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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

CARTER'IS TIESIAI KAL - 
TINA SOV, SĄJUNGĄ

Prezidentas Carter is la
bai aiškiai pasakė Laivyno 
Akademijos studentams A- 
napolio mieste, š. m.birželio 
7 d. , kad Sovietų Sąjun - 
ga detantę išnaudoja dides
niam agresyvumui išvystyti, 
didinti apsiginklavimą. Ji 
pravedė agresijos veiksmus 
Korėjoje, Angoloje ir Etio - 
pi joje. Kišasi su Kubos tal
ka į Afrikos valstybių reika
lus. Pasmerkė griežtufžod - 
žiu Žmogaus Teisių laužy
mą. Prezodentas Carter is , 
savo tiesioje ir pirmą kartą 
labai griežtoje kalboje pa - 
sakė, kad Sovietų Sąjunga tu
ri pasirinkti kooperacija ax- 
konfrontacija. Abiems at
vejais JAV esančios pasi - 
ruošusios.

kurias

JAV prezidentas Carter'is 
ir Panamos lyderis gen.O- 
mar Torrljos oficialiai pat-4, 
virtino Panamos Kanalo su - 
tartį š. m. birželio 16 d. Pa
namoje, švenčiant apie 250 . 
000 panamiečių.

Prezidentas Carter'is 
kreipėsi ispaniškai į susi
rinkusias minias, 
prižiūrėjo kariuomenė, pab - 
rėždamas: ” Peržengiame 
naujos eros slenkstį tarpu
savio supratimo" ir, tikėda
mas, pridėjo, kad ateinan
ti nauja era,laisva nuo karų, 
laisva nuo skurdo ir laisva 
nuo Žmogaus Laisvių už
gniaužimo.

Oficialiame sutarties pa
sirašyme dalyvavo Jamai
kos, Costa Rica, Kolumbijos, 
Venezuelos ir Meksikos ly - 
deriai.

Susitarimai galios nuo 1979 
m. balandžio 1 d. Pagal nau - 
ją sutartį, 64 metų senumo 
kanalas pereina pilnon pa - 
namiečių kontrolėn 1999 me
tais su sąlyga, kad JAV lai - 
vams bus duodama pirmeny
bė, ir jos turės visiems lai - 
kams teisę, reikalui esant , 
ginti kanalą savo karinėmis 
pajėgomis.

Ceremonijų metu buvo ir 
oponentų, kurie įsiveržė į 
Panamos miesto centro pla- 
zą, mojuodami raudonomis 
vėliavomis ir dainuodami, 
Carter'iul bekalbant. Šis 
juos ignoravo, o Torrijos ,

Prez. J- Carter

uždėjęs pirštą ant savo lūpų 
signalizavo “tylos.’’

Keletą dienų prieš Carter' 
iui atvykstant, "Už" sutartį, 
ir "Prieš" sutartį grupės 
demonstravo ir net susimu
šė gatvėse, du buvo mirtinai 
sužeisti, keli tuzinai lengvai. 
Matėsi ir užrašų ant sienų - 
sakančių "Carter go home".

NEIŠSPRĘSTOS 
PROBLEMOS

JAV ragina Izraelio vy - 
rlausybę galutinai išspręsti 
Jordano upės Vakarų kranto 
ir Gazos teritorijos reika
lus. Izraelis tačiau labai 
nenorom leidžiasi į derybas 
dėl jo okupuotų sričių per
leidimo arabams, nors Wa - 
shington'as siūlė 5 metus , 
kad būtų techniškai sutvar - 
kytas teritorijos reikalas'.ir; 
ten pasiliksiančių statusas.

Suprantama, kad Sadatas , 
pats pirmas pasiūlęs taikos 
derybas su Izraeliu, negali 
dėl Šios teritorijos eiti į ko
kį kompromisą.

RUSAI ERDVĖS STOTYJE
Po sėkmingo susijungimo, 

į erdvės stotį Salyut - 6 iš
lipo du Sovietų kosmonautai, 
Kovalyonoklr Ivančenko.

Šioje erdvės stotyje du ki
ti Sovietų kosmnautai iš
buvo 96 dienas ■ sumuš darni 
ištvermės rekordą kovo 
Pasirodė, tačiau, kad jų 
daus organų sistema yra 
kentėjusi neatitaisomai.

m. 
vi- 
nu-

JOE CLARK LACHUTE 
KERMOŠIUJE

Progresyviųjų Konserva
torių lyderis Joe Clark lan
kėsi Lachute ūkininkų me - 
tiniame kermošiuje, disku
tuodamas su jais agrikultū
ros ir gyvulininkystės rei
kalus. Žmonės, kaip pats 
Clark pastebėjo žurnalis
tams, nenorėjo kalbėti apie 
politiką, bet apie praktiškus 
ūkininkavimo reikalus.

AMERIKONAS SPEKULIAVO 
MASKVOJE

Tass Žinių Agentūra pas - 
kelbė, kad buvo suimtas ir 
apkaltintas pinigine speku
liacija Amerikos biznierius 
Jay Crawford, 37 m. amžiaua 
Jis laikomas Lefortovo Ka
lėjime. - -----
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viai mini dvi gedulingas su
kaktis. Kai 1940 birželio 15 
naciai puolė Paryžių, Stalino
- Hitlerio sandėrininkas So
vietų Sąjunga, Įsiveržusi Į 
Lietuvą, užslopino jos laisvę 
ir nepriklausomybę. Po me-, 
tų, 1941 birželio 14-20, per 
sovietinį masinį terorą Lie
tuvoj žuvo apie 5000 gyven
tojų ir 35. 000 vyrų, moterų 
bei vaikų buvo išvežta Į Gu
lago salyną. Šią deportaciją 
iki 1952 metų, sekė kitos-iš
viso palietosios apie 400. 000 
asmenų. Daugį išvežtųjų pa
kirto nežmoniškos sąlygos : 
šaltis, ligos ir badas vergų 
stovyklose. Abi birželinės 
gedulo sukaktys yra glaud
žiai viena su kita susijusios
- antroji yra pirmosios ne
išvengiama Išdava. Lietuvai 
primesta komunistinė siste
ma atnešė tautai didžią
ją kančią- genocidą.

Jau 38 metai, kai Lietuvą 
gniaužia sovietinė okupacija, 
bet Lietuva yra tautinio su
sipratimo pavyzdys, ir lie
tuvių pasiryžimas būti lais
vais ir nepriklausomais yra 
nepalūžęs.

Lietuvių ryžtinga laikyse
na prieš svetimųjų jungą ir 
atgyvenusią totalitarinę san
tvarką sovietinėje imperijo
je yra daugeliu atžvilgiu iš
skirtinė. Paskutinėmis ži
niomis, Lietuvoje nuolat pa
sirodo septyni pogrindžio 
leidiniai. Nors engiama ir 
persekiojama, 
lietuviškoji Helsinkio grupė. 
Itin ryškus yra tautinio išdi
dumo jausmas, kurį pastebė
jo Paryžiaus dienraščio Le 
Monde bendradarbis, 1978 
metais lankęsis Lietuvoje .. 
Vakarų žurnalistai, rašyda
mi apie disidentų judėjimą 
Sovietų Sąjungoj, dažnai mi
ni ribotą aktyvistų skaičių

PASAULIO LIETUVIŲ 
DIENŲ

FINANSŲ KOMISIJA
Artėja numatytos lietuvių 

Iškilmės Toronte. Jos bus 
iškilmingos ir didingos. Iš
kilmės surištos ir su dide
lėmis išlaidomis. Įplaukos 
už parduotus bilietus visų 
išlaidų nepadengs, todėl tam 
tikslui renkamos aukos Ka
nadoje ir JAV. Džiugu, kad 
yra institucijų ir atskirų as
menų, kurie tam tikslui duo
da stambesnes aukas. Kaip 
jau buvo minėta, PLD reika
lams stambesnes aukas da
vė šios institucijos ir as - 
menys: 6. 000 dol. - Kana - 
dos Lietuvių Fondas, 2. 000 
- Toronto Bankas Parama , 
1. 700- Montrealio Bankas 
Litas, 1. 50(T- Toronto Pri
sikėlimo Bankas, 1. 144- KL | 
B Delhi Apylinkė, 1. 000-Ka- 
nados Medikų Draugija, Lie-y 
tuvių Sodyba Anapilis, J. 
Strazdas, S. Kuzmas, H. La
pas, V. Stanaitis, E. Bu- 
meistras, 500 - R. William- 
brekas, 200.- V. Barisas ir J 
100 - A. Krasauskas, abu iš 
Windsor’ o Ont.

Dainų Šventei aukojo: 100 
dol. M. Antanaitis, 50 -Ma
žosios Lietuvos Moterų D-ja, 
100 - St. Liepas iš Bostono , 
JAV.

JAV-se numatyta surinkti 
50. 000 dolerių. Jau surinkta 
15. 000, JAV-se tikimasi vi - 
są aukų rinkimo planą įvyk
dyti pilnai ir laiku. Ir JAV 
yra stambesnių aukotojų :

365 dol. aukojo Nęw Yorko 
Moterų Vienybė,350-_dr. P. 
Vileišis, 250 - dr. A. Raz
ma. Yra ir daugiau stam
besnių aukotojų, kurie spau
doje dar nepaskelbti. Stam - 
besnieji aukotojai skelbiami 
artimesnėje spaudoje. Tiki
masi, kad ir visi lietuviai 
pagal savo išgales prisidės 
prie tų iškilmių finansavimo 
ir jų pasisekimo. Paskubė
kime su ekonomine parama

te be gyvuoja

Chicagos "Neries" tinklininkės: iš kairės (klūpo) A. Dirkytė, A. Pleirytė,M. Oskeliūnaitė) 
stovi - R. Martinkutė, L. Šulaitytė, S.Shebelski, N. Veselkaitė ir R.Rapsytė. Jos yra lai
mėjusios pirmąsias vietas dviejų Chicagos parkų tinklinio pirmenybėse, o taip pat užėmė 
mergaičių B klasėje I vietą Vid. Vakarų sporto varžybose ši pavasarį Chicagoje.

Nuotr. Z. Degučio.

Montrealio Aušros Vartų parapijos Choras,kuris dalyvaus 
PLD Dainų Šventėje Toronte. •

(Nuotr. iŠ 23-sios Kanados L. Dienos)

ir rusų masių abuojumą. Vi
sai kitaip yra Lietuvoj, kur 
tautiniai ir religiniai akty - 
vištai randa galingą atramą 
plačiaUsiuose gyventojų 
sluogsniuose. Paradoksine 
prasmė, kaip tik Partijos na
riai ir jų kolaborantai turėtų 
būti vadinami disidentais 
nes jie eina prieš visuotinio’ 
nusistatymo srovę.

Nors Stalino laikų masi
niai išvežimai jau nebevyk - 
domi, Brežnevas ‘ebetęsia . 
kad ir mažesniu mastu. Gu
lago salyno politiką. Lietu
viai, perėję sovietinio teis
mo komediją, tebesiunčiami 
Į darbo stovyklas vien tik už 
tai, kad nori praktiškai vyk
dyti žodžio Ir minties lais
vę. kuri jiems yra sovietų 
konstitucijos garantuota. 
Ankstesnis teroras tebetę- 
siamas.
ka yra Balys Gajausiais, 
ankščiau jau iškalėjęs 25 
metus Gulago salyne, o 19 78 
metais vėl nuteistas dešim
čiai metų griežto rėžimo 
stovykloj ir penkeriems me
tams nutrėmimo.

Gajauskas nuteistas ne 
vien dėl to, kad rinko istori
nę medžiagą apie lietuvių 
partizaninį judėjimą 1944-51 
metais. Lietuviškosios Hel
sinkio grupės narys Vikto
ras Petkus taip pat laukia 

Paskutinioji jo au

teismo ir jam gręsia ilgas 
įkalinimas.

Per 38 sovietų okupacijos 
metus totalitarizmas Lietu
voj iš esmės nepAfli keitė, bet 
taip pat nepasikeitė ir lietu
vių tautos ryžtas atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

PASTATYKIME ROMUI „ 
KALANTAI PAMINKLĄ

Lietuvos Šaulių Sąjunga 
Tremtyje užsimojo tautos 
didvyriui ir kankiniui Romui 
Kalantai pastatyti paminklą . 
Kartu su R. Kalinta pamink
le numatyta įamžinti ir Lie
tuvos partizanų heroiką. Di
džioji išlaidų dalis, žinoma, 
guls ant šaulių pečių, tačiau 
šauliai be visuomenės ir or
ganizacijų pagalbos pamink
lo pastatyti nepajėgs.Tai y - 
ra visos lietuviškosios išei
vijos reikalas. >

Lietuvos Šaulių Sąjunga, 
kuri ligišiol visuomet kitus 
remdavo, bet niekad para
mos neprašydavo, prašo or
ganizacijas ir pavienius tau
tiečius dosniai aukoti šiam 
kilniam tikslui. Juo dau
giau turėsime lėšų.tuo Įspū
dingesnį pastatysime pa
minklą. Paminklui žemė(12 
sklypų), geroje vietoje, jau 
užpirkta Chicago Šv. Kazi
miero Lietuvių Katalikų Ka
pinėse.

Aukas prašome siųsti :St . 
Anthony’s Savings and Loan 
Association, Romas Kalanta 
Fund Acct. 0-30190-0, 1447 
So. 49th Court, Cicero, I1L, 
60650, USA.

LŠST Centro Valdyba

LIETUVIU RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS PREMIJA- 
DANGUOLEI SADUNAITEI

Lietuvių Rašytojų Drau
gijos 1. 000 dol. premija, ku
rios mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, gegužės 27 d. Chi
cagoje paskirta Danguolei 
SADUNAITEI už poezijos 
knygą BALTAS IEVOS ME
DIS.

Į vertinimo komisiją, su
darytą LRD Valdybos, Įėjo 
Povilas Gaučys- pirminin
kas, dr. Živilė Bilaišytė- 
sekretorė, nariai - Julija 
Švabaitė-Gylienė, dr. Kęs - 
tutis Keblys ir Česlovas 
Grincevičlus. Premija pas
kirta balsų dauguma.

1
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U! Lietuvos išlaisvinimą ! Ui ištikimybę Kanadai!
P our la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada !
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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Pasaulio Lietuviu 
Dienos jau čia pat

P. L. D. Rengimo Komitetas 
beveik per pusmetį jau pa
ruošė didžiausias iškilmes 
pradėti nustatytu laiku. Visi 
trys renginiai vyks pagal nu
matytą planą su mažais pa
keitimais laiko atžvilgiu , 
kaip pernai buvo užplanuota. 
Visos kliūtys nugalėtos. 1. 
Sporto žaidynės, 2. PLB Sei
mas, 3. Dainų Šventė, įvyks 
numatyta tvarka. PLD ir dar
bai ir pramogos visiems da
lyviams suteiks daug naudos 
ir malonumo. Kartu ir bus 
paminėtos Lietuvių Tautai 
labai reikšmingos sukaktu
vės: 60 metų Lietuvos Vals
tybės Nepriklausomybės at
statymo ir 40 metų Kaune 
(Nepriklausomoje Lietuvoje) 
Sporto Olimpiados.

Gal būt niekas prieš 100- 
60 metų iš Lietuvos Laisvės 
Kovotojų nedrįso net pagal
voti ar net sapnuoti, kad 1978 
mJ vasarą Toronte baudžiau- 
nihkų-valstiečių vaikų ■‘•val
kai šoks, dainuos, konferuos 
Lietuvių Tautos problemas 
gvildens Amerikos kontinen
te - Kanadoje gryna lietuvių 
kalba.

Žinoma, 1918 .m. Lietuvos 
valstybės vyrai, sukūrę Ne
priklausomą valstybę nesiti
kėjo, kad gruobuonys kaimy
nai 1940 m. birželio 15 d. 
panaikins,vergijon i uždarys 
Lietuvių Tautą.

IR GERAI, IR BLOGAI- 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

KRIKŠČIONYS - 
BAIKITE GRUMTYNES.

Pasaulio Lietuvių Dienos 
jau prie vartų. Ta proga 
įvyks ir PLB Seimas, ku
riame bus renkama ir PLB 
Valdyba 5-iems metams.

Tėviškės Žiburiuose 1978. 
V. 18, Nr. 20, A. Kalnius(la- 
bai nuoseklus, taktiškas 
žmogus, ateitininkų filiste
ris) rašo: "-Nuo vadovybės 
daug priklauso sugyvenimas 
su įvairiais telkiniais. Kan
didatai, kurie yra linkę ats
tovauti Bendruomenę skal
dančioms grupėms, neturėtų 
būti renkami į PLB vadovy
bę. Tuo ypač turėtų susirū - 
pinti Kanados LB atstovai , 
kol skilimo pleišas dar neį
varytas".

