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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

VAKARAI- BAILIAI
Ištremtasis iš Sov. Sąjun

gos Nobelio premijds laure
atas rašytojas Aleksandr 
Solženytsinl as po trijų metų 
gyvenimo Vermonte, JAV, 
pirmą kartą išsamioje ir il
gesnėje viešoje kalboje Har
vardo Universitete aplbūdi - 
no dabartinę pasaulio situa
ciją: "Mūsų dvasinis gyve - 
nimas prarastas kaip Rytuo
se, taip ir Vakaruose".

Pradėjęs savo kalbą pas-' 
taba, kad tiesa esanti retai 
maloni, beveik pastoviai 
karti, bet jis sakąs šią kalbą 
ne kaip priešas, bet kaip 
draugas.

Solženytsln’as pavadino 
Sovietų stiliaus komunizmą 
" zero, ir žemiau zero", bet 
toliau kalbėdamas, išdėstė 
atvirai, ką galvoja apie Va
karus, specifiniai apie Ame
rikos gyvenimo būdą. Tik
riausiai ir daugelis iš mū
sų ne kartą savo tarpe esa
me apkalbėję ir panašių iš
vadų priėję, svarstydami a- 
merikonų "gyvenimo filoso
fiją". ..

Jo žodžiais- " Jeigu kas 
manęs paklaustų, ar aš siū - 
lyčiau Vakarų gyvenimo bū
dą, koks jis yra šiandien,pa- 
vyzdžiul savo kraštui, atvi - 
rai kalbant, pasakyčiau - ne. 
Aš negalėčiau rekomenduoti 

•jūsų visuomenę, kokia ji da
bar yra kaipo idealia, pa - 
keisti mūsąją".

Kaip ir ankščiau, trum - 
pesnėse kalbose, Solženyt- 
sin*as buvo pareiškęs, pat
virtino ir šioje kalboje, sa
kydamas, kad modernusis 
žmogus prarado suvokimą 
Aukščiausios Tobulos Visa
tos, kas senla’/sutramdyda- 
vo mūsų aistras ir neatsa
kingumą.* Jis puolė Vakarų 
moralinį bailumą, egoizmą ir 
abejingumą. "Materializmas, 
apsukrus manevravimas įs
tatymais, spauda, kuri. Įsi
veržia Į privatų gyvenimą , 
apgūrimas nuo nuolatinio TV 
žiūrėjimo, , nepernešama , 
triūkšminga muzika- visa 
tai padaro Vakarų gyvenimo 
stilių vis mažiau ir mažiau 
pageidautinu pavyzdžiu. ..

Drąsos praradimas", -iš
kėlė Solženytsln’as,yra pati 
ryškiausia žymė Vakarų 
dvasinio išsisėmimo".

Auditorijoje kartas nuo 
karto pasigirdo nepritarimai 
ir sporadiški plojimai, kuo - 
met rašytojas kritikavo JAV 
masinius protesto pasireiš-. 
kimus prieš Vietnamo karą. 
Jis sakė, kad JAV nesuprato 
Vietnamo karo reikšmės ir 
buvo padaryta pati žiauriau
sia klaida, išduodant Toli
muosius Rytus genocidui ir 
kąnčioms, kurios užgulė 30 
mil. žmonių.

Vietnamo ir visi kiti toll- 
‘ mi karai nėra taip paprastai 

suprantami ir motyvuojami . 
Gal ir Solženytsin'as dar

A. Solženytsln’as 
neturėjo laiko pakankamai 
įsigilinti ir pilniau suprasti 
amerikoniškojo gyvenimo 
gana komplikuotą panoramą. 
Karo nori pavergtieji,nes tai 
jų gal paskutinioji despera - 
tiška viltis. Laivieji gali 
ieškoti kitokių būdų, arba ti
kėtis kitokių sprendimų. Ne
reikia pamiršti, kad "jankiai" 
buvo kritikuojami ne tik ša- 
vų, bet, pavojui praėjus, pa
čių išgelbėtųjų, kaip praktika 
parodė. Visa tai nepridavė 
entuziazmo mirti svetimame 
kontinente, už svetimą kul
tūrą ir svetimą rasę. Kas 
žino, ar laimėjus ameriko
nams karą Vietname,komu
nistai būtų sumažinę propa
gandą, kiršinimus ir ramiai 
pasitraukę visiems laikams' 
O gal tik dar labiau stiprinę 
"tobulos valdžios" iliuziją...

KONSTITUCINĖ REFORMA
KANADOJE

Jau trečią kartą Kanados 
premjeras Trudeau pasiūlo 
konstitucinę reformą, pab
rėždamas, kad atėjo laikas 
skubiai veikti, nes kvebekie- 
čiai netrukus turės referen
dumą nepriklausomumui.

Trudeau spaudos konferen
cijoje vėl labai aiškiai pa
brėžė savo tikėjimą konfe
deracija, pridėdamas, kad 
reformos siektų duoti stip
rų . federalinį parlamentą , 
ir lygiai stiprią savivaldą 
provincijoms.

Pagrindinės teisės ir 
laisvės turės būti vienodai 
respektuojamos federalinės 
ir provincinių valdžių.

Trudeau siūlo, kad naujoji 
konstitucija Kanadoje veiktų 
nuo 1981 m. pabaigos.

Naujame konstitucijos 
projekte neminima Karūna , 
ar karalienė. Tuo labiau ji 
neaktuali Quebec’ui.

AUTO LENKTYNĖS 
MONTREALYJE

Montrealio lie • Notre 
Dame,po ilgesnių debatų nu
balsavus 37 prieš 10, vyks 
Grand Prix Auto Lenktynės 
kartą į metus iki 1982 m. , 
subsidijuojant Labatt Brewe
ry Ltd.

Miesto administracija už 
tokio kontrakto ruošimą bu
vo aštrokai kritikuojama,ta
čiau dauguma balsavo už to
kią sutartį, nes miesto eko -
nominis gyvenimas šiuo me- Vilnietis sportininkas Pranas Žižmaras sutinkamas Kauno geležinkelio stotyje, tik 
tu yra gerokai smukęs. ,\ atvykus Į Tautinę Olimpiadą 1938 metais.
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PASAULIO LIETUVIU DIENU, V KANADOS IR JAV LIETUVIU DAINŲ ŠVENTĖ 
PASAULIO LIETUVIU SPORTINĖS ŽAIDYNĖS

PARDUODAMI BILIETAI Į PLD RENGINIUS
Pranešama visiems, kad į PLD renginius bilietai gau

nami:
1. Torohto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor st. W. ,To - 
ronto, Ont., Canada M6P 146, PLD informacijos kamba - 
ryje, 6-10 vai. v. , tel: 532 - 2911, pirmadieniais-penktadie
niais.

2. W. Dauginis- Draudimo Įstaiga, 1613 Bloor st. W. ,To 
rontp, Ont., M6P lA6,tel: 1-416-533-1121, pirmadieniais - 
penktadieniais, 9-5 vai. p. p.

3. Prisikėlimo Parapijos raštinėje- B. Pabiebinskienė 
nuo 9-4 vai. p. p. , pirmadieniais-penktadieniais, tel;533 - 
0621, sekmadieniais- pamaldų metu parapijos patalpose , 
1011 College st., Toronto, Ont. , M6H 1A8

4. Anapilyje-Liet. Kankinių Parapijos Spaudos Kioske - 
V. Aušrotas, sekmadieniais, pamaldų metu.

5. Hamiltone - L. Skripkutė - pamaldų metu prie bažny
čios

6. Maple Leafs Gardens kasoje, 60 Carlton st. .Toronto, 
Ont., 11-6 val. v. , tel: 368-1641.

7. Chicagoje - Gifts International, Inc. - J. Vaznelis - - 
prekyba, 2501 W. , 71st. St. , Chicago, Ill, 60629, tel: 471- 
1424.

8. New York - Vytis International Travel Service - R .
Kežys, 2129 Knapp st. , Brooklyn, New York, USA, H229 ,
tel: 769 - 3300.

BILIETU KAINOS
Į Dainų Šventę - $ 6, 8, 10.
Į Sporto Žaidynes - $15, vienas Į visas žaidynes', Į at

skiras - $3, į finalines - $5.
Į Šeštadienio Susipažinimo Vakarą- Šoklus - $ 8. Į 

Banketą (po Dainų Šventės) - $ 15.

Paštu bilietai užsakomi į PLD renginius ir čekiai iš
rašomi (nurodant bilietų skaičių ir parengimus}, sekančiu 
vardu ir adresu: r 1

Mrs. Aldona JANKAITIS - 
Bloor st. W. Toronto, Ont. , I

Bilietus į PLD renginius 
anksto, visų patogumui !

V-JO PLB SEIMO NU
TARIMU KOMISIJOS 
BRANDUOLYS

PLB Valdybai paprašius, 
Detroite yra sudarytas V-jo 
PLB Seimo Nutarimų Komi
sijos branduolys, kurio už
davinys yra paruošti nutari
mų projektą V-jam PLB 
Seimui. Jam į talką ateina 
visi pagrindiniai paskaiti
ninkai, prisius darni savo 
paskaitų tekstus ir pasiūly
mus.

Amber Draperies - > 2231 
J6S 1N7, Canada,tel:762-3838 
prašoma įsigyti iš

PLD INFORMACIJA
Savo paskaitą " Lietuviš

kasis švietimas" bei gaires 
ateičiai jau prisiuntė PLB 
Valdybos Švietimo vicep. 
Jonas Kavaliūnas ir refera
tą " Kultūrinė veikla ir ry
šiai" PLB Valdybos Jaunimo 
vicep. Romas Kasparas.Iš 
jo dar laukiama pasiūlymų 
nutarimams. Be šių dviejų 
paskaitininkų savo pasiūly
mus taipogi pasiuntė JAV 
Kultūros Taryba, vadovauja
ma Juozo Gailos ir pats val
dybos pirm. Bronius Nainys.

Hartfordo choras "Aldas", vadovaujamas muz. Petkalčio, 
pasiruošęs atvykti Į Pasaulio Lietuvių Dienas Toronte- 

Nuotrauka A. Jaro.

Dar laukiama paskaitų tekstų 
ir pasiūlymų iš Algimanto 
Gurecko, kuris kalbės tema 
Lietuvos Reikalai, Gabijos 
Juozapavičiūtės- Jaunimas 
ir Kosto Dočkaus- PLB Val
dybos Lėšos.

Be abejonės, V-tas PLB 
Seimas taipgi turės pasisa
kyti žydų klausimu, tėvų įpa
reigojimu vaikus išmokyti 
kalbėti lietuviškai dar prieš 
pradedant lankyti ■. darželį 
ir kt. Tais ir kitais klausi
mais visų pasiūlymai lau
kiami ir bus peržiūrimi dar 
prieš Seimą.

V-jo PLB Seimo Nutarimų 
Komisijos branduolį sudaro: 
pirm. Vytautas Kutkus ir 
nariąl-dr. Adolfas Damušls, 
Algis Rugienius ir Jonas Ur
bonas. Komisija bus papil
doma visų kraštų atstovais 
ir tvirtinama pačiame PLB 
Seime.

Komisijos adresas Bytau
tas Kutkus, 6940 Hartwell , 
Dearborn, Ml ^8126, USA.

Nutarimų Komisijos 
Branduolys

PLJS PRANEŠA
Š. m. birželio 17-18 d. d. 

Chicagos Jaunimo Centre 
Įvyks Pasaulio, JAV ir Ka
nados lietuvių jaunimo są
jungų ruošiama politinė 
konferencija, i Toje konfe - 
rencljoje jau sutiko dalyvauti 
sekantys prelegentai:

aukštas pareigas užimąs 
Environmental Protection 
Agency JAV Vidurio Vakarų 
rajone Valdas Adamkus ; 

Ukrainian Echo redaktorius 
ir vienas iš Moroz Defense 
Committee vadų, Toronto 
ukrainietis Andri j Bandera;; 
ir Valstybės departamento 
sovietų "desk" pareigūnas , 
kuriam tenka rūpintis Pa
baltijo reikalais, Mahlon 
(Jim) Henderson.1

V. Adamkus skaitys Įvadi
nę paskaitą apie politinės 
įtakos apibrėžimą. A. Ban
dera kalbės kūrybiška pro
testo tema, o Henderson kri
tiškai žvelgs Į pabąltiečių 
pastangas paveikti Amerikos 
kongresą ir egzekutyvinę 
valdžią.

, V. Nakas, PLJS

STUDIJUOJANČIO JAUNIMO 
DĖMESIUI

Vyriausiam Lietuvos Iš - 
laisvinimo Komitetui reikia 
keleto jaunų, darbščių ir ga
bių bendradarbių. Kandida
tais gali būti paskutinės 
gimnazijos klasės moksle! - 
via! ir koledžų studentai,ku
rie kalba lietuviškai, domisi 
istorijos,teisės arba žurna
listikos mokslais ir yra Na
tional Merit Scholars arba 
buvę "Voledietorians", arba 
gavę aukštą taškų skaičių iš 
College Entrance Examina - 
tion.

Parinktiesiems kandi da - 
tams bus pasiūlyta, ką stu - 
dijuoti ir teikiama lėšų to
limesniam jų išsimokslini
mui. Pareiškimus su gyve
nimo ir jau atliktų studijų 
aprašymu siųsti:

VLIKas (Studijų Komisijai)
29 West 57th Street
New York, N. Y. 10019, Elta

UŽTARIA LIETUVIS
Ambasadorius A. J. Gold

berg, buvęs JAV delegacijos 
Belgrade narys, raštu pra
nešė Altos pirm. dr. K. Bo
beliui, kad jis kreipėsi Į Sov. 
Sąjungos vyriausybę dėl Ma
rijos Jurgutienės ir jos duk
ters Dainos vizos atvykti Į 
JAV.

• Gegužės 25 d. Lietuvos 
Generalinis Konsulas Anice
tas Simutis dalyvavo New 
Yorko Konsularinio Korpuso 
susirinkime ir užkandžiuo
se, o gegužės 26 d. The Fo
reign Press Association še
šiasdešimt metų sukakties 
minėjime ir vaišėse.

1
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Už Lietuvos išlaisvinimą ! Už išti Idmybą Kanadai !
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada !
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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SUDARYTI LIETUVOS

VYRIAUSYBĘ

HH EGZILEJE

Disidentas dr.A.Štromas dame, nei Helsinkyje, nei 
savokalbose ir spaudoje yra Belgrade/. ’’Lietuvos anek- 
pas įsakęs£ "Lietuva, nors Ir sija laikoma neteisėta’’./Pa- 
prarado per SSSR okupaciją gal 1938 m.Lietuvos KonstF- 
savo neprtklausomyblnę eg- tucljos 71 Ir 74 straipsnius/ 
ztetenclją.bet neprarado A. Merkys neturėjo
suverenaus valsty
bingumo. TEISINIU PO
ŽIŪRIU/ TARPTAUTINIU/ 
Lietuvos valstybė niekad 
nebuvo likviduota ir 
todėlturl visas sąly - 
gas Ir galimybes ne
pertraukiamai tęsti 
savo egzistenciją 
tre mtyje’’.
,rr” Valstybingumo tęstinu
mas reikalingas Lietuvai po
litine prasme"... "Valstybl - 
nė Lietuvos organizacija 
tremtyje turi būti atkurta".

"Pagal 1938 m. Lietuvos 
Konstitucijos analyzę:S(asys 
Lozoraitis yra šiandieną tei
sėtas L letuvos valstybės gal
va Ir tik jo vieno konstituci
nėje gailoje yra teisėtas 
Lietuvos vyriausybės suda
rymas, valstybės galvos tei
sėto Įpėdinio ministerlo pir
mininko asmenyje paskyri
mas".

Pagal tarptautinę valsty
binę teisę nepriklausomas 
valstybes kituose kraštuose 
atstovauja dlplomatal.paskl-
rtl valstybių vyriausybių: 
prezidentų, karalių .suverenų 
valdovų.

Lietuvos valstybės prezi
dentas buvo Antanas Smetona 
1940 m., o Užsienių Reikalų 
Mlnlsterls J.Urbšys.Prezi
dento A. Smetonos pritarimu 
mln. J. Urbšys 1940 m. Įga
liotą mlnlsterĮ, pasiuntinį 
Italijos valstybėje Stasį Lo- 
zoraltĮ paskyrė Diplomat įjos 
Šefu, visų Lietuvos diploma
tų, reziduojančių užsienyje 
Įvairiose valstybėse.

Lietuvos Valstybės Pre- 
zldentas.protestuodamas dėl 
SSSR okupacijos, pasitraukė 
Iš Lietuvos teritorijos Ir sa
vo pareigų.

Pagal Lietuvos konstitu
ciją, kai prezidentas neina 
pareigų, jos atitenka užsie
nio reikalų ministerlul. Jei
gu pastarasis dėl kurių prie
žasčių negali tų pareigų eiti , 
jos tenka aukščiausiam dip
lomatų pareigūnui, atsieit 
šiuo atveju Šefui Stasiui Lo
zoraičiui.

