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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

Uni+ed S+a+es Cap i tol 
in Washington, D. C.

ŠVENTĖ AMERIKOJE
Liepos 4-ios Išvakarėse 

savo 200 m. jubiliejų šven
čiant, Amerikos padangė 
nušvito nuo spalvotų raketų, 
gatves užtvindė linksmos ei
senos dainomis Ir muzika, 
vandenis- laivai.

Prezidentas Ford*as New 
York’o uoste skambino ce
remonial lu varpu, prie ku
rio tuojau pat prisijungė vi
so krašto, visų laiko zonų 
varpai ir varpeliai.

Visi amerikiečiai, kur tik 
bebuvę visame pasaulyje, 
reiškė savo džiaugsmą ir 
prisirišimą prie savokrašto 
įvairiais būdais. Klnijoje- 
valgydami "hot dogs", Japo
nijoje-vaišindamiesi "ham - 
burgers" ir " hot dogs" su 
savo kolegomis japonais, ku
rie ta proga dėvėjo dryžuo
tus raudonai baltai mėlynai 
kaklaraišlus.

Šimtatūkstantinės minios 
susirinko PhUadelphljoje 
prie Laisvės Varpo, lauk da - 
mos atvykstant prezidento, 
kuris Iš ten nuvyko į New
York’o uostą priimti laivų 
parado- taikos procesijos , Bg- 
kurioje dalyvavo ir 22 tautos, 
Ir privatūs laiva^lr 53 okea
niniai.

Reikšmingą sakinį pasakė 
žymusis aktorius Bob Hope, 
baigdamas specialiai tai 
šventei pritaikytą programą 
televizijoje: Kraštas, kuris 
gali viešai Iškelti ir pasi
juokti Iš savo silpnybių , tu
ri visas galimybes jas per - 
gyventi.

VIKINGAS DARBUOJASI
Erdvėlaivls-laboratorlja, 

automatiškai veikia gerai, 
atlikdamas savo uždavinį, 
Ieškant Marse gyvybės. Lie
pos 17 d. jis turi nusileisti į 
šiaurinę Marso lygumą. Jei
gu nerastų jokių gyvybės 
ženklų, specialistai bijo,kad 
tokie nepaprastai brangūs 
erdvių projektai bus Ilges
niam laikui sustabdyti.

VIENI ŽUDO-KITI GELBSTI
Iš Belfast’o praneša, kad 

vis tebevykstant terorui, į 
nėščią moterį gatvėje Iš 
pravažiuojančios automaši
nos buvo paleista serija kul
kų. Nuvežta į ligoninę, ji pa
gimdė savaitę per anksti. 
Gydytojai pastebėjo kulką, 
įstrigusią į kūdikio nugarą . 
Ją išoperavus, motina Ir val
kas laimingai sveiksta.
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NARSUS IZRAELITAI
Netikėtu žaibišku įsiver

žimu vidurnaktį Ugandos ae
rodrome 36 minutes truku
sioje operacijoje izraelitai 
išgelbėjo 1O1 įkaltą, kuriuos 
buvo pagrobę kartu su Air 
France lėktuvu už palesti
niečių reikalus pastsake lėk
tuvų grobikai. Įkaitus laikė 
ginkluotoj apsaugoj, laukda- 
mi derybų eigos.

Trys Izraelio lėktuvai 
skrido 2. 300 mylių į šį žy - 
gį, duodami suptastl,kad at - 
gabena derybų mainams ge - 
r liūs.

Įvyko nemažas susišaudy
mas. Prezidentas Amln’as 
pasipiktinęs, kaip jis sako, 
"zlonlstų Invazija", siekta 
sušaukti Jungtinių Tautų 
Saugumo sesiją.

Izraelio premjeras Yitzak 
Rabin specialioje Parlamen
to sesijoje pareiškė,kad šio 
įsiveržimo tikslas buvo tik 
Išlaisvinti Įkaltus,© ne prieš 
Ugandos valstybę. "Nors,- 
prldūrė jis,- visi ženklai 
rodo, kad Idl Amln bendra
darbiavo su teroristais". Iz
raelis norėjo parodyti,kad 
nebus jokių koncesijų pasi
duodant teroro aktams".

CHARTRAND PRALAIMĖJO
Norbert Rodrigue, 36 m . 

amžiaus, tapo išrinktas pre
zidentu Confederation of Na
tional Trade Unions. Vieniu— 
tėtis jo oponentas buvo Mi
chel Chartrand. Balsų pers
vara jo nenaudai-626-255.
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BENDRUOMENYBĖS™
BALTIŠKU. STUDIJŲ.
PENKTOJI KONFERENCIJA

” Pabaltijo tautos ir jų 
kaimynai" - tokia buvo Pa- 
baltiškų Studijų Penktosios 
Konferencijos tema. Konfe
rencija vyko gegužės 20- 23 
dienomis, Kolumbijos Uni-

Marcel Pepln po 11 metų 
prezidentavimo, atsistatydi
no, pasilikdamas specialaus 
patarėjo pareigas.

PRINCESĖ DALYVAUS 
JOJIME
Anne,karalienės Elžbietos 

duktė, yra pirmoji britų ka
rališkosios šeimos narė, da
lyvausianti Olymplniuose 
Žaidimuose.

Princesė laimėjo pernai 
antrą vietą jojimo rungtynė
se Europos pirmenybėse Va
karų Vokietijoje. Su tuo pa
čiu žirgu Goodwill ji pasi
rodys Ir Montrealyje.

NE SU VĖJU
Vienas geriausių iš 6-ių 

pasaulinių irkluotojų, kana
dietis John Wood, skundžiasi 
kad Olymplnio baseino vėjai 
pučia labai nepalankiu kam
pu, stumdami valtį iš kryp
ties, priverčiant grąžinti į 
kursą ir prarasti ne tik e- 
nerglją, bet, sverbiausia, lai
ką. Jis tikisi,kad rungtynių 
die ną vėjo nebus...

John Wood yra kandidatas 
į aukso medalį ir jį gali nu
nešti ne kas kitas, o tik vė
jas. ..

versltete, New York’e. JI 
buvo globojama Association 
for the Advancement forBal- 
tlc Studies ir Kolumbijos U- 
vO Tautybių Problemų Prog
ramos skyriaus.

Konferencija vyko paaš
trėjusių sovietų puolimų 
prieš AABS metu. Straips
niai Izvestija ir Pabaltijo 
tautųkomunistinėje spaudoje 
puolė AABS už neva Sovietų 
Sąjungos šmeižimą, jos at- 
sieklmų mažinimą ir už ak
ciją prieš " Sovietų tautų 
draugiškumą".

Pabaltiečial Ir nepabaltie- 
člai mokslininkai sovietų 
puolimus atrėmė, pateikda
mi gerai dokumentuotus, ob
jektyvius ir aukšto moksli
nio lygio raportus. Dalyva
vo mokslininkai iš Austrijos, 
Australijos, Kanados, Dani
jos, Anglijos, Suomijos , 
Prancūzijos, Vokietijos,Iz
raelio, Japonijos,Švedijos ir 
JAV-bių. Buvo perskaityta 
alpte 1OO paskaitų, 5 panelio 
(Juškus i jos ir 30 posėdžių.

: ixonle re nei jos s v&ssfe taus l 
punktai buvo dr. Boris Meis
sner* lo iš Koelno U-to pas - 
kalta apie Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybę ir ja
pono meno istoriko Ichiro 
Kato paskaita apie M.K. 
Čiurlionį.

AABS gavo aukštą įverti
nimą iš įvairių tautybių 
mokslininkų. Tipiškas buvo 
pasisakymas dr. Edward 
All worth’o Kolumbijos U-to 
Sovietų Tautybių Problemų 
Programos direktoriaus,ku
ris taip pasakė:". .. j AABS 
davė įspūdingą pavyzdį kaip 
suformuoti ir palaikyti rim

tą susirūpinimą tais kraš
tais Ir jų dinamiškais žmo
nėmis. .,kartu apšviečlant 
daugelį nebaltlškos kilmės 
žmonių... AABS skatina ne 
tiktai pabaltiškom studijom, 
bet Ir gerestiiam platesniam 
tyrimui bei supažindinimui 
su SSSR ir jos tautybių prob
lemomis, kurios Pabaltijo 
valstybėm yra gyvybinės".

ALGIO ZAPARACKO 
INICIATYVA
Šiomis dienomis Algis 

Zaparackas, Michigan© Res
publikonų partijos ketvirta
sis vicepirmininkas ir kan
didatas į JAV Kongresą, ga
vo atsakymą iš Valstybės 
departamento į jo laišką,pa
rašytą Klsslnger’lui ryšium 
su sovietų muitų pakėlimu . 
Robert L. Barry, Valstybės 
departamento pareigūnas so
vietų reikalams, A. Zapa- 
rackul užtikrino,kad Sovietų 
ambasada Washingtone buvo 
painformuota apie JAV gy - 
ventojų neigiamą reakciją 
dėl muitų pakėlimo. Be to , 
Barry praneša, jog Valsty
bės departamentas maltų 
pakėlimo klausimu prašo 
paaiškinimo iš Sovietų val
džios.

Algis Zaparackas skatina 
visus tautiečius rašyti laiš
kus Valstybės Sekretoriui 
Kisslnger’iul, savokongres - 
manams Ir senator tams,ko
voti prieš sovietų grubų el
gesį.

Štai kelios Ištraukos iš 
laiško originalo:
...The customs duties im
posed by the USSR govern
ment have always been 
ex orbitant. The new rate 
hike is uncalled for and ab -

A *4

Inž. Algis Zaparackas

surd. It appears that the So
viets Intend to make the cost 
of sending parcels so pro - 
hlbltibethat the flow of , such 
goods will be reduced to a 
trickle.

As an Immigrant to the 
United States, Pm sure that 
you can understand the sen
timents of those millions of 
Americans who have emig
rated from Europe to this 
country. The y maintain 
close contacts whit their re
latives In Euroqpe,especial
ly if their loved ones happen 
to live under a regime which 
prevents them from re
joining or even visiting 
their families abroad.

As Fourth Vice Chairman 
of the Michigan Respubllcan 
Party and the state party’s 
chief spokesman for ethnic 
affairs, I feel that it is my 
duty to speak out in behalf of 
Americans of Armenian, 
Belorussian, Estonian, Ge
orgian, Jewish, Latvian, 
Lithuanian, Russian and Uk
rainian descent and will be 
so grlevouslyaffected by the 
skyrocketing change in cus - 
toms duties. I cannot 
emphasize enough to you the 
alarm and dismay with which 
the ethnic community of Mi
chigan/ and Pm sure, ethnic 
communities throughout the 
US/reacted upon learning of 
the USSR’s decision to raise 
customs duty rates.

...However, in the up
coming Soviet action re gar - 
ding customs duties we see 
only a most vehement rejec
tion of Helsinki and all that 
It represents. If detente is 
to be a reality, then such 
grossly Inconsistent be
havior will have to be recti
fied.

I request that you conduct 
an Investigation Into the cau
ses of the custom duty hike . 
...Just as we now exercise 
oversight on Soviet arma
ments, so do we need over
sight of the USSR’s econo
mic weaponry .

Sincerely yours , 
Al. Zaparackas

Fourth Vice Chairman i of 
the Michigan Republican

Party
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Anuomet ir 
Dabar...

ŠĮMET SKIRIAMA JAU VIENUOLIKTOJI VINCO KRĖVES 
LITERATŪROS PREMIJA

MontrealIs>iKanada. Atei
nantį rudenį Montreal yje bus 
Iškilmingai įteikta jau vie
nuoliktoji Vinco Krėvės lite
ratūrinė premija. Pagal pre
mijos statutu, ji skiriama 
dvejerlų metų laikotarpyje 
Išeivijoje Išleistai knygai, 
negavusiai jokios kitos pre
mijos. Iš tokių knygų verti
nimo komisija atrenka ge
riausią grožinės literatūros 
knygą, kurios autoriui tenka 
500 dolerių vertės premija. 
Šįmet Krėvės premijai kan
didatuoja 1974-75 metų lal- 
tarpyje, Išeivijoje Išleisto
sios, dar ne premijuotos lie
tuviškos knygos.

Krėvės premiją įsteigė te
skiria Montreallo lietuvių 
Akademls sambūris, pats 
praeitaisiais metais atšven
tęs savo 25 -tąjį gimtadienį. 
Anuomet apie 30 sambūrie
čių, patys dar nepras įkūrę, 
neturtingi studentai, ryžosi, 
bent "realistų" nuomone, be- 
ve Ik neįmanomam žygiui: 
įsteIgtt grynai literatūriniais 
kriterijais skiriamą premi
ją Ir tai premijai surinkti 
500 dolerių Iš savo, iš tiesų 
labai ribotų Išteklių. Tada tai 
buvo nemenka suma, o pri
simenant, kaip dažnai lite
ratūros premijos mūsuose 
buvo krautuvėllškos, per
nelyg nestebina, kad anas 
Montreallo jaunųjų akademi
kų žygis tūlam anuometinio 
kultūrinio establlšmento na
riui dvelkė maždaug įžūliu 
akibrokštu. O šiandieną, po 
šiokios tokios lalkoperspek- 
tyvos, jau ryšku, kad Krė
vės prem i ja niekados neteko 
jos ne vertam, menkam rašy
tojui. Štai sąrašas Krėvės

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

PATS NEŽINO KĄ. RAŠO

Nepriklausomos Lietuvos 
1976 m. gegužės mėn. 12 d . 
numeryje tUpokažkokio K . 
Luko laiškas, pavadintas 
"ttašo Niekus". Šis laiškas 
liečia mano straipsnį Lais
vojoje Lietuvoje / 1976 m. 
kovo 25 d. nr. 6 /1228 "Lie
tuvos-Gūdi j os Siena"/.

Kaip skaitytojai aiškiai 
matys, ne aš,bet J.Paleckio 
telslntojas prirašė visą eilę 
niekų Ir nesąmonių*. Jis, ma
tyti, sujaudintas mano tiesos 
pasakymu "draugo" Justo 
Paleckio atžvilgiu,mane vi
saip kaltina Ir net rašo "Gal 
tik Marijus Blynas nežl-

2p si. 

premijos laureatų/chrono
logine tvarka/: J. Aistis, J. 
Mekas, M.Katiliškis, V.Ra
monas, A. Mackus, K. Ost
rauskas, A. Vaičiulaitis, K. 
Barėnas, J. Kraltkauskas ir 
Liūne Sutema. Visi jie jau 
tvirtai įžengę lietuvių lite
ratūros Istorijon. Akademi
nis sambūris, šiandieną api
mąs bene jau keturias stu- 
dijozų kartas, dabar, be abe
jo, galėtų sutelkti premijai 
daug didesnę sumą, tačiau 
doleriai sambūriečiams nė- 
na principinis dalykas. 
Svarbiausia - ne išvirsti į 
krautuvėlę, išlaikyti premi
jos prestižą ir ją skirti tik 
literatūriniais kr iter t ja is 
vadovaujantis. ..

Vienuoliktosios Krėvės 
premijos vertinimo komisiją 
sudaro Lietuvių rašytojų 
draugijos atstovas dr. Hen
rikas Nagys, Lietuvių bend- 
ruomenės atstovas Pranas
Dikaitis, Sambūrio valdybos 
pakyiesti kritikas ir esė- 
jlstas Vytautas A.Jonynas ir 
literatūros magistras Arū
nas Staškevičius/jaunesnio
sios kartos atstovas/. Verti
nimo komisijai ex officio 
pirmininkauja Akademinio 
sambūrio valdybos pirmi
ninkė prof. dr. Ilona Gražy
tė - Maziliauskienė.

