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SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

RAUDONOJI GAUJA 
ARDOMA

Iš Romos pranešama,kad 
policija suėmė Enrico Tria- 
ca, spaustuvės savininką, ap
kaltindama, kad jo spaustu
vėje Raudonosios Brigados 
teroristai spausdino savo 
pranešimus- reikalavimus , 
pagrobus Aldo Moro.

Spaustuvė randasi viduti
nių pajamų gyventojų rajo
ne. ‘ Yra davinių, kad Raųd. 
Brigados teroristai yra in
filtravę Valstybinę Telefono 
Įstaigą ir miesto universi - 
tetą.

Be Triaca, suimti Italijo
je dar 9 asmenys, jų tarpe 1 
moteris, invalidų vaikų mo
kytoja. Jos bute vykdavo su
sirinkimai. Tai būtų Pietų 
Romos teroristų, labiausiai 
bijomos grupės .išardymas .

Yra Žinoma, kad Raud. 
Brigada yra pasiskirsčiusi 
arba geografiškai arba pa
gal atliekamus uždavinius : 
komunikacija, infiltracija , 
transportas, pranešimų re
dagavimas, pagrobimai, už
puolimai.

Raudonosios Brigados 
"idealas" yra nuversti vald
žią ir <sugriauti socialinę 
santvarką bet kokiom prie - 
monėm.

Šių teroristų "idealistiniai" 
veiksmai f- buvo viešai ir ofi
cialiai pasmerkti 
komunistų partijos, 
tint to, komunistų 
populiarumas, kiek

BENDRUOMENYBĖS

Italijos 
Nežiū- 

partijos 
pakilęs

paskutiniu metu Italijoje, 
nukrito.

vėl

NUTEISTAS ORLOVAS
Sovietai "apdovanojo" 7 

metais, sunkiųjų darbų kalė
jimu ir 5 metais vidaus 
tremtimi-aukščiausia baus
me disidentą Yuri Orlov’ą . 
Jis apkaltintas anti-sovieti 
ne agitacija ir propaganda.

Vakarų korespondentai 
teisme nebuvo į leidžiami,nei 
Orlov'o rėmėjai. Apkaltin - 
tąsi s pats pravedė savo 
gynimą, bet buvo, žmo
nos liudijimu, nuolat per- 
traukinė jamas ir išjuokia- 
mas teisėjos Lųbentsov os 
ir įleistos publikos .pravar - 
džiuojamas "šnipu" ir "iš - 
daviku".

Orlov'as, 53 m. , fizikas, 
priklauso Helsinkio Žmo
gaus Teisių vykdymo prižiū
rėtojų grupei. Sovietai pasi
rašė Helsinkio dokumentą 
1975 m. Helsinkyje, bet labai 
nepatenkinti, *kai jų pačių 
žmonės reikalauja jo laiky
tis.

Norėdami sukelti didesnį 
nerimą, sovietai tuo pačiu 
metu teisė Georgijoje-Gruzi- 
nijoje kitus du disidentus.

Apie 40 disidentų, jų tarpe 
žinomas mokslininkas, No
belio premijos laureatas Sa- 
charov’ as , stovėjo prie 
teismo salės durų ir Orlo
vą išvedus, ritmiškai šaukė 
"Yuri, Yuri". Prie Orlov’o ,

i.

kuris buvo suimtas 1977 m 
vasario mėn. , nieko nepri
leido nuo pat; suėmimo.

Du kiti disidentai-Šarans- 
ky ir Ginzburg’as laukia sa
vo teismo.

LEVESQUE VĖL NEW 
YORKE
Premjeras Levesque x vėl 

nuvyko į New Yorką susitik
ti su biznieriais, bandyda
mas juos įtikinti, kad inves
tavimui ir paskoloms kll - 
matas Quebec'o provincijoje 
nė kiek neblogesnis, kaip ki
tur. Ta pačia proga ap - 
skundė mūsų anglofonų spau
dą, kuri esą skelbianti netik
ras žinias apie ekonominę 
situaciją ir Kanados vieny
bės problemas.

Jo optimizmas, kad ne
priklausomas Quebec as bū
tų vienas iš pirmaujančių e- 
konomiškai 12-os valstybių 
tarpe, jokių įsipareigojimų iš 
amerikonų biznierių neat
nešė.

Angį ofonat savo,
galima pavadinti,užsispy- 
rimą parodė neseniai Toron
te, giedant prancūzišką įtar- 
pą Kanados Himne. Pasigir - 
do minios "bū", nors pran - 
cūzų kalba yra antroji ofi
cialioji Kanados kalba.o 
Himnas kalba už visą Kana-

vienetų organizavimas Lituanistinėje] 
Mokykloje. Prelegentė: Emilija Pakš -

, taitė - Sakadolskienė.
XII JAV IR KANADOS LIETUVIU MOKYTOJU STUDUlį SAVAITES 8:00 - 9:00 vai. v. Stepo Kairio Muzikinio Ansamblio kon- 

j PROGRAMA certas
Antradienis, birželio mėn. 27 d.
9:00 - 10:00 vai. ryto REGISTRACIJA -Royal York Hotel ,

100 Front street, Toronto, Ont. , Canada .

10:00 -11:00 vai. 1. Atidarymo Žodis, V. Stanevičienė, KLB 
Švietimo Komisijos pirmininkė

2. In voką ei ja, kun. Antanas Saulaitis SJ
3. Garbės Prezidiumo sudarymas
4. Garbės Prezidiumo narių sveikinimai 

11:00-12:00 vai. Lituan. mokyklos vaidmuo Pasaulio Lie-
Lietuvių Bendruomenėje 
Prelegentas: Stasys Barzdukas

PIETŲ PERTRAUKA
Ž:00 - 5:00 vai. Grupinė paskaita: Išeivijos mokytojų, kul

tūrininkų ir bendruomenininkų paruoši - 
mas lietuvybės išlaikymui ateityje 
Prelegentai: V. Birieta, A. Gečys, R. Lu- 
koševičiūtė ir L. Tamošauskas 
Vadovauja: Kęstutis Norkus. Diskusijose 
dalyvauja visi.

VAKARIENĖS PERTRAUKĄ
7:00 -8:00 vai. v. Paskaita su demonstracijomis: Skaidrių 

ir filmų naudojimas lituanistinėse mo - 
kyklose 
Prelegentas: V. Matulaitis

8:00-9:30 vai. v. Kun. Algimanto Kezlo dviejų filmų de - 
monstravJ>mas

Ketvirtadienis , birželio nėn. 29 d. Dienos programos va
dovas: kun. A. Saulaitis, SJ
Grupinė paskaita: Efektingas lietuvių k. 
mokymas dabartinėje Lituanistinėje 
Mokykloje
Prelegentai: R. Penkiūnienė, dr. S. Ra - 
manauskienė ir kun. J. VaiŠnys> SJ.
Grupinės diskusijos. Visų bendros dis - 
kusijos

PIETŲ PERTRAUKA 
2:00 -5:00 vai. 
p. p.

9:00 -12:00 vąl.

p. p.

Grupinė paskaita: Dabartinės okupuotos 
Lietuvos geografijos ir istorijos moky
mas Lituanistinėje Mokykloje 
Prelegentai: M. Drunga, J. Jasaitis, K . 
Mileris ir R. Sakadolskls. Diskusijose 
dalyvauja visi

VAKARIENĖS PERTRAUKA 
7:00 -8:00 v/v.

'8:00 - 9:00 valv.

Paskaita: Tėvų Komitetų reikšmė Li - 
tuanistintame švietime
Prelegentė: Gražina Ross. Diskusijose 
dalyvauja visi
Paskaita: Mokinio tautinės tapatybės 
ugdymas
Prelegentas: A. V. Dundzila. Diskusijo
se dalyvauja visi

ŽAIBO TRAGEDIJA
Belgijos ir Prancūzijos 

legionieriai bei patyrę ka
riai gelbėjo į besaikį žu - 
dymą papuolusius europie
čius nuo gerilų rankos. Ge- 
rilus remia, nepaslaptis, iš 
Angolos ir Kubos parengti 
daliniai.

jei taip Trečiadienis, birželio mėn. 28 d. Dienos programos vado
vas: Antanas Masionis

9:00- 12:00 vai r. Grupinė paskaita: Lietuviškai nekalban
čių mokymas Lituanistinėje Mokykloje 
Prelegentai: T. Gečianė, A. Rinkūnas, kun. 
A. Saulaitis ir Rita Oniūnienė, 
Grupinės diskusijos(keturlos grupės su 
prelegentais).

PIETŲ, PERTRAUKA 
2:00 -5:00 vai. 
p. p.

Tęsinys : Lietuviškai nekalbančių mo - 
kymas Lituanistinėje Mokykloje (prog - 
rama, laikas, metodai, priemonės ir mo
kytojų pasiruošimas).
Prelegentai pristato grupinių ^diskusijų 
išvadas, motyvus ir rekomendacijas. Vi
sų dalyvių diskusijos. Prelegentų atsa - 
kymai

VAKARIENĖS PERTRAUKA
7:00 -8:00 vai. v. Paskaita: Tautinės muzikos . ir dainos

Penktadienis, birželio mėn. 30 d. Dienos programos va - 
dovas : Bronius Krokys

9:00 -10:00 vai. r. Paskaita: Lituanistinių Mokyklų ir 
švietimo vadovų darbų derinimas PLB 
apimtyje.
Prelegentas: Jonas Kavaliūnas. Disku - 
sijos.

10:00 -12:00 vai. Lituanistinių Mokyklų vedėjų bei atsto
vų pranešimai

12:00 -1:00 vai. ' Pirm. V. Stanevičienės ir pirm. Br. Juo- 
p. p. delio pranešimai. Rezoliucijos.
1:00 -2:00 vai. p. p. UŽDARYMO ŽODIS.

LIETUVOS HIMNAS.
• XII Mokytojų Studijų Sa7 
valtės dalyviai prašomi re
gistruotis ir užsisakyti nak
vynes iki š. m.birželio mėn .
1 d. pas L. Tamošauską, 236 
Dovercourt Rd. Toronto, Ont.

M6J 3E1, Canada, tel. : 416- 
351-4469. Registracijos mo
kestis $5. 00 asmeniui. Nak
vynės Toronto Universite
to bendrabučiuose yra atpi
gintos iki $66. 00. asmeniui

' Lietuvos \ 
nacionalinė 
M.Mažvydo

7 dienoms privačiame kam
baryje ir iki $44..00 asme
niui dviejų asmenų kamba - 
ryje visai savaitei. Į šią kai
na įeina ir $1.00 pusry - 
čių kuponai. Viešas susisie
kimas su Royal York vieš
bučiu, kur vyks visa studijų 
savaitės programa, yra pa
togus. Universiteto bendra
butis vyrams yra 73 St. 
George St. Sir Daniel Wil
son Hall pastate, o mote
rims ir vedusiems ( po di| 
kambariai yra 85 St. George 
st., Whitney Hall patalpose.

Rezervuojant kambarius 
atsiunčiama pusė, arba visi 
pinigai, nurodoma atvykimo 
data ir laikas,bei išvykimo 
data. Čekiai rašomi L. Ta
mošauskas vardu.

Kambariai Royal York 
viešbutyje kainuoja $34.00 
dienai vienam asmeniui , 
o dviejų lovų(dviems) $40. 00 
dienai. Juos irgi galima už
sisakyti per L.Tamošauską. 
Kitur nakvojantieji prašomi 
registruotis iš anskto, nes 
žinios reikalingos lėšoms iš 
federalinės valdžios gauti. 
Visos kitos informacijos bus 
suteiktos galutinės registra
cijos metu, birželio 27 d., 
9:00 vai. ryte Royal York 
viešbutyje. Rengėjai

1
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NeptiHauAūma JjetuM
Ut Lietuvos išlaisvinimą ! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie TLoy aute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!

, leidėjas nl spaudos bendrovė,
t Visuomeniniams Reikalams vlce>plrm. L.Gir Ini s-Norval la,

11 Apple Hill Rd., Bale D’Urfe, P.O. H9X 3G7
- ...
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PASAULIO LIETUVIU DIENOS
PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS SEIMAS
V KANADOS IR JAV LIETUVIU DAINŲ ŠVENTĖ 
PASAULIO LIETUVIU SPORTINĖS ŽAIDYNĖS

PASAULIO LIETUVIŲ u sporto tradicijas, įgy -
SPORTO ŽAIDYNĖS tas Lietuvoje, vėliau Vokie-

Artinantis Pasaulio Lietu - 
vių Dienų šventei, išblaškyti 
po platųjį pasaulį lietuviai 
ruošia Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynes, galima sa
kyti - išeivių olimpiadą. Tai 
neeilinė šventė ir proga, į 
kurią atvyks iŠ įvairių kraš
tų lietuviai sportininkai ir 
ne sportininkai.

Vyresniesiems Sporto 
Žaidynės primins tolimą, 
laisvoje Lietuvoje, laikinoje 
sostinėje, Kaune vykusią 
Tautinę Olimpiadą ir jos 
dalyvius.

Antrą kartą okupuojant 
Lietuvą Sovietų Sąjungai, i 
daug lietuvių pasitraukė į 
Vakarus. Vokietijai pralai
mėjus karą, lietuviai susi
būrė į pabėgėlių stovyklas , 
sunkiausiose sąlygose, žy
mias r sportininkai pradėjo 
or ga.pl zuoti jaunimą, sporti
nei" veiklai. Rezultatai bu- 
vo puikūs.

Prasidėjus emigracijai , 
stovyklos tuštėjo su kiekvie
na diena. Lietuviai vos spė
jo koją įkelti į Kanadą, tuoj 
su entuziazmu rvžosi tęs-

IR GERAI, IR BLOGAI- 
nuomones, laiškai, atgarsiai

BALTISTIKOS STUDIJOS 
TORONTE

Šiemet Baltistikos Studijos 
buvo suorganizuotos Toronto 
U-te 10-14 gegužės.

Ši organizacija vadinasi 
Association for the Advance
ment, of Baltic Studies . Jos 
prezidentai yra: W. Nullen- 
dorf, Ivask ir lietuvis spe - 
dalioms temoms dr. R. Mi - 
siūnas ( studijavęs istoriją 
2 psi.

f 

tijoje. Neužilgo Kanadoje 
buvo įsteigtas sporto klubas 
Vytis, kuris iš lėto, nenuils
tamai pradėjo kultyvuoti be
maž visas sporto šakas. 
Klubui vadovavo žinomi 
sporto veteranai, jungdami į 
jį berniukus ir mergaites.

1951 m. kartu su JAV • 
sportininkais Vytis suruošė 
I-ąją Kanados ir JAV Olim
piadą. Vėliau tas vardas 
buvo pakeistas į Sporto Žai
dynes. Dabar ne tik Kana - 
doje, bet ir JAV, Australi - 
joje ir kitur lietuviai tęsia 
sporto tradicijas. Per spor
tą dažnai galima pasiek
ti daugiau, negu diplomati
niais sūkuriais.

Pagerbdami anų laikų 
sportininkus, dalyvaukime 
skaitlingai Pasaulio Lietu
vių Dienų šventėje? Joje 
tikriausiai sutiksime savo 
.pasiilgtus draugus, pažįsta
mus i^gal būt sporto vete
ranus ir jų palikuonius iš 
Kauno Olimpiados?

Iki pasimatymo Toronte 
Laukiame visų iš visur.

Stepas Varanka

Maskvoje).
Latvis Juris Dreifields 

buvo Toronto Konferencijos 
p-kas.

Daug buvo įdomių paskai
tų iš humanitarinės srities, 
lituanistikos. Klausytojų ne
trūko. Baltiečiai norėjo pa - 
reklamuoti savo aukštą kul - 
tūra. Vietiniai lietuviai nuo
širdžiai visus priėmė, lan
kėsi paskaitose, domėjosi, 
vaišino.

PANORAMA
SOVIETŲ, RUSIJOS 
MACHINACIJOS

Naujausia Sovietų machi
nacija vykdoma Afganistane. 
Nuvertus teisėtą valdžią - 
jos vietoje atsirado-sovie - 
tiška. Kaip tas daroma, ži- 
nbme iš Baltijos kraštų pa
vergimo būdo. Neseniai 
Egypte, Sudane, Čilėj, Por
tugalijoj net ir Artimuo - 
se Rytuose Sovietai irgi ga
na sėkmingai buvo suki
šę pirštus, bet ten gana 
na greitai tuos pirštus nu - 
degė. ..

