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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

MONDALE KALBA AIŠKIAI

Philadelphijos 3 dienų 
Laisvės Festivali atidarė 
JAV viceprezidentas Walter 
Mondale. Savo žodyje pabrė
žė pagrindinių Žmogaus Tei- 
s'ų reikšmę. " Maskvoje, - 
kalbėjo jis, - nematyt jokių 
pėdsakų tų, kurie galvoja ar
ba svajoja".

Kalbėjo apie 2GOO žmonių 
m’niai, sakydamas, kad JAV 
nepatenkintieji gali padaryti 
daug triukšmo, bet tai verti
name geriau, negu tylą.

"Nėra mūro sienos aplink 
Ameriką, kad prilaikytų 
žmones savo teritorijoje", 
kalbėjo jis, ir Berlyno Sieną 
pavadi no "Bjaurus pami aklas 
žmogaus nesugebėjimo ". 
Tačiau aštriausi žodžiai te
ko Sovietų veiksniams Afga
nistane : "Nuvažiuokit 1 Ka- 
bul’ą Afganistane ir pama
tysite tragišką totalitarinio 
nepadorumo sudužimą".

galijotas PRIEŠ 
DOVYDĄ... VARTOJA 
MINAS

Pentagono žiniomis, So
vietų Sąjunga mėgina užmi
nuoti kelis praėjimus kal
nuose tarp Afganistano ir 
Pakistano, Kunar provinci
joje.

Saugumo Departamentas 
sako, jog tas žygis Įrodo, kad 
sovietai turi rimtų problemų 
Afganistane. Už minavimu 
stengiamasi užkirsti kelią 
ginklų gabenimui ir suki - 
lėlių- gerilų judėjimui.

AMERIKIEČIAI NESUTIKO 
SU CENZŪRA

Pagal tradiciją, Maskvoje 
JAV ambasadoritB liepos 4 
d. pasakydavo viešai žodi , 
per radio. Tačiau Kremlius 
bandė išcenzūruoti kalboje

Valery Giscard d’Estaing

PRANCŪZIJOS PRE Z. GIS
CARD NORI SUSTIPRINTI 
EUROPOS ĮTAKĄ

Prancūzijos prez. Gis
card d’Estaing nuvyko 1 V . 
Vokietiją valstybiniam vizi
tui, kurio tikslas kaip jis sa
ko, yra sustiprinti Euro
pos Įtaką 1 tarptautinius Įvy
kius. Bonnos miesto Halėje 
jis kalbėjo vokiškai 1 su
sirinkusius. Privačiai bu
vo susitikęs su kancle
riu Helmut Schmidt ir kal
bėjosi pusantros valandos.

Europoje kyla susirūpini
mas, kad perdidelis, nors ir 
suprantamas dėmesys nu - 
kreiptas 1 Azijos kontinentą.

FILIPINAI PATOBULINA 
VAKARŲ CIVILIZACIJOS 
ĮNAŠĄ...

Maniloje išleistas Įstaty
mas, kuris draudžia eiti l 
diskoteką šokti, jeigu su sa
vim nešiojamas ginklas.

Saugumo ministeris Juan 
Ponce Enrile Įsakė daryti 
diskotekose ir naktiniuose 
klubuose kratas, kur jauni’, 
turtingų tėvų sūnūs lankosi 
su ginklais už diržų, kad pa
darytų didesnĮ Įspūdi mer - 
ginoms arba atbaidytų kitus 
lankytojus.

Jau nemažas skaičius 
žmonių buvo nušauti Mani los 
diskotekose ir paylinkėse.

FLORA MAC DONALD 
UŽ INDĖNU MOtERŲ 
teises

Indėnų moterys Kanadoje 
praranda savo indėnės sta - 
tušą ir privilegijas, jeigu ji 
apsiveda su ne-indėnu. Vy
rams indėnams tačiau tai 
netaikoma ir jie nieko ne - 
praranda, jeigu veda ne-in
dėnę !r jo žmona Įgauna tei
ses Į nuosavybę rezerve.

Buvusi Užsienio Reikalų 
Ministerė Flora Mac Donald 
atkreipė Į tai Min. Pirmi
ninko dėmesĮ parlamento se
sijoje.

Trudeau sutiko, kad mote
rų diskriminacija Indėnų Ak
te turi būti panaiki nįa,tačiau 
vyriausybė nenorinti to da
ryti, prieš tai nesusitarusi 
su. ’ idėių vadais.

Florai reikalaujant nustaty
ti laiką tam klausimui iš
spręsti, Trudeau pasiūlė 1-2 
metų ribą.

Moterų organizacijos jau 
metų metais reikalauja In - 
dėnų Akto pakeitimo, bet vy
riausybė sakydavo, kad rei
kia tartis su Tautine Indė
nų Brolija. Jcje dominuoja 
nesimpatizuojantys tokiam 
pakeitimui vyrai.

DRAPEAU DELSIA
Montreal! o meras Dra

peau pareiškė, kad jis nebus 
dar pasiruošęs atsakyti Į 
Malouf raportą dėl Olimpinio 
pastato biudžeto pereikvojimą 
rugpiūčio mėnesi, kaip ankš - 
čiau buvo gana arogantiškai , 
pažadėjęs. Jis taip pat pro - 
testavo prieš porą dienų o- 
pozicijos tarybos nario Niek 
Auf der Maur statomus klau
simus, nes esą jie ne vieto - 
je...

rūpinasi Atominės
ENERGIJOS SAUGUMU

Kanadoje Atominės Ener
gijos Kontrolės Komisija 
pasiūlė griežtesnę kontrolę 
nustatant sąlygas aplinkos 
saugumui vietose, kur veikia 
branduoliniai reaktoriai.

rimtas PAVOJUS 
TEN IR ČIA

GELBĖKIME SAVE IR SA
VO tAUtĄ*. - tokiu jaudinau 
čiu šūkiu kreipiasi Į visus 
lietuvius mūsų broliai pog
rindinėje AUŠROS laidoje:

"Keturi žiaurios okupaci
jos dešimtčemiai ne tik su - 
komplikavo Lietuvos ekono- 
nrnĮ gyvenimą, nualino gam
tą, sumažino jos išteklius , 
sunaikino daug kultūros ver- 
tyb:ų, bet kelia ir didžiulę 
grėsmę tolesniam tautos eg- 
z:stavimui.

Viena pačių didžiausių o - 
kupacijos blogybių,kertančių 
tautos gyvybės šaknis, yra 
girtavimas ir alkoho
lizmas. Dėl šios blogybės 
kasdien Įra šeimos, žūsta 
avarijose ir kituose nelai
minguose Įvykiuose dešim
tys žmonių, gausėja susir
gimų Į vai ri omi s psichinėmis 
ligomis, vis daugiau gimsta 
fiziškai ir psichiškai nepil- 
.naverčių žmonių.O kiek pa
daroma sunkių nusikaltimų 
ir patiriama dvasinių bei 
materialinių nuostoliųUokia 
statistika viso to neįmano - 
ma išreikšti. Kai kas šią 
nelaimę lygina n<etgi su po
kario metų fiziniu genocidu, 
kai per vieną dešimtmeti 
mūsų žmonių buvo tiek su - 
naikinta, jog tauta buvo at
sidūrus prie pat prarajos 
krašto. Jei ne po to sekęs 
atoslūgis, šiandien tikriau - 
šiai mūsų tautai ar bent jos 
kultūrai būtų rašomas nek
rologas. Deja, ir vėl karto - 
jasi panaši situaci ja.Tik ŠĮ- 
kart okupacijos veiksniai su
kūrė tokią situaciją, kad ne 
kiti mus, o mes patys save 
naikiname. Tai, žinoma, dar 
skaudžiau.

Norėdami toliau gyvuoti 
kaip tauta ir išsaugoti sa
vo dvasines vertybes, turi - 
me viską realiaf apsvarstyti 
ir, kol dar ne vėlu, stoti l 
žūtbūtinę kovą dėl savo tau
tos egzistencijos."

PER RADIJĄ APIE 
LIETUVĄ

Lietuvos okupacijos 40 
metų sukakties proga ir pri
mindamas didžiuosius trė
mimus kun. J. Prunskis Chi- 
cagoje pasakė kalbas per 
WCEV (lietuviškai) ir per 
WTAQ(angliškai)radijo sto
tis.

BESIRUOŠIANT MADRIDO 
KONFERENCIJAI

Rytų ir Centro Europos 
atstovai, susibūrę į organi
zaciją The American East 
European Ethnic Conferen - 
ce, turi pakartotinus susi
tikimus su Valstybės depar
tamento nauja pareigūne 
šiems reikalams Rozanne 
L. Ridgway. Norima, kad į 
JAV delegaciją Madrido 
konferencijon būtų įjungtas 
bent vienas iš anksčiau pa- 
siūlytų devynių asmenų iš 
Rytų ar Centro Europos 
žmonių. Taip pat daromas 
spaudimas, kad Madride 
konferencijoje būtų iškeltas 
tautų apsisprendimo laisvės 
klausimas.

FI IMAS APIE OKUPANTO 
KALINAMUOSIUS

Ryžtingiems žmonėms pa
vyko nufilmuoti okupantų 
bolševikų Pabaltijy ir kitur 
kalinamus žmones, koncent
racijos lagerius. Filmas pa
vadintas "Prisonland" ir ji 
galima paskolinti kreipian
tis į Mr. Gunars Ozols, 26 W 
Academy Street, Wappingers 
Falls, New York 12590. Fil
me parodomi ir lietuviai, 
bet daugiau parodomos kon
centracijos stovyklos Lat
vijoje. Už filmo paskolini
mą nėra nustatyto specia
laus mokesčio. Pasitenkina
ma duodama auka.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
IR ALTO PASITARIMAI

JAV LB Krašto Valdyba 
pasiūlė ALTo vadovybei, kad 
pasitarimai tarp ALTo ir LB 
Krašto Valdybos komisijų 
būtų š. m. rugsėjo 13 dieną 
Detroite. Alto komisija da
lyvaus pasitarimuose, sie
kiant telkti jėgas bendram 
darbui Lietuvos labui.

MADRIDE KELS PERSKIR
TŲ ŠEIMŲ REIKALĄ

Washingtone veikianti 
amerikiečių sudarytoji Hel
sinkio komisija, vadinama 
Commission on Security and 
Cooperation in Europe, at
siuntė raštą ALTo Įstaigai, 
pranešdama, kad yra nusi
statymas Madrido konferen
cijoje iškelti perskirtų šei
mų klausimą. Komisija nori 
turėti paskutines informaci
jas apie tokias lietuvių per
skirtas šeimas. ALTas šias 
informacijas perteiks.

TEISMAI DĖL ŽYDŲ 
LIKIMO LIETUVOJ

Jungtinis Pabaltiečių ko
mitetas Washingtone gavo 
kongresmano R. McClory 
raštą, kuriuo informuojama, 
kad Teisingumo departamen
to sudarytoji Karo nusikal
tėliams investiguoti įstaiga 
numato pasinaudoti ir rusų 
vyriausybės pateikiamais 
dokumentais bei liudininkais, 
pirma ištirdama jų patiki
mumą. Žinodami, kad oku
pantas yra dažnai linkęs pa
kaltinti ir visai nekaltus as
menis, siekdamas užmušti 
jais pasitikėjimą visuome - 
nėję, turime tai prama
tyti. Amerikos Lietuvių Ta
ryba pradėjo vesti kartote- 
ką-sąrašą tų bolševikų oku
pantų tarnautojų ir jų talki
ninkų, kurie žiauriai tardė, 
kankino, kalino, žudė Lietu
vos žmones. Žinantieji tuos 
faktus ir pavardes prašomi 
nedelsiant pranešti Ameri
kos Lietuvių Tarybai, 2606 
West 63rd Street, Chicago, 
Ill. 60629, kad turėtume 
surinktus duomenis ir atsi
radus reikalui, galėtume 
panaudoti ginant nekaltus 
lietuvius, išsklaidant nepa
matuotus kaltinimus mūsų 
tautai.

RŪPINKIMĖS DĖL 
RADIO LIBERTY

JAV federalinė radio Is - 
taiga pranešė, kad norima 
perkelti Raduo Liberty iš 
Muencheno Į New York’ą. Ne
delsiant, reikia Į tai reaguoti

/ALtos ’NFORMACIJA/

užsiminimą apie invazijąAf- 
ganistane, kuri Įtempė san - 
tykius tarp JAV ir Sov.Są - 
jungos. Amerikonai nesu
tiko keisti teksto ir kalba ne
buvo transliuojama.

Brežnev’o metinis tradici
nis pasveikinimas buvo labai 
šaltas ir trumpas.

LAIMINGAI PABĖGO 21 
RUMUNAS IŠ "ROJAUS"

A. Popescu, 27 m. amžiaus 
pilotas senu lėktuvu ir tik 
pusiau pripūldytais kuru tan
kais laimingai nusileido 
Austrijoje. Visi atbėgusieji 
yra žemdirbiai, dirbę vals - 
tybiniame ūkyje Rumunijoje, 
bet nori naujo gyvenimo 
laisvėje ir iš Vienos, su
tvarkius popierius, norės 
apsigyventi Australijoje, kur 
yra didelis pareikalavimas 
žemės ūkio darbininkų.

Pop ežius netik aplanko Įvairiausius pasaulio kraštus, bet 
' r susitinka viso pasaulio grupes, tautas. Kairėje-grupė 
'š P;etų Afrikos. Dešinėje- mažiau egzotiškas susitiki
mas su lietuvių grupe, neseniai buvusios ekkursijos me - 
tu. Baltais rūbais - p. Snarskienė iš Cleveland’o, šalia 
p. V’ndašienė iš Chicagos. Nuotraukos iš'<L’Osservatore ' 
Romano.7
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U! Lietuvos išlaisvinimą ! UI iiti.timybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ' 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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LIETUVIU BENDRUOMENIŲ POLITINĖ 
KONFERENCIJA WASHINGTONE

J. V. D A N YS

NEŽINO, NEM ATE, NEGIRDEJO
Š. m. gegužės mėt. pabaigoje, ne kur kitur, bet, taip 

-Vadinamoje pasaulio lietuvių sostinėje, Chicagoje, posė- 
dž'avo vienos lietuviškos partijos dar aktyvus elitas.Gal 
r įietiek svarbu, kiek asmenų dalyvavo tame susirinki

me, bet visuomenei kur kas svarbiau ir įdomiau žinoti, 
kas ter buvo svarstyta, nuspręsta. Visatai paaiški iš 
'šleisto komunikato - bendrųjų išvadų. Tai jau išeiviš - 
koji tradicija, netik senųjų, bet jau ir jaunųjų veikloje: 
paskelbti rezoliucijas,prie kurių,paprastai sugaištama 
iti n daug laiko, kol jos apšlifuojamos.

To minėto politinio sambūrio paskelbtų rezoliucinio 
turi->io punktus skaitant, dėmesys krenta jautrion vie - 
ton, kur reiškiamas pritarimas, supratimas ir bendro
ji parama VLIKui , ALTai ir Diplomatinei Tarnybai. Tai 
žinoma, pu ku, reikalinga ir suprantama. Bet - kodėl 
už visų tų posėdžių durų /ir rezoliucijų trankių žodžių/ 
-Įkosi, toks stambus i r pagri ndi ni s išeivijos lietuvių
veiks1 ys, kaip Lietuvių Bendruomenė ? Su amžiumi, tie
sa, regėj' mas gal kiek ir silpnėja, bet, net ir akinius už
sidėjus, tapir beteko pastebėti netik sakinio, bet net ir 
atskiro/ar bendro/ žodelyčio apie Bendruomenę. Tai y- 
ra - ap ę ve'ks .į ar tarinį, kurio nariais, formaliai ar ne, 
esame visi. /Nebent, išskyrus tuos, kurie sąmonin
gai ir oficialiai ir vieša’ yra tos priklausomybės atsiža
dėję/. j ■

Kažkaip skaudu, nesuprantama/gal net truputį ir pik
toka/, ka p rimtos ir pilną savigarbą jaučiančios organi- 
zac jos žmo .ės, veikėjai taip lengvai praslydo, nė vienu 
tašku nepaminėję LB, kuri, vis dėlto, yra mūsų visų 
rikiuojančiu veiksniu, kuri yra jėga, reprezentuojanti ne
abejotiną daugumą ir visumą visos lietuviškosios orga - 
lizacinės struktūros.