Tradicinis iškilmingas 
vienuoliktosios Krėvės 
literatūros premijos 
įteikimas įvyks Montrealyje 
lapkričio pabaigoje. Toli
mesnės Informacijos ir ver
tinimo komisijos sprendi
mas lauktinas spalio mene
sį /z. a./

Vlsabėda yra tame,kadK. 
Lukas-kalp aiškiai matosi - 
pats nesuprato ar nenorėjo 
suprasti mano minčių, nes 
jis maišo sąvokas Ir net su
painioja datas. . .Jis ten aiš
kina, kad 1939 m. "Komisija 
negalėjo daryti jokių pakel - 
tlmų, laikėsi Maskvos susi - 
tarimo".. .Tą patį sakiau ir 
aš; "... pagal 1939 m. "su
tartį", tikrumoje sovietinį 
diktatą- net tokie lietuviški 
Švenčionys liko gudų pusėje . 
Taipgi lietuviškas Apsas, 
Marcinkonys, Druskininkai ". 
Todėl visas K. Luko alškitll- 
mas apie 1939 m. sienos Iš
vedimą yra visai nė prie ko, 
nes mano rašinio esmė buvo 
1940 m. sienos nustatymo

PANORAMA
MASKVOS BEGĖDIŠKAS MUITŲ PADIDINIMAS - YRA 

NESISKAITYMAS SU VAKARU PASAULIO OPINIJA
Stallnas pastatė geležinę 

uždangą, kad Vakarų pasau
lis negirdėtų, nematytų,kas 
ten darosi. Niekas negalėjo 
susisiekti su ten gyvenan
čiais artimaisiais giminėmis, 
draugais. Hitleris užpuolė 
SSSR valstybę, Išžudė arti 
20 mU. rusų ir kitų tautų 
gyventojų. Vakarų pasaulis 
Išgelbėjo Staliną, duodamas 
karinę Ir ekonominę pagelbą. 
Vien tik "Lend-Lease"var - 
du paskola buvo virš 11 bil. 
dolerių sumos’. JI ik i da
bar JAV-bėms negrą - 
ž i nta .' O klek UNRA ir ki
tokios tarptautinės organlzar- 
cljos /kaip Raud. Kryžius / 
buvo pasiuntus los gėrybių ’. 
. Stalinas užgrobė Estiją, 
Latviją, Lietuvą irkt. VI - 
durloEuropos tautas, atėmė 
turtus, Ištrėmė Sibiran ne
kaltus žmones. O kiek iš
žudė ? Jų turtais paslnaudo- 
joSSSR vyriausybė,kompar
tija ir administracijos aukš
ti pareigūnai. Nukentėjo ne 
tik buvę turtingieji, bet ir ei
liniai darbininkai, vien todėl, 
kad jie buvo ne rusai, o pa
vergtų tautų piliečiai.

Stalinui mirus, 1953 m. , 
buvo leidžiama jau siųsti į 
SSSR okupuotus Baltijos 
kraštus giminėms pagalbą 
rūbais, avalyne ir kitais 
daiktais, žinoma, sumokant 

llngal J. Paleckis, S. Pupel- 
kls ir Gudzevičius nustatė
Lietuvos su Gudija sienas". 
Pas mane, Laisvojoje Lietu
voje parašyta taip:'1940 m . 
lietuviški kvtsllngal... nus
tatė Lietuvos TSR sienas su 
Gudijos TSR". K.Lukas Iš
leido tą,kas pažymi viso cte- 
Ijko esmę/TSR/’. Iš čia yra 
aišku, kad aš rašiau apie 
"tarybinį" sienų nustatymą, 
bet ne apie 1939 metų sienos 
Išvedimą,pagal rusų-sovletų 
diktatą.

i -LJL V

Chicago s Čiurlionio galerijoje praėjusį sezonq buvo nemažai dailės 
parody, kuriose pasirodė dailininkai ir iš tolimesniu vietovių. E.bu
laičio nuotraukoje matoma dail. V. Kri Štolaitytė i s New Yorko, sėk
mingai pasirodžiusi savo darbais ir viršuje — dail. R. Viesulo paro
dos atidarymo metu.

aprašymas ’. Vancouver’ to 
K. Lukas atrodo nepajėgia 
atskirti... ar nenori. .. nes 
jis net dar klausia: " Kokias 
Paleckis žemes atidavė gu
dam?" Atidžiau pasiskalty - 
klteK.Lūkai ir suprasite,jei 
iki šiol dar nežinojote .

Aš pats esu buvęs kai ku
riose Rytų Lietuvos vietose, 
dabar atiduotose gudams jas 
gudinti be i rusinti ir man la
bai viskas aišku ir žinoma’. 
Pasiskaitykite geriau mano 
straipsnius tuo reikalu’. 
/Žlūr. " Paleckis, gudai ir 
Rytų Lietuva" L.L. 1973 m. 
blrž.14 d., nr. 12-13/1160/.

K. L ūkas rašo, kad varty
damas lietuvišką spaudą jis 
randa daug "nesąmonių"... 

labai aukštus muitus 5O%- 
1OO% prekių vertės.

Jckla Vakarų valstybė to
kių muitų neima. Iš netur
tingųjų visai muito neima Iki 
tam tikros sumos.

Lietuviai,kaip JAV,Kana
doje ir kitose Vakarų valsty
bėse, sunkiai dirbdami/dau- 
glaustą fizinį darbą/ iš savo 
kuklių pajamų- santaupų 
siuntė giminėms į Lietuvą, 
Sibirą pagalbos siuntinius , 
daugiausia rūbais, avalyne 
irkt. Dešimtys tūkstančių 
lietuvlųgrįžo iš SlblroKZ-tų 
be sveikatos, be lėšų į savo 
tėviškes. Deja, daugumoje , 
jų gimtines buvo u žemę ko - 
munlstal- rusai ir panašūs .

Taip, per 20 metų gimi
nės Lietuvoje buvo šelpiami, 
jų gyvenimas materialiniai 
pale ng vintas.

Dabar SSSR vyriausybė iš
leido naujas taisykles,kur 
pakelti muitai siunčiamoms 
prekėms 2-3 kartus, per- 
s iuntimo išlaidos padidina
mos.

Nauju SSSR valstybės pot
varkiu, be gėdiškai padidinu - 
siu siuntiniams muitą yra 
pasipiktinę ne tik pavergtų 
tautų žmonės už geležinės 
uždangos, bet ir laisvame 
pasaulyje. Su jais eina ir vi
sas Vakarų pasaulis, kas 
aiškėja iš spaudos. Daug 

sąmonių rašytojai net nebe - 
sUaiko jokių padorumo ir e - 
tikos dėsnių". Kas nesilaiko? 
- Atrodo, kad pats "draugo " 
J.Paleckio gynėjas, nes jis 
neva mane "cituoja", bet... 
pagal grynai sovietinį sti
lių. . .Kitaiptariant "cituoja" 
tą, kas pas mane neparašyta 
arba išleidžia kas parašyta,. 
Kur tuomet "padorumas" Ir 
"etikos dėsniai", kuriais K. 
Lukas taip jau giriasi ?

Pridedu čia jo "citatas" Ir 
tikrąsias mano straipsnio 
ištraukas iš Laisvosios Lie
tuvos. Skaitytojai tuomet pa
tys matys, kokios etikos ir 
padorumo lie tu vlškųk visi in
gė! ių gynėjas laikosi *.

K. Lukas "cituoja":

protesto straipsnių prieš 
SSSR naują potvarkį atsirado 
Kanados, JAV spaudoje.Štai 
ką rašo Toronto Star blrž. 16 
d. dėl muitų, padidinimo, 
siuntinių suvaržymo:
... "Neduodant jiems darbo, 
daugelis tų žmonlų/grįžuslų 
Iš Sibiro, nepatenkintųjų ar 
padavusių prašymus Išemig
ruoti/ pajėgė Išsilaikyti tik - 
tai dėka pagelbos- pinigais 
ar siuntiniais Iš Vakarų. Bet 
Maskvos valdovai nebenori 
to toleruoti. Dėl to jie padvi
gubino ir patrigubino muitus 
paltams, suknelėms,kostiu
mams Ir batams. Dar Ir 
prieš tą potvarkį Valstybinis 
bankas įvedė •"patarnavimo" 
mokestį"tokį didelį, tikrumo
je apiplėšdamas gavėją Iš tos 
kuklios sumos, gautos iš už
sienio.

Sovietų vyriausybė nepa
ilstamai kartodama pasauliui 
kaip ji yra turtinga, galinga ir 
puikiai socialistinė, nereika
linga tų menkų pinigų,kurtuos 
gali ištraukti Iš tų nelaimin
gųjų. Betgi išvysto did
žiausią išradingumą, kaip nu
bausti ir de moral iszuotl tuos , 
kurte nepatenkinti Sovietų 
sistema. Jie to tikslo gali Ir 
pasiekti. Bet vieną dieną, 
kas nors Maskvoje supras, 
kokią žalą jų prestižui toks 
niekšiškas keršijimas daro 
civilizuotame pasaulyje."

J. K.

" 1940 m. lietuviški kvls-

Toliau K. Lukas "cituoja" 
dar " geriau"... nes vartoja 
ne mano, bet jau savo paties 
žodžius.. .Pagal jį- Blynas 
rašo toliau:

"Ši siena buvo nustatyta 
Gardine,lietuviškiems kvls- 
Hngams puotaujant ir ge
riant vodką. Paleckiui ne 
tiek buvo svarbu teisingas 
sienos nustatymas,klek me
džioklė Gudijos miškuos Ir 
gėrimas vodkos".

Mano straipsnyje "Lietu - 
vos-Gudljos siena" tie saki
niai yra taip parašyti:

" Ši siena buvo nusyatyta 
Gardine,lietuviškiems kvls - 
lingams puotaujant su gudais 
ir važinėjantis po Baltvyd- 
žių girias, ragaujant med
žioklės pilaitėse stumbrinę . 
Apie tai rašėpats "draugas" 
Paleckis savo atsiminimuo
se. Vieton važiavę apžiūrėti 
tikros tautybių padėties Ap
so, Gervėčių, Rodūnės, Pele- 
sos srityse, jie vyko į Balt
stogę ir toliau žiūrėti 
stumbrų ir maukti rusiškos 
vodkos".

mai, skelbtini abejuose sa-
Talgl... jei etikos Ir pa- valtraščluose. Dalis tautle- 

dorumo skelbėjas to nežino, člų ir ug Kanados ribų doml- 
jo vadlnamojl"cltata"/-o tai s( mūsų gyvenimo relškl- 
yra citata, nes rašoma ka- nlals: skaito, prenumeruoja 
butėse/- nėra mano žodžiai, abu mūsų savaitraščius arba 
bet jo paties sugalvoti......... tik vieną iš jų, todėl nutrauk -
Ateityje prašyčiau gerb. tl ne emnę Informaciją .vieno 
"draugo" J. Paleckio užtarė- ar kito laikraščio skaitytojui 
ją laikytis spaudos etikos Ir daroma skriauda.
mane "cituoti" taip, kaip sa
ve gerbiančiam, padoriam Žinoma, privačius relškl- 
spaudos darbuotojui pride ra, nlus gali rašyti kas nori Ir 
o ne mano vardu rašlnėttkas kur nori. Betgi be ndruomenl-
jam patinka ’. nlų rinkimų tvarka yra nu-

Sovletlnlų kvisllngų ūžta- statyta KLB-nės Statuto, to- 
rytojas rašo:"M..Blynas ra- dėl reiktų jo Ir laikytis. Zp, 
šydamas apie Lletuvos-Gu - Hamilton, Ont.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

dljos sieną, pats satĮ prieš
tarauja.. .Klek žinoma, Pa - 
lecklul "prezidentaujant " 
prie Lietuvos buvo prijungta 
druskininkai Ir Švenčionys*

. Pas mane ten jokio "prteš-
taravlmo" nėra, tiktai ten 
plačiau aprašyta,kaip tie so
vietiniai Lietuvos kvlsllngė- 
llal atidavė gudams dldellas 
grynai lietuviškas sritis ir 
net tas, kurias Aukščiausias 
Sovietas 1940 m. pripaži
no Lie tuval/Lletuvos TSR/, 
būtent- visą Švenčionių ra
joną Ir Vydžlų, Adutiškio, 
Astravo, Varanavo, Rodūnios 
rajonų dalis, su lietuvių gy
ventojų dauguma.

Gudų nugirdyti lietuviški 
k visi ingė! lai, vieton to, kad 
bent prie derybų stalo kovo
jus už lietuviškas žemes, jas 
dar gudams atidavinėjo... 
Jie atidavė Švenčionėlių ra
jono dalį su grynai lietuviš
kais kaimais Adutiškio ruo
že. Tą patvirtina mano prl- 
dėtas sovietinės-lietuviškos 
enciklopedijos tarmių žemė
lapis. Jame, labai aiškiai 
parodytos už Lietuvos TSR 
ribų paliktos lietuviškos a- 
pylinkės. J. Paleckis savo 
atsiminimuose aiškinasi,kad 
jie rėmėsi..."draugų gudų" 
statistikos daviniais. .. -Tai
gi’.- Pagal gudus, net takte 
Druskininkai buvo gudiški...

Gerb. K. Lukui patarčiau 
kitą kartą nerašyti apie tą, 
ko jis nežino Ir nieko neiš
mano, ką jo visas "laiškas" 
parodo’. Taipgi patarčiau ne-
slmėtytl visokiais "gudriais" 
žodžiais... nes kiekvienas, 
nors kiek žinąs dalykų esmę 
matys kas yra teisus Ir kas 
turi daugiau padorumo bei 
etikos.

Nuvažiuokite K. Lukai į 
Apsą, Gervėčius, Rodūnlą, 
Pelesą^ Lazūnus Ir pakalbė
kite ten su vietos lietuviais ’. 
Jie jums papasakos, kaip jų 
valkai yra rusinami, gudina
mi, kaip ten neįleidžiama net 
lietuviška sovietinė spauda
Iš vadinamos "tarybinės 
Lietuvos"... Gudai, rusų 
skatinami, naikina lietuvius , 
o Jūs K. Lukai dar norite 
užtarti tuos,kurte savo bro
lius lietuvius atidavėgudams 
Ištautlntl. Jūs K. Lukai ra
šote, kad mano rašinys".... 
nepadeda lietuviškam reika
lui, bet dar kenkia... " 
-Kenkia kam? - J.Paleckio 
sąžinei ar gudams lietuvius 
tyliai Ir ramiai gudinti? ...

Marijus Blynas 
Cleveland, Ohio. USA.

DĖL PRANEŠIMŲ...
Š.m. balandžio 25 d. sek

madienį įvyko KLB Hamilto
no Apylinkės valdybos rinki
niai, tačiau "NL" savaitraš
tyje Iki šiol nieko nebuvo 
pranešta. Tiesa, skaitėme 
tik "TŽ". Betgi Kanadoje tu
rime du savaitraščius Ir nė 
vienam iš jų nėra skirta vy
riausybės ofislozo pareigų, 
todėl svarbūs mums įvykiai, 
kaip bendruomeniniai rinki

2

2



SOCIALINIO TEISINGUMO PROBLEMA
ŠIANDIENINE] KATALIKŲ 

BENDRIJOJ
MŪSQ EPOCHOS GYVYBINĖ 
KOVA

Žmonija su kiekviena die
na vis daugiau Ir daugiau 
Ima suvokti tiek dvasinio, 
tiek Ir materialinio skurdo 
nužmoginantį charakterį. 
Socialinio teisingumo klau
simas vis ryškiau darosi 
pasauline problema. Todėl Ir 
krikščionys į šį klausimą 
turėtų žvelgti visu rimtumu. 
Šiandien jau yra prasidėjusi 
llklmlnė kova už krikščio
nybę Ir ši kova vjksta so
ciologinėj plotmėj. Be so
cialinio teisingumo Evan
gelijos skelbimas negali bū
ti autentiškas.

Pasauliečiai Ir dvasios 
vadai, mūsų epochos gyvy
binė kova yra kova už tikė
jimą Ir socialinį teisingumą, 
kurį tikėjimas Implikuoja.

Ateistai taip pat kuria 
naują pasaulį.It šis pasaulis 
bus be Dievo. Todėl nei vie
nas Iš mūsų negalime sto
vėti nuošaliai, nes ši prob
lema paliečia visus.

Mes čia neliesime politi
nių ar ekonominių sistemų, 
ieškančių atsakymo į šį 
svarbų klausimą. Tik pra
bėgomis pasakysime,kad at
metame komunizmą dėl jo 
nužmoginančio charakterio 
Ir dėl respekto stokos žmo
gaus kilnumui. Atmetame 
taip pat Ir ne apribotą kapi
talizmą. Čia neliesime ir 
katalikų bendrijos nuopelnų 
ar nuodėmių prieš socialinį 
teisingumą Istorijos bėgyje. 
Bet mes kelsime čia reika
lą katalikų bendrijai rimtai 
Imti rūpintis socialinio tel- 
s ingum o įgyvendinimu ir 
vykdymu, o ne tik socialinio 
teisingumo skelbimu šian
dien.

Štai kaip piešia krikščio
niškuosius vakarus šiandien 
vokiečių rašytojas H. b811 : 
”... krikščioniškieji vaka
rai neturi kuo didžiuotis...
Vakarų sumaterialėjime lie
ka nepate nklnti pagrindiniai 
žmogaus fiziniai ir morali
niai reikalavimai, ieškant 
maisto sielai, tiesos žodžio 
Ir duonos. Tačiau iš Bažny
čios pusės šis alkis retai 
tepatenkinamas . . . Žmogus 
reikalauja sakramentu duo
nos, žodžio me Hės, žmoniš
ko gyvenimo..." Bet, deja, 
vietoj tiesos žodžio jie te
girdi dažniausiai tik gražius 
pamokslus " /R.Šliažas, H 
Boll ir katalikybė, "Drau
gas" 1975/ Iš viso, šis gilus 
rašytojas vaizduoja tikrus, 
gyvus žmones gyvenime, 
ypatingai darbininkiją,kurie 
"priekaištauja žmoniškumui 
Ir tikėjimui ir kuriame jie 
Išduoti visų: draugų, visuo
menės, bažnyčios". Jis ryš
kiai parodė šių dienų žmogų, 
kaip jis gyvena Ir vargsta 
XX - to amž. moderniojoj 
visuomenėj ir ypatingai pa
brėžia pavojus jo žmoniš
kumui.

