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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Būdamas stiprios sveika
tos, užklaustas dėl savo am
žiaus, kuris galėtų neleisti 
jam užbaigti savo planų, ge
roje nuotaikoje ( priminęs 
kad visa jo giminė yra ilga
amžė, pasiekusi virš 90 m.

SOVIETAI TEISIA 
DISIDENTUS

Sovietai pasirinko tą pačią; 
dieną teisti du žinomus žy - 
du disidentus Anatoly Šča • 
ransky ir Aleksandr Gins- 

— burg, vienus iš aktyviausių 
Helsinkio grupės žmonių. 
JAV ir Kanados diplomatų 
nuortione, Sovietai juodu tei
sia tuo pačiu metu, norėda 
mi padaryti didesnį įspūdį, 
ypač po prezidento Carter’io 
griežtesnio pasisakymo dėl
Sovietų Žmogaus Teisių ne
silaikymo.

Neįprastas Sovietų gestas: 
jie praneša, kad užsienio 
korespondentai bus du kartus 
į dieną informuojami apie 
teismo eigą. Tai reiškia, 
kad užsieniečiai į teismo sa
lę nebus įleidžiami.

Ščaransky yra 30 m. am
žiaus kompiuterių programi- 
ninkas, kaltinamas už infor - 
macijų davimą ČIA, ką pats 
Carter’is griežtai paneigė.

Kaip gaila, kad visa eilė 
disidentų, lygiai taip pat ko
vojančių ir ne kartą nukentė
jusių už Žmogaus Teises (tik 
prisiminkime paskutiniu 
metu nuteistą Gajauską)va - 
karų valstybių spaudoje ne
sukelia tokio furoro. . .

Po dviejų dienų vykusių 
tardymų, BBC radio paskel
bė, kad Sovietai įtraukė ir 
trečią disidentą teisman — 
lietuvį Viktorą Petkų Vil
niuje. Jis apkaltintas prieš - 
sovietine veikla, jaunimo 
girdymu ir tvirkinimu, buvo 
norėjęs įstoti į kunigų semi- 
nariją(ar tai nusikaltimas ?) 
Ir esąs homoseksualas. No- 
Tint mušti- sovietai 
visada ras.

Prez. Sandro Pertini

lazdą

Karo

NAUJASIS ITALIJOS 
PREZIDENTAS

Antrojo Pasaulinio 
metu buvęs Italijos rezis
tencijos lyderis Sandro Per- 
tini, 81 m. , davė prezidenti
nę priesaiką. Pirmasis so
cialistas prezidentas Italijo
je prisiekė išlaikyti tau- 

/tos savarankiškumą, įsijun - 
giant į didesnę veiklą Euro
pos tautų tarpe.

Pertini tapo prezidentu, 
kai prez. Leone, krikščionis 
demokratas atsistatydino 
birželio 15 d.,, po didelės 
kairiųjų kampanijos spaudo
je, apkaltinusios jį korupcija 
ir kyšių ėmimu.

Po Pertini priesaikos, pa
gal tradiciją, krikšč. demok
ratas premjeras Andreotti , 
įteikė savo vyriausybės re
zignaciją, bet Pertini atsisa
kė priimti.

Pertini savo politinę filo - 
Sofiją paskelbė 10 min. kai - 
boję parlamente. Jis sakė , 
kad turįs ginti tautos vienybę 
ir nepriklausomybę, res
pektuodamas tarptautinius 
įsipareigojimu.

LITHUA.NIE IN D/E PENDANT E • INDEPENDENT LITHUANIA

1978 m. LIEPOS - JULY 12 d.

BENDRUOMENYBĖS

"FREE PISTOL" Pistoletai, 22 kal. 600 medalis

PASAULIO LIETUVIU DIENOS
PASAULIO LIETUVIU BENORJJOMENĖS SEIMAS 
V KANADOS IR JAV LIETUVIU DAINŲ ŠVENTĖ 
PASAULIO LIETUVIU SPORTINĖS ŽAIDYNĖS

P. L. S. Ž. ŠAUDYMO DAVINIAI, 1978 m. Birželio mėn. 29-
Liepos mėn. 1 d.

Batys

IVAŠKA D. Rymantas ( 
TAMULAITIS Vytautas. 
BENAS Alis

Boston 
Toronto 
Cleveland

274
235
233

auksinis 
sidabrinis 
bronzinis

"ENGLISH MATCH" Šautuvu gulom,. 
.22 kai.

ŠOSTAKAS Jonas Detroit
ŠE PUTA J. Vitalis "
PULTINEVIČIUS jonas Omaha

600
581
579
520

auksinis 
sidabrinis 
bronzinis

JAUNUOLIS
JANUŠONIS Dainis Toronto 412 sidabrinis

"FREE RIFLE" Šautuvu trijų padėčių, 
.22 kai.

ŠOSTAKAS Jonas Detroit
ŠE PUTA J. Vitalis
PULTINEVIČIUS Jonas Omaha

1200
1087
1072
973

auksinis 
sidabrinis 
bronzinis

"TRAP" Šratinis Šautuvas 
S VILAS Vytautas 
ZALESKIS Andrius 
KONTRIMAS Algis

Hamilton 
Toronto 
Hamilton

100
93
92
92

■vu . -
auksinis 

sidabrinis 
bronzinis

"SKEET" Šratinis Šautuvas 100
KUCHALSKIS Eugenijus Toronto 94
NEMICKAS Kęstutis Syosset, N. Y. 92

auksinis 
sidabrinis

CANADA - MONTREAL - (Establishedi!94 1)

merikos Lietuvių Tarybai 
adresu 2606 W. , 63rd Street 
Chicago, Ill. , 60629, USA.

Po sausio 1 d. gautoą juos - 
telės nebus (skaitomos į 
premijuotinų tarpą. ,

Siunčiant įrašytą juostelę, 
pačymėtl siuntėjo adresą ir 
kuriai premijų sričiai ski - 
riama. Vienai sričiai tegali 
būti tik viena juostelė. Radio 
valandėlė gali kandidatuoti į 
visas keturias premijas ar
ba mažiau.

RYTŲ IR VAKARU 
ŠACHMATAI — TARP 
DVIEJŲ RUSŲ
Įdomu, kad Korchnoi, pa

bėgęs Į Vakarus 1976 m. lie
pos mėnesį turnyro metu, 
apsigyveno Šveicarijoje. Jo 
šeima tačiau dar Rusijoje , 
ir jai neleidžia išemigruoti . 
Korchnoi trokšta sužaisti su 
savo didžiausiu konkurentu 
Anatoly Karpov.

Paskutiniuose trijuose 
turnyruose Victor Korchnoi 
žaidė neatstovaudamas ’ jo
kio krašto, jokios vėliavos. 
Tačiau pasaulinio : turnyro 
taisyklės reikalauja vėliavos 
Jis pasiūlė baltą antsiuvą su 
žodžiu "be valstybės "(state— 
less). Kiti siūlo Sovietų vė
liavą su žodžiais:"Aš ištrū
kau".

Korchnoi taip pat pranešė, 
kad parašęs Brežnevui laiš
ką, kad išduotų vizas išvykti 
jo žmonai ir sūnui20m.am
žiaus. 1977 m. prašymai 
vizoms buvo atmesti.

COMANECI
HONG KONGE
Garsioji Rumunijos 

nastė,laimė jusi 3 aukso me
dalius 1976 m. Olimpiados 
Žaidynėse Montrealyje, Na - 
dia Comaneci, 16- metė, 
Tarptautiniame Gimnastų 
Turnyre Hong- Konge savo 
moterų vienetui iškovojo II- 
ą vietą. Ji laimėjo 9. 95 taš
kus ant lygsvaros karčių ir 
po 9. 9 už kitus pratimus.

BALZEKO LIETUVIŲ. 
KULTŪROS MUZIEJUS 
Gerbiamieji, gerbiamosios, 

Remkime senos ir gar
bingos mūsų tautos kultūros 
židinį.

Vienintėlis lietuvių kultū
ros muziejus laisvame pa
saulyje , jau devyneri metai 
kaip gyvuoja mūsų muziejus.

Jis nepaliaujamai vykdo 
labai reikšmingą darbą: be 
įvairiausių eksponatų, veikia 
biblioteka(apie 10. 000 kata
loguotų knygų, didžioji dan

am žiaus, irtlrė žinomas dal- guma liečia lituanistiką) ;tu- 
rima virš 700 skirtingų lie
tuviškų žurnalų /laikraščių, 
visi sukataloguoti; archyvas 
ypatingai turtingas nuotrau
komis, dokumentais iš Ame
rikos lietuvių lietuviško gy
venimo. Pabrėžtina, kad 
muziejus atdaras publikai 
septynias dienas savaitėje 
taip pat visa medžiaga (kny
gos, periodika, archyvas) vi
siems prieinama(tiek tyrinė
tojams, tiek bendrai publi - 
kai).

Be visa to.muziejus regu
liariai ruošia dailės parodas, 
paskaitos Įvairiausiomis te
momis skaitomos moksli
ninkų. Žmonės iš Įvairių 
vietovių (ir iš užsienio)tei - 
raujasl ir gauna išsamių rū
pimais klausimais informa
cijų.Visa tai teikiama veltui.

Visi tautiniai susipratę 
lietuviai ir lietuvių tautos 
draugai amerikiečiai savo 
daiktinėmis aukomis bei pi
nigais šį muziejų remia.

Paremk ir Tamsta,mielas 
tautieti, tautiete, Įsirašyda
mas, -ma muziejaus nariu, - 
e. Galima taip pat ir įrašyti 
savo organizaciją muziejaus 
nariu rėmėju, t. y. organlza - 
cija rems muziejų nario mo
kesčiu. Tai nedaug kainuoja, 
o lietuvybės ugdymo bei pa - 
laikymo darbui labai reika - 
linga paramą.

Stanley Balzekas, Jr. 
Prezidentas

Amžinas narys moka tik 
vieną kartą-$150. Narys-rė
mėjas-moka kas metai $25 , 
metinis narys- $10.

Čekius prašome išrašyti 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejui 4012 Archer Avė., 
Ch^ago III., 60632.

NETEKOME JONO RIMŠOS
Dailininkas Jonas RIMŠA, 

pagarsėjęs kaip menininkas 
ir dailės pedagogas Bolivl - 
joje, mirė Santa Monica 
mieste.

MIRĖ DAIL,
KAZYS ŠIMONIS

Lietuvoje, eidarrias 91 m.

lininkas Kązya Šimonis.

gim-

PREMJERAS
NEBLOGAS
JOJIKAS
Kanados premjeras Tru

deau lankėsi tradiciniame 
Calgary Stampede parade , 
jodamas jo priekyje apie 2 
mylias.

Calgary yra viena stip
riausių liberalų šalininkų 
vietovė Kanados Vakaruose. 
Atrodo, kad buvo jojama ant 
priešrinkiminio balno. Ele
gantiškasis mūsų premjeras 
šioje rolėje gerai atrodė, 
minios jį sutiko šiltai. Kelių 
pavienių asmenų sarkastiš
kos pastabos buvo šmaikščia 
atmuštos

TRUDEAU

S AVI CKA S
Varžybinio Komiteto Narys 

adovas

PRIĖMIMAS NEW YORKE
Š. m. gegužės 24 d. New 

Yorko miesto burmistras 
Koch suruošė Metropolitan 
Meno Muziejuje priėmimą 
čia reziduojantiema diplo
matams ir konsulams. Da 
lyvavo per du tūkstančiai 
svečių, kuriuos pasitiko 
Jungtinių Tautų Generalinis 
Sekretorius Kurt Waldheim, 
JAV Ambasadorius prie JT 
Andrew Young, New Yorko 
Miesto Komislonierė JTau- 
toms ir Konsulariniam Kor
pusui Sorensen ir Metropo- 
litainMuziejaus Prezidentas 
William Macomber.

Dalyviai turėjo progą, 
apžiūrėti garsiojo prancūzų 
dailininko Claude Monet kū
rinių kolekciją, buvo vaiši
nami šampanu bei užkand
žiais.

Svečių tarpe buvo ir Lie
tuvos Generalinis Konsulas 
Anicetas Simutis su Ponia.

NUBAUDĖ
SACHAROVĄ

Maskvos Miesto Teismas 
nubaudė Nobelio premijos
laureatą ir žinomą disidentą 
kovotoją už Žmogaus Teisės 
A. Sacharov'ą ir jo žmoną 
$129 bauda už laukimą prie 
Teismo Rūmų, vykstant di 
sidento Yuri Orlov'o kalti 
nimo procesui.

Sacharov'ai priešinosi bū 
ti areštuojami, balsiai pro 
testavo prieš neteisingus So
vietų įstatymus ir ragino Min. pirm. P. E. Trudeau 
neklausyti milicijos.

PREMIJOS RADIO 
VALANDĖLĖMS

Amerikos Lietuvių Tary - 
bos globoje bus skiriamos 
premijos lietuviškoms radio 
valandėlėms už geriausią 
patriotinę, politinę, religinę, 
meno programą ar interview 
Keturios premijos po 250 

Idol. , bendra suma-1000 dol. 
‘Mecenatas- kun.

- Prunskis.
Konkurse gali 

visos laisvame 
veikiančios lietuvių radio 
valandėlės, bet kuriame kon
tinente.

Radio valandėlės vadovybė 
parenka po vieną geriausią 

K programą ar jos dalį iš visų 
keturių suminėtų sričių ar 
tik kai kurių ir prieš 1979 m. 
sausio 1 d. turi atsiųsti A -

dr.Juozas

dalyvauti 
pasaulyje

LAIKRAŠTIS LAUKIA JŪSŲ I 
N L-va naujiems skaitytojams 
siuntinėjama ui pusę prenu * 
meratos kainos . Laukiame 
uisisakymo su pinigais I

r Lietuvos X 
nacionalinė \ 
M.Mažvy<lo '

1

1



UI Lietuvos iilaisvinimq! U! iitildmybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loy aute au Canada ' 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ML SPAUDOS BENDROVĖ,

V isuomenlnioms Raikai omsvle e-plrm. L.C irlnl s-Narval la,
11 Appla Hill Rd., Bale D'Urfe, P.O. H9X 3G7

Second Claas Mall Registration NO. 1952 Return postage guaranteed. 
Postage paid at Lachlne, P.O. Published by The Independent Lithuania 
Publishing Co. at 7722 George Street, LaSalle, P.O. Canada. H8P 1C4.

Metinė prenumerata Kanadoje — $ 12.00, visur kitur —$13.00. Rėmėjo 
prenumerata nuo $18.00. Atskiras numeris 35 et. Adreso pakeitimas 50 et.

P s. B endradarbiq ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraSiiai į'rdi 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami 
tik ii anksto susitarus. Ul skelbimu turinį redakcija arba 
Leidykla neatsano.

Redaktorius Pr. Paukstaltls

ADRESAS, 7722 George St. LaSalle, P.O. H8P 1C4. Tel.(5 M) 366 - 6 220.

K. Š.

ŠAULIU SĄJUNGA IR VLADAS PUTVYS -(1873- 1929)
(Tąsa iš 26 numerio)

Dabar duos iu 
kelis pavyzdžius, kaip VI. 
Pūtvls rašė ir kaip savo 
mintis rutuliojo, gal ima sa
kyti, virtuoziškai. Štai iš 
pasikalbėjimo su spaudos 
atstovais, pavadinto "Sava - 
rank Iš kūmas ir drausmė":

-Tamsta klausi apie ap
linkybes, kurios lydėjo mano 
Išrinkimą L.Šaulių S-gos C. 
V-bos pirmininku, apie aktu
alius uždavinius, sumanymus, 
darbo programą ir jo kryptį .

Aš suprantu pirmąjį klau
simą, apvilkta labai manda - 
gla forma, iš esmės taip:

- Kurių galų pametei ūkį , 
šeimą, ramų ir pelningą so
džiaus darbą ir atvažiavai į 
Kauną veltis kimsynėje Ir 
valdininkauti. Ar manai,kad 
čia sunku rasti geresnį už 
tave ?

Tegul tamstos klaus imas 
trupučiuką ir varžo,bet vis 
dėlto, aš drįsiu būti atviras. 
Ką čia jaul Bene man,seniui 
nedrįsti Ir gėdytis su saviš
kiais. Tegu lietuviai dažnai 

' paniūrom žiūri,tartum norė
dami nūs išplaut i savo arti
mojo adresu, bet v ištiek aš 
jaučiu, kad visi jie saviškiai 
Ir gana.

Taigi, mat, atvykau /čia 
jis skečia rankas/. Mat... 
sako, rados šaulių, kurte ti
kėjosi sulauks lą Sąjungai Iš 
manęs naudos, na,traukė, na, 
Išrinko...

Aš nesu tokios aukštos 
nuomonės apie save. Bet ...

, vis dėlto tamsta supranti.,r

KVIEČIU DAR PAVEIKIAU DĖTIS Į 
LIETUVOS IŠLAISVINIMĄ...

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininko 
dr. Kęstučio Valiūno žodis, tartas 1978 metų liepos mėn. 
2 dieną Toronte Pasaulio Lietuvių Dienų proga.

