokes
čius; Švietimo Taryba privalo 
skirti didesnę dalį pinigų Mai
ronio lietuvių mokyklai.

Dėl informacijos, paramos 
ir plakatų prašo kreiptis vi
sus į rinkiminę būstinę, 1551 
Bloor St. West, .Toronto, Ont.

NĖPRIKLAŲSOMA LIETUVA
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PL Dienų Įspūdžių
Skeveldros — S. JURGIS iš šiaurinio Ontario 

užkampio.

kušlame Baltistikos simpo
ziume Toronte suniekino ', 
apkaltino, apdergė Ir apš
meižė lietuvius ir visą lie
tuvių tautą, užversdaml žy
dų žudymus ne naciams,bet 
mūs Išk tams. Balt 1st tkos 
simpoziumas buvo pavers
tas "žyd 1sttkos" simpoziu
mu’. Šio simpoziumo rengė
jai,'pradedant prof.Misiūnu, 
buvo labai ne gudrūs, k v tęs
dami kalbėtojais neapžįsta - 

galėjo būti

(Tąsa iš praeito numerio)
Einant prie pabaigos,tu

riu prisipažinti,kad PLDtenų 
Seime dalyvavau tik vieną, 
pačią pirmąją dieną, nes aš 
nlekeno neįgaliotas Ir nie
kam neatstovauju, o maišytis! 
tarpe profesorių, daktarų ir 
kitokių diplomatų, kaip var
nai tarpe karvelių,tai nėra 
čia ko.. .V 1st tek nebūtų buvę 
progos kalbėti, o ir kam įdo
mu klausytis kalbos kokio
nežinomo, neįgalioto atstovo asmenis, kurie 
Iš tolimo šiaurinio Ontario net komunistų agentai ar 
užkampio?’.

Nenustebau sužinojęs,kad 
nauju PLB pirmininku yra 
Išrinktas tautietis V. Ka- 
mahtas,aple kurį esu girdė
jęs, bet nepažinojau. Pačią 
pirmąją Seimo dieną jis sa
vo pirmininkavimu Ir kalbo
mis sudarė gerą įspūdį ne pozlumą- savotišką LIETU- 
tlk man,bet turbūt ir k lt lems 
tęn dalyvavusiems. Labai 
apsidžiaugiau Seimo atstovų 
tarpe sutikęs vieną Florido
je gyvenantį draugą/jo pa
vardės tyčia neminės lu/,ku
ris turėjo pilnus įgaliojimus 
atstovauti PLB Seime.Įtei
kiau jam voką, ant kurio bu
vau užrašęs " Naujai PLB 
valdžiai" ir prašiau įteikti 
" ten, kur reikia" tuojau po 
PLB vadovybės rinkimų re
zultatų paskelbimo.

Savo ilgokame, abejose 
lapo pusėse prirašytame 
laiške aš prašiau naują PLB 
vadovybę artimiausioje atei
tyje pasvarstyti tris neati
dėliotinus reikalus:

1. Ką reikia daryti ir ko
kios rūšies atkirtį reiktų 
duoti žydams Ir kęmunlstų 
agentams; kurie š. m.gegu
žės mėn. 11-14 dienomis įvy-

mažiaus tai lietuvių kraujo ir 
keršto ištroškę i fanatikai. 
Mūsiškiai simpoziumo ren - 
gėja l,kur le nebuvo pas Irę ngę 
Ir nepakankamai atrėmė žy
dų kaltinimus, dabar turėtų 
tuojau duoti atatinkamą at
kirtį, suruoš lant naują s lm-

VIŠKĄ HOLOCAUST, Iškel - 
darni žydų nusikaltimus lie
tuviams tr Lietuvai. Viso 
laiško turinio neapsimoka 
kartoti, bet toliau priminiau 
bereikalingą talkos Ieškoji
mą su žydais,kada New Yor
ke žydas, paminėjus lietuvio 
vardą, demonstratyviai nu- 
slsplauna... Bereikalingas 
žydams pataikavimas buvo Ir 
Striptizo premijavimas.Vie
toj šios knygos geriau būčiau 
nusipirkęs bonką Canadian 
Club.

/P. S. Literatūrines pre
mijas skiria jury komisI - 
ja slaptu balsavimu. LB 
Valdyba nieko bendro su 
premijos paskyrimais ar jų 
finansavimais neturi/. Red./.