1940 m. SSSR įvykdy
tos Lietuvos aneksijos nėra 
pripažinusi /de jure / nė 
viena Vakarų vaisty
ta ė/išskyrus Švediją/. Dau
gelyje Vakarų valstybių te
beveikia Lietuvos atstovy
bės-diplomatai:" Nepriklau
somoji Lietuva Ir dabar yra 
pilnateisis tarptautinis vals
tybių bendruomenės narys. 
Smurtinis SSSR valstybės 
aktas nlekeno nėra pripažin
tas te te ėtu", sako dr. Štro
mas./Nei Italijoje, nei Pots-
2 psl.

jurldlnės teisės per
duoti prezidento pa
reigų Justui Palec
kiui, todėl juridiškai Anta
nas Smetona, nors ir Išvyko 
Iš Lietuvos teritorijos, vis- 
tiek liko teisėtu Lie
tuvos valstybės Pre
zidentu, ką pripažino Ir 
JAV vyriausybė.

Vilkas ir jo valdyba bei 
taryba neprete nduo ja Į 
Lietuvos vyriausybę eg z dė
ję,Taigi, kol ne vėlu,reikia 
viską daryti,kad teisėtas as
muo St.Lozoraitis, diploma - 
t įjos Šefas pradėtų veikti 
egzdlnės vyriausybės kryp - 
t imi. Per PLB Seimą To
ronte re Ikėtų š tuos klaus I- 
mus pilnai išnagrinėti, daly
vaujant, klek man žino
ma .kaip garbės svečiui, Lie
tuvos Diplomatijos Šefui, St. 
Lozoraičiui ir kitiems Lie
tuvos diplomatams. Dr. A. 
Štromo s lūlymas yra realus, 
ir naudingas Lietuvos bylai .

J. Valdlonls

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

FIKCIJA AR REALYBĖ?
J. Dilys paskelbė NL*' 

16 nr. Atvirą Laišką Ir po 
juo pas įrašė "VLKS-gos St. 
Catharines Skyriaus Valdy
ba ".

Tame laiške jis rašo,kad 
•T, Žiburiuose0 vėl pasirodė 
" Stepono Šetkaus pluoštas 
tas insinuacijų prieš VU - 
niaus Krašto lietuvius". O 
tai jau yra šimtaprocentinė 
netiesa. Kiekvienas,paskai
tęs ’T. Ž* 5/1460 numerį, gali 
Įsitikinti,kad ten S. Šetkus 
rašo ne apie Vilniaus krašto 
lietuvius, bet tik apie du as
menis Ir jų nei lietuvišką, 
nei vllnletlšką veiklą.

Mat,pagal J.Dilio teoriją , 
kas tik pasisako prieš Dilį, 
tas jau pasisako I r "prieš 
Vilniaus Krašto lietuvius". 
Jo manymu, bet koks vilnie
tis,geras ar blogas,yra virš 
bet kokios kritikos. Galima 
kritikuoti aukštaitį,žemaitį, 
klaipėdietį, dzūką ar zanavy
ką, galima ant jų pilti ki
birus pamazgų,bet negalima 
žpdelio ištarti prieš "vilnie
tį.", nes jo ginti,keno prašo
mas ar ne, visad yra pasi
ruošęs J. Dilys su visais 
savo ptlnutėllate kibirais. Y- 
ra visokių ir vilniečių, žodis 
"vilnietis" nereiškia jokios 
neribotos privilegijos nė

PANORAMA

BALTIC ENTERPRISES
Ilgus metus aktyviai besi- darni jų darbo vaisius ar pa

reiškę Amerikos lietuvių tarnavimus ankščiau dar ne- 
tarpe, pastebėjome, kad mū- regėtu mastu, mes sėjame 
sų lietuviškajame gyvenime bei ugdome lietuvybės sėklą, 
yra didžiulė spraga. Būtent , nes juk lietuvio namai be jo- 
iš vienos pusės, mūsų kios lietuviškos knygos ar 
tarpe netrūksta po visą Ame - plokštelės, be lietuviško kry- 
riką išsibarsčiusių lietuvių žlaus ar lėlės,net be Vyties 
menininkų, amatininkų, dir- ženklelio ar tautinės juostė- 
bėjų, gamintojų, leidėjų, ku- lės, nėra tikrai lietuviški, 
riančių Įvairiausios rūšies Lietuvių materialinės kultū- 
lietuviškų dalykų. Iš a n t -
ros pusės, tokiems lietu
viško sukirpimo ir turinio 
dalykams yra didžiulis pa
reikalavimas, ypač nuošaliau 
nuo mūsų organizuoto veiki
mo centrų gyvenančiųjų ar ir 
lietuviškai visai nebekalban
čiųjų lietuvių tarpe. Tačiau, 
iki šiol trūko centrinio 
kanalo, per kurį vieni su ki - 
tais galėtų susitikti, per ku
rį daugiausiai pavieniui dir* 
bantys kūrėjai galėtų rinkoje 
susieiti su plačiais Šiaurės 
Amerikos lietuvių vartotojų 
sluogsniais.

Tokį kanalą mes kaip tik 
ir ištiesėme. Mes subūrėme 
visą daugybę lietuviškų pro
duktų gamintojų bei lietuvy
bės patarnavimų tiekėjų, o 
šiuo metu leidžiame katalo
gą, kuriame visa tai spalvin
gai atsiskleis. Tą katalogą, 
kurio parengimas kainuos- 
apie 18. 000 dol. , mes pas- 
kleisime 25. 000 egz. tiražu, 
pradėdami Pasaulio Lietuvių 
Dienomis Toronte ir plati
nimą tęsdami asmenišku 
kiekvienos bent kiek dides
nės lietuvių kolonijos Šiau
rės Amerikoje lankymu. To
kio išsamaus lietuviškų da
lykų katalogo, -ir tokios pla
čios jo distribucijos, išei
vijoje iš viso dar nėra buvę.

Savo darbu mes telkiame 
lietuviškų gėrybių bei patar
navimų kūrėjus ir tiekėjus į 
draugę ir skatiname toli
mesnę jų lietuvišką gamybi
nę veiklą. Tuo pačiu, skleis- 

vienam. Ne žodžių, bet lie
tuvybės darbo pavyzdžių rei
kia; gi klek tai liečia J.Dllį, 
tat jis jokio, joklauslo pa
vyzdžio neturi.

Savo "Atvirame laiške ’’ 
jis mėgina tai pateisinti ne
būtais, neteisingais daly
kais. Taip jo nuolatinis pa
siteisinimas yra, kad kadai
se "vilniečių" priešai su
griovė jo rengiamas Joni
nes, gi tas Jonines sugrio
vė jis pats, atsisakydamas 
duoti tų Joninių bet kokią 
piniginę apyskaitą ne tik 
Skyriaus nariams, bet net 
pačiam to meto Skyriaus 
pirmininkui. Juk kaip sykis , 
dėl to tas pirmininkas Išsto
jo ir Iš pirmininko pareigų 
ir pasitraukė iš Skyriaus.

Pats pas įdaręs to Skyriaus 
pirmininku, J.Dilys Ir toliau 
ruošė Jonines, bet žmonių Į 
jas lankėsi vis mažiau.Ap - 
kaltinti buvo "vilniečių prie
šai".

Norėdamas suruošti Spa- 
iio 9-tos minėjimą, jis tu - 
ri ieškoti vietos kitame 
kuriame mieste. Taip per
nai daugelis ruošėsi vykti į 
Hamiltoną, kur keli tikrai pa
pa vyz dingi vilniečiai ruošė 
Vilniaus Dieną iri. Basana - 
vlčiaus paminėjimą, bet su
žinoję. kad ir ten yra įkištas

J. Dilio trigrašis, susilaikė 
ir nevažiavo. Labai gaila , 
nes tai buvo tikrai gerai pa
ruoštas minėjimas.

Abejotinas yra Ir J.Dlllo 
begalinis nusistatymas 
prieš lenkus. Retas kas iš 
lietuvių lenkus mėgsta dėl jų 
žinomo klastingumo, dėl Vil
niaus užgrobimo,dėl kėsini
mosi Į Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. Visa tai buvo 
Ir visa tai yra tikri faktai, 
tačiau dabar gyvename visiš
kai kitus laikus. Visos Rytų- 
Vidurlo Europos tautos yra 
pavergtos to paties bendro 
priešo-Sovietų Rus įjos. Vle- 
nlntėlte tikriausias būdas Iš
silaisvinti iš tos vergijos y- 
ra latevlntls visų bendrom 
pastangom.

St. Catharines pries maž
daug 5 metus tuo tikslu įsi
kūrė Pavergtų Tautų orga - 
nizaclja, o dabar jau įsikūrė 
Ir bevelk visuose didesniuo
se Kanados miestuose. Ne
seniai Įvykusiame suvažia
vime Toronto mieste nutarta, 
kad visų tų organizacijų 
centru bus Torontas.nes To
ronto P.T.organizaciją su - 
daro Krašto Bendruomenių 
pirmininkai. Suvažiavimo 
prezidiume sAdėjo septynių 
tautybių pirmininkai, taigi, Ir 
lenkai Ir ukrainiečiai. J.DI- 

ros žiedų platinimas-tai 
mūsų būdas lietuviškajam 
sąmoningumui nuoselėtl.Per 
lietuviškus daiktus konkre
tizuojasi ir apsipavidalina 
lietuvybės sąmonė.

Prašome prie mūsų kata - 
logo prisidėti skelbimu . 
Trokštame, kad katalogas 
kuo pilniau' atspindėtų vi
są margaspalvį mūsų me
džiaginės kultūros gėrybių 
spektrą, o be Jūsų prisidėji
mo to niekaip neįstengtume 
atsiekti.
Papildomai pranešame, kad 
atidėjome savo katalogo iš - 
leidimą iki po PLD Toronte , 
nes spaustuvė nebegalėjo 
mums garantuoti darbo už
baigimo laiku. Todėl pratę - 
šiame ir terminą skelbimui 
4 mūsų katalogą įdėti iki lie- \ *

EVANGEL1KŲ - LIUTERONŲ 
LAIKRAŠTIS "SVEČIAS"

Lietuvių evangelikų pio
nierius, daug nusipelnęs 
mūsų tautos kultūrai,kuni
gas Martynas Mažvydas,ku
rte atspausdino pirmą lietu
višką knygą Katekizmą 1547 
m., rašė: " Imkite mane ir 
skaitykite". Tad ką bekalbė
ti apie dabartinius laikus , 
kai kultūra yra žymiai aukš
tesnė negu anais laikais 1

Mažiletuvlai per šimtme
čius išlaikė sAvo papročius , 
savo kultūrą ir » tikėjimą 
motinos kalba t Ik per bažny
čias Ir susirinkimus, o Iš- 

llul toks dalykas netelpa Į 
galvą. Kaip gali šalia lenkų 
sėdėti ukrainiečiai Ir kaip 
žmonės, -kultūringai kai - 
bėtte?

Bent man atrodo, kad J. 
Dilio triukai būtini naudoti 
lenkus, kaip pagalius Į bet 
kokios laisvinimo veiklos 
ratus. Je l J. D Uys s ako, kad 
S. Šetkus varo lenkų propa
gandą, tai kodėl tas nega
li sakyti, kad J.Dilys varo 
sovietų propagandą? Ar tai 
nebūtų tik logiškas balansas, 
lygus abiem pusėm? Gi so - 
vietų paopagandos pagrindi
nis tikslas Ir yra sėti ne
santaiką tarp vienos tautos 
žmonių ir t a r p pavergtų 
tautų, kad jos niekad neiš
silaisvintų. S. Šetkus

St. Catharines, Ont .

pos mėn. 7 d.
Tai laiduoja galimybes su

daryti žymiai pilnesnį Ir gra
žesnį leidinį. Paskutiniųjų 
savaičių bėgyje Į mus krei
pėsi dar daugelis naujų lie - 
viškų gaminių dirbėjų ir lei
dėjų, kuriuos dabar turėsime 
laiko Į katalogą įtraukti. Ir, — ' 
žinoma, termino pratęsimas 
duoda ir Jums realesnę pro
gą atsiliepti Į mūsų kvietimą 
prie katalogo jungtis skelbi
mu.

Bet kurio klausimo atvejui 
skambinkite 617- 268-8376 .

Būtume labai dėkingi, jei 
susilauktume! Jūsų palankaus 
atsakymoJSu tikra pagarba, 

Gintaras Karosas, 
Rymas Manomaltis,Mykolas > 
Drunga ir Norbertas Lln- 
gertaltis.

e Iv įjoję mes viską išlaikysi
me per spaudą, nes esame 
per daug Išsklaidyti po visą 
Vakarų pasaulį.

Didelį rūpestį per praėju
sius metus kėlė evangellšką 
spauda, be kurios mūsų 
veikla Ir mūsų krikščioniš
kos bendruomenės egzteten-. 
clja neįsivaizduojama. Nuo 
II Pasaul In lo Karo pabaIgos 
Iki dabar mūsų skaitytojų 
skaičius sumažėjo 75%. Se
nesnieji iškeliavo Į amžiny
bę,© jaunesnlojlkarta per 33 
metus dalinai nutautėjo,dali
nai nebes įdomi lietuviškąja 
spauda. Būtinai reikia su
rasti 500 naujų skaitytojui

Aš savanoriškai Įsiparei
gojau nuo 1977 m.spalio 1 d. 
Ilgi 1978 m. spalio mėn. 1 d, 
surasti 25 naujus "Svečio’/ 
skaitytojus. Per keletą 
mėnes lūs jau suradau 31 
skaitytoją,kurie jau susimo
kėjo prenumeratas. Krei
piuosi į visus evangelikų ku
nigus, parapijų, parapijėlių , 
moterų draugijų, jaunimo 
ratelių pirmininkus Ir pa
vienius as men te, kviesdamas 
platinti "Svečią" Ir per tai 
žymiai pakelti jo skaitytojų 
skaičių. Be to, maloniai pra
šau visus prisidėti stralps - 
nlate bei žiniomis Ir skelbi
mais bei nuotraukomis iš 
parapijų Ir šeimyninio gyve
nimo. Tą sunkią spaudos 
naštą negalime palikti vie
nam senjorui kunigui Ansul 
Traktui Chicago je ir jo su 
pasišventimu dirbančiai žmo-
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Garsinimas ir Veiksmai
Rašo: J. Valiūnas

' Garsinimas ir propaganda 
s norint 'ko nors atsiekti-ta L 

dar nė viskas: reikia ir re
alaus veiksmo. Ne tas yra

’ veiklus, kurs daug kalba,bet 
Jtas, kurte sutelkia pagalbą 
’nelaimės ištiktam, kad ir 
patylomis.

! Bepigu emigrantams: or- 
ganlzuokltės,klek tik norite;

žmonal dr. Adelei Trakienel. 
,c Į tą kilnų darbą turime Į- 

' s įjungti visi, kurie esame 
raštingi, Ir be jokio atlyglnl- 
mo, Iš pasišventimo mūsų 
evangeliškal spaudai. Ch ica- 
goję tikriausiai atsiras Ii 
pagelblnlnkų techniškam 

>darbui, nors jis reikalau
ja labai daug laiko ir triūsa 
į talką turime stoti visi.Tad, 
imkim arklą, knygą, lyrą Ir 
eikim Lietuvos keliu.

Mūsų seneliai Ir tėvai 
knygnešiai, rusų carų okupa
cijos laikais, Lietuvoj už
draudus lietuvišką spaudą,Iš 
Tilžės į Lietuvą kontraban
dos keliu gabendavo Itetu- 
v Iškas knygas: B ibi Ijas, gies
mynus , latkrašč lūs, žurnalus 
ir 1.1. Vakarų pasaulyje gy
venant, spaudos įsigijimo są- 
lygos yra nepalyginamai ge
resnės.

Vienas lietuviškas savait
raštis paskelbė tokį šūkį: 
" Kas bėga nuo lietuviškos 
spaudos, bėga nuo savo tau
tos". Nieko negali būti tel - 
slngesnlo: bėgdami nuo sa - 
vos los spaudos ar ją net 
niekindami, mes jos neten
kame, o jos netekę, greitai 
pamirštame ir savąją tautą . 
Išeivijoje spauda-latkraštIš
yra vlenlntėlls ryšininkas ne 
tik Išs Iblašklustų mūsų tau
tos brolių ir seserų vieni su 
kitais, bet taip pat Ir su 
gimtuoju kraštu.

Jei spaudos žmonės yra 
laikraščio akys, ausys ir 
smegenys, tai lėšas galima 
pavadinti spaudos krauju. 
Kaip nė vienas žmogus ne
gali gyventi be kraujo,taip 
Ir laikraštis be lėšų. Gi 
pagrindinis lėšų^j šaltinis- 
yra skaitytojų mokestis už 
prenumeratą. Jos sutelkia 
leidėjams galimybę tobulinti 
tl laikraštį ir mažinti pre
numeratos mokestį. Mažė
jant skaitytojų skaičiui,laik
raštis merdi arba miršta.