Kastą pleišą gali įvaryti? 
Atrodo, tik JAV krikščioniš
kasis blokas, a. a. prel. M. 
Krupavičiaus šalininkai 
krikščionys * demokratai , 
ateitininkai ir a. a. prof. J. 
Brazaičio šalininkai-f ronti - 
ninkai. Prie to gal prisidė - 
tų JAV-ių reformuotos lie - 
tuvių bendruomenės inicia
toriai ir pan.

Tad, aršieji krikščionys , 
ateitininkai ir frontininkai

PLD 1978 m. turi daug gi
lesnę prasmę, reikšmę ir 
naudą pavergtai Lietuvių Tau
tai. Kaip paviršutiniškai gal- 
vojantiems lietuviams atro
do, lietuviška daina skambės 
po Kanados dangumi, sporti
ninkai-fizinės jėgos ugdymo 
puoselėtojai , parodys savo 
ryžtą kovoti ne tik atkakliai 
už medalius, laimėjimus 
sporte asmeniškam pasi- 
džiaugimui, bet ir už tautos 
išlaisvinimą jėgas kaups.

PLB Seimas — Tautos 
smegenų trestas - veiklos 
koordinatorius, ruoš pla
nus, kaip lietuvybę išlaikyti 
čia ir ten, kaip laisvę atgau
ti. Lietuvybės jėgos bus 
perrikiuotos, eilės suglaus
tos su šūkiu "Pirmyn už 
laisvę Lietuvos ".

Daug, daug įdomių, vertin
gų dalykų lietuvybei stiprinti 
bus padaryta per PLD To
ronte. Juo daugiau iš visur 
lietuvių į Toronto suvažia
vus, juo didžioji lietuvybės 
išsilaikymo jėga sustiprės . 
Ne tik Kanados-Toronto lie
tuviai laukia, iš visur kiek 
tik galima daugiau brolių, 
sesių lietuvių, bet jų laukia 
ir pavergta Lietuva.

Tat visi, kas gyvas ir ga
lit, vykite į PLDienas Toron- 
tan. Laukiam, laukiam visų ?

PLD Informacija

turi susiprasti ir nelįsti į 
PLB viršūnes,bet leisti įeiti 
į PLB Valdybą nuosekliems, 
jaunesniems, kurie neturi 
"senų sąskaitų".

Vardan Dievo ir tėvynės 
meilės, krikščioniškasis 
blokas turi susitaikinti, nes 
jie sudaro didžiausią jėgą ir 
intelektualinę ir materialinę. 
Krikščioniškasis blokas 
renka pinigus bažnyčioms, 
turi artimus ryšius su viso 
pasaulio katalikų centru Ro
ma. Bendrai dvasiškių var
das Amerikos kraštuose yra 
labai svarus. Todėl ir Lie
tuvos bylai, lietuvių tautos 
reikalams ginti,krikščioniš
kasis blokas labai svarus ir 
reikalingas. Nėra, žinoma, 
namų be dūmų. Tačiau, vieni 
kitiems krikščionys atleiski
te, kaip Kristus moko Šven - 
tame Rašte, Evangelijos žo
džiuose. Tėdėl ir kirkščio- 
nių demokratų ir frontininkų 
veikėjai, karštesnio .domi
nuojančio charakterio, turin
čio palinkimo kitiems pa - 
diktuoti, nesiskaitant su kitų 
nuomonėmis, netinkate eiti į 
viršūnes, vadovybę, kur atei
na ir kitų srovių veikėjai su 
mažesniais užnugariais.

PANORAMA
TRYLIKTAS LAIŠKAS
[Š AMERIKOS

1. Prieš Komunistus VetktT 
Pavoj Inga

Kaip jau ne kartą šioje 
vietoje buvo rašyta, Brazi - 
1 įjoję -gyvenąs žurnalistas 
Meldutis Lauplnaltls labai 
plačiai reiškias tprIeškomu- 
ntetlnėje veikloje. Praeitais 
metais jo pastangomis ten 
išleis ta portugalų kalba kny
gutė apie komunistų Lietu
voje vykdomą genocidą, Bra
zilijoje susllaukėdtdello pa
sisekimo ir iki šiol brazilų 
laikraščiuose buvo per 15OO 
tuo klausimu straipsnių Ir 
komentarų.

Tačiau raudoniesiems jo 
veikla labai nepatinka Ir jie 
buvo nutarę juo nusikratyti. 
Kaip dabar gauta smulkes
nių žinių, praeitų metų rug
sėjo mėn. pabaigoje vieną 
dieną jis buvo iššauktas te
lefonu atvykti į artimiausią 
policijos stotį, būk tai esąs 
sulaikytas jo geras prlete - 
liūs. Tačlaū, jam ten vyks
tant, kelią užblokavo kita 
mašina, o Iš jos Iššokę du 
vyrai jį sulaikė, užmetė ant 
veido chloroforme prlmlr - 
kytą rankšluostį, jį apsvaigi
no Ir nusigabeno į jam neži
nomą slėptuvę. Jį Išlaikė 
pagrobtą net tris d lenas, pa-
AOS PAISĘS B ALT ICOS

M. Laupinaičio iniciatyva ir 
lėšomis išleistos atvirutės, 
kurios buvo išplatintos Bra
zilijoje ir kitose P. / erikos 
valstybėse.

PLB buv.pirmininkas a. a. 
Bačiūnas pareiškė (Toronte 
būdamas): " Aš nemėgstu 
"peštukų", fanatikų, nors jie 
būtų ir labai mokyti ir su 
pilna kišene". Jam pritariau.

Taip, PLB-nei reikia ide
alistų, kuklių darbininkų, 
mokančių su visais sugyven
ti. Lietuvių masės yra geros 
duosnios, tik dalis viršūnėse 
yra susimaišę, ypač JAV-ių.

J. Kelmas 
Toronto, Ont.

BIJO SĄLYČIO SU 
LIETUVOS TAUTIEČIAIS

Mėgina kaikas peikti tuos, 
kurie Vilniaus U-te pastudi
juoja pusmetį ar metus, ar
ba ir tuos šešių savaičių 
kuršininkus lietuvių kalbos 
pasitobulinimui. Tie jauni 
žmonės pabendrauja su Lie
tuvos kamieno jaunimu ir, 
jei nebent jų tarpe atsirastų 
koks "kopūstgalvis", kad be
matant per tas 6 savaites 
leistųsi indoktrinuoti ir su - 
sižavėtų komunizmu. Kokia 
nesąmonė skelbiama ir kaip 
didžiausiu "baubu" tvirtina
ma, kad tie šešiasavaitiniai 
kursantai gali net išvirsti 
. . . enkavedistais. Viešpatie , 

kartot Ina įleisdami į musku
lus migdančius vaistus.Gro
bikai, kurtų buvo keletas,ta
rės t jį nužudyti, tačiau šį 
kartą dar to nepadarė. Tik 
surišę rankas Išvedė. į neto
limą miškelį Ir ten be sąmo
nės gulintį paliko. Vietos 
gyventojai Iššaukė policiją, 
kuri jį nugabeno į ligoninę, 
tr tik ten jis atgavo sąmonę.

Ir dabar, po šio bandymo 
jį nužudyti, jis nuolat gauna 
grąslnlmų savo prleškomu- 
ništinę veiklą nutraukt t, ki
taip "sprendimas" tikrai bū
siąs įvykdytas. Taip bando
ma nutildyti savo Ideologl - 
nlus priešus.
2. Ekskursantai Iš

Okupuotos L letuvos
Ekskursijos vykstalankytl 

ne tik Lietuvą, bet Ir IŠ ten 
tokių ekskursantų yra. Žino
ma, šitokie lankytojai at
vyksta tik perėję per bolše - 
vlklnį s lėtą, kad ,ko gero, ne- 
s us Igundytų pas 11 tkt l pas 
’' Imper lai Istus ". Th. ip, pr ae l- 
tų fnetų rudenį’' Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse Ir Ka
nadoje lankės l grupelė lietu - 
vlų, kurtų tarpe ir Sigitas 
Krivickas, dabar plačiai pa - 
papasakojęs savo įspūdžius 
Iš kelionės Vilniaus "Gimta
jame Krašte".

Taip, tie ekskursantai lan
kėsi Montrealyje,kur susiti
ko su jų pažiūrų asmenimis . 
Lankėsi Toronte Ir prie Nia
garos krioklio. Toronte / su
sitiko su Jonu Yla, jau susto
jusio eiti "Liaudies Balso" 
buv. redaktorium, Ir plačląl 
išgyrė tr Išgarbino jų veiklą-. 
Lankėsi Ir lietuvių klube,kur 
turėję net "nemalonumų" su 
padavėju dėl įsirašymo į

apsaugok mane nuo tokių 
trumparegių komentatorių 
su "drebančiais pakinkliais", 
kurie bijo, kaip kokių raupsų, 
sąlyčio su benuosavybinės • 
Lietuvos tautiečiais. Net to
kie, kurie lankosi dešimčiai 
dienų iš New Yorko su vadi
namų "ružavų" ekskursija , 
net tokie, kuriems leidžiama 
ten pabuvoti 6 savaites ar 
ilgiau, net ir jų atsilankymą 
ir būvimą laikau pozityviu , 
Lietuvos laisvės atgavimui 
nekenkiančiu, bet atnešančiu 
laisvos šalies atgaivą net ir 
tokiems vietiniams mūsų 
kraštų komunistams.

Ir mane kvietė ilgesniam 
atsilankyti į Lietuvą ir vyk- 
čiau, jei nebūčiau devynio
likto amžiaus asmenybė, tai
gi, jau nebejaunas. Tokie 
įtarinėjimai, kad tai neva at
silankymu pripažįstama ta 
žiaurios diktatūros sistema, 
manęs nėkiek nejaudintų. . . . 
nes pripažįstu pirma visko 
veiksmą ir realią dvasinę ir 
medžiaginę paramą savo 
tautos kamieno amžiais var
ginamos Lietuvėlės broliams 
ir sesėms. J. Valiūnas , 

Brockton, Mass .

knygą. Lankėsi Wlnnlpege 
ir Kanados Vakaruose.

Lankėsi San Francisco ir 
Los Angeles,kur vėl susitiko 
tik su savo pažiūrų žmonė
mis. Chlcagoje buvojo dau - 
gelyje vietų,bet neaplankė nė 
vienos iš daugelio laikraščių 
redakcijų ar organizacijų. 
Tačiau su dideliu malonumu 
apsilankė "pažangiųjų" sa- 
valtraščlo "Vilnis" redakci
joje, kur vaišinosi su jo lel - 
dėjals Ir redaktoriais -

New Yorke Sigitas Krivic
kas irgi daug ką matė Ir gir
dėjo. Pirmoj eilėj aplankė 
irgi "pažangiųjų" savaitraš
čio "Laisvės" leidyklą,kur 
svečiavosi pas to laikraščio 
redaktorių Bimbą Ir kitus . 
Nuvykęs į Jungtines Tautas , 
žiūrėjo atvykusių iš Sovletl- 
jos įvairių menininkų kon
certą tr susitiko su "Mos - 
cow News" korespondentu 
Jonu Lukoševičium. Mat, Iri 
tam "Moscow News" reika
lingas lietuvis koresponden
tas ...
3. Ką Žvejoja Sovietiniai 

Traulerlal
Laikraščiai praneša, kad 

kai prleškeletąsavalčių pre
zidentas Carter'Is lankėsi 
Georgljos pakrantėse ir ten 
ant naujai pastatyto lėktuv
nešio SS Elsenhower pasakė 
griežtoką,prieš Sovietus nu
kreiptą kalbą, netoliese buvo 
pastebėtas Sovietų traulerls, 
bes Isuklnėjąs nelabai toli 
to laivo. Buvę pastebėta net 
antenų Ir tokių Įrengimų , 
kurių jokiam žvejybos laivui 
nereikia. Taip pat yra žino
ma, kad šie Sovietų traule
rlal nuolat sukiojasi ir žve- 
"žvejoja" vietose, kur plau
kioja amerikiečių atominiai 
povandeniniai laivai Ir seka 
jų veiklą. A.Beržinis

CITIZENS CONSERNED
FOR MARIJA AND DAINA 
JURGUTIS , ■ /

1978 m. gegužės mėn. 16 d. 
Marijai Jurgutienei pavyko 
prasiveržti į JAV ambasadą 
Maskvoje. Jai išėjus iš Am
basados, prie vartų laukė 
juodas limuzinas su civiliai 
apsirengusiais saugumie
čiais, kurie ją areštavo. Nu
sivožę į KGB būstinę, visą 
dięną tardė, grąsino, kad 
daugiau nebesilankytų JAV 
ambasadoje ir kad nustotų 
reikalavusi išvykti gyventi į 
JAV. Priešingu atveju ji bū
sianti teisiama už antisovie- 
tinius veiksmus. Vakare ji 
buvo paleista.

M. Jurgutienės apsilanky
mo JAV ambasadoje tikslas- 
įteikti vice-konsului Robert 
Pringl nuorašą jos laiško, 
rašyto prezidentui Carter- 
iui. Šis laiškas 1977 m. kovo 
mėn. 14 d. buvo išsiųstas re
gistruotu paštu. Po kiek lai
ko Sov. Sąjungos pašto val
dyba oficialiai pranešė Jur
gutienei, kad jos laiškas bu
vo pristatytas adresatui. 
Paskutinėmis žiniomis, Bal
tieji Rūmai šito laiško dar 
nėra gavę.
MARIJOS JURGUTIENĖS 
GYVENANČIOS LIETUVOJE 
Vilniaus mieste Žirmūnų g- 
vė Nr. 75 bt. 100

ATVIRAS LAIŠKAS 
Visiems laisvojo pasaulio 
geros valios žmonėms ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų

Prezidentui J. Carteriui
Aš, Marija Jurgutienė 

kartu su trylikos metų dukra 
Daina, nuo 1974 m. gruodžio; 
16 d. nuolat prašau leidi - 
mo išvykti į JAV kur gyve
na mano vyras ir mano duk
ros tėvas Aloyzas Jurgutis.

Mano vyras Aloyzas, 
Jurgutis buvo Lietuvos Vals
tybinės Konservatorijos cho
rinio dirigavimo katedros 
vyresnysis dėstytojas. 1974m. 
gegužės 8 d. išvykęs turisti- 
nėn kelionėn po Jugoslaviją,

nusprendė pasilikti laisva 
jame pasaulyje. JAV gyvena 
nuo 1974 m. rugsėjo mėn. i 

Tris kartus aš užpild
žiau visus reikiamus Išvy
kimui iš Lietuvos dokumen
tus ir padaviau įstaigai tvar
kančiai išvykimo vizas ( OV- 
IR), bet niekada negavau 
rimto atsakymo:

1975 m. kovo mėn. - vyras 
yra tėvynės išdavikas ;1976 m 
balandžio 21 d. - nėra jokių 
galimybių išvykti; 1976 m. - 
gruodžio 24 d. - i prašymas 
išvykti atmetamas.

AŠ kreipiausi raštu į:
1. Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partijos Centro Komi
tetą- 1977 m. vasario 12 d. ;; 
1976 m. spalio 26 d. ;1976 m. 
birželio 2 d. ;1976 m. gegu
žės 8 d. z
2. Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partijos Generalinį 
Sekretorių L. I. Brežnevą-
1976 m. gruodžio 12 d. ' 1976 z 
m. sausio 17 d. ;1975 m.rug-< , 
sėjo 1 d.
3. Sovietų Sąjungos Aukš
čiausios Ministrų Tary - 
bos Prezidiumo pirmininką 
N, V, Podgorną - 1976 m.,
lapkričio 12 d. ; 1975 m. ge - 
gūžės 10 d. ; 1975 m. baland-. 
žio 7 d. ;1974 m. rugsėjo , 29 
d.
4. Lietuvos Komunistų Par/ 
tijos pirmąjį sekretorių P- 
Griškevičių -1976 m. birže
lio 15 d.
5. 25-ąjį Sovietų Sąjungos ( ’ 
Komunistų Partijos suvažia
vimą- 1976 m. vasario 8 d . 
Noriu pastebėti, kad į šį pa
reiškimą dar negavau Jo
kio atsakymo.
6. Sovietų Sąjungos Vidaus 
Reikalų Ministerijos skyrių 
OVIR- 1977 m. vasario 12 d.;’
1977 m. kovo 9 d.
7. Žmogaus Teisių gynimo 
komitetą Genevoje- 1976 m. 
lapkričio 17 d. ; 1976 m. ge
gužės 10 d.; 1976 m. sausio 
20 d. ; 1975 m. spalio 20 d. 77

Manoprašymą leisti ap
sigyventi kartu su vyru ir 
dukrai su tėvu vietinė vai d - 
žia skaito nusikaltimu.