TEVEIKIA SĖKMINGAI ir VLIKas, ir ALTa, ir tene- 
miršta retieji Diplomatinės Tarnybos pareigūnai, bet 
ignoruoti, nesiskaityti su gyva, gaja ir tikrai vis sįipr - 
rėjaičia Bendruomene, tai jau daugiau negu nesusiprati
mas. Ne, niekas netikėtų čia kokia pikta valia ar sąmo
ninga ignoraci ja, gal, greičiau, neapsižiūrėjimas, atlik
tas per skubėjimą, ar dėl laiko stokos, nesuskubta iš - 
diskutuoti.

Išeivijoje yra tam tikra, itin neskaitlinga ir neefek - 
tyvi mažuma, kuriai Bendruomenės vardas tiesiog siau
bą kelia, Bendruome lės vengiama, "nepripažįstama", 
kratomasi. Bet į šitokios grupelės ambicingus pasispar
dymus vis mažiau dėmesio kreipiama, pagaliau, jie 
patys savaja veikla ir pasimetusią laiko ir sąlygų nuovoka 
išsiskiria iš be 'dri.nės veiklos planingos orke st racijos. 

Ta , ž! loma, skaudus, bet ir vis mažiau skausmingas 
re;šk ys. Tač'au, su tuo jokiu būdu negalima lyginti ar 
r;št' bet kurį mūsų politinį sambūrį,kuriam svarbus ir 
tolimesnis :šsilaikymas ir visa lietuviškoji ateitis. Ne
matyt’, negirdėti ir Težinoti apie Bendruomenę, iš lietu- 
v’ško taško žvelgiant , tai jau papildymas tautinės reikš
mės uodėmės, kuriai šrišimas visiškai būtinas, net ir 
tiems, kur e letiki’į bet kokį D’evą...

Al. GIMANtAS

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

plačiai žiūrint
Kaip Washington© spauda 

praneša, tik nuo 1973 metų 
Vakarų valstybių bankai ir 
vyriausybės yra paskolinę 
arti 50 bilijonų SSSR vals
tybei. Gi 1980 iii. siekia jau 
80 bil. dolerių. Daugiausia 
yra paskolinusios JAV gry
nais pinigais, moderniškais 
aparatais, 
prietaisais, 
ir panašiai. Taipgi ameri
koniškos, Vak. Vokietijos, 
Japonijos firmos stato mo
derniškus fabrikus, kur ga
minami traktoriai, sunkieji 
2 psl.

elektroniniais 
kompiuteriais

sunkvežimiai (dabar naudo
jami Afganistano kare). Žo
džiu, stiprinama Kremliaus 
galybė visokiais būdaią, ne
kalbant jau apie kviečių, mė
sos, konservų ir kt.parda - 
vinių pigiausiomis kainomis, 
žemesnėmis negu kad moka 
amerikonai eiliniai piliečiai - 
darbo žmonės.

Taipogi amerikonai bilijo- 
nieriai rusams -komuni s tams 
duoda paskolas 5-6%, kai 
čia jau 
16 % ...

Bankų 
vardes

reikia mokėti iki

ir bilijonierių pa- 
visiems žinomos,

PANORAMA

Liet.B-niųPolit.Konferen - 
cijoje kalba adv. Joana KU - 
RAItĖ, KLB Centro V-bos 
narė Visuomeniniams Rei - 
kalams.

LB-NIUPolitinės Konferencijos metu Washington’©, š. m. gegužės mėn.8-9 d. d. Iš 
kairės: J. SIMANAVIČIUS, KLB p-kas, Vyt.KUTKUS, JAV LB p-kas, Vyt.KAMAN- 
TASjPLB p-kas ir dr. St. BAČKYS, Lietuvos Pasiuntinys Washington’©.

Nuotr.: J. V. Danio
Š. m. birželio 8-9 d. d. 

Washingtone įvyko PLB, JAV 
LB ir KLB visuomeninių rei
kalų komisijų konferencija, 
šiemet, sukakus 40 metų nuo 
Lietuvos okupacijos, ap
žvelgti lietuvių tautos veda
mą kovą tėvynėje ir išeivijo
je už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę ;.

Dalyvių skaičius palygina
mai buvo labai gausus : sek
madienio sesijoje iki 150, o 
pirmadienio - darbo dieną— 
iki 60. Konferencija kaip tik 
sekė Baltų Studijų konferen
ciją, kas padidino šios kon
ferencijos dalyvių skaičių, 
nes juk visuomeninių reika
lų komisijos narių skaičius 
yra ribotas. Kanada gana 
gausiai atstovaujama : daly
vavo KLB pirmininkas J. R. 
Simanavičius, Visuomeninių 
reikalų komisijos nariai: 
adv. J. Kuraitė, Irena Šer- 
naitė-Miklejohn, dr.J. Luko
ševičius, inž J. V. Danys, 
PLB Garbės Teismo pirm, 
dr. J. Sungaila, 
nė, A. Šetkus, 
kas.

Gauta daug 
Sveikino raštu visi 
diplomatiniai atstovai,o žo
džiu ilgesnę kalbą pasakė 
Lietuvos atstovas Washing-" medžiaga naudojama ne tik 
tone dr. St. Bačkis. Jis pa
minėjo, kad Lietuvos, Lat
vijos bei Estijos okupacijos 
tarptautinėje politikoje vie
šai prisimenamos gana re
tai. Lietuvoje LKB Kroniko
je Nr. 41 rašo, kad kova bus 
ilga. Jie Lietuvoje mato 
esamą padėtį ir nelaukia 
staigių pasikeitimų. Čia, 
išeivijoje, vertindami įvy
kius realiai, turime viską 
daryti kas galima, nelau
kiant paramos iš kitų. Savo 
veikloje turime jungtis, nes

A. Sungailie-
J. Šarapnic-

sveikinimų. 
mūsų

nėra ko kartoti. Kanados 
bankai irgi yraišskolinę už
sieniui apie 17 bii.dol. Čia 
trūksta pinigų. Be to, Wa- 
shingtonas duoda bilijonus 
pašalpų dovanų "atsitiku
siems" kraštams. Spauda 
rašo, kad didžiausia pašai - 
pų - paskolų procentą gauna 
Izraelis, kas erzina arabus.

Kyla klausimas, kas gina 
Ameriką ir kas alina-griau- 
na ? Kur tikrieji patriotai ?

Informuokime, kur tik ga
lime: mūsų tautos likimas 
gręsia visiems.

J. K., Gntar! o 

sakoma, kad "politika yra 
menas įtraukti žmones į 
darbą, bet ne juos išskirti 
ir izoliuoti".

Iš konferencijos progra
mos galima išskirti tris pa
grindines svarstytas temas :
a) apžvalga rezistencijos 
Lietuvoje ir išeivijos pa
stangos derinti talkos dar
bus Lietuvos laisvinimui,
b) kitataučių informavimaę 
apie Lietuvą ir c) dialogas, 
politiniais klausimais su 
JAV užsienio reikalų depar
tamento pareigūnais.

PROF. DR. VYTAUTO 
VARDŽIO PASKAITA

Paskaitos tema buvo: 
"40 m. Lietuvos pasiprieši
nimo okupantui ir kovos už 
tautos bei žmogaus teises 
apžvalga". Paskaitininkas 
yra kelių, gerai dokumen
tuotų, knygų autorius. Pa
skaitoje sistematingai ap
žvelgė rezistencijos Lietu
voje pasikeitimus per 40 
metų. Viename periode buvo 
didelis partizaninis veiki
mas, pareikalavęs daug au
kų. Dabar didžiausias veiks
nys yra pogrindinė spauda, 
iš kurios stipriausiai reiš
kiasi "LKB Kronika". Jos - 

mūsų, bet ir latvių ir estų. 
Tautinė rezistencija yra tau
tiškumo pasireiškimas. Lie
tuvos laisvės atstatymas 
priklausys nuo Lietuvoje 
gyvenančios tautos pasiry
žimo ir patvarumo. Išeivija 
yra padedantis veiksnys, bet 
jos norai nėra lemiantys.

Diskusijose pasikeista 
įvairiomis nuomonėmis. Yra 
pogrindinių leidinių, nesu
rištų su bažnyčia. Tenka 
skaitytis su faktu, kad Lie- 
tyvos sąlygose daug žmonių 
gali būti abejingi religijai, 
arba ir agnostikai, ‘bet vi
siškai tautiškai susipratę ir 
kovojantys prieš okupaciją. 
Atrodo, kad jie jungiasi į 
"LKB Kronikos ".akciją.

Reiktų didesnės materia
linės paramos Lietuvos re
zistencijai taip pat daug ak
tyvesnio jos leidinių verti
mo į kitas kalbas ir plątini- 
mo tarp įtakingų vietinių 
krašto asmenų įvairiose 
valstybėse.

Konferencijoje dažnai pa
sisakyta pagal šūkį "Veidu į 
kovojančią Lietuvą" , atseit 
nepervertinkime mes patys 
savęs išeivijoje.

PROF. D. B. NEMICKO 
PASKAITA

Išsamioje„ gerai organi
ni zuo to j e paskaitoje žinomas 
politinės teisės žinovas kal-

bėjo apie "Išeivijos pastan
gas talkinti Lietuvai jos 
laisvės kovoje". Apžvelgė 
VLIKo kūrimasį, sambūrius, 
buvusius prieš jį ir susida
riusius vėliau, taip pat dip
lomatinės tarnybos padėtį 
per 40 i metų, taip pat buvu
sias trintis tarp VLIKo ir 
diplomatinės tarnybos, ne
susipratimus ir kivirčius 
pačiame VLIKe.

Šitokia apžvalga išryškina 
faktą, kad dažnai staigūs, 
karšti nutarimai ir smarki 
kova dėl jų po keliolikos 
metų istorinėje perspekty
voje atrodo buvo visai ne
rimti, net ir klaidingi, kai 
norėta, kad, visi besąlyginiai 
paklustų VLIKui. Pradžioje 
ypač buvo stiprios tendenci
jos subordinuoti diplomatinę 
tarnybą, kas dabar jau visai 
aišku būtų buvę klaidinga. 
Atrodo, kai kas dar tų ten
dencijų neatsižada.

Pagal tarptautinę teisę, 
legaliai gali būti skiriama 
nauja Lietuvos Charge 
D'Affaires ir Konuslarinė 
tarnyba- bet ne ambasado
riai.

Diskusijos buvo gyvos. 
Vėl diskutuota, kuri Veikla 
būti skaitoma reikalinga 
pirmoje eilėje. Išvadoje su
tarta, kad gyvenimo sąlygos 
nustato, kas šiuo momehtu
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NEPRIKLAUSOMA LIE-pUVA

Apači oj-Konferenci- 
joje kalba Atsargos Gene
rolas Lįn. GRAHAM, R.RE
GAN, respublikonų kandida
to į JAV-bių prezidentus, 
štabo narys.

Abi nuotr. :J.V.Danio 

yra svarbiausia, bet iš tik-/ 
tųjų reikia dirbti kartu vi
sose srityse, nė vienos ne- , 
apleidžiant.

Iš išvadų paminėtina: rei
kalas sustiprinti diplomati
nę tarnybą JAV; stengtis at
statyti buvusias diplomati
nes tarnybas kituose kraš
tuose ; lėšos diplomatinei 
tarnybai; atskirų kraštų lie
tuvių bendruomenės turi pa
lankiai nuteikti savo krašto 
vyriausybes ir visuomenės 
atstovus Lietuvos reika
lams: lietuvių bendruomenės 
turi atlikti visus tuos dar
bus, kurių neatlieka VLIKas-

KITATAUČIU INFORMAVI
MAS.

Svarstytoms vadovavo A. 
Gečys, JAV LB Visuomeni
nių Reikalų Tarybos pirmi
ninkas. Svarstybų dalyviai 
konkrečiai ir praktiškai kal
bėjo apie informavimo bū
dus, techniką, sėkmingu
mą ir nesėkmingumą varto
jamų priemonių.

Kun. K. Pugevičius, Lietu
vių Informacijos Centro ve
dėjas, apžvelgė Informacijos 
Centro Brooklyne atliekamus 
darbus, renkant informaci
ją ir ją patiekiant spaudai, 
TV ir radijo. Savo išvadose 
pabrėžė,-kad teikiamos in
formacinės žinios turi būti

(nukelta į 3 puslapį) ,
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įdomios tiems, kuriems in
formacija skiriama : infor
macija turi būti tiksli, ne
perdėta ir jokiu būdu nefal
sifikuojama, nes nustojus 
pasitikėjimo, galima jo ir 
neatgauti : informacijos biu
leteniai negali būti per ilgi.

J. V. Danys, KLB Krašto 
Tarybosnarys nurodė, kad 
Kanadoje tik Kanados Lie
tuvių Bendruomenė teikia 
informaciją vyriausybių ats
tovams ir Kanados visuome
nei. Dėl mūsų mažo skai
čiaus sudarome Baltų Fede
raciją su latviais ir estais 
ir vadinamoji politinė vy
riausybių informacija daro
ma kartu. Toks bendras vei
kimas yra daug efektinges
nis (panašiai veikia Baltų 
Federacija ir Australijoje). 
Taip pat atskirais atvejais 
jungiamasi ir su kitomis 
tautybėmis. Jau aštunti me
tai vyksta vadinamas "Bal- 
tiečių Vakaras" Ottawoje 
Parlamento Rūmuose, kur 
atsilanko 70-80 parlamento
narių, senatorių ir ministe- 
rių> Šie mums palankūs par
lamentarai, yra pravedę ei
lę mums palankių rezoliuci
jų-

Visuomenės informavimas 
vyksta per mūsų pačių šven
tes ir per bendrus festiva
lius. Su kitomis tautybėmis 
Kanadoje veikia daugiakultū- 
rinė politika ir finansiniai 
remia etninius parengimus : 
mes pasinaudojame leidinių 
paruošimui bei išleidimui, 
bei atskirų grupių veiklai.

Prof. dr. R. Misiūnas kal
bėjo apie informaciją, inte
lektualų - akademikų taype. 
Trūksta mokslinių veikalų 
apie Lietuvą, daugiau pa
siekta meno ir literatūros 
srityje. Turime tik vieną 
pariodlnį leidinį tinkamą ir 
akademinei visuomenei, tai 
žurnalas "Lituanus". Jo ko
kybė svyruoja. Prelegentas 
siūlo įsteigti informacinį bei 
studijų mokslinį-akademinį 
centrą. Tada galima būtų ti
kėtis daugiau pozityvių re
zultatų. Dalį lėšų, atrodo, 
būtų galima gauti ir per 
uni versi tetųs.

Algimantas Gureckas,PLB 
atstovas Washingtone, kal
bėjo apie klaidingas infor
macijas apie Lietuvą ir lie
tuvius leidiniuose parašy
tuose svetimomis kalbomis 
kaip enciklopedijose, žurna
luose, žemėlapiuose ir pan. 
Rašantieji naudojasi ankš
čiau išleistais leidiniais ir 
taip klaidos kartojasi. Pa - 
stebima ir tendencingų ži
nių, pav. lenkų leidiniuose.

Atitaisymo darbas nėra 
lengvas, susiduriama su lei
dėjų inercija. Reiktų suda
ryti pastovią komisiją, kuri 
koordinuotų klaidų sekimą ir 
atitaisymą. A. Gureckas šio
je srityje dirba eilę metų ir 
savo pranešimą iliustravo 
konkrečiais pavyzdžiais. 
GAUSU JAV VALDŽIOS 
PAREIGŪNŲ KONFEREN
CIJOJE

Konferencijoje atsilankė 
stebėtinai daug JAV valdžios 
bei politinių partijų atstovų. 
Iš Užsienio Reikalų Minis
terijos buvo dr. David Aaron, 
Deputy To The National Se
curity Advisor To The Pre
sident (Iš Dr. Z. Brzezinskio

Šiais metais LIETUVIŲ AKADEMINIS SAMBŪRIS 
MONtHEALYJE yra numatęs paskirti XHĮ-ąją VINCO 
KRĖVĖS LITERATŪRINĘ PREMIJĄ už grožinės litera
tūros knygą, išleistą 1978-79 metų bėgyje.

Leidyklos yra prašomos prisiųsti knygas iki š.m. 
RUGSĖJO mėn.l d. po porą egzempliorių LASM pir
mininkei S.PIEČAItIENEI,sekančiu adresu: 585 Gerald, 
LA SALLE, Que, CANADA, H8P 2A4.