Daugelis esame taip gra
žiai pras įgyvenę, kad sus l- 
mokėjimas lietuviško evan
gelikų laikraščio pre nu *
meratos nebesudarytų jokių 
sunkumų.

Užsisakykite Ir paragln- 
‘ kite draugus užsisakyti vle- 

nlntėlį pasaulyje lietuvių e- 
vangeltkų liuteronų laikraštį

Svečią " - "The Guest" - 
"Der Gast". Išeina dabar tik 
du kartu į metus,bet užtai 
dvigubais numerlal.1978 m. 
jis žada pas įrodyti keturlus 
kartus. Spausdinamas JAV, 

>Chlcagoje'. Prenumerata 
metams supesluntlmu Iš 
JfAV į namus kainuoja DM1O. 
Kanadoje, JAV ir Australijo
je-$4, Anglijoje-2 svarai, 
Ir kituose kraštuose atatin
kama valiuta. Prenumera
tos reikalu kreiptis Į admi
nistratorius , kunigus, para - 
pijų pirmininkus arba jų pa
tikėtinius.

Prenumeratos reikalu V. 
’ Vokietijoje kreipkitės tiesiai 

Į mane. Padėkite man savo 
įsipareigojimą dvigubai Įgy
vendinti. Esu nusistatęs ligi 
š.m. spalio 1 d. surasti 
Iš viso 50 naujų "Svečio" 
skaitytojų.

Kun. Fr. Skėrys 
Mttthauserstr. 9, D-68OO 
Mannheim 71 / Friedrichs- 
f eld/, West Germany.
19 78. VL 14

*
s Ink o Bruno Kalvaičio žod- 
čtų, Jis buvo Lietuvoje'Al- 
perovlčiaus fabriko Kaune 
juriskonsultu. Užėjus Sovie
tų kariuomenei 1940 m., jis 
paklausė Alperovlčlauš,kaip 
esą dabar bus: atėmė/naclo- 
nal izavo/ fabr Iką, namus, au- 
tomobrlį - tai jau blogai. O 
tas Alperovlčlus jau buvo į- 
sodIntas Į "perorganizuotos’1 
Lietuvos vyriausybės minis- 
terlo kėdę, ir atsakė:"Drau
gas Kalvaitis, kad man ir 
viską paėmė, bet dabar vis
kas bus mūsų- visi fabrikai, 
visi namai, visi automobiliai, 

Yra koks* tai giminingu
mas tarp JAV kapitalistų, 
kurių Įtaka federal Ine I vaid
ilai yra vieša "paslaptis" ir 
Sovietų komunistų. Matomai,

rašykit,kalbėkit,klek tik pa- pantai- taigi ir jų policija, 
tinka, Ir niekas už tai nebau- jų kariuomenė- turėtų būti 
džla, nebent.be pagrindo ap-pašalinti iš Lietuvos 
šmelžtumkokį .svarbesnį 
asmenį Ir tai atsakytum tik 
pagal įstatymus. Visai kito
kia padėtis yra benuosavybt- 
n ėję L letuvoje, kur okupantą I 
ne tik neleidžia jokios orga
nizacijos/ Išskyrus triukš
mingąją komunistinę/,bet Ir taupų, 
bet koks pasireiškimas žo- mo reikalas, deja,priklauso 
džlu ar raštu, bent klek ne- ne tiek nuo mūsų net kraštu- 
sutlnkąs su pavergėjų tvar - 
ka, baigiasi labai liūdnai to
kiam "neklaužadai". Todėl 
kyla klaus Imas, kuriuo bū
du galime padėti taip suvar
žytai tr terorizuojamai mū
sų tautai, jei nėra jokių 
perspektyvų atstatyti nepri
klausomybę artimoje ateity
je,/kad ir pranašauja pasku
tinio laiko atvykėliai, buvę 
svarbiose pareigose Lietuvo
je apie Sov. Sąjungos pasl- 
keltlmą/»

Niekas negali peikti šūkio kovą kapitalizmui, remtų tas 
apie iš komunistinės okupa- jų smerkiamas kapitalizmas 
cljos Lietuvos išlaisvinimą, Niekuomet neužmiršiu mūsų klrne: 
kurios pasėkoje svetimi oku- jau eUę metų mirusio teisi- valstybių "derėjosi" Įvalrlo-

Kas 
galėtų tam prieštarauti, jei 
tik būtų mažiausia pasiseki
mo viltis? Visi suglaustume 
eiles Ir suvienytomis jėgo
mis to slektumėm, nesigai
lėdami nei darbo, nei lėšų, 
taigi nei savo asmeninių su- 

. j. Bet- juk išlaisvini -

tlnlal Įtemptų pastangų, klek 
nuo bendros pasaulio politi
nės situacijos.

Komuntetlnė tautų paver
gimo sistema ne dėl to tvlr- daugeliui JAV mūltlmtlljo - 
tai laikosi, kad ji melu ir ap- n{ervų labai Imponuoja So- 
gaule paremta, bet kad ją pak
laiko pasaulio piniguočiai, 
pirmoj edėj-JAV didieji ka
pitalistai.

Atrodo, iš pirmo žvilgsnio 
nesiderinantis dalykas, kad 
komunizmą, kurte skelbia

vietinės sistemos valstybinis 
"superkap lt ai izmas", kuomet 
anot minėto Alpęrovlč lauš , 
"viskas yra mūsų",t. y.kom
partijos Ir tų,kurie ją valdo.

Klasiškas pavyzdys 
triukšmingų Ir Ilgai užsitę
susių posėdžių-tai Belgrado 
Konferencija. Tik pagalvo-

310 delegatų Iš 35

persenial buvo pranešta,kad 
Izraelis telkia komunistinei 
Etlppljal pagalbą ginklais; 
šiuo atveju jis artimai bend
rauja su Sovietą te,kur tų vie
ša Intervencija Etlopljos-So- 
malljos kare visiems žino
ma. Deja, ir JAV "neats Įte
ka”, nes, kaip rašo U. S. News 
& W.R." Iš 13. III. 78,psl. 28: 
’’Washington also rellesedto

se Komis Ijosse kiekvie
ną dieną nuo 9:30 iki 7 v. v., 
net Ištisus 5 mėnesius!

Daug buvo prikalbėta apie 
tas Žmogaus Te tees, o bai
giamajame komuitkate-aple 
tal-n ei žodelio, nes... 
Sovietų Sąjungos atstovai to 
nenorėtų. Arba, ar ne pana
šiai buvo su gana Ilgomis 
derybomis,kurias vedė Kis
singer* Is su Š. Vietnamo de - Etlopla some nonlethal mlll- 
legatu "dėl talkos". Berods, 
jiems buvo paskirta net No
belio premija už tas šaunias 
derybas. O neužilgo po to, 
didžiuliai ginklų kiekiai /įs
kaitant tankus, lėktuvus ir t. 
t./ Ir milžiniški karo Įren- 

/ glmal/uostal, aerodromai Ir 
1.1./ visa tai kainavo blljo- 
nus dolerių- atiduota Š. 
Vletnamul*. Tikra "komedija 
be pinigų",kaip seniau saky
davo kaime. Betgi politinėse 
derybose, kuriose slaptai 
pataikaujama Sovietams, ga
vosi liūdnos laisvam pasau
liui pasėkos.

JAV remla/kad U nesuba
lansuodama biudžeto/ Izraelį mą viešai pasisakęs. Aiš- 
lyg kokį mylimiausią augln - klausiat pasisakė senato -i 

‘ r lūs Dole,kad JAV nekariaus
dėl pavergtų tautiį Išlaisvi
nimo; jos pačios tegul "išsi
laisvina". Tat gana ironiš
kas pasiūlymas. Mes taip 
labai susirūpinę tąja viešąja 
opinija, kurios pagalba tiki
mės priartinti laisvę Lietu
vai. Tik ne dabar’. Tai labai 
meili iliuzija, kurią kai ku
rie neseniai atvykę iš Lie
tuvos Inteligentai bando pa
laikyti. Ar tai mes savęs i 
neapgaudlnėjame, manydami, 
kad juo didesni Ir trlukšmiz
ges n l mūsų balsai pasigirs 
amerikonų spaudoje, tuo 
greičiau mūsų laisvinimo 

Štai, tūlų nepažįstamam žmogui , reikalai page r ės. Ką gl-kalp 
tie vokiečiai sako:"Mut ver- 
loren, alles verloren"- vll-

tary supplies..."
Ar neužtenka šių kelių pa

vyzdžių suprasti, kad jokie 
maldavimai, jokios rezoliu
cijos, jokie stralpsnlal- 
stratpsnellal JAV ir Kanados 
Spaudoje nei "per sprindį" 
nepriartins Lietuvos laisvės. 
Juk tai vieša paslaptis,, kad 
didelė dalis JAV didžiosios 
spaudos, taipgi radio ir tele
vizijos, yra sovietinių s im- 
pattkų rankose. Nors JAV 
neva nepripažįsta Baltijos 
valstybių okupacijos, bet nei 
Helsinkio Konferencijoj, nei 
bet kur kitur JAV preziden
tas nėra apie tą neprlpažlnl-

tlnį, nors Izraelis steigia ne 
kolūkius, bet kibucus, kurie 
yra superkomunlstlnlal. Ne-

Gerai kad užslminėt, po - 
nalti. Tai kiek norėsi ?

Nieko nenorėsiu ponas. 
Alfonsas Nakas Tiek bosite, kiek negaila. .

Jei nesakysi, aš nieko ne- 
viebučio vežikams užteks, o |kaip kalbėsimės - lenkiškai, norėsiu duoti. Tik už ačiū, 
jei kas zlotų reikalaus vėliau, ^Abu valdininkėliai labai jauni Susižvalgom ir abu nusijuo- 
tai pasakysime, jog mus čia ir labai linksmi. Krizena, kiam. Ir vėl: kiek ponas duo- 
globojanti kelionių agentūra kaip koketiškos mergytės. La- 
Orbis irgi turi pinigų keitimo bas, ponai amerikonai, sako 
galią ir mus aprūpins. Už 10 jie ( lenkiškai, žinoma ). Jūs 
dolerių gavome tris šimtus vežatės pinigų, tiesa? Veža- 
kelioliką zlotų, kažkur netoli mės, ką veiksim. Tai sako nais laikais, nėra kitokių ti- 
31 zloto už dolerį. Kai Vaka- reikalinga deklaracija. I 
rų Europoje prie pinigų keiti-jums blankas. Užpildykite, kaip ponia, panelė., ponas. Ar 
mo centrų reikia net po kelio-Kad mes lenkiškai nemokam, tiksliau, ponia ir ponas, nes 
liką minučių ir ilgiau eilėse Mokat, mokat, sako, kur ne- pani abiem moteriškių luom- tį pamest t, tai lyg viską-pra
lauki, tai Varšuva mums pa- mokėję. Rašyti nemokam: Ne- 
tarnavo per pusę minutės. daug rašysite, tik doleriųsu- 

Mums dar likoprasispraus- mą. Mes esam šešiese, ar vi- 
ti pro vienus vartus, o veži- siems kartu rašyti? Galite 
kai jau apspito. Siūlosi vie,- visi kartu. Bet mes tiksliai 
nas ir kitas. Klausinėja į ko-nežinom, kiek pinigų vežamės. kitą vadinant draugu. Vilniuje fcalp realial galime padėti 
kį viešbutį. Visi žino, visi no-Nesvarbu, įrašykite apytikrę mus irgi kartais ponais va
ri vežti. Griebia iš rankų la-sumį. Sukišam visi1 nosis, dins valdininkai, bet jau labai 
gaminus, nors oficialiai juos šnibždamės, kokią sumą įra- retai, kai nebeišvengiama, 
nuo mūsų skiria dar du jauni Syti. Paskui skaičiuojame at- Lenkija ; kad ir raudona, te- 
uniformuoti valdininkai, ku- skirai kas sau:mudu su Bro- bėra ponų kraštas. Ponai ir 
riems turėsime kažkokią iš- ne, Jonas su Jane, Vanda vie- Dievas-visiems ant galo lie- 
pažintį atlikti. Ko jie norės ? na sau lyg poteriaudama šnab- žuvio. Su Dievo pavyzdžiu su- 
Greitai sužinosime. Ta eilė žda. Vėl sukišam nosis. Susi-sidursime už kelių puslapių, 
labai lėta. šnabždam,kiek kuris deklaruo

jame ir greitosiomis susumuo- Ilgesnė pauza. Ir... - kiek 
Kad laikas greičiau praeitų, jame. Septyni su puse tūkstan-ponas duosi dolerių? 

pasikalbėsime apie. . . kalbą. 
Lenkų kalbą. Prieš penkerius 
metus mano sūnūs Lenkijoje 
kentėjo labiau už vis. Saka,

Akimirkos 1977-jų Europoje
(Tqsa iš praeito numerio)

Išlaipina plyname lauke. 
Taip, kaip prieš penkerius 
metus Štutgarte. Dar per lėk
tuvo langą mačiau, kad apsi
niaukę. Kai laiptais leidžia
mės žemyn, ant kaktos krin 
ta pirmieji vėsūs lašai. Al, 
palaimintas pirmasis Euro
pos lietus, kurio taip ilgėjau
si. Bet čia būta ne lietaus 
pradžios, o galo. Kai nuva
žiuosime į miestą, jau nebe
lįs. Laikas - 13:35. O vėsu, 
kaip ankstyvą rytmetį ar 
pavakary.

Lėktuvą apstoję autobusiu
kai. Į juos sulipti labai spar
tu, nes dvejos ar trejos du
rys. Visur, kur pinigų nerei
kia mokėti, eina sklandžiai 
ir sparčiai. Vežė netoli, gal 
kelius šimtus metrų. Stačias 
ne ką temačiau. Neįsidėme- 
jau nė pastato išorės.Kai iš
lipome, tai į akis krito išil
ginių dryžių balta-raudona 
vėliavos. Štai kuo Lenkija 
gali pasigirti. Pusantros pa
ros šį savaitgalį ir dar vie 
ną parą už savaitės, nuo vė
liavų mums akys raibuliuos. 
Jos supsis vėjuje prie įstaigų 
durų, ir iš balkonų, geležin
kelių stočių peronuose, virš, kad ir mandagiausiai bandė- 
stogų. Ne taip, kaip Ameri
koje, pavienės, ant aukšto 
stiebo. Čia jos po dvi, tris., 
jų puokštės po kelias, jų ei
lės po kelioliką. Tik piie baž džiausi šovinistai iš visų tautų.« niekai. Ir diktuoja. O aš ra- man lietuviškai pasakė, kad 
nyčios durų mano nuo t rauko- Vargšai manosūnenai. O kaip 
se jų nematau. Tik prie baž
nyčios durų. Visur kitur- 
vėliavos, vėliavos, vėliavos.

Čia jau pats laikas pasaky
ti, kad Lenkijoje, kiip ir se-

mm tinka. Čia visi valdinin
kai, su visom raudonom

rastl.
Nesu priešingas mūsų tau- 

žvaigždėm, mums buvo ponai, tal padarytos skriaudos kė- 
ir ponai buvome mes jiems. limo viešumon,bet šiandien 
Niekur negirdėjome vienas daug svarbesnė problema,

me lenkus angliškai kalbinti, 
jie mums grubiai bėrė lenkiš
kas tiradas ir nieko negalė
jome suprasti. Sako, tai did-

čio dolerių, ponaičiukai. La- Dolerių? Argi galima dole- 
bai gerai, sako jie. Įrašykit riais ?
čia. Sakau: Jane, tu rašyk. O Taip, galima. Daug geriau 
ji - nemoku., nerašysiu. Tu man doleriais.
vadas. . . Tie ponaičiukai lietu Man vistiek. Tik kiek gi nk>- 
viškai nesupranta, bet juo- rėsi ? Juk žinai nuotolį, žinai 
kias. Dabar aš jiems:niekada kiek kiti moka.. .
gyvenime lenkiškai nesu ra
šęs. Mes padiktuosim, vlen\ Mūsų pašnekesį sekusi Janė

gi mums ?Keturi mūsų grupės 
žmonės irgi visiški "berazu- 
miai", nes lenkiškai nė žo
džio. Užtat du esame tikri 
ekspertai. Tai Jane ir aš. Ji 
vaikystėje 4 pramoko Zarasų 
lenkomanų žargono, kuris gal 
ne ką blogesnis už vandžiogal- 
ską. Aš vokietmetį praleidau 
Vilniuje. Po tiekos metų ir, 
žiū, abu neužmlršę. Abu su
dėjus, kas žino, gal mokėjo
me 3-4 šimtus žodžių. O tai 
kelionėje labai daug. Tiek mo
kėjome. Bet supratome daug 
daugiau. Kaip kartas, prieš ke
lionėn ruošdamasis dar pas! - 
klausiau keletą lenkiškų radio 
programų Detroite. Ten jau 
kita, hamtramcko tarmė, bet 
vis yra šis tas lenkiško. Kai 
atidžiai klausai, imi ŠĮ tą pri
siminti, kas jaunystėje supras
ta, mokėta. Nežinau, gal ir

Aerodromo rūmuose ma 
žai erdvės- O atskrido du 
ar trys lėktuvai. Gal tūkstan 
tis žmonių jau sudarė spūstį. 
Mes renkamės atvežtą baga
žą, o už barjero, matau, su 
gėlių glėbiais laukia atvyku- 
sųjų artimieji. Sveikinimo- 
si scenų neturėjau progos 
stebėti, nes buvo užtektinai 
savų rūpų^čių.