Aš pastoviai gaunu žod
žiu ir raštu grąsinimusįma
nė pasiųs Į kalėjimą, atims 
butą, dukrą išmes iš mo
kyklos, nes Jai esanti ne vie
ta tarybinėje mokykloje.

1974 m. gegužės 30 d. 
bute buvo padaryta krata 
1974 m. rugsėjo 22 d. buvau 
išmesta iš darbo. AŠ dirbau 
draugijoje Žinija biblioteki
ninke- metodiste. Nuo 1974 
m. gegužės 30 d. iki 1975 m. 

, vasario 1 d. buvau nuolat 
tardoma KGB. 1974 m. bir
želio mėn. buvo tardyta ir' 
mano 11 metų dukra Daina. 
Uždraustas susirašinėjimas 
su vyru, konfiskuojami laiš
kai. 1975 m. kovo 30 d. be įs
pėjimo išjungtas telefonas . 
Keletą kartų buvau kviesta į 
miliciją aiškintis, kodėl aš 
neieškau naujo darbo. 1976 
m. liepos 29 d. vėl buvo pa
daryta krata bute. AŠ esu 
sekama iki dabar.

Kas gali būti natūra-, 
liau, kaip šeimos i sujungi
mas? Tai gyvenimiška' 
svarbus mūsų šeimos klau
simas. Aš noriu gyventi 
kartu su žmogumi, su kuriuo 
sujungiau savo likimą. Aš 
prašau tik to, kas yra ne , - 
atskiriama kiekvieno žmo
gaus te.isė.

Kadangi šie visi faktai 
yra grubus žmogaus teisių 
pažeidimas ir Helsinkio su
sitarimų nesilaikymas, aš 
tikiu turinti teisę juos iš
kelti viešumon. Neturėdama 
vilčių, kad mano prašymai 
bus patenkinti mano šalyje, 
kreipiuosi į visus laisvojo 
pasaulio geros valios' žmo
nes ir JAV prezidentą J. 
Carterį, prašydama apginti 
mano ir dukros teises.

Marija Jurgutienė 
Vilnius, 1977. HI. 10
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Kanados lietuvių Fondo 
į suvažiavimas

, m. birželio 3 d. Toronto 
Lietuvių Namuose Įvyko Ka
nados Lietuvių Fondo narių 
suvažiavimas.
e"%ąlonu pažymėti, kad KL 
Ė6ndas gražiai tvarkosi ir 
rfifžlat progresuoja. Fondo 
Tarybos pi r m-kas dr. A. Pa- 
ėęvičius ir Valdybos pirm- 
kas inž. E.Čuplinskas suva
žiavimo nariams padarė iš
samius veiklos pranešimus.

Kanados Lietuvių Fondo 
1977 m. balansas siekė 184 . 
840 dolerių. Iš pagrindinio
kapitalo dauguma gautų pa
lūkanų, t. y. 19 tūkstančių su 
viršum dolerių, paskirstyta 
įvairioms lietuviškoms or
ganizacijoms, jų veiklai vys- 

/""■'tyti. Šių metų Pasaulio Lie
tuvių Dienoms ruošti Fondas 
paskyrė 6 tūkstančius dole- 

Sveikindamas Suvažia
vimą, Kanados Lietuvių B-ės 
pirm-kas J. R. Simanavičius 

j nuoširdžiai dėkojo ir didžia
vosi šia stambia parama 
LIETUVIŲ DIENOMS, 

Lietuvių Fondo Atskaito
mybės Patikrinimo Aktą

Akimirkos 1977-jų Europoje
-v..’ ■ ■ ■

L, , ,
(Tqsa iŠ praeito numerio)

O jis ? Ponas, sako, kal
bėjote, kad rytoj į Vilnių, tie
sa ? Ar negalėčiau jūsų ir Į 
geležinkelio stotį vežti ?
* Dabar lengvai atsidusau. 
Ne, mes jo nenuskriaudė m.. 
Jis patenkintas atlyginimu. 
Ir sutarėm su juo į stotį. Gai
la, pasakėm laiką, kada jam 
mūąų prie .viešbučio, „laukti,, 
klaidingą. Klaidingą bent ke- 
lidm valandom. Ne tyčia, o 
apsirikę-po nemigo nakties, 
kai jis mūsų lauks, mes klai
džiosime Varšuvos gatvėmis.

T’rivažiavome viešbutį. Tai 
HOTEL BRISTOL. Jis visai 
netoli miesto centro. Jo ad
resas - Krakowskie Przed- 
miescie 42-44.

Apstoja gatvėje keli neši
kai ir lagaminus tempia į 
vestibiulį. Gatavi mus pačius 
įnešti, jei tik leistume.

Visi žinome, kad Varšuva 
buvo sugriauta. Gal dar dau
giau, negu Berlynas, Ham
burgas ir Miunchenas. Nepa
menu, kas ir kur man pasa
kojo, jog lenkai Varšuvą at
statė lašas ląšan tokią, kokia 
buvo prieš sugriaunant. Tik
riausia, sugriautas-atstaty - 
tas ir mūsų Bristolis. Gaila* 
Tai masyvus pereito šimt- 

/ mečio vidurio pastatas, sto
romis mūro sienomis, ma
žais langeliais. Tokių daug 
Vilniuje, Gedimino gatvės 
rajone. Tik šis už vilniškius 
aukštesnis, bene šešiaaukš- 
tis. Labai gramozdiškas ves
tibiulis-tikras erdvės švais
tymas. Ir laiptų erdvės pla- 
Jybė. Ir seni, stori, raudoni 

s—- kilimai. Vienintelis keltuvas
- tikra seniena. Kažkoks ne
valyvas didelis narvas, tik 
iki pusės dengtas pinučiais, 
iš visų aukštų matomas. Tik
ra priešingybė antraeilių 
Vakarų Europos viešbučių 
keltuvėliams, į kuriuos lendi 
kaip į ankštas spinteles, tal
pinančias 2-4 žmones, bet 
kurie labai judrūs, greiti.

Mano šeimos kambarys 
Bristoly ir vieną ir kitą sa
vaitgalį buvo perdėm erdvus, 
nojrs matėm ir aukštesnių 
kambarėlių. Senoviškos, ap
trupėję vonios. Nuolat var
vantys vandens čiaupai. Se-j 
nbViŠki tualetų Įrengimai. 
Vonios kambariuose būtinai 
ir vonelės kojoms plautis, 
primenančios tualeto kriauk- 
197B. VI.21 

perskaitė Revizijos Komisi
jos Sekretorius Ant. Bumbu
lis. Taip pat, papildant Ta
rybos pirm-ko dr. A. Pace - 
vičiaus pranešimą apie tęs - 
tamentinius palikimus, spe - 
cialų pranešimą padarė V . 
Ignaitis. Jis siūlė visiems 
nariams būtinai pasidaryti 
testamentus, kuriuose būtų 
prisimenama Kanados Lie
tuvių Fondas ir kitos lietu
vių kultūrinės bei labdaros 
organizacijos.

Kanados Lietuvių Fondo
Valdybos kasininkas L. Ta
mošauskas davė smulkesnę 
metinę-finansinę apyskaitą .

i Jis taip pat nurodė, kur Fon
do pinigai yra laikomi- Ka - 
nados Lietuvių Kredito Ban
keliuose. Fondo narys dr . 
Liutkus siūlė visą Fondo ka
pitalą laikyti ten, kur dau
giausia mokama palūkanų. 
Kiti nariai nurodė, kad pini
gus reikėtų laikyti lietuvių 
bankeliuose, nes tie taip pat 
remia lietuvišką veiklą ir 
ten investavimas daugiau 
užtikrintas. Vengtina pinigus

Alfonsas Nakas

les. Ai, ir tų kambarių aukš'- 
tumas! Įsivaizduoju, kiek 
kuro žiemą reikia jiems pri- 
šildyti. Pastatytas kvadrati
nės formos. Jo vidinės sie
nos supa kvadratinį kiemą. 
Ten - medeliai, krūmai, gė
lės. Ir, kai gražus oras, im
provizuotas restoranas .Mums 
apsistojus, matėme grupę 
pietautojų. Tai ekskursija, 
kuriai vietą rezerVavto. Mū
sų į tą kiemo restoraną ne
leido.

Daug apie tą viešbutį turė
čiau rašyti. Bet ar verta ? 
Neverta, nes Į jį kada grįž
čiau tik iš didelės bėdos.

Kambariai mums buvo re
zervuoti Detroite prieš ke
lius mėnesius. Ir užsimokėta 
po 36 dolerius už du kamba
rius, kuriuose privalėjo būti 
dviguba lova, pristatoma lo
velė trečiam asmeniui, vonia 
ir tualetas. Taip pat Įskaity
ti ir kontinentaliniai pusry - 
čiai.

Viską radome kaip žadėta. 
Lovų matracai pakenčiami. 
Paklota švariai. Miegok ir 
norėk.

Savaitgalių akimirkos 
Varšuvoje..

Tikrai, miegas mums la
bai reikalingas. Ypač man, 
nuo Detroito akių nesumer
kusiam. Bet dar tik ankstyva 
čia popietė. Pakeliui į Vilnių, 
liksime Lenkijos sostinėje 
iki sekmadienio pavakario. 
Kitą šeštadienį, grįždami Į 
vakarus 7 čia būsime dar 
trumpiau, tik apie parą (pu
sę šeštadienio, pusę sekma
dienio). Nors ir kaip lova 
traukia* bandysiu išsilaikyti 
bent iki sutems. . .

Kambariuose apsitvarkę, 
iš pradžių stebime gatvę nuo 
balkono. Liepos 23-ji, kaip " 
minėjau, šeštadienis. Varšu
viečiai, kurie ir dirbo pus
dienį, tikriausiai jau grįžę 
namo. Todėl ir judėjimas 
toks menkas. Daug daugiau 
autovežimių ir pėsčiųjų ma
tysime rytoj ir kito šešta die 
nio popietę.

Kiek buvo prieš karą gir
dėta apie Varšuvą - Lenkijos 
Paryžių! Apie aristokratiją, 
eleganciją, verdantį-kunku
liuojantį gyvenimą. Stebime 
žmones ir matome tikrą ele
gancijos priešingybę. Šaligat-' 
viuose slankioja viduramžės

Kanados Lietuvią Fondo dideli rėmėjai Teodora ir Aleksas 
Kojelaižiai, West Lome, Ont. Nuotr. V .M aco.

laikyti finansinėse įstaigose , 
kur kartais mokamos ir 
aukštesnės palūkanos, bet, 
dėl spekuliatyvių triukų ga - 
Įima kartais turėti ir nuos- 
lių. . .

Suvažiavimo laiko sutau- 
pymui siūlyta nariams prie 
kvietimų į suvažiavimą pri
dėti ir kasininko atskalto- 
mybinį pranešimą.

Suvažiavime dalyvavo ir 
Kanados Lietuvių Fondo me
cenatas Aleksas KOJELAI - 
TIS, kuris, pildydamas savo 
pasižadėjimą, Lietuvių Fon- 

moterys. Stebina jų fizinė iš
vaizda, apranga. Jos stam
bios, beformės, liūdnos. 
Žvilgsniai abejingi arba sa
vin panirę. Jų galvas dengia 
tamsios skarelės. Vienplau
kių blogos šukuosenos. Jų 
kostiumėlių ir apsiaustų 
spalvose niūri pilkuma: pil
kai žalsva, pilkšvai melsva, 
rusva, gelsva. Nei eleganci
ją žyminčių kiaurai juodų, 
nei-'Va karų. Europos ir Ame 71 
rlkos 7 rėlųąnčiai" šviesių 
spalvų. Moterys ir visi pės 
tieji vaikšto labai lėtai, tar
tum eitų visai be tikslo. 
Toks pirmas įspūdis, stebint 
iš Bristolio viešbučio trečio
jo aukšto balkono, arba vaikš
tant Krakowskie Przedmieš- 
cie gatve.

Daugiau viduramžių mote
rų šioje gatvėje gal todėl, kad 
čia bažnyčių gatvė. Išėję iš 
Bristolio, pasukę į dešinę, 
dešimtį minučių lėtai žygiuo
dami praeiname tris ar ketu
rias šventoves. Neužsirašiau 
jų vardų. Visos labai impre- 
syvios išorės. Visos viduje 
perkrautos skulptūromis ir 
paveikslais. Visos viduje ku
riam pakrašty arba pačiam 
vidury remontuojamos . Vi
sos pilnos maldininkų. Ne 
viena mano aprašytų moterų 
suko Į kurią šventovę ir sto
vėdama ar suklupusi me Įdės L 
Šventovių prieangiuose viešai 
pardavinėjamos devocionali- 
jos. Kunigai ne tik šventovė
se, bet ir gatvėse, vaikšto 
su sutanomis, kaip Romoj.

Gerai išsimiegoję, sekma
dienį mes, trys šeimos na
riai, nuėjome į artimiausią 
bažnyčią. Pamaldos lenkiš
kai buvo ką tik pasibaigę. 
Lenkiškai užkalbinau aske
tiškos išvaizdos, apie penkių 
dešimčių metų kunigą. Pa
klausiau, kada sekančios pa
maldos. Jis man atsakė ang
liškai, kad tuojau, už kelių 
minučių. Va, čia, šioje kop
lyčioje. Tikrai, koplyčios 
grotos kairiame šventovės 
šone jau buvo praviros. Mes 
suėjome pirmieji. Ėmė rink
tis "amerikonai", kaip mes. 
Gal apie pusšimtis prisirinka 
Mano užkalbintas kunigas pa
maldas laikė angliškai. Dau
guma maldininkų - aiškūs 
Amerikos lenkai ir beveik 
visi už mane senesni. Kam 
jiems reikia angliškų pamal
dų? Kam tas kunigas taip 

dui įteikė 5 tūkstančių dole - 
rių čekį. Suvažiavimas jam 
karštai plojo. Lietuvių Fon - 
do rėmėjų gretos neretėja, 
Keli asmenys padidino savo 
įnašus ir tuo būdu įsirikiavo 
į Fondo tūkstantininkus. Rod
ney, Ont. Lietuvių Klubas vi
są savo turtą ir namus taip 
pat paliko Lietuvių Fondui.

Visi nariai su mintimi,kad 
Kanados Lietuvių Fondas 
augtų ir stiprėtų, suvažiavi
mą baigė Tautos Himnu.

L. Eimantas

baisiai laužytu liežuviu skai
to evangeliją ir pasirašytą 
pamokslėlį, kurio turinio be
veik nesupratome ? išskyrus 
mano moteris ir vieną kitą 
tų " amerikonų" dvidešimt 
kelerių metų vaiką, be jokios
abejonės,jie visi puikiausiai romis kelionei pasiėmiau du 
mokėjo lenkų kalbą. Bet ką 1 lengviausius švarkelius (nuo 
tu padarysi - amerikonai vi- vadinamo leisure suit ėmi- 
sur gerbiami. . . mo Bronė atkalbėjo ). Vieną

Kai praeiviai lėti ir abe- smėlio spalvos, mėlynai 
jingi, i tai motorizuotieji pi-1 rausvais dryžais languotą, 
liečiai gerokai greitesni. Jie 
turbūt iš televizijos sekė eu
ropinį tempą ir jį kopijavo.
Tik ką iš Amerikos, man jų palikau giminaičiui, kuriam 
tempas atrodė klekper grei- tiko kaip nulietas. Vyliausi, 
tas ir nervingas, ] 
mašinų ir sunkvežimių vai
ruotojų. Kai atsidursiu Pran
cūzijoj ir Italijoj,lenkus vai
ruotojus prisiminsiu kaip ga
na flegmatiškus.

Visų autovežimių kuras-dy
zelinis benzinas. Juo ištisai 
persunktos Varšuvos gatvės. 
Šitokia šlykštynė? Briklumas 
ima. Pirmąjį įspūdį apie 
Varšuvos žmones kitą dieną 
gerokai pakeisiu, nes dide
liuose telkiniuose sutiksime 
ir jaunų, gražesnių veidų., 
matysime apsikabinusių, įsi
mylėjusių porelių, girdėsi
me juoko ir net kreipsime 

( dėmesį savo "amerikoniš - 
kurnu". Bet nuomonės apie dy
zelinių degalų smarvę nepa
keisiu ir šio kvapo neužmir
šiu. Nei Vakarų Europoje, 
nei Vilniuje tos smarvės ne
bus.