Jury Komisijos sudėtis bus paskelbta vėliau. Pre - 
mi jos įteikimas numatytas lapkričio mėn. 15 d.
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štabo), Dr. Steve Larabee , 
specialistas Rytų Europai, 
National Security Council, 
R. Spencer Oliver, Staff Di
rector and General Council 
Of The Commision On Secu
rity and Cooperation In Eu
rope, Prel. Geno Baroni, 
Asst. Sekretorius iš Plana
vimo Departamento, Mrs. 
Meg Donovan, iš Commision 
and Security and Cooperation 
in Europe, Miss Victoria 
Mangiardo, Deputy To Spe
cial Assistant To The Presi
dent For Ethnic Affairs, At
sargos Generolas Ltn. Gra
ham iš R. Reagan,, Respubli
konų kandidato į prezidentus 
štabo ir jo specialus patarė
jas.

Miss V. Mongiardo pasakė 
trumpą žodį, ypač pabrėž
dama, kad jai didelį įspūdį 
padarė originalūs Lietuvos 
pogrindžio leidiniai, kaip 
"LKB Kronika".ir kiti. Štai 
ji pati galėjo apžiūrėti Nijo
lės Sadūnaitės, apie kurią 
jau buvo daug girdėjusi, laiš
ką.

Br. Kviklys, "Draugo" re
daktorius ir žinomas Lietu
viškų retų istorinių leidinių 
rinkėjas, atvežė į konferen
ciją kelias dešimtis pogrin
dinių leidinių ir nuotraukų. 
Tai buvo puiki akyvaizdinė 
iliustracija iš .kovotojų dėl 
laisvės veiklos labai tinkama 
parodyti gausiems JAV vy
riausybės atstovams.

Dr. D. Aaron, dr. S. Lara
bee ir R. S. Oliver padarė 
trumpus pranešimus iŠ tų 
įstaigų darbų kiek tai liečia 
bendrą politiką Europoje, 
Lietuvą bei Latviją ir Esti
ją, Helsinkio aktą ir būsimą 
Madrido konferenciją. Vėliau 
atsakinėjo į klausimus. Visa 
tai per dvi sesijas nusitęsė 
beveik keturias valandas. 
Klausimų buvo daug ir rim
tų, taiklių ir kontraversi- 
nių. Juos patiekė daug da
lyvių, kaip dr. V. Vardys, 
dr. Budreckis, kun. K. Puge- 
vičius, dr. T. Remeikis, Alg. 
Gečys, V. Volertas ir kiti.

Kai kurie šių pareigūnų 
pasisakymai.

JAV ir toliau nepripažins 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą ; ir toliau tęs Lietu
vos diplomatų Amerikoje 
pripažinimą ir svarstys fi
nansinę pagalbą, jei būtų 
reikalinga (tuo tarpu išsilai
ko iš nuosavų fondų). Helsin
kio aktas jokiu būdu nelega
lizavo Baltijos kraštų užė
mimo : Madrido konferenci
joje bus padaryta detalesnis 
paaiškinimas tuo reikalu. 
Bendrai jaučiama, kad "de
tante" buvo daugiau naudinga 
sovietams, kaip vakarie
čiams.

Afganistano ir Baltijos 
kraštų, užėmimo panašumas 
yra žinomas ; parašyti ata
tinkami memorandumai, bet 
oficialūs aukšti pareigūnai 
tuo savo kalbose nepasinau
dojo. Baltijos valstybėse 
lankosi tik žemesnio laips
nio diplomatiniai tarnauto
jai : nei ambasadorius, nei 
ministerio titulus turintieji 
nesilanko, kad nesudarytų 
įspūdžio, kad Baltijos vals
tybių okupacija pripažįstama 
legaliai.

Ar sovietai vyks į Madri
dą ? Taip. Jie 20 metų sten
gėsi sudaryti "Helsinkio ak
tą". Pradžioje jie nenorėjo 
priimti JAV ir Kanados. Su-

dalus patarėjas atsakinėjo 
į klausimus.

JAV vyriausybės ir poli
tinių partijų vadai yra pa
lankūs Lietuvos reikalams, 
bet gyvenimo realybėje nie
kas nežada staigaus pasikei
timo ir greito Lietuvos iš
laisvinimo. JAV turi daug 
ir politinių ir ekonominių 
ir vidaus problemų ir jiems 
tenka daug laviruoti. Tuo 
tarpu tėra užtikrintas nele
galus Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupavimo nepripa
žinimas ir toliau diplomati
nės tarnybos Amerikoje tęs
tinumas, žmogaus teisių ir 
tautinės kultūros gynimas.

BENDROS PASTABOS
Konfęrencija praėjo sklan

džiai. Atrodo, atlikta daug 
daigiau, kaip , tikėtasi. Pa
kviesti prelegentai buvo ge
rai pasiruošę ir savo pra
nešimuose konkretūs, pa
siūlymai paremti dokumen
tuota medžiaga. Dalyvavo 
JAV LB, KLB ir PLB pir
mininkai ir beveik visi vi
suomeninių tarybų ir komi
sijų nariai. Stebėtojų tarpe 
buvo daug žymių veikėjų ir 
savo sričių žinovų iš akade
minių, politinių, kultūros 
sričių, svarbiųjų finansinių 
rėmėjų - fondų ir spaudos 
darbuotojų. Todėl diksusijos 
buvo svaraus, konkretaus 
pobūdžio, o ir reiškiantis 
skirtingoms nuomonėmf 
nielfas į "lankas neišėjo" 
Konferencijoje buvo daug 
ir iš jaunesnės kartos, ku
riems dar liko darbingų me
tų bent 20 ir daugiau.

Konferencija rezoliucijų 
nesiūlė, o prieitos diskusijų 
išvados bus paskelbtos at
skirai. Lietuvių bendruo
menė išeivijoje, apimanti vi
sus kraštus, turi plačiausią 
bazę ir daugiausia pajėgų 
bet kuriam veikimui. Esant 
darbų daugiau kaip,, darbi
ninkų, bendruomenei tenka 
įsijungti visur kur tik reiš
kiasi veiklos trūkumas.

Atsakingas rengėjas buvo 
JAV LB Visuomeninių Rei
kalų Taryba, kurios pirmi
ninkas Alg. Gečys konferen
ciją atidarė, techniškai kon
ferenciją vykdė JAV LB Wa
shington© Apylinkės Valdyba 
pirmininkaujama LinoKoje- 
lio. ' Konferenciją uždarė 
baigiamąja kalba PLB pir
mininkas V. Kamantus.

tiko tik reikalaujant Europos 
, kraštams. Helsinkio aktą 

sovietai pasirašė su gar
siais "fanfarais", daug rek
lamavo pačioje Sovietų Są
jungoje ir satelitų kraštuose. 
Nevykimas į Madridą būtų 
smūgis jų propagandai. Mad
rido konferencija vargu ar 
atneš naudos pavergtoms 
tautoms, bet tai bus foru
mas, kur sovietai turės tei
sintis. Europiečiai daugiau 
remia "tyliąją diplomatiją", 
ypač Vak. Vokietija, JAV ir 
Kanada yra daug agresyves
nės. Kai keliame tik "Star 
Dissidents" klausimą, ar 
nepadarome žalos daugeliui 
kitų, kurie taip pat terori
zuojami. Dalinai taip, bet 
patraukti pasaulio dėmesį, 
tai bene vienintelis kelias, 
koncentruotis į ypatingus 
asmenis visur reikia simbo
lių.

Gen. Ttn. Graham pasvei
kino respublikonų partijos 
ir jos kandidato į preziden
tus R. Reagan vardu. Savo 
kalboje pabrėžė, kad respu
blikonai ir ypač jis pats, bū
tų griežtesnės politikos ša
lininkai. Vėliau jis ir jo spe-

Vasaros Audros ir Perkūnijos

ŽAIBAS KANADOS PEIZAŽE

Primityviojo žmogaus gy
venimo istorijoje išsivystė 
prietarai apie perkūniją ir 
žaibus. Žmonės tikėjo, kad 
baisi ir netikėta, nenuspėjama 
žaibo jėga slypi dieviškos ga
lybės rankose.

Kas sukelia vasarą perkū
nijas? Dažniausiai, jos įvyks
ta susidarius slegiančiam ir 
tvankiam orui, kai šiluma ir 
drėgmė pasiekia aukštą laips
nį. Dangus, bendrai imant, bū - 
na giedras, bet paliestas 
lengvos miglelės ir aukštų de
besų plaušais, atslenkančiais 
iš Vakarų. Prieš v|eną,pap
rastą audrą jaučiamas leng - 
vas vėjas iš pietų pusėę. Ar
tėjant virtinei, viena po kitos 
audrų, pakyla staigūs ir stip
rūs vėjo gūsiai, dažniausiai iš 
vakarų ar šiaurės vakarų .

Vasarą, popietės metu, ma
tomi kartais tamsių debesų 
punduliai, lėtai kylantys virš 
žemesnių iš vakarų pusės. 
Netrukus uždengia saulę ir 
žemesni dangaus sluogsniai iš 
vakarų ir š. vakarų patamsėja 
iki nejaukaus mėlynai-juodu
mo.

Griaustinis dažnai pasigirs
ta valandą ar pusvalandį prieš 
audrą, netrukus smūgiai daž
nėja ir garsėja. Pakyla vėjas 
ir pučia tiesiai į artėjančios 
audros kryptį. Maždaug 15 
min. prieš audrą, aiškiai 
švysteli žaibai, daugumas 
smigdami tiesiai į žemę.

Šviesa keliauja nepaprastai 
greitai - apie 260.000 km. 
į sekundę ir todėl galima 
žaibą pamatyti tučtuojau jam 
įvykus. Garsas keliauja maž
daug apie trečdalį kilometro 
per sekundę, tai gali praeiti 
keletą’sekundžių po žaibo, iki 
išgirstame garsą.

Žaibas yra nepaprastai pa
krautas energija. Vienas žyb
telėjimas patiekia gana elekt
ros, kad apšviestų milijo
ną namų’.Žaibo elektros sro - 
vė gali siekti iki 200. OOO 
amperų/ dauguma paprastų 
degiklių /fuses/ name perde
ga, jeigu leidžiama stipresnė 
negu 15 amperų srovė/.

Žaibai būna begalinio formų 
ir stiprumo įvairumo,kaip ir 
yra jų poveikiai, kurie pri
klauso ne tik nuo žaibo stip - 
rūmo, bet ir ką jis pakeliui 
sutinka. Išdžiūvę medžiai ir 
stulpai, pav., dažnai susky
la išilgai liemens, išsklaidy- 
dami skelveldras į visas pu - 
sės, kai žaibas staigiai jų vi - 
duje besirandančių drėgmę 
paverčia į garus. Sausi ar - 
ba dalinai sudrėkę plytos ir 
sumūrijimai gali susprogti, o 
menki pastatai gali visiškai 

sugriūti.
Pats griaustinis yra ma

žiausiai kenksmingas. Ji s ne
sunaikina augmenijos sulčių 
kaip kad šaltis, nesuplaka ii 
nenuneša žemės kaip kad 
smarkios liūtys, nepadaro 
žalos namams,kaip kad tor
nadai ar uraganai .Daug įvai
raus stiprumo garsų sukelia 
griaustinis.Jie visi gaunasi 
dėl staigaus oro spaudimo, 
atsiradusio žaibo trenkimo 
take. Apskaičiuojama, kad 
tokiame take temperatūra 
viršija 1O. OOO laipsnių C. 
Toks karštis išplečia orą 
kanale, kuris pradžioje ne
siekia nėl/2 inčo pločio.Iš
siplėtimo metu jis padidėja 
beveik 3/4 kilometrų.į se
kundę. Tas pata atsitinka su 
kiekvienu elektros iškrovi- I 
mu, o žaibe jo būna 10-20 
kas akimirką. Taigi, oro 
spaudimo bangos vibruoja ir 
plečiasi. Griaustinis tokiu 
būdu yra kombinuotas vib
racijų garsas.

Kas met Kanadoje žaibas 
užmuša- apie 1O žmonių. To 
galima išvengti, jeigu laiko
masi paprastų taisyklių.

Rūbus, ypač džiovinamus 
ant metalinio šniūro arba 
tokio, kuris prilaikomas me
talinėmis atramomis, reikia 
nuimti prieš audrą. Žaislai 
ir dviračiai turi būti sudė
ti po stogu. Vaikus reikia 
įspėti, kad žaibai gali būti 
labai pavojingi, taip kaip 
karšta krosnis pavojinga. 
Tačiau nereikia jiems pasa
koti atsitikimų, kurie sukel
tų juose neproporcingą ir 
prietaringą žaibo baimę.
. Namo vidurys yra sau

giausia vieta. Virtuvės, vo - 
nios, rūsiai ir skalbyklos y- 
ra blogiausios vietos, nes e- 
lektros įtaisymai ir kanali
zacijos mediniai vamzdžiai 
gali pasikrauti aukštos į - 
tampos elektrą.

Reikia pasitraukti nuo vir
tuvės kriauklės, skalbimo 
mašinos, elektrinės plytos ir 
kitų elektrinių prietaisų.Te- 
lefoną naudoti tik atsiradus 
būtiniausiam reikalui, ypač , 
jeigu telefono vielos ei - 
na virš stogo.

Reikia pasitraukti nuo 
langų, išlaukinių durų ir 
prieangių-verandų, kad ne
pasiektų šoniniai žaibai.Pa
sitraukite ir nesėdėkite ties 
židiniu.

Geriausia- išjungti iš e- 
lektros lizdų/štepselių/skąl- 
bimo mašinų šniūrus, šaldy
tuvus, televizijas, kad žaibas 
jų nesugadintų prieš pat aud
rą, bet ne audrai siaučiant 
čia pat virš stogo- galite 
gauti fatališką žaibo smūgį

arba smarkiai apdegti.
Geriausias būdas apsau

goti namų elektrinę sistemą 
yra įvesti laidininką ties ta 
vieta, kur elektros vielos į- 
vedamos į namą. Tokiu būdu 
srovės perviršijimas paten
ka į žemę be jokios žalos.

Televizijos ir stereo apa
ratai, jeigu nėra laidininko 
apsaugojami, turi būti išjun
giami priep prasidedant aud
rai Gerai įvesta ir prižiūri - 
ma Apsaugos nuo žaibų sis - 
tema yra labai poveiki.

Jeigu pasitaiko būti lauke 
užėjus audrai, bandykite įeiti 
J bet kokį pastatą. Bet koks 
yra geriau, negu joks, sau
giausias - plieno rėmų dau - 
giaaukštis/'nes jeigu žaibas 
jį trenktų, srovė nukeliautų 
nepakenkus į žemę. Gerai 
pastatyti namai yra sauges
ni negu daržinės, sandėliu - 
kai ar menkai sustatytos 
pašiūrės. Grupė pastatų y - 
ra saugesnė, negu vienas at
skiras ant kalvos ar paaukš
tinimo. Bet koks pastatas , 
atvirame lauke, vis dėl to, 
yra saugiau, negu kad jūs bū
tumėte tas vieninįėlis iški - 
lęs objektas aplinkui.

Nesant pastatų, pasirinkite 
įdubimą ar griovį. Venkite 
kalbų ,pakilimų.Nestovėkite 
po vienintėliu aukštu medžiu 
bet tankiame medelyne, sto
vėti po mažu medžiu, apsup
tu aukštesnių, yra netaip pa
vojinga. Venk atviro lauko , 
parko ir sporto aikščių aud
rai užėjus. Pereiti per gol
fo aikštę, pav., yra labai pa
vojinga, ypač laikant ranko - 
je metalinę golfo lazdą arba 
lietsargį, apsiavus vinimis 
pakaustytais batais.

Automobilis su metaliniu 
stogu, autobusas ar sunkve - 
žirnis labai gerai apsaugoja 
jeigu nestovi arti medžių , 
ar stulpų su padrikusiomis 
vielomis, kurios gali užkris
ti.

Atvirais stogais mašino
mis pavojinga važiuoti aud - 
ros metu, taip pat ne joti ark-* 
liu, ypatingai pakaustytu me
talinėmis pasagomis.