Atsiėmę lagaminus, slen
kame prie kontrolės varte
lių. Ko ten klausė, niekaip 
neprisimenu- Mano dėmesy- 
pinigų keitimo centras deši
nėje halės pusėje. Kai tokia 
minia,jis turėjo būti apgultas 
Vienas ar du langeliai atdari 
prieš pereinant kontrolę ir 
rodos, tik vienas kitoje pusė- janė prleš kelionę kur reči- 
je. Pinigus keičiančių žmo
nių - kur vienas, kur kitas. 
Pasitarėm, kiek išsikeisti. 
Mes, šeima, kelsim tik lO-do- 
lerlų. Sakom, žiūrėsim. Iki

tavo ? Bet Varšuvoje mes ne
prapulsime. Ne tik Varšuvoje, 
o ir pakeliui į Vilnių.

O dabar jau prieš mūs eilu
tė ištirpus. Tik paklausykite,

šau: sėdam tysioncy pienėet. jau jie aerodrome minėję, su- 
Taip kaip girdžiu. Jie vėl juo- sitarę už penktus doieriusAš 
kiasi, mane koreguoja. Nepa- jam tą sumą ir primenu. Ne, 
menu, ar pats buvau ant ats- sako, mažoka. Šitiek žmonių, 
kiro popieriuko savo žargoną šitiek bagažo...
užrašęs, ar tą blanką suplėšą Pagailo man vyruko. Pasiū- 
kitą padavė. Bet su jų pagalba liau septynius. Dar bandė iš- 
parašiau, kaip reikia. Matai,pešti daugiau. Bet pasakiau: 
sako, ponas, dar gyneisi, kad su kitais suderėjai penkius, 
nemokėsi. Dabar pasirašyk ir.tai kas bus viršaus - viskas 
gali eiti už vartų. Atsisveiki- iš mano kišenės.
nom kaip geri draugai. Ką jie 
ten dar čiulbėjo, nebesiklau
siau. O reikšta klausytis. ..

Dabar jis panoro, kad užmo
kėtume tuojau, kol prie vieš
bučio neprivažiavome. Jau 
sakė, esame nebetoli. Aha, 
tai reiškia, kad doleriais ne
turi teisės imti ?Čia jis numy
kė nei šiaip, nei taip , bet 
greitį gerokai sulėtino ir lau
kė, kad dabar mokėtume. Su
mokėjom. Iš pradžių mane są
žinė graužė:šeši žmonės, šeši 
baisūs lagaminai, šešimažesni 
apie dešimt rankinių pripam
pusių kapšų ir krepšių, 7-8 
mylios ir tik septyni doleriai.

savo tautos kamienui ne 
vien nusiskundimais bei ata
tinkamais pareiškimais, bet 
Ir konkrečiais veiksmais.

Kaip ir kuo galime šian
dien padėti savo vargstan
tiems tautiečiams Lietuvoje 
jei ten nėra nei jokių laisvų 
organizacijų, nei palšvo su 
Lietuva susisiekimo. O vis- 
dėl to padėti reikia ir gali
ma. Gal jie ten ir suži
no apie mūsų čia,kad ir ma
žai sėkmingas viešas pas
tangas palengvinti jų rėžimą; 
gal jie tuo ir džiaugiasi, bet 
jokių konkrečių rezultatų jie 
iš to nesusilaukia. ' Reikė
tų Jiems, lietuvių kamieno 
nariams, kaip nors konkre
čiai materialiai bei dvasi
niai padėti. Jau ir taip ten 
atsiranda daug desperacijoje 
papuolusių asmenų, kurie al
koholyje skandina savo var
gingą būklę.

Todėl bet kurie asmeni
niai ir ypač grupini ai (ypač 
j'aunimo ar jų organizacijų) 
atsilankymai Lietuvoje yra 
visų 100% remtini, 
nedaugelį kas ką 
ir pasikalba, bet tai 
Šalies atsilankiusių 
čių pasisvečiavimas
s antie ms yra didžiulė atgal- . 
va. O gi ir materialiai atsi
lankantieji skaitlingus sa - 
vuosius paremia. Nekartą 
teko girdėti, kad net dalį ir 
savo dėvimų rūbų atiduoda , 
nors dabar jau nebėra Itokio 
didelio skurdo ir ten, kaip 
buvo pirmame dešimtmety 
po karo. Taigi, labiausiai Įs
pūdinga tuo tarpu yra indivi
duali pagalba bei dvasios 
paguoda, lyg sakytum ^'Nenu
siminkite, jei komunizmas 
neužvaldys viso pasaulio, tai 
jis šimtmečių neišgyvens"
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Kad ir 
sutinka 
laisvos 
tautie - 
ten e-

Nešikai - vežikai šoko do
roti bagažą. Bet kurgi sutal
pinsite ? Laimei vienas turė
jo autobusėlį. Bene Volksva- 
geno kilmės. Sukrovė visa ir 
šiaip taip mus sutalpino. Iki 
viešbučio, sako, 10-12 kilo
metrų.

Buvo proga dairytis Į ke
lią. Veizėti, kaip žali laukai 
pakis Į priemiesčius, Į ma
syvius Varšuvos mūrus. Bet Juk mes tą jaunuolį baisiai 
tą progą jaunas šoferis atėmė skriaudžiame...
Jis pradėjo derybas dėl , už- ,Bus daugiau),
mokesčio. V
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
UETUVIU liaudies dainą

Ai nekirskie tikras tėvuli, done kelio berželio, 
Nesisemkle, tikra motule, iš versmės vandenėlio, 
Nešienaukie, tikras broleli, pabalėliais šienelio, 
Nes’raškykie, tikra sesule, iš daržo žolynėlio.

Šone kelio berželis - aš pati ten jaunutė.
Iš versmės vandenėlis - gailiosios ašarėlės, 
Pabalyje šienelis; - geltonieji plaukeliai, 
Iš daržo žolynėlis - šviesios tai akelės.
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m ANTANAS TOLIS

AUTORIAUS ŽODIS
Kiekvienas šią knygą skaitantis teatsimena, kad ją ra

šiau savo ir kitų lietuvių NKVD rūsiuose, tardymų kamba
riuose ir kalėjimuose išlietu krauju. Ją rašiau tų tūkstan
čių su manim Gudijos plentu ėjusių ir mirusių nekaltų 
žmonių krauju. Ją rašant, į mane žvelgė išblėsusios nu - 
žudytųjų akyrs ir prašė mane, gyvą likusį, paklausti - 
UŽ KĄ MES BUVOME SKRIAUDŽIAMI,KANKINAMI IR 
MIRĖME ?

x

BIRŽELIO 2

Tiesiog pragaras. Į kalėjimą 1 be atvangos pradėjo 
grūsti mases suimtųjų lietuvių įvairaus luomo, pradedant 
mažažemiais ūkininkais, baigiant inteligentais, ir visi jie 
buvo be išimties kaltinami kontrarevoliucija... Nekalbant 
apie inteligentus, kaipo pavojingą "kontrasovietinį" ele
mentą", kuonp gi nusikalto jie, mažažemiai ūkininkai, kad 
bolševikų valdžia rado būtina atplėšti juos nuo jų taip my
limos žemės, jų tėvų jiems paliktos, pavasarį, kiekvienam 
ūkininkui taip svarbiu darbymečio laiku? Gal vardan "iš
laisvinimo iš buožių vergijos? šiandieną būriais, dieną ir 
naktį, grūda "išlaisvintuosius" ūkininkus, darbininkus ir 
inteligentus į "poilsio namus", kaip jie rašo laikraščiuose, 
o tuose "poilsio namuose" visiems be išimties nustatomas 
kontrarevoliucionierių diagnozas ir suteikiama laisvė sie
lai atsiskirti nuo kūno. "Telegrafas" nuolat praneša apie 
vis naujus atvykstančius amžinų "atostogų". Kameros ne
pakenčiamai perpilti/tos. Baisu žiūrėti,' kaip atvykę bol
ševikiniam "poilsiui "apsilieja karčiomis ašaromis ir ai - 
manavimais.

Iš vienos kameros praneša, kad šį rytą pas juos atva
rė ūkininką iš Vilkijos valsčiaus, sumtą prieš keturias 
dienas. Čekistai,atvažiavę jo suimti, jo paties namuose 
taip smarkiai sumušė jį ir jo žmoną, kad vargšė į Vilkijos 
daboklę buvo vežama be sąmonės. Čekistai, suėmę jį ir 
jo žmoną, taip pat nepamiršo ir mažų vaikų, paimdami ir 
juos " su tėvais". Vežant į Kauno kalėjimą, jų vaikai bu
vo per prievartą, alpstant motinai iš širdies skausmo, a- 
timti ir Jie ži ai a kur nugabenti. Kauno "poilsio namus"pa- 
siekė tik ūkininkas ir jo žmona, pakely dėl pergyvento ne - 
apsakomo sielvarto negalėdami vienas kito pažinti. Ūki - 
ninkas tiesiog bepročiu pavirto, nič nieko nevalgo, dras - 
kos nuo savęs rūbus, rauna pluoštais plaukus nuo galvos i r 
pamišusio žvilgsniu žiūrėdamas į kitus kalinius, tapo visai 
nesukalbamas. Dažnai, pripuldamas visu smarkumu prie 
lango grotų virbalus rankomis ir iki jėgų netekimo tąsosi, 
rėkdamas: "Išleiskite ! Maldauju, grąžinkite mano ma - 
žus vaikučius, grąžinkite žmoną ! Nužudykite greičiau - 
neišlaikysiu

Štai bolševikiškos "atostogos" lietuvių darbininkams 
ir valstiečiams, apie kurias tiek daug rašo "Tarybų Lie - 
tuva" ir "Tiesa". Štai kaip atostogauja kapitalizmo iškan
kinta Lietuvos liaudis.. . . Bolševikų NKVD įrengė čia pat 
Krymo, kaukazo ir kitų kurortų "sanatorijas" išvaduotiem 
iš po buržuazinio rimbo....

BIRŽULIO 12
Visi su nekantrumu kažko laukia - laukiu ir aš. Vie

ni troškulingai laukia prasidedančio karo, turėdami krisle
lį vilties: gal,Aukščiausiajam padedant,pasiseks kaip nors 
išsivaduoti iš mirtinai suspaudusių čekistų replių, gal ra
sis per sumišimą menka proga išsilaužti iš kalėjimo. Ki
ti, visas svajones atmetę į šalį, laukia tik sutarškančių če
kistų kulkosvaidžių, kurių šūviai išvaduos Iš "išlaisvini
mo" ir suteiks neribotą laisvę. Prie pastarųjų širdyje pri
sideda ir aš, nes šaltai apgalvojęs, priėjau išvados, kad 
padėtis be išeities. Tad liko tik kelios ar keliolika dienų ..

Prieš piet "telegrafas" pranešė keletą skaudžių nau
jienų. Tas tiek daug iškentėjęs ūkininkas iš Vilkijos vals
čiaus praėjusią naktį nusižudė, pasikardamas ant lango 
grotų. Velionies lavonas buvo pastebėtas kabant tik iš ry
to, jau prašvitus. Po signalo kelti atėjo čekistas ir nuplovė 
iš marškinių susuktą virvę. Lavonas buvo -išgabentas į 
4 p Si.

karcerių rūsį. Apie vyro mirtį "telegrafu" buvo pranešta 
į moterų skyrių ten kalinčiai jo žmonai.

Iš kitos kamoros pranešė, kad šią naktį pas juos atva
rytas Kauno geležinkelio stoties iešmininkas papasakojo , 
jog J Kauno stotį atėjo keletas labai ilgų traukinio sąstatų 
iš Rusijos, sudarytų iš vagonų "kalėjimų", grotais apkaus
tytais langais Ir durimis. Vagonai pastatyti šalutinėse ma
nevravimo šakose ir yra išimtinėje Kauno NKVD komisare 
žinioje. .

Ši. žinia mums buvo tikras žaibo smūgis, nes, suderi
nus ją su kitais iŠ naujai suimtų gautais pranešimais apie 
sudarytus milžiniškus lietuvių, numatytų ištremti iš Lie
tuvos, sąrašus,'kiekvienas tapo it beprotis, jausdamas ne
išvengiamą pavojų gręsiant jo paliktai šeimai. Kaip jiems 
padėti? Perspėti? Nėra mažiausios galimybės J Nėra 
žmonių, kurie tai atliktų. Mano kameros draugai , ir aš 
pats kraustėmės iš proto dėl mylimų šeimų ir giminių lau
kiančio baisaus likimo, nes ėjo gandai, kad suimtųjų šeimų 
nariai išvežtinų sąrašuose figūruoja pirmoje vietoje. Nė
ra jokios abejonės, kad jie bus ištremti. Tik vienas Visa - 
galis gali juos išgelbėti.

Jau vakaras. Stengiuosi bent kiek nurimti, bet nega - 
liu: kažko aš ąr kažkas manęs laukia - negaliu suprasti 
mane apėmusio nujautimo, baugaus nerlmasčio.

Sugulėme. Jokiu būdu negaliu užmigti. Noriu keltis ir 
eiti, eiti kažkur... Kameroje tylu, retkarčiais pasigista 
miegančių draugų sunkūs atsidūsimai. Karo Muziejaus 
laikrodis išmušė dvyliktą nakties. Akyse visokiausi praei
ties vaizdai - neramu.

Rodos, dviejų žmonių žingsniai artėja mūsų kameros 
link. Sustoja kaip tik prieš mūsų duris. Mano širdis sutak- 
sėjo smarkiau ir dažniau. Jau rakina mūsų kameros du - 
ris. Išgirdę braškantį užraktą, visi automatiškai pašoko
me iš guolių. "Kieno eilė dabar?" - galvoju.įė - 
jęs čekistas su raudonu popierium rankoj įprastai paklau
sė pirmos jam reikalingos pavardės raidės. Ta raide pra
sideda mano pavardė. Visi sužiuro baimingai į mane. Pa
šokau iš guolio, paklausdamas čekistą, ar turiu ir daiktus 
su savimi pasiimti. Jis neigiamai papurtė galva. Išėjau, 
metęs atsisveikinimo žvilgsnį draugams. Gal paskutinį. • • 
Nujaučiau, kur mane veda- į teismą.

Užuot vedęs mane laukan, čekistas veda visai kitur, į 
penktą skyrių.

- Čia , - tarė mane vedęs čekistas ir sustojo prie į - 
tartinai atrodančių kameros durų, virš kurių pastebėjau 
ant sienos užsisukusį stačiatikių kryžiaus ženklą ;pa- 
ties kryžiaus ten jau nebuvo. Prie pat durų stovėjo gink - 
luotas sargybinis čekistas.

Įv^dė vidun. Už ilgo stalo sėdėjo trys čekistai komi
sarai, pasitiesę prieš save ant stalo kažkokius popierius . 
Vidiry sėdintis tuoja paklausė, kaip vadinuosi, ir tuojau 
pranešė, kad karo tribunolas pagal 58 paragrafo 5,11,13 ir 
16-tą straipsnį mane, kaipo kontrarevoliucionierių, pas - 
merkė mirti.

" Jeigu • esi nepatenkintas karo tribunolo sprendimu , 
gali kreiptis į aukščiausią karo tribunolą Maskvoje arba , 
prašyti draugo Stalino malonės, - ironingai baigė komi - 
sąrąs

- Supratai sprendimą ? - paklausė sėdįs iš kairės.
- Taip.
- Tai gali sau eiti. IŠveskit, - pasakė mane atlydėju

siam čekistui ir tuojau vėl pat atsidūrėme už durų.
Einu galvodamas. Pagaliau išssisprendė mano liki 

mas. Dabar tik vieno dalyko tetroškau - bent iš tolo pama
tyti prieš mirtį mylimą žmoną, našlaičius kūdikius ir ma
ne taip mylėjusius tėvus. Tai buvo mano, mirti pasmerk - 
tojo, paskutinis noras.

Atvedė atgal į kamerą. Draugai klausiamai sužiuro į 
mane. Neverčiau jų ilgai laukti ir, nors ir sunku buvo , 
papasakojau jiems, kad gal jau už kelių valandų būsiu lais
vas.. . Amžinai išsilaisvinęs iš beširdžių kankinimų, iš kū
niškų ir dvasinių kankinimų. Ilgoka pauzė nutraukė liūdną 
kalbą. Po jos klausiamai prašneko vienas iš draugų:

- Pasakyk, brolau, kokia tavo savijauta? Gal netrukus 
mes patys savo širdimis tai patirsime, bet įdomu ką tu da
bar jauti ?