Esu didžiai dėkingas poky- jungusi ir į Lietuvos vadavi- 
llo vadovams už man sutelk- mo veiklą, vadovaujamą Vy
tą progą tarti žodį ir su Ju- riausiojo Lietuvos Išlaisvini- 
mis pasidalinti mintimis, ku- mo Komiteto. 
rios,mano nuomone, yra šio Lietuvių Bendruomenės in- 
momento gyvenimo uždavinys, dėlls į Lietuvos laisvinimo 

Lietuvių Bendruomenė, kaip darbas yra svarus. Kviečiu 
žinia, aprėpia pasaulyje pa- dar paveikiau dėtis į Lietu
si! dusių lietuvių diasporą su vos vadavimą, ypač Europos 
visais jos atsišakojimais ^au- ir Lotynų Amerikos kraštus 
tybe, kalba, šeima, tautine kur sėkmingesnlam laisvini- 
kultūra, sava nepriklausoma 'mo darbui reikalinga daugiau 
valstybe, mokykla> tautos is- jėgų. Mūsų jėgos kaupiasi 
torija. Vienas tų atsišakoji- daugiausia Šiaurės Ameriko- 
mų, būtent-sava nepriklauso- je ( Jungtinėse AmerikoE 
ma Lietuvos valstybė — yra Valstybėse ir Kandoje). Čia 
ir Lietuvių Bendruomenei ir reiktų siekti dar didesnės 
Vilkui, kurio vardu čia kai- darbo darnos, kad pavergtoje 
bu, bendras* Be to, toji He- Lietuvoje lietuvių tautos lais- 
tuvlškosios diasporos verty- vės pasiryžėlių darbas drau- 
bė — yra pati svarbiausia są- ge su mūsų pastangomis vei- 
lyga visoms kitoms tautos ga- kiau priartintų Lietuvai lais- 
lioms išsilaikyti, tarpti ir 
plėtotis.

Svetimiesiems sutrypus 
i Lietuvos valstybės funkcijo- 
navimą, 1943.' -metų pabaigo
je lietuvių tauta -per politines 
prtijas ir kovos sąjūdžius, 
pašaukė į gyvenimą Vyriau
siąjį Lietuvos išlaisvinimo 
Komitetą ir suteikė jam ga
lią atstovauti lietuvių tautai, 
kalbėti jos vardu, ginti Lie
tuvos valstybės reikalus. 
VLIKas, vykdydamas savo 
mandatą, vadovauja Lietu
vos laisvės kovai laisvajame 
pasaulyje.

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas 1949 metų 
birželio 14 d. (prieš dvi dę - kelti ir prisikelti yra toji 
šlmt devynerius metus) lietu- pagrindinė gajoj! jėga, kuri 
vių tautos amžinųjų siekių U įgalins išsivaduoti iš da- 
vardan, paskelbė Lietuvių kartinės svetimųjų priespau- 
C bartą, aprėpiančią visą lie- ^°s’ 
tuvi ją ir nustatančią veiklos Tikiu, mano keliamos min- 
pagrindus jos amžinai gy- tys, liečiančios Lietuvos va- 
vasčiai išlaikyti nepriklauso- davimą, atsispindės netik 
mą Lietuvos valstybę, kuri Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
yra aukščiausioji tautinės menės Seimo svarstymuose 
bendruomenės organizacija ir ir nutarimuose, bet atkreips llau, negu didelė dalis kitų 
pagrindinė tautinės kultūros ir naujosios vadovybės palan-organizacijų, bet - neveltui, 
išlikimo, ugdymo ir plėtotės kų dėmesį, 
sąlyga. Be to, dabartinis gy
venamasis momentas užde- vadavimo darbo darna mūs 
da ant lietuvių bendruomenės žingsnius telydi. Tad spies- 
pečių dar ir ypatingą uždą vi- kimės visi petys petin dar 
nį — ji savo jėgomis yra įsi- glaudžiau į darbą .,

vės rytą. Pavergtųjų lietuvių 
ryžtas Lietuvos laisvei, kaip 
žinia, yra sąlygojamas jų pa
čių laisve ir gyvybe.

§ios Pasaulio Lietuvių Die-Kiekvienas žmogus sielos 
nų iškilmės sutampa su pa - dugne turi tokį kipšiuką,ku- 
grindinėmls istorinėmis Lie-ris šnabžda: "Kuo tu bloges- 
tuvos valstybingumo apraiškųnls už kitus... tu dar galt 
sukaktimis. Šiemet sukanka tiek ir tiek. ..Tegul už i tai 
725 -ri metai nuo Mindaugo paleidžia į mane akmenį 
Lietuvos.įsteigimo, 60 metų tas, kuris to kipšiuko netu- 
— nuo nepriklausomos Lietu- ri. ..vargiai atsiras toks su- 
vos įkūrimo, 35 -ri metai bjektas, turįs teisės sviesti 
nuo Vyriauslosjc Lietuvos Iš-akmenį. O šis brangus, my- 
laisvinimi Komiteto įsteigimo 1 imas, šventas darbas glau - 
Senas Lietuvos valstybingu - 
mas, istorijos sąvartoje pa
žadinęs lietuvių tautą atsi -

džlai susijęs su tautiniu 
darbu. Pirštai niežti.Norisi 
aktyviai prisidėti. Neišlai
kiau. Jie traukia, sutikau. 
Štai, esu čia ir tiek...’’.

Tad, tiek iš monografinio 
leidinio. Dabar- ar vertėjo 
Šaulių Sąjungą iš naujo 
steigti tremtyje? Klausimas 
ir painus, ir labai paprastas. 
Atsakymas - reikėjo.

Tiesa, Šaulių Sąjunga 
tremtyje atsikūrė žymiai vė-

Susiklausymas ir Lietuvos
Ji, /Sąjunga/, pasirinkusi 
Išganingą taktiką - veikti 
kultūrinėj srity,jau daug pa
darė ir dar daug, o daug pa - 
darys, nes Sąjunga pleč las I 
ir stiprėja.

Jelgu ligi šiol Lietuvos "Naujausloję savo knygoje 
Šaulių Sąjunga Tremtyje ir dr. K. Jurgėla primena to- 
dauglau nieko nebūtų pada- ktus faktus, kurtuos mes vi - 
r lūs l, kaip išleidusi tris ypa- sada turėtume laikyti minty 
t ingos svarbos knygas: VI . ir širdy. Ypač įspūdingas 
Putvlnsklo-Putvlo monogra- skyrius apie laisvės kovoto- 
flją apie jo gyvenimą ir pa- jus, sukilėlius prieš Maskvos 
rinktuosius raštus /tris to - prievartą. Sukilėlių vadas 
mus vienoj didžiulėj knygoj/ kun. Ant. Mackevičius,ku- 
Elenos Jūclūtės Pėdos Mir- pį rusai 1863 m.gruodžio 24 
ties Zonoje ir dr.Kosto Jur
gėlos veikalą Lithuania:Out
post of Freedom, -ir tai bū - 
tų apsimokėję Sąjungą atkur
ti’. Ji juk daug daugiau yra 
padariusi Ir dar - padarys.

Apie VI. Put v lo monogra - 
flją, geriau pas aktus, apie jį 
patį,prirašiau jau eilę lapų . laisvės kovotojas atsakė:"Aš 
Dabar - apie kitus du veika
lus. Sibiro kankinės, moky
tojos Elenos Jūclūtės prisi
minimų knygą Išleido LŠSTT 
Simo Kudirkos Kuopos New 
Yorke sudarytas specialus 
Komitetas 1974 m. Rašyto
jas Jurgis Jankus apie ją 
Darbininke 1977 m.balandžio 
15 d. šitaip sako savo rašinio reikalų, nuodugniai aptarė 
pradžioje:

"Žmogus ėda žmogų. Atė
jo laikas, kad ėda nebe ant 
iešmo pasikepęs, bet kitaip . 
Karuose, kalėjimuose, kon
centracijos stovyklose. Ėda 
ir viešai bijo pas įsakyti, kad 
ėda, todėl žmogaus ėdimo 
stovyklas pavadino gražiu 
"perauklėjimo" vardu".

Toliau J. Jankus užsimena 
ir pasidžiaugia, kad Pėdos 
Mirties Zonoje autorė,Elena 
Juctūtė, buvojusi Rochester’ 
yje Vasario 16 šventės išva - 
karėse. Ji, esą, nesldldžiuo - 
jauti, kad jos prisiminimų 
knyga jau Išėjusi Iš spau
dos ketvirtąja laida. Jau būsią Aušros Vartų šventovėje. Po 
Išleista Ir išplatinta tos kny— pamaldų AV salėje bendri 

visų dalyvių pietūs, svečių 
išleistuvės.

Meninę programą atliks š. 
solistė GinaČapkauskienė ir 
Aušros Vartų Parapijos 
Choro Vyrų Oktetas.

Laukiama svečių iš Cent
ro Valdybos bei artimesnių
jų vienetų iš JAV.

Dedamos pastangos,kad Ši 
neeilinė Kanados Šaulių 
šventė praeitų iškiliai ir kad 
kiekvienas , atvykęs į mi
nėjimą, išsineštų šiltą, šau - 
lišką nuoširdumą.

Susidariusioms minėjimo 
išlaidoms padengti, organi
zuojama vertingų suaukotų 
dailinlnkų-meninlnkų kūrinių 
loterija, kuri netrukus vi
siems daliniams bus išsiun
tinėta platinti.

d. Kūčiose pakorė, prieš 
mirtį pasakęs: ” Aš myliu 
Lietuvą, jai skiriu savo silp
nas ; _
prie kartuvių kun. Mackevi
čiui rusai žadėjo laisvę, jei
gu jis sutelks informacijų 
apie sukilėlius. Tačiau tas

- Rinktinės moterų vadovės 
š. St. Petkevičienės ir jos 
talkinlnklų-kų pastangomis , 
š. m. rugpjūčio20 d. .Hamil
tono Medžiotojų- Žuklautojų 
Klubo Giedraitis vietovėje 
ruošia Rinktinės Moterų ge
gužinę ir apylinkės jaunimo 
sąskrydį.

Programą atliks
Rinktinės Jaunimo vadovo š. 
K. Deksnlo vadovaujamas 
jaunimas. Gautas pelųas 
skiriamas Pasaulio Lietu - 
vių Jaunimo Kongresui, ku
ris įvyks ateinančiais me
tais V. Vokietijoje.

Visi maloniai kviečiami 
jaunimo pastangas paremti ir 
ruošiamoje K. Š. Rinktinės 
Moterų gegužinėje dalyvauti.

J. Šiaučiulis
K. Š. Rinktinės Pirmininkas ,

niaus krašte ir daugiau negu vos tik 
pusę savo amžiaus gyvenau 
lenkų okupacijoje. Esu per-

PAREIŠKIMAS
Šį kartą St. Šetkus *' N. L.

24 numaryj savo prolenkiš - gyvenęs daugelį suėmimų 
kai veiklai , prieš Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungą pa
sirinko už auką mane vieną . 
Aišku, tuo parodydamas, ko
kio tikslo jis siekia.Norėda
mas perlaužti visą ryšulį 
žabų nepajėgsi, bet po vie
ną šakelę lengvai visus su
laužysi,© lenkų tikslas Ir y- 
ra, kad patys lietuviai vil
niečius . neutralizuotų 
mestų iš savo tarpo.

Aš gimiau ir augau Vil-

( pradedant nuo 16 metų am
žiaus- areštu Švenčionių 
Lietuvių Gimnazijos retor- 
sijuose), patyręs ne vieną 
kalėjimą, trėmimus ir kitas 
lenkiškas represijas, vien 
tik dėl to, kad nesileidau su
lenkinamas. Ir pagaliau, at
sekę lenkai į Vokietiją(1945 
m. Bambergas) įskundė a- 
merikiečių karinei vadovy
bei, jog esu nacis ir nuo len
kiškų žabangų-sunaikinimo,

gos puspenkto tūkstančio eg
zempliorių. Tai esąs ne - 
paprastai didelis skaičius.

Gi kitas rašytojas, Jurgis 
Gliaudą Draugo liter,priede, 
1977.lV.16d. straipsnyje 
Paminklas Iš Lietuvos Gol • 
gotos Akmenų recenzuoja 
dr. R. Jurgėlos parašytą Ir 
Šaulių S-gos Tremtyje iš - 
leistą veikalą Ltthuanla:the 
Outpost of Freedom pabrėž
damas, jog šią 388 psl.knygą 
neperdedant galima esą pa
vadinti kaltinamuoju aktu 
praeities ir dabarties agre
soriui. Toks pagrindinis 
kaltininkas - esąs vis Ir vis 
Maskva...

Pabaigoj recenzijos, Jur
gis Gliaudą savo mintis taip 
reziumuoja: K. R. Jurgėla 
statė šį įspūdingą paminklą 
Lietuvos suverenumo Golgo
tai Iš sunktų akmenų. Jis 
rinko akmenis Iš tolimų Is
torijos ertmių Ir Iš moder - 
ntų laisvės kovų laukų, jis 
rinko tuos akmenis nuo Lie
tuvos via dolorosa tako. To
dėl šiurpi savo faktūra yra 
ta knyga, maldingai įvynlo-i 
ta į Lietuvos trispalvės 
spalvas"...

Kitas autorius J. Pr.• 
Draugo vedamajame, užvar - 
dIntame"Testamentiniai žo - 
džlai Kanktntų-Latevės kovo
tojų", rašydamas apie tą pa - 
člą K. Jurgėlos knygą rašinį 
šitaip pradeda:

jėgas. Jau nuvestam K L- K. MINDAUGO ŠAULIŲ 
KUOPA

Birželio 24 d. AV salėje/*"^ 
Kuopa suruošė gražiai praė
jusias Jonines., Buvo pa
gerbti devyni Jonai, jų įtam
pė ir Ku opos garbės šaul ys 
kun. J. Kubilius, SJ, parapi - 
jos klebonas. Laimingu su - 
tapimu, tą dieną buvo ir jo 
gimtadienis.

Nežiūrint jau prasidėjusių 
vasaros atostogų, dalyvavo 
virš šimtas dalyvių. Berže
liais išpuoštoje salėje bu - 
vo malonu prisiminti tėvy
nėje likusius gojus ir aukŠ - 
tus piliakalnius, ant kurių1 
Joninių naktį švytėjo laužų 
ugnys.

Visus Jonus, papuoštus 
rožėmis, sveikino NIDOS 
Klubo pirmininkas Augusti
nas Mylė, L.Kat. Moterų D- 
jos V-bos vardu - pirm. D. 
Staškevlčienė, šv. Onos D- 
jos varčki - O.•Ūsienė, RU - 
TOS Klubo vardu-*- J. Juko- 
nienė skaitė savo pačios su
kurtą eilėraštį( gaila, kad, 
neveikiant mikrofonui./na-j- 
žai kas galėjo girdyti) 
Rinktinės vardu-J. Šiaučluj- 
lis ir rengėjų vardu- L.K. 
Mindaugo š. Kuopos 
Ig. Petrauskas.

Meninę programą 
Aušros Vartų Choro 
Oktetas ir solistė Gina Čap- 
kauskienė.

Veikė įvairių gėrimų jt>a- 
ras, loterija.

M. Kasperavičienė ir jos 
talkininkės paruošė skanią 
vakarienę. Grojo A. Kalvai
čio plokštelių muziką.

Vakaras praėjo kultūrinė
je jaukioje nuotaikoje. Lin
kėtina šią tradiciją palaikyti 
ir toliau J. Š..

savo darbą atltkau.dabar jūs 
savo darykite".

KANADOS ŠAULIŲ
RINKTINĖS ŽINIOS

Š. m. birželio mėn.
K.Š. R. Valdyba įvykusiame
posėdyje, be įvairių svarbių

28 d.

artėjančio Rinktinės 10-čio 
minėjimą, kuris įvyks spalio 
7-8 dienomis, Padėkos Die
nos savaitgalyje, Montrealy- 
je, Aušros Vartų parapijos 
salėje ir šventovėje.

Numatyta minėjimo prog
rama: spalio 7 d. šeštadienį, 
nuo 11 v. - 13 v. -svečių re - 
gistracija, nuo 13 v. - 15 v. 
bendras K. Š. Rinktinės V- 
bos Ir dalinių ; pirmininkų 
posėdis. 18. 30 vai.-oficia
lioji minėjimo programa ir 
bendras visų dalyvių Banke-: 
tas.

Sekmadienį, spalio 8 d., 11 
vai. - iškilmingos pamaldos

- K. Š. Rinktinės Valdyba, 
ryšium su įvykusiu Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Sei
mu, pasiuntė sveikinimą.
- Pasiųstas ir nepriklauso - 
mos Lietuvos Valstybės 
Konsului Kanadoje dr. J. 
Žmui džinui sveikinimas jo 
80 metų gimtadienio proga.

ZpsJ.

pirm.

atliko 
Vyrų

ŠAULIŲ VEIKLA TRUMPAI^ 
D. L. K. Algirdo Šaulių

Kuopos moterys siūdinasi 
naujas, mėlynas, pagal CV 
nustatytas taisykles, unifor
mas. Vyrai taip pat. Visus 
tikimasi matyti K. Š. Rinkti
nės 10-čio minėjime Mont- 
realyje.

Povilo Lukšio Šaulių Kuo
pa birželio 11 dieną sušaukė 
visuotiną metini narių susi
rinkimą. Išrinkta nauja V- 
ba dviems metams. Pirmi - 
ninku perrinktas š. A. Še ti
kas., Į Valdybą įeina P. Šld-

vos išsigelbėjau. 
Dabar Kanadoje nacizmas 
ne tiek aktualus, tai pasirin
ko prisegti komunizmą.