Ar katalikų bendrija at
siliepė į darbininkijos despe
ratišką šauksmą šioj tech
nologinėj visuomenėj ?

Atvirai tenka pasakyti, kad 
be pavienių labai gražių pa
stangų, be keleto encūdlkų 
socialiniais klausimais, var
gu ar katalikų bendrija atsi
liepė jautriau į tą despera
tišką darbininkijos šauksmą 
apie pažemlnlnmą, nužmo
ginimą, skausmą. Ir tik ta
da, kai šis Išduotas žmogus 
sukilo, kai ėmė nebepasl- 
te nklnti turtingų "labdaros
poniučių", lyg šuniui, nu- lygos.. ./arba/ pažemlnan-. statyti klausimą, ar Iš viso savo brolį. /B. d./ slaugus moterims, ypač jau- (Nukelta Į 5 psl.)
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JUOZAS LUKOŠIŪNAS
mestu kaulu, kai ėmė nebe- I
tikėti, kad už pažeminimą

. fMeilė be teisingumo fatališkai tampa priespauda 
ir sunaikina imogišk<i charakterį, kurį ji turėtu 
sukilninti”. — Henri de Lubac

ir kančias būsią "atlygina
mi’’'anapus, kai ėmė reika
lauti teisingumo nebe kaip 
turtingųjų Išmaldos, bet kaip 
teisės, pabudo katalikų bend
rija. Bet aplinkui jau buvo 
nemaža griuvėsių, plačios tos 
krikščioniškųjų vakarų ma
sės* buvo jau praradusios ti
kėjimą ir stovėjo jau labai 
atokiai nuo marmuro kated
rų ir labai glliaiabejojo apie 
jiems skelbiamos Evange
lijos autentiškumą. Kodėl Ir 
kaip tas viskas įvyko, tai 
mūsų katalikų bendrijos is
torija, kurią dauguma iš mū
sų žinome : Katalikų bęndrl- 
ja_buyo atitolusi nuo darbi
ninkijos.

Gyvybinė kova už tikėjimą 
šiandien vyksta ne filosofi
nėj, bet sociologinėj plot
mėj. Reikalinga, kad aukš
toji hierarchija, dvasios va
dai ir profesoriai pagyventų 
darbininkijos kvartaluose, 
kad padirbėtų jų darbovietė
se, tada gal labai greit su-k 
voks kur vyksta šis lemia
mas mūšis ir koks yra ryšis 
tarp socialinio neteisingumo 
Ir praktiško ateizmo.

Socialinio teisingumo rei
kiamas suvokimas ir prak
tiškas jo vykdymas yra žmo
giško ir krikščioniško gy
venimo aute ntiškumo termo
metras.

Meilė kitam žmogui kaip 
broliui, štai tikrosios Evan
gelijos ir kartu socialinio 
teisingumo pagrindai. Ką tai 
reiškia? Tai reiškia, kad 
artimo meilė, arba kaip A. 
Maceina išsireiškia " veiks
mu įrodyta artimo meilė’/ 
turėtų pasireikšti pirmoj 
vietoj socialiniu teisingumu, 
respektu žmogui Ir jo lais
vei, pašalinimu bet kokios 
diskriminacijos kiekviename 
žmoguje savo "brolio".

Žinome, kad nelengva
nuodėmė prieš socialinį tei
singumą slegia katalikų 
bendrijos sąžinę. Todėl mes 
čia Ir stengsimės kelti švie
son, kad kova už tikėjimą ir 
socialinį teisingumą yra 
viena. Kelias, kuris veda į 
tikėjimą ir kelias, 
kuris veda į socialinį teisin
gumą negali skirtis.

"Dirbti, skleidžiant socia
linį teisingumą, yra uždavi
nys, kurio negalima išveng
ti, tai uždavinys, kuris iš
plaukia iš Evangelijos " 
/’Relations" psl. 117/. Deja, 
labai dažnai yra tolimas ke
lias nuo žodžių iki veiksmo.

GRAŽŪS ŽODŽIAI IR 
TIKROVE
"Krikščioniškai suprastas 

teisingumas yra kiekvieno 
žmogaus, kiekvienos tautos 
ir rasės laisvės ir vertės 
pripažinimas... Teisingu
mas turi reikštis laisve ieš
koti tiesos, sąžinės laisve, 
išsilaisvinimu iš bet kokios 
rūšies vergijos, priespau
dos, neteisingų suvaržymų, 
taip pat galimumu kurti savo 
ateitį, dalyvauti visuomenės 
ir žmonijos kultūros kūrime, 
neatsisakant savo iniciaty
vos, atsakomingumo ir as
mens vertės" /JAV vyskupų 
deklaracija/.

"Kas tik pažeidžia asmens 
neliečiamumą, kaip. .. kūno 
ir dvasios kankinimas, ban
dymas psichiškai prievar
tauti. .. Kas tik prieštarau
ja žmogaus vertybei, kaip 
nežmoniškos gyvenimo są- 

čios darbo sąlygos, kuomet 
su darbininkais elgiamasi 
kaip su grynais pelnymosl 
įrankiais - visi šie daljkal 
yra gėda. Jie nuodija žmo
giškąją civilizaciją Ir labiau 
pažemina tai darančiuosius, 
negu skriaudžiamuosius ". 
/Vat. dek.psl.195-200/.

Tai skambios deklaraci
jos, gražūs žodžiai. Bet 
žvilgterėkime į pasaulį Ir 
ypač į krikščioniškuosius 
vakarus Ir labai greit pa
matysime, kokia yra socia
linio teisingumo tlkrovė.Mes 
matome šiandien vieną mi
lijardą žmonių, kurie neturi 
minimaiInlų žmogaus teisių, 
kenčia pažeminimą ir 
skriaudą, be vilties ir be 
laisvės. Ir kas tragiškiausia, 
socialinis neteisingumas yra 
baisiausias vad. "katalikiš
kuose" kraštuose,kaip Pietų 
Amerikoje, Italijoje, Ispa
nijoje ir 1.1.

Štai darbininkijos situa
cija šiandien.. Žmonija ir 
Vakarų pasaulis pergyvena 
agrarinės civilizacijos men
kėjimą Ir prieina prie urba
nistinio žmogaus gyvenimo 
tarpsnio. To pasėkoje , mes 
matome koncentravlmasį į 
miestus, nuolatinį žmogaus 
kilnojlmasį. Miestų centruo
se, kuriuos apleidžia tur
tingieji darbdaviai, matome 
bes įkuriant industrinės tech
nikos vergus - proletariatą. 
Kitur gi matome ištisus be
turčių rajonus priemiesčiuo
se . Prabėgo netoli šimto me
tų nuo Leono XII enciklikos 
" Rerum no varum" paskelbi
mo. Bet kiek tas viskas pa- 

' gerino darbininkijos būklę.
Visa tragedija, atrodo, glūdi 
tame, kad bendrija ir visa 
hierarchija tas gražias de
klaracijas teproklamuoja tū< 
sekmadieniais iš sakyklų, 
bet vargu ar vykdo ir prak
tikuoja normaliame kasdie
niame gyve nime. Pažvelgus 
į bendrijos turtus, į vienuo
lių ordinų nuosavybes,} dva
siškių gyvenimo stilių šian
dien, kai milijonai kūdikių 
yra alkani ir miršta iš bado, 
nenoromis imi abejoti apie 
tų gražių deklaracijų nuo
širdumą. Žinoma, tas pats 
galioja ir mums visiems, 
krikščionims pasauliečiams. 
Čia niekas nenori, kad kata
likų bendrija Išspręstų ma
terialiai visas finansines ar 
baisios nelygybės proble
mas pasaulyje, bet mes čia 
norime pasakyti, kad ji sto
kojo iki šiol formuojamosios 
įtakos krikščionims, ypač 
didžiojo biznio pasauliui. 
Didžiojo biznio etika yra ne 
tik nekrikščioniška, bet ir 
nemorali. O tačiau biznio 
direktoriai yra krikščionys 
Ir buvo formuojami "krikš
čioniškai ", Priežastys to: 
žmogaus gobšumas, be to ir 
katalikų bendrijos stoka būti 
socialinio teisingumo pavyz
džiu. Todėl nenuostabu, kad 
neturėjo per daug įtakos Ir 
tikintiesiems. Ką skelbiame 
iš sakyklų, turėtume pir
miausiai ir patys vykdyti.

Trumpai, krikščionių 
bendrija nepajėgė Iki šiol 
suformuoti jautrių sociali
niam teisingumui sielų. Bal
si socialinė tikrovė rodo, 
kad katalikų bendrijoj su so
cialinio teisingumo vykdymu 
yra kažkas netvarkoj.

Dabar mums tenka pasl- 

bendrija turi *3lsę kištis ir 
gvildenti socialinio-teisingu
mo klausimą. Koks gi yra 
jos tiesioginis uždavinys ? 
Kokia yra bendrijos pasiun
tinybė ?

KOKIA YRA BENDRIJOS 
PASIUNTINYBĖ ?
Apie tai yra šiek tiek 

skirtingų nuomonių ? "/Be Ūd
rijos / pasiuntinybė glūdi ne 
sociologinės plotmės geri
nime. Bažnyčia juk yra... 
Išganymo skelbėja bei vyk
dytoja Istorijoje... Kristus 
atėjo į pasaulį... ne kad su
keltų sociologinės srities 
pagerinimą, bet tam, kad pa
keistų žmogaus santykius su 
Dievu ". . . "Klaida tad dide
liu uolumu griebtis sociali
nių darbų"./A. Maceina, 
Pasl. Ir Bažn.p.l4O/.

Jau mūsų minėtas rašyto
jas Heinrich Bdll Iš dalies 
žvelgia ta pačia linkme, kai 
jis sako : "Jos /Bažnyčios/ 
Ieško socialinės tikrovės, 
tačiau su mažėjančia drąsa 
pabrėžia savo moralinį įsi
pareigojimą .. . Bažnyčia 
neatlieka savo rolės kaip 
moralinis autoritetas, ypač 
darbininkijos atžvilgiu. Ji 
nesupranta ir neapsaugoja 
jo žmoniškumo."

Dalinai su tokia galvoji
mo logika visi sutiks. Bend
rija turi būti išganymo 
skelbėja, bei vykdytoja isto
rijoje ". Tačiau dvidešimto 
amžiaus žmogus nori, kad 
akcentas turėtų kristi dau
giau negu iki šiol, ant žo
džio "vykdymas". Šių dienų 
žmogus trokšta ir tiesos 
žodžio ir veiksmo. Čia no
rėtųsi A. Maceiną nors ir 
švelniai paklausti, ar nėra 
perdaug pavojinga artimo 
meilės vykdymą nustumti į 
antrą vietą ? Atrodo, kad tas 
ir buvo istorijoje krikščio
nybės tragedija: žodis buvo 
užgožėjęs veiksmą. " Ne
žiūrėk ką aš darau, bet ką 
aš sakau Iš sakyklos"-nelai
mei per daug dažnai buvo ir 
tebėra kai kuriems mūsų 
dvasios vadams ne tik apaš
talavimo, bet ir moralės 
principu. Todėl ir H.Bbll, 
kai eina kalba apie "gyvą" 
krikščionybę, apie artimo 
meilę praktikoje, daro stal
gų, bet logišką posūkį: "Tik 
veiksmai, pilnas Idealų ir 
sutapimas, tepatenkins Ir 
teįtikins šių dienų krikščio
nį". Kai eina kalba apie so
cial into teisingumo vykdymą, 
o ne tik skelbimą Ir prof.A. 
Maceina bendrijai yra neat
laidus : " Krikščionybės is
torija yra pūna tokio melo, 
nes krikščionys amžių am
žiais yra nusikaltę artimo 
meilei. Pabrėžti artimo mei
lės reikalą, kaip Dievo mei
lės Išplauką ir ją vykdyti 
yra nuolatinis bažnyčios už
davinys".

Taigi į mūsų keliamą 
klausimą ar bendrija turi 
teisę ar pareigą kelti socia
linio teisingumo klausimą, 
trumpai atsakome : ji turi ne 
tik teisę, bet ir ypatingą pa
re igą, kadangi pats Kristus 
įpareigojo ir bendriją ir 
kiekvieną krikščionį rūpin
tis artimo gerove. Padau
gindamas duoną, Kristus ne 
tik pamaitino minią, bet ir 
išmokė tuo įžvelgti kiekvie
noje žmogiškoje būtybėje

ALGIMANTO
TAIP I JIE KALTI I
- NUTEISKIME JUOS

Ne tik nuteisklme, bet Ir 
pasmerkime. Teismo nuo
sprendis aiškus, tikras, Ir, 
žinoma, be jokloš apeliaci
nės teisės. O jei būtų, kurte 
drįstų abejoti tokio spren
dimo nenuosaikumu, tokie, 
rasi, gal nebetinka būti mū
siškės patriotinės visuome
nės eilėse. Taigi...

Sunku būtų šiuo metu tiks
liai nustatyti, ar, Išties, 
Helsinkis bus suminkštinęs 
sovietiii.-e autoritetų sąžinę. 
Tačiau faktas, kaip ir tik
ras, paskiausiu metu pa
daugėjo atvykusių Iš Lietu
vos ne ekskursantų, bet at
skiromis vizomis / 3 ar 6 
mėn. laikui/ tautiečių lan - 
kančių savuosius šiame kon
tinente. Štai, trisdešimt su 
viršum metų nematyta senu
čiukė motulė su dukra lanko 
savo sūnų Ir brolį, tiek pat 
nemačiusi savo sesers, at
vyko paviešėti kita sesuo 
dar kitoje šeimoje. Brolis 
vieši pas senai, senai ne
matytą seserį. Tolima gimi
naitė svečiuojasi pas glml- 
haičlus, kurie met Ir anks
čiau nebuvo regėti, taigi, da
bar tepąs imato patį pirmąjį 
kartą. Tai vis atvejai, tik Iš 
vienos, ne taip jau didelės 
lietuvių gyvenamosios vie
tovės. Per visas Jungtines 
Valstybes Ir Kanados plotus 
atvykėlių Iš tėvynės esama 
žymiai daugiau. Jei tai ženk
las, kad asmeniniai ryšiai 
tarp Išskirtų šeimų narių 
lyg ir normalėja ir žmonlš- 
kėja, aišku, reikėtų džiaugtis 
ir po dešimtmečių nekant
raus laukimo, tarti: paga
liau.

Sovietinė Imperija Itin 
jautri pas aid io viešosios 
opinijos spaudimui, prie ku
rio vis jau mažesnį ar di
desnį įnašą turi ir išeivi
jos nerimstanti Ir ilgametė 
ve ūda. Atrodo, kad tiek to 
spaudimo, tiek Ir atolydžlo 
/tikro ar tik tariamo/ at

vilvius 
MIESTO 
SAVIVALDYBEI e
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"Pats, berods, moki len-, 
kų ir rusų kalbas. Mes nu
matėme tave raštvedžio pa
reigoms Vilniaus miesto sa
vivaldybėj. Ar nesutiktum- 
važiuoti ?"- užklausė manęs 
Tauro sporto klubo pirminin
kas P. 1939 m. rudenį vie
name Kauno restorane. Į 
Vilnių keltis ketinau, nes 
ten kėlėsi dalis VD univer
siteto. Pradėjau klausinėti 
smulkiau apie siūlomą tar
nybą. Pasirodo, Kaune buvo 
formuojamas pirminis tar
nautojų kadras VU niaus 
miestui administruoti. Ūkio 
skyriui organizuoti Ir jį 
tvarkyti buvo pavesta Kauno 
miesto valdybos ūkio sky
riaus viršininkui K. B. Pa
žinojau jį tik paviršutiniškai 
iš sporto ve įklos, kaip LFLS 
klubo valdybos narį. Apie 40 
metų amžiaus, vidutinio ūgio, 
akiniuotas. Smakre turėjęs 
kažkokią operaciją, kuri pa
likusi deformacijos žymių. 
Tas darė jį panašų į "Lietu
vos Alde"spausdlnamus Mel- 
chljoro Putelės saržus. Bu
vo vedęs, tačiau su žmona 
negyveno. Augino 6-7 metų 
sūnų. Buvo lipšnus Ir pa

spindžiuose, bent klek pra
sivėrė, bent Iki šiol gana 
tampriai užsklęsti vartai.

Tačiau, su klek gausėjan
čiu mūsų artimųjų atvyki
mu, kartu ryškėja Ir kai ku
rios, dalinai gal Ir visai ne- 
pramatytos problemos, ku
rias čia, tegu tik Ir pa ver
šiukais, norėtųsi paliesti.