- Jaučiuos gerai, - atšakiu. Mirtis yra vienintėlė iš
eitis iš pragariškų kančių čekistų naguose. Užuot ilgus me
tus vergavus po krauju persisunkusiu bolševikiniu rim
bu, daugelį kartų geriau tuojau mirti.

Nė vienas iš draugų šią naktį neužmigo, kiekvienas 
jautė brolišką pareigą sulaukti valandos,kada amžinai su 
manim reikės atsisveikinti, mane išvedant sprendimo vyk
dymui. Bet ta valanda kažkodėl vis neateina...

BIRŽELIO 15
Vis dar gyvas esu. Net pats tuo netikiu. Jau i trečia 

pa ra nuo mano pasmerikimo, o jie manęs vis dar nenužu - 
dė. Jaučiu, kad baisiai kūniškai susilpnėjau. Nors dvasia 
jaučiuos stiprus, bet kūnui,matyt,įgimta mirties baimė. 
Nežmoniškas nervų įtempimas laukiant momento, kuomet, 
štai, atsistosi prieš į tave nukreiptus šautuvo vamzdžius, 
arba po kilpa, nuleista nuo kartuvių skersinio. Kiekvienas, 
ypač naktį,' durų užrakto barkštelėjimas išmuša iš guolio, 
kuriame jaučiuos gulįs gal Jau paskutinę valandą. Bet ta 
valanda dar neišmušė. ..

Gedulingai kameros nuotaikai palengvinti,o daugiausia 
mane iš baisaus nervinio įtempimo ištraukti, mūsų "tele
grafistas" griebėsi teirautis naujienų. Viena iš jų buvo ne 
tik mano draugams, bet ir man "gyvam numirėliui" bai - 
šiaušia: ką tik gautas pranešimas iš aštunto skyriaus, kad 
Kaune ir visoje Lietuvoje vykdomas masinis ištrėmimas ! 
Visą naktį,o kai kur net ir visą dieną,čekistų sunkveži 
miais gabenamos į stotyse stovinčius specialius traukinius 

lietuvių šeimos. Neapsakomi baisumai vyksta stotyse. Če
kistų buožėmis daužomi, grūdami į vagonus vyrai, moterys 
ir įvairaus amžiaus vaikai ir kūdikiai. Alpstančių motinų 
klyksmas, atskiriant jas nud vaikų ir vyrų, girdisi iš tolo. 
Traukiniai su tremtiniais čekistų stipriai saugomi.

Pranešus tokią baisią naujieną, mano draugai, baisaus 
širdies skausmo suspausti, puolė į visišką nusiminimą , 
būdami tikri, kad tuose vagonuose, jau kankinasi jų šeimos 
kurių likimas aiškus - lėta, palengva ateinanti mirtis Sibi
ro taigose. Keli iš draugų net atvirai pasakė, kad aš iš tik
rųjų laimingas ir Jie man tos mano "laimės" tikrai pavy - 
di...

Lyg turėdamas kokį reikalą, atidarė kameros duris 
mūsų gerasis žydelis. Matydamas mus baisiausiame siel
varte, tyliai, žvalgydamasis prašneko:

- Oi, vyručiai,ar aš nesakiau,kad bus blogai? O bus 
ir dar blogiau, - pabrėždamas tęsė toliau, - tikra sūdna 
diena. Oi,oi, ir kam viso to reikia? Ar negali visi žmo - 
nės gyventi, o dabar.. .Oi,aš negaliu nė pagalvoti, taip 
baisu.

- Juk tamsot šeimos, tur būt niekas negrūda į vago-^ 
nūs, talk kodėl tamsta taip nusimeni? - staiga paklausi 
studentas St. L.

- Oi,kaip nenusiminti, juk mes visi tokie patys*žmo- 
nės, taip draugiškai ankščiau sugyvenome, o dabar kas da- „ 
rosi- baisu Į Dabar su jumis, o gal rytoj su mumis...

Nebaigė žydelis kalbėti, nes išgirdo kažką lipant laip
tais ir greit užtrenkė duris.

Vakare "telgrafu" iš vienos kameros pranešė, kad pas 
juos įvarė atvežtą iš Šiaulių mokytoja A, M.sulmtą jau prieš 
pusantro mėnesio ir iki šiol laikytą Saulių kalėjime. Ta- 
Čaiu net čekistai negalėjo Jokiu būdu prie jo prikibti. IŠ 
bolšvvikų kalėjimo betgi iki šiol niekas nebuvo paleistas , 
todėl negali būti paleistas Irjis. Galop,čekistai : griebėsi,-* 
absurdiškos apgaulės prieš jį. Iššaukę tardymui, pasakė 
kad Jis buvo suimtas per klaidą, todėl Jam siūloma " dėl 
viešos opinijos" repatrijuoti į Vokietiją. Jo šeima, girdi , 
jau repatrijavo. .. Pergyvenęs tiek įvairių kankinimų, mo-/~» 
kytojas, norėdamas kuo greičiau ištrūkti į laisvę, pasira- s— 
šė ant jam čekisto pakištos repatriacinės anketos. To už
teko, ir Jam tuojau kaipo "kontrarevoliucionieriul" buvo 
primestas sunkus apkaltinimas. •

Tokių ir daug panašių triksų ištaisydavo " garbingi iš
laisvintojai", pasinaudodami pačiomis niekšingiausiomis 
priemonėmis, lyg norėdami kuo daugiau prisiplėšti nekaltų 
aukų skalpų.. . Jie nekreipė jokio dėmesio į tai, kad pa - 
liekami vaikai likimo valiai.be duonos kąsnio, be pašto - 
gės. Tokia sistema ir priaugino visoje bolševikų valsty
bėje milijonus "besprizornikų" (klajojančių, be priežiūros 
vaikų), iš kurių Kremliaus valdovai išauklėja žiaurumu iki 
kaulų persisunkusias bolševikų ir čekistų gaujas, o jų kru
vinomis rankomis varo į tamsią prarają naujas žmonių 
mages. “ ‘ ' t r

Tai ir yra vadinamieji komunistų-bolševikų partijos 
auklėtiniai.

BIRŽELIO 20
Šiomis dienomis mūsų "telegrafas" turi ypatingai 

daug darbo: be paliovos plaukia begalės naujienų. Pakanka 
tik ausį padėti prie sienos, ir Jau girdisi iš visų pusių 
Morzės ženklų stuksenimas. Todėl be atvangos pakaitomis 
budime,priglaudę ausį prie sienos. .* Štai , iš vienos 

trečio skyriaus kameros pranešama, kad praėjusią naktį į 
jų kamerą naujai atvarytas kalinys pasakoja,* jog Kaune 
ir kituose miestuose padėtis labai įtempta. Naktimis valkš 
to patruliai, cilivlių judėjimas labai apmiręs, bet ; užtai 
raudonarmiečių įvairaus dydžio daliniai skubiai tai vienur, 
tai kitur gabenami. Krautuvių ir gyvenamų namų langai ap
klijuoti tankiu popierinių juostelių tinklu. Žmonių kalboje 
ir nuotaikoje minimas ir jaučiamas tik karas.

Dar vienas labai įdomus pranešimas gautas klek vė - 
liau iš aštunto skyriaus. Pas juos prieš keletą valandų į- U. 
varė vieną raseiniškį ūkininką, ant greitųjų apkaltintą pro-'~ 
smetoniškumu ir priešbolševikiškumu. Žmogus pasakoja, 
kad jų srityje staiga iš po nakties buvo rasta visur, net 
prie milicijos būstinės, labai daug išklijuotų ir šiaip prl - 
barstytų spausdintų atsišaukimų, kuriuose visi lietuviai 
buvo perspėjami, kad karas prasidės greitai.

(bus daugiau)
(
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Bernardas Brazdžionis

MANO PROTĖVIU ŽEMĖ v

Tu viena mano laiomės ir džiaugsmo sapnuos, . 
Tu viena mano kryžkelių vingiuos liūdnuos, 
Tu viena mano saulė rytojaus dienos,

• Mano protėvių žeme

Atminimuose lankos ramunių baltų ,
Senos pilys prie Nemuno seno krantų, 
Baltija ir aukštaičių pagojai - tai tu ,

Mano protėvių žeme.' ■ ' ify' -• •' :»■ 4. f

Ir bitelių dūzgimas baltam avily.
Ir piliakalnių, alkų ramybė tyli, / >
Ir žiema, kaip mirties baltas takas, gili

Mano protėvių žemėj.

Nenumirus po piktojo gruodo ledais, * j
Nesukniubus po sielvarto upės krantais,
Puoškis, puoškis pavasario jauno žiedais,

Lietuva, mano protėvių žeme V
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

4
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tos vietovės prie Meksikos 
įlankos yra naujės nedaugiau 
nusagstyti verslamonėmls , 
viešbučiais, moteliais, apar
tamentais. Čia jų rezidenci
niai namai yra daugiau pres- 
tyžlniai,brangesni, naujesni. 
Sodų, medžių žymiai mažiau 
Didesni ir mokesčiai. Tuo

Krepšinis ir jo įtaka 
Lietuviams

Stepas Vuranka 
kiečių karinėmis pajėgomis, 
kurtos buvo Europoje,grei
tai prigijo, o dar vėliau iš
plito po visas valstybes.

Parodomasis krepšinio 
žaidimas Į olimpines žaidy
nes buvo įtrauktas tik 1932 
metate Los Angeles mieste . 
Keturiais metate vėliau,1936 
buvo žaidžiamas Berlyno O- 
llmpladoje, kurtoje dalyvavo 
ir krepšinio "gimdytojas" . 
JĮ žaidė 23 valstybės.Aukso 
medalius gavo JAV, Kanada 
Meks Ika.

Olimpiadoje žaidžiant,ka
muolys turi būti iš sinteti
nės odos ar gumos su gumi
niu pamušalu viduje. Pri
pūstas oro, diametras turi 
siekti 75-78 centimetrus Ir 
sverti nedaugiau kaip 600- 
650 gramų; Sviedinys mes - 
tas Iš 1.80 nuturi pašokti 
1.20 m. Į viršų. Tokios yra 
taisyklės Olimpiadoje.

Lietuvoje krepšinis grei
tai tapo populiariu sportu. 
Jam nereikia brangių prie
monių, jte buvo .prieinamas 
ir nepasiturintiems valkams. 
Mažytė Lietuva krepšinio 
sporte tarp pasaulio valsty
bių iškūo labai aukštai.Lie
tuva tapo Europos meisteriu. 
Lietuvos vardas Įėjo Į sporto 
istoriją, o garsas nuskambė
jo po visą pasaulį. KREPŠI
NIS TAPO LIETUVIŲ TAU - 
T IN IS SPORTAS.

Kaip laisvoje Lietuvoje 
jaunimas su entuziazmu 
puolį Į Įvairių rūšių sportą , 
ypač krepšinį ir tinklini,taip 
pat ir okupuotame VŪnlaus 
krašte, sunkiose sąlygose , 
lietuvių jaunimas, vadovauja
mas Vytauto Didžiojo gimna
zijos mokytojų Krutulio, Bu- 
cevlčlaus, Palevlčlaus bei 
vyresniųjų studentųŽižmaro, 
Slieko, Molto Ir kitų ne tik 
Vūnluje bet ir provincijoje 
organizavo jaunimą Į sporto

Šių laikų modernus krep
šinio žaidimas buvo pradė - 
tas 1891 metais, t.y.prieš 
87 metus. Jo pradmtnkas- 
kanadlette dr. James A. Nal- 
smlth. Jis buvo YMCA inst-

KReM 
VE/ORoOZ/AI

ODES DUPLEKSUI

Savininkų himnas

Migracija Floridon - Dr. J. Kalkei is

(Tąsa Iš praeito numerio) 
OT. PETERSBURG' O 

ATSIRADIMAS
St.Petersburg’© įkūrėjas - 

generolas Williams, 1875 m. 
nupliko Iš valstybės 1600 
akrų žemės/ už akrą mokėjo 
1 d oi kada buvo pravestas 
rusų kūmės turtuolio pik.
Petro Duma geležinkelis,T a- tarpu Gulfport’ as, Pasadena truktorium JAV, Springfield 
da generolas paskirstė tą yra senesnės dalys, daugiau 
žemę į sklypus Irpardavlnė- pasinėrus los žalumynuose, 
jo po keltoltką Ir kelias de- Sodybos Ir gatvių šonai pas- 
šlrnt dolerių Išslmokėjlmul kendę Įvairaus grožio med- 
per metus. Tada pradėjo ir žiuose. Vargu kur kitam 

, Iš kitų Amerikos vietų plūsti didmiesty galima rasti tokią 
žmonės 4 tą Meksikos Įlan- ramią Ir natūralią aplinką, 
kos klek vėsesnį pakraštį. , Čia, vaikščiodamas gatvėse, 
ypač, kai 1885 m.New Orle- pasijunti lyg kokiame gra- 
ano Medikų Draugija aprašė žlame botanikos sode. Nors 
St. Petersburg’© kaip idealų per apskritus metus člama- 
’’svelkatos miestą" 
plausiu Floridoje klimatu, džius 
Tokia propaganda paveikė,Ir 
miestas bei apylinkė išaugo 
į daugiau kaip pusmūIjoninę 
gyvenvietę. Jeigu miestas 
būtų turėjęs didesnį geriamo 
vandens tiekimą Ir jeigu bū
tų įvesta didesnė kanalizaci
ja bei leista daugiau statyti 
namų, tai miestas būtų daug 
sparčiau išaugęs.

Pačiame mieste bei apy
linkėje per 1976-77 metus 
gyventojų skaičius vietomis

— padidėjo nuo 0,4% Iki 4, 8%. rallškos palmės 
Kai kas tvirtina, kad St.Pe- 
tersburg’as yra mūljoainte 
miestas. Tai netiesa. Vi
sa PInella apskritis, Į kurią 
įeina St.Petersburg*as ir 24 
savivaldybių teisėmis mies
tai- miesteliai, kaip Clear- gamtos mylėtoju, o ne vien mnolĮ reikėjo Įstumti Į ak- 
water, Port Rltc’ay ir kiti , 
1977 m.pradžioje teturėjo iš 
viso 563.035 gyventojus . 
Pats St.Petersburg*as -258 . 
260 gyventojų. Taigi per 7 
metus padidėjo 1O%. Kitos 
miesto dalys, kaip Gulfport? 
as padidėjo 25%, St.Peters
burg Beach- 27%, Clearwa- 
ter-52%, Largo- 136%,Plnel- 
lo Park- 42%. Pats St. Pe
ters burg* as ne taip sparčiai 
augo, nes penkiems metams 
dėl vandens Ir drenažo sto-r 
kos,buvo įvestas namų sta - 
tybos, ypač pavienių- mora
toriumas.

Pernai, Išrinkus kitą 
miesto galvą / pirmą kartą 
jo Istorijoje moterį/, Mrs . 
Freeman, moratoriumas bu
vo panaikintas Ir išduodama 
daugiau leidimų statybal/Jo- s Is lėkimo priemones ir 1.1, 
stos tėvai yra kūę Iš VŪ
nlaus/.

Čia gyventojų gausėja ir 
dėl to, kad nuosavybių kainos 
buvo ir dalinai yra ne taip 
Išpūstos, kaip Miami bei 
Los Angeles, nors nuo pra
eito pavasario kainos žymiai 
pakūo.

St. Petersburg’as kaip 
matėme, susideda iš keletos 
savlvaldyblntų dalių: j paties 
St. Petersburg© su vadina
mu Downtown, vakarlnėje- 
plėtinėje dalyje prie Boca 
C lego įlankos- Gulfport’as, 
Pasadenos vakarinėje, IšŪ - 
gal Meksikos įlankos-St.. 

'‘Petersbur Beach, Treasure 
' Island ,Madeira lr kt.

Miesteliai kai kuriate at- 
ž v Ūgiais yra skirtlnglj’av., 
St. Petersburg Beach ir ki-

Mass. Krepšinio taisyklės 
yra nekomplikuotos, labai 
paprastos. Žaidžia 2 ko
mandos po 5 žaidėjus. Ž Ino- 
ma, reikia turėti Ir atsargi
nius žaidėjus. Su kamuoliu 
negalima bėgti, o reikia 
’’žaisti”,pasuoti ar rttentl.* 
Žaidimo tikslas- įmesti ka
muolį į tinklinį, be dugno 
krepšį, pritaisytą prie len - 
tos 1O pėdų aukštyje. Įmes - 
tas sviedinys, nebaudlnls Į 
krepšį,skaitosi 2 punktai.

