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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

PASIKETĖ TEISINGUMO 
MINISTERIS

Teisingumo ministeriui Bas 
ford atsistatydinus, šią mi
nisteriją tvarkyti pasiėmė 
iki šiol buvęs transpoto ml- 
nisteris Otto Lang. Jis buvo 
>risaikdintas ir min pirm. 
P. E. Trudeau pristatytas 
visuomenei. O. Lang šios 
pareigos nėra svetimos. Jis 
ulnisterių kabinete dirba 
eilę metų atstovaudamas 
Kandoa vakarines provlnci-

konial, operos ir baleto te
atro solistė I. Milkevičiūtė, 
V. Ganelino vadovaujamas 
džlaso muzikos "trio" ir kt.

JOE CLARK VERŽIASI
Į RINKIMUS
Pirmadienį Prog. Konser

vatorių partijos numatyti 
kadi data i sekančiuose rin
kimuose susirinko Ottawoje 
ir demonstratyviai reikalvo,MILijoNIEREj RŪPESTINGAS 
kad būtų paskelbti Fe derail -medaus mĖNESIS. .. 
niai rinkimai šį rudenį. Pry ■ 
šakyje demonstruojančių , 
kalbėjo opozicijos lyderis 
Joe Clark, kuris atrodė nė
ra tikras rinkimus laimėti.

COMMONWELTH O 
UŽSIBAIGĖ 
ŽAIDYNĖS

XI -tosios Sporto Žaidynės 
užsibaigė rugpiūčio 12 d. su 
kanadiečių per gale Žaidynės e

Graikijos milijonierė Chris
tina Onassis ištekėjusi už 
ruso Sergej Kauzov Maskvo
je, pasiruošusi buvo išvykti 
medaus mėnesiui į Sibirą. 
Bet, atrodo, buvo dar per 
anksti ten vykti, tai po vedy
bų kelintoj dienoj viena iš
vyko į Graikiją . Jau buvo spe
kuliacinis spėliojimas, kad 
ir vėl įvyks skyrybos, bet 
po kelių dienų, pabuvojusi

dalyvavo 44 valstybių sporti- arčiau savo 500 milijonų tur 
ninkai, kurių laimėjimais to ir būtiniausius reikalus 
atltėkc pirmosios vietos versle sutvarkius, grįžo pas 
sekančiai Kanada I-ją, Aust- vyrą į Maskvą.
rali ja H-ją, ir Anglija m-ją 

, vietą.
Sporto Žaidynės Vyko Ed- 

montone,moderniame 52. 000 
tetų stadijone; kurio Įrengi- 

^nas kainavo 21 milijoną do
lerių. , 

Commonwealth žaidynes 
atidarė karalienė Elzbieta II, 
o uždarymui pasiliko jos vy
ras princas Philip.
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BENDRUOMENYBĖS
LIETUVIŲ SKAUTŲ. SĄJUNGOS KVIETIMAS

Kas 10 metų lietuviai 01612, USA. Tai yra į šiaurę 
skautai-xė, gražią tradiciją nuo N.Spencer, apie 13-14 m. 
tęs darni,suruošia sukaktuvi
nes- TAUTINES STOVYK - 
LASjkad atsinaujinę ir sus
tiprėję lietuviškos skautybės 
dvasioje ir giliau įsijautę Į 
Lietuvių Tautos reikalus, ga
lėtų turiningai paminėti Lie
tuvos atsikūrimo ir Lietuvių 
Skautų Sąjungos įsikūrimo 
sukaktis.

ŠIŲMETŲ VI-joje TAUTI
NĖJE STOVYKLOJE ŠVĘ
SIME 60 - METINES.
Ši kultūriniais atsiekimais 

ir prasminga veikla nužy
mėtoji sukaktis yra didelė ir 
brangi mums ir visai mūsų 
tautai, išauginusiai tiek daug 
gražaus ir lietuviškai susi- 
pratusio, bei lietuvybės rei
kalams ištikimo jaunimo. ' 

Toks jaunimas į Tautinę 
Stovyklą suvažiuos iš ke
turių kontinentų.

VI-los Tautinės Stovyklos 
Vadovybė visu nuoširdumu 
kviečia Jus atsilankyti Ir po
rą dienų su mumis pabūvoti , 
mūsų romantiškai įkūrtame 
palapinių mieste, skautiškoje 
nuotaikoje atšvęsti sukaktis ir _____
arčiau pabendrauti su jūsų Šiemet Santara -Šviesa 
laukiančiu lietuviškai skau - suvažiuoja tradiciniam, su- 
tišku jaunimu.

Jūsų lauksime vidirinį 
stovyklos savaitgalį, rugpiū - 
čio 19-20 d. d. Stovyklos ad
resas : Lithuanian Scouts 
Jamboree, Treasure Valley 
Scout Reservation, Pleasant- 
dale Road, PAXTON, Mass .

į šiaurės vakarus nuo Wor- 
cester'io.

Atvykusioms bus galima 
stovykloje pavalgyti, jei tuoj 
atvykus bus užsisakoma re
gistracijos būstinėje pas skt. 
Algį Glodą. Ten bus gauna
mos ir kitos papildomos in
formacijos. Stovykloje nak
voti nebus galima, bet netoli 
apylinkėje yra moteliai.

Prašome lietuviškų orga
nizacijų valdybas atsiųsti 
organizacijų atstovus su vė
liavomis bendrajam paradui, 
kuris įvyks šeštadienį rugpj. 
19 d. 6:00 v. vakaro.

Jei Jūs savo dalyvavimą 
galėtumėte pramatyti iš 
anksto, būkite malonūs pra - 
nešti iš anksto ir mums šiuo 
adresu:

Česlovas KILIULIS 
17 Tyler Road, Lexington, 
Mass. 02173,USA

...VI-los TAUTINĖS 
STOVYKLOS VADIJA

JUBILIEJINIS SANTAROS- 
ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS

buvimui jau 25-ą kartąl Ta - 
bor Farm, Sodus, Mich., JAV 
Š. m. rugsėjo 7-10 d. d.

Programoje numatyta:
Czeslaw MILOSZ ir- 

Tomas VENCLOVA kalbės 
apie " Vilnių, kaip dvasi
nio - ' gyvenimo formą " ,

VI-TAUTINĖ S STOVYKLOS SITUACINIS PLANAS 

To fit, 31

Proctor

ir;

Stovyklos adresas:

Lithuanian Scout Jamboree 
Treasure Valley Scout Reservation 
Pieasantdale Road.

PAXTON, MASS. 01612-
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KUBOS FESTIVALIS
Liepos pabaigoje ir rug

piūčio pradžioje Havanoje Į- 
vyko XI-slos, vadinamo pa
saulinio masto jaunimo ir 

udentų festivalis. Suvažia- 
5 apie 18. 000 kairlaspalvio 

jaunimo iŠ 140 valstybių. Aš- 
tuonias dienas užtrukęs šis , 
lyg į skautų jamborę, pana
šus propogandinis triukas, 
kraštui kainavo apie 60 mil. 
dolerių.