Jokiu būdu negalima pasi - 
likti laive audrai užėjus.Stie
bus ir radio antenas ant lai - 
vų reikia aprūpinti laidinin
kais -

Plaukioti-maudytis audros 
metu yra labai pavojinga . 
Vanduo -geras elektros lai - 
dininkas ir jeigu žaibas Iš
trenktų į vandenį net gerokai 
toliau nuo žmogaus, vistiek 
gali stipriai nukentėti.

Plaukikai turi išlipti iš 
vandens it pasitraukti iŠ at
viro paplūdymio ar pakran - 
tės audrai artėjant. ■

3 psl.

3

3



KULTURIMS PUSLAPIS®

MUSU,
JURBARKAS
MŪSŲ JURBARKAS, Antanas 
Giedraitis-Giedrius. Mono
grafija. Išleido JURBAR - 
KIEČIU SAMBŪRIS.Redaga-

Aplanke Redakcinė Ko
misija pasisako:
" - monografija, paruošta 
rašytojo Antano Giedraičio- 
Giedriaus, yra trumpa, bet 
išsami Jurbarko miesto ir 
apylinkių gegorafi n ė, istori
nė, kultūrinė ir vi suome - 
ū ni o gyve ni mo apž valga. 
Jurbarke augęs ir didžiąją 
gyvenimo dalĮ praleidęs au
torius apie šią vietovę kalba 
su didele meile, rašytojišku 
žodžiu ir gausiu faktų parin
kimu. Ir tai yra Lietuvos 
vietovė, kuri verta tokio ap
rašymo. 

vo REDAKCINĖ KOMISIJA . 
Aplankas dail. Zitos SODEI- 
KIENĖS, 1979 m.

Kaina nepažymėta.

Kas ilgiau ar trumpiau gy
veno Jurbarke ar jo apylin - 
kėse.tas niekada šios vieto
vės neužmirš. Čia Nemunas 
tartum prasiplečia, Įsigyda
mas viduryje vagos salą. Čia 
Įteka Įvairiomis kryptimis 
pro Žemaitijos pakraštį vin
giuojanti Mituva, kuri, prieš 
Įtekėdama Į Nemuną, sugeria 
Į save Imsrės upelĮ. Gražūs 
abiejų upių, susiliejančių su 
Nemunu, krantai, aplinkui 
pušy įai, piliakalniai ir pilįa- 
kalnėliai papuošia ne tik 
gamtą, bet ir žmonių fanta
ziją pasakomis, legendomis, 

prisiminimais, net ir šiurpu 
sukrečiančiais tikrais ar 
prasimanytais praeities Įvy
kiais. Tai Jurbarkas, kurio 
negalima užmiršti. Ir šioje 
monografijoje ’’Mūsų Jur - 
barkas" tokiu vaizdumu kal
ba apie save ir savo praeiti, 
apie senovės ir nesenosprar- 
eiįies žmones, apie istori
nius Įvykius, kūrusius lietu
vių tautos istoriją.

Monografija yra Įnašas 
Lietuvos istorijon ir kultū- 
ron. Kartu ji yra paskutinis 
rašytojo žodis, išsakytas di - 
dėlėmispastangomis-net iki 
pat jo mirties.

Apie autorių, kuris pasi
rašydavo Giedriaus slapy
vardžiu randame Įdomių ži
nių. Gimė 1892 m., Lukšių 
km., Jurbarko valsč., Ra
seinių apskr. 1909 m. iš - 
vyko Į Maskvą ir iki 1911 m. 
dirbo meteorologijos obser
vatorijoje,po to metus Kurs
ko miesto savivaldybėje.Tuo 
pačiu metu mokėsi toliau ir 
gavęs vyr.pradžios mokyk
los mokytojo cenzą, dirbo 
Maskvos lietuvių pabėgėlių 
pradžios mokykloje. 1917 m. 
persikėlė Į Voronežą ir mo
kytojavo Martyno Yčo mer - 
gaičių gimnazijoje,dėstyda
mas lietuvių kalbą. Kartu 
studijavo toliau Mokytojų 
Tnsitute pedagogo diplomui 
Įsigyti.

Lietuvai paskelbus Nepri
klausomybės Aktą, grĮžo Į 
Lietuvą ir jau 1918 m. Švieti
mo Minįsterijos buvo pas- 
kirtas Įgalioti ųu Jurbarke. 
Čia rūpinosi pradžios mo
kyklų organizavimu ir pro
gimnazijos Įkūrimu. Buvo ir 
gimnazijos direktorium ir 
vyr. mokyklų inspektorium 
iki antrosios rusų komunis
tų okupacijos. Persikėlęs Į 
JAV, su šeima gyveno Hart
forde, Conn, iki pat savo 
mirties 1977 mrugpiūčio 29 
d.

Ne vienas mūsų dar pri
simename vaikų jaunimo 

laikraštėlius, kuriuos jis re
dagavo ir kur rašė savitai 
stilingai ir nuoširdžiai-’’Ži
burėli’’ ir "Saulutę". Jis 
bendradarbiavo ir "Švietimo 
Darbe", "Židinyje", "Vaire" 
ir kį. Jis yra išleidęs vai
kams daugiau kaip 3G knygų 
/ kai kurių išėjo keletas lai
dų/ ir suaugusiems pasakų , 
atsiminimų ir puikių be let - 
rištinių kūrinių, o "Lukšiu- 
juose" pabėrė savo gimtinės 
atsiminimų, sujungtų su pa
sakomis, padavimais, Įdo
miais artimųjų! charak
teriais.

Mums visiems artimas jo 
žmoniškumas aiškiai pa
sirodo jo trumpame pasisa - 
kyme:"Nušviesti Takai":

"Ak, nesirūpink. Tegu ta
vo širdis pasilieka rami.Tik 
pažiūrėk Į didžiuosius že - 
mės plotuę: ir tyliausia upė 
nueina giliais verpetais, ir 
ramiausia jūra siūbuoja ska
rotomis bangomis.

Ne si rūpi nk, kad užei na 
audra plačiais padangių 
vieškeliais. Jos puikūs žai - 
bai tik dar labiau nušvies 
vingiuotus žemės takus,šiur
puli hgi griausmai tik stip
riau išjudins žemę ir tavo 
širdĮ, kad juo gyviau pajustų 
ji, kiek daug nuostabių dienų 
šiame pasaulyje".

Ka:p paprastai, Zitos So
de’ kienės aplankas yra pui - 
kus, kiyga gražiai išleista .

Be geografinių, istorinių 
ir kultūrinių Jurbarko ap
žvalgų randame dar vieną 
Įdomų skyreli, pavadintą 
KAS DAR KĄ PASAKĖ. Tie, 
Jurbarko išauginti kūrybiš - 
kieji krašto vaikai randa su 
didele meile , ką pasakyti : 
Jurgis Baltrušaitis, Pranas 
Bastys, Cecilija Biliūnaitė - 
Mitkienė, Vladas Jakubėnas, 
pats monografijos autorius 
A.Giedrius, K.P.Gukovski’s, 
Vincas Remeikis, kun.Anta-

, nas Sabaliauskas ir Jurbar -
ko apylinkės liaudis vienoje 
šienapiūtės dainoje:

BAITUS DOB LĖLtUS PJAUJANt

Pjau broliukai žal: o lanko 
baltus dobilėlius, 
ojoi, ojojoj, 
baltus dobilėlius.

t
Bepjaudarn sudūmojo - <
nulaužė dalgeli,
ojoi, ojojoj , 
nulaužė dalge IĮ.

• ( 
Mesk dalgeli 1 šalelę,
sėks ant pradalgėlės,
ojoj, ojojoj,
sėsk ant pradalgėlės.

E: n meregelė per la ikelę 
p:lka sermėgėle, 
ojo;, ojojojo ojojoi <
p iką sermėgėle.

Kad ir pdka sermėgėlė, 
bet meilūs žodeliai, 
ojo<", ojojoi, 
bet meilūs žodel:ai.
/dama užvedama v eao balso, 
o iiuo antros eilutės per'ma ir 
antrieji balsai/.

Jurbarkas ir jo apyli įkės iš
augino ne vieną muziką. Čia 
Vladas Baltrušaitis- Kauno 
ir Vilniaus operų solistas , 
Chicagos Lietuvių Operos 
Įkūrėjas.

Sala Nemune prie Jurbarko

PASIRINKIMO
DIENA Jack Higgins

/iš anglų kalbos laisvai vertė B.E,/
/ tęsinys /

Van Buren’as pasiėmė juos be žodžių. Klein’as at
nešė viršininko ploščių,palaikė jĮ Ulbrecht’ui užsivel - 
kant ir palydėjo jĮ iki durų.

Ulbricht’as atsisuko,peržvelgė vieną ir kitą: " Jūs 
gerai žinote ką Valstybės Taryba jaučia,draugai, apie 
tuos, kurie gerai atlieka užduoti, bet kurie ne..." Už - 
sidėjo kepurę ir išėjo, uždarydamas duris.

Klein’as pasisuko Į Van Buren’ą: "Taigi, pradeda m"- 
pasakė.

- Drauge, - Harry Van Buren atsakė traškiai, aš 
galiu priversti pati velnią galvoti, kad jis buvo Kris
tus, vaikščiojo virš vandens, jeigu gausiu tam pakan
kamai laiko.
, — Kaip tik to mums trūksta. - atsakė Klein’as.
Campbell dukters problema, kuri žinojo apie ŠĮ rei
kalą, išsisprendė. Bet Conlin’o bendradarbiai Prisi
kėlimo Lygoje, jau po kelių dienų supras, kad kaž
kas labai blogo atsitiko,.

Jis palaukė dvejodamas. Paskui atsargiai pridė
jo. Ulbrichtui : "Be to, aišku, drauge, dar vis pasi - 
taiko išdavikų ir mūsų eilėse..."

- Žinau, nesu toks kvailas, - atšovė nekantriai 
Ulbrichtas. - Bandot pasakyti, kad Vakaruose yra to
kių , kurie sužinoję kas atsitiko, bandys ką nors da
ryti? j akratė galvą ir tęsė : Tik neoficialiai , pati - 
kėkit ’. Amerikonai yra labai susirūpinę šiuo 
metu pagerinti santykius su Rusija ir Popiežiaus Jo
no bandymai rasti išeiti su Rytų Bloku kalba patys 
už save. Ir ką jie gali, pasakyti? Conlin’as papras
tai nustojo egzistavęs. Galų, gale, jis jau seniai tu
rėjo būti ten, kur dabar yra, ar ne? - sau leido net 
nusišypsoti.

. - Žinoma, drauge, - patvirtino Klein’as.
- Aš pilnai pasitikiu Jūsą sugebėjimais susitvar

kyti su visais sunkumais, pulkininke.
Trumpa tyla. Ulbrichtas pasitaisė akinius ir tarė 

Van Buren’ui: "Turite vieną mėnesi laiko. Tik vieną 
mėnesĮ iki Kennedy atvykimo. Turite popierius, pul- 
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kininke Klein’e?"
Klein’as tučtuojau išsiėmė pluoštą dokumentų ir 

padėjo juoš Ulbrichtui. Šis pasirašė vieną po kito.
- Štai, jie duoda Jums pilną civilini ir karinĮ 

autoritetą Neustadt’o apylinkėje, kur Conlin’as yra 
laikomas pilyje. Turite visišką galią gyvenimo ir 
mirties. Žiūrėkite, kad naudotumėte ją gudriai."

Margareta Campbell pradėjo atsigauti iš košmaro : 
dus’mo, ledi ii o šalčio, tamsybės. Galų gale-praregėjo 
veidą. Vidutinio amžiaus, žilaplaukio. Rudas vienuolio 
apdaras. Mazgais atžymėta virvė per juosmenĮ.

Jos burna buvo taip išdžiuvusi,kad ji negalėjo nė žo
džio ištarti. Žmogus pakėlė ją suėmęs per pečius ir pri
dėjo stiklinę prie lūpų. "Po truputi", - pasakė vokiškai. 
Ji užsikosėjo ir užkimusiu balsu paklausė:"Kas Jūs toks?"

- Brolis Konradas, pranciškonas. Čia mūsų namas , 
Neustadt’e.

- Kaip aš čia atsiradau ?
- Vienas iš Brolių Jus surado ŠĮ rytą, Įkliuvusią 

Į užtvanką, užkritusią ant medžio kamieno. Elbės upės 
vanduo yra labai pakilęs, nes smarkiai lijo.

Ji bandė pajudėti ir pajuto nepakenčiamą skausmą 
’ kairėje kojoje. Palietus ranka - užčiuopė storą raišti.

- Ar lūžusi ? -susirūpino ji.
- Nemanau. Labai pertempta ir sumušta. Trūkęs 

šlaunies raumuo.
- Atrodo, gerai žinote, apie ką kalbat.
- Panele, turiu šiek tiek patyrimo. Karo metu buvau 

savanoriu medicinos dalinyje, daugiausia, Rusijos fron - 
te. Deja, artimiausias gydytojas randasi Stendai’yje,bet 
jeigu manote, kad jo reikėtų...

- Ne, - ji atsakė. - Artimiausias gydytojas yra čia.
- Gerai, - ramiai linktelėjo galva vienuolis. - Iš ki

tos pusės, nors mūsų Viešpats mokino:’’Gydytojau,išgy - 
dyk save", - tai nėra pats lengviausias darbas.

- Tai, atrodo, aš esu Jūsų rankose.
- Taigi. Jis padavė jai dvi piliules ir stiklinę van

dens: "Čia, kad palengvintų skausmą". Pataisė pagalvę po 
galva. "Dabar miegokite. Vėliau pakalbėsime daugiau. Jū
sų vardas?"

- Campbell. Margareta Campbell.
- Ar kam nors pranešti apie Jus ?
-Ne. Neturiu nė vie no artimo..

Vakarop ji pabudo. Vienuolis, uždėjęs ranką ant jos 
kaktos , ramino:"Dabar geriau. Karštis atslūgęs. Stebuk
las, pagalvojus, kaip ilgai Jūs tame vandenyje išbuvote ir 
išlikote gyva".

Jo veidas buvo tvirtų bruožų, asketiškas ir ramus, 
kas ir jai pridavė ramybės.

- Jėzaus ir Marijos Brolija? -ji pasitikrino,prisimi
nusi pirmąjį susitikimą su Conlin’u. "Jūs liuteronys , 
ar ne?"

-Taip. Mūsų grupė susikūrė Anglijoje, baigiantis 
praeitam šimtmečiui. Tuo metu buvo iš naujo susidomė
ta šv.Pranciškaus darbais ir grupė žmonių panoro tęsti 
jo misiją Anglikonų Bažnyčios rėmuose, -paaiškino jis.

- Kaip Jūs atsiradote Neustadt’e?
- Lady Marchand buvo ištekėjusi už grafo von Falket* 

berg’o, turtingiausio žemvaldžio šiose apylinkėse. Kai 
jos vyras mirė, ji pasiūlė pilĮ ordinui. Vienuoliai atvyko 
1905 m., vadovaujant škotui, Broliui Andriejui.

- Bet šitas namas, tai ne pilis.
Jis nusišypsojo. "Mus iškėlė iš pilies 193.8 metais. 

Kariuomenė ją naudojo tuo metu. Į karo pabaigą joje lai
kė pagarsėjusius kalinius .’’

- Po to ?
- Vyriausybė nesurado, kam būtų galima pilĮ pa -

naudoti ir neturėjo ypatingo noro ją grąžinti atgal. Dabar „ 
esame jau kelinti metai taip vadinamoje Farmoje. Jeigu 
pasikelsite nuo pagalvės, matysite upę aukštai ant kai - <
vos, pilĮ.

Jis prilaikė ją ir padėjo pasikelti. Ji matė malonų 
sodą, apsuptą aukšta tvora. Už jos buvo kapinės. Iš de
šinės skubėjo Elbės upė, ant kalvos, virš Kaimo, sto
vėjo Neustadt’o pilis už masyvios sienos* Smailūs bokš - 
tai lengvoje migloje. Zigzaguotas kelias Į kalvos viršū
nę rėmėsi Į didžiuosius vartus.

Kambario durys atsivėrė ir Įėjo vidutinio amžiaus % 
vyras, nešinas padėklu.

- Čia - Brolis Florianas, kuris Jus išmeškeriojo iš 
upės, - paaiškino Konradas.

Florianai padėjo ant lovos padėklą. Mediniame kau
še buvo sriuba, juoda duona ir pieno. Margareta palietė 
vienuolio ranką: "Ką aš galiu besakyti?"