Priminiau reikalą Išleisti 
anglų kalboje, knygą apie žy
dų nusikaltimus Lietuvai Ir 
lietuviams, o taip pat paglr-

j^-KEITH BUILDING MAINTENANCE
NAMU REMONTAS

Taisymas stogu įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
Tel. 36 3- 1620.

Apie darbų sąžiningą atlikimo,, teiraukitės pas 
LeonųGurecką 366 - 2548.

Kailiu siuvėjas
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeliuoju
Vasaros laiku saugojimas

(Stbrage)

6396 Bonnontvne Av«. Verdun, Montreal Tel. 767-6183

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILIU iSORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEt KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Suiinskas 8, Son tai. 389 -0577.

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COU VREUR

7725 George LaSalle
Goriausias patarėjas Ir darbo otlikdfas |uma gall butl stogdengys Guy 

"Richard',kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgiinlngel 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar k 

364-1470

NAUJA PORA.,..
Atkelta iš 6 psL 

jautienos kepsnys,tretl-kum- 
pls.Kurie atspės,tie Iš prą- 
laimėjuslų atims valgį... 
Buvo -kalakutiena, bet lėkš
tės buvo visiems pripildytos, 
taip kad laimėtojai pripildė 
skilvius Ir nebuvo progos 
atsiimti "laimikius".

Apgailėtina, kad mūsų 
žmonės jau pavargę dalyvau- 
t^pokyliuose. Taip ir šį kar- 
tą.Kanadiečiai iš jaunojo pu
sės geroka šimtine ylršljo 
lietuvius dalyvius. Po vaka> 
rlenės vienas Iš jaunųjų pa
lydovų pakvietė publiką at
sistoti ir išgert jaunavedžių 
garbe Iskanaus šampano tau
rę. Toliau kalbos Ir linkėji
mai, jau n les lems‘-anglų vai - 
sas, Į kurį paskui įsijungė Ir 
publika.Skanaus juoko sukė- 

I lė giminaitis Iš Amerikos , 
įteikdamas jaunosios tėvui

Montreallo Karių Ramovėnų ilgamečiui 
pirmininkui PRANUI KETURKAI 
mirus, jo žmoną Vandą ir sūnus Antaną 
ir Rimą bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame — x

L. K. Mindaugo Saulių Kuopa

t.nąprof.A.Damūšio laišką Į 
Detroit Free Press/buvo 25 
nr.Tėv. Žiburiuose, 1978. VI . 
22/,- kurį žydų ar komunistų 
age.ntat gerokai " išcenzūra- 
vo1.1 Panašių 
daugiau’.

2. Toliau
naujai PLB 
klaus lama, kaip ilgai bus to
leruojamas JAV Alto Ir LB 
ginčas dėl bendros t. y. vie
nos vadovybės? Kodėl gy
vendami demokratiškose 
JAV-se tautiečiai negali tu
rėti vienos demokratiškai 
Išrinktos vadovybės?Kana - 
dojd neturimeKLTos, Vokle- 12 colių cigarą. Jis pareiškė 
tljoje nėra VLTos... Jelgx "Zita-Blrutė jau ne tavo,kai 
ALTos vadovybėje darbuo - 
jasl nusipelnę ir savo veikla 
pasižymėję tautiečiai, kaip 
dr. Bobelis Ir kiti, tai, be a- 
bejo, mūsų sąmoningi tautie
čiai juos Išrinktų JAV LB rėti Amerikos grožybių, 
vadovybėn! Mums lietuviams reikia

3. Trečiame lalškp punk- tikėtis, kad jaunoj! Zita-Bl-
te buvo prašoma prisiminti rutė Wilson patrauks Ir sa- 
mažas, toliau nuo didesnių vo vyrą Terry į/lletuvlšką 
lietuviškų centrų kolonijas- gyvenimą Ir veiklą. V.M. 
nes ka ttl l ngas be n dru o me ne s3 ~ .. .... —
kurios dabar yra pamirštos,.-MAŽOJI LIETUVILį DIENA.,, 
ir jų lietuviška veikla silp
nėja, o neužilgo Ir gal visai 
sustos.Šios mažos lietuviš
kos salelės renka s oi įdaru- 
mo/bendruomenės/ mokes - 
č lūs, daro r Inkl lavas T autos 
Fondui, o savo įnašais Kana
dos Lietuvių Fondui dažnai 
pralenkia daug skaltltnges- 
nes bendruomenes Ir už ta 
nieko negauna. Plačiau apie 
šį reikalą buvo Tėv. Žiburių 
26 nr., 197 8. VI. 29,3-člame 
puslapyje. 1