I Kubos diktatorius Fidel 
Castro kalbėdamas didžiavo
si Šiuo festivaliu ir jo visa 
tolimesnė kalba buvo nu
kreipta prieš JAV "imperia
lizmą" ,

Šiame jaunimo suvažiavi
me vien tik iš Sovietų Sąjun
gos dalyvavo vienas tūkstan
tis delegatų. Jų tarpe buvo ir 
iš ok. Lietuvos atstovų ir 
meninių grupių, kaip pav. — 
Vaist. Konservatorijos vy
resniojo dėstytojo V. Indrl- 
konio solinio dainavimo kla
sės 3-jo kurso V. Ir A. Fran-

RYTINIS
RAJONAS
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f Lietuvos^ 
nacionalinė 
M-Mažvydo 
\bibtioteka >

VAKARINIS
RAJONAS

Algimantas GURECKAS 
nagrinės "Tautų apsispren
dimą ir Rytų Europos talkos 
pagrindus? Henrikas NAGYS 
apžvelgs "Literatūros Lankų 
sąjūdį šiandieniniu žvilgs
niu", Aleksandras ŠTROMAS 
skaitys paskaitą apie "Lie
tuvos valstybingumo klausi
mą ir dabartinę padėtį", 
Audrius PLIOPLYS kalbės 
apie "Sąvokinį meną" ir su
ruoš savo darbų parodą , 
Rimvydas ŠILBAJORIS kal
bės apie "Rūstybės šviesą 
Kazio Borutos poezijoje", 
Augustinas IDZELIS, Vincas 
RASTENIS,Tomas VENCLO- 
VA ir kt. nagrinės žydų-lie- 
tuvių santykius ir tų santy- 
kių svarstymus išeivijoje", 
Jonas MEKAS rodys savo ųozas Kajeckas Lietuvos Atst. 
filmų dienoraščius ir daly-washingtone, miręs liepos 2 d. 
vaus literatūros vakare, 
Virginija BIRD skaitys pas
kaitą apie "Amatininkų ir a- 
matų raidą Vilniuje 1860- 
1914 m. ", Algirdo LANDS
BERGIO ir Kosto OSTRAUS
KO dramaturgijai apžvelg

ei sesija, autoriams dalyvau
jant, Algis RUKŠĖNAS skai
tys "Tartarus arba Posėdis 
Pragare", Rimas KRIKŠ 
ČIŪNAS skaitys "Apsispren
dimas emigruoti 1945-1950 
m. dokumentuose", Aldonos 
ŠVEDIENĖS ir Jono ŠVEDO 
koncertas, POEZIJOS VA
KARAS, dalyvaujant :Vi talijai 
BOGUT AITEI, Jonui MEKUI, 
Czeslaw MILOSZ, Henrikui 
NAGIUI, Liūne! SUTEMAI, 
Aldonai VEŠČIUNAITEI ir 
Tomui VENCLOVAI.
IŠ ELTOS
INFORMACIJOS

Š. m. liepos 16 d. vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas pasiuntė šio turi
nio telegramą Jungtinių Ame
rikos Valstybių Prezidentui 
prašydamas iškeisti Viktorą 
Petkų, Anatolijų Ščaranskį ir 
Aleksandrą Gizburgą.

Viktoras Petkus, Gulago 
lagerių dvylikos metų vete
ranas, yra 1976 m. įsteigtos 
Lietuviškos Grupės Helsinkio 
susitarimams stebėti vienas 
steigėjų. Belgrado konferenci 
jos išvakarėse jis buvo KGB 
suimtas ir be teismo išlaiky
tas kalėjime beveik ištisus 
metus. Jo patyčių teismas 
Vilniuje, Sovietų okupuotos 
Liętuvos sostinėje, Įvyko tuo 
pačiu metu, kaip ir Anatoli
jaus Ščaranskio ir.Aleksand
ro Ginzburgo. Jis gavo drako 
nišką bausmę — 10 metų ka
lėjimo ir 5 metus vidaus trė
mimo.

Ponas Prezidente, aš labai 
prašau Jus imtis visų galimų 
žygių ~ net ir pasikeitimo ka
liniais — tiems narsiems ko
votojams už žmogaus teises - 
-Viktorui Petkui, Anatolijui 
Ščaranskiui ir J Aleksandrui 
Ginzburgui - išgelbėti. 
Pasirašė :dr. Kęstutis Valiū
nas, VLIKO pirmininkas.

Tokio pat turinio telegra
ma, pasirašyta VLIKO poll- 
tinnlų ir teisių reikalams vi- 
cepirm. dr. Br. Nemicko, 
buvo pasiųsta >JAV Valsty
bės sekretoriui.

Gerb. laikraščių Leidėjams, 
Redaktoriams, Liet. Radio, 
TV valandėių Vedėjams <- 

VIEŠA PADĖKA 
Lietuviškas ačiū už PASAU

LIO LIETUVIŲ DIENŲ TO - 
RONTE populiarinimą Jūsų 
laikraštyje gausiais straips
niais, kronikos žinutėmis, 
už talpinimą PLD spaudos 
Informacijos korespondentų 
straipsnių, biuletenių ir ki
tokių informacinių žinių, 
skelbimų, fotografijų ir kt.

Lietuviška spauda padėjo 
sukviesti tūkstančius jauni
mo ir senimo iš visų pasau
lio kraštų Į didingą PLD 
šventę.

Dar kartą Įrodyta, kad 
LIETUVIŠKA SPAUDA ( RA
DIO, TV ) yra labai didelis, 
reikšmingas veiksnys - jėga 
LIETUVYBEI IŠLAIKYTI, 
kilnioms idėjoms skleisti, di
deliems Įvykiams, rengi
niams suburti, sukviesti. 
Spaudos balsas iš kalus omas, 
sminga širdin.

Ta proga Ačiū iru ,LŽS- 
-gos Toronto skyr. nariams 
ir kt. kurie daugiau, kaip per 
pusmetį informavo viso pa
saulio lietuvišką spaudą apie 
PLD renginį Toronte, Kana
doje.

AČIŪ VISIEMS
Jonas KARKA 

PLD Spaudos Informacijos 
Pirmininkas, LŽS — gosTo- 
tonto sk. v-bos pirmininkas. 
• Dr. Jono Žmuidžino knygą 
Commonwealth Polo-LithU - 
anien ou i Union de Lublin 
(1569) gali užsisakyti Kana - 
doje ir JAV-se gyvenantieji, 
šiuo adresu:

Walter de Gruyter, Inc.
3 Westchester Plaza 
ELMSFORD, N. Y. 10523, JAV 
U.S.A.

Kitur gyvenantieji gali ją 
gauti šiuo adresu:

Walter de Gruyter & Co 
D - 1000 Berlin 
Genthiner Strasse 13 
W. Germany

Knygos kaina- DM 78 (V. 
Vokietijos markės).

laikraStis laukia jūsų i 
NL-va naujiems skaitytojams 
siuntinėjama už pusę prenu - 
me rato s kainos . Laukiame y 
Užsisakymo su pinigais 1

1
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Atsišaukimas
VISO PASAULIO LIETUVIŠKASIS

Mes, 1918-19 metų Lietuvos' 
nepriklausomybės kariai- 
savanoriai kūrėjai, sveikina
me Tėvynėje ir visame pa
saulyje lietuvišką jaunimą ir 
apeliuojame į jus dėl Lietu
vos laisvinimo darbo tęsti
numo.