Negaliu suprasti, kaip ten 
mano sūneliai septyniasde
šimt antraisiais sutiko tiek 
arogancijos ? Mūsų viešna
gės metu tik retas lenkas 
arogancija dvelkė. Tik vie
nas kitas valdininkas. Turė
sim , tiesa, su valdininkais 
didelių bėdų, bet nepasakysiu 
kad jos kilo dėl arogancijos. 
Paprasčiausiai,bėdas aplin
kybės iššauks. Bet dar luk
teliame. Dar mes Varšuvos 
gatvėse. Ko nors klausiami, 
žmonės stengėsi mums padė
ti. Jei ir be ypatingo entuziaz- . tų kokį zlotą ar amerikietiš- 
mo, tai ir be nervuotumo.ak, 
ir be arogancijos. Vienu me
tu mūsų grupei tapo gyvybi
niu žodis gintaras. Kaip jį 
lenkiškai vadina ? Nei Janė, 
nei aš nežinojome. Reikėjo 
nemaža pastangų, kol nuo 
žmogaus prie žmogaus, nuo 
kiosko prie kito atsiklausė
me. Tiesa, kai žodį surado
me, tai paties daikto Varšu
voje nebebuvo (nebuvo tokio 
ir tiek, kokio ir kiek mums 
reikėjo). Bet ne apie tai kal
ba. Kalba apie žmones, jų 
paslaugumą.

Sauliško Gyvenimo
Nuotrupos

S. Paulauskas. 
1922 m. mano tėvelis buvo šininkas policijos vadui, tai
išrinktas Palangos šaulių bū- 
rio pirmininku, bet kadangi 
nebuvo būry tarnavusių ka
riuomenėje, tai jis buvo pa-j 
skirtas ir būrio vadu. Kari
nių žinių jam suteikdavę, 
parvykęs atostogų, palangiš
kis kariūnas S. J., kuris da
bar gyvena Čikagoje.

1922 m. prieš pat Kalėdų | 
šventes pas tėvelį atėjo šau
lė Agnieška Sabutaitė ir pra
nešė, kad Palangoje pas gra-
fą Tiškevičių yra Lenkijos 
uniformose karininkų. Tėve
lis išsikvietė policijos nuo
vados viršiininką Rupkų, kurs sekėme iš toliau kas dedasi
buvo carinės Rusijos policis- ir jeigu per pusvalandį mūs 
tas, buvęs Liepojos uosto vyrai lauke nepasirodys , 
policijos nuovados viršinin- vienas su dviračiu turėjom 
ku, ir tarėsi ką daryti. Gra- važiuoti į policijos nuovadą 
fas buvo labai artimuose san- ir užaliarmuoti Kretingą. Ta- 
tykiuose su klebonu, o pas čiau mūs vyrai iš grafo rū- 
kleboną nuolat viešėdavo ap- mų pasirodė greitai. Jie rado 
skrities policijos vadas, ka- kelius nepažįstamus vyrus, 
ro komendantas ir apskrities kurie turėjo Prancūzijos dip- 
viršininkas. Tad jiedu tarėsi, lomatinius pasus, čemoda- 
jeigutėvelis prąneš karo ko- nuošė Lenkijos karininkų 
mendantui arba nuovados vi r-uniformas. . .

Tai buvo dienos, kada Len
ki ja ruošėsi užimti Klaipėdos 
kraštą.

Daugiausia nuo šio įvykio 
nukentėjo šaulė Agnieška Sa
butaitė, nes buvo įtarimas, , 
kad ji pranešė. Ji turėjo prie 
bažnyčios kioskelį ir parda
vinėdavo visokius šventus 
daiktus, iš ko ir pragyvendavo 
Klebonas tuoj liepė kioskelį 
nusinešti. Ją priglaudė kito
je gatvės pusėje turėjusi 
krautuvėlę žydelkaitė Klem- 
pusaitė. Bet tuo dar nesibai
gė. Grafo įgaliotinis ją paaa- . 
vė į teismą. Bet nė nuovados 
viršininkas, nė mano tėvelis 

tai in

Sakiau, kai kas domėjosi 
mūsų apranga. Iš tiesų, tai 
labiausiai mano. Dėl tos ap
rangos turiu pasiaiškinti. Iš
sirinkti tinkamą tolimesnei 
kelionei, tai ne juokai. Karš
čių kankinamas, labai neno-

Antrą-kruvinai raudoną. Pir
masis, nieko, panašius ir 
ten nešioja. Bet jį Vilniuje 

per grei- nunei.ua. vynuuai, fiėi neišdavė
Lengvųjų kad -raudonąjį vilkėsiu tik- ■ ^eispavė,

' didelėj bėdoj. ^Didelė .bėda 
buvo beveik kiekvieną dieną, 
nuo sugrįžimo už savaitės 
Varšuvon iki Romos, jei ne
norėjai dantų kalendamas 
eiti vienmarškinis. Nė kiek 
negeriau su batais.Įsimečiau 
tris poras: modernius, leng
vus sportinius, bukom, gel
tonom viršūnėm ; lengviau
sius rudus, bet truputį ankš
tokus ir labai patogius,tik 
prieš kelionę pirktus. . . bal
tus. Sportiniais, maniau, lai
piosiu po kalnus. Ir laipiojau! 
Per penkias savaites net dvi 
ar tris valandas. Gatvėje ro
dytis jie absoliučiai netiko. 
Daugiausia Europos gatvių 
grindinį teko minti baltie
siems. Argi ne puiki kombi- 
nacija:raudonas švarkas ir 
balti batai?. Jų akimis, tai 
gal kokio klubo treneris, ar 
kas. Ankstesnėse kelionėse 
niekada publikos nepastebi
mas r dabar tapau nuostabos 
žvilgsnių objektu. Kai rašau 
šiuos Įspūdžius, po trijų su 
viršum mėnesių po kelionės, 
baltųjų batų dar nesu pajudi
nęs ir net nežinau, kur juos 
nukišau. . .

Bristoly tarnautojai mums 
paslaugūs. Ypač nešikai. va
lytojos, kelneriai. Unifor
muoti ir civiliai porteriai 
prie mūsų bagažo vis norėjo 
nors pirštą pridėti, kad gau-

ką kvoterį.Iki laiptais užkop- 
davom Į trečią ar ketvirtą 
aukštą ir artėdavom prie sa
vo kambarių, nepaisant kili
mų sugeriamų žingsnių, mus 
vis išgirsdavo viena ar kita 
valytoja. Tu prie durų ir ji 
čia pat. Gaila, sako, pone, 
kad tokia vėsi diena. Rytoj 
bus geriau. Saulė pasirodys. 
Juk vidurvasaris. Žinai,kam 
jos saulėti linkėjimai. Gavus riumi. Aplankęs kelius šaulių 
lenkišką banknotą ar ameri
kietišką monetą, dėkodama 
labai ."lockavai", pasišalina.

(Bus daugiau)

tuojau bus pranešta klebonui, 
o klebonas - grafui. Buvo nu
tarta veikti nedavus į apskri
tį jokios žinios. Policijos 
nuovadoje buvo 3 tarnautojai, 
o šaulių būry taip pat 3, ku
rie nusimanė apie ginklų nau
dojimą. Buvo paliktas vienas 
nuovadoje budėtojas, o penki 
ginkluoti išvyko pas grafą 
daryti kratą. O mes trys dvy
likamečiai, busimieji šauliai 
ir skautai, buvome paprašyti 
būti ryšininkais . Kai penki 
ginkluoti suėjo Į grafo rū
mus, mes su vienu dviračiu

Mums irgi teko nukentėti, nes 
gyvenome klebono name ir 
klebonas tuojau atsakė butą. 
Išsikraustėme, toliau nuo , 
miesto centro pas ameriko
ną P. Tėvelis buvo siuvėjas. 
Kas turėjo ryšį su klebonu 
ar grafu, tėveliui nebedavė ( 
darbo.

1923 m. sausio mėn. jau 
nebe 3, bet 5 Palangos būrio 
šauliai išvyko į Klaipėdos 
kraštą, kąip Mažosios Lie
tuvos Sukilėliai. Kitą dieną 
tėvelis grįžo, nes jiems bu- ' 
vo blogai su maistu,. Sutarėm’ 
su dr. Liudu Vainekiu, pašto 
viršininku Stasiu Jazdausku 
ir kitais, kad dvylikmečlai 
iš Palangos kooperatyvo Tal
ka jiems pristatysime mais
tą. Vežėme dviese, vieno 
arklio vežimėliu, bet nuro
dytoje vietoje Palangos šau
lių neberadome. Jie buvo iš 
Nimersatės persikėlę toliau, 
bet juos suradome. Atidavus 
mūsų vyrams maistą, grįž
tant atgal, sutemus, iš jūros 
ėmė šviesti prožektoriai. 
Mūsų vaikiškas protas nu
sprendė, kad ieško mudviejų. 

Su didžiausia baime slėpėmės 
ir slapstydamiesi sugrįžom 
atgal Į Palangą. Daugiau vyk
ti nebereikėjo, nes sukilimas 
Lietuvos naudai, pasibaigė.

1925 m. baigiau Palangos 
vidurinę mokyklą ir padaviau 

. pareiškimą įstoti į LŠS. Nors 
dar nebuvau 16 metų , bet bu
vau išrinktas valdybos sek
retoriumi, nes faktiškai šias 
pareigas jau ėjau.

Toliau teko grumtis su gy
venimu. Mokiausi, bet turė - 
jau užsidirbti sau pragyveni
mą.

1934 m. buvau paskirtas 
LŠS šaulių dragūnų instrukto- 

dragūnų būrius, patyriau, kad 
šiam etatui sąmatoje nėra 
nei vieno cento. Neturėjau

(Nukelta Į 5psl.)
3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS dėstytai tame suvažiavime; 
žinios apie lietuvių kalbos 
reikšmę kalbotyros mokslui; 
Liublino sutarties teisinė 
analizė; unijos teisinė pri

gimtis,įsisenėjusios lenkiš
kosios doktrinos apie šią li
niją griovimas ir svarbiau
sios Komonvelto žlugimo 
priežastys.

Lietuvos Generaliniam
* Konsului Kanadai, dr. Jonui 

Žmuidžinui, reziduojančiam 
Toronte, birželio 10 d. ,1978

2 m. suėjo 80 metų amžiaus.
$ Ta proga, vadovaujant K LB
^pirmininkui J, R, .Simanavi

čiui, Toronto lietuvių organi
zacijų ir spaudos atstovai , 
Jubiliato žmona (dailininkė) , 
sūnus Jonas ir (fizikas, ma
tematikos daktaras, gyv. Ka
lifornijoje) asmeniški Kon - 
šulo draugai, jų namuose su
ruošė gimtadienio staigmeną.

Pagrindinę sveikinimo kal
bą pasakė KLB p-kas J. R . 
Simanavičius ir įteikė dova
nas, o Vida Javaitė - gėlių .

Jubiliatą sveikino latvių ir 
estų konsulai, Baltijos Fede-

- racijos atstovas (estas) ir 
~>KLB Toronto Apylinkės p - 
i kas Juzukonis.
r Ta proga Jubiliatas patie-, 
< kė savo svečiams naujausią 
-i veikalą prancūzų kalba Com- 

monwealth polono-lithuanien
- ou 1’ Union de Lublin (1569) : 

"VLenkijos- Lietuvos komon-
- veltas ( sandrauga ) arba 
f‘Liublino Unija.

Tai prasmingas ir labai 
vertingas jubiliejaus atžy- 

’mėjimas tiek solenizantui , 
etiek visiems lietuviams-puiki 
^dovana.

Lietuvos gen.Konsulas dr . 
J. Žmuidžinas gimė 10. VI. 1898 
m .Keturvalakiuose, Vilkaviš - 

• kio apskr.
Saulės gimnaziją Kaune jis 

-baigė 1920 m. Atlikęs karinę 
tarnybą, dr. J. Žmuidžinas 
studijavo Paryžiuje- Pran-

- ęūzijoje 1924-29 m. ir įsigijo 
Viešosios Teisės ir Politi -

p'nė s Ekonomijos doktoratą.
Nuo 1930 metų dirbo Lle-

- tuvos Užsienio Reikalų Mi- 
nnlėterijoje įvairP-se parei-
^gose centre ir užsienyje; 5 

“f: 1932-37 m. buvo Lietuvos 
•^Konsulu Londone, Anglijoje . 
"Kurį laiką jis buvo ir Lietu
-vos Radiofono Spaudos Ap- 

" žvalgos redaktorius.
t Gabus ir apdovanotas įvai
riopų talentu, dr. J. Žmuidzi- 

■|has yra ir žurnalistas, ra
šytojas, plačios erudicijos 

“asmuo. Spaudoje jis pradėjo 
reikštis jau 1920 m. Jis yra

LIETUVOS GENERALINIO KONSULO 
DR. JONO ŽMUIDZINO

80 - JI SUKAKTIS

parašęs kelias beletristines 
knygas: Ryto Kraujas (1928), 
poemą Pajūrio Himnas (1931), 
Runcė ir Dandierinas (1969), 
ir kt. Jis taip pat yra auto
rius daugybės straipsnių 
spaudoje.

Dr. J. Žmuidžinas į Kana
dą iš Anglijos atvyko 1951 m., 
apsistojo Montrealyje. Čia 
įsijungė į lietuviškąją veiklą 
KLB-je.

Nuo 1962 m. buvo paskirtas 
Lietuvos Konsulū Kanadai su 
būstine Toronte(miruš Kon - 
šului V. Gyliui).

Čia naujasis Konsulas net
rukus įsijungė ne tik į savo 
pareigas, bet ir į lietuvių vi
suomeninę- reprezentacinę 
veiklą. Visijį pamėgo ir su
prato. Kaip lietuvių, taip ir 
diplomatų tarpe, aktyviai da
lyvauja, reprezentuodamas 
nepriklausomos Lietuvos 

valstybės tęstinumo(de jure) 
faktą.

Dr. J. Žmuidžinas atsilan
ko į visas iškilmes ir pasa
ko progai pritaikytį gerą 
žodį, primindamas reikalą 
atgauti Lietuvos valstybės 
suverenitetą, pabrėždamas 
neteisėtą SSSR okupaciją.

Užsienio valstybių diplo
matinis korpusas ir lietu
viškos organizacijos Gen . 
Konšulą dr. J. Žmuidži
ną kviečia visada ir visur į 
reikšmingus minėjimus, po
būvius, priėmimus. Visi jam 
yra dėkingi už Jo pasakytus 
žodžius-sveikinimus, linkė - 
ji mus.

Ilgiausių, sveikiausių metų 
mūsų mielajam diplomatui , 
Lietuvos Generaliniam Kon
sului dr. Jonui Žmui džinui 
80-ojo gimtadienio proga'.

J. Karka

NAUJAS ŽVILGSNIS Į 
LIUBLINO UNIJĄ

Jau yra atspausdintas dr. 
Jono Žmui džino veikalas 
prancūzų kalba COMMON
WEALTH POLO- LITHUA- 
NIEN OU 1UNION DE LUB
LIN (1569): Lenkijos-Lietu - 
vos "komonveltas"( sand
rauga) arba Liublino Unija 
(1569). Mouton, Paris. La 
Haye, New York, 1978.
268 p . Kaina nepažymėta

Šį veikalą sudaro trys da
lys: Lietuvos Padėtis Prieš 
Uniją, Lietuvių-Lenkų Kon
ferencija Liubline ir Unijos 
Funkcionavimas. Šios dalys 
padalintos į 15 skyrių, o šie į 
48 poskyrius.

Po įžangos, apžvelgian
čios dėstymo būdą ir temos 
sudėtingumą bei sunkumą , 
knyga pradedama Lietuvos 
Istorijos 16 puslapių apžval
ga.

Veikalas užbaigiamas Ga
lutinėmis Autoriaus Pasta - 
bomis, Lietuvos Valdovų 
vyr. galvų-Sąrašu (1236-1940) 
Bibliografija (364 įrašai ) , 
Vardynu ir pridėtu Lenkijos 
- Lietuvos komonvelto že - 
mėlapiu (J. Andriaus).

Viršelyje leidėjai pateikia 
trumpą veikalo santrauką.