Jis tik nusišypsojo ir išėjo.
- Jis negali kalbėti, - paaiškino Konradas. - Pasiža

dėjo tylėti vieną mėnesĮ. Mes čia, mane Įskaitant, lilp - 
me tik šeši. Už metų, turbūt, uė vieno nebebus, pagal 
valstybės valią.

- Bet- • • nesuprantu. - atsakė Margareta po trumpos 
tylos. - Konstitucijoje aiškiai parašyta, kad individas ga
li pasirinkti ir praktikuoti kokią nori religiją.

- Teisi įgai, (jauniausias,Pranciškus, tik prieš 6
mėnesius Įstojo Į mūsų orde ią, nežiūrinti visų sunku - 
mų, kuriuos jam darė valstybės tarnautojai. Ar Jūs 
krikščionė, panele? - paklausė Konradas. /b. d./

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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IŠ PADANGĖS MIELOS
Agresyvumas ir Lietuvos 

Kaimo Miesčionėjimas
... J , .Pasyvumasnesukuriaatei-
/18 spaudos okup. Lietuvoje (r (šetvljoje/Parinko J.P-lis, ties Tą gerai suprantame

KODĖL NIOKOJAMOS 
RASŲ KAPINĖS ?

Į 1979 m.liepos 14 d."Li
teratūroj ir Mene" išspaus
dintą Z. Kiaunos straipsnį 
" Kodėl niokojamos seniau
sios Vilniaus kapinės?" ta
me pačiame savaitraštyje 
spalio 6 ar.40 duotas at
sakymas. A. Zuokas rašo, 
kad Kapinių Priežiūros Kon
toros darbuotojai, nesuderi
nę su Kultūros Paminklų Ap
saugos Inspekcija , išvežė Į 
metalo laužą meniškai ver
tingų kapų tvorelių. Apie 40 
fragmentų surasta ir grą - 
žinta j Kapines. Tvorelės 
bus suremontuotos, pastaty
tos j buvusias vietas, bus 
sutvarkyti antkapiai.

Už nustatytos tvarkos pa
žeidimą Rasų Kapinėse, Ka
pinių Priežiūros Kontoros 
viršininkui K. Grigaravičiui 
pareikštas papeikimas.

Žinoma, toks i r turėjo bū
ti Vilniaus Vykd. Komiteto 
sprendimas. Tačiau, ar tai 
viskas? Ar daugiau jokių 
tvarkos pažeidimų Rasų Ka
pinėse nėra? Ir vėliau nebu
vo? Kodėl nei Z.Kiaupa, nei 
A. Zuokas, nei Vykd. K-to 
darbuotojai savo straips
niuose nemini, kad beveik 
nuo visų senųjų antkapinių 
paminklų nudraskyti kruci
fiksai? O juk tai irgi pa- 
mi nklų apsaugos įstatymo 
pažeidimas. Tuo įžeisti ir 
tikinčiųjų jausmai. •

Kas grąžins visus kruci
fiksus ir, restauruojant pa
minklus, sustatys juos į vie
tas?

NEPRALEISTAS DIDINGAS 
HIMNAS VILNIAUS U-tO 
GARBEI

Vilniaus Paveikslų Galeri- 
joje/katedroje/vasari o 17 d./ 
buvo atlikta įaujoji komp. J. 
Juozeliūno simfonija-orato- 
rija " Cantus - magnificat ", 
skirta " 400 Almae Matri 
universitato Vilnensi" /Vil
niaus U-to 400 metų jubi - 
liejui/.

Veikalo tekstas yra poeto 
E.Mieželaičio,kuris į tekstą 
įvedė įžymiuosius lietuvių 
kultūros veikėjus M. Mažvy
dą, Ž. Liauksminą, A. Kulvie
čio ir M.Počobuto raštų ci
tatas.

Simfoniją-oratoriją atliko 
vargonai, varpai, orkestras, 
solistai, keturi chorai. Iš 
viso 300 atlikėjų. Dirigavo 
J.Domarkas. Veikalas tęsė
si 70 minučių.

"Literatūroje ir Mene"kū- 
rinį komentavo A. Ambra- 
zas, pabrėždamas, kad šis 
d dingas veikalas yra "him
nas mokslo šveitovei"ir pa
sižymi iškilminga nuotaika , 
stiliaus ir minties vieningu-

Jis tvirtina, kad šis kū- 
ir Just. Mareinkevi ~ 
U-tui skirtas "Paži - 
medis" yra didžiai 

lietuvių

mu.
ri nys
čiaus
ai mo
reikšmingi įvykiai 
kultūriniame gyvenime.
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Puiku’. Tačiau - Vilniaus 
sukakties iškilmėse ši kan
tata nebuvo atlikta. Nereikia 
daug stebėtis, kodėl neleido 
jos atlikti - perdaug geras kū
rinys, ir kodėl jau lietuviai 
turi taip pasižymėti ?... O 
ar nenatūralu, kad savąją
kultūrą labiausiai jaučia 
ir supranta savos taut°s
žmonės? ? ?

AUGA LIGONINIU. 
MIESTELIS

Tūkstančio lovų Klinikinė 
ligoninė Santariškėse-viena 
didžiausių ir svarbiausių 
Vilniaus statybų. Šiemet čia 
numatoma padaryti darbų, 
daugiau kaip už du mil. rub
lių.

Vidurvasaryje Klinikinė 
Ligoninė ruošiasi švęsti 
pirmąsias įkurtuves. Tai 
bus trečioji stambi sveika - 
tos įstaiga Santariškėse.Da
bar čia veikia Vaikų Ligoni
nė ir Onkologijos mokslinio 
Tyrimo Institutas su klinika.

PASIŽYMĖJO ROMUALDAS 
ČARNA

Grafiko Romualdo Čarnos 
darbų paroda buvo atidaryta 
Vilniaus Dailės Parodų Rū
muose. Spauda rašo,kad jo 
kūriniai yra emocionalūs , 
subtiliai perteikiantys min - 
tį. Jis yra dalyvavęs paro
dose Lenkijoje, Italijoje, R. 
Voki eti joje.

NAUJAS SAJOS VEIKALAS
Vilniaus Akademinis Dra- 

mos Teatras pastatė naują 
Kazio Sajos tragikomediją 
" Ubagų Sala". Veiksmas 
vyksta Platelių ežero saloje. 
Seniau ten susirinkdavo uba
gai, atšventę Žemaičių Kal
varijos atlaidus.

Veikalą režisavo Irena 
Bučienė, muziką parašė 
Giedrius Kuprevičius, see - 
novaizdį-’Vitali jus Mazūras .

GERI SPORTININKAI
Stalo Teniso Pabaltijo pir

menybėse Vilniuje lietuviai 
laimėjo I vietą, estai- II—ą ir 
III—ią vietą lietuvių antroji 
komanda.

Pasidarė populiarus ir 
ragbis. Kolkas daugiausia 
taškų surinko Kauno "Enėr - 
go -statybos" komanda.

Vandens Motoriniame 
Sporte, kurios vyko Kauno 
Mariose, dalyvavo virš 1OO 
sportininku, atstovaujančių 9 
komandas. Pirmą vietą lai - 
mėjo Kauno Jūrų Klubo ats - 
tovai.

RUPI BULVĖS
Šių metų pavasaris Lietu - 

voje buvo vėlyvas, bet tiki
masi gauti gerą buvlių der - 
lių. Anykščių apskrityje, Svė
dasuose bulvės buvo sodina
mos specialiomis mašinomis 
ir per dieną apsodinta 22-25 
ha. Svėdasų kolūkis turi 240 
ha žemės paskyręs bulvėms. 
Apsodinimui reikėjo 1.200 
tonų sėklos._________  

mes, pokariniai Amerikos 
emigrantai. Dažna šeima, 
atvykusi į tą Naująjį Pasau
lį, kaip stovi, savo agresy
viu darbu per 30 metų spė
jo užauginti ir išmokslinti 
vaikus ir patys įsikūrė pu
sėtinai patogiai, dažnai net 
geriau už senesnius emi
grantus. ' Visagalis doleris, 
kaip koks milžiniškas mag
netas, daugelį "suaktyvino", 
kad jo besiekdami, prarado 
savo atžalyną, kuris, neuž- 
tektinai globojamas, bežiū- 
sint suamerikonėjo.

Sakoma, kad agresyvios 
tautos valdo pasaulį. Jei lyg 
per kokį stebuklą, grynai 
kaimiečių lietuvių tauta at
kūrė savo valstybę, tai buvo 
kas tai tikrai nepaprasto, 
net sensacingo. Jei šiandien 
retkarčiais kritikuojama 
nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybės neganėtinas ak
tyvumas, tai ne tiek peikda
mi jo veiklą, kiek pažymė
dami, kad pereiti iš mūsų 
kaimo (ir jo kilusių inteli
gentų) pasyvumo į aktyvesnį 
ir agresyvesnį stovį buvo 
reikalingas gal kiek ilgesnis, 
negu 1918-4940 m. laikotar-^ 
pis.

Kur tu rasi pasaulyje ag
resyvesnę tautą už žydų. Jie 
ir sukūrė Izraelį, jie ir JAV 
bei Kanadoje yra labai įta
kingi. Ypač JAV jų įtaka lie
čia ne tik valstybinę admi
nistraciją, bet ir ekonominį 
bei finansinį gyvenimą. O ar 
žydų įtaka sukuriant Sovietų 
Sąjungą, tą absoliutinę dik
tatūrinę valstybę, nebuvo vy
raujanti ? Būdami perdėm 
miestelėnų tauta ir sujungti 
talmudo griežtų taisyklių, 
jie paplito po visą pasaulį ir 
nerasi valstybių, kur ši tau-, 
ta ir turėtų jei ne vyraujan
čios, tai bent jau žymios 
įtakos.

Lietuvių tauta, kadaise bu
vusi labai agresyvi ir sie
kusi vajdyti Rusiją, šimtme
čių bėgyje buvo visai beiš
nykstanti ir vokiečių 19-to 
šimtmečio mokslininkai 
ėmėsi priemonių surinkti 
galimai daugiau tos nykstan
čios tautos senos, labai 
garbingos kalbos, likučių. 
Jei jau prūsų lietuviai buvo 
gerokai suvokietinti, tai ir 
rusų valdomoje Lietuvoje 
buvo ne ką geriau: tautiš
kumo pradas buvo labai silp
nas ir kaimietis anuomet 
paklaustas, kas jis toks, at
sakydavo esąs "katalikas". 
Kaimiečių pasyvumą skatino 
religijos atstovai, aiškinda
mi pomirtinį gyvenimą, ku
ris esąs vienatinis vertin
gas ir amžinai besitęsiąs. 
Tad toje įtakoje vystėsi da
linai ir pasyvumas visoms 
nedalioms, vargams, pries- 

TRANS-QUEBEC SIDINGS L.T. D.
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM. PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOWICZ'
8499 rue Grouard. St. Leonard,. HIP 2M5
Tel: 321-1975

onyi Photo Studio

24*0 FHONTEMAC ST. - MONTREAL F.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIkStyNO* 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T. Leerieeltie ĮVAIRIOS PROGOS

A *1 LIETUVIŠKA RADlK) 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NU0 11'30 lki 1 2

PROGRAMOS VRDtjAS
L. Etew»ev<ft vs. W53 Al bowel O., P.U TIL

paudai ir net kančioms buvo
Laikoma lyg koks Dievo at
siųstas "kryželis" arba 
žmogaus išmėginimas, pa
ruošiant anam amžinam 
"dangaus linksmybių" gyve
nimui.

Šiandien Lietuva beatodai- 
riai miesčionėja ir kaimo 
gyventojų skaičius kasmet 
nesulaikomai mažėja. Jauni
mui išsimokslininmas ir spe
cialybės įsigijimas yra vi
siems prieinamas ir jaunieji 
persikelia j miestus, kurie 
nestabdomai plečiasi, didė
ja. Atsiranda ir Lietuvoje, 
ir emigracijoje asmenybių, 
karietą beatodairinį jaunimo 
iš kaimų į miestus bėgimą 
smerkia. Pav. Lietuvos žur
nale "Švyturys" (nr. 20 spa
lio mėn. 1979 m.) yra talpin
tas A.Šulco straipsnis "Kai
me gimęs, miestan žiūri", 
kur rašoma, kad "... prieš 
kelis dešimtmečius prasidė
jusi trauka į miestus dar 
nesilpsta" ir ieškoma prie
monių tai traukai sustabdyti. 
Kas gi bepasiliks kaime, 
nors ir bus pristatyta pato
gių namelių naujose kaimo 
gyvenvietėse, jas sukuriant 
vieton naikinamų vienkie
mių ? Kaimas sensta, o se
ni žmonės su saule negy
vens. Jau ir pradžios mo
kyklų skaičius vis mažina
mas, jau ir miestelėnai kas 
kart vis dažniau "kviečiami" 
talkininkauti sezoniniams 
žemės ūkio darbams. Tie 
miesto talkininkai yra at
pratę nuo gamtos įvairių pa
sikeitimų priklausančių lau
ko darbų, tad ir jų darbai 
nėra-genėtinai našūs. Juk ir 
kambario gėlė, tik staiga 
išmesk ją į lauką, žiūrėk, 
dažna ir apleipsta. Panašiai 
yra ii' su tais miesto darbi
ninkais, kurių didelė daugu
ma yra įpratę dirbti uždaro
se patalpose, o ne atvirame 
ore.

Kyla klausimas, kas il
giausiai pasiliks kaime: ar 
tie įvairūs valdininkai, pra
dedant nuo kolūkio vedėjo, 
brigadierių, sąskaitininkų, 
sandėlininkų, zootechnikų, 
veterinarų, agronomų ir kt. 
ir baigiant gyvulininkystės 
technikine priežiūra (šėri
kai, melžėjos ir 1.1.) ir ki
tas technikinis personalas. 
Tų. gi eilinių kolūkiečių vis 
mažėja, nors gal jų medžia
ginis aprūpinimas dabar jau 
yra pusėtinai pagerėjęs.

Štai mano žmonos dvi se
serys gyvena kaime (Biržų 
krašte) ir jau pasistatė na
melius, kuriuose yra po ke
letą kambarių. Jos turi po 
karvę ir prieauglį, kurį už
auginus ir pardavus kolūkiui, 
gauna kokius 800 rublių. Jos 
gali parduoti ir pieną, jei 
pačios ne visą sunaudoja ir 
gali parduoti nupenėtąkiaulę.

KReM 
VE/DRoDž/AI

MOKESČIU TARNYBOS RŪPESČIAI

gelėje. Kai kurie mokesčių mokėtojai pradeda
suprasti, kas parašyta " 
NATIONAL L.NU< IKt.K

Tie pardavimai gyvulių, su
prantama, nėra kasmetiniai. 
Nebėra privalomo pristaty
mo nuo karvių pieno, huo 
vištų kiaušinių ir pan. Vie
nos tų seserų sūnus tarnau
ja Panevėžyje ir parūpino 
motinai net šaldytuvą. Beveik 
visur kaime įvesta elektra 
ir kursuoja nemažai autobu
sų, kuriais keliauti nėra 
brangu. Yra nesunku pasiek
ti artimiausią miestelį, ku
riame yra kaimo gyventojus 
aprūpinančios duonos kepyk
los. Dabar ir darbas kolū
kiuose yra riboto laiko, nes 
įvesti darbadieniai. Atlygi
nimas nėra didelis, bet juk 
ir miestelėnų atlyginimai, 
net inteligentinių profesijų 
darbininkų nėra mūsų mąstu 
sprendžiant, dideli. O vis 
tik, lyg koks magnetas trau
kia jaunimą miestai, kuriuo
se ir butus sunku gauti, ir 
vėl - jie visai maži, nes 
dažniausiai yra vos du kam
bariai ir maža virtuvėlė. 
Taip pat ir maisto aprūpi
nimas yra gaišlingas. Oro 
švarumu miestas taip pat 
negali lygintis su kaimo lau
kų bei miškelių gaivinančiu 
oru. Ar jau tai artinasi tau
tos dekadansas, jei taip ma
siniai vengiama to kaimie
tiško, kūną stiprinančio ir 
dvasią remiančio gamtos 
prieglobstyje darbo ?