Už nes laikymą 1 nustatytų 
taisyklių skiriamos baudos. 
Laisvi 1-2 metimai į krejaši

», C la 
yra sumlnėtltlk pagrindiniai 
žaidimo bruožai.

Dabar krepšinį žaidžia 
apie 30 mūljonų mėgėjų 
sportininkų 141 valstybėje. 
Krepšinis yra labai populia
rus sportas.Pradžioje krep
šiams buvo naudojami vaisių 
krepš lai.

Moksllninkai bandė suras
ti kur krepšinio žaidimas 
yra gavęs pradžią. MėgInta 
pradžios ieškoti P.Ameri
koje, kur kadaise Actekai

Duplekse, tu dupleksėli, 
Kaiptu stovi išdidžiai l 
Kiek svajonių tu sukėlei, 
Nors ir baisūs mortgičiai

(b. d.)

"Tu mums Meka ir Medina, 
Tu mums Alfa ir Omega ! ’’ 
O fasadas tas vaidinas 
Ir per sapną ir per miegą.

N. Kvietlnskas - Me Kwiethins

su ge- tai žydint gėles,krūmus, me- 
tačiau pavasarį retu 

grožiu pasidengia didžiausių 
medžių šakos vien tik dan - 
gaus mėlynės spalvos žie
dais/ džlakarandos medis/ , 
baltais ir ružavat margais, nuo 15 pėdų atstumo, 
be jokių lapų, nuolat užtinki 
didžiulius medžius,kurių vl- 
s os šakos -šakelės pas ide n - 
gus los raudonais pūnavldu - 
rials žiedais- tai Floridos 
karai Iška po Inc lana, ska Ito - 
mas vienu Iš gražiausių pa
saulyje medžių. Čia vėl ka- 

įdomūs 
bonjon medžiai, iš kurių ša
kų išleidžiamos "šaknys". 
Jos • atremia vis didėjančias 
šakas ir kartu jas maitina. 
Žinoma, kad tą mįęstą Ir jo 
grožį Įvertinti, reikia būti žaidė "tlachll" žaidimą.Ka-

tik žvyru Išpūtų kiemų ar meninį ratą, įmūrytą į s leną 
cemento takų ir keltų,ar ka- su užpakaliu, rankų negali - 
žeminių apartamentų ma buvo naudoti. Kaip toks 

žaidimas atrodytų šiandie
ną- galime tik įsivaizduoti .

Kaip matome - tas Pietų 
Amerikos "krepšinis” nieko 
bendro neturėjo su dabarti
niu krepšiniu. Pradžioje jis 
buvo žaidžiamas tik JAV Ir

Gulfport* o miestas yra la
biau konservatyvus Ir tokį jo 
stūlų stengiamasi išlaikyti . 
Čia laikinos publikos mažiau 
motelių, hotellų ir daugiabu
čių namų taip pat mažiau . Kanadoje. Vėliau su amerl- 
Nors paplūdymlų nėra 5-tų 
mylių Ūgio, kaip kad St.Pe- 
terburg Beach, ir nėra taip 
pulkus, tačiau jis geriau su
tvarkytas ir su įvairiausiais 
patogumais, ypač " subren
dus lems" lankytojams. Savi
valdybė siūlo senesniems 
sporto aikštes, Į va Irias sa
les, po Ūslo vietas, specialiai 
pigias ar ir visai veltui su- EUROPOS UtJEPŠ.

Kalbant apie St. Peters- 
burg’ą teilka prls įminti,ko
dėl jte tokiu vardu vadina
mas. Kada generolas Wil
liams pradėjo kurti miestą , 
Ir kada jo draugas pulk. Du
rna pravedė geležinkelį,jie 
vienose lažybose sutarėikas 
ištrauks ilges nį š laudą, tas 
parinks tai vietovei vardą. 
Duma ištraukė ilgesnį, tr jis 
parinko savo kilmės miesto, 
St. Petersburg*© vardą. O 
generolas Williams pavadi
no pirmą toje vietoje komer
cinį pastatą Detroit Hotel, 
nes jis pats buvo kilęs Iš 
Detroito. Jo vardu dabar y- 
ra mtesto centre parkas.

( bus daugiau ) tUUFAl

KRJAUtlOMAS

AJROtLA

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 

BET JEIGU GERI IR MATAI,. KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME \ 
TAU PADĖTI.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A A. GRUPĖ 
__ __________ (LithuanianA.A. Group)
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būrelius Ir ratelius. Buvo 
steigiamos krepšinio ir tink
linio komandos. Suprantama, 
sunkios sąlygos neleido pa
siekti žymių laimėjIrnų.ko^ 
klų pasiekė broliai už sienos. 
Vūnluje buvo ne tik vyrų, bet 
Ir moterų-mergalčtų viene
tai, kaip ’’kazlmlerIečių " 
krepšinio komanda. Ji 1937 
m. gegužės 22 d.tarpglmna- 
z m lame turnyre laimėjo pir
mą vietą. Joje žaldė:Marko- 
vlčlūtė Brunoną, Simonytė 
Joana, Vaūokaltytė Aldona, 
Survūattė Aldona ir Karum- 
naltė Tatjana.

Vūnluje lietuviai turėjo 
stiprią futbolo komandą'Ll- 
tuanlca" kurioje žaidė Pet
ras Kunavlč lūs, vėliau baigęs 
medic Iną, Boleslovas Macut- 
kevlčlus, baigęs meną. Jam 
vienų rungtynių metu buvo 
sulaužyta koja, žinomas vil
nietis sportininkas Palevl- 
člus, vartininkas Rlnkūnas , 
kurį lenkai vūlodavo Į savo 
stiprias komandas.^Lltuanl - 
ca” dažnai nugalėdavo žydų 
komandas “Maccabl ir Zaks'*. 
Taip pat Ir lenkų stipriom 
komandom nebuvo lengva 
žaisti prlešflLltuanlca!iLie - 
tuvių komanda Vūnluje prl-

yT7‘'' ’"’įklausė prie stipriųjų. Kai
-i '^lietuviai žaisdavo, stadionas 

^būdavo pŪnas žiūrovų.
j VŪnlaus krašto lietuviai 
gaus lai dalyvavo tautinėje 
Lietuvos Olimpiadoje ne tiek

I (f .. sporte, klek savo ats Ūanky- 
mu, pagerbdami laisvus savo 
tautiečius. Vilniečiai buvo 
priimti su nepaprastu 
džiaugsmu. Pranas Žižma
ras buvo nešiojamas ant(JAUNAS

LIETUVA

runas, Leščinskas, Norkus, 
Jurgėla, Leščlnąkas, Puzl- 
nauskas, Ruagys ir Petraus
kas. Jie Europos krepšinio 
1939 m. pirmenybių dalyviai. 
Be čia išvardintų sportinin
kų olimpiadoje dalyvavo ir 
kitų sričių sportininkai, ku
riuos prisimindami pagerb - 
kime savo širdyse. Pirmoji 
Tautinė Olimpiada įvyko 1938 
metais4 ją atidarė Lietuvos 
prezidentas Antanas Sineto 
na.

Vokietijai pralaimėjus ka
rą, lietuviai pabėgėliai susi
būrę į stovyklas, žymūs spor
tininkai suorganizavo jauni
mą sportinei veiklai. Mūsų 
krepšininkai su broliais An- 
Gruitais buvo išeivių pasidi
džiavimas. Taip pat ir ping- 
pongas buvo populiarus žai - 
dimas. V. Januškis ir Igna
tavičius studijuodami Frank
furto universitete dažniau
siai laimėdavo varžybas. Jie 
buvo tapę net meisteriais. Ir 
kitos prieinaxnos sporto ša
kos nebuvo apleistos.
- Prasidėjus emigracijai ir 

vos spėjo koją įkelti Į Kana
dą, tuojau ryžosi tęsti spor
to tradicijas Įgytas Lietuvo
je ar Vokietijoje. Neužilgo 
buvo įsteigtas sporto klubas 
"Vytis", kuris pradėjo kulti
vuoti bemaž visas sporto ša
kas, jungdami Į jį berniukus 
ir mergaites, o jau 1951 m. 
buvo suruošta I-ji Kanados 
ir JAV Lietuvių Olimpiada.

Prisiminkime kad ir Jo
no Nešukaičio šeimą. Jis 
pats ne tik geras stalo teni
so treneris bet ir geras 
sportininkas. Jo visos trys 
dukterys taip pat yra geros

rankų. Jam buvo surengtas stalo teniso žaidėjos. Viena 
' karališkas priėmimas. Jis 

tapo romantišku jaunimo 
didvyriu.

Dabar, po daugelio metų , 
artinantis Pasaulio Lietuvių 

.. Dienų šventei,Sporto Žaidy- 
įnės — išeivių olimpijada bus pat lankėsi Kinijoje, kur žai- 

ą neeilinė šventė ir Į ją atvyks 
..j iš Įvairių kraštų lietuviai 
1 sportininkai ir kt. Vyresnie- 

stems Sporto Žaidynės pri
mins tolimą, laisvoje Lietu- 

N voje, laikinoje jos sostinėje 
jKaune vykusią Tautinę Olim- 

//pia dą ir jos daly vius. Kad dar 
' ryškiau būtų apie anų dienų 

džiaugsmą, pridedu šaržis - 
I to Penčylos sudarytą mūsų 
1 žymių krepšininkų šaržus.
* Štai jie: Lubinas, Buariūnas, joje- tai 

..■■j. ■ . i'jyj Andrulis, Nikolskis, Šliupas, vergijos laisvos 
A r* ■ . k Y__ l.i Kriaučiū/ias, Mažeika, Balt- džiaugsmas.

iš jų, Violeta, 1972 m. repre
zentavo visą Kanadą Singa
pūre pirmajame Britų Tau
tų turntre. Ji savo stiliumi 
nustebino visus tos šakos 
sporto žinovus. Violeta taip

PUZINAUSKAJ

RHtAUMAS

T?
Ji
“1 LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

dė tarptautines rungtynes, 
stebint 18. 000 žiūrovų. Ją 
sveikino pats Chou-En-Lai, 
paspausdamas jai ranką . 
Apie Violetą rašė viso pa
saulio spauda. Visi lietuviai 
sportininkai pasiekdami lai
mėjimus ir neslėpdami sa - 
vo tautybės, atlieka garbingą 
Lietuvoi darbą.

Susipratęs sportuojantis 
jaunimas tėvynėje ir išeivi- 

prisikėlusios iš 
Lietuvos

IO
RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRAOIENt NUO H,30 iki 1 2 vai. nakties. 

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičiui, 1053 Albanai Cr,, Duv«rnayt P«ft TEL. 669-8834

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6-00 pusei metų.

KELEIVIS
636

TEL. 268-3071
PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905
BROADWAY .SOUTH BOSTON. MASS. 02127

TEL. 525-8971.

'ony. 5
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O. 
portretą! - vedybos - krikštynos

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
•ĮVAIRIOS PROGOS

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION R EGO. 

79 Woodfield Dri ve, Ottawa, Ont.
PRIVATI INDUSTRINE IR KOMERCINE STATYBA,

IN
TEU- (A 13) 225-400 1

5 psl.
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Hamilton toronto I
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

Darbo volandoa: 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.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.

i Nemokamos pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $10,000,000.

KLUBO VEIKLA
H. L. Ž. ir M. klubo "Gied 

raitis" visuotinis narių susi 
rinkimas, įvykęs š. m. bir
želio 4 d. , savos šaudyklos 
patalpose, buvo gania gausus. 
Perrinkta visa senoji valdy
ba: pirm. J. Stonkus, vice- 
plrm. A. Buinys, kasininkas- 
sekretorius A. Povllauskas, 
šaudyklos vadovas V. Svilas 
ir du jo talkininkai A. Šilins- 
kls ir Alg. Kontrimas, me
džiotojų vad. A. Pintulis , 
žvejų vad. M. Trumpickas, 
visuomenės ir spaudos rei
kalams A. Paulius, ūkvedžiu 
P. Bablnas. Tik revizijos ko
misija buvo išrinkta nauja: 
pirm. A. Stasevičius, nariai 
J. Krištolaitis ir B. Bajorai
tis. Valdyba grąžino nariams 
geros valios paskolias ir 
kvietė narius, jei norime di
dinti pastatą, į naują finan
sinę paskolą bei talką. Buvo 
svarstyti įvairūs klubo rei
kalai. Po susirinkimo klubo 
valdyba pavaišino narius ir 
svečius. Gražioj, saulėtoj 
gamtoj buvo praleista popie
tis tarp savų tautiečių. A. P.

Vancouver
DU GRAŽUS 
MINĖJIMAI

Lietuvos Nepriklausomy
bės 6 0 metų sukaktuvių mi
nėjimas įvyko vasario 19 d., 
o Motinos Diena atšvęsta ge
gužės 14, toje pačioje Cevel 
mokyklos auditorijoje.

Dr. J. Sakalauskas gražio
je kalboje iškėlė Vasario 16 
■reikšmę lietuviams. Užbaig
damas kalbą, jis pabrėžė : 
"Laisvės troškimas yra mū
sų vilčių pagrindas".

Meninėje dalyje dalyvavo : 
Leonarda Macijauskienė, Al
dona Goranson, Elena Gum - 
belienė, Katarina Smilgienė 
•ir dr. J. Sakalauskas.Dainos, 
eilėraščiai, scenos vaizde
lis perkėlė mus į tuos mie - 
lūs nepriklausomybės laikus, 
kuriuos sugriovė žiauri oku
panto ranka šaudymais, iš
vežimais, kankinimais , 
priespauda.

; Motinos Dienos kalbėtojas 
buvo V. Sodeikis. Meninėje 
dalyje pasirodė duetas :iš L.

^Macijauskienės ir dr. J. Sa - 
kalausko. Jie sudainavo: 
■Gimtajame Namelyje, Žilvi
čiai, pražydo, Tau, Mamyte ,
Pirmieji Žiedai.

E. Gumbelienė padeklama
vo; " Lauk, Močiute, Aš Su
grįšiu", T. Česnaitienė K. 
Grigaitytės Motinai ir L . 
Macijauskienė Prie Motinos 
Kapo.

Visų dalyvavusių sugiedo
tas Tautos Himnas, už lais
vę žuvusieji pagerbti tylos 
minute.

Abejuose minėjimuose da
lyvavo gana didelis skaičius 
tautiečių, kuriems progra -

‘ 6 psl.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas - 7 >/2%
term, depozitus 1 m. 8 V. % 
term, depozitus 3 m. ėVi %
pensijų fondas 9% j
IMAME UŽ: 
asmenines paskolas ,10% j
nekiln. turto pask. 9’4% j

mos atlikėjai paliko gilių 
įspūdžių.

Bendruomenė yra labai 
dėkinga Apylinkės V-bai.su- 
ruošusiai šiuos patriotinius 
minėjimus. Dalyvis

london,ont
LIETUVIŠKA ŠEIMA

Jaunasai medicinos dakta
ras A. E. Juodis, kilimo iš 
Montrealio, š. m. gegužės 27 
d. vedė londoniškę Rūtą 
Dragūne vičiūtę, šių metų 
pradžioje baigusią gimnazi
jų-

Į vestuves buvo atvykę ne
maža jaunojo giminių ir 
draugų iš Montrealio ir jau
nosios giminių iš Amerikos. 
Šiai gražiai lietuviškai šei
mai sujungti iš Montrealio 
buvo atvykęs plačiai žino
mas kun. St. Kulbis, kuris su 
Londono klebonu kun. J. Staš
kevičių atliko Santuokos 
apeigas. Kaip niekados,pri
sirinko pilnutėlė Londono 
lietuvių bažnyčia. Gražiai 
giedojo solistas Vaclovas 
Verikaitis. Vargonavo muz . 
J. Govėdas.

Vestuvinis pokylis įvyko 
Ivanhoe Klube. Dalyvavo ga
na daug gražaus lietuviško 
jaunimo.

Jauniesiems linkėtina ge
riausių ir' saulėtų dienų.

Jie išvyksta gyventi į Ka
nados vakarus-Calgary, kur 
jaunasis gydytojas A. E. Juo
dis kariuomenės dalinyje at
liks medicinos praktiką. Ge
riausios sėkmės’. L. E-tas

Dr. A. E. Juodis ir R. Dragūnevičiūtė sutuoktuvių metu. 
Nuotrauka J. Aušroto.

NEPRALE1SK1ME PROGOS
Ilgai visų lauktas laisvojo 

pasaulio lietuviškųjų jėgų 
pademonstravimas- Pasau
lio Lietuvių Dienos- jau bel
džiasi į mūsų duris.

Jeigu dar kurie nors ir 
nebuvome aps Isprendę dėl 
jose dalyvavimo, tą dar gali
me padarytu Vėliausiai ap
sisprendus le ji, dažniausiai 
pergyvena Ir įdo in lauš lauš 
įspūdžius. Daugelis esame 
tą Ir patyrę.