'Kadangi aš nemėgstu rek
lamos. Ir manęs nevienas Iš 
naujos PLB vadovybės ne
pažįsta, tai laišką pasirašiau 
"Patriotiškai nusiteikęs Ka
nados užkampio slapukas" . 
Ar šis laiškas nors klek pa
dės iškeltiems klausimams , 
tai parodys, ateitis,bet visais 
atvejais niekam Ir nieko ne
pakenks. Užbaigdamas pri
minsiu Adomo Mickevičiaus 
žodžius, kad kovos yra du 
būdu, nes galima kovoti lape 
arba liūtu... Aš pasirenku 
laputę’. Ligi pasimatymo se
kančiose Pasaulio Lietuvių 
Dienose, jeigu...

Visų mūsų gyvenimas su - 
sldeda Iš "jeigu" Ir "bet"...

laiškų reikia

mano la iške 
vadovybei buvo

atsisėsi į fotelį žiūrėti TV 
užsirūkyk šį cigarą’."

Povestuvinė kelionė buvo 
numatyta trumpa- aplankyti 
gimines Amerikoje Ir pažtū-

PRANUI KETURKAI mirus, jo žmonai 
Vandai, sūnums Antanui ir Rimui bei visiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

Montrealio Lietuvių Akademinis 
Sa m būrį s

Ilgamečiu! Karių Ramovėnų Montrealio 
Skyriaus pirmininkui PRANUI KETURKAI 
mirus, jo žmonai ir vaikams nuoširdžiausią 
užuojautą reiškia — 

Montrealio lietuviai kariai - 
Ramovėnai

Kė- 
žmoną Jad- 
Oną, Adelę, 

Ričardą su

• Mirė: Adolfas Krasaus - 
kas, 78 m., kilimo iš 
dainių. Paliko 
vygą, dukteris 
Jadvygą, sūnų 
šeimomis;

Elžbieta Pakarskienė, 83 
m. Liko dukros, sūnus ir gi
minės;

Andrius Dagilis, išgyvenęs 
Kanadoje virš 50 metų.

• Į Agutės ir Vito Gustai- 
nių dukters Jacintos vestu - 
ves buvo atvykęs J. Vizgirda(Atkelta iš 5psl.) 

didesniam parengimui ir dar 
spaudos parėmimui nė kiek 
nebuvę perbrangu. Jis lyg 
juokais pridūrė, kad gal dar 
kai kas iš mūsų neužmiršta 
"gerų"UNROS laikų, kai Vo
kietijoj- stovyklose būdami, 
buvomįpratę viską"dormai" 
gauti. Girdi, nuėjus Į pana
šaus pobūdžio parengimus 
pas anglus, tektų mokėti het 
daugiau.

Kaip ten bebūtų, bet dabai 
yra aišku, kad geresniam 
parengimųj reikia didesnių 
išlaidų. Laikams pakitus , 
mes taip pat išpuikom. Ne
kartą teko girdėti, kad į lie- RAIZGINIAI 
tuvių parengi mus1 mažiau 
ateina žmonių, nes mūsų pa
rapijos salė nepuošni ir per 
menka. Mūsų orkestras ma
žo sąstato. Dabar per spau
dos pokylį turėjom ir salę 
tinkamesnę ir orkestrą di
desnį, o svarbiausia- gerą 
meninę dalį. Bet visgi nu
siskundimų atsirado...

Parengimui pasibaigus, 
vakaro vadovas sakė, kad, 
atsilankius gausesnei publi
kai, nuostoliu nebūsią. Gal 
vienas—kitas skatikas pasi
liks ir spaudai paremti.

su žmona ir dukra Joana.
• Genės ir Jono Petrulių 
duktė Irena po gražių ves
tuvių su inž. Braune Matant 
išvyko gyventi į Šveicariją.

KAS VYKSTA Į FLORIDĄ ?
M. Meškauskąs žiemą gy

vena Miami Beach, Florido
je. Mielai parūpins atosto
gaujantiems lietuviams pa- 
talpį. Kreiptis Montrealyje 
tel. 366-2741, o nuo lapkričio 
15 d. paštu 8811 Abbott Avė. 
Surfside Florida, 33154, USA.