Drauge su nuosavybės į 
žemę panaikinimu eiliniam 
kolūkiečiui atimta bet kuri 
iniciatyva ir jis pasidaro 
lyg koks senovės dvarų ku
metis - ordinarininkas. Gal 
jaunimas, pereidamas gy
venti į miestus, jaučiasi 
bent po darbo kiek laisves
nis, galįs daugiau naudotis 
miesto pramogomis ir jaus
tis labiau aktyviu, gal net 
tarpais agresyviu. Sunku 
numatyti, kuria linkme vys
tysis mūsų miesčionėjanti 
tauta. Jei ji taps atsparesnė 
ištautėjimui, tai ar tas at
sparumas pasireikš drauge 
moralinių pakrikusių verty
bių atstatyme ? Tautos dalis

pasiduoda prievartingai bru
kamam ateizmui ir mate
rializmui, kurie ne tik ne
sukuria pagrindo moralinėm 
vertybėm, bet, priešingai, 
išvysto savanaudiškumą ir 
nuosavybės negerbimą. Pav. 
Lietuvos miestuose automo
bilio nepastatysi gatvėje, 
kaip čia, Amerikoje : jei ne 
automobilį visą, tai jau pa
dangas tikrai pavogs ir net 
valiklį, jei kur neilgam su
stoja vairuotojas, tai jis jį 
nuima ir su savim pasiima, 
kad nepavogtų. Moralės kri
timas atsispindi ir nepasiti
kėjimu vienas kitu. O kur 
dar tas siaubingas girtuok
liavimas, dėl kurio mirks
tančiai alkoholizme tautai 
tektų Šauktis "SOS". Bet iš 
kur tu ją prisišauksi ? Arba 
vėl, šeimų pakrikimas. Blo
gai, jei tautoje mažavaikės 
šeimos, bet dar blogiau, jei 
nemažas šeimų nuošimtis 
skiriasi. Lietuvos žurnalo 
"Šeima" numeryje (1979 m.) 
yra 142 skelbimai, kur vy
rauja išsiskyrusios mote
rys, ieškančios gyvenimo 
partnerių. Žinoma, tikru
moje yra tūkstančiai išsi
skyrusių šeimų. Kas dar 
įdomu pažymėti, kad tuose 
skelbimuose ieškantieji gy- 
benimo partnerių, gyvena ne 
tik Lietuvoje, bet išblaškyti 
po visą "plačiąją tėvynę". 
Jų radau 16 (14 moterų ir 2 
vyrai) ir jie gyvena Latvijo
je, netoli nuo MaskvosKui- 
byševe, Gorkije, du iŠ jų 
Krasnodare, Leningrade, 
Permejė, Sverdlovske, Sim
feropolyje, Maskvoje, Ode
soje, Rovne, Tarnopolyje ir 
Syvtyvkare. Antra vertus, vis 
daugia’u randasi moterų, ku
rios ieško gauti iš gyvenimo 
kuo daugiau ir ne puoselėja 
joms gamtos skirto motiniš
kumo.

Ar mūsų tautos kamienas 
išliks sveikas, jei tas be
saikis girtuokliavimas ir 
besiplečiantis kurtizanių 
moterų tipas nepasuks kitu 
keliu, parodys ateitis. J. V.

JEIGU GERI IR GALI GERTI — TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI— MŪS U .

ATEIK I, LIETUVIU A. Ą. ( ALKOHOLICS ANONYMOUS) 
GRUPĖS SUSI RINKI M A^ . SUSIRENKAME KIEKVIENA. 

TREČIADIENI, 7722 GEORGE ST. ,LA SALLE, • QUE.

8 VAL.VAKARO.

ARBA SKAMBINK MUMS:
LEONUI G : 366-2548 ( NAM U.) , 4 8 9-5 3 9 1 ( DARBO) 
JUOZUI S.; 63 1-6834;. HENRIKUI N.: 277-7868; 
DAINIUI L.: 768-9606*. PONALDUI D.: 66 1-1 733

LIETUVIŠKA VASARVIETE KENNEBUNKPORTE

Dane i ikonai kviečia I i e f u v i ą visuomenę pra
leisti s a v o ' at o s t o g a s Kennebunkporte. Sezonas 
prasideda liepos 3 d. j r baigiasi r u g s ė į o 1 d. ,

Vasarvietė yra gražioje Atlanto pakrantėje su 
vėsinamais kambariais ir jūr o s vandens baseinu., 
Kainos - visiems prieinamos.,

Daugiau informaciją gau site: Fr and scan Guest 
House, Kennebunkport, Maine, 04046, USA.

Tel.( 207) 967-200 1.

DĖMESIO ZUVAUTOJAMS 
BASKOTONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
Žūva vi mo vieta, Švarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, Žuvelės 1 

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGp 
Box II?, R.R. 2 
Maniwaki. Que. 

___________________________ Tel. (819)449-4355.
• mu
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T o u p y k ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame /B 4B
TORONTO LIETUVIŲ Pf+KWYlf* 
Knnnirn irnnDCDATvx/F________________________

1 0 % ui taupymo s-tol 
6 % , ui tekių s-tes (d^.)

IMA:
13 '/ž % •••"* paskalas
12 % ui mortf ičiui

I GEGUŽINĘ MUS VEZE ATBULUS

MOKA: »*.
10'/2% už 6 mėn. term indėliui
10 % už 1 m. term indėliui
10 % už 3 m; term, indėliui 
1 ] % už pensijų ir narni; plona 
10‘i % speciali taup. sgsk/

AKTYVAI virt 2 5 milijonų dolerių___________
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortfiživ* iki 
75% įkainoto turto. Vilu nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolai mirtioi 
atveju apdraustos iki $10,000.^Nemokamai čekių ir suskeltu 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės tekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortfižiei.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. pn pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro: šeštadieniais *— nuo 9 vai. ryto Iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefoną i 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6F 1A6

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

= MČKA UŽ:
= term, indėlius 6 mėn. 11
= term, indėlius 1 metų 1.1 %
= term, indėlius 2-3 metų 10’/i%
= pensijų s-tą ................ 12 %
= taupomųjų s-tų *) 10’/i%
E spec. taup. s-tų *) ....... 11
= depozitų-čekių i-tų 6 %
= DUODA PASKOLAS IS:
= asmenines 14 %
Ę. mortgiiius 131^4%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.
• ? ’) Nuo gegužės 1 d.

Nemokamo visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydj iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Štai ir nebloga naujiena. 
Nagi, pirmutinė šios vasa
ros diena šeštadienis ir dar
gi saulėta. Nesuprantama 
tiktai,kur pranyko per dienų 
dienas grėsmingai besirai
tantys debesys, o ypač vė
jas, dar tik praėjusią naktį 
medžius iš šaknų vertęs. 
Ir betrūko tiktai to - geras 
draugelis, ne emigrantas, 
bet jau čia gimęs, tikras 
lietuvis patriotas, kurį aš 
skaitau prie tų rimtesnių ir 
gražesnių, pats pasisiūlė sa
vuoju buiku pavežti į Toron
to Lietuvių Namų Vyrų šau
kiamą gegužinę Wasagoje. 
Sutarta ir už pusvalandėlio 
jo besišypsantis veidelis 
jau ir ties mano durimis. 
Manoji nevažiuoja, o vienas 
ir dargi su padususiu pon- 
tiaku kaip ir nesirengiau 
leistis tokion kelionėn.

Buikas, vyruti tu mano, 
visai kitas vaizdas, tai ne 
manasis aprūkęs, skylėtas 
pontiakėlis. Iš džiaugsmo, 
net žmoną užmiršęs atsi
sveikinti, lyg magneto pri
trauktas, jau ir sėdžiu prie
kinėje sėdynėje šalia drau - 
gelio. Jo žmonelė Akvelina 
visai padoriai įsitaisiusi už
pakalinėje. . . Sucypia padan
gos irbuikas regisi pats, ta
rytum magneto strėlė, atsi
gręžia šiaurės link. O dienos, 
neišpasakytas gražumėlis. 
Visi tik skuba, lekia, vieni 
kitus lenkia ir vis į tenai, į 
tą pačią pašę, šiaurės kryp
timi.

bar tik supratome, Kad Ak
velina užuodė ne ką kitą, o 
tik šio buiko paskutinį gyvy
bės atodūsio kvapą...

Nėra kitos išeities, reikia 
vilkiko, kuris išgelbėtų iš 
šios padėties, paimtų mus iš 
šio pagriovio. Pagaliau po 
poros gerų valandų prisi
statęs vilkikas, tarytum va
nagas, jau nebegyvą ir at
vėsusią vištelę pasiglemžęs 
po savuoju sparnu, kad ir 
atbulai, tačiau tuo pačiu ke
liu ir ritmu ima mus nešti 
tolyn į šiaurę, taigi į tenai, 
kur mums reikia. Prisika
bino jis mus iš paskos ir 
veža atbulai ( sakoma, kad 
tokia taisyklė).

Kad ir Toronto link žiūrė
dami , lekiame su visais ir 
mes/ o pavejantys ir len
kiantys, kaip susitarę, visi 
tik šypsosi, mums moja, gal 
laimės linki ?

Visa kuo stebėdamiesi, 
greitai suprantame ir su- 
sigaudome, kad šitokiu me
todu tikrai dar pirmą kartą 
važiuojame ir dargi j lietu
višką gegužinę. Taip visai 
be rūpesčio praskriejame 
net kelias dešimtis kilomet
rų iki vienos didesnės i r 
mums išganingos kelių san
kryžos. Atėjus eilei, jau 
žilstelėjęs ir visai prinokęs 
tos srities žinovas, mūsų 
vežimą apžvelgęs, pareiš
kia: "Persistengimas, pa
trūkimas ir kraujo išsilie
jimas". Po šios diagnozės 
vėl atgavome prarastąją pu-

DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD,

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 
2405Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto. Ontario . M8V 1C6

VISŲ ROSIU DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūiių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• įsteigęs tel. 233-3334 231-2661 2316226*

3830 BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO M9i IKI

♦ Namų — Gyvybės
/ A A * Automobilių
< * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.6.
1551 Bloor Street W,

TORONTO, ONTARIO
M6P IA5

Visais kdlonii* reikalais 
Betkur pasaulyje skambinti

fe/. 533-3531
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IRENAI JURKIENEI 
mirus, 

jos vyrui dr.inž. Algiui JURKUI, Seimai ir giminėms 
gi I i ą užuoį aut a, re i ški a - «

PASAULIO LIETUVIU. INŽINIERIŲ IR 
ARCHI TEKTŲ S ĄJ UNGOS SKYRI US 0 TTAWOJ E

Ottawa
iCSU LIETUVIU NAMAI

- LN Vyrų Būrelio geguži - 
įėję buvo pagerbti šie Jonai’: 

ADOMAITIS, BEKERIS , 
DAMBARAS, KE LERIS, LA-

ueai LIETIMŲ NAMAI
PINSKAS, LENKAITIS, LE
VE RIS, MANIUŠKA, PRANO- 
KEVIČIUS, VARANAVIČIUS 
IR VILKAUSKAS.

LIETUVOSpapildyta
GEOGRAFIJOS PRATIMŲ 
LAIDA

PLB Švietimo Kcmisija 
išleido papildytą antrąją lai
dą V. MATULAIČIO Lietuvos 
geografijos pratimų "Kur bė
ga Šešupė". Knygelė yra 
atspausta 4-iomis spalvomis, 
labai patraukli, kaina $3, įs
kaita u persiusimą.

Užsisakyti galima PLB 
Svetimo Komisijos vardu: *

PLB Švietimo Komisija, 
506-44 Longbourne Drive , 
Weston, Ont., M9R 2M7, Ca
nada.

Tokie pratimai būtų nau
dingi užsiėmimams ir skautų 
ar šiaip jaunimo stovyklose , 

lituanistinėseo ie vien tik 
mokyklose.

• gintaro 
r:nkįas atstovauti Kanadą 
Prancūzijoje, Tarptautinia
me Festivalyje š.m. rugpjū
čio mėn. 1G-27 d. d.

Ansamblis i-š-

• "The Toronto Sun" dien- 
v«raštis buvo išspausdinęs V .
Cinio laišką, kuriame pri
menama, kad 1941 m. Stali no 
parėdymu iš Baltijos vals
tybių buvo prievarta išvež
ta Sibiran 100.000 žmonių. 
Tūkstančiai jų žuvo. Depor - 
įuotojai budeliai esą tokie 
pat nusikaltėliai, kaip ir na
ciai, ir dalis tM budelių te - 
begyvena kituose kraštuose. 
Todėl Kanados min.R.Kap- 
lanas turėtų pradėti ne tik 
nacių bet ir jų medžioklę.

Prie tokių nusikaltėlių esą 
priklauso ir buvę karo są
jungininkai, kurie išdavė so
vietinei armijai 50.000 ka
zokų, kovojusių prieš komu
nistus.

Dar neperseniausiai, bet 
koks užsiminimas apie so
vietų žiaurumus ir nusikal
timus buvo tiesiog neįma- 
nomybė. Pabaltiečiai turėtų 
daug dažniau ir stipriau in
formuoti vietinę spaudą apie 

„.Žmogaus Teisių nuolatinį 
laužymą okupuotuose kraš -

Visa kuo gėrėdamiesi, p 
ypač mėlynuojančia padange, 
anei per plauką neatsilieka- 
me ir mes. Beveik jau esa
me tikri, įsivaizduojame, 
kaip tenai šiandieną bus 
linksma ir smagu. Anksti 
išvažiavome , nepavėluosi - 
me, gerai pasižmonėsime, 
tikriausiai, daug pažįstamų 
senai nematytų, susitiksi
me. . .

Berods dvidešimtame ki - 
lometre už miesto kad ir 
gerai antroje sėdynėje įsi
taisiusi draugo žmonelė 
staiga nei iš šio, nei iš to 
pragysta : "Vyručiai, ar jūs 
neužuodžiate, čia kažkas la
bai prasmirdo ?". Apsidai
rome lyg niekur nieko. Tik
riausiai kur nors už krūmų 
ūkininkas atlieka mėšlave
žio ceremonijas, tai ir vis
kas. Dar akimirka ir mus 
linksmai nešęs buikas sužal - 
žaruoja pavojų įspėjančiais 
signalais. Kažkas tai su
šnypščia, viskas apsipila 
prakaitu, garu ir mes jau 
pagriovy, skubiai ritamės 
laukan. Sustojęs, prišok? 
kokio tai didžiulio autoveži- 
mio vairuotojas, kažką pa
skubomis patraukia, išjungia 
pila vandeniu. Ir atsitik tu 
man taip staigiai, netikėtai, 
pačiame įsismaginime. Da-

siausvyrą.
Atsigaivinę čia pat esan

čioje užkandinėje, net nu
stebome, kai po valandėlės 
gavome ženklą sėsti ir jau 
neatbulai, bet kaip pridera 
ir. tobulai, tęsti likusią ke
lionės dalį tuo pačiu ir vėlei 
gyveniman prikeltu buiku.

Prie gegužinės vartų pa
sitinka pats Toronto Lietu
vių Namu Vvru prezidentas. 
Jis, sveikindamas, mums 
ir sako : "Bravo laiku atvy
kote, bus smagu, yra dar 
vietos ir automobiliui pa
statyti".

Taip, neapsirikome, at
važiavome, suradome čia 
gerų pažįstamų, srėbėme 
šaltus barščius, valgėme 
dešrą su kopūstais, ragavo
me rūgusio pieno, šokome 
išdykavome, vakare prie 
laužo dainavome, visiems 
Jonams, kurių čia atsirado 
net keliolika, Ilgiausių Metų 
giedojome.

Visai nė nesigailėjome, 
kad iš namų pajudėjome. Nu 
tai kas, kad didesnę kelio
nės dalį atbulai savo tikslą 
pasiekėme. Daug matėme, 
kitiems pasirodėme, pasi
žmonėjome, gamta pasigro
žėjome, nieko nepraradome- 
laiku gegužinėje, o po to 
ir vėl savo kieme atsirado
me. . .•

.-•audoja proga rinkti archyvi- 
• DANYtĖ Milda gavo sti - nę medžiagą apie lietuvius ir 
pendiją ir išvyko į Banff Fine daro pasikalbėjimus dėl ruo- 
Art School, literatūrinio ra - šiamos knygos. Aplanko 
šymo kursus. Winnipeg’ą^dmonton’ą,Cal-

Būdama Vakaruose, pasi - gary miestų lietuvius.