Brangus jaunime, Lietuva 
jūsų bočių ir tėvų gimtasis 
kraštas, šiandieną sovietinio 
okupanto yra naikinamas fi
ziniai ir dvasiniai pačioje 
Tėvynėje ir išeivijoje. Ei
nant gilyn į senatvę ir silps
tant mūsų jėgom, kova už
Lietuvos laisvę turi pereiti 
į jūsų rankas. Lietuva bet 
kokia kaina turi būti išva
duota, kad ateinančios kar
tos gyventų laisvėje. ,

Jaunuoli, jaunuole, išgirsk 
iš liepsnojančios Romo Ka
lantos ugnies, Sibiro taigos , 
kalėjimų ir nebylių kapų 
laisvės šauksmą. Prisimink 
savo brolius ir seseris, ku
rie bado, vargo ir nostalgia 
jos Vedami kentėjo ir žuvo 
sunkiame gyvenimo ke
lyje už Dievą, Teisingumą ir 
Tėvynę.

'Per metų eiles ką mes 
sukūrėme, bus veltui, jei 
Lietuva pasiliks svetimųjų 
rankose. Parodykime pa
sauliui, kad laisvės asame 
verti darbais. Daugiau de
monstracijų , daugiau akty
vaus judėjimo. Atkreipkime 
pasaulio dėmesį į mūsų rei
kalavimus. Suraskime dau
giau draugų mūsų laisvės 
kovai vyriausybėse, bažny-

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

AR NE PERDAUG TU 
UŽMETIMŲ?

Negana to, kad Lietuvos o- 
kupantai ir jų pakalikai įvai
riai pravardžiuoja mūsų 
Veiksnius ir primeta jiems 
nebūtus nusikaltimus, bet ir 
mūsų periodinėje spaudoje , 
Ir gan dažnai tenka pasiskai
tyti įvairių ir neužtarnautų 
užmetimų Veiksniams.

Štai kad ir Baltistikos stu
dijų metu Toronte kažkoks 
tai žydelis suminėjo,kad 20- 
150 tūkstančių lietuvių šaudė 
žydus Lietuvoje,© J. Kalnius 
"T. Ž. "nr. 23 jau ir rašo,kad 
mūsų Veiksniai ir šiuo atve
ju tyli. Žydų pastangomis 
sukurtame filme statistai 
parodyti Jietuviais, SS dali - 
niais, kokių LIETUVOJE 
NĖRA BUV^.Gi mūsų spau
doje tuojaus pasirodė užme
timai mūsų Veiksniams,kad 
pastarieji nereaguoja, ne
protestuoja ir pan., ir pan. 
Atrodo, kad tie mūsų Veiks
niai turėtų būti kaip kad tie 
Nietsches Uebermenschai...

Jei tie žydeliai priskai
čiuoja iki 150 tūkstančių lie
2 psl

JAUNIME !

čiose, jaunime, spaudoje ir 
televizijoje, o kas dirba su 
mumis— būkime jiems nuo
širdžiai dėkingi. Dirbkime 
vieningai, nes kai mes paju
dėsime, tai ir Maskvoje bus 
girdima.

Likimas lėmė mūsų bo
čiams apsigyventi žemės 
kampelyje, kuris yra tarp 
Rytų ir Vakarų. Puolė juos 
mongolai, hunai, vokiečiai , 
rusai, bet sunkioje ir žūtbū
tinėje kovoje jie apgynė lais
vę. Mes, būdami garbingos 
Tautos ainiai, negalime pa
likti laisvės kovos Dievo va
liai.

Tad, brangus jaunime, ne - 
suprask klaidingai ateities 
kelių, kurie mus veda į ne
priklausomą Lietuvą. Kovok 
visa širdim, visomis . jėgo
mis. Semkis stiprybės iš 
gamtos tęstinumo dėsnių, iš 
mūsų prosenelių nepalaužia
mos valios, mūsų didvyrių 
išminties, nes Lietuvių Tau
ta tol bus gyva, kol ji gyvens 
savo protėvių sukurtais lo
biais ir amžina tąsa:kalba, 
būdu, papročiais, dosnumu ir 
tikėjimu. Okupantas yra 
klastingas, kaip žaltys, tad 
saugokis jo apgaulingų vylių. 
Jūsų tikėjimas pergale te
duoda vilties sulaukti lais - 
vės ryto, nes to reikalauja iš 
tavęs tėvas ir motina, Die - 
vas ir Tėvynė.

L. K. Kūrėjų Savanorių 
Kar. Juozapavičiaus Skyrius

Toronte

tuvių, šaudžiusių žydus,tai 
tegul jie nurodo, kur toji 
"galvažudžių"masė randasi , 
ar jie vis dar slapstosi kur. 
nors Pietų Amerikoje, ar ki
tur?

Gi Zacharijas Česna po 
pasikalbėjimo su analfabetu 
Smailiu, buvusiu Telšių ka
lėjimo viršininku, daro prie
laidą, kad Rainių miške lie - 
tuvių žudynes galėjo atlikti 
ir vokiečiai. Bet mes čia 
pat turime knygą Žemaičių 
Kankiniai, kur aiškiai matyti, 
kad tas sadistines žudynes 
atliko rusai- enkavedistai . 
Taip pat Kremliaus galvažu
džiai tvirtina, kad Katy - 
ne lenkus karininkus išžudė 
vokiečiai,BET TARPTAUTI
NĖ KOMISIJA ‘NUSTATĖ, 
JOG TAI KREMLIAUS BU
DELIŲ. darbas.

Taip pat savo laiku buvo 
apkaltintas ir net karikatū
romis pavaizduotas a.a.kun. 
L. Jankus, bešaudąs žydus,o 
taip pat ir a. a. majoras A . 
Impulevičius, šaudęs žydus 
Minske. Bet ir šiais atvejais 
yra paprastas ir nepamatuo

PANORAMA
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Vaikas
KETURIOLIKTAS LAIŠKAS 
IŠ AMERIKOS

Nors šiame krašte jau 
daugelį metų ir, be savos- 
lietuviškos spaudos, skaito
me ir angliškąją, betgi mūsų 
"žvalgyba" ne viską mato 
ir girdi. Kas kita sovietinė 
žvalgyba, kuri "viską" skaito 
ir mato. Tą parodo ir že
miau dedama istorija.

"Gimtasis Kraštas" nr. 2 
š. m. įsidėjo angliškai , ra
šytą buv. "Tiesos" redakto - 
riaus ir buv. "Pietinės Lie
tuvos rezistencinio sąjūdžio 
pirmojo komunistų partijos 
sekretoriaus ir aukščiausio
jo USSR sovieto deputato" G 
Zimano laišką. Tą laišką, 
kaip GK irgi angliškai pa
niški na (tur būt, kad užsienių 
lietuviai "geriau" suprastų), 
G. Zimanas buvo pasiuntęs 
The New York Times laik
raščio redakcijai ir prašęs 
jį laikraštyje atspausdinti . 
Bet, kadangi New York 
Times to laiško nespausdinu 
dabar tai darąs ''Gimtasis 
Kraštas'.' Tačiau mes labai 
abejojame, kad G. Zimanas , 
sėdėdamas Vilniuje, gautų ir 
New York Times laikraštį 
pasiskaityti. Tai bus padarę 
" gudresni " už jį ir jam tik 
pavedę New York Times 
laikraštyje padarytas "klai
das" atitaisyti.