METINIS BAZARAS ĮVYKS LAPKRIČIO 15 
d., PER VISĄ DIENĄ BETH AARON HALL 
8125 STUART, PARK EXTENSION. PIGIOS KAINOS.

Birutė Delkutė 
METINĖ ŠVENTĖ

Kaip jau buvo pranešta Sekmadienį gruodžio 3 d. 
anksčiau KLK Moterų D-jos 11 vai. bus atnašaujamos šv. 
metinė šventė bus iškilmin- Mišios už gyvas ir mirusias 
gal atžymėta gruodžio 2-3 die- d-jos nares. Po to seks ma
nomis A V parapijos salėje I ža programėlė su paskaita i? 
dviemis parodomis: N. Lin- vaišėmis, 
gertaičio papuošalais ir B. 
Dilkutės keramikos darbais !

Tų parodų atidarymas į- prašomi nepraleisti šiospul- 
vyks gruodžio 2 d. šeštadie- k108 progos ir pabendrauti 
nį AVparapijos salėje 6 vai. 
v. ir tęsis iki\9 vai. vakaro. 
Bus kava ir pyragaičiai. Įėji
mai laisvas 1

Kas domisi keramika ir y- 
pač Lietuviškais papuošalais

kartu su d-jos narėmis 
KLK Moterų D-jos 
Valdyba.

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Jette & Frėres
VISKAS MODERNIEMS •NAMAMS

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimų, Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frere Ltėe 

Plumbing &'Heating kontraktorius.

140-že AVENUE - KMIM
1 978X1. 8

kelnėms
pristatant

ir atsiimant
M. PHILIPPE IŽZI

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

“ •"7661 - A CENTRAL! 
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne 365-1143 
2955 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

{jl/to'S

7 psl

7

7



NL REIKALAI
SPAUDOS VAKARAS

Nepriklausomos Lietuvos 
savaitraščio Spaudos Vaka
ras buvo įspūdingas. Paštui 
Išėjus į streiką. Iš anksto 
ruošiausi vykti į Nepriklau
somos Lietuvos Spaudos Va
karą, nežiūrint, koks bus 
oras. Buvo gražu,Ir kelionėj 
Toronto pasisekė. Teko su
sitikti daug pažįstamų, mie
lų draugų Iš SLA Ir šaulių 
veikėjų. Nusipirkęs įėjimo 
bilietą, žiūriu, kad > bevelk 
visi stalai užimti. Bet dė - 
ka St. Jokūbaičio buvau pri
imtas prie Šaulių stalo,kaip 
11-as asmuo. Visi linksmi , 
daugelis Iš seniau pažįs
tami: Marija ir Stasys Jokū
baičiai, Petras Ir Suzana 
Jonikai, Irena ir Vytautas 
Pečiuliai, A.Į Borkertas,) B. 
Or buna vič lūs, Irena Delkle - 

rnė, Loreta Delkutė.
Programa buvo aukšto ly

gio: solistai V.Verlkaltis Ir 
R. Strimaitis, a kompon. muz. 
J. Govėda ir tautinių šokių 

, grupė Atžalynas, vadovė Sll- 
’ vija Lepersklenė.

Programa vyko punktua
liai, sklandžiai ir atlikėjai 
susilaukė gausių plojimų. 
Solistams teko pakartotinai 
dar padainuoti. Publika 
programa buvo patenkinta.

Buvo renkama ir Nepri
klausomos Lietuvos Spaudos 
Vakaro Karalaitė. Kandida - 
tavo trys: Aldona Blakytė, 
Aida Dovidaitytė ir Vida Ba
ra kaus kaltė. Visos gražios , 
jaunos merginos, Karalaitės 
karūna teko Vidai Barakaus- 
ka i te i, 21 m. JI. akomponuo- 
jant sesutei Danutei, padai
navo lietuviškai Ir už tai su
silaukė daugiau balsų.

Vida nėra lankiusi jokios 
dainavimo mokyklos,bet kaip 
įr jos tėvai,turi dainai pa
traukimą ir talentą. Publika 
jai stipriai plojo. JI be jokio 
akcento kalba lietuviškai. Pa*

garba Vidos tėvams už iš
auklėjimą savo dukros lietu
viškoje dvasioje.

Atkreipiau dėmesį ir į NL 
Spaudos Vakaro Rengimo 
Komitetą, kuris vakarą pra
vedė pasigėrėtinai.