Tarpe kita ko, ten rašo
ma: ,

Iš visų paskutinių 400 me
tų vyksme pasirodžiusių 
darbų, Komonveltas yra 
svarbiausias, išsamiausias 
ir originaliausias veikalas 
lenkų-lietuvių unijos klausi
mu. Jame nagrinėjami dide
lės reikšmės arba dar visai 
nejudinti klausimai: patiekta 
lietuviškos kultūros panora
ma; tautinės sąmonės XVI 
amžiuje studija; Adomo Mic
kevičiaus tautybė; pirmojo 
Europoje, po Justinjono tei
synų, kodekso Lietuvos Sta - 
tuto apžvalga; religinės pa - 
kantos kulto Europoje lietu
viškoji kilmė ir šio principo 
įtaka Pauliaus Vladimirio 
(Jogailos ir Vytauto amba
sadoriaus Konstancos susi
rinkime ) doktrinai, jo iš

J

/ i
Dr. Jonas Žmuidžinas 
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IŠ: RUNCĖ IR DANDIERINAS

ATEINANT
Nežinau, kodėl mane, ateinantį į pasaulį, visi gražiai 

sutiko: -
Baisiai ilgi ir juodi žmogiški šešėliai, lyg kokie sau

lės duobkasiai tik džingt, džingt, ir, siūbuodami rankom it 
kauptukais, nužygiavo palaukėm. O kasdienė dangaus pro
cesiją baigusi saulė, tarsi didžiulis liepsnojantis, auksi -■ 
nėm garbanėlėm Šv. Jono vabalas, iš lėto ir tykiai įlin- ' 
do į juodą vakarinę žemę. Ir kai paskutinis saulės spin - 
dūlys, žaižaruodamas nukrito, prasivėrė visi vakarai, ir 
pasirodė su dangų raižančia viršūne, orchidėjų kalnas. Ar
ti ir toliuos žiogai visom mandalinom labai nuoširdžiai li
tanijas grojo.

Baltoji birželio diena užsimerkė ir, tarytum apsvai - 
gusi gulbė, nuskendo sambrėškio rūškanose ir didelis , 
aušrinę įsisegęs juodbrūvis vakaras, aukštai galvą prie - 
blandoj laikydamas ir per sodo ramunes ant galų pirštų at- 
brisdamas, nubarstė rasa, tartum žvirgždais sidabriniais, 
žaliuojančius takus. O už to, mano jaunystės būsimo sodo, 
kuriame du augaloti topoliai dvylėjo, auksaburnės varlės - , 
bosės ir sopranės - liekne tarp lelijų kurkė serenadą, o 
kitos, matyt, jaunesnės, švilpčiojo skudučiais. (

Naktis durpinio šilko skaromis apsklėstė aukštyn su - 
šukuotas, žvainaplaukes tuopas. •

Žvaigždės iki vienai užsidegė danguje, užsižiebė ir.' 
sietynai nuostabūs. Mėnesiena it sidabro kalnas, užgriu- 
vo žemę, o kiekvienas daiktas, mažas ar didelis, susimąs* 
tė ir nusviro į spanuojančią žemę.

O kai mano gyvenimo Alfa, pirmapradį žingsnį į Ome
gos kalną žengdama, atėjo į baltųjų alyvų žydinčiomis ša
komis pasipuošusią žemdirbio trobą, didelė, baltesnė už 
balčiausią baltį peteliškė atskrido pro langą, vos girdimai 
man plestelėjo ties galva, suglaudė sparnus ir staiga din
go, o aš tą patį mirksnį ir pravėriau pirmą sykį akis į pa
saulį.

Antro rytojaus dieną trys broliai ir tiek pat seserų 
karštai ginčijosi, kurį vardą man duoti.

Trečią dieną-nenorėkit, kad ir valandą pasakyčia -dė
dienė surišo mane į ploną skarelę, įkišo į sūrmaišę ir pa
kabino ant medinio bezmėno, o kaimo galvočius Vizbaras , 
atydžiai pažiūrėjęs į bezmėno kotą, reikšmingai tarė:

- Tai nepaprastas valkas, 7 su puse svarų pagrandu
kas.

Ir dėdienė, kraipydama galvą, iš širdies pridūrė:
- O, kad tu man, tau, tu mano širdele, koks jis bal - 

tas ir gražus, tikrai jau kunigėlis bus.
Tai šitaip mane į padanges bekeliant, aš, kas ten žino 

ko, spiegtelėjau ir, matyt, neblogai, nes Vizbaras įverti
no:

- O! O ! Tai bent gerkliukė, ko kunigui kaip tik ir 
reikia.

ANTANAS TOLIS
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9 (tęsinys)
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Sunkūs kažkokio sprogimo garsai mus išmetė iš guo- 
. ,lių. Pašokę klausomės - girdėti lėktuvų motorų ūžimas , 
j po to dar keli smulkūs sprogimai ir priešlėktuvinių pa 

buklų šaudymas.
- Karas ! - sušukome visi iš karto nervingu pus bal

usiu.
p.. Ir vėl keliolikos minučių tyla.

- Gal tai tik manevrai ? - tarė vienas mūs- draugas.
- Kur tau manevrai ! - tarė kiti. - Pakaks! Jau pri- 

simane vra vome.
Pripuolu prie kameros durų ir įtemptai klausausi-. Ko

ridoriuj mirtina tyla. Negirdėti įprastų monotoniškų bu
dinčio čekisto žingsnių.

- Vyrai J - riktelėjau, - koridoriuj nieko nėra .
' - Kas daryti ? - klausiame vienas kitą.

- Nieko, atsakiau. - Turime tiksliai išsiaiškinti pa- 
dėtį, nėra ko karščiuotis.

Pasitarimas su kaimynais geras dalykas, todėl palei
džiame į darbą mūsų "telegrafą". Visi, lyg susitarę .at
sako: "Jau karas, broliai, prasidėjo ! Kentėjome tiek , 
pakentėki me dar truputį : kiekvienas neapgalvotas pasi - 
karščiavimas gali būti gyvybe, apmokėtas • "

Stpsl.

Neramu. Širdis lyg kūjo smūgiais daužosi krūtinėj^ , 
Jceistas nervingumas aukščiausiame laipsnyje, nepapras - 
tai visi norime rūkyti. Išvertėme visas kišenių raukšle - 
les, rinkdami tabako.trupinius su įvairiomis dulkėmis. Pa
galiau, surinkę dėl menkos cigaretės, uždegėme ją plie
ninės sagos pagalba ir godžiai traukėme įvairių degančių 
šiukšlių dūmų mišinį. Mūsų cigaretė, it iš parako ąusuk- 
ta, nuolat žybčiojo ir spragsėjo, nes su maža tabako tru- 
pinių dalimi degė duonos ir vilnų priemaišos.

Priešpiet staiga atsidarė kameros duris mūsų gera - 
sis žydelis, paklausdamas ar visi esame kameroje. Atsa
kydami į jo klausimą, pastebėjome jo baisiai pasikeitusį 
veidą. Iš susijaudinimo jis visas pajuodęs.

- Kas tamstai pasidarė? Tamsta taip baisiai pasi - 
keitęs ?

- Oi. vyručiai, ar aš jums nesakiau ?
- Kas iš tikro yra ? - klausėme.
- Oi, juk jau karas šį rytą prasidėjo, oi, oi*.
- Nenusimink tamsta- raminame baisiai susijaudinu

sį žydelį, - mes, jei tik būsime laisvi, niekuomet tamstos 
mums padaryto gero nepamiršime ir kiek tik galėdami , 
tamstą nelaimėje učstosime.

- Oi, - abejingai tarė žydelis, - aš žinau, jūs geri 
žmonės, bet jūs man nieko padėti negalėsite.

Labai nusiminęs, nuleidęs galvą, uždarė duris.
Vėl likome vieni. Jau ir pietų laikas, jau ir po pietų, 

o valgyti niekas neduoda. Tik kurti tyla koridoriuj. Apie 
vėloką pavakarį kai kurių kamerų kaliniai pradėjo neri 
mauti, prie jų prisidėjo ir moterų skyrius. Su triukšmu 
buvo numuštos antlanginės dėžės, kurios, subyrėdamos į 
lentgalius, krito į kalėjimo kiemą. Staiga garsus šauksmas 
iš kažkurios kameros:

- Broliai! Lietuviai ! Pakaks kruvinai vergauti 
žmogžudžiams bolševikams, kieme jokios sargybos nėra! 
Laužkime duris! Namo! Pas šeimas, pas nuskriaustuo
sius kūdikius,, pas tėvus, brolius, seseris.' Greičiau, grei 
čiau ! Kiekviena akimirka brangi ‘.

Štai vėl balsas iš kitos kameros:
- Broliai lietuviai, stipriau pagal vokime,fką daryti. 

Gal sargybos pasitraukimas tik klasta, gal jie nori mus iš
provokuoti ir mus besilaužiančius sutikti kulkosvaidžių ug
nimi .

Susirinkę prie lango, atydžiai klausėmės garsiai riš- 
reiškiamų nuomonių bei pasiūlymų.

Kitur, netoli moterų skyriaus, nusilpusių kalinių bal
sai gieda Lietuvos Himną, o moterų sopranai pritaria.

Vakarop beveik visas kalėjimas, lyg skruzdėlynas , 
sujudėjo. Nuolat girdisi metamų žemėn antlanginių dėžių 
triukšmas. Po to per langus prasidėjo paieškojimai savo 
artimųjų kitose kamerose. Ir taip be paliovos iki vėlauą 
vakaro, o sargybos ir budinčių kaip nėra, taip nėra.

Galvojame kas daryti. Nieko aiškaus nežinome, todėl 
viskas pavojinga - tokiu atveju ypač greitai galima netekti 
galvos, todėl skubėti neverta. Trumpai apsvarstę, visi 
sutiko su šia mano pareikšta nuomone. Sugulėme.

Gulime, bet nemiegame. Kur gi čia užmigsi tokią 
naktį! Apie pusiaunaktį visi kaliniai pamažu nurimsta .

■ u 
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Antra valanda nakties. Išgirstame duslius smūgius 
po mumis, apačioje: tur būt, karceris nori išsilaužti. Po 
geros valandos išgirstame mūsų koridoriuje daugelio ate - 
nančių žingsnių bildesį ir ginklų žvangėjimą.

- Dabar tai jau baigta . Sudiev gyvenimui... - tarii.u 
ne tik aš, bet ir visi kameros draugai.

Girdėti, kaip kažkas rakina pirmą mūsų skyriaus ka
merą. Kažkokie įsakomi šūkiai pasigirdo neaiškiai, po to 
žingsniai koridorium į kitą kamerą, ir taip atėjo ir mūsų 
eilė. Smarkiai atidaromos durys, ir duryse pasirodė apie 
dešimt ginkluotų čekistų. Atkreipę naganų vamzdžius)! 
mūsų kaktas, garsiai riktelėjo:

- Rankas aukštyn! Po vieną iš kameros marš!

( bus daugiau )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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rasaulio
Lietuviu Dienos
Toronte, Kanadoje
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BILIETAI į PLD RENGINIUS
Be ankščiau paskelbtų vietų bilietai jau pardavinėjami ir 

Toronto Lietuvių Namuose visomis savaitės darbo dienomis. 
Kreiptis į raštinę pas buhalterę ar kitus tarnautojus kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p. p. Tel. 533-9030.

Ten pat budi PLD reikalų vedėjas St. Dargis nuo 6' - 10 vai. 
vakarais, šeštadieniais 10-2 vai.p.p. ir sekmadieniais po
piečių salėje 12-4 vai. p. p. PLD informacija tel. 532 - 2911.

Paštu bilietai gaunami atsiuntus čekį šiuo adresu:
Mrs. Aldona Jankaitis- Amber Draperies
2231 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6S 1N7. Tel. 762 - 3838 

BILIETŲ KAINOS
1) Į Dainų Šventę: $6., 8 ir 10. 2) Į Sporto Žaidynes (visų ruo

šiu varžybas per 7 dienas)vienkartinis bilietas $15, paskiras 
žaidynes: $3,finalus-$5. Šeštadienio susipažinimo vakaro bi
lietas $8, sekmadienio užbaigiamojo PLD banketo-vakarienės 
bilietas - $15.Banketas įvyks tuoj po Dainų Šventės programos.

Iki šiol bilietų platinimas vyksta labai sėkmingai, 
pavėluotai gautų užsakymų bilietai bus laikomi PLD inf.

raštinėje - Toronto Lietuvių Namuose ir 
atvykusieji ten galės atsiimti.

Organizacinis PLD Komitetas' 
1011 College Street, Toronto,. Ont.

M6H 1A8 — Canada

nijiiDimn
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f Į ŠAULIŠKO GYVENIMO.. . 
(Atkelta iš 3 psl.)

II ..jolatinės tarnybos ir teko 
|| šio darbo atsisakyti.

1935 m. buvau paskirtas 
g Klaipėdos krašto pasienio 
H policijos Rusnės mokomojo 

būrio lektorių. Dirbau ir su 
šauliais. Atbuvę lietuviškas 
pamaldas Rusnėje, greit skir- 
bėdavome į Šilutę., kad lietu
viškose pamaldose būtų dau
giau žmonių. Kai su daina iš
eidavome su mokomuoju bū
riu pasivaikščioti, tai vieti
nių daug kas užsidarinėdavo 
langus.Ypač tą demonstravo 
Greta ir Lena Baranskytės , 
jos užsidarydavo ne vien lan
gus, bet ir langines iš lauko

ra- 
mielai

Iman arklį duodavo. Raitas 
lankydavau kitų būrių šaulius 
ir palaikiau gerus santykius 
su vietiniais. Kai kas stebė
davosi, kad aš uniformoje ne
bijau kalbėti vokiškai. Kai ei
davo mokomas būrys su dai
na pasivaikščioti, vietiniai 
ėmė atsidarinėti langus, o 
Barankytės, vietoje Hitlerio, 
savo kambary pasikabino 
Smetoną,© vietoje svastikos, 
Lietuvos Vytį.

Per LŠS dvidešimtmetį 
gyvenau Vilkaviškio apsk. ir 
Kaune per generalinę repe
ticiją vadovauju VIII rinktinei 
nes kpt. B. K. vadovavo vi
siems LŠS sportininkams. 
Susitikau Kaune tiek daug ge
rų pažįstamų, kad kitą rytą 
atvykęs į Parodos sikštę ra
dau VIII rinktinę išžygiavusią 
ir ją pasivijau jau visai prie 
Aleksoto tilto. Prisistačiau 
pulk. M. ir šis įsakė sutvar 
kyti ir vadovauti moterų rink
tinei, nes jos neišlaiko nė ly
giavimo, nė kojos.. .

gus, oet ir langines is lai 
, (Mėgdavau pajodinėti« VI 

rajono viršininkas miel

Wl
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. 1978 m/ Birželio mėn. 26 d. iki Liepos mėn. .1 d.

Trap (Trapas)- 100 re
kordinių lėkščių 

. JsJ, .uSį<eet(Skit as) plOQ.re- 
: kordinių lėkščių

Premijos skiriamos iš'200 rekordinių lėkščių daugiausia

ATSTUMAS:
TAIKINIAI:

KALIBRAI:

PROGRAMA:

DIENOTVARKĖ:

50 m. (apie 55 jardai)
50 m. - 10 žiedų
- Pistoletų centro dydis - 50 mm.
- Šautuvų centro dydis 12.4 mm.
5.6 mm. (.22) Pistoletų ir šautuvų
- Šratlnių - 12 ga. .<
—Free Pistol (Pistoletai)' - 60 rekordine 

nlų šūvių
- English Match (Gulom šautuvais) - 60

• rekordinių šūvių
- Free Rifle (Trijų pozicijų) - 120 re -

kordinių šūvių
- 40 gulom, 40 stačiom ir 40 klūpom
- Šratlnis šautuvas
- Trap (Trap'as ) -200 molinių baland

žių
- Skeet (Skit aš) - 200 molinių paukščių 
Birželio 26 d. Praktika-Pistoletais ir

šautuvais
" 27 d. - " - "
" 28 d. - " - " -

Vakare P. L. S. Ž. sportininkų atidarymo 
paradas

Birželio 29 d. Free Pistol (Pistoletais) 
” 30 d. English Match (Gulom , 

šautuvais)
Liepos 1 d . Free Rifle (Trijų pozici*-

jU) 
ŠRATINIS ŠAUTUVAS:

Ši programa pramatyta pravesti Birže - 
lio 30 d. vakare ir Liepos 1 d. ryto : 
Birželio 30 d. Trap (Trap*as) - 100 re

kordinių lėkščių 
Skeet (Skit1 as) - 100 re

kordinių lėkščių 

j A© A

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT|, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
TAU PADĖTI._______________________________________ ________

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

1 susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722, ) 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kolbama. liętua, 
lilkfiL Jie atviri visiems, ieškantiems pageltos. Atėjęs pas muši 

nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informaciją skambink:
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.). 
Juosvi S.63K 6834, Hennkui N. 277-7868. ______________

numušusiems
- Dalyvaujant daugiau kaip 5 varžovams 
klasėje skiriama 1-mos, 2-ros ir 3-ios 
vietos medaliai - visiems kitiems tiki - 
masi turėti šių garbingų P. L. S. Ž. a - 
testacijos diplomus
Vyrų - Moterų - Jaunuolių (1959 m. gi - 

mimo) 
Jaunuoliai -lės, gali varžytis savo arba 
vyresniųjų tarpe, išreikšdami savo norą 

prieš varžybas
Vienas iš tėvų turi būti lietuvių kilmės 
Varžovų skaičius neribotas 
Informacijos liečiančios mokesčius vi - 
siems sportams ir ŠALFASS organiza - 
ei jai randasi registracijos lape.
- Programa, Pistoletų ir mažo kai. šau
tuvų bus remiamasi Tarptautinės Drau
gijos Šaudymo Įstatu. > ( International
Shooting) Wiesbaden Klarenthal, W.