Pagal G. Zimano laišką, 
New York Times 1977 m.
gegužės 15 d. laidoje įsidė
jęs nepasirašytą straipsnį, 
kaip rezistentai, jų tarpe ir 
žydai, kovoje prieš hitlerinį 
okupantą. Ir to straipsnio 
rašėjas pridaręs neleistinų 
klaidų,kurias jis G. Zimanas, 
kaip buvęs vokiečių okupuo
tos Lietuvos "rezistencinės 
veiklos vienas svarbiausių 
dalyvių", čia ir norįs atitai
syti. Jo, G. Zimano, veiklos 
sritis apėmusi visą pietinį 
Lietuvą su sostine Vilniumi 
ir Kaunu. Jo vadovaujamas 
komitetas palaikęs ryšius ir 
su žydais, buvusiais Vilniaus 
ir Kauno ghetuose.

Aiškina Zimanas:Vilniaus 
ghete tikrai buvusi tokia Li
za Migun, kuri palaikiusi ry
šius tarp gheto ir Zimano 
partizanų. Ji buvusi vokie
čių Gestapo pagauta ir nu
kankinta. Taip pat toje veik
loje dalyvavę ir Vilniaus 
gheto žydai Mordechai Sha
mes, Berle Druskenik ir 

tas MELAS.
Kitados,fiziniai ir dvasi - 

nial paliegęs žydas K. Mark
sas kūrė utopines iliuzijas 
ir tikėjosi visuotinos revo
liucijos Vakarų i Europoje, 
bet jo svajonės neišsipildė. 
Tik žydų dėka, revoliuci
ja įvyko rytų Europoje-Ru
sijoje ir čia įkurtos žmo
nėms šaudyti institucijos: 
ČEKĄ, tlPU, NKVD ir pan.

Daug netikėtų ir įvairių 
dalykų esame matę ir pra
leidę, tad nebus nieko stebė
tino, kai vieną kartą pamaty
sime filmą, kur lietuviai , SS 
daliniai, prikala Kristų prie 
kryžiaus.

A. Letukas 
Hamilton, Ont.

" Nepriklausoma Lietuva" 
REDAKCIJAI

Kanados Toronto mieste 
eina didieji mūsų Tautos dar
bai: LPB seimas, įvairūs
pasitarimai, susirinkimai, 
sportas, dainos. Mano nuo
mone, ir atsižvelginat į po
litinių eigą, rusų komunizmo 
smukimą, kaip viduj, dar 

Shlomo Kowarski.
” Puiku, kad jūs taip gra

žiai aprašėte šiuos rezis
tencinio judėjimo dalyvius", 
rašo Zimanas. "Bet ar j jūs 
tikite, kaip kad sako tas 
Shlomo Konarskis, kad Vil
niaus gheto pasipriešinimas 
turėjo įtakos į Varšuvos 
gheto sukilimą ar net įvy
kius visoje Europoje?" Ir 
čia pat paaiškina, kad Vil
niaus ghetas yra turėjęs kai 
kurių ryšių su Varšuva, toli 
gražu ne vadovaujančių, ta
čiau nieko bendro neturėjęs 
su likusia Europa.

Taip pat keistai atrodanti 
istorija su Tuvia Belsky. 
" Niekas iš mūsų rezisten - 
tų tokio asmens neatsimena. 
Antra, mokina G. Zimanas , 
paimkite žemėlapį ir pažiū
rėkite, koks atstumas tarp 
Vilniaus ir Novgorodo. Tai 
kaip tas mistinis Belskis 
galėjo veikti tuo pačiu metu 
abejose vietose?"

"Ką bendro sū rezistenci
niu judėjimu Lietuvoje turi 
Sibiro miškai? - toliau New 
York Times klausinėja G. 
Zimanas. Ar tikite, kad Lie
tuvos partizanai tikrai va
dovavo kokiam tai Sibiro 
partizaniniam judėjimui, Si
biro, kuris II Pasaulinio Ka
ro metu niekeno net užim
tas nebuvo ? Ar jums atrodo 
tikėtina, kaip kad giriasi tas 
Belskis, kad kišeniniais pei

Grįžęs į Lietuvą, apsigy
veno Šiauliuose ir čia su dr.
J. Šliupu įsteigė Etinę Lais-' mės ir neįmanoma įsigyti, 
vamanių D-ją, redagavo Mokykloje, žinoma, vartojo 
Šiaulių Naujienas. Vėliau paprastą šmotais, o ne sto- 
dirbo Lietuvos Žiniose. 1933 rų pieštukų pavidale, kreidą 
išvyko į JAV. 1919 - 40 yra ant lentų rašyti. Jos būdavo 
bendradarbiavęs Amerikos šykščiai. O ant lentos rašy- 
lietuvių spaudoje; nuo 1940 ti buvo daug džiaugsmo. Nu- 
bendradarbiauja tik angliš - laužti kokį nors mažytį krei- 
koje- Wall Street Journal , dos šmotelį buvo neįmanoma. 
Coronet, Readers Digest, ir Taigi, ta rašomoji priemonė 
1.1. Arėjas Vitkauskas, iki ir buvo svajonė nuosavybės 
atvykdamas Į JAV, mėgino požiūriu. O noras turėti vis 
Lietuvoje verstis vien tik augo.
žurnalistika ir rašė į dauge- Į šią "mokyklą" vaikščiojau 
lį laikraščių- Iliustruotoje paplente, parvore, prižėlusia 
Lietuvoje, Trimite, Ryte, Mū
sų Krašte, Vaire, Lietuvos 
Aide, Savivaldybėje, Rygos 
Garse, Jaunime. Nemažai 
rašė vaikams: Žiburėlyje, 
Žvaigždutėje, Saulutėje ir kt.

A. Vitkauskas yra įsteigęs 
žinių biurą (News Bureau), 
kuris teikia žinias pramonės 
žurnalams, renka emigran - 
tų išspausdintas knygas.

Išspausdino Spinduliai 
Šešėliai 1926, Už ' Tėvynę 
1927, Po balta skraiste 1927, 

partizanai i š- Numirėlis iš karsto 1936, 
Words of Tomorrow ir An 
Immigrants Story (1956).

Pennsylvanijoje Evening

liukais ginkluoti žydai par
tizanai būtų išdrįsę stoti į 
kovą su milžiniška vokiečių . 
armija ir ją... būtų supara- 
ližavę ant Sovietijos -Lenki
jos rubečiaus ?"-vėl teirau
jasi G. Zimanas.

"Vilnius, Novgorodas, Si
biras, sovietų- lenkų rube- 
žius, peiliukai prieš hitleri
ninkų tankus, ar visa tai jums 
neatrodo, kaip imta Įš baro
no MUnchausen'o nuotykių?',' 
vėl sako G. Zimanas.