Į St. Šetkaus fabrikacijas 
atsiliepti nemanau ir, kaip 
jau ankščiau buvau rašęs, su 
lenkų Londono vyriausybės 
apdovanotais (aukso kryžiu
mi) asmenimis į polemikas 
neisiu. Tačiau pąreišklu, 
kad dar kartą šmeižtams
spaudoje pasikartojus, būsiu rlame ginčą perkelti į as- 
priverstas eiti į Kanados meninę plotmę, nes abu gy
te! amą. ' Juozas Dilys .

St. Catharines, Ont . nevarginkite 
1978 m. birželio 23 d.

P. S. Šiuo pareiškimu už
baigiame ir daugiau ne betai- 
pins!me polemikos tarp J. 
Dilio ir St. Šetkaus. Pata-

L. K. Mindaugo Šaulių Kuopos organizuotos išvykos į Ottawą 
dalvvlu dalis prie Palamento Rūmų paminklo.aaiyvių od p Nuotrauka J. ŠiaučiuUo.

venatez vienoje vietovėje Ir 
redakcijų ir 

laikraščio skaitytojų. N L,
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Ar tai antisemitizmas ?
Baltistikos konferencija 

tvirtai įrodė,kokiame laips
nyje galima bandyti mūsų 
kantrybę. Taip pat įrodė-, ką 
gali padaryti vienas žmogus- 

.. organizatorius,kas jis bebū
tų: ar profesorius, ar Jone
lis durnelis. Garbingos or
ganizacijos savo orumą ir 
laiką paaukojo lietuvių, lat
vių, estų šmeižimui po"Ho- 
locoust"... kai mes turėjom 
ir galėjom šaltai ir rimtai 
tikslingą, organizuotą žydų 
šmeižimo akciją visu pločiu 
aptarti ir pasipriešinti.

Žydai turi ilgiems me
tams planą: kad nenuvystų 
žydų tragedijos kankinių vai
nikas, būtina planingai pa
laistyti jį šmeižtais. Tam 
labai tinka pabaltiečiai ir 
savo nesusigaudymu, ir sa - 
vęs niekinimo kompleksu . 
Ką žydai sako, tai- kankinių 
tiesa, ką sako dėl tautžudys- 
čių baltiečiai, Ukrainai, len
kai ir kiti- tai antisemitiz
mas!

Jeigu mes sakom,kad ma
sinių žudynių praktiką iš 
Kremliaus atsivežė NKVD = 
aparatas (žymi dauguma bu
vo žydai) ir, kai mes sakom , 
kad 1940 birželį ant tankų su 
gėlėmis rankose glamonėja
si iš džiaugsmo žydėjo mes .

r

baigia pasakyti, kodėl Lietu
voj lifšicai, nodeliai, gold- 
bergai nepasinaudojo nemo - 
karna kelione į "plačiąją tė
vynę", o laukė Hitlerio spe
cialių žudymo dalinių ? 
(NKVD kopija).

Lietuvių pasakose kalba
ma, kad žaltys savo akių ga
lia sulaikydavęs paukštį ant 
šakos. Dabartiniu terminu - 

' užhipnotizuodavęs. Mus už- 
hiptonlzavo keletas mitų : 
mitai prilaikomi mūsų pačių 
istorikų ( ir profesorių, ir 
daktarų ir žurnalistų).

Pakalbėkim apie tuos mi
tus.

Pirmas mitas: Žydai be 
galo daug kentėjo. Jokiu būdu 
niekuo neprisidėjo prie So
vietų Sąjungoje išbujojusio 
teroro, masinio žudymo kul
komis ir gulagais. Žydai su 
dideliu malonumu (mūsų pa
čių padedami) pradeda ma
sinio žudymo istorijas nuo 
Baltijos valstybių. Pabrėž
tinai-lietuvių. Ką darė 1940- 
41 metų NKVD tardytojai , 
kaip be žinios žuvo NKVD 
rūsiuose lietuviai, kaip did
žiąją dalį NKVD aparato su
darė iš Sovietų Sąjungos at
vežtieji ir vietiniai mūsų 
žydai... jeigu tai priminsi,

t i... .net nuo tų prakeiktų 
arabų, ir vis dar nuo pasls - 
lėpusių karo nusikaltėlių-žy- 
dų žudikų. Ir nėra ir nebus 
didesnio kankinio kaip žydas.

Trečias mitas: nužucfytų- 
jų buhalterija. Aplamai, vie
no žmogaus nužudymas toks

esi anti semitas. Tai prl - 
trenkianti tiesa. Ir kai kurie 
mūsų istorikai, profesoriai 
visu balsu pridurs: antise
mitizmas. Mes turime žydų 
žudymą svarstyti nuodugniai, 
bešališkai, nes žydai nuken
tėjo. .. (o mes lietuviai, švil- 
pavom piknikuose ir kugelį ' pat kaip ir milijonų. Bet kas 
valgėm, ar ne ?).

Antras mitas: kad žydai 
nori su mumis bešališkai iš
siaiškinti surasti nors ko
kiam bendravimui bazę, ko-. 
vojant prieš mūsų bend-: 
rą priešą-sovletlnį imperl - 
alizmą. Grynas mitas: nuo 
Antrojo Pasaulinio Karo pa
baigos žydai diena iš dienos 
griežtina baltiečių šmeižimo 
kampaniją, ypatingai lietuvių, tika. 
Ar dar reikia geresnio įro
dymo, kaip Baltistikos Kon
ferencija ? Vieną kartą pra - 
vaitu suprasti: žydai į mus 
žiūri iš "supermeno"- "iš
rinktosios tautos" aukštybių. 
Mes žydams tiek pravartus , 
kiek mes tinkam pa grin - 
diniam žydų pasaulyje ir 
Izraelyje tikslui : žydų nu- 
kentėjimo istorijai kurstyti . : ne turi m statistikų: kur, kiek 
Kai tu nešioji kankinio žuvo, kas nužudė,kiek kur 
aureolę, kątu bedarytum , išvežė, kiek grįžo, ką prara- 
tau turi būti atleista, nes do grįžę, kaip jie dabar gy- 
tu daug kentėjai ir ken- vena beteisių gyvenimą.........

kalba, mini lietuvių, lenkų, 
ukrainiečių, kad ir tų pačių 
rusų, vokiečių,-totorių masi
nio teroro aukas ? Blanki 
statistika... Ar praeina nors 
didesnis laiko tarpas laik
raščio skiltyse, radio ban
gose, TV vaizduose,kur ne - 
būtų paminėti įvairiais bū - 
dais 6 milijonai žydų. O rei - 
kia pasakyti: išpūsta statis- 

Graudžial koktu pa
liesti tokias statistikas, bet 
žinovai nesurenka žuvusių 
žydų daugiau, kaip trejetą 
milojonų. Surastus kacetuose 
sąrašus žydai lengvu mostu 
priskyrė sau. Ką ten kokie 
lietuviai, ukrainiečiai, lenkai, 
latviai. Kacetų sąrašuose tik 
žydai.

O kaip su lietuviais ? Mes

Ir be statistikų lietuvių kę motinas be valkų, valkus 
skaičius nuo 1940 m. suma- be tėvų. Jie gražiai kuriasi 
žėjo. Be statistlkų-žucįymal, laisvam Izraely, neaplenkia 
Išvežimai, partizaninės ko
vos, tremtis, dabartinė sunki 
ekonominė, politinė vergija 
tebežudo lietuvių tautą. Ir 
mes rasim skaičių, arti mi
lijono ar per milijoną lietu - 
vių aukų. Tai būtų toks pat 
procentas aukų, kaip žydų. 
Bet kas apie tai kalba ? Kiek 
buvo Baltistikos Konferen
cijų, kiek suvažiavusių jau
nimo, senimo, veikėjų, politi
kų, kultūrininkų? Ar buvo 
paskaitų, nors vieną knygą 
kuris laikraštis ar žurnalas 
bandė išsamiau panagrinėti 
mūsų tautos nuolatinį nyki
mo procesą? Galima sakyti, 
net nepadoru kalbėti nors 
šventadienio popietėje, kai 
" išrinktoji tauta" diena iš 
dienos, žodžiu, raštu, vaizdu 
mini 6 milijonus aukų- vo
kiečių, ukrainiečių, lietuvių, 
lenkų valia ir galia nužudy-. 
tuosius...

Lietuviai nė iš tolo negali 
lygintis kančiomis. Kai lie
tuviai gulėjo aikštėse neat
pažinti, iš Sovietų Sąjungos 
sugrįžę lifšicai, rozvoskiai , 
čėsnos, levinai susirado se - 
nas vietas, nauju vardu-KGB 
ir stirbų eilėse. O jų vaikai 
universitetuose įsigijo inži - 
nierių, daktarų, advokatų
diplomus, ir išvyko Izraelln, hipnotizuotu paukščiu,tupln - 
palikę nualintą kraštą. Pali - čiu ant svetimos šakos. LD.

ir Amerikos,iš viso pasau
lio rinkdami pelną, aukas . 
Kas ta Lietuva, jeigu ji pra - 
rado laisvę, duoną, viltį ? Net 
kapus naikina barbarai.

Tėvų ant rankų iš Lietu
vos per ugnį išvežtas sūnus 
išsimokins tėvų sunkiu dar
bu. . .Kada nors sukvies Bal
tistikos Konferenciją. Tų 
pačių tėvų-pensinlnkų auko
mis apmokės keliones ir 
gražiai apgyvendins schnel- 
derius, node liūs, kurie pa - 
kartoję pakartos: lietuviai 
galvažudžiai. Pakartos Lie
tūkio kiemą, palieps nusi
plauti mūsų tautos sąžinę. 
Bet— nepaminėkit Telšių , 
Praveniškių, Červenės ma
sinių skerdynių, daktarų žu- 
dymo Panevėžyje... Jeigu tik 
pradėsit tai minėti,jums pa
aiškės. .. kad išvežamųjų o- 
peracijog, kalinių transpor - 
tacijos buvo patikėtos žy
dams, kaip gerai Lietuvą ži
nantiems ir patikimiems 
NKVD veikloje. Lietuviais 
nepasitikėjo. Daugelis mū
siškių šitai žino, bet -bijo 
žinoti. Tyli. Antisemitai 
tie, kurie kelia tokius įvy
kius.

Mitai ir antisemitiz
mo baimė mus laiko už-

verkėm, verkėm kąip lietu
viai ir kaip žmonės, žydai 
tada ir dabar mus krikštijo 
fašistais, smetonininkais.

Kai mes nedrąsiai pypte- 
llm, kad Baisiojo Birželio 
išvežimo daliniams vadova
vo lifšicai, finkelšteinai , 
margollai.rozovskial, patar
naujami sąžinę, žmoniškumą 
'praradusiųjų rusų, lietuvių, 
tai dabar, Lietuvos duona 
mitę,1 daktarų diplomais 

^giidkluoti 'Izraelyje ar Ame - 
Trikoje rnus "įvertina", kad 

mes dialektinių įvykių ne
supratom, nes mus...vežė 
į Sibirą apsaugodami 
nuo nacių pavojaus! Tik ne -

lauš kas, Pranas Dauginas ir 
A. Ališauskienė, K.Š.R. V- 
ba linki sėkmės.

‘ ■■ - e -
Švyturio Jūrų Šauliai ge

gužės 28 d. aplankė Vyti jos 
Jūrų Šaulių Būrio šaulius 
Windsor^ .Kanadoje, įvyku
siame pobūvyje Kario žur - 
nalui paremti, p. p. Kizių 
sodyboje.

Vytauto Didžiojo Šaulių 
Rinktinėje, Chicagoje, sėk
mingai veikia Jaunimo Tau
tinių Šokių grupė, kuri yra 
pakviesta atlikti programą 
rugsėjo 10 dieną Tautos 
Šventės minėjime Chicagoje 
ir rugsėjo 14 d. Detroite St . 
Butkaus Šaulių Kuopos 20- 
čio minėjime.

- • -
Gen. T. Daukanto Jūrų Šau

lių Kuopa Chicagoje š. m. 
rugsėjo mėn. 23-24 d. d. švęs 

' 15- kos metų nuo Kuopos 
įsisteigimo sukaktį.

Ruošiama plati ir iškil
minga programa.

- •
Gyva šauliška veikla pa

sižymi Klaipėdos Jūrų Šau
lių Kuopa Ciceroje:gegužės 
29 d. aplankė mirusiųjų šau
lių kapus, birželio 4 d. su
rengė gerai praėjusią gegu- 

į žinę. Iš Kuopos kasos pa — 
ir aukojo Cicero Lituanistinei 
;■ Mokyklai 25 dol., Lietuvių 
į. Tautos Fondui- 100 dol. .rū

pinasi ir remia dr. J. Pruns- 
klo ruošiamos knygos išlei- 

t dlmu "Atėiminimal iš bol- 
' Ševikų okupacijos". Kuopai

■ sėkmingai vadovauja L. Š. S . 
T. pirmininkas Karolis Mil- 
kovaltis.
1978. VD.12

Alfonsas Nakas
(T q*o i 4 praeito numerio) Šote

Į coupe ėmė kaišioti nosis Dabar kapšą pasidedu sau 
ir mūsų konduktorės. Ta sto- ant kelių ir imu nervingai 
rulė atrodė gerokai susirū - viską, viską versti lauk. Ant 
pinus!. Jos veidas taip ir sa- grindų krinta kojinės, nosi
kė f tu esi, matyt, geras nės, skutimo priemonės,tuš- 
paukštis ;palauk, kai bus s’o— H 'bldkhbtal, visokie popier- 
vietų kontrolė. . . . Abu že- galiai. į
mesnieji karininkai čia atei- —Va,ar nesakiau. ,»-gre 
davo, čia išeidavo. bia popiergalį mano intero-^

Bronė ir Vanda ėmė neri- gatofius. Va jūsų deklaracija.
mauti. Papirkime tą vyruką! 
Išėmė dvidešimt dolerių bank
notą, kai likome tik su juo. 
Sako, gal dovanėlę mažą ar 
ką? Prašome. O jis neima. 
Tai gal gumos ? Gumos paė
mė ir įsidėjo į burną. Kram
to, už galvos sau grabalioja 
ir vis Dievą Šaukiasi...Keis
ta, Panelės Švenčiausios ne
mini, nors mano laikaih pas 
lenkus labai buvo priimta. 
Bet jau Bože moj, Bože moj 
- tai šimtą kartų.

Pagaliau jis mane prikal
ba knistis po rankinį kapšą. 
Visą reikalą laikau beviltiš
ku ir jokiu būdu netikiu, kad 
ten deklaraciją rasiu. Tik 
malšindamas jo pyktį, imu 
paviršiuje knistis. Nesurandu 

—Gaila, - sako, -jūs turėsi
te čia išlipti. Aš negaliu jūsų 
praleisti, deklaracijos nega
vęs.

Sudie, Vilniau. Sudie, gi
minės, jau visą naktį nemie
goję, mūsų belaukią gal Vil
nius stoty jau kur susispietę 
nes normaliai už šešių va
landų njes turėtume būti ten. 
O dabar iškels mus Kužnica 
Bialostocka stoty ir dainuo
kite. Palaukit, rupūžės, gal
voju. Rytoj prašysiu leisti kal
bėtis su Amerikos konsulatu. 
Aš jiems paaiškinsiu, . kaip 
čia kankino ir mūsų kelionę 
velniop nudėjo,. .

Vėl atsiranda tas gerasis, 
malonusis, mažesnio laips - 
nio karininkas. Jo pasirody
mas mane ramina, nes fiziš
kai, o iš dalies ir elgesiu la
bai primena vieną iš mano 
viršininkų Chrysler Engine- 
ering^e-

—Ieškokit, ieškokit — 
kalba jis. -Tikriausia, turi
te, tik kur nors giliai nuki-

Akimirkos 1977-jų Europoje

Šitaip. .. Pasirodo, tikrai 
ją pasiėmiau, Kaip lunatikas 
pakeliui iš Varšuvos aero
dromo į patį kapšo dugną į- 
grūdau ir ėmiau derėtis su 
autobusėlio Šoferiu dėl kai
nos už vežimą. Dabar visi 
jausmai maišosi kartu. Gėda, 
apmaudas, džiaugsmas/ Va- 
palioju kažką, kad tik vapa
lioti. O jis, tas nugėręs ka
rininkas, vis už galvos suši- 
ėmęs dabar man aiškina, 
kiek jis irgi prl kentėjęs, kai p 
jis mums nenorėjęs kenkti, 
bet kaip jis,neturėdamas jo
kio pasirinkimo, būtų mus iš
laipinęs ir sugrąžinęs į Var - 
šuvą.. .Dabar tik vienas for
malumas. Dabar parodykite, 
ar tikrai vežatės tuos septy- 
nius su puse tūkstančio, ar jų 
Varšuvoje kur nepraspeku— 
liavote. Ką čia,ponaiti /Da
bar mums tik rūpestis, kad 
neparodytume daugiau, negu 
deklaravome. Janinos ir Jo
no su jų kapitalu čia nebe
reikėjo. Tik Vanda parodė. 
Tik aš parodžiau šimtines , 
o ko trūko, tai dar ir trave
lers checks. Bronė vistiek 
bijo, kad neįkąstų paskuti
nę minutę. Bet jau dvidešim
ties, galvoja, neverta. Da
bar ji kiša dešimt dolerių 
banknotą. Karininkas ir nori, 
ir bijo. Bronė iš pokelio iš
ima visas gumas ir, prie jo 
akių banknotą sulanksčius,
kai niekas nemato, atiduoda.