Atseit, visur, visada Ir 
visi priimame viešnias Ir 
svečius nebuvėlius su pilnu 
nuoširdumu / vaizdingumo 
dėllal pridėkime r lietuviš
ku/, aprodome jiems vietinę 
Ir savąją1 aplinką, visas at - 
frakcijas, vaišiname juos. 
Štai, ties tuo tašku Ir ban
dykime klek sustoti. Ak, tos 
vaišės. Kilniųjų gėrimų iš
rikiuotos baterijos pulkuo- 
kuojasl ant stalų ar rekrea
cijos kambarių baruose. 
Malšink tik troškulį klek tik 
nori, klek tik tas troškulys 
pajėgia.Po to, aišku, sodie
tiškai tariant, atsileidžia 
širdis, atslrlša liežuvis Ir 
jo reiškiama drąsa. Pokal
biai garsėja, tonas aštrėja, 
diskusijos karštėja. Ir, be
veik kaip taisyklė / ar arti 
jos/, nejučiomis kalbos su
siklosto taip, kad skamba 
lyg tikru kaltinimo aktu sve
čiams Iš anapus.Gaunasi įs
pūdis, kad visi tie atvykė
liai / ar tik jie vieni/yra 
vieninteliai kaltieji už visą 
nesėkmę Ir ne lemtį Ištikusią 
Lietuvą Ir jos žmones poka
rio metais. Atrodo, kad nie
kas niekad net Ir negirdėjo 
apie Molotovo - Ribentropo 
paktą, tyliai , bet gražiai 
pasidalinus Pabaltijį, ar vė
lesnę allantų - : anglosaksų 
ne akcija pasibaigus antra
jam pasauliniam karui Ir 
palikus gerą pusę Europos 
sovietų malonei.

Tuo tarpu šiandien taip 
lengva kaltinti bei teisti Ir 
kaip nesunku rasti kaltina
muosius pačių saviškių tar
pe, ypač tokių, kurie tebuvo 
maždaug 12 metų amžiaus 
sovietinės Invazijos laiko
tarpiu. Gaunasi neskani miš
rainė, dar neskanesniame 
padaže. Viešpatie, visa tai 
juk vyksta atitinkamai su
prasto patriotizmo vardu...

nes nloms už save.
Šiai tarnybai gauti neuž

teko vien tik lenkų Ir rusų 
kalbas mokėti. Reikėjo ap
siimti dar antrines pareigas. 
Mat, LFLS buvo apsispren
dusi steigti Vilniuje savo 
skyrių. Jie Ieškojo tinkamo 
asmens reikalų vedėjo Ir 
sekretoriaus pareigoms. O 
K.B. Ir buvo tas žmogus, 
kuris norėjo reikalų vedėjo 
ir raštvedžio pareigas suta- 
plntl viename asmenyje. Ma
ne klek baugino nemažą lai
ko reikalaujanti sportinė 
veikla. Tačiau draugai ap
ramino. Aš sutikau Ir 1939 
m., tuoj po Kalėdų švenčių, 
naktiniu traukiniu išvykau į 
Vilnių. Apsistojau viešbuty
je šalia geležinkelio stoties.

Apmokamose pareigose 
Rytmetį nuvykau į savi

valdybę Domininkonų g-vėje 
Nr. 2. Pastatai senoviški. 
Patalpos apstatytos įstaigų 
baldais, tačiau tarnautojų 
kaip ir nebūta. Lenkų tar
nautojai jau buvo atleisti, 
kur-ne-kur vienas kitas pa
liktas. Į Vilnių važiavo jau
ni, energijos pilni lietuviai 
tarnautojai. Daug studentų.
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Iš skyriaus
ŠAULYS

1929-tųjų metų pavasarį daug šnekama buvo apie važia
vimą į Kauną. Sąjungos dešimtmetis būsiąs, suvažiuosią 
į jį visi šauliai. Traukiniai veltui vešią, Ir Kaune maistas 
būsiąs parūpintas. Būrio vadas ragino registruotis.

Ir kaip tik apie tą laiką pranešė brolis, kad neparva - 
žluos vasaros atostogų. Jo laiškas buvo man lemiantis 
Tuojau nutariau, kad dabar tikrai turiu su šauliais į Kau
ną važiuoti. Važiavimo priežastis aiški pasidarė - aplan
kyti brolį. Juk jau pasiilgęs buvau jo. Ir aprodyti galės jis 
man Kauną. Kaip gerai,kad brolis ten bus’.

Didelis įvykis buvo prlep akis. Buvo ko laukt'. Ir ruoš
tis.

Šaullšką palaidinę pasisiūdinau tai šventei besL'UOŠda - 
mas. Ar ne aštuonlollką litų ji man kaštavo. Turėjau da
bar ne tik šaullšką kepurę, bet Ir antpečius, Ir baltas siū
les ant apykaklės Ir rankovių, Ir spindinčius šaullškus 
guzlkus. Tik kelnės Iš tamsaus milo tebebuvo.

Graži Ir šilta buvo vasaros popietė, kai rinkomės Lais
vės Alėjoje ties policijos būstine. Nuotaika buvo nepapras
ta. Atsirado keleivinis autobusas, Ir mes susėdome į jį . 
Kėdės tokios minkštos, Ir langai aplinkui. O žmonės žiūri 
į mus Išvažiuojančius.

Autobusas pajudėjo. Jausmas nepaprastas. Pirmą kar
tą važiuoju automobiliu. Žvalgausi aplinkui. Aukštyn į 
Bažnyčios gatvę važiuojame, kairėn pasukame. Viskas 
balsiai greitai, ne taip, kaip su arkliais važiuojant. Jau 
rūkstame Telšių gatve, jau gatve, jau Išvažiuojame į lau-

Telšlų vieškelis. Pažįstami vingiai Ir kalneliai. Taip 
greitai viskas pro šalį lekia ’. Jovaišiškė, Stanellal, Paukš' 
taklnė, Lėplaūkė, miškas. Jau Telšiai.

Brėško, kai į Telšius atvykome. Ėjome kažkur,kur bū
rio vadas vedė. Priešais beateinąs rinktinės vadas. Bū - 
rlo vadas sukomandavo kariškai pasisveikinti,bet rinkti - 
nės vadas visai žmoniškai, be jokio griežtumo, liepė eiti 
į rinktinės patalpas.

Rinktinės patalpose ant grindų besą paskleisti šiaudai . 
Ant jų mes sugulėme Ir užmigome.

Naktį Iš miego pakėlė triukšmas. Vienas šaulys, gimna
zistas Iš Plungės, mėšlungiškai besitampąs, be sąmonės 
besąs, Ir putos jam Iš burnos beinančios. Kiti, aplinkui 
suklaupę, nusigandę, nežiną ką daryti, bešneką vienas per 
kitą.

-Rinktinės vadui pranešti, - atėjo vienam mintis.
Tame pačiame name rinktinės vadas miegojo,privačiuo

se savo kambariuose. Tuojau atėjo jis, Ilgomis apatinė - 
mis kelnėmis apsivilkęs, karišką milinę ant pečių užsl - 
metęs. Bet ligonis jau buvo nurimęs, tarytum kietai mie
gojo. Pernešė jį į kitą kambarį Ir paguldė ant sofos. Grei
tai atėjo daktaras Mikulskis- turbūt rinktinės vadas jį pa
šaukė. Atsisėdęs Mikulskis pasišnekėjo su šauliais,bet li
goniui nieko nedarė. Sakė,kad Išmiegos Ir vėl sveikas bus.

Rytmetį mūsų ligonis miegojo Ilgiau už kitus. Niekas jo 
nežadino. Kai atsibudo, pradėjo žvalgytis nustebęs. Ne
galėjo suprasti, kodėl yra ne ten, kur vakare atgulęs bu
vo. Kas naktį su juo darėsi, nieko jis nežinojo, nieko ne - 
atsiminė.

PAŽINKIME PRAEITI !
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/tęsi
B t Ir tai tebuvo tik dalelė visų numatytų Išvežti , nes 

sprendžiant Iš Lietuvoje rastų dokumentų, beveik visi lie
tuviai ir kitų tautybių Lietuvos gyventojai, žinoma, ap - 
lenkiant žydų daugumą, turėjo būti išgabenta. Suprantama, 
kad pagal bendrus nurodymus, "priešvalstybinių elemen - 
tų" sąrašai kitose Pabaltijo valstybėse, Latvijoje Ir Esti - 
joje, turėjo būti visai panašūs. Tos kategorijos Iš anksto 
buvo sugrupuotos, Iš anksto paruoštos Išvežimui, dėl to 
Ir praėjo be ypatingų sutrikimų. Jėgos buvo perdaug nely
gios, kad būtų galima kaip nors sėkmingiau pasipriešinti.

Tiesa,kitos pirmojo egzekucijos etapo dienos nebuvo to
kios skoningos. Didelė dalis atsargesniųjų, laimingai ne
patekę į pirmuosius ešalonus, daugiau jau ne be nakvojo na
muose Ir prieglobsčio Ieškojo miškuose ar kitose slaptes- 
nėse vietose.

Atsimenant, kad visa ši milžiniška egzekucija buvo vyk
doma Iš karto trijose Pabaltijo valstybėse, nesunku buvo 
suprasti, kad ji pareikalavo didžiulio transporto,milžiniš
ko kiekio vagonų. Tiesa, tais vagonais į Lietuvą buvo ga - 
benama kariuomenė, skirta puolamiesiems žygiams prieš 
Vokietiją, o Iš čia jau vyko tremtinių ešalonai. Tie grįž - 
tantlejl transportai, dėl įprastinio sovietų nesugebėjimo 
transporto organizuoti, užgriozdino šių trijų Pabaltijo 
valstybių einančius geležinkelius Ir daugelyje stočių Išve
žamiesiems teko Išbūti Iki pirmųjų Išlaisvinamojo karo 
die nų...

Kadangi Maskvos instrukcija kalba apie viso "prleštary- 
blnlo elemento" Išvežimą Iš Pabaltijo valstybių Ir kadangi 
bevelk visi tų kraštų gyventojai buvo priskirti prie to ne - 
palankaus elemento, tai aišku, kad tokios egzekucijos tu
rėjo būti nuolatos kartojamos, arba vykdomos su trumpom 
pertraukom, reikalingom susisiekimo keliams pralalsvln- 
«.
i p si.

PUSLAPIS
Tai buvo Jurgutis, Plungės gimnazijos mokinys. Poke- 

lėtos metų Kaune populiarus buvo jis kaipo slidininkas, 
technikos studentas, su didele žydiška barzda.

Sekančią dieną praleidome prekiniame vagone. Suolai 
buvo padaryti jame, bet mažai kas ant jų tesėdėjo. Grū - 
dosl visi prie vagono angos. Kurie nebeprltUpo, ant suolų 
pasilipo Ir per kitų galvas velzėjosl. Visi norėjo maty
ti. Vagono anga buvo kaip ekranas,kuriame nuolat keitėsi 
laukai Ir kaimai, miškai Ir miestai, gyvas, dar ne maty - 
tas pasaulis. Aš juk Ir traukintu tada pirmą kartą važia - 
vau. Kai ką buvau matęs paveiksluose Ir dabar atpažinau. 
Štai Radviliškis, su gražiu paminklu žuvus lems už laisvę. 
Jis juk buvo "Trimito" viršelyje. Ir Kėdainiai ,talp pat , 
"Trimite” matyti.

Vakarop pasirodė Nemunas. Į tunelį įvažiavome. Ir tuo
jau buvo Kaunas. Ore nardė lėktuvai, laidojo katastrofoje 
žuvusį aviacijos karininką.

Iš stoties ėjome rikiuotėje per nematytą Ir gražų mies
tą. Ėjome Ilgai. Štai Šaulių Sąjungos namai, Irgi "Trimite" 
matyti. Balkone stovėjo grupė žmonių, į mus žiūrėjo. Jų 
tarpe sąjungos vadą pulkininką Kalmantą atpažinau.

Eisena baigėsi prie Pirmųjų universiteto rūmų. Buvo 
jie dabar šaullškomls kareivinėmis paversti. Antrame 
aukšte vienas didelis kambarys buvo parodytas mūsų bū - 
riul. Asloje buvo paskleisti šiaudai miegoti.

Tuojau ėjome atsinešti vakarienės. Dtd-lųjų rūmų kie
me virė ją Ir dalijo, tad netoli tebuvo eiti. Jau buvo sute
musi. Kai grįžau su sriuba, mūsų kambaryje radau atėju
sį Ellozį.

Pasikeitęs besąs, sumlesčlonėjęs, žandenas užsiauginęs. 
Apsivilkęs su juodu , apzulintu švarku, su drūžėtomls kel
nėmis Ir baltais medžiaginiais batais. Skurdus tas jo ap
sirengimas buvo, bet man atrodė poniškas.

Sekančią dieną aš jau buvau pas brolį, Gėlių gatvėje, Ža
liakalnyje. Begyvenąs su kitu studentu viename kambary
je, Ir pas tą kitą besisvečiuojanti šaulė Mlnelkytė, mano 
buvusio klasės draugo Stasio Mine Ik os sesuo. Šeimininkė 
pripylė bllūdą vandenio, Ir aš mirkiau kojas. Nepratuslos 
prie batų, buvo jos gerokai nukentėjusios. Usėjausl Ir gal- 
vlnausl, o brolis vaišino mane kuo galėjo, ką turėjo, nors 
teturėjo labai mažai. Gyveno jis skurdžiai,tik tada aš,kai 
mo matu viską matuodamas, jo skurdo nesupratau.

Keletą dienų Kaune praleidome. Stovėjau rikiuotėje ties 
Karo Muziejumi, stovėjau pas prezidentūrą. Buvome už- 
tvlnę Parodos aikštę, kur buvo mums pamaldos atvirame 
ore. Ten atpažinau pro šalį einantį sąjungos p pirmininką 
Žmuidzinavičių. Ir jį "Trimite " matęs buvau. O vieną 
dieną visus išrikiavo Vileišio aikštėje, Ir mūsų sveikinti 
atvyko pats respublikos prezidentas Antanas Smetona.Mil
žinišku keturkampiu Išsirikiavę buvome, atskiromis rink
tinėmis. Prezidentas važiavo karietoje, su gražiais ark - 
Hals. Važiavo aplinkui, sustojo prie kiekvienos rinktinės 
Ir silpnu balseliu šaukė: "Sveiki vyrai ’." "Sveiks tamstai 
griausmingai atsakė jam kiekviena rinktinė.

Viena vakarą ėjome į Vytauto ąžuolyną. Tamsią naktį ė- 
jome, o buvo be galo daug šviesų. Šviesų tokių didelių,ko
kių nebuvo Kėkštuose, kokių nebuvau matęs nė Plungėje . 
Ir tarp tų šviesų judėjo minia- Ir aš jos tarpe, ėjo Ir va - 
žlavo, vis į kalną. O triukšmas didžiausias: tik rėkia vlsį 
tik dainuoja, kiekvienas būrelis savo atskirą dainą.

Ąžuolyne rodė misteriją,kurią Liudas Gira specialiai 
tai šventei parašęs buvo. Gražus buvo vaidinimas,labai 
patriotiškas. Scenos centre buvo dausos,kur aplink didelį 

n y s /
Kodėl lietuvius norėta Ištremti ?

Gilinantis Į šią žiaurią lietuvių tautos sunaikinimo prie
monę, pirmiausia kyla klausimas, kurie motyvai bolševi
kams ją padiktavo. Juk jie savo agitaciniuose t raštuose 
skelbta, kad jie tautų ne naikiną , o joms padedą kurti sa
vas socialistinio turinio tautinės formos kultūras. Tačiau, 
tai tik tušti agitaciniais sumetimais skelbiami žodžiai, o 
dvidešimt penkerlų metų bolševikų darbai Ir jų oavergtųjų 
tautų atžvilgiu vestoji politika mums rodo visai ką kitą. Pa 
gallau pakanka pasiskaityti tuos Lenino Ir Stalino veikalus, 
kur jie rašo apie tautinius klausimus,kad įsitikintume, jog 
didieji bolševizmo teortkal tautų,kaip tokių, egzistencijos 
nepripažįsta. Jie vlenlntėlį dalyką tautai tepripažįsta, bū
tent, jos gimtąją kalbą, o pagrindinį tautos dalyką- jos 
tautinę sąmonę stengias sunaikinti.

Tad suprantamas dalykas, kad bolševikiniame rėžime 
labiausiai nukenčia tos tautos,kurios turi didesnę tautinę 
kultūrą Ir stipresnę tautinę sąmonę. Bolševizmas kiekvie
nai kultūringai tautai yra lyg raudonasis maras, todėl 
kiekviena kultūringa tauta taip energingai Ir ginasi nuo jo.