Bet toliau G. Zimanas jau 
tikrai mokina New York 
Times, ką ir kaip jis turi rar- 
Syti. " Jei jūs rašote apie 
rezistencinį sąjūdį Lietuvo - 
je, kodėl nepaminite, kad tai 
buvo komunistų partijos. 
darbas ? Gal todėl, kad ko
munistų partija jums nepa - 
tinka?".

Tik vieno, ko Zimanas 
neparašė savo laiške New 
Yoi’k Times lalkraščiui(gal 
tai būtų buvęs dar svares
nis jo "veiklos" įro<fymąs)a 
tai būtent, kad jis ir J jo 
vadovaujami sovieti
niai 
provokavo Pirčiupio 

daugiau išorėje, gal būtų pri
brendęs laikas pakeisti mūsų 
Tautos Himne vieną žodį: 
vietoj "tamsumus "prašalina, 
gi, Tegu saulė Lietuvos 

okupantus prašalina.
Todėl prašau, ar per pa

sitarimus, ar per spaudą 
Šį pasiūlymą iškelti.

Reiškiu gilią pagarbą: 
R. Puntikas

Sydney, Australija. mokyti juos skaityti ir rašy- 
1978.6.26. ti. Tuo metu tai buvo didelis

uždavinys.

TESTAMENTAS
Skrisdamos smarkios sparnuotos savaitės 
sklaido gyvenimo knygos lakštus, 
mano gyvenimo apysakaitės .
greitai visai nebebus.

Laiko prabėgančio sūkurio vėjas 
knygos baigtos net sutrenks viršelius, - 
bus būta gyvenimo, bus tai Arėjas, 
su vėju praūžęs jam skirtus kelius.

Z t

Džiaugsmo pats sau nesuspėjęs pagauti, ,
(ragino metai skubėti toliau), 
norėčiau tame jį širdims atnašauti - 
gyvendamas ką parašiau...
Chicago, Ill., 1934.11. 2 d. Arėjas Vitkėuskas

kaimo žudynes, kur’’SAULUTĖ", 1931 m 
vokiečiai, keršydami 
už jų konvojaus ap
šaudymą, many darni , 
kad į juos šaudė lie
tuviai to 
ventojai,
kaimo gyventojus 
vus sudegino. . .

A. Beržinis

kaimo 
visus

gy- 
to

gy-

ARĖJAS VITKAUSKAS - 
JUBILIATAS

Arėjas Vitkauskas švenčia 
60 metų savo rašymo sukak
tuves .

Arėjas Vitkauskas su savo sūneliu

Arėjas gimė 1902. VI. 28. , 
Šiauliuose, yra žurnalistas ir 
rašytojas. Lietuvos kariuo 
menėje tarnavo savanoriu . 
9 pėst. pulke įsteigė pirmą 
Lietuvos kariuomenės dalių 
laikraštį Tėvynės Gynėją . 
Apysakaitėmis, eilėraščiais 
pradėjo bendradarbiauti Ka - 
riškių Žodyje, vėliauKaryje. 
Atlikęs karinę prievolę, iš
vyko į Škotiją ir čia redaga
vo Išeivių Draugą.

ir

Herald Shenandoah- Ashland 
- Mahanoy City, birželio 16 
1978 m. atspausdino aprašy
mą An immigrant from Li - 
thuania, parašytą Arėjo Vit - 
kaus ko. Jame pasakojama , 
kaip jį aplankė amerikonas 
karys 1921 m., kuris pastebė
jo, kad Vitkauskas, būdamas 
vienas iš pirmųjų Lietuvos 
karių, pats pirmas ; pramatė 
reikalą auklėti kareivius-

RAITAS.
Sėdi vaikas ant suolelio, 
joja sau kaip raitas.
Geras, patogus arklelis, 
tik ne taip jau greitas . .

PLAUKIA
Susilankstęs popierėlį, 
sako, kad laivelis.
Na, tai plauk per Nemunėlįl..
Linksmas tu vaikelis!

SKRENDA
Birbia burna kaip motoras 
vyras toks nesenas —- 
pasakyti ima noras: 
«Čia aeroplanas!..»

Arėjas Vitkauskas.

PANAITE
Panaite, Ar*-*as Vilkautas 
per savaitę 
plaųkųp.rjiitė, f
skaitę 
romanus": 
Antakius pešiojo, 
lūpas terliojo, 
dažS nagus.
Veidą miltavo, 
blakstienas mėlynavo- — 
vis užimta!
Kiek idealo!
Triūsia be galo 
mūsų,; pana L.
Detroit, Miehv, 4984 VH 224.

NUOTYKIS:
Noras rašyti'atsirado anks- ^; 

ti. Kai Šiauliuose mane siun f 
tė mokytis pas šaukštų dirbė
ją, labai norėjau turėti rašo
mosios kreidos, kuri atrodė 
brangenybe nežinomos Mi

dilgėlių ir piktžolių, primė
tyta papirosų maišelių ir 
nuorūkų (nes buvo pusiau 
pramintas takas einąs, ap
lenkiant skaldytų akmenų aš- i 
triagales krūvas) jplentu buvo 
pavojinga vaikščioti. Kartą 
dviratis, išilgai per petį ir 
koją, pervažiavo... Kai mano 
mintys vis sukosi apie kreidą, 
akys pastebėjo tankiai besi
mėtančius patvoryje gelsvai 
arba pilkai,baltus šmotukus, 
panašius į kreidą. Alkanai 
dvasiai to ir užteko. Grie 
bęs ir išbandęs vieną iš tų 
radinių į . šiurkščią. žalią 
nuo algių ir smulkiai suplai
šiojusią tvorą ir pamatęs, 
kad"rašo"r aš netrukus pri
sidėjau tų radinių pilną kiše- 
nėlį ir uoliai visur rašinėjau 
Tiesa, pilki šmotukai, spau
džiami į aštrią tvorą, daž
niausiai byrėjo ir nebuvo 
aiškus parašymas, bet kaip 
atstojąs tikrąją kreidą, ras
tasis brangumynas buvo mie
las ir nepamainomas. Ypač, 
kad kai kurie šmotukai, dėls-.
jų skirtingo vidujinio turinio, 
net visai panašiai į kreidą 
nurašydavo.. Kaip ilgai tą 
rašymo priemonę aš kišenė
se nešiojau, neatmenu, bet 
žinau, kad ji buvo negailes
tingai "išaiškinta" ir išjuok
ta ir vaikų ir namiškių. Mat 
tai buvo paprasti šunšūdžiai.

Pagerbdami Arėjo Vitkaus
ko rašymo sukaktuves, tik 
siaurai apibendrinome jo as
menį. Jo, su plunksna nueitas 
60 metų kelias vertėtų daug 
plačiau atžymėti. Užbaigėme 
su vienu jo pasipasakotu nuo
tykių -— noru išmokti rašyti, 
kuris yra buvęs 'patalpintas 
Lietuvoje "Saulutėje". NL.
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SPORTO ŽAIDYNIŲ 
ATGARSIAI

Rašo Br. Keturakis
(Tąsa iš praeito numerio)

Mano didelė pagarba vi
siem* mūsų PLD vadovams 
ir Jų talkininkams, taip pat 
tiems asmenims , kurie tuo 
metu ( atidarymo ) .kalbėjo, 
bet taip pat tvirtai pasisakau 
ir stoju ginti sporto ideodo- 
-Ijos ir Jos orumo dėsnius 
.ad tie papildomos progra
mos vykdytojai įsiterpė ne 
ten kur jie turi boti ir buvo 
■'riešingi PLSŽ-nių organi
zacinio k-to pirmininko nusi
statymui.