Germany
- Programa šratinių šautuvų bus remia
masi Šiaurės Amerikos Trap ir Skeet

Įstatu
Visi mokesčiai siunčiami iš anksto P. L 
S. Ž. sąskaiton, kartu su registracijos la
pu, ne vėliau nustatytos datos - pritrū
kus registracijos lapų, rašyti ant pap - 
rasto popieriaus lapo .pasinaudojant re
gistracijos lapo forma.

ADMINISTRACIJA:
Rengimo Komitetas pasilaiko teisę išim
ti bet kurią klasę iš varžybų, arba su - 
mažinti medalių skaičių, neturinčiai pa
kankamai varžovų.

Balys Savickas, Al. Artičkonis, VI.
Rukšys

* Ištraukos iš (I. S. U) Įstatymų

PREMIJOS:

KLASĖS:

TEISĖ:
DALYVAVIMAS: 
MOKESČIAI:

ĮSTATYMAI:

REGISTRACIJA:

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ. NUO H,30 iki 12 vai. nakties.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albanel Cr., Duvernay. P.O. TEL. 669-8834

PRENUMERATA $10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

PUBLISHING COMPANY
TEL. 268-3071

PUBttS.itRS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 
636 EAST BROAD WAY • SOUTH BOSTON. MASS. 02127
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(tąsa)

Visi subruzklte, 
Žolyną skus kite 
Neatsipūskite, 
Neatslpūsklte.

Paukštelia giesmė
Dupleksą pirkite, 
Dupleksą pirkite, 
Dupleksu slrkite. 
Dupleksu mirkite.

VEYDRoDZ/ai

Pentinti stokite, 
Numaliavokite 
Ir vis kartokite, 
Ir vis kartokite.

Dirbkit, plušėkite, 
Bėkit, skubėkite, 
Su du plekšėki te, 
Sudupleksėkite.

(b. d.) N. Kvietine kas - Me Kwlethlns

Atėjo 1939 metai. Nuo rug- 
piūčio 15 d. atostogavau Pa
langoje. Atostogas vis rink
davausi rudenop, kai vanduo 
jūroje šiltesnis ir kai vasa - 
roto jų mažiau.

Per Palangą skraido lėk
tuvai iš Berlyno Į Maskvą ir 
atgal. Kalbų ir gandųįvairiau 
šių. Netrukus gaunu telefono
gramą, nutraukti atostogas ir 
grįžti į tarnybą.

1940 m. gegužės mėn. 1 d. 
gavau Įsakymą suj>asienlo 
policijos Eišiškės mokomu 
būriu palaikyti tvarką Aly
tuje, kur vyko raudonosios 
armijos Įgulų paradas. Su 
apskr. policijos vadu mjr.B 
sekame iš vienų namų balko
no paraduojančius. Prisista
tė ulonų pulko Itn. Andrius 
Šarupičius, kurio tikslas man 
paaiškėjo, kai raudonajai ar
mijai okupavus Lietuvą, aš jį 
Kauno stoty susitikau pulke 
po 11 truko uniforma.

Neramios 1940 m. birželio 
mėn. pirmos dienos. Buvau 
Eišiškės šaulių kuopos vadu 
ir ėjau paslepįp ^pqliqjjps 
mokomo būrio v-ko parei
gas. Pilna Įvairių gandų. 
Raudonarmiečiai pagrobia 
ir nukankina kelius mūsų pa
sienio sargybinius, kurie bu
vo aktingi šauliai. Šaulių kuo
pa, kurios pamatas buvo mo
komasis būrys, esame pilnai 
pasiruošę stabdyti priešą ir 
trauktis Varėnos link, kol su
sitiksim mūsų kariuomenę.

Deja, Įsakymas: priešą su
tikti kaip draugus. Visi nu
simena. Nervų nuraminimui 
išeiname su mokomu būriu 
sportuoti. Pasirodš baro 
viršininkas mjr. V. Kartu nu
einame ant kalniuko ir per 
žiūronus sekame žygiuojan
čią raudonąją armiją. Ubagy- 
nas. Pražygiavus raudonar
miečiams nuvažiuoju Į Kauną 
ir pasakau policijos depar - 
tamento direktoriui, kadgrįž- 
ti į Eisiškius negaliu, nes 
su mokomu būriu tekdavo ne 
kartą palaikyti tvarką, komu 
nistams bandant ąukeltl ne 
ramumus. Grįžtu Į savo Že
maitiją.

1941 m. birželio mėn. sė
džiu Kauno SD kalėjime 117 
kameroje. Pasiekia mus ži
nios apie vežimus. Kpt. V. 
ramina: "ir arklys dvėsda
mas spardosi"-priimu mor- 
zės abėcėle.

Karas. Antrąją karo dieną 
išsilaužiame iš kalėjimo. Ži
nojau kur paslėpti LŠS gink
lai 4r nuėjęs apsirūpinu 9mm 
FN,,Ęandau padėti Kauno ra
dio stoties gynėjams,bet la
bai mažai randu t savanorių. 
Esu paskiriamas Kauno mie
sto apsaugos Štabo viršininku 
o kai ima organizuotis ka
riuomenė - pirmuoju kuopos 
vadu. Bet vietoje nepriklau
somybės, raudonuosius oku
pantus pakeičia rudieji ir. 
šaulių organizacija neleidžia
ma atgaivinti.

DRABUŽIAI:

BATAI:

PIRŠTINĖS:
DIRŽAI:

Minkšti ir laisvia dengiantys varžovo 
kūną

Minkštos odos arba medžiagos, pusba - 
čial, batai
Teisė naudotis
Teisė- naudotis

KLŪPOM RUTULYS : (Knneling roll) Dydis iki 15 cm. 
pločio ir 20 cm. ilgio

ŠAUTUVAS: 5.6 mm. svorio riba 8. 0 kg.
TAIKIKLIAI: Metaliniai
KULKOS: Švino arba panašiai minkštos medžiagos
PISTOLETAI:* Svorio ir dydžio laisvas pasirinkimas , 

bet turi būti išlaikomas vienoj rankoj - 
gaidukas nuspaudžiamas tos pačios ran
kos pirštu, kurioj pistoletas yra laiko - 
mas. Pistoleto rankena negali praeiti 
rankos ryšelį, sudarydama į pagalbinę 

atramą
SKEET: Molinių lėkščių šaudytojams, šautuvo

prisidėjimas prie peties, prieš iššau - 
kiant molinę lėkštę- leidžiamas

ŠOVINIAI: Fabriko arba namų gamyklos ,bet pri
silaikant prie Trap and Skeet Įstatų dėl 
parako užtaiso ir Šratų dydžio.

Balvs Savickas 
ŠAUDYMO KOMITETO VADOVAS

TEL. 525 - 8971.

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL f-Q
ITRETAI- VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

79 Woodfield Dri vo, Ottawa, Ont.
• PRIVATI INDUSTRINĖ IR KOMERCINE STATYBA,

darbop otllokamos afilnlnfal Ir prieinamomis kainomis.
• Fnflnorlne & deslpnlnp patarnavimas. 1
a IN -GROUND Swlmmlnp Peel stetyb o( 10 y e ar py eranty).

 TEL-(613) 225*400 1 
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Hamilton
Vienintelis lietuvių

4 HUM

bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

TAUU

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ... 6%
santaupas ....................7 ką %
term, depozitus 1 m. 8 */4 % 
term, depozitus 3 m.
pensijų fondas ............  9% i
IMAME UŽ: •
asmenines paskolos .10% į 
nekiln. turto pask 9*A %

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $10,000,000.

toronto
A. LUKOŠIUS

joje Wassagoje.
Reikia pripažinti, kad šis 

jų pirmasis bandymas pilnai 
pas ite te Ino: stovykla pas tee- 
kė, ja susidomėjimas buvo 
didelis, dalyvavusieji buvo

POILSIO STOVYKLA
Daugeliui Iš mūs’4 teko 

girdėti apie praėjusią vasa
rą LNVyrų surengtą pirmą
ją stovyklą šeimoms, mums 
gerai žinomoje Tėvų Pran
ciškonų stovyklavietėje Nau- patenkinti. Vist stovyklavę
(1) Toronto Lietuvių Kamai, 1573 Bloor St. Vest, 

Toronto, Ontario, Canada M6P 1A6
Pasaulio Lietuvių Dienų informacijos būstinė 
Tel. 53 2-2 9 1 1 
Parduodami bilietai! V-sios Kanados ir JAV 
Lietuvių Dainų Šventės, Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių, PLD Didžiojo Susipažinimo (SeStadienlo) 
vakaro, PLD Užbaigiamojo (sekmadienio) banketo, 
Kelionės ’Jūratė ir Kastytis* laivu po Ontario 
ežerų ir Tautybių Karavano. /
Vakvynių Informacija ir rezervacijos i VI. Dauginis, 
tol. 5 33-11 21 (Dainų šventės dalyviams ir PLD 
sveSiams), K. BudreviSius, tel. 535-9755 
(sportininkams ir svečiams).

(2) Ętobiooke Olympium, 590 Rathbufn Bd.. Etobicoke.Ont. 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių Centras! krepėlnio, 
tinklinio, finalai (varžybos), plaukimo) lengvosios

~atletikos Ir lauko teniso varSybos (Etobicoke 
Centennial Park and Stadium).
Maple Leaf Gardens, 60 Carlton St,. Toronto. Ont. 
Dainų Šventė (Tonge-College požeminio stotis). 
Royal Tork Hotel, 1Q0 Front St, Wpst. Torontu 
(Poleminio Union stotis)iPasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas, Didysis PLD Susipažinimo 
Vakaras, Užbaigiamasis PLD Pokylis, Kanados 
Lietuvių Menininkų Paroda, Lietuvių Mokytojų 
Savaitė.
TT PranoiBkonų Prisikėlimo parapija ir vienuolynas 
1021 College St., Toronto, Ont.
Tautybių Karavanas! Lietuvių Ipavllijonas Vilnius 
Anapilis! Lietuvos Kankinių parapija 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario 
Savaitraėtis TėvlSkės Žiburiai 
šv. Jono Lietuvių Kapinės, Dickson Rd., Mississauga 
PLD pamaldos katalikams prie Laisvės paminklo

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(?)
(10)
(n)

Lietuvių Evangelikų Liuteronų išganytojo parapija 
Indian Rd.ir Bloor St. Weet kampas, Toronto, Ont. 
The St, George Campus, University of Toronto 
Sportininkų ir PLD švedų nakvynių bendrabuoiai 
Holiday Inn, 97° Dixon Rd., Rexdale, Ont.
Earlscourt Park, St. Clair Ave. West ir Lansdowne 
Ave. Futbolo Žaidynės.
Trinity—Bellwoods Park, Queen St. West-Gorevale Av. 
Lauko teniso varžybos.
Martin Grove Collegiate Institute 
50 Winterton Dr., Islington, Oni. 
KrepAlnio Žaidynės.
West Humber Collegiate Institute 
1675 Martin Grove Rd., Rexdale, Ont 
Tinklinio varSybos.

(15) New Toronto Secondary School 
350 Kipling Ave., Toronto, Ont. 
Tinklinio varžybos

(12)

(13)

(14)

/A|RPORT\___ _
fXuTdE*u’^1Ai’ yr;
U41IN6WK / 
\JR LAKTI-MCE W 
x SUB1VAV< 
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(16) Westway High School, 10 Penfield St 
KrepSinio žaidynės.
Vincent Massey Collegiate Institute 
lo5 Eringate Dr., Islington, Oni. 
Krepiinio žaidynės
Silverthorne Collegiate Institute 
291 Mill Rd., Islington, Ontario 
Krepėlnio Žaidynės.

6 PS).

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

jau tada vlenbals talpas įsakė, keliaudamas šion stovyklon 
kad panašios stovyklos kas
met būtų rengiamos.

Tokia pat stovykla todėl 
įvyksta ir šią vasarą. JT 
prasidės rugplūčlo 5 d. Ir 
baigsis rugptūčto 19 d.,taigi 
tęsis dvi savaites.

Viskas šiai stovyklai jau 
numatyta ir jai atatinkamai 
pasiruošta. Tikimasi, kad 
šiais metais ji dar geriau 
pas (seks.

ToroutoLN Vyrai šią sto
vyklą organizuodami, nesie
kia jokio pelno ar pan. Vis - 
kas daroma savo tautiečių 
patogumui, sutelkiant jiems 
galimybės ištrūkti iš juos 
supančios ir kartais įgrįsu- 
sios pilkos kasdienybės.

Aišku savaime,kad stovyk
los suorganizavimas, jos 
pravedimas, vis l su tuo sus l- 
ję darbai, pareikalauja ne
mažai darbo,energijos,pas - 
tangų, netgi pasišventimo. At - 
slranda nemažai ir Išlaidų . 
To tai jau niekas negali iš- 
vengti, be to aps įeiti. Joms 
padengti Ir Imamas mokestis 
iš kiekvieno, už patalpas, Ir 
ten gaunamą maistą. Visi Vakarais tenai laužai degs 
stebėjosi ten buvusiu pui - ir liepsnos,! mėlynąją erdvę 
klu maistu,kuris stovyklau
tojui kainavo 6 dol.dienai. 
Nežiūrint, kad pernai už 
maistą turėta net nuostolio, 
jis ir šiems metams palie
kamas ta pačia kaina.

Norintieji šią vasarą tenai 
stovyklauti, šįmet mokės 
trupučiuką daugiau už patal
pas, nes kitos išeities nėra.

Reikia pasakyti, kad viską, 
ką tik rengė ir planavo LN 
Vyrai, niekur jie pelno ne
siekė, viską apskaičiuoja , 
kad tik lygioms išeitų Tokia 
jau užsibrėžta linija,nes no
rima, kad savi tautiečiai pa
sinaudotų ir būtų patenkinti. 
Kurie dar nesusipažino su 
tais Vyrais, tai kviečiame 
tai padaryti ir patiems įsiti
kinti.
. Ar ir šįmet bus tokia iš- >^rus nuo HWY Į04‘ Šiaurę; 
kili nuotaika, kaip praėjusią 
vasarą, daugumoje priklau
sys nuo mūsų visų, kaip mes 
sugebėsime susikoncentruo
ti. Keliaudami į gamtą, ne - 
užmirškime ir reikalingos 
nuotaikos, nelaukime, kad 
vien tik kiti mums viską 
duotų, mus linksmintų, mus 
ant rankų nešiotų, saldžiau
siais žodeliais kalbintų. Vi
si, bent dalimi, prie to prisi
dėkime , ir tada pamatysime, 
kad stebuklai dar ir šiandien 
yra galimi.

Mūsų patarimas yra toks:

PASAULIO LIETUVIU DIENOS
1 9 7 8 B I H 2 8 L I 0 26 - LIEPOS 4

High Park Lauko Teniso Klubas 
Moor ši. West ir ItarkėlAe Dr.
Richview Collegiate Institute 
1738 Islington Ave., Islington, Ont 
Stalo teniso varžybos
Burnhamthorps Collegiate Institute 
76 Keane Ave., Islington, Ontario 
Krepšinio žaidynės

(22)

(23)

visus savo kasdienius rū
pesčius, visas bėdas, tave 
apsėdusias juodas mintis, 
visus sunkiai išsprendžia
mus reikalus- palik namuo
se, uždaryk kur nors giliai 
rūsyje. Netgi sugrįžęs, ne
skubėk prie jų atgal. Pama
tysi, kas gausis! Visai kitas 
gyvenimas prasidės,nes ta
vo kasdienybė praskaidrės . 
Bandyk suprasti, įsijausti, 
kokia nuostabiai įvairi, vi
liojanti, žavinti ir rami yra 
gamtos karalija, ypač ten, 
kur žmogus jos dar neap
nuogino, nesužalojo.

Surasti ramybę, atsikra - 
tyti visų bėdų, pabėgti iš nu
liūdimų ir mus dažnai apsė- 
dusios menkystės, vlenintė - 
lis ir gerai veikiantis vais - 
tas- tai pabėgimas į gamtą .