Etninės Spaudos Paroda Gttawoje:
Senatorius Paul YUZYK ir J. V.Danys prie Laik
raščių Kiosko, rodančio visus dabar Kanadoje 
spausdinamus etninius laikraščius. Tarp jų ma - 
tome ir "Nepriklausoma Lietuvą" bei "Tėviškės 
Žiburius". /Nuotr. :Lado Giriūno/

vestuvės
o Apsivedė Simas KAKNE
VIČIUS ir Lori IANNUZZELLI tuose. Afganistano įvykiai 

Ruošiasi vesti Viktoras daug netikėlių įtikino ir at-
ULOZAS su Karolina R AStAS. vėrė jiems akis.

6 psl.

JEIGU GERI IR GALI GERTI TAVO REIKALAS”, 
JEIGU NORI NUSTOTI — “MOŠŲ”.

ATEIK l LIETUVIU AA (.ALKOHOLIE ANONYMOUS) 
GRUPĖS. SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENA* 
TREČIADIENI 1 1 9 MIMICO WEN U E (Royal York Rd. 

kampas TORONTE) 7.30 V. V.Mimic o Avenue
SKAMBINKIT : 487-5591

VUi-ame Baltų Vakare,Gttawoje iš kairės-p. Jonaitienė , 
D.Danienė, J. Clark, H. ir kons. dr. J. Žmuidzinai, sol.G. 
Čapkauskie lė, pron. A.Palmas, L.Skripkutė, kun. kleb .
V.Skilandžiūnas /Nuotr: J. V.Danio/

Etninės Spaudos Paroda Gttawoje:
Rūta Bogušytė,dirbanti Kanados Valstybinėje Bib
liotekoje prie nuotraukų, vaizduojančių laikraščių 
spausdinimą prieš 25-30 metų. Matyti I-oji tŽ 
rinkimo mašinos nuotrauka. /Nuotr.: J.V.Danio/

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

/sikūręs nuosovuose namuose —
Hamiltono Lietuvių 

Kredito Kooperatyvas

TALKA”
830 Main Street East 

L8M 1L6 

telefonas 544-7125

5

t

sukaupęs viri 1 4 mil. do), kapitalą 
kviečia 

visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais.
IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask. 
asmenines paskolas

MOKAME UŽ: 
depozitui (P.C.A.) 
santaupos 
term, depozitui 1 m. 
term, depozitus 3 m. 
reg. pensijų fondo

13% 
14%

4%
10%
10%
10% Nemokama gyvybės ir. asm. paskolų drauda 

10’/i% Nemokamos pilnas žekių patarnavimas. t
pirmodieniois - ketvirtodienioiS nuo 10 iki 5 vol., 
10 iki 7 vol , Jeitodieniois nuo 9 iki 12 vol.

Darbo valandos: 
penktadieniais nuo 
Liepos - rugpjūčio men ir prie$ ilgus sovoitgalius feftodieniois uždaryto. J

stcatharines
SĖKMINGA LKVS 
"RAMOVĖS" Sk. GEGUŽINĖ

Kiekviena organizacija, 
ruošdama gegužinę kur nėra 
salės, užėjus blogam orui, 
turi rūpesčių, kad įdėtas 
darbas neatneštų nuostolių, 
ypač tai labiau atsiliepia 
mažoje lietuvių kolonijoje 
kaip St. Catharines. Toks 
rūpestis slėgė ir Niagaros 
pusiasalio "Ramovės" sk. 
Valdybą. Prieš gegužinę 
paskutiniomis dienomis oras 
tikrai buvo nepalankus. Die
nos šaltos, debesuotos, po to 
smarkus lietus. Birželio 22 
dienos rytą, kad ir debesuo
ta, bet oras atšilo. V. Bie
liūno sodybos lietūs nesiekė 
ir 11 vai. pasidarė giedra ir 
šilta - labai palankus oras 
gegužinei. Tai buvo viena iš 
gražiausių dienų iš šalto pa
vasario ir kiekvieną mies
tietį viliojo į V. Bieliūno so
dybą, į pirmąją gęgužinę 
Niagaros pusiasalyje.

Ona STAŠKEVIČIENĖ iš 
Port Colborne, šį pavasarį 
sunkiai sirgusi, pasveiko ir 
su vyru dalyvavo gegužinė
je. Ponai J. ir S. RADVILAI, 
senosios kartos imigrantai, 
patriotai lietuviai, taip pat 
iš Port Colborne miesto at
vyko į gegužinę įvairaus, 
gardaus maisto prisigaminę, 
kuriuo pavaišino ir svečius.

Šiais metais ramovėnų 
ruoštoje gegužinėje vyravo 
labai gera ir linksma nuo
taika, lyg būtų visi kaip gi
minės. Visi suprato ir įver
tino ramovėnų veiklą ir nuo
širdžiai ją parėmė dosnia 
auka, pasirašydami į aukų 
lapą ir platinant loteriją - 
laimės šuliniui.

Gegužinės dieną visiems 
Jonams P. SKEIVELIENĖ 
prisegė po gėlę. Taip pat ta 
diena sutapo ir su P. SKEI- 
VELIENĖS gimtadieniu ir 
svečiai jai sugiedojo Ilgiau
sių Metų.

Joana ZUBRICKIENĖ ir 
P. BALSAS labai sėkmingai 
platino loterijos bilietus.

nę, pasiėmė ir akordeoną. 
Tinkamam momentui atėjus, 
pradėjo groti lietuviškas 
dainas, o dainos mėgėjai 
tuojau susirinko ir ėmė ai
dėti daina viena po kitos, 
lyg tai būtų tikras choras. 
Tai svečiams buvo didelė 
staigmena ir dar labiau pa
kilo nuotaika. Muzikui A. 
Paulioniui didelė padėka ne 
tik iš rengėjų, bet ir iš visų 
svečių.
. Malonu buvo susitikti vi
suomenės veikėją JuoząBIR- 
SĖNĄ iš Hamiltono, kuris 
su broliu iš Wellando atsi
lankė į gegužinę ir parėmė 
dosnia auka ramovėnų veik
lą.

Iš gegužinės visi svečiai 
skirstėsi geroje nuotaikoje 
ir atsisveikindami pasiža
dėjo vėl susirinkti f Wellan
do Bendruomenės ruošiamą 
gegužinę liepos 27 d. , taip 
pat V. Bieliūno sodyboje. Jos 
metu bus pagerbtos ir Onos. 
B-nės pirm. J. PAUŽUOLIS 
ir Valdyba ruošiasi tinka
mai priimti svečius ir pa
gerbti Onas. Dalyvaukime 
visi. Ramovė n as

Yra draugų, kurių laikas 
negali išdildyti iš atminties. 
Jau 15 metų praėjo nuo a. a. 
kav. Itn. Povilo Tyrulio mir
ties, bet man vis jis prisi
mena, kaip labai garbingas 
draugas.

Ilgus metus jis buvo gu- 
sarų pulke II-jo Eskadrono 
vadas ir gusarai vadindavo 
jį tėvu ir laimingas buvo 
tas, kuris patekdavo į jo 
Eskadroną. Povilo kilnią 
širdį patvirtina toks nuoty
kis. Kartą, vykstant jam pas 
tėvus į Troškūnus, pastojo 
kelią peiliu ginkluotas jaunas 
plėšikas. Nors Povilas tu
rėjo ginklą ir turbūt galėjo 
lengvai plėšiką sulaikyti ir

, lą ir davė būtiniems reika
lams 1O litų. Dėkingas vai
kinas visada prisimindavo 
itn. Tyruli ir daugiau plė
šikauti nebandė.

A. a. aviacijos kpt. Stepo
nas Darius rašė, kaip buvo 
bandoma terorizuoti karinin
kus Lietuvos aviacijoje, vien 
dėl to, kad jie buvo lietuviai 
patriotai.

Svetimtaučių įtaka buvo ne 
vien aviacijoje, bet ir kituo
se kariuomenės daliniuose, 
o taip pat valstybinėse įstal - 
gose, ypač žemės ūkio mi
nisterijoje.*

Pašalinti Šias negeroves 
normaliu keliu buvo labai ir 
labai sunku. Dėl to lietuviai 
kariai ėmėsi iniciatyvos iš
valyti Lietuvos valstybines 
įstaigas nuo svetimųjų įta
kos. Šiam sumanymui labai 
karštai pritarė ir Itn. Ty
rulis. Kadangi kitos prie
monės nebuvo labai veiks
mingos, tai kariai, Geleži
nio Vilko organizacijai pa
dedant, nutarė pavartoti 
jėgą, kad Lietuva būtų lie
tuviška. Šiame bandyme pa
keisti Lietuvos politiką ak
tyviai dalyvavo ir Itn. Ty
rulis. Prezidentas karių 
organizacijai davė garbės 
žodį, kad politika bus pa
keista karių norima linkme, 
bet grįžus kariams į karei
vines, imta' juos areštuoti 
ir Itn. Tyrulis atsiduria VI 
forto kalėjime. Jam buvo 
atimtas karininko laipsnis 
ir paskui, kaip eilinis, jis 
buvo priimtas į pasienio po
licijos Vilkaviškio mokomąjį 
būrį lektoriumi, II-os eilės 
rajono viršininko etate.

Teko man būti Vilkaviškio 
apskr. policijos vado maj. 
Bagdonavičiaus kabinete, kai 
jis atvyko prisistatyti :

"Tamsta vade, kavalerijos 
eilinis Tyrulis Tamstos 
žinion atvykau". Ltn-. Tyru
lis iš seniau su maj. Bag
donavičiumi'1 buvo geri prie- 
teliai, tad pokalbis toliau 
vyko labai draugiškai.

Vėliau ItnTyrulis perėjo 
į geležinkelininkų policiją ir 
buvo paskirtas I eilės nuo
vados viršininku.

1940 metų birželio mėnesį 
Raudonoji Armija okupavo 
Lietuvą. Tada buvau Kre
tingos apskr. policijos vado 
pareigose. Atleistas iš tar
nybos atvyksta Povilas. Pri
statau jį policijos departa
mento direktoriui kpt. Bruč- 
kiui, kad paskirtų Palangos 
nuovados viršininku. Paski
ria. Netrukus vyksta lietu
vių patriotų areštai, apie 
kuriuos nė aš, nė nuova
dos viršininkai nieko neži
nome. Povilas ir kiti įkalba 
mane važiuoti į Kaunąir aiš
kintis, bet ten policijos de
partamento direktoriaus pa
reigose jau nebe kpt. Bruč- 
kus, bet kažkoks neaiškus 
tipelis ir nieko gero nesuži
nau.

Kartą policijos sanatorijos 
Palangoje vedėjas ltn. Ste
ponas Derbutas, ltn. Tyru
lis ir aš susitikę sanatori

joje draugiškai kalbamės. 
Įeina kažkoks NKVD leite
nantas ir klausia ko mes 
čia esame. Jam aiškiname, 
kad mes čia esame susitikę 
seni draugai pokalbiui. Kvie
čiame ir jį prisėsti. Kal
bamės. Enkavedistas aiški
na, kad joks lietuvių pasi
priešinimas yra neįmano
mas ir kad lietuvių tauta 
bus kaip utėlė sutraiškinta 
Tyrulis Šoko ir norėjo en- 

. ka vedi s tą išmesti per langą 
iš II aukšto. Vos su Derbutu 
jį nuraminome.

Netrukus mane paleido iš 
tarnybos. Povilas, dar ne
išaušus, prisistatė pas mane 
į butą ir siūlė nieko nelau
kus bėgti į Vokietiją. Aš bu
vau nuomonės, kiek galima 
ilgiau laikytis savame kraš
te.

Palangos burmistre Stasė 
Vaineikienė darė žygius, kad 
Povilą paleistų ir netrukus 
jis vėl buvo bedarbis, kaip 
ir aš.

Kai sovietų okupaciją pa
keitė rudieji naciai, Tyrulis 
dirbo Vilniaus policijoje ir 
labai daug padėjo lietuviams. 
Iš Lukiškio kalėjimo išleido 
visą eilę Lietuvos patriotų.

1955 metų gegužės mėn. 
atvykus manį šį kraštą, stei
giamojo seimo minėjime, 
pamatau Povilą. Prisėdu ir 
kalbinu. Jis stebisi iš kur 
aš, sako, jo regėjimas la
bai sumenkęs, bet mane tuo
jau pažinęs iš balso.

Balta lazdele pasirem
damas, kaip savanoris, Po
vilas žygiuodavo Paverg
tų Tautų parade ir sieloda
vosi, kur mūsų jaunimas ...

Skaudu buvo išgirsti ži - 
nią, kad Povilas, kasdamas 
sniegą, krito.. .ir užgęso...

Birželio 14 d. , sekmadie
ni, 1 v. po pietų, lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
įvyko tradicinis "Baisiojo 
birželio" paminėjimas, kurį 
šiais metais, eilės tvarka, 
surengė mūsų kaimynai es
tai.

Minėjimas pradėtas vėlia
vų įnešimu, Amerikos him
nu ir invokacija. Minėjime 
dalyvavo Estijos konsulas 
Ernst Lauer ir Latvijos gar
bės .konsulas Leo Anderson. 
Programą pradėjo Pabaltijo 
Bendro komiteto pirm. Tom
ba ch, invokaciją paskaitė 
kun. Neggo, programą pra
vedė estas Laan.

Minėjimo dalyvius šiltais 
žodžiais pasveikino 32 dist- 
rikto atstovas Boyd Kifer, 
perduodamas kongresmano 
Glenn M. Anderson svei
kinimus šio minėjimo daly
viams lietuvimas, latviams 
ir estams.

Pagrindinę turiningą kal
bą pasakė Lietuvos gen. gar
bės konsulas inž. Vytautas 
Čekanauskas.

A. J.Mažeika susirinkimui 
pakalbėjo apie rengiamą San 
Francisco mieste prie So-

Muzikas A. PAULIONIS su 
ponia, važiuodami į geguži-

pristatyti į policiją, bet jis> 
jam pasakė tėvišką pamoks-

M. PHILIPPE IZZI
Pr*«ld«nt

SKAMBI NKI T-

* III kelnes 
Įjl prista tani 

ir atsiimant 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A-CENTRALE

5a AVENUE, LaSalle 365-7146 
495-90* AVENUE,

BAYNE, LaSalle 365a 143
2955 ALLARD,

Ville Emard 766-2667
1980.VII . 11
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ZELMAI KEMEŽIENEI

mirus Lietuvoje,

jos dukrą,miela, kolege. Ireną LUKOŠEVIČIENĘ
su šeima giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

MONTREAUO LIETUVIU AKADEMINIS SAMBŪRIS 
k

vietų konsulato demonstra
ciją, ryšium su Pabaltijo 
tautų okupacija prieš 40 me
tų ir dabartinę Afganistano 
invaziją.

Meninėje programos da
lyje solistė Janina Čeka- 
nauskienė,Raimonda Apei- 
kytė ir estų mišrus choras.

Minėjimas baigtas per
skaičius rezoliuciją ir su

giedojus Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos himnus.

Minėjimas, palyginus, ne
užsitęsė per ilgai, buvo pa
kankamai turiningas ir ati
tiko savo paskirčiai. Daly
vių buvo pilna salė.

Po minėjimo Tautinių Na
mų salėje buvo bendri pie
tūs rengėjams ir svečiams.

d.