Seimo suvažiavimas, mo
kytojų savaitė, iškilmingas 
pobūvis ir įvairios darbų se
si Jo* priklauso jiems, bet 
sportinis ir istorinis ž - nių 
atidarymas neturi virsti pro- 
pogandiniu lauku, kur net pa
skiri asmenys publikai pri- 
tatomi, kai tuo tarpu kuklie

ji I—sios Tautinės Lietuvos 
Ollmpijados veteranų rikiuo
tė neišvedė nė vieno asmens,

- nedrjso pristatyti- nors 
ten buvo žmonių net su 6 
medaliais. K. K. Rūmų užsie
nio skyriuas tarnautojų ir 
kentėjusių kacetuose už po
grindžio veiklą. Nepasiten
kinimą perkrautu kalbų tęsi
mu pareiškė man ir visi se
nieji veteranai bei T. Olim
pija dos šaunieji laimėtojai. 
Nekinkykite arklio | vežimo 
užpakali Ir pasirinkite kovos 
lauką ten, kur jums priklau
so ir kur visi Jūsų laukia, o 
sportinis vežimas,nors rie
da sunkiai, bet sugeba išlai
kyti kryptis. Mūsų visų, o 
ypač vadovaujančių žmonių.

VARŽYBINIS SPORTO 
ŠAKU VERTINIMAS

Sporto karalienė — lengvo
ji atletika, kuri paskutiniai
siais, bent 5, metais vis ne- 
suslmetė judresniam darbui, 
mažai dalyvių parodė, nors 
suskirstymas | keletą klasių 
pagal amžiaus grupes, atida
rė plačiau vartus | kovų lau
ką. bet labai pavėluotas tre
niruočių p ra vedima s smar
kiai atsiliepė visose pasek
mėse. Ar šiaip, ar taip ver
sime medalio pusę, vistiek 
turime pripažinti, Jog ši ša
ka turi būti skubiai ir planin
gai sustiprinta.

Iškilieji vyrai, kaip H. Bar
kauskas -rutulys 17, 07 mtr. 
diskas -61,50, bėgiko Kln- 
derio 800 mtr. - 2:01,4 , 
1500 - 4 :. 17,1 ir 5000 — 
16:24,5, yra aukščiausi vy
rų kl. rezultatai. Pridėkime 
rutulininkus Pūkšt} (13,94) ir 
Palubinską (13, 59), plus Jau - 
nių A klasės šiuos dalyvius 
su 6 kg. rutuliu ( 16,97 — 

15,59 )lr Eric Petrus -15,18

pareiga sportininkams padė
ti, bet nesiveržti ten, kur 
olimpiniai idealai ir lietuviš
koji spotinė veikla turi rem
tis gyvuoju sportiško orumo 
šaltiniu, tada ir istorijos ei
goj rasime garbingą įvertini
mą kitų tautų tarpe.
Graži ir skaistaus veido pra 
nešėja I. Ignaitytė maloniai 
nuteikė gausią Ir garbingą 
publiką, bei visus parado da- 
dalyvius.

Pasaulio Lietuvių vienose Toronte, sportinių žaidynių atidarymo 
iškilmių metu. Nuotrauka S. Va rankos.

mtr., jau galime pasidžiaug
ti. Jaunesniųjų prieauglio ly
gis sunku vertinti pagal at
siektus (žiomenis, nes daly
viai matydami ir žinodami 
labai aprėžtą (mažą) skaičių 
dažnai užsiregistravo net ke
lioms rungtims, tuo lyg me
džiojo medalius Ir kai kurte 
sėkmingai.

Trumpų nuotolių bėgimuo
se, kaip 100 mtr., dalinai ir 
200, faktiškieji laikai nėra 
tikrieji, nes vėjo įtaka (vė
jas | nugarą) ne mažiau kaip 
4— 5 mtr. pasekmes kėlė . 
Sprintams labai trūksta lais
vumo judesiuose. Įtampa pe
čių, platus mojavimas ran
komis, lyg plauktų petelišės 
stiliumi, sunkiai išlaikoma 
kryptis, nes kojų darbas ir 
kampas tarp kelių per pla - 
tus.su dideliu jėgos Impulsu, 
niekad nedkios geresnės pa
žangos. Bėgikams, gal iš
skyrus Kinder} ir 6000 mtr. 
Zabulionį, trūksta A, B ir C 
bėgimo pagrindu.

Apie techniko* —pasekmes, 
kaip rutulys, diskas ir ietis, 
išskyrus anksčiau išvardin
tus, tenka konstatuoti, jog 
visų tik pradžia darbo, todėl 
apie mėtymų techniką nėra 
ką pasakyti, kada dauguma 
tų judesių neturi pagrindų, 
nes pats sportininkas dėl 
siauros apimties bendro pa
jėgumo nesugeba jų net pa
skirai atlikti, tai ką kalbėti 
apie techniką, kada judesių 
slinktis jgauna greitėjančią 
eigą ir turi būti kiek galint 
pilniau atlikta, ypač akcen-

ir gražūs praėjimai skubiai 
kėlė Neries krepšių pers v* - 
rą, kuri pašoko net 13-15 tšk. 
ir net 20 taškų skirtumu jau 
pirmam puslaiky. Galutina 
pasekmė 107 - 85 Ner| apvai
nikuoja nugalėtoju. Bostonas 
- ilgametis mūsų žaidynių 
laimėtojas nesugeba priešin
tis ir pats žaidimas nustoja fr- 
tampos. Lyginant Aušros ir 
Bostono žaidimą (84-89) pu - 
slaubaigmėj, daugumos nuo
mone, buvo geriausios vyrų 
kl. rungtynės.

Tolimųjų svečių - Austra
lijos lietuvių susitikimas su 
Bostonu (85-61), pastariems 
esant žemesnio ūgio ir gal ne 
taip jau iškilios klasės, pra
džioj rodė klek lygesni žaidi
mą, bet vėliau bostoniečiai 
susiima ir be cfidesnių pa
stangų laimi net 24 taškų 
skirtumu.

Jaunių klasės pergalę ir 
auksą pelno Nev Yorko LAK 
vienetas, laimėdamas prieš 
Vyt} 49:40 ir Kovą (Hamilton) 
30:25. Australijos prieauglis 
šioj klasėj užima 4-tą vietą, 
pralaimėję Neries vyrukams 
56 - 64.

tuojant išmetimą ar stūmi
mą. Žinant, kad dauguma iš 
jų vos 1978 m. vėlyvą pava
sari pradėjo, reikia turėti 
vilčių, jei darbas bus planln 
gas.tai po 4-5 metų šis prie
auglis tikriausiai prasklels 
uždangą užsnūdusios lengvo
sios atletikos.

Kamuolio žaidimai

Didinga praeitimi gaivinat!s 
krepšinis, kuriam sąlygos 
šiame krašte yra labai geros, 
mūsų istoriniam kely - pats 
populiariausias.