Didžiausias Sovietų ma-t 
chinacijos centras yra Kip
ro sala. Čia įvairių tautybių 
teroristai gauna atvežtus 
Sovietų ginklus, iš čia pas - 
kirsto juos atlikti įvairius 
uždavinius. Čia ir palesti
niečių teroristų centras. Jei 
kas nori užstoti palestinie
čių laisvės siekius, tai to 
negalėtų padaryti ,nes jų va
das Arafat yra niekas kitas , 
kaip Sovietų įrankis. Nese
niai jis lankėsi Maskvoje, 
pagal komunistų tradiciją, 
išsibučiavo su visais jį pa
sitikusiais raudonaisiais ca- 
riūkais. Machinacijos veda
mos tarp arabų ir žydų, kad 
šie niekad nepasiektų taikos, 
nes tada Sovietams pranyktų 
reikiamas centras aprūpinti 
teroristais ir agentais Af
rikos nenueistovėjąsias tau
tas.

Panašios Sovietų machi
nacijos vyksta visuose pa
saulio kašrtuose, neišski
riant ir Kanados. Kas stovi 
už Quebec’o problemos du
rų, aiškiai aprašė bene žy - 
miausias šio krašto žurna
listas Peter Worthington, 
kuriam už tai dabar valdžia 
kelia bylą. Kuo tas reikalas, 
neturįs precedento demokra
tiškoje Kanadoje .pasibaigs , 
parodys netolima ateitis. A- 
merikoje panaši byla ką tik 
pasibaigė valdžios pralai
mėjimu.

Sovietų machinacijos- ap
gaulė vyksta visose srityse . 
Vienas žymiausių to įrankių 
yra propaganda. Štai, kad ir 
iš pavergtos Lietuvos siun
čiamas leidinys, pavadintas

PIRMOSIOS LIETUVOS TAUTINES OLIMPIJADOS METŲ - 1938 m. Kauno geležinkelio stotyje 
_________ laukiami vilniečiai atvykstant.

Deja, įvyko tai, kas netu - 
rėjo įvykti. Nežinia, dėl ku
rių motyvų ar iš žioplumo 
ar "žlibumo", į tas baltiečių 
paskaitas buvo pakviesti keli 
žydų tautos lektoriai ar iš 
Izraelio ar nesenai atvykę iš 
SSSR. Tie žydų lektoriai: F. 
B. Ashkėnas, E. Nodel G. 
Shneider ir kt., tiek netie
sos. su iškraipytais faktais 
pasirėmę žydų ir kitų . 
komunistų dokumentais, pri

Tarybų Lietuva. Kokiom 
spalvom nenuspalvintos to 
leidinio nuotraukos? Visa 
Lietuva - kaip gero šokola - 
do dėžės viršelio vaizdas. 
Dangaus mėlynumas toli 
pralenkęs Italijos mėlynę. 
Jei tiltas- tai padarytas iki 
horizonto, jei kaminas - tai 
iki debesų, paprastas vamz
dis nufotografuotas iš galo , 
atrodo negirdėto diametro . 
Viskas išpūsta, nucackinta, 
nulyginta pagal propagandos 
visas taisykles! O jau elek
trinės, fabrikai, pastatai- tai 
jau kažkas nepaprasto. Ir , 
žinoma, tas viskas tik so
vietų dėka. Tarytum kito - 
se pasaulio šalyse nieko pa
našaus nėra". Iš 'tikrųjų , 
niekas pasaulyje šiais da - 
lykais nebesigiria, į nes 
jie laikomi paprastais, būti- 
tinais gyvenimo reikme
nimis. Kur, kada i Amerika 
ar Kanada didžiuojasi, sa - 
kyšime, elektrinėmis, ke
liais, šaldytuvais, daugia - 
bučiais namais ir panašiai?

Tikslas, žinoma, apgauti 
pasaulį ir pačius naivesnius 
lietuvius, kurie gal nežino, 
kad dar neseniai pusplikės 
Afrikos tautos tolaus ir dar 
geresnius dalykus turi jau 
seniai.

Apgauti lietuvius - sunku, 
nes to leidinio pirmame 
puslapyje geriausioje vieto
je sudėti pavergėjo ženklai. 
Leninas sušukuota barzdele, 
Leninas ant pjedestalo,atki- 
šęs ranką, tarytum kvies - 
tų šokti mazūrą. Išsipu - 
elnę Sovietų generolai, © ša
lia jų svarbūs " aparači - 
kai" - kolonistinis elitas . 
Svetimos tautos žmonės, įsi
taisę pavergtoje Lietuvoje 
kaip inkstai taukuose. O kad 
Lietuvos gamta yra graži, - 
žinome ir be šio propagan
dinio leidinio, kuris.be abe - 
jo, ir už tai sau ima kreditą.

Machinacijos ^propagan
da eina vis stipryn, nes tos 
priemonės ir tėra likusios 
"pasaulio užėmimui". Gąz - 
dinimas pasaulį užimti vien 
tik Sovietiškų ginklų galybe 
nebeveikia, nes ta "galybė" 
jau paaiškėjo, kaip visiškas i 

šnekėjo, kad net koktu darės 
tų "faktų" klausyti. Atrodė, 
kad ne mokslo žmonės rea
liais faktais dėsto, o tiesog 
NKVD atsiųsti tarnai sunie
kinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tautas universiteto 
patalpose.

Žinoma, ten kur buvę lie
tuviai, kaip’^r-Žf red. P.Gai
da vykusiai atsikirto, gerus 
klausimus pastatė ir atsaky-, 
mo negavo, tačiau P- Mus
teikis susimaišė, nežinojo 
ką kalbėjo, ( nebuvo pasi
ruošęs arba blogas kalbėto
jas). Iš minios kalbėto kele 
tas. Pusėtinai atsikirto, bet

blefas. Vien tik neutroninės 
bombos vardas kelia sovie
tams paniką. Aną dieną 
Brežnevui pagrąsinus.kad ir
Sovietai pasigamins neutro
ninę bombą,privertė prezi
dentą Carter’į išsklaidyti šį 
mitą paprastu pareiškimu , 
jog tokios bombos Sovietai 
negalės dar ilgai pasigamin
ti, nes nežino kaip. Ta bom
ba skirta sunaikinti tam So
vietų tankų skaičiui, kuriuo 
girtis jie nepraleidžia ma
žiausios progos.

Kai dėl Žmogaus Teisių 
iškėlimo, Brežnevas savo 
laiku pareikalavo Carter1 į 
atvykti pasiaiškinti. Iš pre
zidento gavo atsakymą, jog 
neatvyks, nes neturi tam jo

kio reikalo. Kalba todėl drą
si, kad Amerikos technolo - 
gija yra Sovietams nė iš to - 
lo nepasiekiamas. Tad jiems 
niekas kitas nebelieka, kaip 
tik verstis machinacijomis , 
apgaule ir blefavimu.

Kiek Sovietai nėra išsi- 
reklamavę savo naujų, "ga
lingų" karinių ir prekybi - 
nių laivyn$? Gi pasirodo, 
kad didelių karinių laivų 
niekas nebegamina, nes jie 
bus tik geri taikiniai vis su
maniau pagamintom raketom, 
nuo kurių tie laivai netu - 
rėš galimybių nei pasislėpti, 
nei apsiginti. Gi prekybinis 
laivynas Sovietams būtinas 
pasirūpinimui maistu ir tom 
prekėm, kurių jiems visada 
dar vis trūksta. Šiais me
tais įsakyta žvejybos laivy - 
nui pasigauti 30% daugiau 
žuvies, nes,trūkstant mėsos, 
iškyla proteino stokos prob
lema. Bet kaip pagauti dau
giau žuvies, jei jų pagavi
mas svetimuose vandenyse 
vis eina sunkyn ? Sovie — 
tai neoficialiai gaudo net 
mažas žuvis, tuo nuolat su- 
eidami į koųfliktą su kitais 
kraštais. Maisto problema 
darosi tokia didelė, kad So
vietų garnizonai patys augi
na bulves, daržoves, kiaules .

Dar blogiau yra šu taip 
vadinamais "neišsemiamais" 
Rusijos žemės turtais. Tų 
turtų yra, bet jie patys'ne
lenda iš žemės, nežiūrint 
bilijoninių sumų pagalbos, 
kurią teikia laisvas pasaulis 
technologijos pavidale. Ben
zino kaina jau padvigubėjo,

nebuvo pasiruošę statisti
niais faktais. Geriausiai at
kirto prof. Slavėnas, bet ir
gi buvo užkluptas nesi ruošęs.

Tikrai molts ii š kai tuos žy
delius "apramino" Kent uni
versiteto prof. I. Cadzow su 
tema "Jewish life in Lithu
ania". Bet žycteliai savo pa
darė. Pabaltijo tautas ap - 
šmeižė per T. V. , Globe 
news 10v. T. V. parodė kal
bančius 3 žydelius ir paste
bėjo, kad "Baltic Nations" 
prisidėjo, prie žydų šaudy
mo. T. V. visai neparodė., ką 
lietuviai į tai atsakė, kaip 
atsikirto prieš melą. 

ir ekspertų nuomone, sovie
tams prieš aids stovi sun - 
ki, energijos krizė, galin - 
ti sukrėsti šią sistemą iš 
pagrindų už kokių 4-5 metų.

Nežiūrint Sovietų pasigy
rimo didele pažanga, viduti
nis žmogaus uždarbis yra, 
palyginti, labai žemas -apie 
100 doi. mėnesiui. To - 
dėl korupcija, sukčiavimas 
mas ir tiesiog, vagiliavimas 
yra visuotinas. Gerai gyve
na tik komunistai funkcio
nieriai, tuo keldami visoke
riopą neapykantą prieš save.

Daugybė panašių daly - 
kų rodo Sovietų žengimą 
prarajos linkme. Jei nebė
ra tokios priespaudos, per
sekiojimo kaip senesniais 
laikais, tai suprantama, 
n e todėl, kad sovietai pasi
darė žmoniškesni,bet todėl, 
kad jie nebeturi jėgų sus - 
tabdyti "upės bėgimo". Kiek
vienas žmogus yra pririštas 
prie menkai apmokamo dar
bo, kad gelbėtų Sovietų eko
nominį gyvenimą. Tebešau - 
kiama pagaminti daugiau, 
dirbti sunkiau ir ilgiau, tap
ti "savanoriais" dirbant 
viršvalandžius už dyką, dėl 
to pradeda bruzdėti ir dar
bininkija.

Ilgainiui Sovietų machina
cijos turės vienaip ar ki
taip pasibaigti, nes pasaulis 
vis labiau jas permato ir 
darosi vis drąsesnis tai pa
rodyti.

To viso akyvaizdojė, aiš
ku, kad pavergtų bei gyve
nančių kituose kraštuose 
žmonių laisvės veikla darosi 
vis efektingesnė ir ją reikia 
tik didinti.

S. Šetkus 
St. Catharines

• Pasaulio Lietuvių Dienų in - 
formacijos būstinė įsikūrė To
ronto Lietuvių Narriuosę ir in - 
formacija teikiama vakarais 
6-10 vai. tel:532-2911. Taip 
pat galima jau įsigyti bilietų 
į Dainų Šventę ir Sporto Žai
dynes. Sekmadieniais bilietus 
bus galima įsigyti Toronto 
Prisikėlimo Parapijoje, Lie
tuvos kankinių parapijoje ir 
Toronto Lietuvių Namuose 
popiečių metu. Čikagoje bi
lietus galima įsigyti J. Vaz 
nelio Gifts International Ine. 
prekyboje.

PLD Informacija.

Taipgi "Globe and Mail" 
dienraštis geg. U, 12 aprašė 
kad lietuviai ir latviai SS 
šaudė žydus talkininkaujant 
naciams. Toronto lietuvių 
latvių ir estų visuomenė la
bai pasipiktino AABS į pro- 
fesoriukais, ypač Misiūnu, 
kam kvietė žydus į baltų di
skusijas , kad šmeižtų tautas 
Trys tautos turi savų profe
sorių įvairioms temoms , 
kam kviesti iš Izraelio. To
rontiškiai buvo sujaudinti ir 
apvilti.

Gana tokių provokatoriškų 
konferencijų. Kalbant apie 
Lietuvos valstybę, reikia 
pirma pasitarti su Lietuvos 
diplomatija,Vilku ir kt. pro
tingais veiksniais, i Vienas 
daktarėlis neturi teisės teis
ti, dėti ant svarstyklių Tau
tos problemų.

Tuo labiau, kad "gudrusis11 
daktariukas nesugebėjo ap
ginti, tylėjo kaip,., kurčias, 
nepasiruošęs.

SSSR iškaistos knygos nėra 
objektyvios, daugiau šmei
žiančios. Vyrai, gana juokus 
krėsti iš žuvusių Lietuvos 
partizanų; Buvusieji sukilu
sios 1941 m. vyriausybės na
riai - apginkite didvyrius ir 
atmeskite šmeižtus. Lietuva 
jokių SS dalinių iš -lietuvių 
neturėjo. Tokiu aabs organi 
zatorių Torontas nepageidau 
ja.

Petras Rudminas, 
Toronto, Ont.
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Lenkai turistai apie Vilnių,
Dabar Vilnių lanko daug 

turistų, ypač iš Sovietų Są
jungos satelitinių valstybių . 
Iš Vakarų pasaulio, be lie
tuvių, tik vienas kitas retas 
žurnalistas ar turistas,ku
riems yra rodoma tik tas , 
kas yra Maskvos numatyta ir 
leidžiama parodyti.

JAV lenkų savaitraštis 
tlwlazda Polarna’nr 18, š. m. 
gegužės 6 d.,paskelbė Bar
baros Moroz straipsnį Stare 
l nove Wilno- Senas ir nau
jas Vilnius. Ji rašo,kad pir
mas privalomas susipažini
mas su Vilniumi vyksta lei
džiantis Aeroflot lėktuvui, 
šu pažlndlnlmą atlieka lėktu
vo tarnautoja, Ji sako,kad 
Vilnius yra įkurtas 1323 m . 
kunigaikščio Gedimino.Kaž
kodėl vengia paminėti, kad 
lietuvio kunigaikščio. Vilnius 
tapo,tęsia toliau tarnautoja, 
svarbiu prekybos, amatų ir 
kultūros centru. 1579 m. 
mieste buvo įkurtas unlver- 
s Itetas, tas pats, kur lame 
studijavo Adomas Mickevi
čius. Toji mokslo įstaiga 
ruošiasi švęsti 400 m. su- 
:aktį..

Šiandieną Vilnius turi 450 
tūkstančių gyventojų. Skat-

das I atskiroje vietoje, kad 
balkonai nebūtų apkabinti į - 
vairių spalvų ’’vėliavomis” . 
Kvartalo atmosfera yra la
bai maloni poilsiui. Apsi
pirkti galima vietoje,pavil
jonų krautuvėje. Pavalgyti 
bare ar valgykloje-restora
ne. Už gyvenamo kvartalo 
randasi pramogų ir sporto 
aikštės. Visas Vilnius yra 
apsuptas mišku. Miške ran
das l darbininkų poilsio na
mai ir kabinos. Kitoje vleš- 
kel lo pus ėję randas l studentų 
miestelis pastatytas miške .

Miesto centre, išskyrus 
senamiestį, vyksta statybos. 
Statomi gyvenamieji blokai , 
viešbučiai ir įvairūs kiti 
pastatai. Trumpam vizitui 
senas ir naujas Vilnius duo - 
da tik truputį supratimo apie 
to miesto nepaprastą grožį . 
Atmintyje lieka siauros se
nos istorinės gatvelės, gotl- 
ko pastatai, romantiškos ka- 
vlnėlės, galerijos, muziejai, 
kur be išimties pirmoje vie
toje randas l lietuviškas tur
tas- gintaras. Virš Vilniaus 
yra iškilę du aukšti bokštai , 
kalne - praeities slmbolte- 
Gedlmlno kalno piles griu
vėsiai ir kitas, 390 metrų te

levizijos bokštas. Sakoma , Vilnius plečiasi ir' darosi 
kad tai Vilniaus ’’Ostankino”* vis gražesnis.

VILNIAUS TELEVIZIJOS BOKŠTAS

Kad Vilnius, sena Lietuvos 
Istorinė sostinė buvo tikrai 
gražus ir romantiškas 
miestas, tai yra tikras fak
tas . Kas jame nors ir trum
pai gyveno, jį pamilo. Apie 
Vantų rašė poetai, rašytojai, 
keliautojai. Jame gyveno Ir 
lankėsi karaliai, kunigaikš
čiai, garsūs karo vadai, Na - 
poleonas jame turėjo net 
meilužę. Vflnlus Išauklė
jo daugelį garsių asmenų . 
VQnius taip pat pergyveno 
daug skaudžių , šiurpulingų 
dienų. Vttntuje pralieta daug 
kraujo nuo kryžuočlų laikų 
iki šių dienų. Jame buvo pa
karti Ir sušaudyti 1863 metų 
lietuvių sukaktų vadai. Mu
ravjovas visiems amžiams 
paliko Vttnluje kruvinus pėd
sakus. 2-jo karo metu naciai 
varnų pavertė žydų mas Intu 
kapinynu ir Lietuvai primetė 
kruviną dėmę. Rusų okupa - 
cljos metais Vttnlus buvo 
žiauriai apiplėštas. Žmonės 
Išgabenti į Sibirą ar išžudyti 
vietoje.Po vokiečių, vėl ru
sams okupavus netik Vantų, 
bet ir visą Lietuvą, dabar 
varnus lietuvių pastangomis 
yra gražinamas;ne taip,kaip 
buvo kad apleistas lenkų o- 
kupacljos metais. Gaila tik , 
kad Vttnlus ir Lietuva nėra 
nepriklausomi Ir laisvi.