Bolševikams smurtu užgrobus Lietuvą, buvo labai aišku, 
kad didžiausia kliūtis Lietuvai sovletlzuotl- tat stiprus lie
tuvių tautinis susipratimas ir per dvidešimt su viršum 
metų pasiekti,palyginti, gana dideli kultūriniai laimėjimai. 
Bolševikų vadams viena tebuvo aišku,kad lietuvių tautinis 
susipratimas Ir nepriklausomo gyvenimo metu pasfltektl 
laimėjimai yra didžiosios kliūtys Lietuvą sovletlzuotl ■ Ir 
ją paversti avanpostu prieš Vokietiją, todėl tas kliūtis bet 
kuriomis priemonėmis reikia sunaikinti.

Kadangi tautos, nors ir nedidelės, negalima nei į kalė
jimus sukišti, nei greitu laiku Išžudyti, tai lt buvo griebta
si, jau nesykį praktikuotos priemonės ją Išblaškyti poSSSB 
mažai gyvenamus plotus Ir ją blaškyti taip, kad kuo dau - 

stalą susėdę buvo kunigaikščiai Ir karžygiai. Protarpiais 
nušvisdavo tai vienas, tai antras scenos sparnas, ir j ten 
vykdavo atskiri epizodai Iš mūsų tautos Istorijos: suki - 
Urnai prieš rusų okupaciją, knygnešių vargai, neprl - 
klausomybės kovos. Žuvusieji atvykdavo į dausas,kur juos 
į savo tarpą priimdavo garbingieji proseneliai.

Po vaidinimo vyko žaidimas šviesomis. Aukštyn lėkė į- 
valrlaspalvės raketos, padangėse ugninėmis raidėmis vir
to Ir skelbė mūsų pasiryžimą ne nurimti be Vilniaus. Gražu 
buvo labai.

Paskutinę dieną praleidau su broliu. Vatkščlojova pb 
miestą, vakare į Tllmanso kiną užėjova. Kadangi vėlu jau 
buvo namo grįžtant, draudžiamas laikas mums šauliams, 
Ellozls apmovė mane su savo studentiška kepuraite, o u - 
ntformlnę šaullšką paslėpė. Taip aš pabuvau studentu nors 
trumpą laiką. O studento padėtis visuomenėje man tada la
bai aukšta atrodė.

Kai parvažiuodavo brolis atostogų, pamotė teiraudavosi, 
kur jis ten Kaune valgyti gauna. Ir jis pasakodavo mums 
apie valgyklas. Taip įdomiai pasakodavo, kad aš s va jodą - 
vau kuomet nors valgyklą pamatyti,. Todėl, bevaikščio
damas su juo po Kauną tą paskutinę dieną, pasisakiau, no - 
rįs valgykloje pavalgyti pietus. Vargšas geras brolis ati
davė man paskutinius savo pinigus Ir parodė duris į vai - 
gjklą. Pats pasiliko gatvėje. Vieni pietūs kaštavo trys li
tai, o jis nebuvo toks turtingas, kad būtuva galėjusiu abu
du valgyti.

Įėjau į vidų Ir atsisėdau prie mažo stalelio. Prie kito , 
didesnio, sėdėjo šeima su vaikais * Jie domėjosi manim , 
visą laiką į mane žiūrėjo, todėl aš varžlausl- net kakta 
prakaltu aprasojo.

Atėjo moteris Ir pasakė, kokios sriubos Išvirtos. Turė
jau pasirinkti vieną- aš tai žinojau, bet juk buvo man vls- 
tlek. Greitai pasaklu tą,kurią aiškiau nugirdęs buvau.kad 
tik greičiau ta moterim nusikratyčiau.

Atnešė bllūdelį sriubos Ir dvi mažytes riekutes duonos . 
Duonos, pagal K Šeštų papročius, tikrai mažai tebuvo prie 
tokio kiekio putros. Išsrėbiau visą, Ir suvalgiau visą duo
ną.

Tada atnešė mėsos porciją Ir tik dvi bulve s. Suvalgiau 
Ir tai.

Ir kai jau maniau,kad pavalgęs esu,kad galėsiu sprukti 
laukant Iš to narvo, Iš tų varžančių mane žvilgsnių, mo
teris atnešė dar spotkelį uogienės.

Išraudonavau visas. Kur dabar bedingsiu ? Juk ta duona 
tikriausiai, atnešta buvo su uogiene valgyti, o aš ją suval
giau su sriuba. Kodėl Ellozls man to nepasakė ? Su kuo aš 
dabar uogienę valgysiu, kad duonos nebeturiu? Juk vienos 
neėsi. Būtų tas pat, kaip valgyti vieną sviestą.

O čia tie žmonės nuo gretimo stalo vis žiūri į mane. 
Turbūt galvoja, koks aš mulkis, Ir nori matyti,ką dabar 
bedarysiu.

Laimei, turėjau kišenėje apgraužtą gabalą Iš Kėkštų at
sivežto pyrago. Taip maždaug kumščio didumo. Išsltrau - 
klau jį Ir suvalgiau su ta uogiene.

Brolis tada gyveno Kaune labai vargingai. Viskas buvo 
brangu. Kai kuomet Išgalėdavo nusipirkti sviesto, taupyda
vo jį, kad užtektų Ilgam laikui, tepdavo ant duonos ( tik dėl 
kvapo. Taip Ir valgydavo kasdien duoną su sviestu Ir sal - 
dlntu vandeniu. Eiti į valgyklą pietų galėjo tik sekmadle - 
nlals, vieną kartą savaitėje.

O aš nesupratau,kad pinigų neturėdamas negali gyventi . 
Buvau pripratęs Ir priaugęs neturėti pinigų, o vlstlek vi
suomet pavalgęs būti. Man pinigai reiškė tik pramogos ga
limybę.

/ bus daugiau/
.................................... i ............. i H ———■HĮĮĮE 
glausta žūtų. Tuo būdu mintis sunaikinti lietuvių tautą bol
ševikams buvo gyva nuo pat pirmųjų dienų,kai ' raudonoji 
armija okupavo Lietuvą. Dar 1940 meyals liepos mėn.pra
džioje, ruošiant rinkimus į Liaudies Seimą,tuometinės va
dinamosios liaudies vyriausybės galva Justas Paleckis vie
nam savo pažįstamam prasitaręs,kad ant plauko kabąs nu
tarimas bent 50 tūkstančių lietuvių Inteligentų Ištremti į 
SSSR.

Tie bolševikų sumanymai,matyt, Ir platesnius lietuvių 
sluoksnius pasiekė, nes tuo metu kurį laiką gana daug buvo 
kalbama apie masinį lletuvliĮ Išvežimą. Tačiau tuometinės 
marionetinės vyriausybės nariai tą gandą užginčijo j kaip 
antlsovietlnį Ir skleidžiamą liaudies priešų. Tik vėliau pa
aiškėjo, kad tas gandas buvo gryniausia tiesa Ir realybėje 
daug kartų žiauresnė, negu bet kas ją tuomet būtų galėjęs 
įsivaizduoti.

Pirmasis pradėjo praktikuoti lietuvių Inteligentų Išgabe
nimą į SSSR liaudies vyriausybės . vidaus reikalų minis - 
terls M, Gedvilą . Jis 1940 m. liepos 16 d.parašė šitokį 
raštelį:

Ponui Respublikos Prezidentui
Valstybės saugumo sumetimais laikau,kad buvusį Lietu

vos Respublikos mlnlsterį pirmininką A.Merkį Ir užsienių 
reikalų mlnlsterį Urbšį,kartu su jų šeimomis, reikia Iš - 
siųsti Iš Lietuvos teritorijos,kaip pavojingus Lietuvos^ 
Valstybei, Ir Sovletiį Sąjungoje apgyvendinti.

Prašau Tamstos,Pono Prezidente, sutikimo.
Kaunas, M. Gedvilą
194O.VTI.16. Vidaus Reikalų Mlnlsterts

Pažymėtina, kad prie to rašto M. Gedvilą savo ranka pri
dėjo ir prterašą:"Tvirtinu ir sutinku, Respublikos Prezl - 
dentas". Kaunas, 1940. Vn. 16. r

Tuo būdu tariamajam Respublikos Prezidentui Justui Pa
leckiui bereikėjo tik pasirašyti; tatai jis,kaip Iš jo parašo 
matyti, gerokai susinervinęs Ir padarė. Šis faktas > yra 
tuo būdingas, kad tuometinis tariamasis Resšubltkos Pre
zidentas buv nedaugiau kaip marionetė; faktlnasls Lietuvos 
reikalų tvarkytojas buvo Pozdnlakovas, buvęs Sovleti} pol- 
predas Lietuvai, o jo artimieji patarėjai ir tiesioginiai jo 
diktatoriškos valios vykdytojai- saugumo departamento di
rektorius bei LKP/b/ sekretorius A.Sniečkus Ir Ividaus 
reikalų minister Is M. Gedvilą. Tad suprantama, kad tuomet 
lietuvių gyvenimą tvarkė ne įstatymai, bet čekisto naganas

> b. d. f
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MEŠKERIOJIMAS
Trautal Ir spiningas

Spiningas, galima sakyti, 
yra vidurys tarp muslnės 
meškerės Ir meškerės, ku
rią angliškai vadina balt - 
casting. Balt - casting 
aukštaičiai tiesiog vadinda
vo blizge, nes būdavo ant 
špūlės plonas šniūras Ir 
prie jo rišdavo blizgantį me
talinį jauką. Šią meškerę 
vadinsiu trumpa blizge, kol 
kas nors nukals tinkamesnį 
pavadinimą.

Spiningas pasidarė, galima 
sakyti, universaline meške
re, nes su juo galima mesti 
lengvus jaukus, kaip Ir su 
mus Ine. Sunkesnį spiningą 
naudojant, galima mesti Ir 
sunkesnius jaukus,kur anks
čiau buvo naudojama bliz
gė.

Su lengvu spiningu nau
dojamas plonas 4-6 Ibs. 
stiprumo šniūras,kur is da
linai pavaduoja mus inę meš
kerę. Sunkesnis spiningas, 
naudojant 1O Ibs. stiprumo 
šniūrą, atstoja daugumoje 
atvejų blizgę.

Spiningo špūlė yra tuo ge
resnė, negu sakysime kon- 
venclonalinė, kad metant 
jauką, niekada nemuša at
gal, nes pati špūlė nesisuka, 
bet šniūras nuo špūlės bėga 
jai stovint. Įvynlojant šniū
rą, spininge įtaisytas me
chanizmas, taisyklingai kry
žiuodamas, suvynioja špū
lėje šniūrą.

Turint tokią meškerę, 
lengvai yra pritaikoma įvai
rioms žuvims meškerioti. 
Meškeriotojas mėgėjas tu
rėtų įsigyti jvldut inįspiningą, 
kuris maždaug atitiktų Quick 
FInnessa 330, arba Mitchell 
300 ir antrą lengvą spinin
gą,/light tackle/, kuris nau
dojamas ypatingais atvejais 
lengviems jaukams mėtyti 
ir meškerlojant skaidriame 
vande nyje. Naudojant le ngvą 
spiningą, kiekvieną kartą 
pradedant meškerioti,reikia 
visuomet patikrinti įtampos 
stabdį, kad didesnė žuvis 
užsikabinusi ne nutr aukt ų 
šniūro. Juo minkštesnis mo
no šniūras ir mažesnis dia
metras, tuo jis laikomas ge
resniu ir mažiau pasitaiko 
kliūčių. Brangus, geros ko
kybės, to paties stiprumo 
šniūras, yra vertingesnis, 
negu tos pačios rūšies pi
gios gamybos produktas.

Lengvo spiningo mono 
šniūro diametras nebūna 
storesnis kaip . 008 colių, 
vidutinio 
diametras

. 012 colių.

Kylant vandeniui, trautal 
randasi arčiau krantų prie 
uolų, krentent vandeniui, jie 
pasitraukia gilyn Ir laikosi 
prie tamsaus dugno.

Trautal nemėgsta civili
zuotų upių, su grįstais arba 
sutvirtintais lygiais kran
tais. Upė, kuri teka tiesiai 
be duburių, be vandenyje 
augmenijos, krantai neturi 
gilesnių paplovlmų Ir ne
apaugę pasvirusiais į vande
nį medžiais, maža tikimybė 
rasti trautų tokioje upėje, 
nes ten mažai maisto ir žu
vis neturi priedangos.

Svarbu surasti upėje Ir 
ežeruose, kur iš žemės gel
mių veržiasi šaltinis, neto
liese vasarą, gilesnėje vie
tovėje, paprastai laikosi 
trautal. Tose vietose bendra 
vandens temperatūra gali 
būti 5 l.C mažesnė, negu to
je pačioje upėje tik toliau 
nuo šaltinio.

Upėje gali būti žvyras Ir 
akmenuotas dugnas bei nuo

nes toji kilmingoji šaltinių šaltas vanduo, bet 
jeigu nėra priedangos ir 
maisto, žuvys tokiose vie
tose nesilaiko ir meškerlo
mas neproduktingas.

Bendrai žinant, kur upės 
vaga yra platesnė ir giles
nė, ten vanduo ne taip srau
niai teka, tokiuose vandenyse 
gyvena didesni trautal, ypa
tingai jeigu ten randama 
prie danga,kaip paskendusios 
uolos, paskendę medžiai upės 
vagoje.

Atėjus prie upės, reikia 
gerai išegzaminuoti padėtį 
ir po to pradėti meškerioji
mą nuo spėjamų geriausių 
vietų. Ežeruose, kur nardo 
ore kregždės, ton vieton nu- 
krelštt meškeriojimą, nes 
ten kyla iš vandens Išsipe- 
rėję vabzdžiai,kuriuos trak
tai medžioja dar vandenyje 
esančius, o kregždės gaudo 
jau pakylusius į orą vabz
džius. /bus daugiau /,

spiningo šniūro 
skaitomas

LAKE TROUT

BLUEBACK TROUT

Rašo: B. Vaičaitis
Spiningo kartelė privalo 

būti suderinta su špūle Ir 
šniūro stiprumu. Lengvam 
spiningui reikalinga lengvai 
pasiduodanti kartelės viršū
nė, vadinama light ac£lon. 
Vidutiniam spiningui varto
jama kartelė midlum action. 
Ilgesnė kartelė tinka toli
mesniam metimui. Iš laivo 
meškeriojantį tinkamiausia 
yra 6 pėdų, o n o kranto 7 
pėdų Ilgumo kartelė.

Spiningų yra su atvirom 
Ir uždarom špūlėm. Spiningo 
su atvira špūle pirmenybė 
ta, kad labai greitai pakei
čiama špūlė su kitokiu šniū
ru. Reikalinga tik nuspausti 
mlgtūką, nuimti vieną špūlę 
Ir uždėti kitą, nes plunksna 
automatiškai užrakina uždė
tą špūlę. Kiekvienam spi
ningui galima turėti 3 špū
les. Su įvairaus stiprumo Ir 
diametro šniūrais .Trautams 
me šker loti reikalinga dides
nio pasiruošimo negu lyde
koms
žuvis gyvena skaidriame ir 
daugumoje giliame vande
nyje. Turi gerą matomumą 
Ir prietaringa triukšmui.

Vieną špūlę reikia turėti 
ne daugiau 4 Ibs. stiprumo 
ir .071 colių diametro. Šis 
šniūras tinka meškerlojant 
negiliame, skaidriame van
de nyje. Antrą špūlę su 6 Ibs. 
stiprumo ir 086 colių dia
metro, tinkama daugumoje 
trautams gaudyti. Trečia 
špūlė su 8 Ibs .stiprumo šniū
ru stipresniu negu .086 diar- 
metro, naudojama tamsią 
ir vėjuotą dieną arba meš- 
ke r lojant naktimis.

Trautų vandenys
Žinant, kad tokiame eže - 

re ar upėje yra trautų, bet 
pirmą kartą atvykus prie 
upės sunku pasakyti, kurtoje 
vietoje reikia pradėti meš
kerioti, prityręs meškerio
tojas, apžvelgęs vandens 
struktūrą, gaus tam tikras 
Idėjas, kur būtų geriausia 
pradėti meškeriojimą. Toks 
spėjimas nėra geras ir nau
dojamas tuo atveju, kai ne
turima tai vietai vadovo Ir 
nėra vietinio prityrusio 
meškeriotojo, kuris duotų 
tikslesnes informacijas apie 
vietovę.

Upėje gali būti duburiai, 
slenksčiai, vandens alkūnės, 
paplauti žvyruotu dugnu pa
kraščiai, kriokliai, srau
nios vandens juostos, upelių 
žiotys į didesnes upes ar 
ežerus.Galima pradėti meš
kerioti prie žiočių, kanalų, 

nor- ^užtvankų, krioklių žemesnė- 
r je dalyje.