Medžioklė geresnių jau 
anksčiau prasidėjo, bet kai 
kurie klubai sumaniai tvar
kė ir grindė rėmus pašto - 
viam vienetui. Daug kam gal 
netikėta, bet pačiam Zigmui 
Žiupsniui lyg ir būtina prie
laida, kad N£RIS bus PI/Spor- 
to žaidynių laimėtoja, iš
stumdama iš sosto garsų 
Bostono penketuką. Nors kai 
kurie klubai neturėjo nu
matytų iškiliųjų, kaip Aust
ralijos liet. Palubinsko, bet 
JURIES žaidimas pilnai pa
rodė greitų derinių i vaisius

Neries laimėjimų kraiti 
pakelia ir B grupė, kai jie, 
nors Ir sunkiai bet pelnytai 
skina laurus prieš Kovą 51:46 
NevYorko LAK 30:28 ir auk
sui garantuoti,50:48 paklupdo 
Žaibą ( Klevelandas).

Garsioji moterų australie
čių k-da ■, pasigėrėtinai leng
vu žaidimu duoda lauktuvių 
Taurui (Londonas) net 43:10, 
o šeimininkėms " Aušros" 
merginoms už vaišingumą 
sumeta 52:12, gi Hamiltono 
k - dal nepagaili 70:19. JAV 
ir Kanados lietuvaitės krepši
ninkės pamatė, kaip pajėgus 
vienetas skaitė joms pamo- 
kas Ir krovė krepšius, lyg 
liūtų imami iš kengūros mai
šelio. Mūsiškės, kaip namų 
šeimininkės, turės daug ką 
virškinti, nes pradžiamoksli - 
nis egzaminas tokiose žaldy - 
nėse |rodo stoką pagarbos 
žaidimui ir viešam pasirody
mui.

Gausi komandą rikiuotė 
tinkliny - 26, parodė pažan
gą ir vienetų pajėgumo gilu
mą. Ilgalaikis bostoniečių 
pirmavimas mūsų metinių 
p—bių eigoj čia buvo nuvaini
kuotas. Net ketvertas klubų

(Tq>a ii praeito numerio)

Kęletas viešnagės Vilniuje 
epizodų.

ŠĮ kelionės aprašymų skirs
nį turėčiau pradėti Maironio 
poezija Ir džiaugsmingais a- 

dūslais.
Visą vokletmetj, trejus 

karo metus Vilniuje gyve
nau. Dažnai alkanas, kiau
rais batų puspadžiais, nune
šiota eilute, bet neapsakomai 
laimingas. Laimingas todėl, 
kad gyvenau dvidešimtuosius 
r dvidešimt trečiuosius am
žiaus metus, kad nesuvokiau 
Jog reikės kada pasenti, kad 
reikės kada mirti.

Vilnių palikau 1944-jų lie
pos pirmą ar antrą dieną. 
Tuomet Jutau, kad iš po ko- 

, žemė slysta, ir kad man 
niekas gyvenime nebesvarbu. 
Tokia būsena tęsėsi savaitė
mis, mėnesiais, pirmuosius 
pokario metus. Tiesa, karui 
pasibaigus, noras gyventi ir 
Jaunystės džiaugsmas pama
žu gr|žo. Tačiau tėvynės, 
tėviškės ir Vilniaus ilgesys 
dar ilgai graužė.

Jei | Vilnių būčiau gr|žęs 
už dvejų, trejų ar pustuzi
nio metų, gal būčiau ėmęs 
iš džiaugsmo bučiuoti gele
žinkelio bėgius, parkų me
džius ir Gedimino pilies ply
tas. Jeigu, jeigu...

Į Vilnių grįžtu po 33 metų 
Ir keturių savaičių. Dabar aš 
— senas emigrantas. Kosmo
politas, jei norite pakeikti. 
Širdis jau padalinta tarp ke
leto pasaulio miestų. Nebe- 
W7l.Vin.16

Akimirkos 1977-jų Europoje
Alfonsas Nakas

žinau* ar man Vilnius dabar 
brangesnis ar Detroitas... 
Ir grjžtu ne čia pasilikti, o 
tik nepilnas penkias paras, 
tik apie 112 valancki paviešėti 
Pirmajame plane ne Vilnius, 
o susitikimas su giminėmis.

Ir labai nesistengiant, teko 
kai ką pamatyti. Truputį se
nojo, truput} naujojo Vilniaus, 
kai po J|, didelio būrio gimi
nių apsupti slankiojom. Viso
se kelionėse rašau dienoraš
ti, bet Vilniuje nerašiau. Dėl 
atsiargumo. Tik grįžęs į Var
šuvą ryškesnius įspūdžius 
atkūriau, o jau namie kitus 
"atsiminiau" iš nuotraukų.

Š| skirsni rašau, prisipa
žįstu, daug ką nutylėdamas. 
Ir niekam, niekam, nei šia
pus, nei anapus, nepataikau
damas. Gimines ir kitus ten 
sutiktus žmones išjungiu ne 
todėl, kad Jie su manim būtų 
darę kokius konspiracinius 
sandėrius prieš savo ar mū
sų valdžias, o tik todėl, kad 
ir čia ir ten yra ligonių, ku
riems nepatinka, kai tėvas 
ant asilo Joja, o sūnus pės
čias eina, kai sūnus ant asilo 
nugaros, o tėvas pekšnoja, 
kai sūnus ir tėvas šalia asilo 
žygiuoja... Rašau taip, kaip 
išgyvenau, supratau, mačiau. 
Rašau tik teisybę ir nieko 
daugiau. Kaip ne kartą pra
eity, skaitytoją įspėju, kad 
teisybė yra subjektyvi, kiek
vienam kiek ar ir labai skir
tinga. Čia yra mano teisybė. 
Be to, jeigu visą ilgąjį raštą

pavadinau "akimirkom", tai 
dienos ir naktys Lietuvoje 
buvo tik akimirkų akimir - 
kos. Užtat čia tik akimirkų 
registracija, nesilaikant nė 
chronologinės tvarkos, už
rašant tai,kas pirmiau j gal
vą atėjo., kas labiausiai j akį 
buvo kritę.

Į Vilniaus geležinkelių stot} 
{važiavom apie dvi valandas 
pavėlavę. Galėčiau bolševikų 
"priešakinę techniką" gero
kai "pešpilkuoti", nes iš Kur
ni cos bent valandą pavėluotai 
išvykus, ne tik nebuvo steng
tasi atsigriebti, bet, mano 
nuomone, visai be Jokio rei
kalo, važiuota vėžlio greičiu 
ir dar ekstra valandą sugaiš
ta. Tik... ar Vakaruose tuo 
atžvil&iu geriau?Ar kitų ša
lių traukiniai ir lėktuvai šios 
kelionės metu nevėluos? Vė
luos, vėluos. Ir dar kaip. 
Tai globalinė yda. Tai tikra 
visuotinė konspiracija prieš 
keliautojus ir juos išlydin- 
čius bei pasitinkančius arti
muosius. Gana apie tai. Mes 
jau čia...