Svetimam turistui Vttnlus

daro gražų ir malonų įspū - 
dį. Jam atrodo, kad viskas 
yra normalu- romantiška ir 
gražu. Lietuviai Išeiviai Vi
nių aplanko ne dėl to, kad to 
nori, bet tai yra daroma pa
gal komunistų planą. Lietu
viai lankytojai, kurie nematė 
savo artimųjų Ilgus -metus , 
norėtų su jais pabūvotl Ilgiau, 
Bet jie yra verčiami praleis
ti tam tikrą laiką Maskvoje , 
Minske ar kur kitur,tik ne 
Lietuvoje.

Nuo to laiko, kai Vttnlus 
nusikratė Lenkijos okupaci
jos yra bemaž praėję 40 m . 
Per 5-6 metus Vilnius netu
rėjo ‘sąlygų vystytis.Tačiau, 
nuo 1945 m., kai Maskvos 
parėdymu tapo Lietuvos res
publikos sostine,prasiplėtė , 
ir tai visai normalu, tai joks 
stebuklas.

Pilnai tikiu, jeigu Lietuva 
būtų laisva ir turėtų Vilnių 
- jis atrodytų dar gražesnis 
ir mielesnis. Dabartinė o- 
kupuota Lietuva naudojasi 
tik tuoml, ką ji gauna Iš sa
vo didelio, netikro ”brollo” . 
Tikiu, kad ateityje Vilnius 
bus laisvas Ir gražesnis ne
gu dabar. Neabejotinai Vii - 
nius turi savotišką paslap
tingą patraukiamąją jėgą. 
Kas jame gyveno, -Ilgisi jo •

Stepas Varanka
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baltljo respubltkose.Vtt.maus 
Išdirbiniai yra eksportuoja
mi į 40 valstybių. Vttnlus 
yra Lietuvos sostinė ir cent
ras mokslinio tr kultūrinio 
gyvenimo.Su miestu yra su
rištos žinomų įvairių tau
tų žmonių pavardės.

Tai reta proga žvilgterėti 
į Vilnių,kuris yra taip gerai 
žinomas Iš poezijos ir lite
ratūros. Malonu yra pa - 
slvalkščlotl ir pamatyti sa - 
vo akimis istorines vietas , 
gatves, paminklus Ir muzie
jus. Smagu juos paliesti sa
vo rankomis,apžiūrėti sena
miestį, gotikos šedevrą šv. 
Onos bažnyčios pastatą Iš 
raudonų plytų. Aplankyti se
ną s taurą Pilies gatvę Ir 18 
šimtmečio pastatą nr. 11, ku
riame gyveno Adomas Mic
kevičius. Apie tai skelbia, 
lenkų kalboje įmūryta pa
minklinė lenta. Šiuo metu 
pastatas yra remontuojamas, 
į vidų neįleidžiama. Taip pat 
yra remontuojami Ir kiti 
pastatai, kurie priklauso 
prie universiteto.

Netoli randasi garsūs 
Aušros Vartai, kuriuos tu
ristai gausiai lanko.apžtūrl- 
nėja Ir stebisi auksu bliz
gančiais Aušros Vartų Dievo 
Motinos papuošalais ir pa
veikslu. Paveikslą,kuris yra 
po stiklu, galima matyti Iš 
gatvės, Ir Iš arti. Jį lanko ir 
tikintieji tr turistai.

Senam Vttnlul dar pri
klauso ' Žvėrynas ? su ma
žais mediniais namukais Ir 
darželiais. 18 šimtmetyje 
čia prasidėdavo medžioklės . 
Miesto savivaldybė nutarė 
tuos namukus palikti tokius , 
kokie buvo, gerinti juos tik 
Iš vidaus.

Vilniečiai džiaugiasi nau
jais miesto kvartalais. Pra
džią jiems davė Žirmūnai*, 
kurie yra pastatyti ant aukš
to Neries kranto. Už Žirmū
nų kompleksą architektė Bl - 
rutė Kasperavičienė 1968 m . 
gavo valstybinę premiją.Dar 
gražesnis kvartalas už Žir
mūnus yra "Lazdynai? 4, 9 ir 
1O aukštų pastatai, išdėstyti 
miške tarp eglaičių ir i pu
šaičių. Čia nebuvo kertami 
medžiai, kad užleistų vietą 
pastatui. Pastatai buvo pla
nuojami, kad nereikėtų nai
kinti medžių. Kai kurte pas - 
tatai turi atviros knygos for
mą. Pastatyti mašinoms vie
tos randasi už gyvenamų 
pastatų miške. Baltiniams 
džiovinti vieta taip pat ran- 
1978.V.24

Akimirkos 1977-jų Europoje 
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Alfonsas Nakas
(Tq»a iš praeito numerio)

Pagal tvarkaraštį turėjom 
išskristi 5:35 po pietų. Mūsų 
lėktuvas, kaip minėjau, Pan 
Am bendrovės, Tai spraus- 
minis 747 tipo milžinas, su 
puspenkto šimto patogių kė
džių keleiviams. Skrydžio nu
meris - 54. Pradėjo leisti ly
giai šeštą. Manau sau, už
trukome tik dešimt minučių. 
Dairausi. Gal tik pora šimtų 
žmonių. Pustuštis į Europą? 
Pačiame vasaros vidury? O 
Margaretė vis gąsdino, kad. 
tokiu laiku, jeigu pavėluotu
me, vietų pritrūktų. Nė.Mar 
■garetė beveik neklydo. Jis 
prisipildys. Jei ne iki pasku
tinės vietos, tai labai maža 
tuščių liks. Betgi mes jau stu 
miamės nuo krantinės, nuo 
rampos. Tai kada ir kur? 
Tuojau už poros valandų , 
Bostone. Leisimės Bostone? 
Margaretė ne kartą man tvir
tino: ja, ja, direct flight to j 
London. Dabar, kelionę pra
dedant, man buvo išaiškinta. 
Direct flight reiškia be per
sėdimo, bet nebūtinai be nu
sileidimo. Tai reiškia, kad 
Detroite įsėdę,, jei nori ir 
gali, užmik ir tave pažadins 
Londone. Ir tavo bagažas 
kartu važiuos - jokio pavo
jaus perkraustant jį pasiųst 
į kitą pasaulio galą. Jei dar . 
pyksti dėl Bostono, atsimink 
kelionę prieš penkerius me
tus. Tuomet pirma skridai 
iki New Yorko, o ten ne tik 
į kitą lėktuvą, bet ir į kita 
aerodromą turėjai baladotis 
su visais lagaminais. Džiau
kis ir tylėk.

Džiaugiuosi ir tuliu.
Mūsų vietos truputį į užpa

kalį nuo dešinio sparno. Vi
dai leidžiame sėsti prie lan
go. Ji lėktuve pirmąjį kartą. 
Kiti penki jau buvome skrai
dę. Visi čia pat , Amerikoje,
mažesniais lėktuvais . Tik aš Vida prie lango porą minu- KeLos sekundės pašėlusio 
vienas "Atlantą .nugalėjęs !člų gerai jautėsi. Ramiai ste greičio. Staigus lėtėiimas. 
anksčiau. Užtat ir vadas. .. bėjo tolstančios žemės gro- Vėžliu prislenkame prie
Aplink mus keleiviai tylūs. 
Tik mes visi šeši įdegame, 
juokus krečiame.

Sėduosi šalia Vidos, kad 
tik arčiau lango. Rankose 
bloknotas ir šratinukas. Kur 
tik skrendu, vis registruoju 
kilimo ir nusileidimo laiką.
Kvailas įprotis, bet "negaliu mos ribos ir leido atsisegti 
padėt". diržus, apsikeitėme vietomis

Į kilimo taką pajudam 6:16. 
Įsivaizduokite: per. 16 minu - 
čių susodino porą Šimtų ke - 
leivių. Tuomet nesistebėjau, 
bet dabar, aprašydamas,gal
vą kraipau. Palaukite, apra
šysiu., kaip buvo sodinami 
Romoje. Bet tas nuotykis - 
dar toli, už penkių savaičių . 
ir daugelio puslapių.

Pavakario saulė plieskia 
milžiniško aerodromo plo
tus. Žinau, kad ji dar karšta. 
Ji Liks karšta iki paskutinis 
spindulys panirs už horizon
to. Ir tvankus bus vakaras. O 
čia vėsu patogu.

Lėktuvai šen ir ten. Vieni, 
kaip dideli vabalai, tupėdami 
"ilsisi". Kiti juda į kilimo 
taką ar nusileidę bėga prie 
iškrovimo rampų.Gal kas 
minutę ar dvi, vis kitas pa
sileidžia taku smarkyn, 1 ir 
smarkyn iki atsiplėšia nuo 
kieto cemento.

Prieš mus takas jau tuš
čias. Lėtai sukame Į jį ir 
sustojam. Laikrodis rodo 
6:23. Visi garsai nuščiūva. 
Mūsų milžinas, tartum bėgi
kas, prieš pašokdamas,susi- 
kaupia. Staiga motorai ima 
kriokti .Viskas lengvai virpa. 
Truktelia. Pasileidžiame. 
Spartyn, spartyn. Pro šalį 
lekia "vabalų" pilni takai, 
autobusiukai, žmogeliūkščiai. 
Kylame lygiai 6:24. Nugara 
prilimpa prie kėdės atlašo. 
Už lango giedras dangus. Ai, 
ta gili plieninė žydrynė. Ai, 
tas besi vartai i ojąs miestas. 
Čia saulė, atsimušusi nuo 
sparno skardos, verčia merk
tis. Čia miesto kvartalų spal 
vos, po staigaus posūkio, ple 
čia vyzdžius. Kylant, kai 
kramtau gumą, ar bent kai 
atvira burna, mano ausys 
mažai reaguoja. Su ausimis 
visada man blogiau, kai lei
džiamės.

Mūsų skyrių aptarnauja dvi 
stiuardesės. Viena ' .lininių 
plaukų, labai graži mergytė, 
anglė. Kita šatenė, kalifor - 
nietė. Dar tebelaukiant eilės 
Į kilimo taką jos jau atliko 
savo pantomininį vaidinimą, 
savotišką išraiškos šokį.de- 
monstruodamos gelbėjimosi 
priemones, jeigu atsitiktų.*. 
Dabar dvyliką minučių mes 
ore, 37, 000 pėdų aukštyje. 
Jos nešioja vyną. Kiekvie - 
na m po mažytį buteliuką. 
Veltui. Visi gardžuojamės 
vynu. O Vida .vargšelė, "va
žiuoja į Rygą". Stiuardesės 
skuba dalinti pavakarius. 
Skanus maistas ir karališka 
kava. Vida atsisako valgyti. 
Jai bloga iki Bostono.

Prie Bostono priartėjome 
pusėj aštuntos. Dar dešimt 
minučių ir lėktuvas nuslydo 
žemiau debesų. Ne, dar ne
si leidžiame,Tik sukiojamės, 
tartum vietos nutūpti neras
dami. Grupelės dangoraižių. 
Baltų namelių čiukurai. Cis
ternų šviesiai pilkos kepurės. 
Vanduo. Salelės. Pilkšva ža
luma. Motorinių laivelių bal - 
ti takai. Ir .baltos bangelių 
keteros. Vėl salelės ir įląn- 
kėlės. Paplūdymių .smėlis. 
Pavakario ūkai. Baltos vilos. 
Raudini ir pilki stogai. Miš
ko tamsus žalumas. Vėl na
meliai. Sukam j dešinę Stiu
ardesės skelbia aerodromą. 
O saulė visai prie žemyno. 
Didelės Atlanto bangos plaka 
krantą. Toks skaidrus jų ke
terų baltumas. Taip viskas 
ryšku. Žiū, autostrada.Au- 
tomobilių, kaip degtukų dė
žučių voros, .nameliai, it 
žaislų kaladėlės. Įlanka po į- 
lankos. Būrinių laivų regata. 
Gal šimtas jų, gal ir šimtai. 
Nespėju skaičiuoti, Baisiai 
užpuolė ausys. Ratai • trink
telia Į cemento juostą. 7:50.

žybes. Bet staigus posūkis. 
Išsilyginam. Vėl posūkis ... 
Miestas per langą lipa. Kaip 
milžiniški šuoliai milžinišr- 
kose sūpuoklėse. Net mane 
briklumas paėmė. Vida nu - 
sigręžė nuo lango. Užsimer
kė. Kai pakilome iki reiki a-

rampos . Prlsj jungiam prie 
"armonikos dumplių". La - 
bas. Bostonai.

Tik kartą teko šiame mies
te keletą valandų pabūti. 
Dėdė Jonas’ iš Waterbiurlo 
buvo mus atsivežęs . Keleivį 
lankėme, didžiulį lietuvių
klubą, porą privačių Souix«- 
Bostono namų. Buvome nu

sigavę iki Cape Code. Grįž
dami įklimpome Į pavakario 
judėjimą - nepajudėjimą ir 
truko valandą ar daugiau iš 
miesto išsimušti. Tai buvo 
prieš kelioliką metų, dar su 
mažais vaikais. Dėdė Jonas 
atgulė Waterburio kapinai
tėse. Dėdę Petrą palaidojo
me Meriden1 e. Kelionės Į 
Naująja Angliją mums pasi
baigė. Nebeprisiruošėm nė 
į Bostoną, nors buvome ža
dėję.

Bostone žadam tupėti apie 
valandą. Norite pasivaikščio
ti ? Prašome. Tik nepavė - 
luokite. Valandą sėdėti, pa
skui dar penkias ar šešias 
skristi? Pasivaikščiokim. 
Visai be tikslo? Tikslą gali
ma susikurti. Antai,Detroite 
nenupirkom duty-free gėri - 
mų. O Vilniuje reikėtų gimi
nėms butelį - kitą pastatyti. 
Va, kur tikslas išlipti iš lėk
tuvo. Išeiname Janė, Jonas, 
Vanda ir aš. Erdvios, šva - 
rios halės. Kaip visuose A- 
merikos didmiesčių aerodro
muose. (Atvirai kalbant, tas 
prakeiktai gramozdiškas žo
dis "aerodromas" man bai
siai nepatinka. Vengiu jo 
klek galėdamas, bet kaip tu 
išvengsi, kai oru reikia at- 
sickxrti Europoj ? Kalbininkai 
Lietuvoje ieškojo pakaitalų, 
bet niekaip negalėjo išsiva
duoti iš kvailo "aero". Taip 
ir liko mažai geresnis aero- 
portas ir aerouostas. Bet ko
dėl gi negalima buvo keisti į 
or juostą, o dėl patogumo, 
antrąją o išmetus liktų trl- 
sklemenis or-uos-tas ?■ Sa- 
kykite, kas blogo su oruos- 
tu ? Čia tik sugestija . Savo 
rašiny, dantį sukandęs, iki 
galo vartosiu aerodromą. )

Judėjimas čia mažesnis, 
negu Detroite. Daug mažes
nis pats miestas. Be to, juk 
tai didžiojo babelio New Yor
ko tolimasis priemiestis. Ne
pykite , bostoniškiai; • kalbu 
keliautojų terminais. Ne kar
tą girdėjau pasakojant ir akai 
čiau, kad kai New Yorke ne
bėra kur leistis, valandą - 
kitą pasisukioję, lėktuvai nu
kreipiami į Bostoną. . . .

Duty-free produktai turėtų 
būti labai pigūs. Ypač gėri
mai. Iš bravorams artimų 
žmonių girdėjau, kad geriau
sios degtinės butelis pagami
namas už mažiau negu vieną 
dolerį, .Kainą, išpučia kelių 
šimtų nuošimčių akcizo bei 
kitokį mokesčiai ir urmo bei 
mažmenų pirkliui. Anksčiau 

duty-free prekės ir būdavo 
pigios. Visi keleiviai prie jų 
kibdavo kaip musės prie me
daus . O dabar ? Niio tvirtų, 
Michigan© valstijos centas 
centan sureguliuotų Detroito 
kainų, čia kainos skyrėsi la
bai nedaug. Gal doleriu ar 
dviem mažiau už škotiškos 
ir konjako butelį.Stebėjomes 
cigarečių kainom: jos Bos
tono duty-free krautuvėje 
buvo tokios pat, kaip Det
roito maisto krautuvėse (su
permarketuose), < arba dar ‘° 
keliolika centų brangesnės.' 
Cigarečių čia ir nepirkom. 
Bet gėrimo keletą butelių už
sisakėm. Detroite būtume pir-‘ 
kę ir reguliaria kaina. Čia 
iš viso keletą dolerių sutau
pėm ir iki šiol nereikėjo tam-' 
pytis nešiojantis.