— Dobra guma 1 Dobra gu
ma ’!, -vapalioja jis pusgar
siai.

Jis mūsų coupe dar pasi
lieka kokias dešimt minu - 
čių. Aš aiškinu jam dabar, 
kaip mes tą deklaraciją ae
rodrome gavome ir kaip ne- 
nuklausėme, ką su ja daryti.

Jis aiškina, vis Dievą pasi
šaukdamas, kaip daug mes 
būtume turėję ne iš jo kaltės 
kentėti išsodinti iš traukinicu 
Abu kalbame pamainom ir 
kartu. Abu graudinamės. Abu 
tik nepravirkstame. O kai 'du 
kolegos, patikrinę deklara
cijas visame vagone, sugrįž
ta savo vado pasiimti, tai 
mudu ilgai kratomės rankas, 
kaip seniausi draugai. Betrū
ko tik, kad pasibučiuotume...

Pabaiga, kaip matome, bu
vo laiminga ir beveik komiš
ka. Bet liūdnesnių momentų 
čia neryškinau ir juos išryš
kinti palieku patiems skaity
tojams. Įsivazduokite, kaip 
jaustumėtės tokioj situacijoj. 
Vienu metu man rimtai pa
baiso. Toptelėjo: kokiem gi 
galam aš važiuoju dar toliau 
dar giliau dar pas didesnį 
velnią? Štai kelių centnerių 
lagaminai. Vakaruose jų tu
rinys nieko nereiškia, ten 
nėra nė sprogstamosios me
džiagos, nė narkotikų. Bet 
kaip gi spręs sovietų kontr^Z 
lieriai? Ką jie darys, kai iš- 
versime ant grindų lagaminų 
turtus?Darau baisiai kvailą 
avantiūrą~ ..

Bet tik momentui. Dekla
racijos didvyriams išėjus, 
šviesos užgęso. Nebegaliu 
pasakyti, ar dar čia pat, ar 
sekančioj stoty vėl sužibs a- 

‘klnanti šviesa. Rodos,kad jau 
čia Kuznica Bialostocka ?Ro- 
dos, čia keičia nuotolį tarp 
ratų? Rusijos geležinkeliai 
platesni, tai Kuznfccoj pamau
nami vagonų ratai, o garve
žį jau traukinys gauna sovie
tinį. Tai trijų valandų opera
cija. Bet mes užtruksime il
giau, bene keturias ar pen
kias valandas ir į Vilnių ge
rokai pavėluosime. Taigi, ro
dos, kad čia.

Niekas nebemiegojo ir ne
begalvojo apie miegus. Vis 
kalbėjome apie tą deklaraci
ją ir svarstėme, kas būtų i at
sitikę, jeigu ... Už kelioli - 
kos minučių, gal už pus va - 
landžio, akinanti šviesa vėl 
užsižiebė. Storoji l kondukto
rė garsiai riktelėjo, kad tuoj 

ateis sovietų pasų kontroliuo
tojai .

Prieš pat skrisdamas į Eu
ropą, perskaičiau paskutinį 
SĖJOS žurnalo numerį. Ten 
vienas keliautojas su dideliu 
kartumu, sarkazmu, neapy
kanta, aprašė susidūrimą su 
rusais -valdininkais. Raštas 
buvo nepaprastai vaizdus . 
(nebeturiu šios Sėjos po ran
ka, gaila). Rusus vadino di
džiausia bkupuotip kraštų 
smarve. Pasakojo, kaip nie
kelis valdininkas atrodo: že
maūgis, biaurlos fizionomi
jos, sustumtu kaklu. Nebeat
menu kitų smulkmenų, bet ką 
Sėjos bendradarbis pasakojo, 
tai lašas lašan man panėšėjo 
į raudonarmiečius, į tą bal
sių uniformuotų žmogėnų ma 
sę 1940-1941 metų Lietuvoje. 
Laukiau, kad tuoj išvysiu že
maūgį, rauplėtą žmogėną.

Pasigirdo rusiški baisai. 
Sveiknosi ir kalbėjosi su 
traukinio palydovėm. Žings
niai koridoriuje. Mūsų cou
pe durys atsivėrė. Pamatė
me gal 185 centimetrų (ge
rai virš šešių pėdų) vyrą. 
Tiesų, liekną, inteligentiš
ko, europietiško veido: Visi 
išsižiojo, o Vida paraudo. 
(Vėliau apie jo išvaizdą daug 
kalbėsime. Man jis gerokai 
priminė Omar Sheriff "Doc
tor Živago" filme. Mano mo
terys protestavo: Omar tam
sus brunetas, o čia kaštoni
nių plaukų vyras. Be to, Vi
dai anas aktorius daug geriau 
patinkąs, negu šis karininkas)

Jis garsiai pasisveikino su 
"zdrastvuite". Jo gražiame 
veide šypsenos nebuvo. Jis 
paprašė parodyti pasus. Vis
ką rusiškai, bet mes supra
tome, nes viskas tik-keli žo
džiai. Tapatybę tikrino nuo
dugniai. Pusbalsiai pers li
ekai tė pavardę. Prie ūgio, 
plaukų ir akių spalvų—visur 
sustoja ir įrašytą lygina su 
matomu asmeniu. Paskui pa
prašė visus Į koridorių. 
Mums išėjus , tikrino, ar nė
ra kas palindę po suolais. 
Bagažų nelietė. O kad tikrai 
žinotume, kad nelietė, kartu 
buvo pasiėmęs storąją kon
duktorę. Leidęs sugrįžti į 
coupe, padėkojo. Neatmenu, 
kad bent kartą jis būtų nusi-

Šypsojęs. Bet jokiu būdu ne
pajutau nei smarvės... Ir 
dabar dar nenoriu tikėti, jog 
tai buvo rusas. Veikiausiai, 
režimui iki kaklo atsidavęs 
latvis, estas, ukrainietis. O 
gal, ką gali žinoti, gal net 
lietuvis ? Bet jis buvo neišpa
sakytai pareigingas. Ir tak
tiškas.

Ir vėl nepamenu, užgęso , 
dar kartą šviesos, ar. ne? 
Bet už . keliolikos ar kelių de
šimčių minučių buvo paskelb
ta sovietinė bagažo kontrolė. 
Dabar, mielieji, melskimėa 
Dabar viskas pareina nuo jų. 
Nuvežime giminėms dovanas, 
ar nenuvešime ? Muituos ? 
Lieps iškraustyti ir Kužnicoj 
palikti? Dabar lemiančios 
minutės.* •
Girdime moteriškus balsus. 

Ir vieną vyrišką. Per coupe 
langelį matome, kaip pro ša
lį praeina uniformuoti vyras 
ir moteris. Antroji moteris 
atidaro mūsų coupe duris. Ji 
žerho ūgio, pilkai žalsva ar 
melsva uniforma. Gal apie 
trijų dešimčių metų. Gal ir 
jaunesnė. Ar tikrai, ar ma
no vaizduotėj, ji avėjo aukš
tai kulnim batukus. Šiaip ji 
man priminė rimtą pradžios 
mokyklos mokytoją.

Po rusiško pasisveikinimo^ 
sekė rusiška tirada, nusakan
ti jos pageidavimus. Jos klau
simą tik pusiau supratau. 
Kiek galima ramiau ir man
dagiau angliškai paaiškinau, 
jog esame amerikiečiai ir 
rusų kalbos beveik nesupran
tame. Ar jūs, panele, kartais 
nekalbate angliškai ? Su ak
centu, bet labai žinoviškal ir 
sparčiai žodžius berdama, ji 
dabar paaiškint) ir angliškai: 
taip, kalbu; malonėkite man 
parodyti viską, ką vežatės 
spausdinto —.visas knygas ir 
žurnalus. Čia jos įsakymą 
vykdyti šoko Vida. Nuo kuše
tės pakėlusi, įteikė vieną žur
nalą. Iš krepšio išėmė dar 
du. Iš rankinuko ištraukė 
knygą. IŠ savo lagaminėlio 
ištraukė antrą knygą. Trys 
žurnalai ir dvi knygos.' Vis
kas angliškai. Tiek teturėjo. 
Vanda su Brone pareiškė kad 
nieko spausdinto nesiveža. Aš 
parodžiau vokiečių-prancūzų 
kalbų žodyną. Viskas.

(Bus daugiau)
3 ptl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
VASARĖLĖ JAU ČIA

Sulaukėme dar vienos va
saros, dar vienų atostogų, 
dar vieno planavimo, kur 
važiuoti, ką daryti, kaip su
sipakuoti.

Vasara- ne tik fizinio, bet, 
pakliuvusiems į kasdienybės 
rutiną, dvasinio, jausminio 
atsigaivinimo laikas.

Įgimtas ir dar pas labai 
didelį skaičių lietuvių išlai
kytas ryšys su gamta, pats 
savaime atneš atgaivą. Gal 
kiek rečiau pagalvojame ar 
Įprantame ieškoti kitokios , 
atgaivos skaityme. Dažnai , 
viena ar kita proga nugirsta- 
tame pasisakymų, ar ir pa - 
tys sau pasižadame:štal, a- 
teina atostogos- tai atsi - 
griebsiu ir paskaitysiu...

Kiti, per darbų sezonus 
nusisėdėję ar nusibėgioję, 
galvoja, kaip grįžti į formą,

SPORTAS NEPRIKLAUSO
MOJE LIETUVOJE 1919-1936 
I tomas .Jonas Narbutas.

Išleido autorius. Viršelis 
dali. Romualdo Bukausko.

Kaina nepažymėta, 432 
psl., 1978 m.

Tai pirmoji tokio masto 
knygą, kalbanti apie sporto

kaip vėl pasinaudoti sa
vo mėgstamu sportu.

Visiems linkiųie rasti tai, 
ką mėgsta.

Nepamirškime savo jau
nimo: nupirkime ar pasls - 
kolinkime knygų ir skaityki
me kartu su jais lietuviškai. 
Kiekvienas vaikas bus labai 
patenkintas tokiu bendru 
skaitymu, jeigu mes, vyrės - 
nieji parodysim susidomėji
mą ir kantrybę. O knygelių - 
kiek tik norint, tik užeikite į* 
savo lietuviškuosius kioskus. 
Rasite ir vaikams,ir suau
gusiems. Linksmų ir liūdnų 
istorijų, istorinių ir fantas - 
tinių, eiliuotų ir nerimuotų , 
ilgų ir trumpų tekstų. Tad 
- ir fizine,ir dvasine ir lie - 
tuviška prasme- geros va - 
saros. b.

organizacijų ir veiklos įsi
kūrimą nepriklausomoje 
Lietuvos valstybėje. Ji pa
rašyta lengvu stilium, sutel
kia daug medžiagos, įdomių 
epizodų ir mūsų gyvenimo 
panoramos ne tik žodžiu, bet 
ir daugybę įdomių, nematytų 
nuotraukų.

ISO ir Grandies kr ašinio komandos. Stovi iš kairės: Saikus, Balzaras, Žukas, 
Lubinas. Puzinau kas, Baltrūnas, neatpažintas. Stankevilius ir klūpo: 
Z.aroskis. Gineitis. Augulis. Variakojis ir Saladžius.
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ANTANAS TOLIS

(tęsinys
-Dieve, Dieve, kokios kančios, kada jos baigsis? 

pro sukąstus dantis prasiverždavo kenčiančių skundai.
Jau antrą parą nič nieko nevalgę ir negėrę, silpnesnie 

ji pradėjo alpti ir griūti ir buvo tol čekistų mušami ir 
spardomi, kol aptekdavo kraujais irkol mušikas pats pa - 
vargdavo, palikdamas auką gulėti kraujo klane. Iki sąmo - 
nės netekimo sumuštiems neturėjome teisės net atsikelti 
padėti, ir jie gulėdavo tol, kol grįždavo jiems sąmonė.

Pagaliau iš kažkur grįžo mūsų kolonos komisaras, į- 
sakydamas tęsti kelionę toliau. Kartu įsakė atvesti šofe - 
rius, kurie, mums stovint Vilniuj, buvo užrakinti. Tie šo
feriai nebuvo nei kaliniai, nei čekistai. Tai buvo žmonės , 
sugaudyti Kaune ir priversti važiuoti, palikę savo šeimas 
likimo valiai. Čekistai, bijodami, kad jie nepabėgtų stro
piai juos saugojo, o kur nors sustojus, tuojau juos, už ra - 
kindavo ir pastatydavo prie jų sargybą. Atvedė išbalusiais 
veidais, nusiminusius šoferius, ir kelionė tęsiama to
liau. Visų kalinių dėmesys buvo atkreiptas į važiavimo 
kryptį. Kurgi dabar mus gabena? Netrukus paaiškėjo.

- Į Minską ! - bebalsiai kartojo kalinių lūpos.
Kolonos autobusai vienas po kito nėrė pro gelėžinke - 

lio pervažą ir dundėdami važiavo per Naūnininkų prie
miestį - Į Minsko plentą.

Staiga mūsų autobuso motoras pradėjo gesti, protar - 
piais visai sustodavo dirbęs, protarpiais dirbo trūkčio - 
damas, pagaliau visai sustojo. Išvargęs šoferis tuojau puo
lėsi apžiūrėti motorą, o įsiutę čekistai, trankėsi , lyg pa
gauti žvėrys tinkle, bereikalingai puldami šoferį, grasinda
mi ir mušdami kaip "sabotažniką" ir "kontrarevoliucio 
nierių". Jis kantriai kentė priekaištus ir skaudžius smū - 
gius.ir tęsė savo darbą prie motoro, kol pagaliau, viską 
apžiūrėjeR. nasakė, 1 kad be dirbtuvės pagalbos motoro 
pataisyti negalima, nes sutrūkinėję greičiu dėžės dantra - 
4psl. z ,

Pirmieji ledo ritulininkai Kauno huožykloje.

Iš autoriaus VIETOJE ĮVADO:

'Atsikuriančioje valstybėje visų kultūrinių gyvenimo 
šakų pradžia buvo labai sunki, nes visko trūko, kas iš vi
sų tos ar kitos šakos veikėjų pareikalavo didelių pastan - 
gų ir pasiaukojimo. Visas kultūrinio ar ekonominio gy - 
venimo šakas, kiek tik kuklūs ištekliai leido, rėmė ir vy - 
riausybė, todėl ir jų pažanga buvo daug spartesnė.

Bet truputį kitaip buvo su sportinio gyvenimo pradžia. 
Pirmiausia, pati sporto sąvoka atsikuriančioje valstybėje 
ir kartu tautoje buvo beveik nežinoma. Ją suprantančių bu 
vo labai nedaug, o sportuojančių nebuvo, išskiriant tik ke
letą buvusių už Lietuvos ribų. Taigi ir sporto pradžia bu
vo nepaprastai sunki,nes viskas buvo palikta privačiai ini
ciatyvai.

Betgi atsirado vyrų ir moterų, kurie nepabūgo ir sun- 
kiasniose sąlygose imtis iniciatyvos ir puoselėti šitą nau
ją kultūrinio gyvenimo šaką ir kartu su atsistatančia vals
tybe skleisti ir fizinio auklėjimoidėją. Šių kilnių vyrų ir 
moterų užsimojimai nenuėjo veltui, nes pagaliau ir vyriau 
sybė pa matė, kad ši kultūrinio gyvenimo šaka yra taip pat 
reikalinga kaip ir kitos, tada ir visą Lietuvos sportinį gy
venimą paėmė Į savo globą ir jam suteikė visą reikalingą 
paramą. Netrukus į talką atėjo mūsų broliai - Amerikos 
lietuviai ir Lietuvos sportinis gyvenimas žengė dideliais 
šuoliais pirmyn.

1919 m.įdiegti pirmųjų sporto pradūnų pradai per ke- 
lioliką metų taip išbujojo, kad pralenkė ir pradūnų svajo - 
nes. Keliose sporto šakose Įveikti ne tik kaimynai, bet pa
sivyta daugelis didelių valstybių ir kai kurios iš jų net 
pralenktos: Lietuva du kartus iš eilės iškovojo Europos 
krepšinio meisterio vardą. Lietuva pasaulinėse šaudymo 
pirmenybėse olympinihis pistoletais du kartus i iš eilės 
•laimėjo antrą vietą pasaulyje. Lietuvos krepšininkės pir- 
jnose Europos moterų krepšinio pirmenybėse užėmė ant
rą vleftąT*Lletuvos stalo tenisininkai paskutinėse, prieš ne
priklausomybės praradimą, pasaulinėse pirmenybėse įko
pė į ketvirtą vietą pasaulyje.

Šiais lietuvių tautos sūnų ir dukrų laimėjimais did - 
žiavosi visa Lietuva ir visame pasaulyje gyveną lietuviai. 
Žinoma ir buvo kuo didžiuotis, kadper tokį trumpą nepri - 
klausomybės laikotarpį lietuviai sportininkai-ės pralenkė 
daugelį senų ir didelių valstybių, turinčių begalinius ne 
tik žmonių, bet ir turtų išteklius.