KReA/I
miesto gėlynus Ir parkus. 
Be to, tvarkyti miesto kil
nojamą Ir nekilnojamą tur
tą. Skyrius dalinosi į keturis 
pagrindinius poskyrius : ne- | 
kilnojamo turto, kilnojamo, 
užpirkimų Ir švaros palai
kymo. Dar' buvo technikinė) 
dalis, atskaitomybė Ir so
dininkystė bei gėlininkystė.

Skyriaus viršininku buvo 
K. B. Kietas, bet gabus Ir 
sumanus administratorius 
Pirmuoju padėjėju tvarkęs 
nekilnojamo turto re įkalus
buvo P. Iš Šiaulių, antruo
ju - vilnietis B., žiūrėjęs 
miesto švaros reikalus.

Organizacinė darbo pra
džia buvo gana sunki. Kas
die n apsilankydavo daug In
teresantų apie 200. Juos 
reikėjo priimti, Išklausyti 
Ir sutelkti eigą jų prašy
mams. Skyriuje dirbo apie 
45 tarnautojų. Prie jų dar 
tenka pridėti mokyklų sar
gus, Išviečių valytojus bei 
kitą pagalbinį personalą.

Per užpirkimų skyrių ėjo 
savivaldybės įstaigų aprūpi
nimas įvairiausiais reikme
nimis.

Kiti savivaldybės skyriai
Buvo dar Finansų Ir Mo

kesčių, Vandentiekio ir Ka
nalizacijos, Statybos ir Ur
banistikos, Savišalpos 
ir Sveikatos skyriai. Savi
valdybės veiklą ir atskaito
mybę tikrino 4 Inspektoriai. 
Dar S—bė turėjo savo poli— n, pagal tvarkdario nuomonę, 
clją, gaisrininkus Ir šUuml- A D 
nę elektros jėgainę,kur i ap- rVC/A/A-t
rūpindavo Vilniaus miestą SLĖPTI METUS? nuo ko gydosi, 
elekrtos energija. *

Darbas buvo vieningas ir 
planingas. Vienas su kitu ta
rėsi, vienas kitam padėjo.

Darbas ir pramęgog
Mūsų skyriaus viršinin

kas buvo didelis sporto ’mė
gėjas, Vilniaus LFLS sporto 
klubo pirmininkas.Savo sky
riui daugelį tarnautojų pasl-H’oriją, nusigando, 

rinko Iš aktyvių sportininkų. 
Jie buvo geri Sporto atletal( Tai baisu, — sako gydytojas sese- 
Ir darbštūs administratoriai.ligos istorija vi sai plonytė. 
Jauni, 23-27 metų, paruošti

VILNIAUS MIESTO SAVIVALD...
(Atkelta iš 3 p si.y

Bedirbant savivaldybėje, ne
kartą teko girdėti gerų atsi
liepimų Iš ^vietinių gyvento
jų apie lietuvių tarnautojus.

br6ok TROUT
MALE

•JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT/, TAVO’ IR TAVO ARTIMŲJŲ 

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

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama Įietjt 
vjSkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pageltos. Atėjęs posmus 
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Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868._________________j
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M ontreal Star*
— Kad ai nekosėju, — sako Pipinienė. 

— Man ausis.
— Ar jūs išprotėjusi, ar ką. pati nežino, 

, — supyko vaistininkė.
Kontoroje Pipinienė verkė, ir mes visos 

liepėme jai dar kartą nueiti į polikliniką 
’isiaitkinti.

— — Nereikėjo sakyti, kiek tau metų, 
— sako mūsų skyriaus vedėja. — Moteris 
turi jaunintis. Jeigu tik gydytojas sužino 
metus, tai nustato tą diagnozę ii „k" rai
dės ir nebegydo. Tau, Onute, reikėjo sa
kyti, kad tau dvidešimt penkeri.

Pipinienė nuėjo j polikliniką aiškintis.
— Ar jums ne vis tiek, nuo ko tie vais 

eiti Į po tai, — sako gydytojas. — Jūsų ligoje svar
bu tikėti vaistais, nes čia grynai psichinis 

jos ligos susirgimas.
— Jau psichinis. — pradėjo raudoti Pi 

nesirgote!pjnjenė_ — prie! dvi valandas buvo dar 
pereinamasis.

— Jeigu norite gauti ligonlapj, tai ai 
nėra nei rent i° negaliu duoti. - eikite pas vedėją, 

įmini 93-27 mpfu naruoštl 9en°’ nei kra‘J'°’ nei ginekologo bei ki-~ sako gyd’,,O|as- jauni, 40 " • Ilievų, pai uubii,u specialistų konsultacijos. Pipinienė pas vedėją. Vedėja pasisodi-
Kauno miesto savivaldybėj. Seselė pradėjo teisintis ir raiyti nukrei no, nusišypsojo, išklausė ir liepė pakviesti 

__ pimus ligos istorijos pastorinimui. gydantyjį su visa ligos istorija.
Savo pareigas atliko pavyz Man skauda ausį, — sako išsigan- Gydantysis dūrė pirštu j diagnozę, ir 
dltlffal ^usl PiPinionė- abu reikšmingai susižvalgė.

6 * — Paskui,- paskui, — sumojavo ranko-
Raštvedžio pareigos, StU-mis gydytojas, - pirma pasitikrinkite. _ Jum$ reiįėtų pasitikrinti pas pskhįat 

dljOS Universitete Ir reikalų įstaigos viršininkas atostogų są-rą. Jums kliedėjimo — įtarimo idėja.
rS m,nDOakaJa dav.f PiP‘"i.ene’ ,k.e’uriai Poi,$io Pipinienė nebeėjo. Parėjo namo, prisi- vedejo pareigos Is manęs d.enas, ir ,1 pradėjo tikrintu. dėjoH prie aujies 'karJto Jndenj pū£ę į,

pareikalavo nemaža laiko ir.. GYdy’.°ia/’ apžiūrėjęs pastorėjusią losatsigulė.
^v-o-Tšrso 'Tūlais 9<” PasldIiau9ė: - Kada tai baigsis! - pasakė, sugrj
energijos. Tačiau surasda- _ Atrodo solidžiau. Nebeprikibs. žęs ii darbo, jos vyras. — Ketvirta diena 
vom laiko Ir pramogoms. — Man skauda ausį, — pasakė Pipi Šilto viralo negaunu. Man ne taip diegia

. T ii » nienė. — bet aš daugiau niekur nevaikš-visus šonus, bet aš nelakstau po poliklini-
Valakumplų vasarvietė, Za — čioslu, prirašykite vaistų. kas ir neieškau ligų.
lieji ežerai, Basanavičiaus — K3 ten ausį, — sako gydytojas — To buvo per daug. Pipinienė pasikėlė ir 

, , v, ris Ausis menkniekis. Tamstai daug baisiau.trenkė vyrui su pūsle. Pūslė, nepritaikyta
parkas Ir Panerto kalvos Tamsiai klimaksas. tokiems reikalams, sprogo Ir apipylė vy
Viliote Vyliojo l gamtą. O- — Ar *ai Vėžys! — paklausė pablyš-r4 verdančiu vandeniu.

, , _ kusi Pipinienė. — Žinau, kad mane mesi, — tarė ji.
netoli Trakų ežeras. Buria- _ Ga|! bū|. ir vėJy$ _ farė gydyfo.— Man ir gydytojas taip sakė. Per tave 
vlmas Ir maudymasis teikėjas — Visko dar bus. Tamstai vadinama-*1501 mano l'9°». kraugery tu.

_ . sis pereinamasis amžius. Dabar skauda Vyras labai nusigando, nes anksčiau
gyvenimui azlaugsmą. Plau-3USĮ, paskui pradės skaudėti rankas, kojas,Pipinienė visuomet elgdavosi švelniai, 
kikas A. ir sunkaus svorio 3as'daryji,e. P'k,a’ , , . , , , -na. Pradėsite dažnai verkti, .......
boksininkas Z. Išmokė manedus. Tapsite nereikalinga vyrui ir vaikams,dantysi!, 
džiaugtis Ir gėrėtis vandens^'mo Psmūgius. Re‘kia 
Sportu. — Man jau dreba rankos,

O pats miestas su įdo- _ Mafote> jū$ (au verkiate 
mlom kavinėm ir naktiniais.dytojūS, atkišdamas -receptą. 
, ,, . ,20 lašų 3 kartus per dieną,barais vyliojo vėl savu ke- pipjnMienė nu$inešė receptą į 
liu. Valstybės dramos "teat- paimdama vaistus. paklausė:

— Ar tilps 15 lašų į vieną ausj!
— Į kokią 
. — Gerti po 15 lašų 3 kartus per die-.

FILOMENA TAUNYTĖ

Mūsų kontoros valytoja Ona Pipinienė 
pradėjo sloguoti, ir j kairiąją ausj Įsimetė 
dieglys. Mes prikalbėjome ią 
likllniką.

Gydytojas, pažiūrėjęs tuščią

— Jūs ką, Pipiniene, iki šiol
— Ne, — tarė Pipinienė.
— Tai baisu, — i ‘

lel, — moteris penkiasdešimties metų, o jos
—............................................. i rent 1° negaliu

Burmistro kabinetas lt 
kanceliarija

Vilniaus burmistru buvo 
vilnietis S. Jo padėjėju- sei
mo pirmininkas P. Sekreto
riaus pareigas ėjo ekono
mistas B. Iš Kauno, rašt
vedžio pareigas ėjo K. Ir 
jiems dar talkininkavo tei
sininkas K. Iš Kauno. Čia 
dar dirbo Ir trys merginos. 
Viena iš jų buvo juodbruvė
ir apypilnė. Tarnautojai pra-ras Ir lenkų operetė "Liut- 
mlnė ją juodąja Ona. Visuma” telkė dvasinę pramogą kė. 
tarnautojų asmeninės bylos Puošnios, koketiškos len-n4 
buvo tvarkomos burmistro kaitės ir studentės lletuval- 
kancellariios • tės sutelkė savotišką spalvą

Ūkio Ir turto skyrius tuometiniam Vilniui. Ir Vu-tan15ta pati nežinai, kuo sergi)
Šis skyrius savivaldybėje niaus amatininkai su savo f 

buvo pats didžiausias Ir su- garsiais išdirbiniais telkė • 
dėtinglauslas. Jam teko prl-skoningą Ir įvairią pasiūlą į 
žiūrėti s-bės pastatus, mo- Išlepintam žmonių skoniui, 
kjklas, viešąsias Išvietes, /bus daugiau/

ir nesugyvena- ją pačią dieną Pipinienė parašė skundą 
rašinėti skun ministerijai, kaip buvo išpranašavęs gy-

didvyriškai Man ,u$kaudo ausj, — rašė ji. — Ta 
čiau gydytojas, ten visai nežiūrėjęs, nu- 

— pravirkostatė ligą iš raidės „k" ir prirašė vais
tų nuo kosulio. Mano skyriaus vedėja, kur 

, — sako gy-aš dirbu valytoja, man sakė, kad reikia 
_ po 15—slėpti metus, rses, jeigu poliklinika su

žino metus, tai visoms Ir stato pereina
vaistinę ir.m4i4 *'94 ir nebegydo. Jeigu yra lokie 

gydytojai, tai kur man dėtis ir kur man 
gauti pagalbą, nes mano vyras labai blo
gas ir visai manęs neatjaučia, be < to, 

ausj! — nustebo vaistinio iacja mesti. . ."
i Skundą patikrino. Pipinienės ligos isto
rija po to patikrinimo labai sustorėjo, 

— Nuo ko gerti! — paklausė Pipi lo tuo pačiu metu nustojo skaudėti ir ausis, 
nienė Dabar jau pati Pipinienė pradėjo jaunin

- Kokie įkyrūs klientai, — sako vaistl-tis ir visiems sakosi esanti trisdešimt vle- 
ninkė. — Čia vaistai nuo kosulio Arnerių metų.

I (“Tarybinė Moteris*- Vilnius)

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
{NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir paverstų lietuvių laisvę, 

neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų jgalioti-

C F M B LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA ANTRADIENĮ, NUO 11 iki 11,39 vai. vak.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stonkevičim, 1053 Albanai Cr., Pvvrnoy. P.O. TEL. 649-8834

PRENUMERATA S 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KELĘiyiS
6 3 6

PUBLISHING COMPANY
TEL. 268-3071

, PUBLISHERS Ol: THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905
EAST BROADWA" .SOUTH BOSTON, MASS. 02127

niais.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams —: $30.00, pusei mėty — $16.00, 

JAV vietose metam* 
— 2.50. Užsienius- 
savaitę nemokamai.

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose 
_  $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. 
ss _  $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, Ill. 60608
□ Siunčiu .................... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

[2] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas viėną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS ..............................-.......-...........................

ADRESAS
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hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
1 0 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas ----  virš $7.000.000.

Ema Dirsienė ir Loreta Dirsytė išgyvenusios Floridoje virš keturių 
metu, sugrįžo ir vėl gyventi Hamilton. Puln> Beach L ietu vių_klubas Juno 
Beach savo veiklioms narėms surengė puikias išleistuves. Klubo valdy
bos narės A. Garmiene ir 0. Juozaitienė įteiki a k lubo n ariu dovanas g y- 
venimui Amerikoje prisiminti. Šalia sėdi solistė Juoze Daugėlienė ir 
Ringaile Zotovienė. Nuotraukoj. Daugėlos.

INTENSYVUS PASIRUOŠIMAS

SLA 72 kuopos gegužinės 
ruoša vyksta sėkmingai.Lo
terijos bilietai platinami. 
Loterijai prizų jau paaukojo 
p. p. Paukščiai, Daugina^ 
Kalalnlat Ir J. Šarapnlckas 
Iš St. Catharines, Matu- 
kaičlal Iš Canfield, K. Mik - 
šys, J. Varnas, V. Bagdonas , 
Triponal, Melnykal Iš Ha
miltono.

Kaip jau minėta, gegužinė 
ruošiama Nijolės Sadūnaitės 
garbei. Iš gauto pelno jos 
vardą įamžinsime įnešdami 
į KLF $1OO. Apie N.Sadū - 
naltę palankiai atsiliepia ne 
tik lietuviai bet ir kanadie
čiai.

A.Padolskis iš Paris, Ont. 
kur visada vykstaSLA gegu
žinės, rašo: ”SL A loterijos 
bilietus jau Išplatinau. Bi
lietus platinti tarp svetim
taučių sunkumų nėra. Vietos 
gyventojai lietuvius gerbia 
už mūsų pastangas prieš 
Lietuvos okupantą. ” A. Pa- 
dolskls,platindamas bilietus 
tarp kanadiečių, plačiai pa
informuoja apie Lietuvos 
okupantą, sovietus Ir ten 
vykdomą genocidą.

Liepos 25 d. sekmadienį 
įvyks Lietuvos laisvės kovo
tojos Nijolės Sadūnaitės pa
gerbimas. A. Padolskio So
dyboje 158 Willow St. Paris , 
Ont.,tą dieną plevėsuos Ka
nados Ir Lietuvos vėliavos . 
Bus trumpa apžvalga apie 
N. Sadūnaitės pogrindžio 
veiklą Ir vykusį teismą.

Važiuojantiems Iš vakarų 
į rytus, į gegužinę reikia pa
sukti 2-ju keliu, privažiavus 
5-tąkelią yra šviesos. Prie 
šviesų sukti į kairę Ir už 1,-5 
mylios privažiuosite A.Pa - 
dolsklo Sodybą. Važluojan - 
tiems Iš rytų į vakarus 5-ju 
keliu, privažiavus 2-rą ke - 
llą, prie šviesų sukti į čte - 
šlnę. Posūkio vietoje bus

€ p s!

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ..
santaupas ..................
term, depozitus 1 m. 9Vs %

6%
8'/s %

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 11%

rodyklės, rodančios kryptį į 
gegužinę.

Svečiai bus vaišinami 
darbščiųjų narių paruoštu 
maistu. Kas norės virti ar 
kepti, galės naudotis virimo 
krosnimis. Kviečiame visus 
lietuvius atvyktį į šią nepap
rastą gegužinę *.

Kuopos Valdyba

st. Catharines
STIPRIOS VEIKLOS METAS

Miesto šimtmečio sukak
tis pareikalavo ir IŠ lietuvių 
pusės pastangų past o 
pusės didelių pastangų pasi
rodyti ir reikia pasakyti , 
kad lietuviai pasirodo nuos
tabiai gerai. Gal klek Ir ne
kuklu, bet kultūrinės istori
jos ateičiai svarbu žinoti, 
kad 30 tautinių grupių veik
loje lietuviai yra užėmę pir
mą vietą. Neseniai lietuviai 
gavo už pirmaeilę veiklą 
Folk Arts specialų pažymė
jimą raštu, o dabar Kanados 
vyriausybė įteikė lietuviams 
per federalinio parlamento 
narį G. Parent simbolinį at- 
žymėjlmą- Kanados tautinę 
vėliavą.