Prie rampos "dumplių" tu
rėjome gerokai palaukti. Pir
ma Leido naujus keleivius 
bostonlškius ir skirstė juos į 
vietas. Tuomet detroltišklam 
atvežė vežimą butelių ir pa
gal numerius Išdalino. Grį
žęs į savo vietą per langą ma - 
čiau juodutėlę naktį ir žibu
rius. Šitaip sutemę , o tik 
8:45? Atsikvošėjau. Skridome 
gi Į rytus, 700 su viršum my
lių nuo saulės. , Štai kodėl ji 
pasislėpė, kai Detrbite dar 
tik arti laidos.

Atsistumiam nuo rampos. 
Tos abi uniformuotos gražuo
lės vėl šoka savo lėtą baletą 
ir rodo baltus dantukus. Jei
gu nelaimė, tai siekite ranka 
po sėdyne ir rasite. .. Šitaip 
va, užsidėkite kaukę, kad 
gautumėte okslgeno, atsipra
šau, vandenilio. Jeigu nutūp
tume Į Atlantą, Šitaip va, už
sidėkite kuprinėlę, kuri Jus 
laikys vandens paviršiuje. Va
landą, dieną, tris dienas... 
Gal atskris helikopteriai, at
siprašau, malūnsparniai, iš 
Newfundlando ar Švedijos ir 
jus išgraibys, kad tęs tume 
savo turistinę kelionėlę. Tai 
gi, taigi. Plūduriuokite sau 
vėsiam vandeny, pasišnekė- . 
darni, į laikrodėlius pažvelg
dami, iš butelio duty-free 
škotiškos patraukdami. Kas 
žino, gal ir uždalnuotumėt ? 
Šitaip gražiai šypsosi mėly
nos panelytės. Šitaip gerai 
Išmokę aiškinti ir grakščiai 
gestikuliuoti. .Nekrlslme, 
mergytės, į Atlantą. Ką jūs 
čia ? Mes pirma į Londoną 
norim. / Paskui į Varšuvą, 
Vilnių ir į daugelį Europos 
miestų. Bet į Jus pasižiūrė
ti - akims nekenkia. (B.d.)
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
LIETUVAITĖS PERSONAŽAS PIRM A E I L ĖJĘ 

F I L M O J E

man teatre Chicagoje studi
javo vaidybą. Sulaukusi 16 m. 
pradeda gyventi savarankiš
kai, dirbdama, kas pakliuvo. 
Su Alan Arkin(neseniai vai -

1976 m.filmų pasaulyje iš
garsėjo Rockey, filmą para
šyta aktoriaus, kuris joje 
vaidino pagrindinį vaidmenį, 
Silvester Stallone. Filmos 
herojus- atkaklus boksinin - 
kas, pradėjęs iš nieko ir pa
siekęs pasaulinės garbės. 
Filmos nuo ši r durnas, pap
rastumas bei skirtingumas 
nustebino ir maloniai nutei
kė daugelį milijonų žiūrovų.

Rocky premjerai buvau 
pakviestas MGM studijon. Po 
jos buvome vaišinami ge - 
riausiu, daugelio rūšių šal-: 
tu ir šiltu maistu, prakil
niais gėrimais.

Kai buvau pristatytas kaip 
lietuvių spaudos atstovas 
Silvester Stallone, ji a nuste
bęs paklausė, ar dar yra iš
likusių lietuvių, leigvai šyp
telėdamas. Aš jam lengvai 
kumštimi sudaviauįjo spor
tiniais marškiniais aptemptą 
tvirtą krūtinę, tardamas: ar 
norite pasiboksuoti su išli
kusiu lietuviu?

Jisai šyppojosl, tuojau 
pradėjo juoktis, žiūrėdamas 
į mano akiniuotą, ilgoką ir 
jokio bokso smūgio negalin
čią atlaikyti nosį. Net paė
mė ranką toje vietoje, kur 
pas boksininkus turėtų būti 

PAŽINKIME PRAEITĮ l
ALEXANDER GRANT ( tęsinys iš NL nr. 17,1978 m. balandžio 26 d.)

Scott land

FARSTOS DISKAS IR LIETUVIŲ KALBA

raumenų pynės. Mano ran
koje apčiuopė, tur būt, susi
vėlusių marškinių susi dvi
linka vi mą. ..

- Tai kaip, boksuosimės , 
ar ne ? Ar žinote, lietuviai 
neblogesni boksininkai, už 
italus ? Tik mūsų mažiau, 
jei eilėje išsirikiuotumėte.

Po geros valandos, atsis
veikinant, jam tariau:

-Esu dėkingas, kad kauty - 
nes atidėjote. Bet nepa
mirškite lietuvių. Pažadate ?

- Pažadu, - atsakė Syl
vester Stallone.

Tada viskas atrodė juo - 
kai. Kai 1978 m. pakvietė į 
Academy of Motion Pictures 
filmos premjerai F. I. S. T . 
su Sylvester St allone, jau 
buvau girdėjęs, kad tame fil
me pagrindinę moters rolę 
vaidina aktorė, vaizduojanti 
lietuvaitę. Apie tai pasakiau 
greta sėdėjusiam latvių 
spaudos atstovui, kuris apie 
tai nieko nežinojo. Tiktai 
tarė, būtų nepaprastas gar
sinimas lietuviams, nes da
bar Sylvester Stallone yra 
pasaulinė garsenybė ir gre
ta jo buvimas filme taip pat 
pat būtų išgirsta pasaulyje .

F.I. S. T. reiškia Federa
tion of Interstate Truckers, 

atsieit sunkvežimių darbi
ninkų sąjunga. Tiesioginiai, 
darbininkų išnaudojimo ir jų 
organizavimosi sunkumus 
vaizduojančios filmos, be 
prieš eilę metų buvusios 
puikios filmos On The Wa
terfront, nėra matyta. O toji 
tema yra labai aktuali ir 
garantuotai - . milijonai su 
darbu susijusių asmenų to
kios rūšies filmą norės pa
matyti, ypatingai, jei tenai 
pagrindiniai vaidina garse
nybė.

Kokią vietą skiria tame 
filmoje lietuvaitę vaidinan
čiai moteriai? - galvojau, 
pradėjęs stebėti veiksmą.

Štai- graži, santūri mer
gina bare. Ar tai ji bus ta 
lietuvaitė? - Ne,kita.

Maždaug apie 1930 metus 
vyko skausmingas unijų or
ganizavimas JAV-se. Kom - 
panijų šeimininkai brutališ - 
klausiai numalšindavo .ban
dančius į unijas įstoti dar
bininkus organizatorius 
mirtinai kartais sumušdami 
ir nušaudami. Vienas tokių 
organizatorių buvo vienas iš 
Vengrijos atvykęs jaunas , 
tvirtas vyras,čia vadinamas 
Johnny Kovak, kurį vaidina 
Stallone. Jis organizuoja 

sunkvežimių tarnautojus . 
Pavojingo darbo pradžioje 
sutinka gražią merginą , 
šviesiaplaukę, aukštą, liesą , 
gulbės kaklu, žaviomis aki - 
mis. Ji eina į darbą. Jis ją 
užkalbina, siūlosi pavėžyti. 
Ji nenori su juo kalbėti. Jis 
klausia, kokios tautybės, gal 
lenkė'.

- Nei Aš esu lietuvaitė, - 
atsakė.

- Aš maniau, kad jau nėra 
daugiau išlikusių lietuvių, - 
jis tarė. Aš net krūptelėjau. 
Juk tokį pat sakinį jis man 
pasakė prieš porą metų. Ar 
supuolimas ? Gal kada bus 
progos jį paklausti.

Lietuvaitę vaidina Melin
da Dillon. Filmoje ji puiki’. 
Ir tai sakau ne dėl to, kad ji 
vaidina lietuvaitę, bet tikrai 
yra puiki. Kas ji tokia?

Melinda Dillon yra gimusi 
Hope, Arkansas valstijoje, 
JAV-se. Tėvams persisky - 
rus, ji gyveno su motina ir 
patėviu, kariuomenės pulki - 
ninku, Alabama valstijoj.Vo - 
kietijoje, Georgija, Kansas 
valstijose ir kitur, kur bu - 
vo patėvio tarnyba.

Baigusi Hyde Park gimna- 
.ziją Chlcagoje, gavo Sarah 
Siddon stipendiją ir Good-

dinęs Simą Kudlrką)'ir Zoh-
ra Lampert dalyvauja Se - 
cond City Cabaret Co. Gy - 
vena New Yorke, Washing
tone DC ir kt.

Vaidino garsiose, pasauli
nėse filmose:"Who is Aff
right of Virginia Wolf ? , 
Bound for Glory, Slap Shot, 
Close Encounters of The 
Third Kind. Ji buvo pasie - 
kusi visuotinio garso. Ma
sės žmonių ieškojo jos auto
grafų, nuotraukų, pasikalbė - 
jimų. Gavo eilę žymenų . 
Laimėjimai atėjo staiga ir 
taip netikėtai, kad ji susirgo 
ir atsigulė ligoninėn. Buvo 
ilgesnė darbo pertrauka. Da
bar su Šia filmą jos vardas 
nuskamba filmų pasaulyje. Ji 
yra išsiskyrusi, augina 12 m. 
sūnų Richard Wilbur, gyve
na Kalifornijoje.

Šioje filmoje Stallone ne
lengvai ją prisikalbina. Su - 
tinka su juos susitikti, bet - 
jis negali net prisiliesti prie 
jos. Kartą, kiek nugėręs, jis 
atvykęs prie jos buto, stip
riai kumščiu beldžiasi į jos 
duris. Ji atsidaro ir sako, 
kad daugiau su juo nesusi
tiks.

- Jei nori su manim drau
gauti, turi atvykti su gėlėm, 
susitikti su mano motina ir 
gauti jos leidimą. Turi būti 
mandagus ir gerbti mane.

Nusivylęs ir ant laiptų sė
dinčių kaimynų pajuoktas . 
nueina. Bet po kelių dienų 
sugrįžta ... su raudonomis 
rožėmis, švelnutėliai pasi
beldžia. Duris atidaro jos 
motina, ppnįa ^ęrinkas, ku - 
rlą vaidina Elena Karam ,

taip pat įtikinamai, galinti 
sudaryti garbę kiekvienos 
tautos motinai. Ji paklausia 
atsilankiusio gerbėjo:

- Ar jūs lietuvis ?
Jis santūriai, lyg gailėda

masis , atsako:
- Ne, ėsu vengras...
Motina pašaukia dukterį . 

Ši pasirodo pulki, kukliai ap
sirengusi. Išeinant, motina 
jai lietuviškai pasako: "Būk 
gera mergaitė"*. Ištarta su 
svetimu akcentu, bet galima 
aiškiai suprasti.

Dar po klek laiko- jų ve
dybos. Pradeda groti veng
rišką muziką, bet tuojau gir
dėti ir lietuviška. Visi šoka. 
Iškilmių salė, kur jaunieji 
šoka, dekoruota lietuvių tau
tiniais raštais. Pasakyčiau , 
net lietuviškiau, nei kartais 
tikrų užsienio lietuvių vedy
bų ceremonijose....

Kas parašė šį veikalą ? 
Vengras Joe Eszterhas ir 
Stallone. Pirmasis, gimęs 
Vengrijoje, reporteris, dir
bęs Cleveland Plain Dealer. 
Yra rašęs amerikiečių lei
diniui Rolling Stone, ir ro - 
manus. F.I. S. T. yra iš
leista kišeniniu leidiniu. Nu
sipirkite 1.

Filmos producentas ir di
rektorius yra Norman Jew f 
ison. Jo 14 filmų yra gavu - 
sios premijas, 26 buvo pa
siūlytos Filmų Akademijos 
premijoms.

Filmoje vaidina visa eilė 
gerų aktorių.

Baigiamoji Šio filmo min
tis- smūgių nebeprilmsime. 
Negalima laimėti kautynių 
vien gaunant smūgius. Nle- 
kas nelaimi tik priimdamas 
smūgius.

Filmą įdomi, nors joje ne
maža žiaurumo. Kai kurie 
nušauti, kiti baisiai sumušti. 
Tokia buvo tikrovė, pana - 
šiai atsitinka dar ir dabar, 
kartaią.,^., j, . , a

Algirdas Gustaitis

Įvadinės prielaidos galėjo būti ir visiškai klaidingos . 
Vis dėl to, jos gali parodyti teisingą tyrinėjimo pasirinktą 
kelią, jeigu bus pagrindinai išnagrinėta ir klausti svar - 
blausi, provokuojantys klausimai.

12-os Disko Ženklų apytikres reikšmes suradus, sa
vaime suprantama, kad reikalinga buvo jas palyginti Ir su 
atatinkamais mokslininko Ventris ženklais jo linijinėje 
lentelėje.

25-ių Ženklų balsinės ypatybės, pasinaudojant Ventris 
linijiniu skaitymu, buvo nustatytos kai kuriais atvejais ga
lutinė balsės vertė po identifikuotos Disko kalbos.

Iššifruoti ir kalbai identifikuoti reikia panaudoti:
1) 29 ženklus Diske, suvestus į Linijinius atatikmenis 
Iš šių Ženklų, 25 Ženklai buvo savo reikšme labai arti - 
ml linijiniam skaitymui, 4 Ženklų atatikmenį iš piešinio 
B pusės Diske reikėjo kiek pakeisti, 3-jų ženklų interpre
tacija iš pieš. C buvo klaidinga

25 atatikmenys pirmoje iššifravimo fazėje nebuvo su
rasti .

Išskaičius daugiau negu l/s kiekvienos Disko pusės, su
randame keletą žodžių ir du pilnus supranta - 
mus sakinius. Jie neklystamai priveda prie vienin- 
tėlės galimos kalbos :1 1 e t u v i ų.

romyti"- iškastruoti. Kur buvo rasti balsėse tarp senų - 
jų žodžių skiemenų lietuvių kalboje ir Ženklo interprets - 
vlme, palyginau su Linijiniu skaitymo būdu.

Taip Disko teksto ženklai, pervesti į raides i)? sudarė 
atatinkamus senovės lietuvių kalbos žodžius:
Disko tekstas:
1. Ko-Ke Pl-Lua-Ti
2. Su-Va-Tl-Na
3. Ko-Ru-Zu-Mo-n
4. Pi-Ne-Su
5. Tai Ta-lai-Ke
6. U-Zu Nie-Ka-n
7. Ze-Me-Lie Tai
8. Ki-Ti Ze-Me-Nie-n
9. Pl-Ru Ma-Ne
10. Ti Ta -Lua-Na
11. Ko-Vua Sa-Lua
12. Sii-Ne-Tua-Me

Paraleliai lietuviškai: 
Kokie (keli) piluoti 
suvadina 
karūžemę 
panešikų 
tai dalaiko 
Užu nieką 
žemelė tai... 
Kiti žemenėnų 
Pirų mano 
te Taluana 
kovoja. Sala (šalis) 
nusi dumia.

13. E-Ta Ta-Lai-Na
14. U-Gi-Nie
15. E-Tai-Me
16. Pa-Na-Nau Lie-Tai
17. Ko O-Su-Me
18. nE-Sa T i-Ra-n
19. A-Ra-Ze
20. A-Va-Tl-n
21. Pi-nA-Sa Ti-Ra-n
22. Su-Re-Zu-Ne
23. Ti Nie-Na
24. Ti Va-Ti-n
25. Ti Zu-Nie-Ta
26. Pi-nA-Sa Ti-Ra-n
27. O-Pe-Lle Nie-Ti
28. Ko-Pa-Na Zu-ti
29. nA-Re-Zu-Ne
30. Va-Ti-n

ėda Talainą 
ugnis 
ateina 
pananau lietai 
kurie apsemia 
neša tyrą 
aržią 
ant vandenų 
paneša tyrą 
surėžina 
kad nieko (nebelieka) 
tik vandenų 
tik žūties 
Paneša tyrą 
Upelė , neeiti i 
kupina žuditų 
nurėžina 
vadus

F A E S T O S 
DISKAS

Disko Ženklai Lietuviškai Reikšmė
Raidėse
k. -ka 1. e. ko-ka kokie kai kurie, keli
su-wa- ti- (•.) suvadina sušaukia
<H-ti i. e. ki-ti kiti -
e wa-tl į vandenis vandenyse
ma-ne mano tiki, galvoja
pu-1. -da puotautai vergai
su su —
wa-tl-ka vadike vado duktė, princes 

princesė
su-mi-ru sumirė mirė kartu
pa-ni-k. panleko panaikinti -
ku-we-(..) kovonėje mūšyje

ANTORJI PUSĖ

Disko pilnas sakinys - 35 37:k. -ka pu-1. -da su wa-tl-ka 
su-mi-ru
Lietuviškai būtų - kokie puotautai su vadike s u mirė 
Disko sakinys 38-39 : k. -ka pa-mi-k. ku-we- (..) 
Lietuviškai - kokie panleko kovonėje.