Ypatingai paskutinieji treji nepriklausomybės sporti

čiai. Išgirdęs tai, mūsų autobuso vyresnysis čekistas kaip 
žvėris puolė Šoferį. Savo draugų padedamas, parsimetę 
šoferį ant plento grindinio ir tiek mušė šautuvo buožėmis, 
ir spardė, kad bematant jo galva ir rankos pasruvo krauju. 
Po to,palikę gulintį kraujuose šoferį, nutarė laukti važiuo
jančių iš paskos automašinų, kur turėjo važiuoti kolonos 
komisaras. Ilgai laukti neteko. .Kelioms automašinoms 
pravažiavus, viena sustojo ties mumis. Iš jos tuojau iššo
ko mums jau gerai pažįstamas komisaras.

- Kas čia vėl pasidarė?. - rėkė komisaras, žvilgte
lėjęs Į gulintį ant plento ir vaitojantį šoferį.

Vyresnysis čekistas paaiškino, kad motoras sugedo ir 
dėl to.be abejo, yra kaltas " lietuviškas šuo" šoferis. Iš - 
klausęs skundą, komisaras Įsiutęs puolė kruviną šoferį ir, 
spardydamas užkulniais, liepė keltis. Vargais ' negalais 
pasisekė jam, prisilaikant autobuso buferio, atsikelti.

- Kas yra motorui, niekše?! - kriokė apsiputojęs ko
misaras.

Šluostydamas marškinių rankove kruviną veidą, šofe
ris aiškino, kad tai, kas motorui įvyko, nėra jo kaltė, kad 
tai gali įvykti ir prie geriausių važiavimo sąlygų. Kad ir 
kaip šoferis norėjo išaiškinti sugedimo priežastį, atbuku
sios galvosenos ir jausmų čekistas nekreipė į tai jokio dė
mesio. Atsisukęs mostelėjo mūsų autobuso vyresniajam 
čekistui, kuris tuč tuojau prisistatė.

- Duok man keturis ginkluotus kareivius . -riktelė
jo komisaras.

Tuojau buvo paskirti keturi šautuvais ginkluoti čekis
tai. To įsakymo reikšmę mes tuojau supratome, suprato 
ir šoferis. Puolė ant kelių ir kruvinomis lūpomis bučiavo 
dulkėtus žudiko batus, su ašaromis maldaudamas dovano
ti gyvybę, nes jis paliko žmoną su šešetu mažų kūdikių. Jis 
visiškai dėl motoro gedimo nekaltas.

- Pasigailėkit, maldauju! Pasigailėkit, neatimkit 
mano gyvybės, nepalikit našlaičiais mano mylimų kūdikiui 
Juk aš taip pat esu darbininkas, o jūs žadėjote darbininkus 
užjausti, užjauskite ir mane ( O Jėzau, Jėzau! Už ką?.Už 
ką?

Bet suakmenėjusios čekistų širdys tik šaipėsi iŠ 
priešmirtinių šoferio kančių ir maldavimų.

- Na, pirmyn! - biauriai suriko komisaras, ištrauk - 

nio gyvenimo metai, savo veikla, daugiau dominavo kaip 
kitos kultūrinio gyvenimo šakos. Sportinių pergalių dėka, 
Lietuvos vardas vis garsiau ir dažniau aidėjo pasaulyje .

Gyvendamas Kaune nuo 1926 metų pabaigos iki ’ 1940 
metų pradžios, du kartus mačiau, kaip Kauno gatvės buvo 
užtvenktos dešimttūkstantinių minių, o tos minios, stebė - 
damos įvykius, juos pergyveno jausmingai.

1933 m. liepos 20 d. Į Kauną buvo atgabenti lietuvių 
tautos didvyrių, nugalėjusių Atlanto vandenyną ir tragiškai 
žuvusių ties Soldinu - Dariaus ir Girėno palaikai. Tada 
nuo aerodromo iki jų laidojimo vietos visos gatvės buvo 
užtvenktos žmonių. Stovėjo minių minios, kurių skruostais 
riedėjo skausmo ašaros ir visi lenkė galvas prieš didvy - 
rių palaikus. Procesijos apeigos buvo transliuojamos pef 
radio ir visi radio aparatai buvo apgulti senų ir jaunų, vy
rų ir moterų ir visų akis tvindė skausmo ašaros. Plėvė - 
suojančios tautinės vėliavos buvo perrištos gedulo kaspi
nais, o valstybinės nuleistos pusiau stiebo.

Antrasis toks keliasdešimt tūkstančių minios užplū - 
dimas Kauno gatvių įvyko 1937 m. gegužės 9 d. ,kai iš Ry
gos Europos krepšinio pirmenybių, valstybinė i krepšinio 
rinktinė parvežė Lietuvai Europos meisterio vardą; Tik, 
šiuo metu minios neliūdėjo, nešluostė skausmo ašarų, ne
nulenkusios, bet iškėlusios galvas džiūgavo ir audringais 
šauksmais sveikino nugalėtojus. Krepšininkų garbei Kau
ne ir visoje Lietuvoje plevėsavo vėliavos. Visi radio apa
ratai ne tik Lietuvoje, bet toli už jos ribų buvo apgulti suT 
pasididžiavimu spindinčiais veidais klausytojų, nes krep
šininkų sutikimas buvo transliuojamas per radio, o trans
liacijos metu poetas Kazys Inčiūra perskaitė krepšinin
kų garbei sukurtą eilėraštį.

Bruzdeilinas įveikęs latvius 100 km dviračių lenktynėse. Iš dešinės: Gedminas, 
Markevilius laiko Bruzdeilinų ant pelių ir Preisas.
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damas iš makšties naganą, o keturi čekistai atkišo šautu - 
vus ir Įrėmė pasmerktajam nugaron. Eisena pasisuko iš 
plento per griovį į dobilieną. Tuo tarpu, kai mūsų L lūpos 
patylom kalbėjo "amžiną atilsį"^ likę prie autovuso čekis
tai jutekavo ir šaipėsi iš pasmerktojo šoferio,sakydami:

- Ei, tu, asile/ patpkgs ten pas velnius, automobiliai:
važinėti tikrai negausi? Che, che, che! v

Šoferis jau stovi prieš atkreiptus į jį čekistų šautu - 
vus. Dar minutėlė, dar akimirka,ir štai atsiskirs siela • 
nuo kūno, budeliųšūviais išrautai Mūsų, visa tai matančių 
širdys,it kūjai plaka, visiškai plakimu nustelbdamos kvė
pavimą. Žaibu pasigirdo šautuvų salvė, ir šoferis, kaip pa
kirstas medis, griuvo į žaliuojančius dobilus. Dar i keli 
konvulsingi kūno judesiai, ir jis amžiams nurimo. Komisa
ras ramiai įsikišo naganą į makštį ir, grįždamas Į plentą, 
davė po papirosą kiekvienam egzekucijoj dalyvavusiam če
kistui, kurie linksmi, rūkydami grįžo, lyg niekur nieko, Į 
savo vietas. Tik komisaras grįžo nuo puškelio vėl atgal 
prie lavono ir ėmė stropiai kratyti jo kišenes. Visų pirmą 
ištraukė piniginę, iš kurios pasą ir kitus popierius nume
tė atgal prie lavono, pasilikdamas tik pinigus, po to numov 
rankinį laikrodį ir sutuoktuvinį žiedą. Apieškojęs kitas “ 
Senes, rado kišeninį peiliuką ir kitokių smulkmenų. Po to 
grįžo ir jis į plentą, apžiūrinėdamas "įgytą"laikrodį ir ki
tą "turtą".

- Ar neseksi m po šoferio ir mes čia pat? - vos gir
dimai paklausė leitenantas A. Zb. , - juk autobusas suge - - 
dęs , o kitos laisvos automašinos, matyt, nėra.

- Visko gali būti, - tyliai atsakiau, - todėl stebėkim 
kiekvieną progą, gal pasiseks kaip nors. ..

Įsitempę klausėmės tolimesnio čekistų pasitarimo.Jie 
nutarė gabenti mus toliau. Taigi, mūsų žudvmas dar ati - 
dėtas. -Netrukus buvo sustabdytas vienas tuščias rusų 
sunkvežimis, į kurį, kaip rąstai, vienas ant kito buvome 
sumesti ir gabendmi toliau. Nežmoniškai vienas kito spau 
spaudčiami, lyg kirmėlės, vgniojomės vienas per kitą iŠ 
apačios į viršų, kad nebūtume mirtinai nuslopinai, o sunk
vežimis lėkė, kaip padūkęs, duobėtu plentu, skaudėtai tran
kydamas išdžiuvusius mūsų kaulus ir dar žaizdotas galvas 
Į geležinius sunkvežimio dėžės apkaustus. Ant dėžės krai 
tųsėdėjo čekistai, nuolat trankydami mus šautuvų buožė - 
mis už neramų gulėjimą. (bus daugiau)
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Kalifornijos Dramos 
Sambūris
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KALIFORNIJOJE - SAU
LĖGRĄŽŲ SALA

Vytauto Alanto'Saulėgrąžų 
Sala* pralinksmino kalifor - 
niečlus.

Užsienyje išlaikyti lietu
višką teatrą yra ne tik ne - 
lengva, bet neįtikėtinai sun
ku. Kodėl?- Žmonės nenori 
valandų valandom! s, s a valčių 
savaitėmis skaityti rankraš
čius, repetuoti, būti pataria - 
mi, vaidinti, suklupti, prisi - 
kelti ir pagaliau išeiti vie - 
na m kartui į sceną nugri- 
muotam, per rėdytam, rampos 
šviesoje prakaituojančiam, 

.jorožektorių voltuose akina
mam.' Žiūrovai, kurie ne vi
sad pripildo sales,pilni kri
tikos L Dauguma stengiasi 
susigalvoti kokį neigiamu
mą, jį parlnktesniais žod
žiais garsiai pasakyti kai
mynui. Taip lyg prakilniau , 
mandriau ir žinoviškiau.

Tai būtų dar niekis, nes 
s žmonių atmintis trumpa.

Blogiau, kai po keliolikos 
dienų lietuviška spauda vai
dinimą pažarsto, tarsi ant 
raudonų žarijų. Pradeda nuo 
autoriaus, kad blogai para
šęs. Toliau: režisorius ar 
režisorė nesupratusi ir taip 
jau silpno veikalo. Dailinin
kai neįsigilinęs ir perkrovęs 
sceną nereikalingais daiktais 
Apšvietimai buvę per silpni , 
garsai per triukšmingi. O 
blogiausia, esą, artistai :tas 
kalbėjęs blogu akcentu, toji 
per daug šaukusi, anas ne

išmokėjęs įsijausti į rolę, o 
kiti tebuvę lyg statistai pak
luonėje.

Aišku, po tokių įvertini
mų, i žodžiais ir raštais, kas 
gi nori daugiau rašyti, reži
suoti* vąidinti užsienio lie-

Manitobos Lietuviai nesnaudžia
K. Beniušis

Winnipego meras Stephen 
Juba, išduodamuose Folklo- 
ramos pasuose 1977 m. buvo 
įrašęs atmintinus žodžius , 
kuriuos perduodu skaityto 
jams lietuviškai.•’•Folklorą - 
mos Iškilmės yra viena iš 
Winnipego vasaros didžiau
sia šventė. Ji kasmet darosi 
vis svarbesnė, kai įvairūs 
pavilijonai patiekia mums 
savo kultūros pavyzdžius.

Folklorama yra nepapras
tas pergyvenimas. Tai metas 
linksmumo ir draugiškumo 
visokio amžiaus žmonėms. 
Tai yra kelionė aplink pa
saulį, neišvažiuojant iš 
miesto. .

Folkloramoje dalyvavo 30 
tautų sii savo paviljonais: 
karibai, karibų Ctri-Cana, 
kiniečiai, kroatai, olandai, 
vokiečiai, britai, graikai, 
vengrai su dviem pavilijo— 
nais, airiai , Airijos salos 
atstovai, Izraelio grupė,ita
lai , japonai, lebiniečiai, LIE -
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tuvių teatrui, kur viskas da
roma kaip auka,dažnai dar 
asmeniškai nusiperkant rei
kalingų dalykų scenai.

Šie žodžiai netaikomi ko
kiam autoriui, veikalui, teat
rui, režisoriui,
Tai tik bendras pasisaky - 
mas tp. tema šių laikų eigoje.

Vytauto Alanto teatrinis 
veikalas * Saulė grąžų Salai 
suvaidintas Los Angeles 
Dramos Sambūrio 1978 m . 
balandžio 29 d.King Starr Jr. 
gimnazijos salėje. Režisavo 
DailiaMackialienė. Dekorą - 
cijos Pauliaus Jasukonio, 
rež. padėjėjos Ema Dovydai
tienė ir Inga Tumienė. Vai - 
dino: Rimas Žukas- daili
ninką Saulių Vešiotą, Danutė 
Barauskaitė - jo žmona Vi - 
dą,Saulius Natas- dailininką 
Zigmą Riauką, Manfredas 
Prišmantas - meno galeri - 
jos savininką Juozą Vitartą , 
Viltis Jatulienė - jo žmoną 
Lionę, Rasa Zelenytė— jų 
dukrą Rūtą, Saulius Stanči- 
kas-medicinos daktarą Da - 
lindą, Vincas Dovydaitis----
verteivą Stasį SĮtasionį.

Autorius Vytautas Alan
tas, gimęs 1902 metais Lie- deramai paruošti ir paleisti

TUVIAI su pavilijonu VIL
NIUS. filipiniečiai ,2 lenkų 
pavilijonai, portugalai, rumu
nai, skandinavai, škotai, ser
bai, slovakai, slovėnai, ukra 
inai. Pastarieji turėjo du pa- 
vilijonus.

Lietuviai Winnipego Folk
loramoje pradėjo reikštis 
jau prieš devynius metus ir 
kiekvieną kartą vis prakil
niau pasirodė. Nors lietuvių 
pavilijonas mažiausias, bet 
savo kultūringumu gal pra
lenkia kai kuriuos didžiuo
sius. Jame rodomi ne tik 
dar Lietuvoje padaryti rank
darbiai, bet audžiama pačia
me pa vili jone.

Malonu prisiminti, kaip 
1975 m. į Lietuvių Pavilijoną 
buvo atvykusios trys lietu
vaitės iš Windsoro Aušros 
Choro, ir gražiai atliko 
programą, kartu su dviem 
jaunais lietuviais muzikan
tais iš Windsoro- akordeo
nistu ir būgnininku. 

tuvoje, yra žymus, garbin
gas lietuvių rašytojas, kul
tūrininkas, teatrinių veikalų 
autorius. Žinomas plačio
sios lietuvių grupės visame 
pasaulyje. Šis jo veikalas

artistams, yra trijų veiksmų komedija, 
realistiniai, satyriniai vaiz
duojanti būdingą šių laikų 
Amerikos maniją: vaikytis 
pinigo. Čia paskui dolerį 
bėga visi. Vieni ryškiau, ki
ti santūriau. Kaip uolaknori 
išlikti dailininkas Saulius 
Vešiota. Ar jam pavyksta ? 
Net jo artimiausi draugai, 
pasirodo, yra akli dolerio 
vergai.

Veikalas 'Saulėgrąžų Sala 
pilnas lengvo jumoro. Gi
lesnės minties nėra, bet šiai 
komedijai jos ir nereikia. Y- 
ra viena dekoracija, aštuoni 
artistai, taigi gali būti leng
vai pervežamas, kas tik pak
viestų. Gera proga "išsi- 
nuomuoti" Los Angeles lie - 
tuvių teatrą, mūsų koloni
joms, iki artistai nepamiršo 
savo vaidmenų.

Didelis režisorės Dalilos 
Mackialienės nuopelnas su
gebėti artistus parinkti, juos

1976 m. į Lietuvių Pavili
joną ateinantiems buvo dali
namos brošiūrėlės, paruoš
tos Juozo Prunskio,išleistos 
Lithuanian American Coun
cil Chicaho ,111.

Apie Lietuvos praeitį ir 
dabartinę padėtį parašyta 
trumpai ir aiškiai. Buvo ir 
kitokių, mažesnių brošiūrė - 
lių. Prie įėjimo buvo padėti 
ir lietuviški laikraščiai.

PASIRENGIMAS 1977 m. 
PAVILIJONUI

Patraukliam pavilijonui 
paruošti pirmiausia reika
linga pasišventusių žmonių . 
O tokių galima rasti tik tarp 
draugiškumą ir savo tautą 
mylinčių žmonių. Tokių čia 
Winnipege yra nemažai, tai 
ir susidarė gražus būrelis 
iš jaunosios kartos, žinoma, 
talkininkavo ir tėveliai, 
ir vyresnieji tautiečiai.

Pradininkas dalyvavimo ir 
jau kelis metus iš eilės pa - 
si darbavęs tam tikslui yra 
gerbiamas tautietis Eugeni

LIETUVIŠKA RĄDljO 
PROGRAMA
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į sceną visuomenės džiaugs
mui.

Dekoracija tinkama. Ap- 
I švietimai, garsai tvarkingi .