Yra sakoma: " Gamtos 
grožis, tai paties Dievo 
rankraštis, jo šventovė, sto
vinti prie kelio. Sveikink jį 
kiekviename žiede, kiekvie
noje gėlėje, kiekvieno švel
naus pavasariško vėjelio 
dvelkime. "

kils dainos posmai, padangė 
žėrės nuostabiu žvaigždžių 
gausumu.

Šios stovyklos rengėjai 
kviečia visus geros valios 
tautiečius registruotis, ir 
jau pradėti ruoštis.

Vietų skaičius yra ribo
tas. Vėluojantiems jų tikrai 
pritruks.

Visais šiais reikalais 
kreipkitės į LN raštinę tel: 
533-9030, arba dėl informa
cijų V.KULNYS, tel :769-1266.

Iki pasimatymo stovykloje!

LIETUVOS KANKINIU 
ŠVENTOVĖ PAŠVENTINTA

Prieš kelis metus Toronto 
Lietuvių šv. Jono parapija 
persikėlė į Mississauga 

;jmiestą, naujai kuriamą į va-

nuQ .RiWY Queen Elizabeth? 
Anapilio lietuvių vietovę. Ten 
jau yra klebonija, salė, Lie
tuvių Kapinės. Šiais metais, 
pavasarį , buvo užbaigta pas
tatyta ir Lietuvos Kankinių 
Šventovė-parapija. Jos šven
tinimas įvyko š. m. birželio 
mėn. 11 d. po piet su įdomio
mis ceremonijomis, vaišė
mis, koncertu ir reikšmin
gomis kalbomis, sveikini
mais. Dalyvavo aukštų dva
siškių, savų ir svetimų ir ci
vilių įvairių pareigūnų, or
ganizacijų atstovų. Visi buvo 
susižavėję, svetimšaliai nu -

PASAULIO LIETUVIU BENOKUOMENlS SEIMAS 
V KANADOS m JAV LIETUVIU DAINŲ ŠVENTĖ 
PASAULIO LIETUVIU SPORTINĖS ŽAIDYNĖS

Park Lithuania, Olenlaks ir Kasia 
gatvių kampas (Apie porų bloku nuo 
Bloor-Danforth poleminio linijos)
PLD pamaldos lietuviams evangelikams 
ši. Andraws Latvian Lutheran Churoh “ 
383 Jarvis St. ir Carlton St. kaapaa

Pirmutiniame ir didžiausiame MB A >1 A 
TORONTO LIETUVIŲ HAKAfVlA 
KREDITO KOOPERATYVE ---------

MOKA:
1 m. term. dep.

8’/a% už pensijų ir namų planų
7 % už taupymo s-tq .
7 ’/į % už spec, taupymo s-tą
6% už čekių s-tas (dep.)

IMA: 
9’/2% už asm. paskolas

9’/A% už mortgičius

AKTYVAI virš 19 milijonų dolerių it
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki “' 
75% įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamos 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 X vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 ’ 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 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

f * Automobilių
< * Komercinio.

533-1121 Walter Dauginis 822-8480 1
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W Visais kelionių reikalais
TORONTO. ONTARIO ' ’

tel 533-3531
Didelio pasisekimo sulau 

kė meninėje dalyje sol. G . 1 
aukštos Čapkauskienė su R. Strimaį- 

pąsireiškimais. čiu, padainuodami duetų. '10
Visi - savi it svetimi gyrė“ 

lietuvius,gi aš pats nespėjau f 
džiaugtis. Štai dabar rašy- ■ 
damas vėl apsidžiaugiau,kad

sistebėję lietuvių atsiektais 
laimėjimais, duosnumu, su
pratimu ir, aišku, i 
kultūros 
Prieš 10 metų Anapilio pla
nai buvo sapnas, svajonė(ne- 
įvykdoma, net vyskupas taip 
manė), šiandien- realybė . 
Planai įvykdyti, visa, kaip; aš esu LIETUVIS, 
ant delno padėta. Tokios tautos, kaip mes

Jau yra : didžiausios Šv. niekas neišnaikins - nei Sibi- 
Jono kapinės, Anapilio salė 
(tūkstantinė vietų), klebonija, 
savaitraščiui 'Tėviškės Ži
buriai“ patalpos, o dabar ir 
Šventovė moderniškos staty- tisos ilgos laimės nėra, kaip 
bos, dr. arch. A. Kulpavičiaus 
projektuota, lietuvių inžinie
rių, kontraktorių įvykdyta . 
Čia jautiesi, lyg rojuje, taip 
viskas sava,Lietuviška, šird
žiai miela.

Šventinimo apeigas atliko Rinkūnu, Aušrotų šeima,Šče-į 
šv. Sosto pronuncijus Kana - pavičių, bingo organizato- 
dai J, E, arkivyskupas Angelo rius V. ir daug, daug kitų 
Palmas, asistuojant mišiose brangių lietuvių,kurie remia 
vysk. Vincentui Brizgiui ir didelius religinius ir tauti- 
arti tuzinui lietuvių kunigų . 
Pamokslą pasakė Toronto 
vysk. Thomas B. Fulton'as 
( lietuvių draugas, kuris ne
tikėjo kun. P.Ažubaliui prieš 
10 metų, kad Anapilio projek
tas bus įgyvendintas . Vai-:1 
šių metu salėje šią paslaptį 
atskleidė).

Pamaldų metu buvo gro
jamas komp. St. Gailevičiaus 
sukurtos mišios, Veni Crea
tor giedojo sol. V. Verikai - 
tis su R. Strimaičiu, o so-i 
lo Alleliuja-sol. Gina Čap - 
kauskienė.

Po šventinimo ceremonijų 
vyko vakarienė su vynu Ana
pilio salėje. Svečių buvo virš 
650. Visų nuotaika buvo iš
kili.

Pasakyta daug kalbų, svei
kinimų. Jų tarpe reikšmingą 
žodį pasakė J, E, arki vysk. A. 
Palmas, paberdamas daug 
komplimentų lietuviams: 
"Lietuviai gavo iš Kanados , 
bet jie daug gera ir davė 
kraštui". JAV konsulas Mr . 
Diggins žavėjosi lietuviais ir 
pasidžiaugė, kad Amerika 
daugiau lietuvių turi, kaip 
Kanada.

i 
ro Gulag Archipelago, nei ’ 
Dachau KZtai. *

Kiekviena tauta turi lai- ‘ 
mingų ir tragiškų laikų. Iš - ' 

nėra ir nelaimės. ‘' 13 TDėl Anapilio projektų į- 
vykdymo daugiausia nuopel- jį 
nų priklauso klebonui kun... 
P. Ažubaliui. Jo pagelbinin- 
kai- komitetas su pedag. A.

nius. planus ir juos įvykdo.
Vienybėje - galybė !

NL spec, kor. J. Karka

i 
i

M LIETUVIU NAMAI
Praeito Sekmadienio Po

pietėje dalyvavo per 200 
asmenų. Svečių knygoje pa
sirašėm. A. Pakalniškiai iš 
Chicagos, dr. V. A. Pliopliai 
iš Rochfordo ir A. Šaknys iš v 
Lietuvos.

Lietuvos okupacijos ir Si-** 
birinių Trėmimų minėjimąs 

pamaldos įvyko biržello/13 
d. Šv. Pauliaus anglikonų ka
tedroje. Gedulingas ekume- f 
nines pamaldas laikė: lietu - I 
vių vysk. Vincentas Brizgys, 
latvių vysk. Arnold Lūsis , 
estų vysk. Kari Raudsepp, 
asistuojami visų trijų tauty
bių kunigų. Giedojo jungtinas 
Varpo, ir Prisikėlimo para
pijos choras,vadov.Jono Go- 
vėdo ir Eugenijaus Krikš
čiūno, estų Vyrų choras-H 
mišrus latvių chorais. .

LN nario įnašus įmokėję® 
A. Zender- $5) (papildė 
$100) ir V. Čuplinskas 
(papildė iki $ 194. 50). ?' 1

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Migracija Floridon - Dr. J. Saikeli*

( tęsinys ) aktyvūs nejudomo turto par
davėjai. Iš profesionalų -Daugiausia lietuvių yra

Čia vienas gydytojas- Vaičaitis- 
priskaitoma ne mažiau kaip 
180-200 kiemų. Keliasdešimt atsikelia ligoninėse ir nei
namų yra St. Petersburg 
Beach ir kitose vietovėse.

Ankstyvesnės kartos lietu
viai daugiausia randasi pa
čiam St. Petersburg centre. 
Jie ten turi neblogą Klubą . 
Kitas Lietuvių Kiubas -St. 
Petersburg Lithuanian Ame
rican Club- randasi žymiai 
toliau nuo minėtų, tirščiau 
lietuvių apgyventų vietovių . 
Čia ir glūdi prieš akis šiai 
lietuvių kolonijai svarbus 
uždavinys: pelningai likvi
duoti abu Klubus ir nusipirk- 

’^ti ar pasistatyti patogioj 
daugiau lietuviais apgyventoj 
vietoj, didesnį ir geresnį 

.. life tuvių centrą. Jeigu jau 
V pernai St.Petersburg’o Lie - 

tuvių Klubas, turėdamas a - 
pi e 400 narių graži ai padidi
no ir pagražino savo patal
pas,panaudojant virš 100. 000 
dolerių ir dabar tebeturėda
mas apie 17.000 dol. skolos, 
tai tokiai pajėgiai, aktyviai, 
dosniai ir didėjančiai kolo
nijai nebus neįmanoma įgy - 

^vendinti svarbų projektą.
- Maloniai nuteikia, ypač , 
ekonomistus lietuvius, ne
mažas skaičius ir gana pa- 
siturinčių verslininkų, atvy
kusių net iš Kanados. Dau
giausia yra motelių savinin
kai (apie 10). Jų tarpe tau
tiečiai Zibartavičiai iš Del
hi (Fargo motelis), Maciaiis 
iš Toronto (Park Plaza) ,Dlr- 
siai (Rusa Mary), Ulbinų(iš 
St. Catharines) dukra su vyru 
(Folly Roger), Bližgiai(Dol- 
phin Hotel, Rita Motei),Ma - 
žeikos Motei, M. Keraitis 

.( Grand Morris), Jonelis
( Motelis Gulfport'e), Deks- 
niai-(Nida apart.), Balčiūnas 
-yąsarnamis, Staupas(išnuo- 
muojami kambariai), Stel
la ir Antanas Mlneikai (Sea 
Lore Motei), Regina Verba 
( Tropical Shore) ir keletas 
kitų. Daugiabučius namus 
turi Valauskai, Bobeliai, Ur
bonai, Victoria Jawubson ir 
kt. Radvilai turi St. Peters
burg Beach restoraną Peli - 
can Dinner. Grigai turi Me
no Galerija; dvi kepyklos , 
laidotuvių namus. Angelle 
Kąrnius ir Alfonsas Plepys-

susispietę Gulf porte.
dirba ligoninėj ir nuo liepos

DARNI VEIKLA
St.Catharines neperdedant 

galima pavadinti lietuviškos 
veiklos tvirtove. Tiek ne
daug žmonių, o veikla atrodo 
neišsemiama, ir tai nuo pir
mos šios bendruomenės įsi
kūrimo dienos-taigi jau 30 
metų.

Per tą eilę metų ko čia 
nėra buvę? Kanados Jaunimo 
Kongresas, Krašto Valdybos 
Suvažiavimas, visad puikiai 
praeinančios Lietuvių Die
nos, garsiosios Joninės , 
Gintaro Ansamblio apie 3 C 
žmonių choras, beveik nuo 
pat pradžios tautinių šokių 
grupės,kelios organizacijos, 
Vynuogių Paradai, Folk Art 
Festivaliai, stiprus dalyva
vimas kanadiečių spaudoje 
ir tai ne vienu kitu, bet de
šimtimis rašinių, nušvie
čiančių tikrą Lietuvos ir lie
tuvių veidą. O kur tautiniai 
minėjimai, kurių nė 
nepraleidžia ši gaji 
ruomenė ?

Be abejo, garsi ši
ruomenė ginčais, diskusijo
mis,straipsniais lietuviško
je spaudoje, nes tik kapuo - 
s e teturi būti tyla. . . Vienas 
yra parašęs net stambų vei
kalą- knyga iš Lietuvos ne
priklausomybės kovų. Čia 
lietuvių sumanymu įsikūrė 
ir pirmoji Pavergtų Tautų 
organizacija,dabar jau visos 
Kanados rėmuose, tuo link
dami ir į pasaulinę P. T. or
ganizaciją.

Šiuo metu veiklos pažibą 
sudaro Nemuno Ansamblis ,
įsisteigęs prieš keletą metu teisingų žodžių, jei būtų nuo 
Tebeveikia ir kelios organi
zacijos, įrodydamos savo 
patvarumą, lietuvybės darbo 
pastovumą. Visos organiza
cijos, išskyrus Vilniečių 
Skyrių, veikia po bendruo-

vačiai dirbti dr. K. Bobelis. 
Daktarai pensininkai-Labo
kas, Petrikas. Yra keletą 
dailininkų. Pasirodo mėne - 
sinis vieno lapo net penkių 
redaktorių redaguojamas 
Floridos Amerikos Lietuvių 
biuletenis. Laikas nuo laiko 
pasirodo Petro Pociaus lei
džiamos Floridos Lietuvių 
Žinios.

Dvasinio, patriotinio lie
tuvių gyvenimo puoselėtojai 
yra aktyvūs visuomenininkai, 
tolerantingi, aukštos erudici
jos, gražiakalbiai; prel. J , 
Balkūnas, dail. A. Rukštelė , 
J. Kleiva. Taip pat gražiai 
pasireiškia dailininkai J. Juo
dis, Vaitiekūnas, Aldona Va - 
lis, dantistė ir agronomas 
Zeibiai, 
vidienė, 
vienė ir 
zentuoja 
lietuvių 
bius p. Vaičaitienė, kankles, 
gamina p. Vaičaitis.

Vokalinio meno puoselėto
jai darbščiai ir produktingai 
pasireiškia - muz. P. Armė
nas, Alena Rukštelienė, Al
bertas Mateika, Gražina Jo- 
zukaitienė.

Lietuviai Pranciškonai tu
ri savo buveinę St. Peters
burg Beach ir aptarnauja 
lietuvių religinio gyvenimo 
sritį,.. Buveinei va
dovauja Tėvas Tadas Degu
tis. Paskutiniu laiku susit - 
vėrė Šv. Kazimiero Misija , 
kuri, padaugėjus aktyves
niems lietuviams katalikams, 
galės išsivystyti į savistovią 
lietuvių parapiją.

Nuo 1977 m.gruodžio mėn. 
pradžios vyksta 1 vą|, p. p. menės i: sparnu, kas ir tu

J J- ri^atf’fietluV^bė^ darbo vle-r7<kaištus, tempiant bendruo-
ningurtiojtia ‘lorganižūbtumo menės air kurios organiza- 
pagrindas.

Retas st. katarinletis ne
palaiko lietuviškos spaudos . 
Dažnas yra užsisakęs abu 
kanadietiškus laikraščius , 
neretas turi dar kelis Ame
rikos lietuvių laikraščius, 
žurnalus, o knygas beveik vi
si po daugiau ar po mažiau, 
bet perka. Vienas asmuo 
plačiai dalyvauja amerikie - 
člų lietuvių spaudoje, ir jau 
visa eilė metų.

Turbūt, nėra čia lietuvio , 
kuris neaukotų lietuviškiems 
fondams, keli visad auko
ja stambiom sumom. Para
ma pavergtos Lietuvos ti-

Nemunas" tautinių šokių Lietuvių Dienoje Hamiltone Nuotrauka J. Aušroto

akademikės O. Gal- 
Kačinskienė. Klei- 
kt. Gražiai repre- 
įvairiose parodose 

audinius- rankdar-

kas “sekmadienį Iiętųy.i)U pąr. 
maldos Holly Name anglų 
katalikų bažnyčioje, Gulf - 
port'e. Iškilmingos mišios 
dažniausiai atnašaujamos 
trijų dvasiškių: prel. J. Bal
kono, vienuolio Tado Degučio 
ir kun. kleb. J. Gasiūno . 
Pastarasis, kaip pensininkas, 
gyvendamas privačiai, bai
gia parengti plačią vysk. K. 
Paltaroko monografiją.

( bus daugiau )

Kailiu siuvėjas
• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laiku saugojimas

(Storage)'

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

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Šulinskas i Son tel. 389-057 1.

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias pat orėj os Ir darbo atlikėjas jums gall būti stogdengys Guy 

Ttlchordl,kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darbo atlieka sąžiningai
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statot*" 

JB MM
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vieno 
bend-

bend-

kintiems vidutiniškai per 
metus -siekia 1000 dolerių, 
proporcingai - vieną pir
maujančių vietų visoje Ka
nadoje. Kur tik vyksta koks 
didesnis lietuviškas judėji
mas, ten mielai ir efektingai 
dalyvauja st. katariniečiai . 
Jie pasiekia lietuvių šventes 
Čikagoje, Hamiltone ar kur 
kitur.