Kitaip sakant, -kai kurie vergai mirė kartu su prin - 
cese, kai kurie mirė kovoje (savo tarpe?).

Po šią padrąsinančių atsiekimų bandžiau rasti Ženk - 
luose pieštiems objektams rasti lietuvių kalba pavadinimus 
Kai kurie žodžiai randami dabartinės lietuvių kalbos žody
ne, kai kurie nebevartojami dėl slavų perėmimo, pav.: 
skūra (oda), arba senųjų rytų prūsų žodis "raumys" -vy - 
riškos lyties organas, dar egzistuoja veiksmažodyje "iš - 
4 p si.

Kaip žinome, vaizdų su
pras tinimas privedė prie 
raidžių pavidalų ir prie 
naujo kalbos žymėjimo 
supratimo, (b)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Siaurės lygumos pašvaistė Česlovo Kudabos radinio dalis i? ,J 
“LiteratOro ir Menai" Vilniuje.-.

želiu šlaitu rieda j dugnų. Kitur duobėje karvė ganosi, j galėjo išsiuodyti. Tik, matyt, nuopelnai čia no re- 
trečioje telkšo vanduo, ketvirtoje aukštapelkė, auga ijgjjos, o renesanso švietėjiškų traclic’jv, kurioms, at- 
spanguolės. Salia vėl didelė duobė, gilesnė už kitas, recjo> lengviau buvo plisti su reformacija, negu su sena 
bet visai tuščia, — katinas lepinasi šiltoje užuovėjoje, konservatyvia katalikybe.

— T°j« yra rykla, vanduo susisupki*. - -aiškina. , o[. naj!avė)i santOri ,r nepaprastai sodri Šio pa-
Taip tiem* Antanams begyvenant, 1957 m. nelauktai^..? |iaudie, kūrybingumas. Daug čia lieu-

dies dainų, jų tarpe sutartinių. Kaimai garsėjo da’navi- 
Inu. Šio šimtmečio pradžioje gyvavo kankliavimas, sku- 
dučiavimas, trimitavimas. Veikė ragų ir skudučių orkest
rai. Prieš pirmąjį pįsaulinj karq buvo susikūrusi Kaud'es 
menininky._„Lyros" ^tf^augija. Sonos čia mokyklos. Kraš
tas išsiugdo aušrininkų, knygnešių, eilinių švietėjų ir 
šviesių žmonių. Juos keisdami, išaugo čia žinomi mūsų - 
ku>rūros vyrai, ugningi kovotojai prieš smurtu, kovos 
šaukliai.

Lietuvos šiaurė...
Plyti j' aplinkui ■ lygi ir neužmatoma. Apėjai miško 

kampų, perlipai klonį — vėl platu. O anapus Linku
vos gūbrio kiek josi .. Net neįtarei šiame pakraštyje 
tiek daug Lietuvos esant.

Nei lyguma, nei kalvos: lėkštais kloniais ir sięssromis 
takoskyromis padalyta žemė. Eina ilga loma, kita, tre
čia, ketvirta. Kai prasideda prie Pandėlio, tai ir kaitalio- duobė. Prisirinko sklidina vandens. Užpernai žiemų to- 
Jasi taip j vakarus iki Pakruojo ir toliau. Lomomis maži je duobėje vanduo staiga vėl prapuolė, sukrito j dugnų 

~ upeliukai lėtai srūva, o gūbrių keteromis — keliai. Pa- ledai. 1958 m. no per toliausiai dar viena su nenu- 
lei kelius ilgi ilgi kaimai: Berčiūnai, Pirvonokiai, But- rinktai* burokais jsmuko, ištryško švarus vanduo, pasi- 
niūnai. Klausučiai_Kasmet išilgai tų gūbrių išskrenda rodė mažos žuvytės...
gervės j pietus; vežė kažkada lygumiočiai linus j Rygų Žmonės galvoja, žiūrėdami į tas pragrluvas, fantastiš- 
ir knygas į namus tais gūbriais iš pietų į šiaurę, upe- kiaušius padavimus sudeda. Antai iš kažkur ateinųs lė
liukai čia taip pat daugiausia teka palei gūbrius iš nas gandas, jog vienoj tokioj duobėj vestuvės su pa
plotų į šiaurę. O ruduo štai eina iš šiaurės. lydą prasmegusios. Kitas prie duobės pastalė kryžių,

I
 šių. Ne iš karto pagaunamų, ne žemaitiškų ar aukštaitiš
ku, o kažkokių lygumietiškų. Gaila, neprakeliavo pro 
šias lygumas savas Zudermanas. O dar taip neseniai 
Biržų turguje krūvomis susirinkdavo kresnaūgių, 
ve'tais milais apsidariusių santūrių senukų 
Ne vienas ir savo dirbinių atsiveždavo. Jie 
mūs. Bet tie laikai tau praėjo.

Juoktis ir linksmu pabūti tikras lygumietis 
geba. Prisimenamo Žaldokynę. Taigi iš čia, nuo šiau
riausių Nemunėlio pakrančių, Boriso Dauguviečio išsi- 

.-a ta alaus gimimo šventė, ir Zaldol.as — aktorius 
N. Nakas nepranokstamas buvo šiaurietis. Pirmas ruduo, 
Ko., jo laminančio juoko ir gerumo nebegirdimo...

Aludarystė lygumoje nuo seno mėgiama pramoga. Iš 
Biržų pamiškių kilęs poetas St. Dagilis apdainavo Joni
nes Terovėjos karčiamoje, j kurias sugūrėdavo iš toli
miausių apylinkių su vežimais, alum. O toje karčiamoje 
kas dėdavosi:

Valgo, geria, dega pypkes, 
Rėkia — karčiame net plyšta. 
Trenkia šokiai, ūžia skripkos 
Kas įeina — nebegrįžta. 
Pravažiuodami prie Rovėjos, karčiamos nematome, bet 

alaus šventės gyvos. Antai šių vasarų sugužėjo biržie
čiai j mugę ir pasivaišino už. .. 83 000 rublių! Visose 
Birių rajono parduotuvėse per dienų visko nuperkamų 
tik už 50 000 rublių. Na, o čia, šiaip ar taip, — mugė 
su alumi

Tikras biržietis visų gyvenimų šlaksto savo- alumi. Tik, 
ka p jie sako, vokietmečiu mėgino daryt naminę deg
tinę. Karas baigėsi ir metė — grįžo prie alaus. Gaila, 
dabar atsiranda vienas kitas išlepęs, aptingęs: griebiasi 
skaidriosios — taip greičiau. Yra ir tokių, kurie alumi 
„užsikanda" stipriųjų.

Parovėjų pravažiuojant, keliai šakojasi penkiomis 
kryptimis. Du veda j senų Biržų didžgirę. Ji žaliuoja 
beveik 16 tūkstančių hektarų plotuose. Keliai nauji,! 
aukštais pylimais iškulti, sausi, lygūs. Eina išilgai visos 
girios, skersai kryžiuojasi. Biržų giria neturi sau pana- 

Auga ji derlingoje priemolio ir molio 
prigimties drėgna, sodrus jos pomiškis.)

♦ik šast visai netoli trobos ir jsmuko nauja 14 m gilumo

IR JI GĖRISI PAVASARIU

krem 
VE/DRoD2/AI

trečias šiaip sustoja Ir mąsto. Iš čia galėjo paplisti daug 
pasakų ir padavimų apie pragriuvimus j požemius —• 
pilių, dvarų, bažnyčių.

Bot žmogus dėl to dievo pagalbos nosr’aukė, nesi
bijodamas ėjo gult> ramus kėlė, re r v? narnės', 
medžius; gėrė alų. Žmonos tiki žemės

— Visgi' žemėn, negi dangun. . . —- :
— Kai skirstė vienkiemius, pats <ia 

kad gaučiau 8 hektarus vieloje dviejų, 
tanas Jaronis.

— O aš vėliau čia apsigyvenau, — kitas Antanas a*- 
siliepid.

— O kodėl trobas ant duobių statė!?
— Žemės ariamos gaila buvo.
Nedidelio ūgio žmogutis Antanas Jaronis tylia’ kui

čiasi prie apynojų. Jam kas.
— Ar apynius — laikas nurinki?
— Jau labai reikia, — pasakė Ir vėl tyli. O čia 

norisi išgirst daugiau apie aludarystę.
— Tamstai pačiam nepavyks rast gudrų aluderj. ——

— Bijo mokesčių? ..

Pakilęs j Linkuvos gūbrį, pamatai prislėgtų, spalvingų 
nusvirusios padangės pažemj. Tarp pritemusių dirvų ir 
pirmųjų šalnų išgulėtų klonių liepsnojančiais šlaitais lyg 
dideli laužai šviečia į viršų pilkai padangei medžių 
kamuoliai.

į lygumų jaugę besparniai malūnai. įsiropšti j kurio 
aukštų kepurę ir gėriesi lyguma, jos keliais, miškais.
Pro plyšius, medinius krūlbpliaračius košiasi kvapus ru
dens oras. Girdi:

Šių naktį per gaktį miego nemigau,
Par visų Lietuvų mįslių važiavau...

- Senų lygumos gražuolio galvų užplūdo sapnai. At
plaukė kažkur nuo Vabalninko ir Svaigina.

' Tuo tarpu jau kažkelintas malūno ruduo abejingas jo 
ilgesiui. Pilni aruodai, linais nukloti laukai, noksta obuo
liai, apyniai, o malūnai tyli.

Obuolių šį rudenį čia — kaip niekad. Jie guli šalti 
po obelimis ant žemės, važiuoja mašinų kėbuluose ir 
motociklininkų kuprinėse, tinkleliuose ir kišenėse. Auto
buse mokinukas apžiojęs Beržininkų ananasų, prilai- . . _ .
kvti ii reikia abiejų -a-kų. Naradavo tarybinis ūkis pats 1,nužvelgė — nepažįstamas. ..
išsijuosęs dirbo, mėnesį studentai skynė. Perpildė visus 
planus, užkrovė rūsius. Sako, užteks visiems, o žiemų ir 
Rygai nuveš.

Vilioja lygumų sodybos. Dabar jos šiltos, saugaus

augino

a islet no A p'

Ir vėl ramiai, tyliai dirba. Dirba, mato tave, bet tyli. 
Sėdi vienu du, kilnoja puodukus kas savo. Pageria, 

, bei ii ęsos piritų neištraukia. Kalbasi:
vilioja lygumų sonyuos. uauor suiui, jjuyc.ua -—■ .j.

Jaukumo pilnos. Traukia užeit J Daniūnų kiemus. Jatužio v®> nuleidžia, 
Antano sodyba Ąžuolpamūšyje ųžuolinė, iš prigimties — Aaa...
graži. Medžiais padalytos kiemo erdvės, nuolakingi ta- — Hmm...
kai. vis kitokiomis lapų paskiautėmis, vis kitokio vitra-l Gal ir neda 
žo langais nušviesti.

Lygumiočiai .myli ųžuolys. Jų nemaža miškeliuose, pa
namėse, melioruotuose plotuose paliktų. Čia ir galingi 
legendiniai Biržų žemės ųžuolai, Sandariškių prie Ne
munėlio, knygnešio Bielinio Suostų apylinkių galiūnai.

Lygioje Biržų žemėje galima suprasti ne vienų šio 
krašto savitumų, kurio iš karto gal nė nepastebėsi. Pa
vyzdžiui, šiose lygumose mažiausiai lyja ir sninga. Jei-. 

,ju lyginsimo su Žemaičių aukštumomis, tai kritulių čia 
kone perpus mažiau. Vadinasi, čia mažiau deoesų ir I _ ____ _ ,, ............ .. ...... ..
miglų — šviesiau. O štai pakeliui į Žeimeli, išsišnekė- rėjo įtakos. Biržų žemės, p-i-ueusyanmes reiormacijo: 
jęs su nebejaunu vietos gyventoju, paklausiau, kada šalininkams Radviloms, išpažino tų patį tikėjimų. Dargi, 
jis pirmų kartų gyvenime pamatė ežerų. Pagalvojo ir atrodo, čia į : miestelius buvo perkelta kitataučiu tos 
pasakė, kad prieš karų, išėjęs tarnauti kariuomenėn. Jo itikybos išpažintojų, 
motina ir senelė mirė, nepamačiusios ežero. Nėra čia 
ežerų.

Užtat kas dedasi šio krašto požemiuose) Pakeliui iš 
Pasvalio į Biržus daug kur kilio iškasose malyti do
lomitai, gipso prosluoksniai. Pastaruosius plyšiais tekė
damas lengvai tirpdo vanduo, susidaro po žeme tuštu
mos, ir tada paviršius staiga įgriūva. O žmogus, pri
pratęs prie tokių klastingų žemė* išdaigų, gyvena kaip 
gyvenęs. Tokiu pasitikėjimu žeme žaviesi Kirdonyse, 
gražioje dvilypėje sodyboje, kur gyvena Jaronis ir Gind- 
rėna* — abu Antanai. Vaikštai — o aplink vieno* duo
bė*. Ankštuose tarpuduobiuose pirkios, svirnai, kluonai,-munėiio upę jie pavadino 
kamaros; siauri keliukai veda j kiemu*. Vienos duo—I kliūtys sunkino bendravimų, 
bės gilios, bet tuščios. Jų šlaituose auga obelys, stovi Reformacij4 praeityie i{paiinę žmonės nuo sene bu- 
aviliai, supasi apymai. Obuoliai krinta ir velenuotu vo raJtingi. £ fuo, žinom., J di,ug;;.u leigiamų bruo

Gal ir nedaug žodžių, bet vienas kito artumu ramūs, 
sau suprantamu jutimu bendrauja.

Gėriesi tuo santūrumu ir galvoji: „Iš kur atėjot tokie, 
mūsų šiauriečiai?"

Gal ramus, nuo seno miškėtas, o takoskyrose pelkėtas 
lygumų peizažas buvo rečiau gyvenamas? Kai mažiau 
žmonių, jie santūresni, daugiau įpratę gyventi vieni, tylų 
pamėgę. Juk ir miškų raida, ir dirvos sukultūrinimo 
laipsnis, pagaliau ir archeologinių radinių retumas liu
dija apie mažesnį gyventojų kiekj praeityje.

O gal iš dalies ir vėlesni istoriniai pasikeitimai tu- 
s. pdklausydamos reformacijos

. ,, kurie svetimoje aplinkoje buvo 
užsidarę, santūrūs. Jie seniai čia tarp vietinių su
tirpo, bet kai kurios būdo savybės užsiliko paveldėtos. 
Liko pavardžių: Admonai, Bužermanai, Frankai, tortai, 
Loimanlai, Normantai, Svalbos, Vilmantui, Žibartai, Luo
manai, Preisai, Daumės ir kitokie. Neigi vardų — Gusta
vai, Viliai, Teodorai, Brigitos, Gollibai ir I. t. Gr.’ 'j' 
buvo suvokietinti prūsų lietuvininkų ainiai? Tik j-:U 
latviai, kurie čia kaimynystėje tais laikais, rodos, buvo 
Liuterio skelbtos religijos pasekėjui. Siamo Lietuvos pa
kraštyje mūsų kaimynus skyrė platoka pelkėtų miškų 
juosta, kurios salos išliko iki dabar. Dargi tų pač.ie Ne- 

■jmunėlio upę jie pavadino savais vardais — gamtinės

CHICAGO:
Atvyko iŠ L i et u vol

Gegužės 10 d. atvykusi iš 
okupuotos Lietuvos Aleksan
drą Skopą aerodrome pasi
taiko gražus būrys lietuvių, 
jų tarpe žmona Elvyra, sū 

nus Apolinaras.dukterys Ge- 
Sofija ir Aldona.

Visus atvykusius tautie
čius, sutikti garbingą Sibiro 
kankinį, giminės paprašė at - 
vykti į Genės ir Vlado Bikul-

Šiuo metu vyksta Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje Naujiems 

Nariams Įrašyti 
1978 m. Specialus Vajus

□
Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir ju draugus įsijungti 

j SLA nariu Seimą ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvatomis ir privilegijo
mis. y

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmesį, kad it jie gali 
pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti pridėtinėmis 
apdraudomis.