Artistai vienas geresnis 
už kitą. Išskirčiau Saulių 
Matą, jauną vyrą, kuris, vos 
išėjęs į sceną, išsiskiria 
mokėjimu patraukti dėmesį 
be perdėjimų, įdomus jude
siais , kalba, išraiškomis. Jis 
tiktų kiekvienam teatrui.

Po vaidinimo artistai, re
žisorė buvo apdovanoti gau
siomis gėlėmis, plojimais . 
Tada, Tautinių Namų salėje , 
prie šampano, lengvų už
kandžių ir meniškai papuoš
tų sienų kūriniais Audronės 
Ambrozaitytės, Sauliaus 
Stančiko ir Rimanto Žuko 
(jo meniškos foto nuotraukoj 
kalbėtasi meninėmis temo
mis ar spaustos rankos ar
tistams, dailininkui, bučiuota 
(iš pagarbos) režisorė.

Kad daugiau būtų lietuviš
kų teatrinių vaidinimų? Ne 
vien Los Angeles, bet ir ki
tur. Argi Bendruomenė ne - 
gali suorganizuoti lietuvis - 
ko teatrinio sąjūdžio tenai , 
kur jisai buvo ir tenai, kur 
jo dar nebūta ? Lietuviškas 
teatras- svarbus ir įdomus 
lietuviškumo išlaikymo bū
das ir tarpusavio jungtis.

Algirdas Gustaitis
Nuotraukoje: H "Saulėgrąžų Sa
los I-jo. veiksmo iš kairės: Sau
lius Stančikas, Danutė Baraus
kaite, Lincas Dovydaitis, Sau
lius Matas ir Rimantas Žukas.

jus Kalasauskas. Jis padarė 
Lietuvių Pavilijono svetainė
je platformą įvairiems iš
dirbiniams-audiniams, laik
raščiams, knygoms, gėlėms , 
ir paliko patogią vietą audi
mo staklėms. Eugenijus Ka
lasauskas nuvažiavo į Oak; 
Point apie 35 mylias į žiem
vakarius- į Winnipego Lie - 
tuvių Parapijos vasarnamį . 
Ten parapijos klebonas kun. 
Justinas Bertašius kelias 
didelės vasarvietės, iš tos 
bažnyčios, leido Kalasauskui 
paimti gražius didžiųjų se
novės Lietuvos kunigaikščių 
paveikslus papuošti Pa vili - 
jonui. Kalasauskas dar ga
vo 11-ką garsiųjų lietuvių 
menininkų darbų Winnipege 
ir j uos panaudojo Pavilijonui 
Ir kun. Bertašiui ir Kala
sauskui už tai visi buvo nuo
širdžiai dėkingi.

Pagerbiame tautiečius 
Stanislovą ir Juliją Ra- 
mančauskus, Povilą ir Juliją 
Liaukevičius, kad jie pasko
lino Lietuvių Pavilijonui

(Tąsa)Duplekso gramatika

kRem 
VE/oRoDx/ai

Dupleksas — mūsų smulkioji didybė, 
Duplekso karštligė sergam visi, 
Dupleksui lenkias net lietuvybė;
Dupleksą sleplam savo širdy, 
Dupleksu remiasi mūs filosofija, 
Duplekse glūdi mūsų viltis.
Duplekse, tu mūs sielos kopija F

(b. d.) N. Kvietine kas - McKwiethlns

daug įvairių senoviškų Lie
tuvoje padarytų išdirbinių- 
siuvinių ir visokių gražių 
daiktų. Keletas ir kitų lietu- I 
vių yra paskolinę parodai 
rodinių .tik gaila, kad visų 
pavardžių neteko sužinoti . 
Neišvardintuosius prašau 
man atleisti. Tik džiaugiuosi 
sužinojęs, kad olandas John 
Timmermannas su savo 
miela lietuve žmonele Tek- 
lyte apvažinėjo Winnipego 
mieste ir artimoje apylinkė- 
le gyvenančius lietuvius ir 
surinko pažadėtuosius rodi- 
nius, nuvežė juos į Pavilijo
ną. Garbė jiems!

Būdamas Pasaulio Lietu - 
vių Bendruomenės vietos 
skyriaus sekretorium Kos - 
tas Strikaitis buvo nuvažia - 
vęs rodinių į Portage La 
Prairie pas gerbiamus tau - 
tiečius Povilą ir Juliją Liau
kevičius. Čia pasiskolino ae- 
niviškų lietuvių rankdarbių . 
Ačiū Kostui Strikalčiul.

Ne paslaptį s, kad parodų 
vietas reikia saugoti visur , 
kur jos tik veikia, šį svarbų, 
kartais ir pavojingą , darbą 
atliko Pasaulio Lietuvių B- 
ės vietos skyriaus pirmi
ninkas Juozas Demereckas 
ir vyr. sekretorius Kostas 
Strikaitis. Jie per visąFolk- 
loramos savaitę pasikeisda
mi nakvojo Lietuvių Pa vili- 
jone ant . grindų, pasidėję 
miegmaišius.

PAVILIJONAS GARSINO 
LIETUVĄ

Be jau minėtų paveikslų, 
buvo įvairių verpimo rate- 
lių-didelių ir mažų, austinių 
juostų ne tik suneštų:pačia - 
me pavilijone jos buvo aud
žiamos , ir lankytojai labai 
tuo domėjosi. Alfonso ir O- 
nos Jančiukų dukrelė Aldo
na demonstravo juostų audi
mą. Šio meno ji mokėsi 
pas p. Grabienę, Winnipege , 
o vėliau buvo nuvykusi pasi
tobulinti pas žinomą profe
sionalę tautodailininkę ir 
dailininkę Anastaziją Tamo
šaitienę. Susirinkusieji labai 
domėjosi jos audimu.
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LADIJE8 AND GENTLEMEN!
Hair formula JIB Is Patented-Guaranteed In Switzerland and to 
Registered In USA. Canada, Europe. It cures Dandruff. Fallins 
Hair, Itching scalp. Spitting ends, stengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB 
you will never ba BALD or GREY. 100% Guaranteed. Listed 
In Druggist, Red-Blue Book. Drug's-CHemlst Order STRAIGHT 
JI** LAB.: Medicine Liquid 8 os.,,14 week supply — l,8j00.

Money Order postpaid Send Today
LABORATORY, 1431 So. 40th Ave., CICERO. ILL. 00850 Ū.SĄ,

Jony. 6
268-0 FRONTENAC ST. - MONTREAL R.Q.

TEL. 523 - 8971

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKSTYNQS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. Laurinaitis ĮVAIRIOS PROGOS

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG’D. 

79 Woodfiold Dri ve, Ottawa, Ont.
e PRIVATI INDUSTRINĖ IR KOMERCINĖ STATYBA, 

darbo#, atliekamos Sfilnl-ngol Ir prieinamomis kainomis.
e Enflnerlng & doslgnlnė patarnavimas.
s IN -GRdUNA SwImmln.B Pool statyka( 10 year guaranty).

- TĖL.(613) 223.400 1
5 psl.

Lietuvių Pavilijone matė
me įvairių rankdarbių- pa
galvėlių, rankinukų, lėlfų-dl-7 
dėlių ir mažų, net iš medžio 
išdrožinėtų:su velnio galvo
mis, rūkomomis pypkėmis , 
šokančią porą, senoviškus, 
įvairius gėrimo butelius su 
mažomis taurelėmis iš me
džio. Pagaliau ir apie ga - 
liono dydžio statinaitę alui , 
lietuviško stiliaus. Buvo vi
sokiausių gėlių senoviškuo - 
se vazonuose, naminių, lau
kinių ir miškinių. Tos visos 
gėlės skleidė malonų kvapą.

Prie įėjimo matėme visą 
eilę lietuviškų laikraščių: 
Nepriklausomą Lietuvą, Tė
viškės Žiburius, Naujienas , 
Sandarą, Draugą.

Mūsų spaudą atstovavo ir 
lietuvių bei anglų kalbomis, 
knygos:Lithuanian Encyclo
paedia, Mūsų Lietuva, Lithu
ania, Lietuvos Istorija, Lie
tuvos Gamta, Lietuvių Liau
dies Žaidimai, Dvasinių Bū
tybių Pasaulis .Giesmės Die
vui Ant Garbės, Pajūriais *- 
Pamariais,Religijos Filoso
fija, Lietuvos Tautosaka, 
Lietuvių Liaudies Menas, 
Kronika, Gyvenimas ir Dar
bai, Mažas Naujas Aukso Al
torius, Mūsų Šokiai, Anapus 
Geležinės Uždangos.

Buvo išdėti ir žurnalai- 
Karys, Pasaulio Lietuvis, 
Laivas, Skautų Aidas, Aidai , 
Moteris, Švietimo Gairės, 
Lai šitai Lietuviams, Lietuvių 
Dienos, Du Maži Poland Že
mėlapiai) (sulankstyti lape - 
liai- brošiūrėlė)... ,

I '

Puošė Pavilijoną iš me
džio išdrožta Lietuvos Vy - 
tis, Vytauto Didžiojo pa
veikslas, Vilniaus atvaizdas, 
DLK Gedimino-Vilniaus įkū
rėjo paveikslas, taip pat Vy
tauto ir Kęstučio, šešiųs re
produkcijos K. M. Čiurlionio, 
penki K. Šimonio paveikslai 
prieš karą darytas didelis 
Lietuvos žemėlapis, dvi dė
žės su gintarų karoliais.

(Bus daugiau)
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosovuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

A. LUKOŠIUS

toronto
Pirmutiniame ir didžiausiame ja ja et jį ja 
TORONTO LIETUVIŲ PAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai.. Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieS ilgus savait
galius Šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $10.000,000.

MOKAME UŽ:
- depozitus (P.C.A.) ..... 6%

santaupas ................. 7 ^2%
term, depozitus 1 m. 8 Vi 94 
term, depozitus 3 m. 9 Vi % 
pensijų fondas...................9%
IMAME UŽ:
asmenines paskolas . .10%, 
nekiln. turto pask. ...9 Vi %

I LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVUI
’’TALKA”

REIKALINGAS TARNAUTOJAS PASKOLŲ REIKALAMS 
(Loan Officer), mokantis lietuvių kalbą, norįs dirbti fi
nansinėje srityje su galimybe progresuoti darbe. Atly
ginimas pagal turimas kvalifikacijas ir susitarimą.

Prašymus siųsti "Talkos" valdybos pirmininkui J. 
Krištolaitis, 830 Main St. E., Hamilton, Ont. L8M 1L6.

CHICAGO:
LIETUVOS TRAGEDIJOS 
PRISIMINIMUI. . .

I Birželio 11 d. Ciceroje bu
vo minimas Sovietų Sąjun - 
gos daromas lietuvių tau
tos naikinimas. Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje kun. 
Rutkauskas atlaikė pamaldas 
ųž. žuvusius ir nukankintus 
tautiečius ir pasakė atatinka
mą pamokslą. Pamaldų metu 
giedojo solistė Prudencija 
Bičkienė, vargonais grojo 
muzikas Antanas Skridulis. 
Giedojo parapijos choras. 
Pamaldose ir vėliau salėje 
su keturiomis vėliavomis da
lyvavo Amerikos karo' vete
ranų 9115 postas ir su trimis 
vėliavomis Cicero jūrų šau
liai. Pamaldos baigtos Lie
tuvos Himnu.

Salėje minėjimas pradėtas 
JAV ir Lietuvos Himnais. In- 
vokaciją sukalbėjo kun. Rut- 
kauskas.Dr. Bronė Motušienė 
nė, buvusi Lietuvoje Šiaulių 
Sąjungos moterų reikalų vedė 
ja, apdovanota šaulių žvaigž
dės ordenu ir medaliu, orą - 
vedė žuvusiųjų ir laisvės ko
votojų okupuotoje Lietuvoje 
pagerbimą ir pristatė .Sibiro 
kankini, nesenai atvykusį į šį 
kraštą, Aleksandrą Skopą . 
Toliau sekė Dr. Bronės Mo- 
tušienės, talkininkaujant po
niai Sofijai Palionienei, pa
ruoštas scenos vaizdelis. De
klamavo studentai Kristina 
Griniūtė ir Rolandas Zuma - 
ras, kurs buvo gedulingai ap
sirengęs ir liudijo mūsų tau
tos kančias.Reikalingus sce

nai garsus gerai pritaikė Ge
di m. .s PranskevičiliB. Mo
kytojas Ignas Serapinas aaiz- 
džiai nupasakojo Sovietų Są - 
jungos daromą mūsų tautos 
naikinimą ir sunkų kančių ke
lią.

Solistė Prudencija Bičkienė 
akompanuojant muzika ui Alo
yzui Jurgučiui, tikrai pūikiai- 
padainavo Stasio Gailevičiaus 
Be’Tėvynės ir Stasio Šimkaus 
Kur Bakūžė ir Tebūnie Lais
va Lietuvos Šalis, o susirin
kusiems nenurlmstant ploti, 
dar vieną ariją — maldą iš 
Puccini operos Tosca.

Pranešinėjo studentė Kris
tina Griniūtė.
Pasibaigus programai buvo 
rašomi laiškai JAV valdžios 

žmonėms, kalinių gelbėjimo^ 
šeimų sujungimo ir kitų So
vietų daromų žiaurių darbų 
reikalais. Viso pasiųsta 300 
laiškų.

Pabaigai buvo Pranutės 
Dvilaitienės, Onutės Vyšniau- 
kienės, Irenos Pranskevičle- 
nės Elenos Novickienės ir ki
tų ponių paruošti užkandžiai.

Tenka pažymėti, kad Ci
cero prekybininkas Povilas 
Putrimas pergyveno sunkią 
operaciją, bet dabar pasvei - 
ko. Jis paaukojo visus rei
kalingus užkandžiams mais
to produktus.

Minėjime dalyvavo L AS 
veikėjas Jonas Balčiūnas, iš 
Union Pier atvykęs Mišaus - 
kas ir pilna salė garbingų 
svečių.

S. Paulauskas

PLAČIOJI PRADALGĖ
Laisvojo pasaulio lietuvių dėjo ne 

tarpe ilgai bus kalbama bei 
diskutuojama apie ką tik 
praėjusias didžiąsias Šven - 
tęs Kanadoje, Toronto mies
te. Ausyse dar ilgai skam
bės girdėtų nuostabių dainų 
akordai *. Negreitai aprims 
sukelti įvairiausi įspūdžiai 
ir atsiliepimai, ir jų bus be
galės.

Kadangi L Namams buvo 
pavestas svarbus ir sunkus 
uždavinys-būti informacijos 
centru šventėn atvykstan
tiems,taigi ir norisi tuo rei
kalu su mielais skaitytojais 
bent kiek pasidalinti.

Visi suprantame, kad neį
manoma išvengti ir klaidų, o 
ypač tokio masto parengime. 
Už menkesnes mes linkę vi
suomet atleisti, nes visiems 
ir visur jų pasitaiko.Kai ku
rios, tačiau, ypač didžiosios 
klaidos, kaip jos galėjo įvyk
ti, nėra suprantama. Stebi
mės tik, kodėl jos turėjo į- 
vykti ir šį kartą?Ar'atleis 
mums gausūs šios šventės 
dalyviai, žinodami, kiek daug 
laiko mes turėjome joms 
pasiruošti ir kaip gražiai , 
nuoširdžiai į čia visus kvie
tėme ?

Ypatingai šlubavo šiuose 
Namuose įsikūrusi ir iš 
anksto plačiai skelbtoji šios 
šventės Informacija atvyks
tantiems. . • Nebuvo tinkamai 
paruoštų žmonių, o esantieji 
buvo perdaug perkrauti, pa - 
vargę, daugeliui iš viso ne - 
prieinami dėl gausaus skai
čiaus atvykstančių.

Kaip gi mes galime pasi
teisinti, kad nepramatėme 
tokio gausaus skaičiaus ? Jau 
vien toksai galvojimas yra 
didžiulė klaida. Seniai bu
vo žinomi atvykstančių 
sportininkų bei dainininkų 
skaičiai, ir tai buvo aiškus 
įrodymas, kad susidomėji
mas šiomis šventėmis did
žiulis.

Patys Lietuvių Namai ir 
jų visa tarnyba negali būti 
kaltinami, kadangi šių Šven
čių rengimo komitetas se - 
niai buvo numatęs ir prane
šęs,kad šie Namai PLD ren
giniuose nebus plačiau pa
naudojami, taigi svarbesnės 
rolės neturės. O čia atsiti
ko visiškai priešingai, nes 
automatiškai pasidarė pats 
didysis visų ir iš visur at
vykstančiųjų susižinojimo 
centras, 
didžiulių renginių nervai.

Už tai LN visą laiką, die
nomis ir naktimis buvo ypa-

čia plaukė. Visa tai prasi - 
savaitgalyje, o jau 

pirmadienį veik visą savai - 
tę ankščiau prieš didžiuosius 
parengimus.

Rašančiam šias eilutes 
nekartą teko gėdingai raudo
nuoti dėl atvykstančių nepa
sitenkinimo. 1 Nieko jiems 
nepalengvindavo atsakymas , 
kad šiuose renginiuose esu 
niekuo dėtas, taigi joks šios 
šventėš pareigūnas, tik šių 
Namų artimas kaimynas , 
stebėtojas.