Priešingai, kaip kad mano
tolimesnių vietovių lietuviai, ir 
sugyvenimas šioje bendruo
menėje yra labai geras. Ne
galima užsileisti vienam ki
tam amžinam zirzliui- iš to 
ir spaudoje susirėmimai.Jei 
būtų užsileista, jei būtų bi
joma, kitą sykį . ir labai ne-

mingas,kaip paprastai būna. 
Už šias pastangas jos nėra 
tinkamai įvertinamos nei 
mūsų, nei kitose bendruome
nėse, o turėtų būti įvertintos 
ir pagerbtos šalia žymiausių 
veikėjų.

Ypač didelį darbą turėjo 
atlikti šių pietų Valdyba, nes 
teko atšvęsti 60 metų Lietu
vos nepriklausomybės su
kaktį. Atšvęsta buvo geriau 

reikšmingiau, negu kad
buvo galima tikėtis. Tapo 
pajudintas visas miestas .ja
me aukštai iškelta lietuviš
ka trispalvė. Minėjime da
lyvavo apie 300 lietuvių, ko 
iki šiol čia niekad nėra bu
vę. Atvyko net seniai regėti 
lietuviai. Gražiai atlikti vi
si kiti tautiniai minėjimai.jų lendamą į skyles, tai 

šios bendruomenės veikla 
seniai būtų mirusi.

Klek sunkiau dėlto ir su 
kasmetinėm Bendruomenės 
Valdybom. Kitam sunku pa
kelti neužtarnautus prie-

Gerai tapo įsijungta ir į tik 
praėjusią Folk Arts šventę, 
dalyvaujant parade, suren
giant gerą "Open House " , 
kuriame dalyvavo pilna di
delė salė svečių, gerai pasi
rodė Nemuno Ansamblis, lie
tuviška meno bei tautinių 
rodinlų paroda.

Ar visa tai pasigyrimas ? 
Ne. Turime žinoti ir su
prasti, kada dirbame gerai , 
kada ne. Gerai ką atllkę- 
pasi džiaugiame spaudoje su 
kitų vietovių lietuviais,nes 
vlstiek tai bendro laisvės 
fronto veikla. Tik tokiu būdu, 
bendrom jėgom veikdami , 
laukiame ir tikrai sulauksi
me išsivadavusios mūsų tė- 
vybės iš sunkios sovietų-ru- 
sų priespaudos. Kor.

Montreal

cijos vežimą, tad nelengva 
su Valdybom, ir vis eina 
sunkyn. Šiaip geras lietuvis, 
bevelija geriau kitus paplak
ti, negu imtis konkretaus 
darbo. Tuo būdu Valdybos 
dabar jau kuris laikas suda
romos, surandant pasiaukoti 
linkusius žmones.

Kartą tokią valdybą suda
rius , ji dirba pasigėrėtinai . 
Ją remia visi, kas tik gali . 
Ambicingos mūsų lietuvės ne. 
tik , įeina į 
kartais jas 
pačios, bet 
šeimininkių 
renginys

valdybas, netik 
sudaro vienos 
be jų paramos 
reikaluose joks

nebūtų toks sėk-

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

FUNERAL HOM.

Wilson & Sons Inc
123 MAPLE BLVD. 
CHATEAUGUAY

5784 VERDUN AVE 
VERDUN. QUEBEC

TEL 691 4760

33333E

Jette & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

Visi kiti vandentiekio ir
------ šildymo taisymai ir nauji
* I įrengimai. Gazinių. prie- . 

monių pardavimas ir įren- 
-I girnas. Atstovaujame — 

Hydro - Quebec išnuoma- 
vimui karšto vandens tie-

(pyL. kimų. Veltui įkainavimas. 
Jettė & Frėre Ltėe 

Plumbing 8<"Heating kontrektorius.

___________140-2e AVENUE - 366-0330

KRONIKA;
• Laima ir Stasys Rutkaus- • LITO vedėja Regina Ple
kai džiaugiasi naujagimiu’ čaitienė su vyru Juozu yra 
sūneliu Aru, taip pat ir jo ‘išvykę į Lietuvą keliom sa - 
sesutė Venta bei Skučų ir vaitėm. ; ,, 
Rutkauskų šeimos.
e Ignas Gurčinas iš Ka - 
lifornijos,pasiėmęs grįžtan
čią žmoną iš Lietuvos New 
Yorko aerodrome, buvo už
sukę pas seserį ir švogerį 
J. P. Baltuonius, LaSalle.

NAMAI . APARTMENTAI. 
ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALTRUKQNIJ

445 Jeon Tolon W, Sult* 305.Mll. 
Teh 273.9181-2.3. Rts.737-0844

^t^KEITH BUILDING MAINTENANCE

NAMU REMONTAS

Taisymas stogir įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
Tel. 363- 1 620.

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

kelnėms—
pristatant

ir atsiimant
M. PHILIPPE IZZI —

SKAMBINKIT - 3 " 7 1 C5
NETTOYEURS CLEANERS 

..............7661-A CENTRALE 

495-90e AVĖ

)
coln / corner Bayne 365-1143 
_ 29 55 Allard Street, Ville Emard

- --------------7 66-2667.

7 p si.

ĮAUfcMT ĮMiaassŪLT _ —

Chrysler e Monaco e Charger o Dodge a Dart 
5*>ort e Swinger a fecial • Sedan • Tracks 
7835 Boul. Laaalle. La Salio. P.O.

Tomsku
Mechoniauotos rotų Ir kitų dalių reguliavimas. liorės(Body) taisymas ir 
dažymas naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. Krpipkites - 
pe l a Ver endry e , pre Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7
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NL REIKALAI
NL laikraščio gegužinė 

įvyks rugpiūčio 27 d. sekma
dieni, F. Skruibio vasarvie
tėje. Tai bus paskutinioji 
Šios vasaros gegužinė, todėl 
laikraščio leidėjai-Spaudos 
B-vės 'Valdyba- tikisi gau
saus dalyvavimo.

Praeitais metais tuo pačiu 
laiku vyko gegužinė, ir l ją 
montrealiečiai lietuviai bu
vo labai skaitlingai suvažia

vę. Daugelis pageidavo ge
gužinę ruošti ankščiau, bet 
šiais metais, vykstant dide
lėms iškilmėms Pasaulio 
Lietuvių Dienų Toronte pr o- 
ga, nebuvo sukrusta ką nors 
prieš jas organizuoti. Dabar 
visi sekmadieniai liepos ir 
rugpiūčio mėnesiais yra už
imti, tad ir šiais metais už
baigsime vasarėlę paskuti
ne gegužine. NL

SKAUTAMS

GINTARO ANSAMBLIO 
naujieji vadovai, Rasa Luko- 
ševičiūtė - tautiniams šo
kiams, Algis .Lapinas - mu
zikai, abu išaugę su Gintaru 
ir Ina Kličienė- dainavimo 
vadovė, dirba Gintare nuo jo 
pradžios. Įvykusiame posė
dyje p. p. Čičinskų namuose, 
bendrais bruožais vadovai 
nusakė savo veiklos planą.

Šią vasarą Gintaras pasi
rodys birželio 14 d. minėji
me ir liepos 16,18 ir 19 die - 
nomis EXPO Tautų Pav ilio- 
ne.

Nuo ankstyvo rudens pra-' 
dės ruošti naują programą 
ir tikisi iki pavasario pasl-

L K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA birželio 24 d., šeštadi enk 7 vai. vok oro 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

RENGIAJonines-
VISU MONTREALIO LIETUVIU - JONU- JONIU PAGERBIMĄ

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

Įėjimas: 5 dol. asmeniui.

Rengėjai

- Dar yra laiko užsiregist
ruoti į Skautų Tautinę Sto
vyklą, kuri Įvyks rugpiūčio 
13-26 d. d. Paxton, Mass. , 
U. S. A. Registracijos mo
kestis yra 20 dolerių(U. S.), 
ir kaina už stovyklą - 120 d. 
(U.S.).

Transportacija bus parū
pinta Geležinio Vilko ir Ne
ringos Skautų Tuntų.
- Baltijos Stovyklavietėje 
bus pravesta Skautų Stovyk
la nuo birželio 29 d. iki rug
piūčio 5 d. Vadovai, kurie 
norėtų dalyvauti, prašomi

susisiekti su tuntininkais.
- Geležinio Vilko Tuntas 
yra įsitaisęs būstinę Nepri - 
klausomos Lietuvos laikraš
čio patalpose. Čia bus laiko
mos knygos, inventorius ir 
pravedamos sueigos.

Ta proga Tuntas dėko
ja NL Valdybai už rųalonų 
leidimą naudotis patalpa.
- Dėl informacijų apie sto
vyklas ir kitais skautų rei
kalais skambinkite Almai 
Drešerienei 768-5823 arba 
Gintarui Nagiui 277-7868.

G. N.

ruošti koncertui, Gintaro de
šimtmečiui paminėti ir pra
dėti naują savą dešimtmeti , 
dešimtmetį antrosios Ginta
ro generacijos.

Šiuo metu Gintare yra 56 
nariai, iš jų 11 muzikantų, 9 
dainininkės, o šokėjai- visi. 
Zigmas Lapinas pasiliko pa
tarėjo rolėje ir greičiausia, 
jam prigis užvaizdos titu - 
las. Repetuoja kartą sa
vaitėje grupėmis ir visi 
kartu.

Gintariečlų Tėvų Komite
tas, kuriam pirmininkauja 
Juozas Piečaitis. galvoja, 
kaip atpalaiduoti Gintaro va
dovus nuo galimai daugiau 
ūkinių darbų ir išvykų orga
nizavimo.

Yra galimybė Ansambliui 
su Quebec'o parama aplan
kyti Įdomesnes provincijos 
vietas su pasirodymais, kai z 
tik turės užtenkamai prog
ramos. Tėvų Komitetas no
rėtų matyti Gintaro dešimt - 
mėtį atšvęstą teatro patal
pose.

Šią vasarą gintarieėiams

numatyta išvyka Į Lac Sil- 
vere liepos 8-9 dienomis.

Į sekančius Komiteto po
sėdžius bus kviečiami ginta- 
riečių grupių seniūnai.

I.M.

BIRŽELIO TRAGEDIJA 
PAMINĖTA

The Baltic Federation of 
Canada- Quebec Branch-es
tai, latviai ir lietuviai labai 
vykusiai suorganizavo 37-ą- 
ją Išvežimų sukaktį.

1941 m. birželio 14-15 d. d. 
Ištrėmimai-'Išvežimai Sibi
ran nekaltų žmonių neuž
mirštamai byloja apie ko
munistų okupacinio rėžimo 
žiaurų Žmogaus Teisių ne 
tik pažeidimą, bet ir visišką 
sunaikinimą.

Baltų tautų žmonės Mont- 
realyje gausiu dalyvavimu 
š. m. birželio 14 d. vakare 
Mary Queen of The World 
Katedroje susikaupę ir pa - 
garbiai išklausė specialių 
pamaldų. Jose muzikinę da
lį, galima sakyti, ištisą kon
certą .išpildė visų trijų tautų

meninės pajėgos. Ypač gra- proga pasakytos atatinkamos 
žiai ir nuostabiai skambėjo kalbos. Mūsų jaunieji-tau- 
Aušros Vartų parapijos Cho- tinių šokių grupės,kitų sam- 
ras tokioje erdvioje švento - būrių bei organizacijų atsto-
vėje. Su Įkvėpimu, geroje a- vai visų trijų tautybių, su 
kustikoje skambėjo pagrindi- plakatais dėl jų tėvų gimtinių 
nis šių pamaldų žodis,tartas okupacijų, ir ten Žmogaus y""- 
kun. kleb. J. Kubiliaus, SJ. Teisių laužymo,demonstravo

Pamaldų užbaigiamasis , | eisena. Plakatai skelbė:
" Rusai, lauk iš <Lietuvos , 
Latvijos ir Estijos".

Daug dėmesio atkreipė Į 
juos miesto centro praeiviai 
lir pravažiuojantieji, nes

trumpas ir santūrus žodis , 
tartas KLB Montrealio A- 
kės pirm. inž. A.Kličiaus, 
gražiai nuskambėjo didžiu
lėje Katedroje.

Prieš pamaldoms vyks- jiems buyo įteikiami infor- 
tant, Dominion aikštėje, prie maciniai, geru tekstu pa- 
paminklo buvo padėtas Žu-, ruošti atsišaukimai. Tad ir 
vuslems ir Nukankintiems po 37 metų Išvežtieji Slbl-' 
prisiminti gėlių vainikas, ta ran nėra pamiršti. prp .

Vida Burbaitė - Gorienė Mc Eugenijus - Petras Bunys 
Gili universitete baigė Che- Concordia universitete įsigijo 
mijos fakultetą su honours ir Bachelor Arts mokslo laipsnį, 
gavo Bachelor of Science dip- jjs yra baigęs Lituanistinę Mo- 
lomą.Vida yra baigusi Lituani&kyklą ir dalyvauja lietuviųveik 
tinę Mokyklą ir dalyvavo su loję. Taipgi jis yra geras 
jaunimu Įvairioje lietuvių "Tauro" krepšininkas.

((MONTREAL WEST

veikloje.

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas— • —

1440 rue Ste-Cathevinc Onest 
Suite 600

Tel: 866’8235, namų 488- 8528

• Kariūnas Edvardas Lukas, 
Kazio sūnus, atlieka prati
mus St. Jean kariuomenės 
įguloje. Jis yra baigęs pir
muosius metus Military 
College British Columbia, 
kur ir tėvai dabar gyvena.

AUTOMOBILE
Poittbc ★ Buick ★ Aitru

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAt GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI f

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS,

LEONAS GURECXAS
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J

DR. V. GJRIOnIENK
Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P-Q.

Tel. 932- 6662. namų 737- 9681.

5330 L*AsaoM^vioH Blvd. 

Montreal,

Tbl 265*3536

Dr. A.S. Popieraitis
R. A.. M.D.. C.M., M.Sc., L.M.C.C^ E.R.C.S.fc'

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

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a .m. 6-to 10 p.m.i Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubu, ir n.k ainuoj anti . pristatymas 
7626. rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742
1

365-0505

R
ADVOKATAS

. ISganaitis, ba. bcl

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suit. 627, 3 PI act Vi//. M<r/o, 

Montreal, Qutbtc H3B 2E3
Tai. (514)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLERgBJU, B.C.U
' “ V,.

168 Notra Dama Straat E.juita 205.
Tai: 866-2063; 866-2064

8 psl.

Manager 
(Lietuvi» at,tovos)

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manage!*, 

LEO GUREKAS

mu montrea! west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

Greitas ir tikslus patarnavimas!

GAISRAS •

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

RAS ADAMONIS
C. I. B.

AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

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

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

-------------------------------------------------------------------- ------ ----------

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

AMtMUMtMT - HIKHITuai

PARDAVIMAS

ĮVAIRIŲ,

BALDU

PER

10-3
10-3

814%
8’/2%

.7%

.6%

DUODA PASKOLAS 
asmenines 
nekiln. turto 
tnvestacinės

3 

AUKŠTUS

10-8
10-8
9- 1

9.30-1
ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 

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

9’/z%
9V4%

10%

AKTYVAI — viri 14 milijonų 
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 
pensijų ir namų s-tas 
taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniai* 
Šeštadieniais 

į 
Sekmadieniais 

Skyrius

Nekilo, turto 
Čekių kredito 
la vestacines nuo

——— ■ . ■■ i i .<
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8.29 %
8.5*
9% .
9,25%
9,5%

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

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 10.5%

10.0% 
12.0% 
10.5%

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas 
UŽ pensijų planą 
Terrain, ind. Įmetama 
Terrain, ind. 2 metams 
Tenrain. ind. 3 metams Nemok, gyvybe, apdr. 1M $10.000
Duoda nemokamą gyvybė, apdr.u- paskolos suma 
dą iki $2,000 ui taup. std* suma*. pasuotos "‘■i-

KASOS VALANDOS 
1465 De Seve SL, pirmadieniais, antradieniai* ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniai. Ir penktadieniai, nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniai* nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniai* nedirbama 
vasarą nuo gegulė. 15 6- Md spalta 15 d. ir' per Tisu. Uituosius sa
vaitgaliu*.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v, vakaro.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. -r ■ m %/inn 
M6H 1A8 • Tel. M2-3SUU

LEFEBVRE & ROBERT
INC.

KRAUTUVES

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

o Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE 363-3887
I 7843 CRNTRALM 388-1383 (DKCORATION)

8

8
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