Kaip jau visiems daug 
kartų buvo girdėta, tai bus 
tikrai vlenlntėlls tokio pla
taus masto lietuviškosios 
Išeivijos renginys bei suju
dimas. Deja,bet daugeliui iš 
mūsų, o gal net Ir visiems, 
iebebus progos panašaus 
sekančio sulaukti. Tai nėra 
koks nors IšsIgalvojlmas, o 
reali šių dienų mūsų gyveni
mo realybė. Net ir ramiai 
gyvenančių tautų gyvenime 
tokie reiškiniai retai bepasi
taiko.

Tie. kurie iš anksto neži
nojome, nepramatėme Ir dar 
nepas iruošėme — gyvenime 
apsčlalturlme ir šiaip viso
kių reikalų ir rūpesčių - 
stabtelėję, pagalvokime tru
putį. ,

Mes galime velk visur da
lyvauti Ir be didesnio plana
vimo. Netgi Iš anksto nesl- 
ruošus, dažn lauš lai tokie pa
judėjimai mums sutelkia dar 
daugiau įvairumo, daug ko 
naujo įneša mūsųpllkon kas- 
dlenybėn.Rašančlam šias ei
lutes, visi patys įdomiausi 
patyrimai, nuotykiai Ir įspū
džiai kaip tik visuomet įvyk
davo, kada buvo daroma 
stalgiai, netikėtai, Iš anksto 
tam nepas Iruošus.

Daug įvairių, įdomių Ir 
retai bepasįtaikančių dalykų 
tomis dienomis įvyks Toron
te. Kiekvienam pagal jo sko
nį, sau ir visai šeimai, visai 
be jokio vargo bus galima 
sus irastl atatinkamas pra
mogas. Visi planai tam 
kruoščlal paruošti. Visų di
desniųjų renginių vieta,lai
kas pažymėta planuose.

Šios visos Informacijos 
bus gaunamos atvykus į To
ronto Lietuvių Namus.

Sporto žaidynės, susipaži
nimo vakarai, didysis virš 
40- ties chorų koncertas , 
seimo posėdžiai, visa tai 
vyks skirtingose šio miesto 
vietovėse. Šalia to, Ir visa 
etLė mažesnės apimties ren
ginių. iškilmingos pamaldos 
katalikams Ir lluteroalms. 
Sekmadienio pietūs Lietuvių 
Namuose. Lietuviškojo Vil
niaus Pavtlljoao programos
Prisikėlimo šventovėje.Vi
same mieste išsidėstę gau
sūs įvairių tautybių karava
no pavŪLijonat su įvairiomis 
programomis. Negali čia 
būti tokio svečio,kuris ne
surastų sau nieko įspūdingo 
Ir įdomaus’. Būtų tai kokia 
nors klaida, nesusipratimas 
ar pan.

O ir pats pabendravimas 
su žmonėmis,argi ne už vis
ką vertingiausias? Tad kas 
gali būti gražesnio Ir natū - 
ralesnlo šioje žemelėje? Ei
liniam mirtingajam, tai tik - 
ras gėris, grožis, tikroji že
miškoji palaima, viena išpa- 
člų svarbiausių vertybių.

Bendraudami su kitais 
mes mokomės daugiau pa
matome, suprantame, suran
dame patys save,tobulėjame. 
Bendravimas- tat pats ge
riausias Ir nuostabus vais
tas nuo gausybės įvairių Il
gų. Bėkime nuo izoliacijos , 
užsidarymo Ir vienatvės.Tai 
balsi liga, plačiai apėmusi 
šių dienų žmoniją. Šiandie
niniame pasaulyje velk per 
pusę būtų mažiau tų kels - 
č lauš tų 1 igon tų, į va ir lauš lų 
nenoramlumų, išsigimimų, 
visokių protinių sumlnkštėjl 
mų, dvasiniai paliegusių, jei
gu savo laiku jie būtų bėgę 
nuo vienatvės, nevengę suei
ti su žmonėmis,su jais pa
bendrauti. Visa tai yra 
skaudi, tamsi šio gyvenimo 
Ir šių laikų žmonijos dėmė- 
nelalmė.

Prisimindami Ir pagerb
dami taip gražias, sveikas,iš 
amžių gilumos ateinančias 
mūsų tautos tradicijas, su 
pakilusia nuotaika, nuošird
žiu šypsniu ve įduos, kel lau - 
klme į ten, kur šaukia mus 
gyvenimas Ir lietuviškieji 
reikalai;

Lgsai LIETUVIU NAMAI

Praeito Sekmadienio Po
pietėje dalyvavo per 200 
asmenų. Svečių Knygoje pa
sirašė: Matulaičiai iš New 
Yorko, B. Yeldlng Ir G . 
Fronchak Iš Virginijos,T.R 
Loos Iš Ročesterlo, A. Ba- 
nėnlenė Iš Putnamo, A.Žu-

REAL ESTATE — PERKANT — PARDUODANT 
PASKOLŲ REIKALĄIS prašoma kreiptis i

REALTOR

CO-OP TRUST

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERA TYVE

MOKA:

8‘%%w* 1 m‘ *erm* <leP-
8yi% UŽ pemijų ir namų planų 
7 % už taupymo s-tg
7 ’/i% u* spec, taupymo «-tą 
6% už čekių s-tas (dep.)

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai ■— 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS ,

• ■ ~

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

* Namų — Gyvybės f t to to* * Automobilių ■/
W 11^ IrfĮrTfl C* Cl * Komerciniai

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

V Bačėnas All Seasons Travel,b.d. 
2224 DUNDAS '-TREET W Visdis kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO ' betkur sk*m*"U,

teL 533-3531

Dresher Barauskas insurance, agencyltd. j 
j I ' ,! T-;- ----------------------------r..,—

Visų rūšių drauda • V ALTE RIS DRESERIS <
• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tol. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W. iPrie Kipling ir Six Point Plaza) •

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir aporaustus įvairius siuntinius iki 1 93,i svo'ų 
gryno svorio. Turnip ► u.davimui painų medžiagų ir kitų prekių 
Sąžiningai ir greitoi potorr .-»u|0me.

DARBO VALANDOS: TREClADIENIAJS — UŽDARYTA Pirmod.eruoie, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir per► ta-diensais — nuo 9 v ryto iki 7 v. 
vakaro, šeštadieniais — nuo 9 v. ryto ik 5 v. vakaro.

ĮSTAIGA Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai,

lys iš St. Peterburgo , V. žello m. 30 d. PLD Organ l- 
Prlščeploaka Iš Ottawos,L . zaclnlam Komitetui. Blrže- 
Grlškonls Iš Sudburlo Ir V . Ho m. 30 d. įvyks jaunimo 
Jasiulionis Iš Wellando. susipažinimo vakaras Vy-

Petrul ir Marijai Vens- tauto Didžiojo ir Karaliaus 
kams Iš Sudburlo Lietuvių Mindaugo menėse, o Gedlml- 
Namal reiškia širdingą pa- no Pilies menėje įvyks PLD 
dėką užpadovanotą meniškai garbingų svečių priėmimas . 
Išaustą rankšluostį su mūsų Birželio 29,30 ir liepos 1 d. 
Tautos Himnu ir. vertingas , vyks šachmatininkų žaldy- 
lletuvIškas knygas. nės.

LN Valdyba nutarė leisti Liepos mėn. 1 d., šešta - 
naudoti LN sales š. m.blr- dlenį, Vytauto Didžiojo Me

nėje LN visuomeninės vetk-\ 
los koordinacinis komitetas 
rengia PLD dalyvių Ir šven
čių priėmimą ir sus Ipažlnl* 
mo vakarą. Nuo 12 vai. veiks 
valgykla Ir svetainė Lokys Ir

Patarnavimas greitas, 
malonus, profesijonaliai 

kruopštus ir kompetentingas

CO-OPERATIVE 
TRUST COMPANY 

OF CANADA
Mūsų įstaigos veikia 

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

Tel. 537-1245
Ilgametis jo patyrimas, 

remiamas didelės bendrovės, 
užtikrins gerq patarndvimą

PARAMA
IMA:

9’/į % už asm. paskolas

9!/į% už mortgičius

vakare gros orkestras. Sve
čiai, kurie negalės dalyvau- 
tl PLD susipažinimo vakare 
Royal York viešbutyje, galės 
šį vakarą praleisti LN-se.

Savaitraščiui Neprikišu šė
ma Lietuva, išeinančiam 
Montrealyje paremti, kiek - 
vienais metais Toronte ruo.- 
šiamas parengimas. Tuo 
tikslu ir šiemet yra sudary
tas komiteto branduolys .prie 
kurio visi norintieji talki
ninkauti prašomi prisidėti. .

Parengimas bus spalio 28 
d. Lietuvių Namuose. Pra
šoma tą datą rezervuoti.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Zarasų kraštas—Lietuvos 
"NL" bendradarbio Vacio Pašilio paskutinysis 
rašinys apie savąjį Lietuvos krašto kampelį - 
Zarasus. V. Pašilio lavonaszjo paties autono- 
bilyje, rastas Ontario ežere prie Hamiltono š. 
m. balandžio mėnesį, kai jis buvo išvykęs į 
darbą ir negrįžęs į namus 1975 m. prieš Kalė
das. NL.

Šveicarija
Tolimiausias Rytų Lietu

vos kampelis, prisišliejęs 
šiaurėje prie Latvijos, ry
tuose prie buvusios demar
kacijos linijos su Lenkija , 
yra neturtingas, bet jaukus 
savo gamtos vaizdais Ir pul
kaus būdo lietuviais gyven
tojais. Tai aukštaičių kraš
tas su Zarasų miestu.

Iki 1929 iruZarasat vadi
nosi Ežerėnal galbūt dėl
gausybės ežerų, kurie ap-

apaugu - jų įsijungė į lietuviškas or
spyglluo-

juostl kalvomis, 
slomls daugumoje 
člals medžiais, telkė nepap
rastai pulkų gamtos vaizdą 
taip žiemą, taip vasarą.Dar 
iš senų laikų buvo kartoja
mas priežodis: "Ežerėnal 
e žėruoti, sunku eiti ir va
žiuoti". Ir tikrai, kartais , 
norint pasiekti kurią nors 
vietą, reikia sukinėtis pale’ 
ežerus keletą kilometrų. Ge
ro susisiekimo Ugą laiką 
Zarasų apylinkėse laibai trū
ko; gal būt dėl to, kacl kraš
tas neturtingas, žemė bloga, 

) pramonės nebuvo. Vlenlntė-
Ite I-os rūšies plentas,sta - 
tytas dar carų laikais,galbūt 
daugiau strateginiais sume
timais .jungė Daugpilį, Zara
sus'Uteną, Ukmergę ir Kau
ną. Artimiausia geležinkelio 
stotis, už 18 km.Turmontas, 
buvo jau už demarkacijos li
nijos. I-os rūšies vieškelis 
Zarasus jungė su Rokiškiu . 
Zarasų krašto gyve ntoja l

. dėl daugelio užsilikusių len
kų dvarponių, mūsų vadina
mų "šlėktomis", buvo labai 
sulenkėję. Tas labai trukdė 
kultūrintam gyvenimui. Ne
retai, lenkiškos pamaldos 
bažnyčiose buvo vartojamos 
net Iki 1934 m. Kaimuose , 
daugumoje buvo vartojama 
lenkų kalba, nors gyventojai 
save laikė lietuviais.Tai la-
bal neigiamai atsiliepdavo 
mokyklose.

Apart sulenkėjusių lietu
vių, vietomis tęsėsi Ištisi 
kaimai carų laikais apgyven- 
dlntų rusų kolonistų, "bur -
Rokais" vadinamų. Politinių ekskursija turėjo progos pa- 
klvlrčų su "burlioką^" ne- demonstruoti savo foto apa- 
būdavo tiek,klek su lenlsSalfl.. ratus, žarasišklų vandens 
Jie buvo lojalūs piliečiai,at- sporto šventėje...

v*. -ądMjfc JUOZAS GRAŽYS 
XijSSSEfleRhf Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
A • Taisau ir remodeliuoįu
~• Vasaros laiku saugojimas
—(Storage)

6396 Bonnontyne Ave. Verdun, M o n t r e n I.. Tel. 767-6183

likdavo Jiems uždedamas pa
reigas1 be jokių skundų ar 
nepasitenkinimo. Nebent 
jaunimas, pas įgėrę s,parody
davo savottkrą rusišką tem
peramentą vakaruškose,pa - 
vartojant net "šaltus"ginklus.

Laikui bėgant, ir šios ne
gerovės išnyko. Daugelis Iš 

ganlzacljas Ir kartais pasi
rodydavo net pare Ig Inges n l 
ir už mus. Klek blogiau sė- . 
kėši mums su lenkais. Dar 
ligą laiką mestiems t bu- 
vom"chamals”,o jie "pan".

Nežiūrint visų šių\ trūku
mų, laikui bėgant, Zarasai 
pasidarė švariu,patraukliu , 
kurortiniu miestu. Puikios , 
smėlėtos kalvų pašlaitės, 
amžinai žaliuojančios,spyg
liuočiais apaugusios kalbos , 
traukė ne vieno akį praleisti 
vasarą sveikame, gryname 
pušų kvapu dvelkiančiame 
krašte, pasimaudyti mėlyna
me Zarasų krašto ežero 
vandenyje, ar pasikaitinti 
skaisčioje saulėje. Ne vien 
vasarą, bet ir žiemą sportą 
mėgstantiems, Z ar asų kraš - 
te buvo puikiausios sąlygos . 
Ypatingai slidininkams Ir 
pačtūžlnlnkams buvo nepa
keičiama vieta. 1938 m. , 
žiemos sportui pagerinti, 
prie pat miesto buvo pasta - 
tytas vlenlntėlls Pabaltyje 
tos rūšies slidžių tramply- 
nas. Rugptūčlo 15 d. .kiek
vienais metais kurortinėje 
vietoje buvo rengiama van
dens sporto šventė su plau
kimo rungtynėmis,laivų kar
navalu bei baidarių lenktynė
mis Ir 1.1. Tą dieną Zarasus 
užplūsdavo didžiausios ml- 
nlos ne tik iš apylinkių, su
važiavusių į tos dienos at
laidus, bet ir iš visų Lietu
vos kampų. Prisimenu kaž- 
kuriais metais į Lietuvą at
vykusi . Chlcagos lietuvių

Prle pat miesto, ant aukš
to smėlėto spygliuočiais a-- 
paugusto kalno, randasi ka
pinės, kur eglių pavėsyje il
sisi didelis visuomenės vei
kėjas dr. D. Bukantas Ir mū
sų Nepriklausomybės Kovų 
didvyriai, 'kur jiems pasta
tytas paminklasrDideli plotą 
užima ir svetimųjų net ma
siniai kapai, kurie paaukojo 
savo gyvybes, anot žarasiš- 
klų, "už lindimą" į svetimą 1650 nustatyta medinė baž

nytėlė tik kirvio ir namuo
se gamintų vinių pagalba *. 
Dar Iki 1944 m.toje bažny
čioje buvo laikomos vieną 
kartą į mėnesį pamaldos,ku
rias atlaikydavo netoliese 
esančios Imbrado _ parapi
jos kelbonas. Tarp Utenos Ir 
Zarasų, Šventos los upės slė
nyje randasi Antalieptės 
bažnytkaimis. 1730 m._ ten 
buvo įkurtas Karmelitų vie
nuolynas, kurį 1831 m. rusai 
uždarė Ir vietoj jo įkurdino 
provoslavų vienuoles. 1918 
m. kun. St. Stankelė įsteigė 
parapiją, o vienuolynas bu - 
vo pavestas Švenč. Jėzaus 
Širdies nlenuolėms, kurios 
ten įsteigė mergaičių Že - 
mės Ūkio Mokyklą, amatų 
kursus ir Valkų Prieglaudą . 
Už 25 km. nuo Zarasų,prie 
garsiojo Sartų ežero, yra 
senas Dusetų miestelis. 1530 
m. Radvila ten jau buvo pas
tatęs bažnyčią. Iš Dusetų 
apylinkių yra kilę nemažai 
žymių asmenybių,kaip prof. 
K. Būga, kun.A. Vienažindis , 
kun.A. Strazdelis Ir kiti. Ant 
Sartų ežero,kiekvienais me
tais vasario mėn. 2 d,buvo 
rengiamos tradicinės arklių 
lenktynės, kur aps (lankydavo

žemę. Tai vokiečių ir rusų 
karių kapai iš I-jo Pasauli - 
nuo Karo. Pačiame mieste, 
šalia senos statybos,per ne
priklausomybės laikotarpi 
Išdygo nemažai naujų, mo - 
dernlškų namų:apskrltles li
goninė, prof.K. Būgos vardo 
Valstybinė Aukšt.Komercl - 
jos Mokykla, Pašto Rūmai , 
Šaulių Namai, Prekybos Ha
lė ir 1.1. Ašo ežero pakran
tėse Ir salose Išdygo nema
žai naujų vilų. Viduryje 
miesto didingai stiebėsi į 
aukšti su dviem baltais 
bokštais 1862 m.statyta gra
ži bažnyčia.