Loterija buvo suaukota 
dosnių lietuvių. Prie mūsų 
stalo laimingiausia buvo 
šaulė Zuzana Jonikienė Iš 
Toronto, laimėjusi du laimi
kius : vieną, aukotą J. Straz - 
do, kitą Speak Upredakto- 
rlaus G. Urbono vienų metų 
laikraščio Speak Up prenu - 
me ratą.

Loterijos bilietus pirko 
mūsų ;vienuolikos asmenų 
stalas už apie 30 dol. Taip 
Ir užsirašiau į blonknotėlį , 
kad šauliai remia lietuvišką 
spaudą.

Spaudos Vakare teko pa
sikalbėti Ir apie SLA veiklą 
su M.Kojelių,S. Puikiu, Ona 
Indrellene Ir kitais. Ste
biuosi, kad O. Indrelienė, ne
žiūrint vyresnio amžiaus , 
aktyviai dalyvauja visuome
ninėje veikloje. Visą vakarą 
ji talkinoNL redakcijai,pri
imdama Iš skaitytojų pre
numeratų mokesčius, aukas 
Ir 1.1. Vlrš40 m. dirba SLA, 
236 kuopoje, Finansų sekre - 
tore.

Taip pat kita žymi lietuvė 
patriotė yra Elena Ste paltie- 
nė. Būdama Austrijoje, ats
tovaudavo lietuvius pabėgė - 
liūs, daugeliui suteikė pa
galbą. Ji per NL Spaudos Va
karą platino NL šėrus.Ir čia 
randa laiko prisidėti < prie 
vlškos spaudos tolimesnės 
egzistencijos farbo.

J. Šarapnickas

• Lietuvos kariuomenės kū
rimo 60m. sukakties paminė
jimas įvyks lapkrlčlo.2& *d. 
sekmadienį Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Paskaltąskal- 
tys dr. Henrikas Nagys.

Dr. J MaliSka.
Dantų gydytojas

— e —
1440 rite Ste-Catherinc Otiest

Suite 600

Tel: 866 * 8233. namų 488* 8838

NAMAI* APARTMENT Al* 
ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS
StSISMA 

445JeenTolon W, Suite 30 5,Mtl. 
Tel: 273-9181 R.:s.737-084<

✓ »

DR. V. G1R1ŪNIENC 
Dantų gydytoja

— • —
5330 L*Assom*v«om Ikvo. 

Momvrcal.

T»l. 268-3536

DR. A. O. JAUGĖ L! E N fe 
Dantų gydytoja

— • —
1410 OUY STKBET 

SUITE 11-13
MONTREAL. TQ-

T ei. 932-6662; namų 737.9681.

Dr. A.S. popieraitis
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.

PHARMACIENS PHARMACISTS]

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert9a.m. d-fo 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison grafuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626. rue Central St..Ville LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL

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

NOTARAS

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

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

ADVOKATAS

J.Pe MILLER'BJU, B.C.L.
168 Notre Dome Street E.Juite 265. 

Tel: 866-2063; 866-2064

8 psi.

NL Spaudos Vakaro rengimo būrelio pirmininkas Augustinas Kuolas vakaro atidarymo laiku (dešinėje), vakaro
programos pranešėja Kristina Lukošiūtė,ir solistai 
mos metu, akompanuojant muzikui Jonui Govedai.

MONTREAL WEST 1 
AUTOMOBILE

FoMm br Buick ★ Astre
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKSIMAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, ' 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į 
PASINAUDOKITE I _______

PASIKALBĖKITE SU
Mnnegerju 

IEO GUHEKAS

LEONAS GUOEOCAS

nu monlreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

Tai buvo

Vaclovas Verikaitis ir Rimas Strimaitis dainuoja progra-
Nuotraukos Stepo Varankoe

___________________ _ alas tris mėnesio dienas pa-
• Litas jau veikia sekmadle-Jūkanos užskaitomos už pil
niais Aušros Vartų skyriuje n%.mėnesį.
po 10 vai. pamaldų. Penkta - 
dieniais- šis skyrius veikia 
iki 6 vai. vakaro.

Litas nedirbs lapkričio 11-
13 dienomis, per ilgąjį Karuo
se Žuvusiems paminėti sa
vaitgalį. Tą pirmadienį ne
veiks ir kiti bankai.