Štai pavyzdėlis: vos tik 
kelios minutės po 12-tos 
nakties. Iš kelių automobi
lių išlipa pavargę vairuotojai 
Nudžiunga, pamatę plazdan - 
čias vėliavas ir sutiktą tau
tietį. Kviečiu vidun, nes visi 
prašo informacijų. Mano ir 
jų didžiausiam nustebimui , 
durys, vedančios į informa
cijos kambarius jau užra
kintos. .. Beliko tik pečiais 
traukinėti ir kelioms iš to
limojo kitos valstybės mies
to šeimoms aiškinti, kad jau 
pervėlu ir informacija ne
veikia. . .

Arba štai vėl: paskutinį 
vakarą prieš didįjį Koncertą 
labai sunkiai surastas aukš
tas šios šventės organizato
rius, priremtas praneša,kad 
jums ir kitiems rezervuoti 
bilietai randasi pas kitą as
menį. Šiuo atveju tai buvo 
lygiai tas pat, kad sakytum - 
taip , tikrai, adata yra kur 
nors šiame didžiuliame ir 
jau smarkiai reidančiame 
šieno vežime.

Gaila, kad visa tai nebuvo 
tik generalinė re peticija.Sa
kyti, kad iš to tik pasimokė
me, ateityje būkime gu'dres- 
ni, akylesni-nebetUrl jokios 
prasmės.

Didieji renginiai- Sporto 
Žaidynių Atidarymas, Susi - 
pažinimo didysis Vakaras , 
didžioji Dainų Šventė, Ban
ketas Royal York tiems, ku - 
rle turėjo laimės į juos pak
liūti, be abejonės, buvo la - 
bai didingi, visiems paliko 
geriausius prisiminimus. 
Tikrai, gal tik kartą gyveni
me bepasitaikantys.

IMA: \

91/į% už asm. paskolas

MOKA:
8!/į% už 1 m. term. dep.
8’/a% už pensijų ir namų planų 
7% už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.) 
7^2% speciali taup. sqsk.

AK TYVAI virš 20 milijonų dolerių

9V4% už morfgičiut į

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% Jkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties ‘ 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perla'idos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai. t 
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

ir 532-1149 M6P 1A6 >

Lietuvių Namai šiame 
milžiniškame lietuviškų jėgų 
pademonstravime,nežiūrint į 
visus čia pasitaikiusius nes
klandumus, savo ruožtu atli
ko bene patį dldžiausiąjį pa - 
sitarnavimą, pakėlė sunkiau
siąją naštą. Kiek ir kaip be- 

svarbiausioji šių įmanydami, priglaus darni pa
vargusius, neturinčius lai
mės kitur patekti, pagi r din - 
darni ištroškusius, pavalgy -

tingai apgulti. Tiesiog, mi
nios iš visur pirmiausia į

din darni alkanus, ramindami 
nuskriaustuosius...

saultstmarie

Amerikos karo veteranai ir Cicero Jūrų kuopos šauliai 
žygiuoja į bažnyčią. Nuotrauka C. Genučio.

VĖSI VASAROS PRADŽIA
Jeigu Torontą ar Chicagą 

vargina karščiai,tai šį šiau
rinio Ontario užkampį dai 
birželio viduryje terlojo 
šalnos, naiklndamos mėgėjų 
daržus ir varydamos pesi- 
mizman žuvininkus. Viskas 
vyksta tokiais laikais, kada 
kas pusė metų pakeliama 
šildymui alyvos ir benzino 
kainos, nekalbant jau apie 
maistą, ypač daržoves ir 
jautieną, pabrangstančius 
beveik kasdien... Ar nerei
kės kanadiečiams, kaip tiem 
legendiniams rąčiams, paka
binti savo išpaikintus pilvus 
ant medžių šakų.. .Keliamos 
nuomos ir visokie mokes
čiai, kas sukelia pavydą Ka
lifornijai, kur žmonės nu
balsavo tikrai geroką mo

kesčių sumažinimą. Mū-i 
sų federalinė vyriausybė, at
rodo, labiausiai dabar susi - 
rūpinusi, kad neatsiskirtų 
Quebec'o provincija, ir pa
keitimu konstitucijos. Ta
čiau iš to nereikėtų šaipytis’ 
nes niekas Kanadoje nenorė
tų nelemto priminimo Stali
no ar naujos Brežnevo kons
titucijos, o prie maisto par
duotuvių ar plazose išsiri
kiavusių eilučių, kaip Sovie - 
tijoje, dar nesimato.( Grįžę 
neseniai iš sovietinamos 
Lietuvos tautiečiai pasako
ja, kad vodkos ten tai tikrai 
netrūksta. ..).

Kaip matome televizijoje, 
ar skaitome, tai opozicijos 
partijos labai puola vyriau
sybę už didelį bedarbių skai
čių ir nekontroliuojamą in - 
fliaciją, bet konkrečiai tų li
gų pagydymo būdai nenuro
domi.

6 psl.
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ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

Balio Maskeliūno

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 ------ Namų tel. 277-0814

2405 Loke Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 Cft

a?Uiiiiaj qa n
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario '

V Bačėnas All Seasons Travel, b.o. 
2224 DUNDAS STREET W. Visais kelionių reikalai^ ' 
TORONTO, ONTARIO ' bctkur pasaul*f^k*m™

MS. tel. 533 3531

Dresher-Barmkas insurance agency ltd. . -s
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS 

t II U,
• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •-
• 3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point .Plaza) •

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI

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

Siunčiam* tūlų sudarytus ir apdraustas įvairiu; siuntinius iki 19 Vi svarų 
gryno svorio. Turim* pu.dovimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. t 
Sgžiningci ir greitai patarr.iujame. .f 
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAI — UŽDARYTA. Pirmadieniai*, 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; ieitadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro. *■ . j
IŠTAIGA Baltic Exporting I
Telefonas Li 1-3098 Savininkai S. ir F. JonaviUšl (

—BMMavamm ' bet ir daugelyje kraštų pake- 
USD!LIETUVIU NAMAI, Ii ui į PLD. Mūsų apsiėjimas, 

■ i 11—" i ■ »i i i veiksmai ir kalba reprezen -
Prieššventinės LN Žinios tuop. lietuvišką kultūrą, \Juo 

rašė: Pasaulio Lietuvių Die- labįau tai saiksto ir tarpįisa- 
nos reta proga visiems lietu- vį bendradarbiavimą. Ir tai
vlams atstovauti Lietuvą. Ir 
ne vien Kanadoje, Toronte,

Visą mūsų 80. 000 gyven
tojų didmiestį sujaudino nau
jiena, kad 17 metų vietinės 
S00 Greyhound ledo rutulio 
(vos neparašiau "hakl") žai
dėjas Wayne GRETZKY pa
sirašė už 1 milijoną ir tris 
ketvirčius dolerių septy
niems metams sutartį suln- 
dianopolio Racers( World 
Hockey Association).

Mūsų tautiečius sujaudino 
ir nuliūdino žinia apie tau
tiečio Jono GIRDZEVIČIAUS 
nelaimę, kuris būva sunkiai 
sužeistas, dirbdamas Algo
ma plieno fabrike. Šiam 
linksmų medžioklės ir žuva- 
vlmo nuotykių pasakotojui ir 
visiems mūsiškiams gerai 
žinomam tautiečiui sulaužy
ti abiejų kojų kaulai, sužeis
ta ranka ir įlaužti šonkauliai, 
° gydymas vyksta lėtokai dėl 
didelio nustoto kraujo kiekio.

(Nukelta į 7psl.)

nesunku atlikti, nes mus jun
gia lietuviškas ryšys. . .

Bukine ir demokratiški ! 
Pirma statyki me pareigą, o 
ne teisę Suprantama, tai lie
čia vidinius mūsų santykius. 
Demokratinė samprata švel
nins aštrumus ir ties kelius, 
į nepriklausomą, demokrati-\__/ 
nę Lietuvą.* .

Būkime is solidarūs ! Pa- 
šaulio Lietukų Dienų rengėjai 
ir Lietuvių lląmai stengiasi 
svečius priimti kuo svetin- 
glau, tačiau nboti išteliai ir 
jėgos neleidžia prideramai 
aptarnauti. Todėl dalinkimės 
ne vien turtu, iet ir nedatek-^ 
liais... *

Būkime ir vieningi ! Mus’ 
jungia lietuviškis kraujas, ti
kėjimas, žemė| papročiai, 
tradicijos, kalbi, kultūra ir 
siekimas laisvi bei gėrio. 
Nesantaika/ap^ribojimas ir 
bereikalingas skirstymasis 
yra nelietuviško! savokqs, tor 
dėl šalinkim iŠ aivo tarpo kas 
nelietuviška... I,

» NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Ontario,
GRAŽIOS SUTUOKTUVĖS

Š. rti. birželio 24 d. prie 
Simone ežero, Keswick, Ont. 
šv. Jurgio bažnyčioje įvy-

• ko Gwendollyn Louise ir Ro-
• mualdo P. Krilavičiaus su
ituokt u vės. Svečių prisirinko 
•iš visų apylinkių,net iš Buf
falo, Toronto, St. Catharines, 
ir iŠ Pennsylvanijos.

Kadangi jaunoji anglikonė, 
o jaunasis lietuvis, tai >r Da
lai minimą suteikė du kuni
gai: lietuvis iš New Yorko, 
pranciškonas Paulius OFM , 
lir anglų kunigas. Jaunieji 
pažįstami iš mažens, jau go 
kaimynystėje.

Vestuvių cerėmonijos vy
ko Golf Country Club, irgi 

,^"Smt ežero kranto. Prie ckirų
.jaunuosius pasitiko jaunojo 
■-tėveliai, su vynu, duona ir 
{druska, M. P. Krilavičiai . 
*Kal kurie anglai tokių cere-
monijų dar nebuvo matę. Su
sėdus svečiams prie stalų, 

! maldą sukalbėjo angliškai
Tėv. Paulius OFMi Ceremo
nijų meistras buvo jaunosios 
brolis Joe, kuris vakarą ge-
rai pravedė su jumoru. Jau -
nave džius sveikino abejų 
tėvai, krikšto tėvas J. Ali
šauskas, Tėv. Paulius OFM , 
>. Šileikis iš Toronto ir kiti. 
-Malonus laikas greit prabė
go, nepastebėjus, kad jau 12

: v. nakties. P. Krilavičiai sa- 
. ‘vo pažįstamus užkvietė į sa- 

vo puošnius namus. Jų pri - 
! sirinko nemažai, jų tarpe ir

muzikantas su armonika.Ku- 
rie vestuvėse negana šoko , 
galėjo čia pasimiklinti. Už
sibūta iki paryčio, kitaip sa
kant, lietuviškai.

Sveikiname ir linkime jau- 
} navedžiams laimingo gyve - 
Į nimoJ P. Polgrlmas

— GEGUŽINĖ
Praeitame numeryje buvo 

rašyta, kadi tš gegužinės pelno 
bus s'klrta£lQO.doL Daumanto 
Lukšoj vardo įamžinimui K

6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal..

Jl^KEITH BUILDING MAINTENANCE
., J; NAMU REMONTAS

Jt}. J Taisymas stogu Įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
’ Tel. 363- 1620.

I M Apie darbų sąžiningą atlikimą teiraukitės pas 
LeonąGurecką 366 - 254 B.

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

• Siuvu Ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoįu
• Vasaros laika saugojimas

(Storage)'

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. SuSinskas i Son ta/. 389 • 057 J.

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
[rengimai. Gazinių. prie* t 
monių pardavimas ir jren- , 
girnas. Atstovaujame — » 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas. 
J et te & Frėre Ltee

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

Plumbing &'Heating kontraktorius.

140-3* AVINUI ■ 36Q-0310

L Fonde, (nešant 100 dol.
Simas Kudirka SLA 72 K- 

pos tokią veiklą vertina ir 
remia.

Laimėję loterijoje, nors 
bilietų traukime ir nedaly - 
vavę, savo laimikį gaus par 
gal nurodytą jų adresą, paš
tu.

Primename, kad gegužinė 
įvyks liepos 23 d. 1 vai. p. p. 
A. Padolskio Sodyboje 158 
Willow Street, Paris, Ont.

Kelias į SLA gegužinę: 
važiuojantiems iš Vakarų 

į Rytus 2-ju keliu, privažia
vus 5-tą kelią yra šviesos . 
Prie šviesų sukti į kairę ir 
už pusantros mylios priva
žiuosi A. Podolskio Sodybą, 
kurioje plevėsuos Lietuvos 
trispalvė. Važiuojantiems 
iš rytų į vakarus 5-ju keliu, 
prĮvažiavus 2-rą kelią prie 
šviesų sukti į dešinę. Posū - 
kio vietoje bus rodyklės, ro
dančios kryptį į SLA gegu-
žinę.

Svečiai bus'vaišinami šei
mininkių paruoštais karštais 
valgiais.

J. Šarapnickas
SLA 72 K. Pirmininkas

ATKELTA iš 6psl.
Nuoširdi užuojauta, Ignai,. ir 
tikėkim, kad dar šią vasarą 
gaudysi rekordinio dydžio 
žuvis, o rudenį vaikysiesl 
briedžius.

Šiam korespondentui kar
tais užmetama, kad jis vi
suomet, žodžiu ir plunksna, 
visur palaikąs "kapitalistus". 
Taip, tai tiesa, ir ką daugiau 
palaikysi?. Sąmoningas tau
tietis negali balsuoti ar pri - 
tarti tiems, kurių ideologija 
panaši į tų, nuo kurių bėgo- 
me, kurie žada panaikinti 
privačią nuosavybę ar net 
gali padaryti Kanadą sovie
tine respublika.
■ , Tas pats, nesi varžanti s

Korespondentas

Tel. 767-6183

KRONIKA-
ŽMOGUS IR JO PASAULIS 
VĖL ATSIDARĖ

Garsioji Montreallo pa
saulinė paroda Man and His 
World vėl atidarė savo var
tus š. m. birželio 22 d.

Atidarymas vyko be dide
lių iškilmių Tautų Aikštėje, 
kur plasnoja įvairių dalyvau- 
jančių(ar jau nedalyvaujan
čių) tautų vėliavos. Po ati
darymo čia pat aikštės sce
noje kvebekiečių šokių ir 
dainų ansamblis davė labai 
puikią programą, stebint di - 
džiulei žiūrovų miniai.

Paroda atidaryta, kaip ir 
paskutinius kelis metus, tik 
šv. Elenos saloje, o Notre 
Dame sala tebepasilieka už
daryta, nors per tiltą galima 
nueiti ir apžiūrėti buvusius 
olympinius baseinus, Įėjimo 
tvarka į parodą vėl pakeista : 
laisvai įeiti nebegalima, bet 
reikia turėti vizas. Vienos 
dienos viza suaugusiam kai
nuoja 4 dolerius, jaunimui 
iki 18 m. -2 dol. Kas ketina 
parodoje dažniau lankytis, 
patartina įsigyti sezoninę 
vizą, kuri kainuoja suaugu
siam 10 dolerių (jaunimui 6 
dol.), tik reikia turėti savo 
fotografiją. Ją galima čia 
pat pasidaryti. Pasllinksmi - 
nimų parkas La Ronde buvo 
atidarytas jau gegužėse d.ir 
veikė tik savaitgaliais. Da - 
bar atidarytas kasdien. Kas 
turi vizas, ten Įėjimas ne
mokamas. Neturintieji vizų, 
moka po 50 centų. Dėl Įžan
gos brangumo, šiemet lanky-
tojų mažiau.

Parodoje dalyvauja 12 
svetimų kraštų, plius pats 
šeimininkas Quebec' as i Čia 
matome jau ankščiau buvu - 
sias valstybes:Prancūziją , 
Čekoslovakiją, Haiti, A kom. 
Kiniją, Iraną , Austriją su 
Vienos, miestu ir Tirolio jąbai gerai pasisekusia I 
restoranu*.Indiją ir Bulgari- programa. Pasirodymas ki-J 
ją. Po kelių metų pertraukos 
vėl sugrįžo Italija, Portuga - 
lija ir Venezuela, ir atsira
do viešnia-nebuvėlė. Kuba , 
niekuomet parodoje nedaly - 

' vavusi. Be to, yra keliolika 
pa vili jonų specialiomis te
momis: jumoro, erdvės,iš
nykstančios gyvūnijos, menų 
medžioklės,filmų, jau seniai 
sukamas Kanados 67 Walt

-- --- - ----- ----- 1
NAMAI - AP ARTMENT Al -

BU) ŽEMĖ-PASKOLOS

flM .

-- D.N. BALTRUKONIS 
rOTOM.L.S. 

sisrewA Sylko Realties Ine. 

445 Jeon Talon W, Suite 30S,Mtl. 
Tel: 273-9181.2-3. Res.737-0844

Montreal
Disney filmas ir Jungtinių 
Tautų padalinys kultūros 
reikalams UNESCO, irgi 
niekuomet čia nebuvęs. Ypa
tingai puikių meno dalykų ir 
išdirbinių yra išstačiusios 
Italija, Prancūzija ir pats 
Quebec’as.Tu pa vili jonų pa
tartina nepraleisti.