S Dabartinio Vajaus motu duodama didelė, net 50% NUOLAIDA nuo 
pirmųjų motu metiniu mokesčiu.
Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant sveikatos.
Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo 81,000 iki $5,000.
Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba~$2,000.
Per šį Vaju galima pasirinkti sekančius apdraudų plautis':'
Viso Amžiaus Mokama apdraudą (Whole Life V-1)
Viso Amžiaus-Mokama tik per 20 metu (20 Payment Life V-2)
20 Metu Taupomąja apdrauda (20 Year Endowment V-3) ir
10 Metu Taupomąja apdrauda (10 Year Endowment V-X)
Po trijų metu nariams garantuojamos neprarandamos apdraudų verty
bės (Cash Surrender ir Paid-Up Value)

Smulkesniu informacijų ir specialiai šiam VAJUI pritaikytu Non-Medica) 
aplikacijų galima gauti pas vietini SLA Organizatorių ar Finansų Sekreto
rių. Taip pat galima kreiptis ir į Susivienijimo Centra:

Lithuanian Alliance of America
307 W. 30th Street
New York. N. Y. 10001
Tel. (212) 563-2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo data (mėnesį, dieną ir 
metus), tada siunčiant*aplikacijas Jums bus pranešti apdraudų mokesčiai.

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI,. KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTU TAVE PATJ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTJ - 
AT EIK PAS MUS. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

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

susirenka kiekviena trečiadieni, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, LaSalle, Que.) 8 v-v. Susirinkime kolbqmo lipfua, 
Vilkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus 
— nebebusi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tol.),
Juozui S.63L 6834, Henrikui N. 277-7868.______________________

1978. V.24

namie 
lygumiečių. 
buvo įdo-

taipogi su-

šios Lietuvoje.
|ly.wūmoje. I Iš 
ūuoar jau apie 200 kilometrų sausinimo kanalų vagoja 

'< .- a. Iš dešimties medžių suskaitysi keturias egles, du 
beržus, du alksnius, auga dar drebulių, pamatysi ir 
vienų kitų pušį. Būdama tokio jvairiamedžio derinio, 
giria ypatinga rudenį. Šalikelėse snaudžia eglės, *arp jų 
tvieskia geltona epušių giedra. Vilioja beržų pašvaistės 
išilgai kūlio. Tie šventiški kelių koridoriai dab^r, ro
dos, tam ir yra, kad po aukštų bokštų pamatytum, ko
kia ji, giria, puiki, didelė ir gili-.-

Šventa Biržų giria ir rūsti. J jos pašaknes susisunkė 
kovotojų už laisvę kraujas, čia, netoli Gudiškių, Sniur- 
kiškių, Medoikių apylinkėse 1863 m. gegužės 7—10 die
nomis įvyko Z. Sierakausko, B. Kolyškos, A. Mackevi
čiaus vadovaujamų sukilėlių mūšiai su caro kariuome
ne — dramatiškiausi sukilimo įvykiai. Sukilėliai neteko 
daug savo kovotojų, vadų. Z. Sierakauskas ir kiti pa
teko j n-laisvę. Stovi paminklai...

čiu užeigą, kartu su atvyku - 
siu Skopu praleisti vakarą.

Prisirinko pilna svetainė,, 
kurių tarpe BALFo pirm. 
Marija ir buvęs ALTos p- 
kas inž.Antanas Rudžiai, Ci
cero miesto pareigūnai Jo
nas Klmbarkas ir Mikas Ma
siliūnas,, Laivosios Lietuvos; 
leidėjas Valerijonas Šimkus
ir jo dešinioji ranka Jonas 
Balčiūnas, Lietuviai Televi
zijoje p. Šlutienė, Margučio 
radio vadovas Petras Petru- 
tis ir visa eilė kitų.

Buvo pasidžiaugta gražia 
Aleksandro Skapo laimėta 
kova prieš okupantą. Kai -
bėjo pats Skopas ir susirin
kę svečiai. Linkėta Skopui

užtarnautam poilsiui pas 
žmoną ir sūnų, o už poros 
savaičių žadėjo padaryti 
pranešimą platesnei lietuvių 
visuomenei.

Š. m.balandžio 29 d. C (Ge
roje Amerikos Karo Vetera
nų- VFW 9115 posto patalpo
se įvyko naujai Išrinktųjų 
valdomųjų organų įvesdlnl-
mas į pareigas 197&-79 me
tams.

Šia proga iškilmingos ce
remonijos atitekamos vi
suose JAV Karo Veteranų 
postuose. Pirmiausia buvo 
įvesdintos pareigūnės mote
rų pagelblnlo vieneto, o pas-
kul vyrų, kurio komandle- 
rlum Išrinktas atsikpt.Sta

ngiausių Metų. sys Paulauskas,pavaduotoju
Po gražaus šeimyninio Jerry Kasula lt Is. Šis postas 

pabendravimo Skopas išvyko turi 270 narių, tad Ir įvairių

ATOSTOGOS PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖJE 
Atostogavimo sezonas pranciškonų vasarvietėje Kennebunk- 
porte, Maine, prasideda liepos 1 ir baigiasi rugsėjo 4 dieno
mis. Tai vasarviete su lietuviška aplinka ir nuotaika, žino 
ma Amerikoje ir Kanadoje. Duodama butas ir maistas. Be to, 
svečiams ruošiama koncertai, dailės parodos, literatūros va
rai. Visi lietuviai kviečiami praleisti atostogas šiame garsia 
me Amerikos kurorte — Kennebunkporte — prie pat Atlanta 
vandenyno savo tautiečių draugystėje. Informacijai adresas:
Franciscan Guest House, Kennebaakpąrt, maine 04046. 
Tel. (207) 967 - 2011.

LIETUVIŠKA RAQIJO, 
PROGRAMA 

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTR'ADIENį NUO 11,30 iki 12 vol nakties 

programos vedėjas
L. Sfor>*.v.čiu., 1053 Al būnat Cr.. D.v.rnoy, P. Q. TEL. 669-* 83a

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KELEIVIS
PUBLISHING COMPANY

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

636 EAST BROADWA YaSOUTH BOSTON. MASS. 02127

TOMAS ir EDIS LEIP AI — Kosto ir Lenos sūnus. E di s baigė universi- 
tetq oTomasHigh School Chicagoje. Taip pat abu yra baigė lietuviu mo
kyklą, kurią pradėję lankyti buvo kai gyveno Montrealyje-L a Salle, 

pareigūnų Išrinkta virš 20.
Ceremonijų vadovas Ste

phen O’Brien pristatė daly
vavusius Cicero lietuvių or-

pavetkslo, tautiniais rūbais 
pas (puošę mokiniai, Danutė 
ir Edvardas Pranskevlčlal , 
stovėjo garbės sargyboje.

gantzacljų veikėjus- Stasį 
Pranskevlčlų ir Stepą Pau
lauską.

Po oficialiosios dalies se
kė vaišės, kurtų metu grojo 
specialiai šioms iškilmėms 
sudarytas orkestras: C (pri
jotas Genutis, Gediminas
Pranskevlčlus Ir Steve Ma- 
teja. Paskutinieji du jau tre- 
č lūs metus groja aukštes - 
n los los mokyklos orkestre.

•
Gegužės 7 d. Chicagoje bu

vo paminėta Romo Kalantos 
Ir kitų Lietuvos karių šeše - 
r tų metų herolškos mirties 
sukaktis. Marquette Parke 
buvo Iškeltos vėliavos Ir šv . 
Mergelės Marijos gimimo 
bažnyčioje atlaikytos iškil
mingos gedulingos pamaldos. 
Po jų įvyko minėjimas tos 
pačios parapijos salėje.Prie 
gražiai papuošto Kalantos

Pedagogas Ignas Serapinas 
papasakojo Romo Kalantos 
susideginimo aplinkybes Ir 
kitus,surištus su šluo,Kau - 
no įvykius.

Paskui moterų kvartetas 
padainavo dvi lietuvių llau - 
dies dainas, o mišrus choras
trte.solo-Aldona Panklenė . 
Akompoaavo tik ką baigusi 
muzikos mokslus Kristina 
Griniūtė. "Krivio Lėmimą", 
Rimo Amalvlšklo baladę, 
paskaitė Teodora Serapinie
nė ir Stepas Rudokas. Minė
jimas baigtas Lietuvos Him
nu. Stepas Paulauskas
• PLD Informacijos Skyrius 
veikia ir Chicago, J.Vazne- 
lio prekyboje Gifts Interna
tional Ine. , 2501 W. 71 st . , 
Street, Chicago, Ill. , 60629 , 
tel. : 471-1424. Ten galima 
padaryti nakvynių rezerva
cijas, įsigyti bilietus ir kt .

Š.rp. birželio mėnesį i£ spaudos išeina monografija: 
"GENEROLAS POVILAS PLECHAVIČIUS”.

Knyga 300 puslapiu, gausiai iliustruota, kietais viršeliais su 
aplanku. Kaina - $9.00.

Užsakymus siusti: KARYS
341 Highland Blvd., Brooklyn, NY.

Užsienio Sėklai priimami, kuriuose yra atžymėta: H207 USA.
U.S. $ otb“ U-S- Currency.

TEL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

udioong 6
2680 FRONTENAC ST. — MONTREAL. P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 
ĮVAIRIOS °RCG0S

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’O.

79 Woodfield Drive, Ottawa, Ont.
PRIVATI INDUSTRINE IR KOMERCINE STATYBA, 
dar b o y atliekom®* •j4ln<"««1 prieinamomis kelnėmis.

* Enolnerlnę & deslęnlnp p et arn avim o s.
IN -GROUND Swimming Peel etery b a( 10 y e ar guaranty),

* ___________________ T BL-($13) 225- 400 1

5 psl.
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Hamilton toronto Taupyk ir skolinkis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

■ I

R ■' f iiir,, I1***

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

MOKAME UŽ: 
depozitui (P.C.A.) ... 6%
santaupas ....................7pj%
term, depozitus 1 m. 814% 
term, depozitus 3 m. 914 % 
pensijų fondas ............... 9%
IMAME UŽ: 
asmenines paskolas .10% 
nekiln. turto pask....... 914%

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

Į Kapitalas — virš $10,000,000.

SUSIRINKIMAS
H. L; Žūklautojų ir Medžio

tojų klūbo "Giedraitis" visuo
tinis narių sasirinkimas- 
birželio 4 d. sekmadienį , 
15:30 v. savos šaudyklos pa
talpose (už Kaledonijos). Bus 
renkama nauja valdyba ir ap
tariami įvairūs klūbo reika
lai. Kviečiami ir svečiai.

Valdyba.

VE KIA SLA 72 KUOPA
SLA 72 Kuopa išrinko 

naują valdybą: pirm, ir fi
nansų sekret.- J.Šarapnlc - 
kas; -vlcep.- V. Bagdonas, 
sekr.-J. Bajoraitis, ižd.-lg. 
Varnas. Iždo globėjai - G . 
Melnykas ir R. Matukaltte . 
Ligonių lankytojas- Z.Pu- 
1 tanaus kas.

Susirgus SLA nariui,arti
mieji malonėkite pranešti 
ligonių lankytojui ar bet ku
rtam SLA Kuopos V-bos na
riui.

72-ojl SLA Kuopa 1977 m. 
lietuviškiems Ir kultūri
niams reikalams paskyrė 
$210. Iš tos sumos daugiau
siai teko KLF $1OO Onos 
Poškienės vardo įamžinimui.

SLA Narys

Š. m. liepos 23 d. SLA 72 
Kuopa savanorio -kūrėjo A . 
PADOLSKiO gražioje sody
boje, esančioje Parte,, Ont.,, 
rengia tradicinę gegužinę . 
Pradžia 12 vai.

Šių metų gegužinės ttkslas- 
įamžlntl Juozo DAUMANTO - 
LUKŠOS vardą, įnešant į 
Kanados Lietuvių Fondą 1OO 
dol.

Juozas Daumantas -Lukštą 
gimė 1921 m«Juodbūdžlo km . 
Šilavoto par. Gimnaziją bal - 
gė 1940 m. Tais pat metate 
bolševikų paimtas į kalėji
mą, iš kurio išėjo tik su ka
ro pradž ta. Nuo 1941 m. stu
dijavo Kaune architektūrą ir 
dalyvavo pogrindyje prieš 
vokiečių okupaciją. Antros 
Sovietų okupacijos metu, 
1946 m. Išėjo į okupantų aki
mis nelegalų gyve n imą-par
tizanus.

1947 m. prasiveržė pro 
Geležinę Uždangą į Lenkiją 
ryšiui su Vakarais. Tais pat 
metate antru kartu perėjo 
pro Geležinę Uždangą ir 1948 
m. pradžioje pasiekė Vaka
rus kaip krašto rezistenci
jos specialus įgaliotinis. 
Tais pat metate parašė kny
gą "Partizanai Už Geležinės 
Uždangos^ 1950 m. grįžo į 
tėvynę, buvo paskirtas vėl 
krašto įgaliotiniu Vakarams, 
bet jų nebepas lėkė- 1951 m . 
išduotas žuvo.

Juozas buvo vienas Iš 
penktų brolių šeimoje.Jie 
vist drauge su 75 metų tėvu 
arba žuvo nuo bolševikų ran
kos, ar buvo deportuotu Iš 
Juozo Daumanto-Lukšos ar - 
tlmlauslų giminių žuvo nuo 

6 p s I.

A. LUKOŠIUS

Kaip irbuvo numatyta,pil
nai prisirinkusiai Vytauto 
Didžiojo Menės salei atvy
kusius svečius pristatė ir su 
jais supažindino LN visuo
meninės veiklos Komiteto 
p-kas.T. Stanulte. Tolimes
niam šio simpoziumo prave- 
dtmul buvo pakviestas sve
čias, ALT-os V-bos narys 
dr. L. Krlaučellūnas. Pir
miausia buvo supažindinta s u 
šios organizacijos plačia,

SIMPOZIUMAS NR.2
Paskutiniąją balandžio m.

dieną, Sekmadienio Popietės 
metu, šiuose LNamuose Įvy
kęs, taip vadinamas simpo
ziumas nr. 2, nejuokais Iš
judino ir sudomino šioje ko

i’ lonljoje gyvenančius tautie
čius.

Visų dėmesį patraukė Iš 
anksto paskelbtas šio rengi
nio temos turinys, tr jį pra
vesti Iš JAV pakviestieji Al
tos V-bos šulai-paskaltInln- šakota,patriotine veikla, jos 
kai dr.L.Krtaučeltūias, dr .
K. Bobelte.dr.T.Blmstrubas
ir dr.K.Šidlauskas.

Tema- Lietuvos laisvini
mo byla Hels mklo-Belgrado
Konferencijų šviesoje.

Gausiai šton Popletėn su
sirinkę tautiečiai, pasivaiši
nę Įprasta šių P op iečių tvar
ka, nekantraudami lūkuriavo 
šių neeilinių pranešimų bei 
diskus liu pradžios.

užimama pozicija bei veda
ma kova, ginant pavergtos 
Lietuvos bylą, visur kur tik 
įmanoma Ir prieinama. 
Daugiausia visus domino dr. 
K. Bobel to praneš Imas -pas - 
kalta, kuri daugelį kartų bu
vo pertraukta griausmingų 
plojimų.

Įdomiausia,kad šis asmuo 
Belgrado konferencijoje buvo 
Amerikos delegacijos sąs
tate kaipo teisėtas patarėjas, 
dalyvaujant 35-loms .1 Euro
pos valstybėms, Kanadai Ir 
JAV.

Nepaprastai gyvai, vaizd
žiai ir aiškiai buvo pertel- 

į. Plrm.B.Urbo - klaml Įspūdžiai Iš šių svar- 
atldaręs banketą, pak- naujus vėjus sukėlusių

Dviejų naujų Klubo V-bos 
narių pasiūlymas veltui ar 
laisva auka padaryti įėjimą , 
nebuvo priimtas.

Į banketą atsilankė virš 
60 asmenų. -----------------

n HS > uu.___ ____ ---ę» __
vfetė garbės svečią kun. J. tarptautinių Europos retka - 
Bertaštų i 
minimą- tnovkaclją 
sekė vaišės Ir Išgėrimai.