Litas šiuo metu moka 9% 
už taupomas sąskaitas ir iki 
10% už terminuotus indėlius 
Už santaupas įdėtas Į taupo
mąsias sąskaitas per pirmą-

Litas

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už su

rengimą mano jubiliejinio 
gimtadienio:

rengėjams A. O. Mylėms.R 
A. A. Žiūkams, mano visiems 
prieteliams, kurie dalyvavo 
ir prisidėjo prie šio paren- 
glmo.įteikė dovanų. Jos , liks 
man ilgam prisiminimui.

Ačiū visiems!
Ig. Petrauskas

25 metus!
Darbą pradedant, leiskite prisistatyti:

ADAMONIS & BUDRIŪNAS REAL ESTATE & BUSINESS 
BROKERS

177 SHERBROOKE ST.W., Room 5, II AUKŠTAS 
(Tarpe St. Lawrence & Park Ave.)
ĮSTAIGOS TELEFONAS LA 7932 Rezidencijos PO6-6495 
Darbas pradedamas Spalių mėn. 25 d. Pirmadienį 
DARBO APIMTIS; 1. Namai-pirkimą*, pardavimas,

2. Paskolos namams - mortgages.
3. Draudimas-Insurance namams, bal

dams, mašinoms.
4. Žemė - lotai.
5. Butų nuomavimas.

Mūsų advokatas Quebec Provincijos Parlamento narys Mr. 
Lionel Ross. Mūsų notarai - Messier & Beauregard Co.

Kooperuojama:
REALESTATE: Service Realties, Du Berger Realties ,! 

Cool & Blais Realties.
INSURANCE CO: Royal Insurance .North America 

Insurance.
FINANSŲ KOMPANIJOS: Imperial Life, Credit Fonciere. 
SAVININKAI: Petras Adamonis, montrealiečiams pa

žįstamas. Alfonsas Budriūnas,Gladstone 
R. E. Torcnte agentas, abu seni priete- 
liai, kartu dirbę anksčiau.

SEKANČIAME SKELBIME:
1. Turimi pardavimui namai.
2. Turimų pirkėjų pageidaujami namai.

Su nuoširdžia pagarba, 
P, ADAMONIS IR A. BUDRIŪNAS

DĖKOJAME KLIJENTAMS IR VISIEMS MONTREALIO 
LIETUVIAMS UŽ PASITIKĖJIMĄ —

KVIEČIAME PASINAUDOTI MŪSŲ ĮSTAIGOS 25 METŲ 
PATIRTIMI —

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.' 
Tel. 722-3545.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI — viri 15 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ: 

10-3 = term, indėlius 1 metų 
E pensijų ir namų s-tas 
=? taupomąsias s-tas 
= depozitų-čekių s-tas

Pirmadieniais
Antradieniais 10-3

uždaryta
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

Trečiadieniais

Šeštadieniais
Sekmadieniais

Skyrius

10-8 
10-8 DUODA PASKOLAS: 

_ asmenines 
9-1 E nekiln. turto 

9.30 - 1 = investacines
ANAPILYJE veikia sekmadieniais 

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

9%
8’/2%
7’/4%

6%

914%
9V4%

10%

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2.000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo otvcjois —— iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokomas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sųžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
INC

PARDAVIMAS

Mtuunuotnr - ruoNiruer

ĮVAIRIŲ

BALDŲ

PER
KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC CANADA 
r!3Z ŽM9

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 3 5 th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Nam, 376-3781

A q_e n 10 r o_ v_e i k i a_ n u o 1_9 4 5_m-.

Albertas N O R K E L I 0 N A S , BA. C.S.C., 1.8.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

e Užeikite ir įsitikinsite, kad ynonėje baldai yra 
aukotos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRAUE ir 4e AVENUE n»*u. 363-3887
7043 CRNTRALR 380*1282 (DECORATION) Į

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL.,QUE-H4E 2A6, 
Telefonas: 766"5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS
Einamųsios s-tas 6.0 %
Taupomosios s-tas .9,0 ° o
Pensijų pianos 8.5 %
Term. ind. 1 m. 9.5 %
Term. ind. 2 m. 9.75%
Term) ind. 3 m. .10% ' ’
Duoda nemokomų gyvybės apdreu- 
dų iki $2,000 už taup. s-tas sumas.

Asmenines 1110%
Nekiln. turto 10.0%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo Y 1.0%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumų.

KASOS VALANDOS:
1465 De Save St., pirmadieniai?, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 .Iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo. 12 iki 8 ir penktadieniais nuo 12 ikiJ6v.;
.sekmadieniais nuo U 0.45 Iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarų! 
rnuo gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA^
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