Viso centre buvo lietuvių 
vakaras-"open house”, kurį 
kanadiečių dienraštis- Stan
dard pavadino geriausiai 
pravestu renginiu iš visų 
tautybių. Tai ypač svarbu, 
žinant, kokios mūsų jėgos 
čia yra Ir jas palyginus su 
ukrainiečių , lenkų Ir kitų 
gausių tautybių jėgom.

To vakaro metu tikro lie
tuvybės triumfo valandą su
telkė Hamiltono Gyvataras , 
bet tą Gyvatarą reikėjo pris
tatyti puriktuallal,kas Ir yra 
vienas Iš geros veiklos pa
žymių. Mūsų šokėjai pas I-

avuose namuose
BAIMĖ AR NUOMONĖS 

PAKEITIMAS
Papietavęs Ir ragaudamas 

jau nebe pirmą Iš Lokio baro 
užsakytą stiprumėlį, pilietis 
yra gerokai užsirūstinęs .

rodė kelis kartus 
renginiuose, tame ’’open 
house ’’žygiavo milžiniškam 
tautybių festivalio parade . 
” Miss Lithuanian Commu- 
nity’’šoko baletą Brock i u-to 
auditorijoje Ir Canadlana 
pasirodyme. Ir šiemet pui
kiai atrodė lietuvių parodinis 
langas vienoje miesto cent
rinėje parduotuvėje Ir lietu
viai vėl turėjo savo gerai, 
žlnovlškal paruoštus valgius 
didžiulėje sporto arenoje. 
Lietuviai, kad Ir negausūs, 
bet dailiai Ir tvarkingai žy
giavo parade, kuriame pra
ėjo virš šimtas paradinių 
vienetų, jų tarpe net kinie
čiai, f U tp Inle č la l, kar Ible č la I 
Tuo būdu Lietuvos Ir lietu
vių vardas yra garsinamas 
visų pasaulio tautų tarpe. 
Kažin ar kas galėtų tą vardą 
geriau be Išgarsinti.

Čia tenka vėl pagarbą už 
tą visą atiduoti mūsų pasiš- 
ventus le ms jaun Imo vado - 
vans, ypač Stasei Zubric- 
klenel IrNIjolel Latauskaltei 
- Žellaznlk už paaukojimą 
net viso savo poilsio. Taip 
pat jų vyrams už telkimą 
joms pagalbos. Pagarba šių 
metų Iškiliajai lietuvaitei, 
kiuri puikiai reprezentuoja 
lietuvius, kur tik to reikia. 
Taip pat buvusioms iškilio
sioms lietuvaitėms už viso
keriopą talką ir visiems šios 
bendruomenės lietuviams . 
Visiems, nes niekas nie
kad neatsisako ateiti ir at
likti pavesto darbo. Ypatin
gai bendruomenės moterų 
valdybai suplrmlnlrike Anele 
Ališauskiene už pasigėrėti - 
ną atlikimą lietuvybės dar
bo.

Blrželinlų Išvežimų pami
nėjimas Irgi praėjo gražiai 
Ir įspūdingai pamaldose Ir 
prie laisvės paminklo pen
kioms vėliavoms. Gilią Ir 
relkšmingąpaskaltą paskaitė 
torontiškis, žinomas visuo
menininkas Aug’istlnas Kuo
las. Specialiai skirtą eilė
raštį šiam minėjimui jaut- 

‘ r lai paskaitė Pranė Norušie- 
nė, poezijoje bes Irę Iškas i 
dar studijų laikais laisvoje : 
Lietuvoje.

Marius Šetkus Thunderbay, 
u-te studijavęs atominę f izi- 
ką-matematiką gavo bache - 
lor of science laipsnį. Jis 
pasiryžęs siekti magistro 
bei doktorato laipsnių. Ži
nant jo palinkimą į šią sritį 
galima tikėtis, kad savo 
tikslo jis tepasieks. Llriki-

4 me jam geriausios s San ės .
Kor.

toronto Taupyk i r skali n k i s

—— IMIfflIH I

Save nepasitenkinimą jis 
reiškia visai stalo kompani
jai, rodydamas prieš save 
atskleistą Pasaulio Lietuvį . 
Jam tiesiog nesuprantama, 
kaip esą galimi tokie dalykai 
savoje spaudoje? Kaip Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės organas gali taip neigla- 

miesto, mal atsiliepti apie aukščiau
sią ir savo neklaidingumu 
dar niekuomet nepažeistą 

autoritetą? Apie to
kį krikščionybės autoritetą, 
kurio neklaidingumui yra 
padėti amžlv amžiais nusls -
tovėję, neliečiamos tvirty
bės pagrindai. Tokie pagrin
dai, kuriais vadovaujasi vi - 
sas krikščioniškasis pasau
lis, o tuo labiau mūsų ma
žoji Lietuva. Jis,kaip tyčia, 
šiandieninėje sekmadienio 
pamaldų antroje rinkliavoje 
Vatikano reikalams paaukojo 
visą penkinę. O čia.štai,ką 
tik iš bičiulio gautame Bend
ruomenės oficioze, jis išs
kaitęs taip nemaloniai įžei- 
dlnėjant šv. T ėvą, pavadinant 
Vatikaną net Penktąją Kolo - 
na, susitarusia su sovietais 
sugriauti Vakarinę kultūrą...

Pasaulio Lietuvio minti
mis nepatenkintas pilietis, 
atrodo, turėtų dar daugiau 
ką pas akyti, bet jį pertraukia 
prie to paties stalo sėdėjęs 
kitas pietautojas. Įsiterpda
mas ir nekreipdamas dau - 
giau dėmssio į ano porlnl- 
mą, kaimynas pasigaili tos 
penkinės, kuri būtų atnešusi 
daug daugiau naudos, jeigu 
būtų patekusi į pirmos rink
liavos lėkštę. Antruoju at
sikvėpimu jis prisipažįsta 
irgi skaitęs tą straipsnį, ir 
pripažįsta Pasaulio Lietuvį 
ten parašius tikrą te isybę . 
Jeigu kitais atvejais Bend
ruomenės oficiozas kartais 
ir suklysta, tai šį kartą sa
vuoju teisingumu pataikė į 
patį taikinio vidurį.

Jau ne vien iš lietuviškos 
perspektyvos žiūrint,mato
me Vatikaną ne visus lygiai 
traktuojant. O ypatingai, klek 
tai liečia mus, tos numylė
tosios Lietuvėlės katalikus . 
Ypatingai mums taip norė
jus, taip troškus kokios pas
tebimesnės Vatikano malo
nės, bent kokio ryškesnio 
pripažinimo visais atžvil
giais nusipelniusiai Marijos 
žemei. Nežiūrint ko mes ne
darėme, kaip nepataikavome 
supildami net visą pusmū.1- 
jonį sunkiai savo sutaupytų 
pinigėlių Į Romos požemius, 
nieko bendro su lietuvišku
mu neturinčiam reikalui ir 
už tai negavome net mūsų 
svajotojo Lietuvio kardinolo.

O kalbant plačiau apie 
bendruosius reikalus, visą 
padėtį matome dar tamses
nėje pespektyvoje. Tuo la - 
biau, kad pereitame dešimt
metyje Vatikane pradėjo ro
dytis keisti, visą katalikišką 
pasaulį stebiną reiškiniai. 
Vienas iš nuostabiausių ir 
būdingiausių buvo tas, kad 
Popiežius savo audiencijoje 
telkėsi priimti tą sovietų 
maklerį Gėomyko. O vėliau, 
vis daugiau derinantis sovie
tų politikai, matome iš pri
mato pare Igų pavarytą kar
dinolą Mindszenty. Lyg to 
atstatymo būtų buvę dar per 
maža tam, 15 metų sovietų 
kai ėj imuose iškal ėjus lam 
seneliui, Popiežius jį dar 
suniekino, uždrausdamas jam 
viešai kalbėti.

Arba, kitu pavyzdžiu, pri
siminus ukrainiečių kardi
nolą Sllpyj, kurį popiežius 
neva Išvadavo iš sovietų

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
93/a% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep. 
8’/4% už pensijų ir namų planą 
8Vi% už spec, taupymo sąsk. 
7’/z % už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)

_ ________AKTYVAI virš 12 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ atstovybė

*
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • mo.20 METŲ PATARTIS

• •

Tel. 251-4864 arba 251-4025 ■ ■' ■— Namų tel. 277-081$
2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

r įvairus 
SIUNTINIAI

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

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

!£"""» Baltic Exporting Co.IŠTAIGA ■ i oronto J, vntario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •

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

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
MS* 1X6

koncentracijos sto' _,.aos, a- 
nam ten Iškalėjus 18 m. ,kad 
vėliau padarytų savuoju Va
tikano kaliniu, atimdamas 
jam bet kokią teisę pasisa
kyti apie sovietinę vergiją.

Todėl dabar tenka stebė
tis, kad birželio 20 d. arti
nantis Italijos rinkimams Ir 
pamačius, kad komunistai 
gali tuos rinkimus laimėti, 
Vatikanas paskelbė,kad bal
suojantieji už komunistus 
kandidatus bus ekskomunl - 
kuotl.

Bet vis dėl to, birželio 
pradžioje Vancouver’yje įvy
kusioje Habitat konferenci
joje, kur dalyvavo 131 tautų 
atstovai, pabaigos rezoliu
cijų balsavime, Vatikano 
atstovas tvirtai palaikė af
rikiečių ir sovietų pusę.

US3J LIETUVIŲ NAMAI

Pereitą sekmadienį popie
tėje dalyvavo apie 150 svečių 
Buvo daug retai matytų vei
dų. Matyt, šiltą sekmadienio 
dieną daugiau šelmųpasirln- 
ko pietus valgyti ne namie.

Svečių knygoje pasirašė 
Petras ir Ona Čelklal iš 
Neckd Dearborn, Mich., V.Ir 
P. Dubauskai Iš New York’o, 
K. Karuža Iš Los Angeles, 
Cal., ir N.Klsza Iš New 
York.

Svetainės Lokys adminis
tracija praneša,kad vasaros

PARAMA
IMA:

9V2% už asm. paskolas 

9'/z % už mortgičius

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
atostogų metu ir šiemet 
svetainėje galima pavalgyti 
skanius pietus nuo 12 vai. 
dienos Iki 6 vai. v.Lokio 
valgius šiemet gamina nau
jos šeimininkės, tad verta 
Išbandyti.

Svetainėje Lokys veikia e- 
lektrlnls tenisas. Tas žaidi
mas pasidarė tiek populia
rus, kad labai dažnai norin
tieji juo pažaisti turi pa
laukti eilės. Svetainėje yra 
ir didelis spalvotos televi
zijos ekranas. Per olimpi
nius žaidimus tame ekrane 
bus galima matyti žaidimų 
programą. Lokio patalpa 
gerai vėdinama, tai čia žiū - 
rėti olimpinius žaidimus bus 
malonu.

Vilniaus Operos solistės, 
Danguolės Juodikaitytės 
koncertui pakvietimus gali
ma gauti LKpas dainletęs . 
Koncertas įvyks š,m.liepos 
mėn. 18 d., sekmadienį , 
4 vai. p.p. Karaliaus Min
daugo menėje, LN. Soliste t 
akomponuos muzikas Jonas 
Govėdas.

Tėvo Dienos proga ant 
Menės stalų stovėjo gražios 
gėlių puokštės ir atėjusiems 
tėvams buvo prisegti raudo
nų rožių žiedai.

1976-tus metus LN pradė
jo turėdami 630, 431 dol . 
skolos. Dabar, gegužės mėn. 
31 d. sąskaitos rodo,kad sko
los sumažėjo 71.266 dole
riais.

■NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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įtaikus apsipręsti
KUR PRALEISTI VASAROS 
ATOSTOGAS ?

Praeitais metais rašyto
jas Vytautas Alantas para
šė Dirvoje tikrai gražų Ir Į- 
domų straipsnį apie Ooean 
City, N.J., nušviesdamas 
miesto Ir vasarvietės prie 
Atlanto vandenyno nepapras
tumą, sveikatingumą Ir gro
žį, kur prie kiekvieno namo 
Išdidžiai stiepiasi Įvairias - 
palvlal pražydę gėlynai, ne
paprasti savo egzotika įdo
mūs medžiai Ir puikūs visais 
atžvilgiais restoranai bei 
viešbučiai. Susidomėjau Ir 
aš šia vasarviete, o ypač, 
kad buvo Iškeltos nepapras
tai geros ypatybės Croft Hali, 
lietuviško Jasinskiu vieš
bučio. Ir 1975 m. vasaros 
metu, su žmona,pravažiuo
dami, sustojome dviem sa
vaitėm pailsėti.

Man sus įdarė labai teigia
mas Įspūdis, nes buvau savo 
laiku pripratęs prie Baltijos 
jūros, kur balto smėlio pap
lūdimys su savo kopomis Ir 
toliau nuo jūros ošiantis pu
šynas bei eglynas Ir negili , 
tyvuliuojanti jūra viliojo 
maudytis Ir saullntis mėgs - 
tančlus žmones. Buvau prie 
to sūraus vandens Ir Palan
gos kurorto grožio pripratęs, 
net sužavėtas, Ir jokie va
sarojimo pakaitalai man ne
egzistavo. Visad taupyda
vau pinigus atostogoms Pa
langoje. Ir įsitikinau, kad 
pats Ocean City gražus ku
rortinis miestas daug kuo 
primena neužmirštamą Pa - 
langą, o patogumų čia radau 
tikrai daugiau, negu Palangoj.

Dabar nesistebiu, kad šią 
vasarvietę gana gausiai lan
ko Čikagos, Detroito, Cleve
land’© Ir kitų miestų lietu
viai. Ypač mane nustebino, 
kad Š16 miesto nemėgsta ir 
čia nesilanko juodieji Ame - 
rlkos gyventojai, pasiteira
vus, paaiškėjo, jog šfe žmo

nės nemėgsta šios vasar
vietės tik todėl,kad ji pasis
kelbė sausu bealkoholiniu 
miestu; čia nėra sallūnų,ba
rų, naktinių klubų. Ir ■ kitose 
krautuvėse neparduodami 
alkoholiniai gėrimai, - net 
neįmanoma čia gauti alaus ’. 
Kas nori jo nusipirkti, turi 
važiuoti už tUto,bent 4- 6 
mylias nuo paplūdimio. Tai
gi, čia nėra jokios diskrimi
nacijos, o tik prisitaikoma 
prie ramių žmonių skonio, 
kurie nori ramybės Ir svei
katos.

Iki šiol šiame mieste sėk
mingai vertėsi viešbučių- 
bizniu tik vieni lletuvlal-Ja- 
slnsklal/jo žmona buvo ži
nomų Lietuvos veikėjų Ir 
bankininkų Vailokaičių šei
mos kilmės- Vailokaitytė' 
tačiau, JasInskiul sunegala - 
vus Ir savo viešbutį parda
vus, šiuo bizniu verčiasi Ir 
sumaniai jį tvarko lietuviam 
labai draugiški ukrainiečiai 
visuomenininkai Theodor 
MychaDLyshyn ir John Mel- 
nyk. Jie visaip prisitaiko 
prie lietuvių ir iš anksto 
prašo registruotis pas juos 
Croft Hall viešbutyje. Užtik
rina, kad jų vadovybėje tvar
komas viešbutis patenkins 
tokių lietuvių pageidavimus .

Galiu pabrėžti,kad Jasins
kiu buvusi pilis ir dabar to
kia pasilieka. Pvz. iš rytė į 
kiekvieną kambarį be jokio 
atlyginimo, įne šama kava . 
Šiemet Croft Hall pilis dar 
pagražėjo. Vidus Išdekoruo- 
tas, grindys išklotos naujais 
kilimais, svečių kambary 
pastatytas spalvuotos televi
zijos aparatas. Bet nuo 12 
vai. nakties įsiviešpatauja 
visiška tyla ir poilsio nie
kas nedrumsčia.

Tšnucmuojami apartamen
tai su virtuve ir be jos,po 
vieną,po du ir po tris kam -

barius su visais patogumais 
Ir apstatyti moderniais bal
dais, net po 3 dvigubas Ir 
ne dvigubas lovas, visuose 
kambariuose įrengtas bė- 
gančlo-gėlo vandens kranai.

Ocean City yra tik 55 my
lios nuotolio nuo PhHadel- 
phijos-kur gimė Amerikos 
laisvė, kur buvo pirmoji A- 
merlkos sostinė, tad iš Oce
an City lengva pasiekti Phl- 
ladelphiją, kur šiemet ypa
tingai iškilmingai bus šven
čiama 200 metų nepriklau
somybės sukaktuvinė šventė

Croft Hali pilis stovi visai 
netoli nuo Atlanto vandeny
no, užtat pėsčia nueiti Į pa
plūdimį ir sugrįžti, tik vle - 
nas malonumas. Mėgėjams 
yra Įvairios karuselės, žai
dynės.