Kada pirmieji lietuviai apeiviai įsikūrė Kanados 
Britų Columbijoje, tikslios datos nepavyko man nustaty
ti. Neskaitlingi lietuviai ateiviai įsikūrė šio šimtmečio 
pradžioje Vancouver saloje. Jie čia atsikraustė iš 
Amerikos Jungtinių Valstybių. Skaitlingiau lietuvių atvy
ko į šį kraštą laikotarpyje 1926-1928 metais ir po II-jo 
Pasaulinio Karo, Įsikurdami dažniausiai Įvairiose kraš
to vietovėse, kur kam pradžioje pasisekė gauti pastovės 
nį darbą, bei susirasti pragyvenimo šaltinį. Gyventojų 
surašymo daviniais 1967 m. Britų Columbijoje lietuviais 
užsirašė 726 asmenys. Nors kas metai po kelis tautie
čius į čia persikelia gyventi iš kitų provincijų, bet jie 
nebeužpildo skaičiaus išmirštančiųjų ir "ištirpstančių
jų"- ■ •

Tautiečiai palaidoti VANCOUVER, B. C. alfabeto 
eilėje :
Abraitienė Izabelė, Baronie
nė Kotryna, Barei šiene Ona, 
Bielskis Liudas, Binkis Juo
zas, Bukauskas Vladas, Bųl- 
vonas, Burokas Kazys, Bu- 
rokienė Kotryna, Česniūnas 
Jurgis, Daraškevičius Anta
nas, Diakas Vytautas, Dieš-, 
kus Jurgis, Dudėnas Juozas, 
Diršliokas Vladas, Durnėika 
Antanas, Gulbinas Juozas, 
Ivanauskas Aleksas, Jane- 
liūnas Augustinas, Jukonis 
Jonas, Juzienė Ona, Kar
pavičius Antanas, Karpa vi - 
čienė Rožė, Kazlauskas Alek
sas, Kazlauskienė Ona, Kir- 
galvis Jurgis, Kulikauskas 
Kostas, Krikščiūnas Jonas, 
Kuliešius Steponas, Lukasj 
Lukauskas Kazys, Mačiulai- 
tienė Antanina, Matušaitis 
Petras, Milašius Albertas, 
Mylevičius Kostas, Miniata 
Kazys, Miniata Mykolas, 
Mikšys Jonas, Mikolajūnas 
Povilas, Meškauskas Vil- 
gelmas, Naujokas Jurgis, 
Pažyrienė Ona, Pažyra, Sa
kalauskienė Salomėja, Saka
lauskaitė Aldona, Skrinskas 
Feliksas, Skrinskas Kazys, 
Sugždinis Kazys, Tumaitie- 
nė Lydija, Urbonas Jokūbas, 
Vilenčikas Petras, Vi Įeita 
Alfonsas, Ženaitis Jonas. 
VICTORIA, B. C.
Binkis Jonas, Binkienė Mag
dalena, Biveinis Petras, Bo

ti s Adolfas, Rabneris Rudol
fas, Rašimas Antanas, Ra- 
šimienė Kotryna, Rašimas 
Pranas, Spancalas Pranas. 
NANIMO , B. C.
Borisas J. , Borisienė A. , 
Petruška Aleksas, Zimkus J. 
Zimkienė.
PRINCE GEORGE, B. C.
Galinienė, Grigas Jokūbas, 
Makštelė Juozas, Melgūnie- 
nė Marija, Vosylius Kazys, 
Vosylius Pijus.
KAMLOOPS, B. C.
Burba Juozas, Burbienė 
Ona, Burzdžius Pranas.
KELOWNA , B. C.
Butkus Juozas, Pilkauskas 
Jonas.
VANDERHOOF, B. C.
Leminskas Matas, Venskū- 
nas Justinas.
LYTTON, B. C.
Mikėnas - Mickevičius Gu- 
bertas.
Courtenay; b. c.
Vičinas Vincas.
SALMON ARM, B. C. » 
Kavolinas Jonas.
PRINCE RUPERT, B. C.
Gasiūnas Robertas 
REVELSTOJ , B. C. 
Jesilionis.
KITIMAT, B. C.
Braziulis Steponas. 
EGIWATER, B. C. 
Gutauskas Pranas. 
MAPLE RIDE, B. C. 
Kavaliūnienė Anel£

Sudarant šitą mirusių lietuvių sąrašą, man daug 
pagelbėjo : Albinas Smilgys, Kostas Milašius, S. Zavac- 
kis ir K. Dulkys. Ačiū jiems už tai.

Suprantama sąrašas nepilnas. Nuošaliau gyvenusių 
kai kurių mūsų mirusių tautiečių pavardės ir vardai 
jau yra spėta pamiršti, arba atsimenama tik jų pa
vardės. Tegu ateinančioji mūsų karta žino, kad ir čia, 
prie Ramiojo vandenyno, yra lietuvių gyventa.

Ant. Kenstavičius

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle
Garinusias patarė,— .. darbo »i’.‘k>*:aa ftogadontCX* 

GUY UM CH ARD, kuris j au senai lietuviams patarnauja. Dar bą 
atliekai splinings! |r pr Įeinamomis kainomis. Skambinkite 

364-1470 @

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & TIGRAS LTD-
6752 Sherbrooke Street Eoet
Montreal, P.O. H IN 1C9 • Tel. 255 - 4076
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NL REIKALAI
MTELT SKAITYTOJA’, -

Liepos mėiuo daugumai yra malonus, užtarnautas 
vasaros atostogų laikas. Atėjo toks laikas ir NL Redak
cija1 , Admi nistraci jai, darbuotojapis, o taip pat ir 
spaustuvei. Ta gi, šis NL numeris yra paskutinis prieš 
atostogas, kuri os truks 2 savaites. Taip liepos 18 ir 25 d. 
d."NL"laikraštis neišeis.

Adm:n stracija atostogų metu dirbs pirmadieniais ir 
ketvi rtadieniais.

Visiems mūsų mieliems bendradarbiams AČIŪ už 
tr ūsą ir dėmesį, ir - geriausių atostogų!

V siems ska'tytojams- geros vasaros ir linksmų atos
togų ’. NL

PRAŠOME PRANEŠTI SAVO ADRESUS NL ADMINlSrRA- 
CTJAT ; Dittą ZAZECKIENE, gyvenančią 4210 Countrai avė 
Montreal, Que.; Kazį LEKNICKĄ, gyvenusį 2025-26 st.
S. W., Calgary, Alberta: p. V.GRIGGS 2214-8 st.S.E., 
Calgary, Alberta; dr. J. DAUGIRDĄ, 2oo4 Highland Ave., 
W Jmehe,’ll., USA; A.KERŠULĮ, 5240 Prince of Wales ,

Mtl.

TRADICINĖ gegužinė

Lietuvos Karaliaus Min
daugo Šaulių Kuopos t radi - 
cinė gegužinė rengiama š.m. 
liepos mėn. 20 d., F.Skrui - 
bio vasarvietėje.

Programoje: Vėliavos pa7 
kėlimas, pamaldos, priziniai 
šaudymai, muzika, loterija, 
sportas, žaidi mai, baras.

lietuviai DALYVAUS 
LE PA VILLON DE
L'OP ERA' PROGRA MOJĘ

Sol.Gina ČAPKAUSKIENĖ 
ir A V VYRU OKtEtAS šią 
vasarą dalyvaus MAN &HIS 
WORLD, Operos Pavilijono 
programoje.

Dainuos RUGPIUČIO 29 d. 
penktadienį. Bus 4 pasiro -

kai kurie iš toliau: Birutė 
ADOMAVIČIŪTĖ iš Boston’o, 
Valė STANKEVIČIENĖ su 
sūnum Algiu iš Philadelphi- 
jos, Rimas RAMONAS su 
žmona Dana iš New York’o .

Jaunieji povestuvinėn ke
lionėn išvyko į JAV-bes, Pert- 
sylvania. ’
• ZAVADSKAItĖS Janet - 
Teresės vestuvės su Mc 
CLEAN Wayne buvo labai 
iškilmingos. Dalyvavo apie 
150 svečių. Vestuvių apei - 
gas atliko Tėv. J. Aranauskas.

MONtREALIEČIAI GRĮŽO 
IŠ EKSKURSIJOS Į EUROPĄ

J. ADOMAITIS, A. ALI - 
ŠAUSKAS, V. DAUGE LA VI. - 
ČIENĖ ir G.RUDINSEIENĖ ,

dymai - nuo 6-10 v. vakaro .
Oktetui vadovauja ir solis

tei akomponuos dir. M me M. 
ROCH.

LAIKRAŠČIUI
j MONTREAL, Que.:

$ 11, - RAMANAUSKAS J.;
$ 1O, - DALMOtAS J.;
Po$ 6, - NTAURA A., 

VIRBALAS S., VILKAS J., 
ANDRUŠKEVIČIUS K., MU
RAUSKAS V., PILECKAS J. 
TORONTO, Ont.:

$ 200, - LIETUVIU NA
MAI;

$ 1O, - STANULIS t.;
Po $6, -dr.PACEVIČIUS

A., BALSYS L..PUNDŽIUS 
A.ABRAMONIS L 4
LA SALLE, Que.:

Po $ 11, -ASTRAVAS J. , 
SNAPKAUSKAS A.;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” AUKOJO:
EDMONtON, Altą.:

$6, - DUDARAVIČIUS A.;
StA YNER, Cnt.:

$ 6, -ČEPAS St.;
LONDON, Ont.:

$ 6, -UBAVIČIUS A.;

• KEtURKIENĖ Vanda bu
vo nuvykusi porai dienų Į 
Torontą» kur rūpinosi savo 
vyro kapo tvarkymu.

MISSISSAUGA, Ont.:
$ 5, - DRANSEIKA P.;

LA CRESENtA Calif.:
$ 1O, - PUŽAUSKAS V.; 

LANSING, Mich.:
$ 5, - MOCKAITIS J.; 

HARTFORD, Conn.:
$ 5, - dr.KRIŠČlOKAPrlSį 

AZILDA.Ont.:
$ 8, - Barkauskas a.

Visiems nuoširdus AČIŪ

VESTUVĖS
BUNTO Algio su Joanne Mc 

KTNNON vestuvės įvyko 
AngPkonų bažnyčioje Sį. 
Lambert. Po apeigų, gimi
nės ir svečiai buvo pakvies
ti į puikų restoraną vaišėms

Dalyvavo virš 1OO žmonių,

montrealiečiai,kurie dalyva - 
vo specialioje ekskursijoje 
Europoje, ypač norėdami pa - 
matyti garsiuosius Obera - 
mergau vaidinimus, po 19 
dienų laimingai sugrįžo .

Kai kurie jų pasidalino 
kelionės įspūdžiais su re
dakcija. Spauądinsi me poa - 
tostoginėje NL laidoje.
• Kun. dr. F. JUCEVIČIUS 
sugrįžo iš 2-jų mėnesių atos
togų, kurių metu buvo aptankęs^™“^’’^^^0^35 
daugelį atsilikusių kraštų Af
rikoje. Lankėsi ir Anglijoje , 
Vokietijoje.
• Tėv.J. ARANAUSKAS iš
vyko ilges įėms atostogoms .

IŠ LITO BIULETENIO NR. 35

- Š uos metus L’tAS pra
dėjo su $8.907,048 /pernai 
$ 8.452,007/. Gegužės mė
nuo buvo užbaigtas su $8.471, 
74G balansu/peer na $8.589, 
060/.
- Vasaros metu LITO Auš
ros Vartų skyrius neveikia 
sekmadieniais nuo gegužės

- Patariame nariams nera
šyti LItO čekių į užsienį - 
JAV ir kitus kraštus. Jie 
negali būti iškeisti normaliu 
keliu ir LItĄ pasiekia paš
tu, kas labai užvilkina pinigų 
pervedimą.Užsisakant LITE 
telefonu ar asmeniškai bent 
dieną iš anksto,gali me parū
pinti "money order" ameri - 
koniškais doleriais.
- Yra narių, kurie nuolat 
perviršyja savo čekių sąs
kaitas /overdraft/. Ateityje

AR KALBI SU SAVO VAIKU TIK LIETUVIŠKAI ???

DR. J.MALIŠKA
DANTŲ GYDYTOJAS 

144 0 St. Catharine W. 
Suite 600, Montreal, P, Q. 
Tel: 666-8235
Namu: 488-8528

DR. A.O. JAUGELIENĖ
DANTU GYDYTOJA 

1410 Guy St. 
Suite 11 — 12 Montreal P.O. 
Tel: 932-6662

Namu,: 737 — 9681

^Bernet

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS!

- Nariai, kurie nori per LI
TĄ užtikrintai gauti stambių 
kanadiškų ar amerikoniškų 
pinigų /po 50 ar 1OO dol./ , 
prašomi užsisakyti iš anks- jų čekiai bus grąžinti neap-
to. Kelionėms parduodame mokėti dėl stokos pinigų 
American Express čekius , /NSF/.
kanadiškais ir amerikoniš- “ Linkime saugios ir links- 
kais doleriais / priimami m°s vasaros’.

GĖLININKAS
MALONIAI ,OREITAI IR PATYRUSIAI 
PATARNAUJA ĮVAIRIOMIS PROGOMIS 
LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS • 
SPECI AUSTAS.

2eAVENUE, LASALLE QAR.AR 1 1 
QUE. H8P 2G7 OOO-UO 1 1

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, P. Q.

Dr.A.S. popieraitis 
h A.. M B.. C.M.. M.S*.. L.M.C.C , t,.R.C.S.(C>

Medicol Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Ttl- 931-40?4 
Suite 215, Montreal Que.

pharmaciens pharmacists]

M. CUSSON - R. GENpRON 
pharmaciens

Ouvert 9 a.m. č-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimatiche: 10 a\m. d 9:30 p.m. 
l.ivrai$on gratuite - Free delivery 
Skubus ir nek oinuoi anti < pristatymo* 
7626, ryę Central St.,ViUe LaSalle

366-9742

365-0505

VICTOR E-RUDINSKAS.
B. Eng., M Eng.. LLB . B.C.L.

Tftacc'tčce "Kastan
Kailių siuvėjas -

JUOZAS GRAŽYS Tel. 767-6183

• Didelis pasirinkimas gatavų paltiį
• Vasaros laiku saugojimas (Storage)
• 'Taisau ir re mo d c I i u o j u
• Siuvu ir parduodu

4 701 Bannantyne.
Verdun. Quebec
H4G 1E6 (kampas 2-nd Ave.)

Til. Bureau: 769-8824 
.Residence: 366-6245

N O T A R Ž

.Rūta Pocauskas bcl
No t a i r e — No t a ry 'Title Attorney

5 94 7 Park Av e . M o n t r e al , P. Q. H2V 4 H4 

Tel: 279-116 1 Res.453 -9 142

i 

ADVOKATAS

Roman J. IŠganaitis, b.a..b.c.l.

4 NOTRE-DAME E. SUITE 504

MOi TREAL, QUEBEC H2Y 1B7 TEL.: B7B-9534

NOTARAS

J.,BERNOTAS, BJL, B.C.L.
< Place Ville Marie, Suite 627 
Montreal, P. Q. H 3 B 2 E3

Tel.: ' 5 I 4) 871—1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJU, 1.CA.
168 Nalre Dame Si., E. , Suite 205 
Montreal, P. ,Q. H2 L 3 P 6 \

Tel: 866—2063, 866-2064

• p»l.

1449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 5OOA

MONTREAL, QUEBEC 
H3A 2G6 TĖL. 288-9646

montreal west 
automobile
PONTIAC e BUICK e ASTRE

♦NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU. 
IR NAUJ U. AUTOMOBILIU.

* NEĮTIKĖTINAI geros sąlygos 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI

* MUSU. FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR SU 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-!

* UŽEIKITE! .ĮSITIKINKITE!
PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
Men ag erių LEO GUREKAS

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal Hl T - 3 A 6

TEL. 727 - 3 1 20 Namy 376 -378 1

Albertas N O R K E L I Ū N AS , B.A. C.S.ę., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A g e n t_ū_r a y.• jJL.-P—*£.2.——d—

. —.p. KIŪNTREfiUŪ UETIWIU 
LI IZX3I HREDITŪ UMJfl
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE- H4E 2A8. Telefonus 766 5827

MOKA Už: DUODA PASKOLAS:

Einomqsies s-tos 6 % Asmenines 16 %
Teupemesies s-tes 9.7 5 % Nekiln. turto nuo 13.25 %
Pensiją pienes 10.50% Cekig kredito l 8 %
Term. ind. 1 m. 11 . 2 5 % Investeclnes nuo 15,. 2 5 %

Duoda nemekam, Ryvybės 
iki $2,000 ui teup. s-tes

brausi* 
tumei.

Nemokoma gyvybes 
$10,000 ui paskolos

d'ouda iki 
ivmR.

KASOS VALANDOS:
146$ De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir tref lad.cn.cr: nuo ik, 
3 ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v; 
^sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nwubemo .e.aiq nu? 
gegules 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius
3907-A Resemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 volanai, vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakare

r v :»
GURECKAS 
MENAGER

LEONAS
SALES

D. N. 3ALTRUK0NIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC. 
445 JeanTalon W, Suite 305 Montreal 
Tel. 273-9181 .............. Namu; 737-0844

MIC GM

Tel: B u s. 482-3460
Res. 366*7041

DANPAR REALTIES CORP.

mu mootraal west eutomoMe

11 WESTMINSTER SOUTH
1 (At the end of Sherbrooke Street West). 489-5391

310 VICTORIA AVE. SUITE409 
MONTREAL. P.Q . CANADA 
H3 Z 2M9

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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