Beveik visuose pavilijo- 
nuose yra rodomi filmai ar 
skaidrės,o kai kurie yra at
sivežę ir savo ansamblius 
ar orkestrus, kaip bulgarai , 
kubiečiai, portugalai, ar vo
kiečių- bavarų restoranai . 
Lietuviai su kitomis tauto
mis dalyvauja bendrame "20 
tautų-20 ikultūrų"pavilijone, 
kur yra išstatę atskiruose 
stenduose įvairių meno dir
binių, tautodailės dalykų ,' 
o salės gale su kitomis tau
tomis Išstatė savo kalėdinę 
eglutę. Yra sukabintos vė - 
liavos visų dalyvaujančių 
tautų. Tik kažin kodėl paro
dų vadovybė, gal norėdama 
užpildyti "20 skaičių", į pa
rodą pakvietė ir tokias tau
tas, kurios turi atskiru pa - 
vili jonus ir ten parodė ge
riausio, ką turi:portugalus , 
kiniečius (gal čia dalyvauja 
Talwano kiniečiai ?), bavarus, 
indus, italus. Pavllljono sce
noje dalyvauja įvairių tautų 
grupės su meniniais pasi
rodymais.

Nuolat vyksta įvairūs kon
certai, paradai .pasirodymai. 
Liepos 1 d. buvo iškilmingai 
sutikti dviratininkai, padarę 
žygį į Quebec'© miestą ir 
atgal. Parodos Tarptauti
niame Kioske sekmadieniais 
vyksta įvairių tautų ansamb
lių pasirodymai. Patį pir
mąjį parodos atidarymo 
sekmadienį pasirodė Ma- 
runczak'o mums jau pažįs - 
tarnas ukrainiečių šokių,dai- 
nų ir muzikos ansamblis su 

tomis dienomis buvo karto
jamas 20 Tautų pavilijone. 
Pasirodys ir kitos tautos.

Parodos aikštyne ir La 
Ronde yra kietas puikių 
restoranų ir apsipirkimo 
kioskų. Veikia bankas ir yra 
paštas. Susisiekimas su La 
Ronde vyksta traukinukais,o 
kas nori pasivažinėti iškel
tais traukinukais,turi mokėti 
atskirai. Kadaise kursavęs 
parodos ekspresas tebestovi 
stotyje, apleistas ir nenau
dojamas. ..

Paroda bus atidaryta iki 
rugsėjo 4 dienos, Labor 
Day. Lankytojas

PADĖKA

A. A. KAROLINAI GAILIŪNAITEI - BUTKIENEI 
MYLIMAI MAMAI-UOŠVEI mirus, mūsų nuošir
džiausia padėka klebonui kun. J. Kubiliui, S. J. už 
iškilmingas pamaldas ir pamokslą, Aušros Vartų 
parapijos Chorui, Oktetui, dirigentei Mrs. M. Roch. 
sol. R. Strimaičiui ir Nekalto Prasidėjimo Sese
lėms; M. B. Kasperavičiams ir L. K. Mindaugo 
Šaulių kuopos Šaulėms ir Šauliams už paruošimą 
pusryčių ir patarnavimą; visiems užprašiusiems 
Šv. Mišias, už gėles, užuojautas ir atsilankymu 
suteikusiems mums moralinę paspirtį mūsų 
liūdesio metu.

Jūsų Gina ir Moris Čapkauskal

Pasišventusiai lietuvybės saugotojai
mokytojai JULIJAI GEČIENEI

mirus, vyrui Lietuvoje, dukrai, sūnui Kanadoje
ir jų šeimoms bei artimiesiems reiškiame užuojautą.

Montreallo Lituanistinė
Mokykla

Mielą JANINĄ RUKŠĖNIENg brangiam vyrui 
mirus, skaudžioje valandoje užjaučiame ir 
kartu liūdime —

Jadvyga ir Pranas 
Baltuoniai

A t A mirus mielam Prieteliui
GEDIMINUI RUKŠĖNUI Los Angeles, 

nuoširdi užuojauta jo žmonai Janinai, visiems 
giminėms ir artimiesiems, ir kartu liūdžiu —

Elena Kaulakienė

Praeitais metais stovyklaudamos skautės, iš kairės: 
Edita Vazalinskaitė, DebbyMcDonald, Živilė Jurkutė, 
Rūta Žurkevičiūtė, Karolina Ottaitė. Nuotr. R. Lukoševičiūtės

Baltijos Stovyklos skau- Audronė JONELYTĖ, Ginta 
čių vadovybė jau paskelbta: ir Rima JURKUTĖS, Asta 

viršininkė - Alma DRE-
ŠERIENĖ, 

vadovės: Karutė ČIČINS- __ ________ _______
KAITĖ, Daiva JAUGELYTĖ, pos 29 d.iki rugpiūčio 6 d.

KLIČIUTĖ, Ina ir Rasa LU
KOŠEVIČIŲ TĖ S,

Stovykla Įvyksta nuo lie

kelnėms— 
pristatant 

ir atsiimant
M. PHILIPPE IZZI

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

co.„, corner 5. ev.7661 A 

F 495-90e AVĖ
J coin / corner Beync 365-1143

29 55 Allard Street, Ville Emard 
766-2667.

Mechanizuotos rotų Ir kitų dailų ragui I avima s. Uorės (Body) taisymas ir 
dažymas nau j ome įorale ir modem lemi e priemenėmis. Kreipkitės - 
De LoVerendrye, pr e Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365-3364.

• 7 psl.

7

7



NL REIKALAI
LAIKRAŠČIO ATOSTOGOS

Priešatostoginiū numeriu 
linkime visiems skaityto
jams gražių atostogų. Gražių 
ir laimingų : keliones gerai 
suvažinėti, besimaudantiems- 
laimingai krantus pasiekti ir 
besilinksminantiems— per
daug nepavargti. Linkimų 
pailsėjus grįžti atsinaujinu
siomis jėgomis į namus ir į 
darbus.

Laikraštis neišeis 3 sa
vaites, kaip ir kiekvienais 
metais. Poatostoginis nu - 

’ meris bus išleidžiamas rug
piūčio mėn. 7 d. data.

Linkime gražių atostogų 
visiems mieliems laikraščio 
bendradarbiams. Beatosto - 
gaujant, linkime naujų kūry
binių įkvėpimų ir naujos 
energijos mums parašyti. 
Tad geros sėkmės atostogo
se?

Šia proga dar primename, 
kad laikraščio gegužinė 
įvyks rugpjūčio 27 d., sek
madienį F. Skruibio vasar
vietėje, Pointe Fortune,P. O .

Prašome visus montrea- 
liečius ir ottavviečius šiai 
datai laiką rezervuoti ir at
vykti į paskutiniąją šios va - 
saros gegužinę. NL.

nepamiršdamas įpinti ir ju
moro. Pavyzdžiui, pasinau- 
dedami labai rimtais jo pa - 
tarimais, šokom prie laivo 
langų, kad pamatytume van
denyje raudoną liniją, ski
riančią Kanados vandenis 
nuo Amerikos. Tokios lini
jos neužtikę, "labai nuste- 
binom" savo palydovą, kuris 
po kurio laiko prisipažino 
mus apgavęs.

Pro vienas salas plaukė
me, stebėdamiesi savininkų

Visi maloniai esate kviečiami gegužinėn atvykti I
_ ■■■=>• “NIDOS"

, Klubo Valdyba

Žvejoto jų — Medžiotojų klubo “NIDA"

GEGUŽINĖ
1978 m. Jj®po_s 1 JjĮfllehrT1°iie2-''_ F.Jkruibio vasarvietėje 

Pointe Fortune, Cue.

PARAPIJŲ GEGUŽINĖS
Praeitą sekmadienį ,lygį vasarojančių kiemus vaiši - 

atlaidus Lietuvoje, susirin- nosi ir dainavo. Visi cho- 
kome Palangos vasarvietėje . ristai iš Čepulių kiemo per~ 
Palanga-lietuvių įsisavintas 
vardas prie St. Col.umbin 
miestelio, pravažiavus St. 
Jerome, P. Q.,o dar kitaip 
sakant, daugelio tebevadina
ma vieta "pas Juodkojį".

Prieš daugelį metų Pr. 
Juodkojįs toje vietovėje buvo 
užpirkęs miško žemės plotą 
ir jį išdalinęs į sklypus Iš
pardavimui. Padarė ir kas
tinį ežerą, kuriuo naudojasi 
visi ten gyvenantieji. Jis 
pats ten neįsikūręs, bet jam 
priklauso dar keletą žemės 
sklypų. Jo sklypų prieglobs
tyje tad ir vyko Aušros Var
tų Parapijos gegužinė. Gegu
žinė tai gegužinė,bet pamal
dos irgi čia vyko, ir į jas at
sirinko gražus būrys lietuvių 
kartu su kleb. Tėv. J. Kubl - 
lium, atlaikiusiu sekmadie
nines pamaldas. Pamaldose 
giedojo Ir Choras, kuris nuo 
dabar atostogaus keletą sa - 
valčių. Jų sezono užbaigai 
buvo jiems surengti pietūs 
A. O. Čepuliiį sodelyje.

Po pamaldų, gegužinės da-

lyviai išsiskirstę po aplink

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 r ne Ste-Cathęrinc Otiesl 
Suite 600

Tel: 866-8235, namų 488 - 8528

sikėlė į Gudų rezidenciją ir 
ten jų gražūs balsai skam
bėjo iki vėlyvaus vakaro.Ne
užsileido dalyviais nė Rut
kauskų, Krlščiokaičių, Ma- 
liškų, Grigeliu, Blauzdžiūnų , 
Petronių, Gureckų ir kt. va
sarvietės.

Šv. Kazimiero Parapijos 
gegužinė birželio 18 d. pas 
F. Skruibį buvo šiais metais 
pirmoji ir daugeliui netikėta. 
Kazimieriečiai susirinko ga
na skaitlingai ir gražiai pra
leido sekmadienio popietę.

prp .
PAVYKUSI IŠVYKA

NIDOS Žvejų-Medžiotojui 
Klubas Montrealyje yra iš- 
vystęs gražią veiklą . mūsų 

i visuomeniniame gyvenime . 
Šią vasarą to Klubo buvo su
rengtą išvyką į "lOOOIslandį' 
Nors montrealiečiams ši 
vietovė yra jau gerai žino
ma, tačiau gana lengvai did
žiulis autobusas prisipildė 
kelionių mėgėjais. Išvyka 
buvo organizuota labai gerai, 
nes niekur nereikėjo ilgai 
laukti, kas nevargino keliau
tojų.

Nuvykus į vietą ir įsitai
sius erdviame laive, pradė - 
jome vandens kelionę aplink 
salas. Mūsų laivo palydovas 
įdomiai aiškino apie salas ,

turtingu įsitaisymu jose, ki
tos salos viliojo akis savo 
praeitimi, pav., italų garse - 
nybės Caruzo sala su did
žiuliu ir jau labai apleistu 
namu. Dar vienoje saloje 
prašmatniai apsigyvenęs 
New Yorko milijonierius, o 
kitoje, visai netoli nuo jo, 
salelėje taip pat pastatytas 
namukas, kuris atrodė vos- 
vos išsiteko salos teritori
joje. Buvo paaiškinta, kad 
tame namelyje milijonierius 
apgyvendino savo uošvienę , 
tuo labiau žinodamas, kad ji 
visai nemokėjo plaukti... 
Vieną kartą jau apgauti pa
lydovo, nežinojome, kaip pa
tikrinti minimos uošvės is - 
toriją.

Aplankę šią gražią van - 
dens vietovę, grįžome atgal 
ir pakelyje sustojome pas

padėka NIDOS Klubo pirmi
ninkui A. Mylei, kurio pas
tangomis viskas pavyko la
bai sklandžiai.

Nijolė Bagdžiūnienė 
• NERINGOS Jūrų Šaulių 
Kuopa Montrealyje rengia 
Skruibio vasarvietėje savo 
metinę gegužinę rugpiūčio 6 
dieną. Bus atnašaujamos 
mišios. Veiks muzika ir bus 
įvairios pramogos-pasilinks
minimai.

Kviečiami visi apsilankyti?
Valdyba

MŪSŲ_ GINTARAS
GROS IR ŠOKS

Džiugu, kad Žmogus ir Jo 
Pasaulis paroda vėl atidary
ta ir kad lietuviai vėl daly
vauja su savo eksponatais 
20 Tautų-20 Kultūrų Pavili-

19 liepos 20 Tautų Pa vili jone 
7 vai. v. ir 8 vai. v.

Nepamirškime tuo laiku 
atsilankyti! Atsiveskime ir 
savo svečius?

Sveikiname atgijusius gin- 
tariečius ir linkime jiems 
sėkmės.

BALTIJOS STOVYKLA
Baltijos Stovyklavietėje, 

kaip jau buvo skelbta, bus 
pravesta Skautų Stovykla nuo 
birželio 29 d. iki rugpiūčio 5 
d. Registracija vyks Baltijos 
Stovyklavietėje.

- Vykstantiems į Skautų 
Tautinę Stovyklą bus išsiun
tinėti laiškai su platesnėmis 
informacijomis. Autobusas 
kelionei jau nusamdytas.

Norintieji vykti Worcester 
kryptimi, ne skautai, gali

prie šio autobuso keliautojų 
prisidėti.
• Skulptorė Ieva Pocienė- 
Sakalauskaitė iš Adelaidės, 
baigusi Australijoje Meno 
Mokyklą, dėsčius i ten 10 me
tų daliniu laiku,lankėsi Mont
realyje. Lydima Genės Kudž-/—< 
mienės, buvo atvykusi ir
į NL redakciją.

Ieva Pocienė dirba su ge
ležimi ir bronza, daugiausiakz> 
abstraktaus charakterio. Ji 
yra suruošusi asmeniškas 6 
parodas Valstybinėje Gale- • 
rijoje, kuri turi įsigijusi jos 
darbą. Dalyvavo daugelyje 
mišrių parodų Australijoje, 
laimėjo 6 premijas už savo 
darbus.
• Mirė- mok. Julija Gečienė, 
Julijos Žukauskienės ir J.zc\ 
Gečio mama.

DR. V. GiRlONlENE
Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGELIENė 
Dantų gydytoja

Montreal.

1410 GUY STREET 
SUITE 11 -12 

MONTREAL BQ.

Tel. 932- 6662; namų 737-9681.

Dr. A.S. popieraitis
B.A., M.D.. C.M., M.Sfc, L.M.C.C,E.RC.S.(c'

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

PHARMACIENS ____________ PHARMACISTS

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

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

R. J. iSganaitis, BA, BCL

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, BA, B.C.L.
Suite 627, 3 Placa Villa M ari e, 

Montraal, Quebec H 3B 2E3
Tai. (514) 871 • 1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BA, B.C.L.
168 Notre Dome Street E. Juite 205. 

Tai: 866-2063; 866-2064

dailininkus Tamošaičius, ku
rie visą mūsų grupę priėmė 
labai svetingai. Abiejų sa 
vininkų pastangomis susipa
žinome su jų darbais ir pa
likome tą lietuvišką pastogę 
ir jų mielus šeimininkus,iš- 
siveždami puikius atsimini
mus, o jięms palikdami ge
riausius linkėjimus,ir sėk' - 
mės jų darbuose*.

Už šią kelionę priklauso

jone.
Lietuviams skirtas laikas 

pasirodyti programoje bus 
užpildytas mūsų Gintaro An
samblio grojėjų ir šokėjų:

Liepos 16 d. , sekmadienį- 
Band Shell - 1 v. 30 min. ir 

3 vai. p. p.
20 Tautų Pa vili jone-7, vai. v. 

ir 8 vai. v.
Be to gros ir šoks antra - 

dienį,18 liepos ir trečiadienį,

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
MAHCi°A»9e st- Toron,°- Ont • Tel. 532-3400

LEONAS GURECKAS 
SoUb Manager 

(Lietuvi* atstovas)

GM

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

PoMac ★ Buick ★ Astru
* NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

* NESJTIKŽTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
tEOOURtKAS

muMontreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

Greitas Tr tikslus patarnavimas!

GAISRAS •

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

RAS ADAMONIS
C. 1. B.

AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYB®

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z 2M9

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

AKTYVAI — virš 14 milijonų
KASOS VALAIMDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10.3 E term, indėlius 1 metų 814%

Antradieniais IO j Ę pensijų ir namų s-tas 
= taupomąsias s-tas

8’/z%
......7%

Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas...........
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS: 

= asmenines

.6%

914%
Šeštadieniais 9-1 E nekiln. turto 914%
Sekmadieniais

Skyrius
9.30 - 1 = Investacines

ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

10%

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
AAUuauMfwr - ruenirvet

PARDAVIMAS

ĮVAIRIŲ

BALDŲ

PER

KRAUTUVĖS

3
AUKŠTUS

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE r 4e AVENUE LAŠALU 363-3887 
Į 7043 CeMTRALR 300-1283 IDKCORATIONįĮ

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

MOKA Už:
Einamąsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tas 8.25%
Vi pensijų planą 8,5 %
Termin. ind. Įmetama 9% .
Vermin, ind. 2 metams 9.25%
Tomin, ind. 3 metams 9,5 * i
Eįuoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 ui taup. s-tM sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 10,5%
Neklin. turto 10,0%
čekių kredito 12.0%
lavestacines nuo 10.5%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve SL, pirmadieniais,, antradieniais ir~trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.» ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1* iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbam* 
vasarą nuo gegutės 15 $. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius ab- 
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniai* nuo 1 iki 8 v. vakaro.

8 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8

8
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