Bolševikams traukiantis iš 
Lietuvos, Zarasų miestas 
žiauriai nukentėjo ne nuo ka
ro veiksmų, bet nuo bolševi
kinio barbarizmo. Didelė 
miesto dalis buvo išdeginta 
visiškai be priežasties, ir 
tai padaryta ne karluo - 
menės bet ° 1 ”
vlllnlų bolševlkėllų ’. 
Negana to, tuo pačiu mo
mentu žiauriai nukankinta 
nemažai žymesnių asmenų . 
Nepamirštamas vaizdas bu
vus lo tuo laiku karo ko me n - 
danto,pulk.PAŠILIO nukan 
kinimas. Lavonas rastas su 
į galvą prikalinėtomis vinį - 
mis...

Į šiaurę nuo Zarasų už 14 
km., randas I Stelmužės dva
ro vietovė,kuri 18-19 amž. , 
priklausė caro didikams ir 
vokiečių baronams. Vienas 
Iš jų Valujevas, buvęs net

KRONIKA
• Sol. Gina Č apkaus kienė 
kartu su sol. R. Strimaičiu 
dainavo Toronte, Lietuvoą

Vacius Pa ši lys
Rusijos mlnlsterls pirminin
kas. Antrasis-vok ietis F oi - 
hersam’as. Stelmužės įžy - 
mybė- tai storiausias Euro
poj ąžuolas,kurtam apjuosti 
reikia net 13 m. juostos Ir 
spėjama jį turint apie 2000 
pietų amžiaus. Antra, tai 

net valstybės Prezidentas Ir 
kiti aukšti valdžios pareigū
nai.

Dėl Zarasų krašto kainuo
tume tr daugybės ežerų,ku
riuos juosia puikūs mišką/ , 
jie daugelio buvo vadinami 
Lietuvos Šveicarija.

Montreal
Kankinių Šventovės šventini - 
mo iškilmėse, birželio 11 d, 
o birželio 14 d. -Ottawoje — 
Ištremtųjų paminėjime.

A t A KAROLINAI GAILIUNAITEI - BUTKIENEI 
staigiai mirus gegužės mėn. 25 d. , giliame 
nuliūdime ir skausme jos Dukrą - solistę 
Giną Čapkauskienę ir žentą - Morį 
Č apkaus ką - giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

Valli ir Jonas Viliūšial

Litas
LITO BIULETENIS 
NR. 31

Nuo gegužės 10 d. Lito V- 
ba pakėlė procentus už ter
minuotus indėlius. Dabar 
Litas moka 9% už vienų me
tų, 9.25% už dviejų metų ir 
9. 5% už trijų metų indėlius . 
Tokių aukštų procentų nie
kur nemoka. Tik kai kurios 
Trust kompanijos moka virš 
9%, jeigu pinigai padėti pen
kiems metams.

Dar vis yra daug,Lito na
rių, kurie savo čekius rašc 
iš kitų bankų. Sunku supras
ti kai kurių Lito narių neno
rą naudotis Lito čekiais. Li
tas už čekių sąskaitas moka 
6% - kas metų ketvirtį,nieko 
neima už išrašytus čekius ir 
apmokėjęs juos kas mėnesį 
grąžina savininkams. Dau
guma bankų už čekių sąskai
tas jokių procentų nemoka ir 
dar skaito po 16 et. ar dau
giau už kiekvieną išrašytą 
čekį.

Jeigu nepatogu ateiti ar 
atvažiuoti į Lltą-kodėl ne - 
sinaudotl paštu- ką jau daro 
beveik pusė Lito narių. Nors

VASAROTOJŲ ŽINIAI 
Išnuomuojami kambariai 
VI. ir A. Židžiūnų rezi - 
dencijoje Cape Code, 
56 Wedgewood Dr. 
Centerville, Mass. 02632 
USA. Tel: (617)771-0075 
arba (617) 757-7600.

IŠNUOMUOJAMI apartamen
tai prie ežero, panoraminis 
vaizdas —, 2Yi — 3J4—4’/i su 
1 metų sutartim. Skambinti 
pas lietuvi 933-7829.

Ji^KEITH BUILDING) MAINTENANCE

NAMU REMONTAS

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

Apie darbų sąžiningą atlikimo, teiraukitės pas 
LeonąGurecką 366 - 2548*

ILIPPE IZZI _   __ _ _ __

BINKIT - 365-7146

per 15 metų nė vienas paštu 
siųstas čekis dar neprapuolė, 
atsargos dėlei antroj čekio 
pusėj užraŠykite:"For depo
sit only, Acc. no.............."ir
pasirašykite.

- Litas balandžio mėnesį 
užbaigė su $7. 580. 865 ba - 
lansu (pernai- $6. 639. 841) 
Išduotų paskolų suma pasie
kė $6.580.108 ($6.005.222).
- Nariai, kurie nori per Li
tą užtikrintai gauti stambių 
kanadiškų ar, amerikoniškų 
pinigų (po 50 ar 100 dol.) , 
prašomi užsisakyti iš anks - 
to. Kelionėms . parduodame 
American Express čekius į 
kanadiškais ir amerikoniš
kais doleriais.
- Yra narių, kurie nuolat 
perviršyja savo čekių sąs
kaitas (overdraft). Ateityje 
jų čekiai bus grąžinti neap
mokėti dėl stokos pinigų jų 
sąskaitose (NSF).

- Šv.Jono dienos proga,a - 
bu Lito skyriai bus uždaryti 
birželio 23 d. , penktadienį, o 
Kanados Dienos proga -lie
pos 3 d. .pirmadienį.
- Vasaros metu Litas užda
rytas sekmadieniais nuoge - 
gūži.s 15 d. iki spalio 15 d.

- Vasaros bėgyje bus iš
siuntinėjama informacija ir 
registracijos lapeliai jaunų
jų narių ekskursijai. Su šiuo 
biuleteniu siunčiame regist
racijos lapelius Lito jaunuo
liams (13-19 m.) Beach Boys 
koncertui Forume, birželio 
22 d.

■gg. N AMAI • AP ARTMENT Al -
ŽEMĖ-paskolos;

".... D.N. BALTRUKONIS
FOTOM.L.S.

sIittma Sylko Realties Ine.

445 Jean Talon W, Suite 305,Mtl.
Teh 273-9181-2-3. Res.737-0844

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Šulinskas <£ Soti tai. 389 - 057 1.

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

NETTOYEURS CLEANERS 
con/Corn.r5..v.7661_A ęg|jT|ĮALg 

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

7 6 6-2667.

Mechanizuotos ratų ir kitų dalių reguliavimas. Karks (Body) taisymas ir 
dalymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės — 
De LoVerendrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tol. 365* 3364.

7 psi.
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B. Kasperavičius Spaudos 
Baliaus tarnyboje. . .

nuotrauka T. Laurlnalžlo.
ir visiems>kuo nors priė pa
sisekimo prisidėjusiems ,

NL REIKALAI
Šių metų Spaudos Balius 

NL laikraščiui paremti To
ronte Įvyks spalio 28 d. , 
šeštadienį, Lietuvių Namuo
se. Torontlečių lietuvių su
darytas Baliaus vakaro ruo
šos komitetas svarsto būdus 
užtikrinti vakaro pasiseki
mui. NL B-vės Valdyba ir 
redakcija prašo torontiečius 
tą datą neruošti kitų paren
gimų ir laiką rezervuoti 
šiam mūsų renginiui.

Šia proga NL Bendrovės 
Valdyba nori priminti visuo
menei, kad ankščiau buvę 
Toronte laikraščiui paremti
renginiai visada davė gražų, ypač administracinės tvar- 
pelną ir rengėjai kuo pui- kos pareigūnams- A. Jone- 
klausiai atsiskaitė su laik
raščio administracija. Val
dyba yra dėkinga visuomenei 
ir rengėjams už paramą. '

Šių metų Spaudos Balius 
Montrealyje taip pat davė 
gražų pelną ir B-ės V-ba 
dėkinga gausiems dalyviams

VĖL KVIEČIA
PARODON

Man & His World vasarai, 
kaip jau įprasta, vėl organi - 
zuoja ir Tautų Pa vi Ii joną . 
Lietuviai gerai pasirodę ei
lę kartųypač kviečiami joje 
reprezentuoti s.

KLBMontrealio Apylinkės 
Kultūros Komisija vėl ruo
šiasi gerai joje pasirodyti, o 
taip pat, darbščiosios Vaivo - 
rykštės moterys.

V
L K. MINDAUGO ŠAULIU. KUOPA birželio 24 d., Šeštadienį, 7 vai. vakaro 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

RENGIAJonines
VISU MONTREALIO LIETUVIŲ - J 0 N IĮ - JONIU PAGERBIMĄ

Programoje : Meninė dalis - Aušros Vartų Choro Vyrų oktetas, 
Vakarienė, Muzika, Baras, Loterija ir kt.

Įėjimas: 5 dol. asmeniui.

liul, R. Barisai, P. Girdžiu! 
ir B. Kasperavičiui.
® N L B-vės vicėpirminln- 
kas L. Girinis su žmona su
grįžo iš kelionės po pasaulį 
į Montrealį. Laikraščio 
skaitytojai tikisi sulaūkti 
kelionės įspūdžių. NL

• Šiomis dienomis NL re- 
" dakcijon atsilankė Petras 
Suminas, skulptorius iš Den
ver, Colorado. Domėjosi lie
tuvių dailininkais ir skulp - 
toriais, pakelyje sustojęs pas 
dail. Tamošaičius, turėjo 
progos susipažinti ir išgirsti 
apie lietuvių tautodailę, ku
ria yra susižavėjęs.

Šis lietuvis menininkas 
aplankė didžiuosius lietuvių 
centrus Amerikoje ir Kana
doje, dalyvaus tarptautinia
me skulptorių suvažiavime , 
kur žada būti apie 3000 me
nininkų.

Rengėj a

• F. Janulionls- Richard & 
B. A. Ryan Ltd. viceprezi
dentas-persikėlė Į Toronto, 
tos kompanijos centrą.

Jis buvo gražiai įsikūręs 
St.Bruno, P. Q . , kur likvida
vo nuosavybę. Jo duktė Dia
na. Marsh perkeliama dar
bovietės į Ottawą.
• Pas J. Paškevičių svečia
vosi J. Vilkas iš Floridos, ku
rie bičiuliškai praleido pra
eitą savaitgalį Montrealyje.

lankyti ir dail. A. ir A. Ta
mošaičių Sodybą Kingstone . 
Visi grįžta tą pačią dieną.-

Registruotis iki birželio
15 d. pas pirm. A. Mylę, tel: 
365-0353, Ig. Petrauską -767 
8684 arba A. Žiuką-366-5491 .z-

f Pavardė ir vardas)

'Tikslus adresas)

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su viri nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujom skaitytoju 
tik už S 7.00 metams !

• K. ir D. Smilgevičiai, Z. 
Ir H. Lapinai su sūnumi Al
giu ir marčia Roma, J. ir G . 
Zabieliauskai su sūnum Rai
mundu ir mama atostogas 
praleido Floridoje. Sugrį
žę rado tokius pat karščius 
ir Montrealyje. Taipgi nuo 
saulės paraudusiais veidais • Mirė Domininkas Norvai-' 
grįžo A. Ruzgas, K. Martinė- 
nas, J. D. Gražiai, kurie buvo 
išvykę visai žiemai saulės 
■pusėn.

• Š. m. biržęlio 25 d. Žvejo - 
tojų-Medžiotojų klubas NIDA 
organizuoja ekskursiją į 
1000 Islands. "Numatyta ap-

ša, sulaukęs 90 m. amžiaus’.
Velionis buvo kilęs iš 

Telšių apskr. ir Kanadon 
atvyko šio šimtmečio prad
žioje.

• Mirė Kazimieras Norus- 
Naruševičius, tesulaukęs 54 
m. amžiaus.

SULAUKĖ ATOSTOGŲ
Daugelis studentų lietuvių 

baigę mokslo metus, lauktas 
atostogas praleidžia Įvai
riuose darbuose, besireng
dami vykti į stovyklas ir 
PLD Toronte.

Baigė mokslą ir mūsų 
jaunieji studentai Šeštadie
ninėje Mokykloje, Šiais 
metaįs baigė: K. ČIČINS - 
KAITĖ, L. DAINIŪTĖ 
JAUGELYTĖ, A. KIBIRKŠ 
TIS, A. PIEČAITIS. R . 
STAŠKEVIČIUS, T.VALINS-

—- J - •

KAS ir J. VALIULIS. Jų 
vardu nuoširdžiai moky
tojams,tėvams ir rėmėjams 
padėkojo Daiva Jaugelytė.

Mokiniai buvo Įvertinti ir 
gražiu žodžiu klasės auklė
tojo R. Otto.ir dovanomis :LB 
Montrealio Apylinkės V-bos 
Švietimo Reikalams narė S . 
Plečaitienė įteikė pažymėji
mus, V-bos pirm. A. Kličius- 
po knygą. Tautinių Šokių mo- 

D. kytoja Rasa Lukoševičiūtė - 
po originalią kojinę- po kitą 
gaus tie, kurie grįš dirbti į 
Mokyklą.

Abiturientus sveikino ka
pe!. kun. J. Aranauskas SJ. , 
mecenatų vardu-Lito vedėja 
Regina Piečaitienė, Mokyklos 
los Vedėja M. Jonynienė ir 
Tėvų K-to pirm. S. Baršaus
kas. k.

Nuotrauka Iš vienų metų Birželio Išvežimų minėjimo 
demonstracijų prie Sovietų. Konsulato Montrealyje

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

PsMm ★ Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKSIMAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI jSIGYTI I

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE ! 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Manager*,

IMMMRMMaeSIMMRRMH

Greitas ir tikslus patarnavimas!

GM

Dr. J MaliSka 
Dantų gydytojas

DR. V. GIRIOnIENC
Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGELIENfc 
Dantų gydytoja

1440 rue Ste-Cathevine Ouest 
Suite 600

Tel: 866-8235, narnų 488-8528

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL PQ-.
Tel. 932- 6662; nomij 737-968

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Svita 627, 3 Placa Villa U ar i p 

Mantraal, Quabac H 3B 2E3
Tai. (514)871-1430

Montreal.

Tel. 265-3536

R. J. ISganaitis, BA, BCL

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

mu Montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

I At tfig < ng pt ShnttxookB WtsU —_____

Dr. A.S. Popieraitis
R.A., M.D., C.M., M.SC.. L.M.C.C«,E.R.C.S.(c'

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

A je n 10 r_o

8psl.

168 Natra Dama Straat E. Avite 265. 
Tai: 866-2063; 866-2064

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

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

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

ADVOKATAS

PHARMACIENS ' pharmacists!

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

366-9742

365-0505

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. -g- ■ faa 
M6H 1A8 • T el. 532-3400

C

LEONAS GURECKaS 
Sala. Manager 

(Lietuvi* etitovaa)

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

GAISRAS •
ADAMONIS

AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

Tel: Bus. 482-3460.
Re s. 366 -7041

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA

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

nuo 1945m.

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

Skyrius

10-3
10-3

AKTYVAI —- virš 14 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ: 

term, indėlius 1 metų 8 Vi %
pensijų ir namų s-tas 814%
taupomąsias s-tas ................. 7%
depozitų-čekių s-tas..................6%

10-8 E
10 8 | DUODA PASKOLAS:

= asmenines 9^4%
^■1 = nekiln. turto 9,/4%

9.30-1 = investacines ..........................10%
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —- 

9.30 v.r. ik'i 1 v.p.p.
Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydj iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių tekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas —— ne 

PELNAS, bet sųžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
INCamiusiamiht - susMirvat

P A R D A V I

KRAUTUVES

MAS

[VAIRIU

BALDU

PER

3

AUKŠTUS

• Užeikite ir Įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRAĮEr4e A VENUE uuui 363-3887
Į 7043 CRNTRALR

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

rMil flhkWi■ J [■I ■
Alon t rcidio Lid

J tv . *
m in K red Ho

N1 ■

I ’niin 
- - 1

MOKA Už:
Einamąsias s-tas

DUODA PASKOLAS:
6.0* Asmenines 10,5%
8.25% Nekiln. turto 10.0%
8,5% Čekių kredito 12.0%
9% . 
9,25%

Investicines nuo

9,5 % j 
s anrirflil. Nemok, gyvybės SPdr. iki 1

už paskolos rausą.
$10.000

Tennin. ind. Įmetame
Vermin, ind. 2 metams
Tenrain, ind. 3 metams 
puodą nemokamą gy vj 
dą iki $2,000 už taup. s-toSsumes.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SL, pirmadieniais, antradieniais ir-treėTa- 
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1* iki
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama, 
vasarą nuo gegužės 15 g. iki spalta 15 d. ir' per visus ilguosius , 
vaitgalius. .
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo •’ 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 Ud 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA i

/-

8

8
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