Visus patogumus pergyve
nęs, noriu patarti NL skai - 
tytojams Iš anksto užsisaky
ti vietą šiame viešbutyje,tu
ris pasiekiamas ne tik laišku 
bet ir telefonu; Croft Hall 
Hotel 601 Atlantik Ave. , 
Ocean City N. J. 08226, tel.: 
6O9-399-Q871. Kainos Irgi 
žymiai pigesnės negu kituo
se viešbučiuose bei mote
liuose .

V. Mlngėla

jLbs.Lm.ciz
( Mike Rutkauskas )

GREEN WARE GLAZES FIRING KlLNS 

477-G Delmar Ave..

POINTE CLAIRE. F.Q. H9R 4A5

TEL. 695-0370

sudbury
GARBINGA SUKAKTIS 

/Ištraukos Iš Sudbury Star/:
Christ The King parapijos 

nartai, kartu su vietiniais 
lietuviais, kurie kiekvieną 
Sekmadienį turi savo šven
tovėje pamaldas, Ir daug as
menų Iš apylinkės, susirin
ko pagerbti kun. Antaną Sabą 
40 metų kunigystės Ir 25 m. 
darbo parapijoje sukaktuves.

Minėjimas prasidėjo kun. 
A. Sabo koncelebratlnėmls 
padėkos mlšiomls, dalyvau
jant jo broliui kun. Augusti
nui Sabui, St. James parapi
jos klebonui-Blend River, 
R. J. van Berkel, vietinės pa
rapijos klebonui, Victor A- 
madlo, Brian McKee, para
pijos kunigams. Pamokslą 
sakė Sault-St-Marle dloce - 
zljos vyskupas Aleksander 
Carter, taip pat dalyvavo bu
vęs jubiliato klebonas, dabar 
vyskupas Bernard Pappin. 
... Po mišių, Cass lo viešbu
tyje, dalyvaujant 320, kun. A. 
Sabo draugų, vyko jubiliatui 
pagerbti Iškilminga vakarie
nė. Meninę programą išpil
dė lietuvių jaunimo tautinių 
šoklų grupė, vadovaujama 
Giedros Poderytės, gražių 
dainų r inkinį-Danguolė, E rl- 
kas Ratktal Ir Aleksas Ku- 
slnskls. Sveikino mųesto 
meras, Jim Gordon, vysku
pas Bernard Pappin, katali
kių moterų #vardu-Helen E- 
wans, lietuvių vardu- dr . 
Rorąas Kačinskas. Christ 
Theming parapijos vardu - 

’dr?R. Groso.Reginai Chair
man- J. Fabbro dalyvavo 
vakarienėje, bet dėl kitų pa
reigų greit Išvyko. Kun. A.
Sabas parapijiečių Ir Sudbu - 
rlo apylIrikėje pažįstamij
yra žinomas Ir vadinamas 
Father Tony... Toliau The 
Sudbury Star patiekė plačią 

“Father Tony biografiją.
Pastoral Care Bulletin 

rašė: per 25 metus Father

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

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

'Richardl, kuris jau seniai lietuviams patarnauj*a. Darba atlieka sąžiningai 
ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote 

364-1470

IO

TEL. 525-8971.

orn^ 3
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKSTYNQS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

FINA OEHBS TEL.: 694-1037
(MIKE RUTKAUSKASI

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU-POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE-CLAIRE

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 3 66-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILi ’J IŠORĖS(Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame spec i ai i (į nuol aid a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Bašinskas & San, re/. 389 - 057 1.

1976. VII. 7

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

NiEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P. Q.
[vairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
otlieĮcąmas sąžiningai ir prieinamam!s kainomis
- tai. 366-6237-

Kun. A. Sabas mišių metu. IŠ kairės kleb. R.J. Berkei,,kun. Antanas ir jo 
broli s Augustinas Sabai, i r k un. Bri an Mc K ee.

Tony buvo mylimas Ir ger - 
blamas parapijos kunigų 
tarpe, taip pat nuoširdžiai 
rūpinosi savo . tautiečiais 
lietuviais Sudburyje Ir. Sault 
Ste Marle. Už meilę Ir rū
pestį tūkstantčlų sergančių
jų, kaip kapelionas General 
ligoninėje, buvo geriausiai 
žinomas Sudburyje Ir jo a - 
pyllnkėse. Christ The King 
parapijos biuletenis buvo 
padidintas specialia laida 
kun. A.Sabo garbel.Garblngų 
sukaktuvių proga Sudburio 
lietuviai linki Ilgiausių Metų

J. Kručas

montreal
PARAPIJŲ. CHORAI
ATOSTOGOSE
Šv. Kazimiero parapijos 

.choras, vad. muz.A'. Ambro- 
zaičlo, išsiskirstė vasaros 
atostogoms. Taipgi Ir Auš
ros Vartų choras ne giedos 
bažnyčioje Iki rudens.

Klebonas J. Kubilius su
ruošė atsisveikinimo už
kandžius klebonijoje Ir vi
siems choristams nuošir
džiai padėtojo.

Choro vedėjas sol.A.Keb- 
lys, suteikęs keletą infor - 
maęljų iš choro ve įklos, pa 
sidžiaugė jauniausiomis, 
naujai įstojusiomis į chorą 
jėgomis- Gudaltėmis. Ap
gailestavo, kad choro eiles 
turės apleisti kapt. L. Bar

šauskas, nes tarnybos rei
kalais perkeliamas į Val- 
cartler, P.Q.
• Montreal!© Glntarlečlat 
labai gražiai atliko progra
mą Man and His World .aikš
tėje ir du koncertus . >Band 
Shell. Saulėta diena sutraukė 
mases žmonių. Pakliuvo ne
žinodami Ir Į televizijos 
programą per žinias.
• Sigitas Paransevičius, Su
valkų Trikampio laikraščio 
’ ’ A ušr a”be ndradarbls ,Pu ns - 
ko gimnazijos direktorius Iš 
aerodromo Montrealyje te
lefoną vo į redakciją. Pasi
sakė, atvykęs Į Kanadą pa
viešėti pas gimines Toronte 
Ir aplankyti vykstančią spor
to Ollmpijadą Montrealyje.
• Alma Ir Petras Drešeriai 
grįžo Iš malonių atostogų 
Jamaica saloje.
• Mirė Grasilda Ftlerlenė 
ir Stefanija Paznokaitlenė. 
Palaidotos per Šv.Kazimiero 
parapijos bažnyčią.
• Susirgo Jonas Mellauskas, 
verdunietls ir teko gydytis 
ligoninėje.
• Kas domisi Įvairiais paš
to ženklais, gali jų gauti pas 
filatelistą G.P,Holtz, 4924 
Lacombe avenue,Montreal

GERA PROGA
Puikiai įrengto ir net kilimu iikloto 
NL redakcijos žemutinė patalpa. Is- 
nuomuoįama susirinkimams bei kito
kiems reikalams.

DIDELĖ NUOLAIDA K A I N U (iki 60 %) SI U N T IN I A M S L

LIETUVAI
> Medžiaga suknelėms-Crimlene, kostiumams ir Švarkams - šimtaprocentinė rtišis 

- pusė kaino*..
» Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnonė arba polyester*io - nuolaida iki 60 %.
i Skarelės vilnones; arba šilkinės ir naujaisiais piešiniais.

e toegzVukoi, golfui ir pulovermioi - didžiausias posninkimos special lomi & 
kainomis.

• Moteriški paltai - Dargana (art.,fur) įvairaus dydžio tik $49.00.
• Vyriški megzti marškiniai (kanadiški ) — pusė kainos. Taipgi, daugybė 

kitų daiktu reikalingu Lietuvuįe.

Jį R? PARCEL SERVICE, 3891 St Lawrence Blvd., 
Montreal, P.Q. H2W 1X9. Tel. 844 - 909 8.

Skubiai 
išvalome, 

paimame, 
pristatome 
365-7146

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laiko saugojimas 

(Storage)'

6396 Bonnmitvne Ave. Veriun, Montreal. Tel. 767-6183

Jette & Frėre Ltėe
Viskas moderniems namams !

Visi kiti vandfentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
Įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontraktorius.

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A CENTRALE

coin/ corner 5e eve 365-7146
495-90e AVE 

coin Z corner Beyne 365-1143

Mechanizuotos rotų ir kitų dalių reguliavimoS« IJorėsfBody) taisymas ir 
daEymas naujame garaEe ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės - 
De LaVerendrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psl.
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KANADOS LIETUVIŲ DIENANL REIKALAI

f Pavardė ir vardas)

f Tikslus adresas)

256-5355

AMLUBLfMfMr - fURNirUKt

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVES

AUKŠTUS

PHARMACIE
H IN 3A7

7626 CENTRALE LAŠALU

Foto E.M.L.S 
Sistema.

6.0% 
8.25% 
9.5% 
9.75% 

10.0%

11.0% 
10.75% 
12.0% 
113%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekiln. turto 
Čekių kredito 
Investacines nuo

Nemok, gyvybės ąpdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

to velionio žmonos Vandos, 
bei dukros Nijolės Ir sūnų 
Algio Ir Raimundo visi buvo 
pakviesti pietums.

Dr. J Malink 
Dantų gydytojas

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS

ATIOARA NUO 9 VAU.RYTO IKI 11 VAU. VAKARO

168 Notre Dome Street E.^uite 2.05 
Tel: 866-2063; 866-2064

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE } 
PASINAUDOKITE I

□ruošimu. Iš kairės

Tuomet paskelbsime pa - 
varde s tų, kurių skolos sąs
kaitas padengs jūsų pinigai , 

NL

Paminklo pašventinimas 
yra prasmingas mirusiojo at
minimas. A. a. Pranas Kll-

LEONAS GURECKaS 
Sol«» Manog*r 

(Lietuvi* otJtovos)

KASOS VALANDOS
1465 De Scve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia- 
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

DR. A. O. JAUGELIENf
Dantų gydytoja

P.PleskevlčIus yra Lietu
vos nepriklausomybės kovų 
karo Invalidas, gyvena Ha
miltone, Ont. Jis nekartą 
yra skundęsis laikraščio ad
min Is trad jai, kad dėl senat
vės Ir kitų gyvenimo aplin
kybių nėra pajėgus prenu-i 
meratą apsimokėti. Tad 
gražu, kai atsiranda tokių 
gef adarlų. Būtų gerai, jei Ir 
daugiau atsirastų tokių, nes 
yra Ir daugiau neapsimokan

čius savo doru Ir sąžiningu 
gyvenimu u ž s.lt a r na v o 
gražaus atminimo Tėvų die
noje ; amžinojo paminklo 
ant savo kapo Ir nedilstan- 
člo atminimo savo žmonos 
Ir valkų širdyse.

Nijolė Bagdžlūnienė

DR. V. G1RIUNIENĖ
Dantų gydytoja

Albertas N O R K ELI 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

MONTREALYJE - 1 97 6 - SPALIO MĖNESIO 9-10 DIENOMIS

NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKO

2KBO Fr»ntnn«<-''SI.

Kun. S. Kulbys, dalyvaujant 
nemažam skaičiui velionio 
giminių bei artimų draugų, 
pašventino paminklą Ir visi, 
grįžę į Aušros Vartų šven
tovę, dalyvavo šv. mišiose, 
kurios buvo atnašaujamos už 
a. a. Prano Kllčlauš vėlę.Po

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

LIETUVIAI MOKSLININKAI 
Concordia Universitetas 

Montrealyje organizuoja pa
saulinį kongresą inžinie
riams tema Erdvė Ir Jos 
Apval dymas. Atvykstanč lų 
tarpe yra 14 rusų, 2 estai Ir 
1 lietuvis, Inžinierius Miesto 
Statybos Projektavimo Ins
tituto, Pranas Rimvydas 
Pranaitis.

Kongrese kalbės Iš Ame - 
rlkos du specialistai,kurių 
pavardės atrodo lietuviškos . 
Bus vienas atstovas Ir Iš 
Lenkijos.

AKADEMINIO SAMBŪRIO 
VBKLA

Montreal!© Lietuvių Aka
deminio Sambūrio Vinco 
Krėvės vardo literatūros 
premijos jury komisijos na
riai buvo susirinkę pas dr. 
Iloną Gražytę-MazUlauskie - 
nę posėdžiui. Buvo peržlū - 
rėtas Ir aptartas svarstytinų 
knygų sąrašas.

Paskutiniame Sambūrio 
susirinkime, įvykusiame ge
gužės 28 d.prof. A. Paškus iŠ 
Ottavros u-to skaitė paskal - 
tą psichologijos klausimais ,

PASTATYTAS ANTKAPIS
Mes esame įpratę gražiai 

Ir prasmingai paminėti savo 
motinas, IškUmIngai atšvęs- 
daml kartą metuose joms 
skirtą dieną. Nemažiau pras
mingai atšvenčlame Ir Tėvų 
dieną.Tie, kurie turime gy-

Tėvų dienoje 
juos dovano- 

dlstancijos 
atvirutėmis.

vus tėvelius, 
pris įmename 
mis, tolimos 
skambučiais, 
Nėra pamiršti Ir tie tėve
liai, kurių nebeturime gyvų
jų tarpe. Tą dieną vieni Iš
klausome jų Intencija atna
šaujamų šv. mišių, kiti ap
lankome jų kapus Ir tuo 
įprasminame savo tėvelių 
atminimą šioje jiems skir
toje dienoje.

Tėvų dienoje gražlallr iš
kilmingai buvo paminėtas 
prieš metus laiko miręs 
a. a. Pranas Kllč lūs. Tą 
dieną buvo pašventintas jo 
paminklas, kuris buvo su
projektuotas jo sūnaus Algio 
lietuviškais motyvais. Lie
tuviškos lelijos ornamentu 
pasipuošęs kryžius, sustab
dys ne vieną lietuvį-praeivį 
Ir privers susimąstyti apie 
žmogų, kuris ir paskutinėje 
savo poilsio vietoje įamžino 
nors dalelytę savo gimtos 
Tėvynės veido, visą savo 
gyvenimą paskirdamas Die
vui, Tautai Ir savo numylė
tai šeimai.

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Terrain, ind. 1 metams 
Terrain, ind. 2 metams 
Ten-.tin. ind. 3 metams 
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams I

NL laikraščio tradicinė 
vasaros gegužinė įvyks F . 
Skrulblo vasar vle t ėję, sek- 
madlenį, rugpjūčio 22 d.

Prašome tai dienai rezer
vuoti laiką atvykimui į šį va
sariškoj gamtoj susitikimą. 
Smulkiau Informuosime vė
tau.

Laikraščio rėmėjais Juozas 
DHys Iš St. Catharines, apsE- 
mok ėdamas prenumeratą, 
prlsluntėlO dol. nepajėgian
čiam apsimokėti prenume
ratą. NL administracija jo 
skirtus pinigus užrašė Petro 
Pleskevlčlaus sąskalton Ir 
tikime, kad P. Pleskevlčius 
bus dėl to dėkingas.

PASIKALBĖKITE SU 
-Managęniu

LEO GUREKAS ____

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P-Q.
Tel. 932- 6662; 73? - 968 1

Spaudos Baliaus šeiminiu.----,--------- -- -------------- -
Elizabeta Al inauskienė, Genė Kazlauskienė ir AldonaUrbanaviciene.

GEGUŽINĖS
Liepos 25 d., sekmadienį, 

F. Skrulblo vasarvietėje bus 
LKMlndaugo Šaulių Kuopos 
gegužinė.

Rugpjūčio 8 d., sekmadle - 
nį ten pat įvyks Žvejų-Me - 
džlotojų Klubo Nida gegužinė

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 4 88 - 8528

3270 Boul. Longelier, Montreal, P.Q.

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V. PtLTEBAITIS
254-4566 / Namų - 72 1-06 14’

ROBERT GENDRON LPH.prop.

366-9742

h. J. isganaicis, ba, bcl
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405. 
Montreal, P.Q. — Tel: 871 -9644, namų 678 -3660

D.N. BALT - B ALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon -West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273*9181, 737-0844. 
. Montreal, Que.

MONTREAL WEST 
i4įSK AUTOMOBILE

Pontiac * Buick Ar Astre 
drWBMlI • NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR naujų automobilių !
• NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOSV 31 automobiliui įsigyti i

* • Mūsų FIRMA NUOŠIRDŽIAI,
IR SU IŠIMTIMI J-UMS, 
PASITARNAUS I

©Royal Trust®
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žeme)

B.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C„ E.R.C.S.(c»

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24
Suite 215, Montreal 109, Que.

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

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

LEFEBVRE & ROBERT
INC

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d 

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

o Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635CEMTRALE ::r4e AVENUE iasa.u 363-3887
j 7843 ONTRALK 368-1282 (DECORATION) (

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 
Montreal, Quebec H 3B 2E3

Tel.(514)871-1430

5330 L’Asjomption Blvd.

Montreal.

Tel. 255-3536

mu Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

_______ IAt the end of Sherbrooke Street West) . . . .

TRUST GENERAL DU CANADA

8 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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