Atsistojimu buvo pagerbti 
šio Klubo mirę nartai. V. 
Daubarattė parodė skaidres 
Iš jos lankymosi Lletuvoje- 
Vllnlus - Kaunas - Šiauliai - 
Druskininkai Ir Trakų pilis . 
Publika nūs įkėlė mintimis į 
gimtinės miestus Ir laukus .
Vis l gėrė josi, Ir V.Daubarai-»člu yra ir geras politikas 
tel Išreiškė audringą padė- /pulkus kalbėtojas, sugebąs 
ką ilgais plojimais. besiklausantiems savo tatk-

Šlo i
proga pirm. B. Urbonas kal
bėtoju pakvietė V. Steponavl- 
člų, Nepriklausomybės laikų 
kovų dalyvį. Jis kalbėjo 
trumpai Ir efektingai,prisi
minęs laikus nuo Klubo įkū
rimo Iki šių dienų. Antras 
kalbėtojas- K. Be n lūšis- a- 
ple Klubo naudą. Šeiminin
kių vardukalbėjo Nepriklau
somybės kovų savanorio 
žmona p. Samulattlenė. Ji 
kalbėjo angliškai, nušvies
dama lietuvių širdingumą 
saviem Ir svetimtaučiam 
klūblečlams. Po jos kalbė
jo Revizijos Komisijos p-kas 
J. Mališauskas, pasigėrėjęs 
darniu klūbtečtų sugyvenimu. 
Palinkėjo dar daug, daug 
metų lietuviškam 4 bendra
darbiavimui tarp vyresnės Ir 
jaunesnės kartos Ir naujųjų 
klūbtečtų.

Dar kalbėjo J. Radzevi
čius, J.Demereckas, V. No- 
vogrodekte. Pabaigoje pirm, 
pakvietė E. Šarausklenę. Ji 
kalbėjo advokatlšku Iškalbin
gumu Ir motiniška širdimi, 
paliesdama šio Klubo kriti
kus ir boikotuoto jus, kurie 
be jokio pagrindo šiame su
kaktuviniame pokylyje neda
lyvavo. Ji kvietė visus lietu
vius be religinių ar politinių 
įsitikinimų burtis- lietuvių 
Tautos Himno žodžiais-Vie
nybė težydi. Publika jos kal
bą sutiko audringu plojimu.

Buvo gautas sveikinimo 
laiškas Iš Jurgio Palei tūno, 
buvusio pirmojo šio Klūbo 
pirmininko prieš 40 metų. 
Jis sveikino visus nartus , 
ypatingai įstojusius jaunes - 
nės kartos lietuvius.

Klūbo sukaktuvinis banke- 
LIETUVIŲ KLUBUI 40 METŲ tas praėjo nuotaikingoje ap- 

Lletuvtų Klubo 40 m. nuo 
įkūrimo paminėjimas įvyko 
gegužės 7 d., sekmadienio 
popietį. Į banketą už įėjimą

• nariai mokėjo tik po 2 dol .

sukalbėtt palai- lūs liečiančių konferencijų.
Po to -Jose, kad Ir netiesioginiai, 

visgi buvo paliestas Pabalti
jo, o tuo pačiu tr Lietuvos 
klausimas. Prisiminta da
bartinė padėtis bei neteisėta, 
perllgąl užtrukusi okupacija.

Daugeliui Iš čia besiklau
sančių buvo neaišku tr tai , 
kad pranešėjas, būdamas 
medicinos daktaras, tuo pa-

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
&*/4%už 1 m. term. dep. 

ui pensijų ir namų planų
7 % už taupymo s-tq , 
7 yt% u* spec, taupymo s-tų 
6% už čekių s-tas (dep.)

PARAMĄ
IMA: 

9,/2% už asm. paskolas

9 Vi % už mortgičius

AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontar'io

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 -----  Namų tel. 277-0814
2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

/ Aidi DAM y< Vw * Komerciniai

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

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W , Visais kelionių reikalais
TORONTO, ONTARIO bct,‘wrix* tel. 533-3537

DALIA MIL ERYT Ė Toronto univer
sitete baigė farmacijos fakultetą ir 
jau pradėjo vaistininkės darbą Ha
miltone. Dalia yra baigusi Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinę mokyklą, 
priklausė moksleiviams ateitinin - 
kams, dainavo mergaičių chore “Ai
das* ir su choru yravažinėjus po 
E urop ą*

bolševikų dar U ir deoortuo- 
tų į Sibirą--20.Šios vienos 
giminės likimas rodo,kas tai 
yra Lietuvos okupantas, so - 
vietinis komunizmas.

Šia proga SLA 72-oji Kuo
pa platina loterijos bilietus. 
Paremkime šį kilnų darbą!

J. Šarap niekas 
JAUNIMO VEDYBOS
• Roma Borusaitė sutiko 
sukurti šeimos židinį su M . 
E. Klein*u. Aukso žiedelių 
sumainymas įvyks birželio 
10 d. N. Brunswick provinci
jos šv. Stepono Universiteto 
bažnyčioje.

Abu jaunuoliai yra bebai
giu Universiteto studijas.

Jaunajai mergvakaris 
rengiamas gegužės 28 dieną.
• Robertas Gutauskas šei
mos židinį sukurti pasiža - 
dėjo su ukrainiečių kilmės 
Virginija Mizzi. Judviejų 
žiedelių sumainymas įvyks 
birželio 17 d. , šv.Eugenijaus 
bažnyčioje, Hamiltone. Juodu 
taip pat yra bebaigiu studi
jas jaunuoliai.

Virginijai gausus mergva
karis buvo surengtas gegu
žės 14 d.
• Po ilgesnio ir nesėkmingo 
gydymosi ligoninėje ir na
muose, balandžio 24 d. ligo
ninėje mirė Viktorija Burdi- 
navičienė- Dainauskaitė, 60 
m. amžiaus, kilimo iš Mari
jampolės. Palaidota Lietu
vių šv. Jono Kapinėse, Missi
ssauga. Liūdinčiam jos vy - 
rui Stasiui, reiškiama užuo
jauta.
• Po sunkios operacijos Ge

neral Ligoninėje, gydosi My
kolas Chrolavičius. Leidžia - 
mas lankyti. Zp._________

mis reikia belstis į laisvojo 
pasaulio valstybių vyriausy
bių duris, reikalaujant 
mums teisėtai priklausančio 
valstybės klausimo sprendi
mo, bei visų ją liečiančių 
reikalų gynimo,laikantis vi
soms tautoms skirtų laisvo 
apsisprendimo principų bet 
tarptautinių nuostatų.

Šio simpoziumo eigoje iš
ryškėjo tai, kad mūsų tautai 
šis kad Ir skaudus tamsus 
vergijos laikotarpis ligoje 
amžių Ir istorijos vystymo - 
si eigoje, visgi nėra dar pats 
juodžiausias. Tauta tebėra 
gyva, kūrybinga, są - 
monlnga. Dažniau vis 
pastebimi Ir mums palankūs 
pragiedruliai.

Šiuo metu mums reikalin
ga ypat Ingo'budrumo , 
reikalaujant mums priklau
sančių teisių bei jų apgyni
mo. Reikia Ieškoti Ir dau
giau mus suprantančių drau
gų, sugebėti juos paveikti, 
įtikinti, kad jie mus šioje 
kovoje palaikytų. Reikta vi
siems dar garsiau ir vienin
giau šaukti, kad visas lais
vasis pasaulis šį teisėtą rel-

nės tikrai įeina pačių didžių
jų Ir svarbiausių šios kolo
nijos įvykusių renginių gran
dinėm.

Winnipeg

sukaktuvinio pokylio Ha mintimi užimponuoti, pa - 
traukti, lyg Ir užburti. Tai 
didelių gabumų asmenybė , 
savo kalboje nuolat pabrėž
damas mums taip reikia - 
mos vienybės klausimą,vi
suomet jį statydamas aukš - 
člau visų kitų, mus llečlan - 
čtų reikalų.

Daug kam nesuprantama ir 
tai, kad būdamas tokios pro
fesijos, suranda laiko visiem 
šiem painiem Ir sunkiem 
mūsų Tėvynės gynimo rel - 
kalam, o ypač su tuo suriš
tomis Ilgomis kelionėmis.

Šiuo antruoju simpoziumu 
susidomėjimas buvo itin gy
vas, Ir ilgai paliks šios ko - 
lonijos tautiečių atmintyje . 
Jo metu išryškėjo laisvaja
me pasaulyje įvairių lietu
viškųjų ve'kgnlų,kad Ir sun
ki, tačiau nepaliaujamai ve
dama kova už Lietuvos tei
stų gynimą bei dedamas pas
tangas jos Išlaisvinimą pri
artinti.

Tai pati didžioji visų mū
sų čia laisvėje gyvenančių kalavtmą Išgirstų, 
užduotis. Visomis progomis ši neeilinė Sekmadienio 
bei įmanomomis priemonė - Popietė LNamuose be abejo-

llnkoje, dalyviai neskubėjo 
skirstytis, bešnekučiuodami 
prie putojančio alučio, už
truko Iki vėlyvo vakaro.

V. M.

USM LIETUVIU NAMAI

REAL ESTATE —, PERKANT — PARDUODANT — 
PASKOLŲ REIKALAIS prašoma kreiptis i

REALTOR

CO-OP TRUST
Patarnavimas greitas, 

malonus, profesiįonaliai 
kruopštus ir kompetentingas

CO-OPERATIVE 
TRUST COMPANY 

OF CANADA
Mūsų įstaigos veikia 

visoje Kanadoje
Toronte jums patarnaus
Stasys Jokūbaitis 
1310 Bloor St. W.

Tel. 537-124Sr
Ilgametis jo patyrimas, 

remiąmas didelės bendrovės, 
užtikrins gerą patarnavimų

Praeito sekmadienio Po
pietėje dalyvavo , per 200 
svečių. Knygoje paslrašė:R. 
Witold Iš Lenkijos, A. Ir M. 
D ik in iai is Chlcagos, A. Go
delis ir H.Balytlenė iš Ha
miltono Ir Čes nulis Iš Paris 
Ont.

Pasaulio Lietuvių Dienų 
Organizacinio Komiteto raš
tinė informacijos reikalams 
Įsikūrė LN administracijos 
patalpose, pirmame aukšte, 
tel.: 532-2911.

LN moterų dainos viene
tas Antroji Jaunystė sėkmin- 

. gal koncertavo Balandžio 29 
d.NL Spaudos Baliuje, Mont- 
realyje ir gegužės 7 d. Mo
tinos Dienos minėjime,Rod
ney. Vienetui vadovauja da - 
bar muz.V.Verįkaltis.

LN Vyrų Būrelio globoja
mas Toronto lietuvių Vyrų 
Choro koncertas, vadovauja
mas muz. V. Vertkaičlo, Įvy
ko gegužės m. o d. Karaliaus 
Mindaugo Menėje. Choras 
sudainavo 8 liaudies dainas 
ir solistas A. Pavasaris iš y 
Los Angeles Išpildė lietuvių j 
ir svetimtaučių muzisų dai
nų kompozicijas.

LN Vyrai ruošia metinę 
gegužinę CLAIREV1LLE 
parite, netoli Toronto š.m. 
birželio m. 16 d.sekmadlenį, 
1 vai. p.p. Bus turtinga lo- 
terija, sportinės pramogos, 
įvairus kepsniai ir kiti gar
dumynai.

Antroji POILSIO (STO
VYKLA vyks Wassagoje, nuo 
nuo rugpiūclo 5 d. Iki rug- 
ptūčlo 19 d.

Pranas STANKAITIS, LN 
narys, elektrotechnikas, 51 m. 
nelaimingai palietė darbo- 3 į 

(vletėje elektros laidus ir 
mirė. Palaidotas gegužės V , 
Sv. Jono lietuvių kapinėse.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA^’
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PREZIDENTO CARTERIO ŠAKNYS
Pirmasis Carterių protėvis Amerikoje 

buvo baltasis vergas
Dubai* Amerikoje prasidėjo 

savotiška mados epidemija, 
kurią tiksliau galima pavadin
ti “sakninianija — kas tik iš
gali, ieško savo“ šaknų kaip, 
kada ii* iš, kur kilęs ir kaip jo 
protėviai atsirado Amerikoje 
Ir, pasirodo, toks savo šaknų 
ieškojimas dėkingai apsimo
ka, ką parodė jaunojo prezi
dento Jimmy Carterio šeimos 
medžio istorija, kurią surinko 
ir ištyrė The National Esqui- 
rer sudaryta speciali eksper
tų, tyrinėtojų grupė, ištyrusi 
Carterių šeimos istoriją ir ge- 
neologiją nuo paties pirmojo 
protėvio atvykimo į Naująjį 
pasaulį.

Carterių šeimos šaknų '.ne
ieškant išryškėjo dramatiškas 

■'"^faktas, kad žmogaus naujo, ge 
resni© gyvenimo, iėškajimas nė 
ra lik naujosios gadynės iš
mistas. Kiek istorija turi pa
vyzdžių, visada žmogus ieško
jo naujo gyvenimo ir laisvės, 
> Amerika, buvo ir tebėra ga
lingas magnetas, nostalgiškai 
įraukiąs į save, jog laisvės sie
kdamas žmogus net į vergiją 
pasidavė, kaip atsitiko su Car- 
ierio protėviu.

.Pirmasis Carteris, iš Angli
jos pasiekęs Ameriką prieš 
341 metus, buvo tiek neturtin
gas, kad už laivokortę iki-Ame 
rikos krantų, parsidavė pen
kiems metams į vergiją ir bu
vo pirmasis baltas vergas Va
karų pasaulyje.

Tai buvo Thomas Carter 
(1610-1669), vergavęs daugiau 
kaip 5 metus, kol išsimokėjo 
kolas už atgabenimą į koloni

jas Amerikoje. Jis buvo atvež
tas į Virginią 1635 metais, bū
damas 25 metų amžiaus, drau
gei su transportu darbininkų 
kontraktuotų 7 metams tarnų 
pareigoms. Laivas, kuriuo pir 
moji darbo jėga buvo transpor- 
iuojaina į Ameriką, buvo nie
ku liegėrešnis už laivus, ku
riais vergų pardavėjai gaben
davo juoduosius vergus iš Af
rikos.

Baltųjų tarnų būklė koloni
jose buvo blogesnė už juodųjų 
vergų, kadangi vergas buvo 
pirktas už pinigus visam am
žiui buvo kolonisto nuosavybė, 
o tarnas buvo tik keliems me
tams samdinys, dėlto jį reikia 
kiek lik galima išnaudoti ir už 
mažiausią prasižengimą tar
nas buvo baudžiamas ir viešai 
išpliekiamas, o pabėgęs buvo 
gaudomas kaip koks gyvulys

ir pabaudai jo “tarnyba” buvo 
pailgindama dar penkiais me
tais, taip ,kad kitasis per daug 
metų negailėdavo išsilaisvinti.

Istorikai įsitikinę, kad Tho
mas, baigęs išmokėti savo sko
las ir patapus laisvu žmogum, 
išvyko į Vakarų Indijas. 
kaip ispanai pavadino Kolum
bo atrastas Karibėjų salas, bet 
jo laisvė buvo labai trumpa. 
1656 metais jis vėl atsirado An 
glijoje su nepaprasta istorija. 
Jis buvęs ispanų sugautas ir 
išlaikytas 21 mėnesį kalėjime, 
kol jam pasisekė pabėgti olan 
dų laive, Ispanai jį pagavo,kai 
anglai pradėjo juos vyti lauk 
iš Karibėjų.

Thomas vėl grįžo į Virginią 
ir čia jau pats turėjo kelis kon 
traktuotus tarnus vergus, ko
kiu pats buvo pirmą' kartą A- 
meriką pasiekęs. Jis čia vedė 
ii* turėjo sūnų, Thomas Carter 
Jr., kurs tiesia linija buvo da
bartinio prezidento Jimmy*Car
terio aštuntos kartos senelis.

Thomas Carter buvo karš
tas revoliucionierius, pakėlęs 
maištą prieš Anglijos karalių 
dar 100 metų prieš Revoliucinį 
Karą ir bemaž nebuvo sušau
dytas.

1976 metais Tlx.ina;. Carter 
įsijungė į Nathaniel Bacon va
dovaujamą sukilėlių organiza
ciją, siekusią toliau nuginti in
dėnus ir išplėsti Virginijos ko
loniją, nors Anglijos karalius 
ir Virginijos gubernatorius bu
vo priešingi. Bacon ir jo pase
kėjai buvo Amerikos Revoliu
cijos pradininkai, siekę dau
giau demokratijos ir apsisp
rendimo.

Kai metais vėliau Bacon mi
rė, Thomas Carter pateko į 
tikrai karšią vandenį. Jis buvo 
apkaltintas išdaviku ir turėjo 
būti sušaudytas, kai jų sukili
mas sužlugo. Jo visa nuosavy
bė buyo konfiskuota. Ųuber-. 
liatorius gerą tuziną sukilėlių 
jau buvo mirtimi nusmerkęs, 
bet Thomas ir kiti gyvi išlikę 
šaukėsi į karalių, prašydami 
pasigailėti ir pasirašę ištikimy
bės priesaiką buvo dovanoti. 
Thomas 1673 metais vedė tur
tingo ir politiškai įtakingo tei
sėjo Moore dukterį ir uošvįis 
savo žentui davė 400 akrų že
mės. Naujoji pora turėjo 1 sū
nų ir 8 dukras. Tas sūnus, Mo- 
jre Carter, buvo septintasis 
prezidento senelis.

Mooi’e Carter buvo karšiai 
įsitikinęs į demokratijos prin-

JAV PREZIDENTAS JIMMY CARTER RINKIMUS LAIME JUS, APSUPTAS ŽMONOS, MOTINOS IR 
KITU, ARTIMŲJŲ.

Ir taip per dar keletą genl- 
karčių, kiekvjenam iš Carte
rių įnešant savo dalį buvo su
kurta Amerika, kuri šiandien 
vienintelė šalis pasaulyje su 
meile ir pavydu yra stebima 
visų nuskriaustųjų ir paverg
tųjų-

Sekantieji Carterių gim'ms 
šeimos 'medžio nariai buvo 
Isaac Carter (1730 - 1790), Kin 
died Carter (1750 - 1800), Jufl 
mes Carter (1773 -1858), Wal
ker Carter (1832 - 1873). Wi
lliam Carter (1858 - 1903) ir 
James Earl Carter (1894 - 1953) 
dabartinio Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidento Jim
my (James) Carterio tėvas.

J. Pr.

cipus, kurie ir sudarė Ameri
kos Nepriklausomybės Dekla
racijos pagrindus 10 metų vė
liau. Pats Moore Carter (1680- 
1741), išsikėlęs iš Virginijos į 
Šiaurės Karoliną, 1735 metais

vėl įsivėlė į protestą prieš ka- valdžiai leidus rinkli kolonis- 
ralių George II - dramatiška- lų atstovai paruošė visiškai 
me proteste prieš mokesčius. įmanomą mokesčių planą. Ta- 
Ketveris metus ištvėrę mokes-' čiau nors Moore Carter buvo 
čius nemokėję Moore Carter ir įsitikinęs demokratas, jis pats 
keli šimtai pasekėjų laimėjo: laikė vergus.

KRONIKA
ORGANIZUOJAMA IŠVYKA

Ekskursija į 1000 Islands
Žvejoto jų-M e džiotojų Klu

bas NIDA organizuoja eks
kursiją į 1000 Islands š. m. 
birželio mėn.25 d. 7 vai. r. 
autobusais nuo Aušros Vartų 
parapijos. Numatoma sus
toti ir pas dail. A. ir A. Ta
mošaičius prie Kingston©. 
Grįžtama tą pačią dieną va
kare. i

Kaina vienam asmeniui , 
priskaitant laivą, 13 dol.

Registruotis prašome iki 
birželio 15 d. pas Klubo p-ką 
Augustiną Mylę tel. :365- 
0353, arba pas narius Ig. 
Petrauską 767-8684, A. Žiū
ką 366-5491. A. M.

• AUŠROS VARTŲ Parapijos 
gegužinė bus liepos mėn. 9 d. 
Palangos vasarvietėje.

Pirmus užsakus vedyboms 
paskelbė Linda Mary Vaup - 
šaitė su Michael Thewaldt.

AV Parapija yra pakviesta 
į Montrealio arkivyskupo 
Paul Gregoire 10 metų darbo

JUOZAS GRAŽYS 
Kailiu siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)'

sukakties paminėjimą birže
lio mėn. 9 d. Vakare^ vai . 
bus jo intencija konceleb- 
ruojamos mišios Bazilikoje . 
• Sūnų ir Dukterų Pašalpos 
Draugija š. m. gegužės m. 20 
d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje atšventė savo gyvavi
mo 50 metų sukaktį. Atsilan
kė virš 250 svečių. Draugi - 
jai priklauso 200 narių.

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal.. Tel. 767-6183

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

IR

Savininkai V. Šulinskas & San tai. 389-0571.

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 Georgę LaSalle
Geriausias patarėjas Ir darbo atlikėjas jums gali būti stogd.ngys Cuy 

"Rlchardl,kuris jau sanlal ll.tuvlams patarnauja. Darba atlieka sgilnlngol
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kol ssefeto..

364-1470
A„.

1978.V. 2 4

o Gauta žinia iš Lietuvos , 
kad mirė kun. Jurgis Augus
tinas Šimkus,buvęs Montre- 
alio šv. Kazimiero parapijos 
klebonas. Už jo vėlę gedu
lingos mišios atnašaujamos 
gegužės 27 d. 6 vai. v. šv. Ka
zimiero bažnyčioje.

e Julija ir Vacys Sk.rebutė- 
nai buvo atvykę į Montrealį , 
pas puseseres Kaulakienę ir 
Šipelienę LaSalle.

Aplankė ir NL redakciją , 
pasidalino įspūdžiais ir nuo
monėm, kaip tobuliau išnau
doti turimą žemės sklypą ir 
praplėsti redakcijos namus .

• Choreografė Birutė Vait-/ 
įkūuaitė- Nagienė pakviesta
dalyvauti Montrealyje ir 
Quebec'e Auklėjamojo Jude
sio seminaruose.

Baigus mokslo sezoną, jos 
choreografijos buvo išpildy
tos Lassalle Konservatorijos 
mokinių 6 kartus, švenčiant 
tos mokyklos 70 metų gyva - 
vimo jubiliejų.

• Jonas Naruševičius, Mo
dern Building Maintenance Ca 
savininkas, gražiai atšventė 
50 m. amžiaus gimtadienį. Jo 
žmonos Stasės iniciatyva da
lyvavo nemažas būrys jų pla
čios giminės ir kt. artimųjų 
taip puikiai paruoštose vaišė
se.

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

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

Plumbing &*H«oting konfroktoriuu 

140-2e AVENUE - 366-0330

Petras Rzevuckas priima dovaną 65 m. amžiaus gimtadienio proga, 
kurią įteiki a B. K asperavičius ir A.Mylė. Sėdi sukaktuvininko 
žmona Aldona ir brolis Stasys iš Hamiltono.

KEITH BUILDING MAINTENANCE
NAMU REMONTAS

Taisymas stogų, įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
'Tel. 363- 1620.

Apie darbų sąžiningų, atlikimo, teiraukitės pas , 
LeonąGurecką 366 - 2548t

kelnėms
pristatant 

ir atsiimant 
M. PHILIPPE IZZI __ __

SKAMBINKIT - 365-7146 
NETTOYEURS CLEANERS 

com, con.'’•-7661-A CENTRALE 
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne 365-1143 
29 55 Allard Street, Ville Emard 

766-2667.

Mechani zuotai rotų ir kitų dalių reguliavimai. Karks (Body) taisymas ir 
dažymas nauj omt garaže ir moderniom i s priemonėm i s. Kreipkitės — 
De LaVerendrye, pr e Lopieryeir vandeni kanalo. Tel. 365- 3364.
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N L REIKALAI
Mirus "TŽ” administrato

rei Janinai Kakne vlčlenel, ku
ri negailestingos ir ilgos li
gos iškankinta, pasimirė vos 
sulaukusi 50 m. amžiaus. Nuo
širdi užuojauta jos artlmie - 
stems ir laikraščio leidė - 
jams netekus geros darbinin
kės. NL.

A.Tamošaitis, K.Stirbys, J. 
Girevičius, A.Keblys,K. Lu
košius, M. Satkevičius, V . 
Petraitis.

(Laikraščiui aukotojų tąsa)* 
Aukojo po $6. 00: M. Krauza, 
B. Pakulis, A. Vlrkutis, B. 
Br a žilinąs, J. Astrauskas, P. 
Verykis, A. Blaudžiūnas, V 
Marta Tamkevlčius, O. Sta- 
siulis, Vytas Grickett, L. No- 
vag, A. Dilkua, I. Lesčius, A. 
Vazallnskas, J. Adomaitis , 
Ig. Žalys, J. Dauderis, S. Jo- 
kubiiius, Br. Kirstukas, Alf. 
Vlrkutis, Pr. Montvila, P. 
Gulbinas.

Po $4. 00: V. Dagilis, K. 
Šimkus, J. Lubins kas, B. 
Rinkevičius, P. A. Drešerls .

Po $3 :00 ir mažiau: J. Riau
ba, O Šarūnas, K. Rinkevičius 
J. Vieraltis, P. SuŠinskas, A. 
Pute ris, J. Pikelis, J. As
trauskas, P. Effertas, A. 
Sukalti s, Ig.. Žalys, A. Pet
raška, D. Keršys, V. Bag
donas, P.Misevičius, S. Ver- 
byla, V. Skaisgiris, P . 
Montvila, F. Vlčlulis , P. Ju-' 
telis, J. Kęsgailą, B. Saulė- 
nas, G. J. Rukšėnas, J. Kisie- 
laitis, Ig. Gurčlnas, B. Ba
ranauskas, G. Dargia, P.M1- 

^kulėnas, K. Gudžiūnas, B.
Saplis, L. Bacevičius, J. Ba
ron, M.Semfekas, J. Brei - 
vė, P. Sakalas

Nuoširdžiai visiems 
dėkojame!

NL

DĖMESIO STOVYKLAI
Šių metų skautų ir skau

čių vasaros Stovykla įvyks 
rugpiūčio mėnesio pirmą 
savaitę, Baltijos s lovy k - 
lavletėje, St. Donat, Quebec.

Kviečiame v i s us skau
tus ir skautes gau
siai dalyvauti} ta pro
ga, ir visą jaunimą

TAUTINĖ Stovykla įvyks 
nuo rugpiūčio 13-26 d. prie 
Worcester,Mass. ,USA.

Stovyklos mokes lis dviem 
savaitėm $125, o vienai- $65.

Transportacija bus parū
pinta abiejų Montrcalio Tun
tų pastangomis ir kaina 
bus pranešta vėliau.

Dėl informacijų apie t abi 
stovyklas skambinti Gintarui 
Nagi ui 277-786a, arba Alma.’ 
Drešerienei 768-5a23.

I 
r 
i 
i 
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"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA’ naujam .koltytojui i
tik ui $7.00 metams I į

Praio'ne (Skiepti ir pritikėti Į
tu viri nurodytu-------------------------------------------------
prenumeratai Pavardė ir vardat) l
mokė t ii u. ------ ;----------------------  I

'Tiktlut adretat)

GRAŽI IŠVYKA
L. K. Mindaugo Šaulių kuo

pos organizuota išvyka gegu
žės 6 d. į Ottavą pasisekė ge
rai. Oras buvo gražus netik 
nuvykti, bet ir ten apžiūrėti 
sužydusias tulpes, Parla - 
mento įstaigas ir kt.
• Jonas Jankus, kurį dauge
lis montrealiečių prisimena

NAMAI-APARTMENT Al- 
^EM^*PASK0U0S

iVr nu
-- D.N. BALTRUKONIS, rOTOM.L.S.

siiikma ' RealU«» Ine.
445 Jeon Talon W, Sult* 305.M1I. 
T*li 273-9181-2-3. RvS.737-084.

kaip restorano • savininką, 
paralyžiaus ištiktas, laiko - 
mas Žydų Ligoninėje 7745 
Sherbrooke E.,. Montreal ,; 
Que. Jis tikisi, kad pažįsta- 
mi jį aplankys.

PARDUODAMAS NAMAS
Del darbovietės iškėlimo par

duodamas vienos šeimos, moder-i 
nūs "Split levernamas su dide
liu žemės sklypu prie mokykloj 
Beaconsfield vietovėje.

Namas statytas statybininko 
tavo sūnui. Prašoma kaina daug 
žemiau savikainos — $85.000.

Del saly gų ir apžiūrėjimo 
skambinti tel.7 21- 1 656 po 
6 vai. vakaro.

Pirkite Bilietus į RLO 
renginius iš anksto
Jau dabar bilietai į Pasaulio Lietuvių Lenų renginius 
parduodami:

1. Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.
W.est. Tel. (4161 532-2911 / 533-9030.

2. Prisikėlimo Parapijos raštinėje ,
10 11 College Street, tel. LE 3 - 0621

3. Anapilyje — V. Aušroto Spaudos Kioske.
4. Chicagoje - J. iVaznelio - Gifts Inter

national Ine. Tel. 471 - 1424.
Bilietų kainos: a/ į Dainų Šventę Iiepos 2 d. 3 vai. p.p. 
(Maple Leaf Grdns) - $6, 8 ir 1 0v-| b/ i Didyjį Susipaži
nimo vakarų (Royal York viešbutyje) Šeštadienį, liepos 1 d. 
8'vai. vakare — $8.; c/po dainų Šventės banketas - vaka
rienė - $ 15 asmeniui; d/ Spoto Žaidynės į visas varžy
bas per 7 dienas - $ 15. Bus parduodama ir atskiroms 
varžyboms.

Galima bilietus užsisakyti ir paštu, atsiunČiant čekį 
P.L.D. Rengimo Komiteto vardu.

P.L.D. ilnforrr acija

MONTREALIO LI ETŲVIU SKAUTU VADOVAI PRAEITŲ METU 
STOVYKLOJE Nuotrauka R*Ottc*

LIETUVOS AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Self. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Veda K. BRAZDŽIONYTE

2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 
Tolof. - 778-5374

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. T ■ rnn M6H 1A8 • ■ 53Z-34UU

AKTYVAI — virš 14 milijonų
KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas 

— • —

1440 rue Ste-Catheriiie Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235. nutių 488-8528

IŠNUŪMUOJAMI apartamen
tai prie ežero, panoraminis 
vaizdas - 2 K — 3 '/i—4H su 
1 metų sutartim. Skambinti 
pas lietuvi 933-7829.

DR. V. GiRIŪNlENE 
Dantų gydytoja 

— • —
5330 L'Asiomruoh Blvd.

Motmal,

Trc. 255-3535 
_____________— --------

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

— • —
1410 CITY STREET 

SUITE 11-12
MONTREAL PQ-

Tai. 932- 6662; nomų 737-9681.

Dr. A.S. Popieraitis
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 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.fn. 6-to 10 p.m. Open, 
Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

R. J. ISganaitis, ba, bcl
‘ 216 St. Paul W., Montreal, P.Q-

Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJL, B.C.L.
Suita 627, 3 Place Villa Marie, 

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJU, B.C.L
168 Metre Dama Street E.JSuitt 205. 

Tai: 866-2063; 866-2064

8 osf.

LEONAS GUREOCAS 
S*t*« Managar 

(Lietuvi, ot,lovos)

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

PoiHhc Buick ★ Astru
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I 
NESITIKSIMAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

10-3 

10-3 
uždaryta 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
šeštadienia'is 
Sekmadieniais 

Skyrius

Antradieniais
Trečiadieniais

MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 
pensijų ir namų s-tas 
taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas

10-8
10-8 
9-1

9.30-1
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —-

9.30 v.r. ik'i 1 v.p.p.

DUODA PASKOLAS 
asmenines 
nekiln. turto 
'investacines

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
M«n*s*t*u 

_______LĘO GURĘKĄS_________muu montrea! west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH ABB-5391

Greitas ir tikslus patarnavimas!

GAISRAS •
ADAMONIS

Tel. Bus.: 722-3545

Re*.: 256-5355

RAS ADAMONIS
C. I. B.

AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBU 

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z ŽM9

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyj*
Investacijos J,A. V. ir kt. Kanadosprovincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas N OR K ELI 0 N AS,B.A. C.S.C., I.B. 
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybes, gyvybės draudimas

814%
8’/2%

.7%
6%

9»/*%
914%

10%

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas iekių ir sgskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
INCAauvausuwr - eututrutt

ĮVAIRIŲ.

BALDŲ

PER

KRAUTUVĖS

3 

AUKŠTUS

PARDAVIMAS

o Užeikite ir Įsitikinsite, kad įjnonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Dideli* pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE ^“ 363-3887
1 70-43 CMNTRAUI *00-1*** ĮDKCOHATION)

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL , QUE.H4E 2A8, 
Telefoną*: 766-5827

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
Už pensijų planą 
Terrain, ind. Įmetama 
fermiu, ind. 2 metams 
Twain, ind. 3 metams 
D,uodą nemokamą gyvj
dą iki $2,000 už taup. s-tM sumas.

DUODA PASKOLAS:
«.o» Aamenines 10,5%
8.25% Nekiln. turto 10.0%
8,5% Čekių kredito 12.0%
9% . Investacines nuo 10.5%
9,25% 
9.5%

i anrfuaii. Nemok, gyvybės apdr. iki 1
už paskolos sausą.

$10.000

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SL, pirmadieniais, antradieniam ir - trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo Ut iki 
B v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 A iki spaito 15 d. ir' per visus ilguosius sa
vaitgaliu*.
3 907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniai* nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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