Seserys ir broliai. Jų vai
kai ir vaikų vaikai. Perdeda 
tie, kurie kalba apie ašaras 
susitikus. Dabar aš jų beveik 
nemačiau. Ašaros dominuos 
atsisveikinimo ceremonijas. 
Dabar gėlės ir bučiniai. Man 
gaila tokios daugybės, tokių 
rinktinių gėUų. Rožių, gladl- 
jolių, dar šiokių ir tokių.

Sunkių, kvapnių, rasotai švie
žių. Mes "Gintare" primerk
sime jų kelius indus, priver
sime nepamerktų visus kam
pus. Jos mirs sekančią cle- 
ną antrąja mirtimi. O aš dar 
šokau tarp bučinių ir gėlių 
dalinimo kuo daugiau foto
grafuoti. Gė lėmėjo iš mano 
glėbio ir vėl grįžo po {kelius 
kartus.

Su lagaminais Vilniaus sto
ty vargo nebeturėjome. Laga 
minus, krepšius glėbė jaunų, 
tvirtų giminaičių rankos. Nie- 
kb mums nebedavė nešti. Jei 
kas, jie buvo gatavi nešti ir 
mus pačius.

Perone gal dešimt} minučių 
išsibučiavs, su nepažintais 
susipažinus, pirmais įspū
džiais pasidalinus, atbėgo in- 
turisto mergaitė. Savo vardo 
ji man nepasisakė,tad vadin
siu panele Inturiste. Atsipra
šė pavėlavusi. Rodos, sakė, 
kitame vagone pasitikusi ki
tą keleivi ar jų grupę prieš 
mus. Mūsų šešių, sako, lau
kia limuzinas. Ji irgi važiuo
sianti kartu. Kaip toli, pane
le? NetoH, tik porą šimtų 
metrų. Bet už limuziną Jūs 
užsimokėjote ir privalau jus 
* "Gintarą" pristatyti. O kaip. 
Jei mes su giminėmis eitu
me pėsti ? Taip, jūs galite. 
Tuomet aš viena važiuosiu. 
O jūs malonėkite užeiti į 
kambarj X(pamiršau numerį) 
nakvynės reikalų sutvarkyti 
ir informacijų gauti. Ačiū, 
panele, mes tuoj ten būsime.

Kokia mažytė ir svetima 
man Vilniaus stotis. Stotis, 
iš kurios šimtus kartų važi
nėdavau tai | Kauno, tai į 
Daugpilo pusę.Sako, ji buvo 
sugriauta ir atstatyta. Ar tik 
apgriauta ir atstatyta? Mes 
einame rytiniu stoties šonu.

ne per laukiamąją salę, ‘gu 
kai kuriais draugais grįšiu 
stotin alaus gerti - bene už 
trijų dienų ir geriau ją ap
žiūrėsiu.

Ilga vora slenkame per 
mažytį, Jaukų parkelį. Buvo 
Jis prieš 33 metus, ar ne? 
Niekaip nebeatsimenu. O 
"Gintaras" tuoj už parkelio, 
sodų ir kurios gi dar čia gat
vės kampe. Naujas pastatas. 
Gražios išorės ( negaliu pa
kęsti "interjerų" ir "ekster
jerų"). Su labai ryškiu gra
cingų raidžių užrašu virš 
pirmojo aukšto - Viešbutis 
"Gintaras". Negaliu nė dabar 
paskytl, 4 ar 5 jis aukštų, 
bet, rodos, kad keturių (par
teris, europiniu papročiu, ne
siskaito, pirmasis aukštas, 
tai Amerikos antrasis).

Slegiantį įspūdi daro kas
ryt i nė minia "Gintaro" par
teryje. Tai ne palaida, nerū
pestinga minia .kleganti vi
sais balsais, kaip pasitaiko 
Vakarų viešbučiuose. Ne, 
čia rikiuotėje po kelius, ar 
keleriopoj eilėj kantriai lau
kia pavargusių žmonių eks
kursija. Visi jie nusigręžę į 
vieną pusę, į rytus. Kažku
riame kambaryje (ar keliuo
se kambariuose)'tvarkomi jų 
reikalai. Stebiuosi, kur tą 
ilnią ir sutalpina? Negi 
jintare"? O gal juos siunčia 

į kitus viešbučius ? Niekas 
man neaiškino. Nieko neklau
sinėjau. Tik kas rytas tokią 
minią matydavau. Man regė
josi, kad vis matau tuos pa
čius žmones. Liūdnus, iš
vargusius, tipiškus sovieti
nius piliečius, neabejotinai 
iš "broliškų" respublikų, nes 
girdėjau jų pritildytus slaviš
kus žodžius.

(Bus daugiau)

ir svečiai "australai" preten
davo | pirmuosius, nes labai 
vienodo pajėgumo vienetai, 
su maža doza žaidimų lai
mės, nesunkiai galėjo įsiterp
ti | aukso medalių laimėtojų 
eiles.

Baigmės kovoj vis dėlto 
Bostonas priartėja ligi Ne
ries net pralaimėjęs 14 - 16 
ir 9-15, duoda vieną minusą 
Papildomu kėliniu NERIS 
(15 -7 ) tampa PLS žaidynių 
laimėtoja, Klevelandui — 
bronza, svečia/ iš Australijos 
liko 5-je vietoje.

"Žaibietės" iš Klevelando 
parodo išskirtiną klasę IrČi- 
kagos Žarai sumeta 15 - i, 
15 - 4, tapdamos laimėtojo
mis. A mergaičių įsusitikime 
sukryžiuoja jėgas Žara, Auš
ra Ir Neris, kaip favoritės į 
baigmę, bet ir čia rankų 
žiupsnio derlius ir kursas 
pakyla, kai jo mergytės lai
mi 15:12, 15:12, o sidabru tu
ri pasiguosti stipri ir veržli 
Žaros komanda.

LAUKO TENISAS
Arti 150 lauko tenisininkų, 

gerai organizuoto j varžybų 
eigoj ir net paskirose 3aikš
tėse, nors dalyviai (dali* iš 
jų ) turėjo ir kitose šakose 
pasirodyti,praėjo labai gerai. 
Garbingoji G. Rimkūnienė 
suima net 3 medalius, o Tim 
Kolis prie pavienės pergalės 
laimi ir vyrų dvejetą, plius 
II -j| v. mišriame. Čikagai 
garbė už gausų dalyvavimą, 
gerą pravedimą, kurį įrodo 
9 aukso, 7 sidabro ir 6 bron
zos medaliai. Prieauglio kla
sės ir ta 20-tis vyrų A išrink
tų gerų Žaidėjų, parodė aukš
to lygio kovų, kaip Vyt. Gry
bauskas savo s p. skyriuj tvir
tina.

( bus daugiau)
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
Henrikas NAGYS

Iš: į
BROLIAI BALTI A I T VA H A I

TX Tomas VENCLOVA Iš: 
98EILĖRAŠČIAI

EILĖRAŠTIS APIE ŽUVUSĮ

po anglim, po sniegu; ir leidžiama netgi dairytis;
tarsi vabzdžio sparnai - po anglimi,po sniegu,po žeme; 
aptvėrimų svarstyklės, Ir juodos atodrėkio plytos, 
Ir Įmirkusių rąstų būry keturkampė žiema;

taip sudygę laiškai savo tolstantį lauką pasiekia, 
jų balti adresai, stikluose suartėja grūdai, •
aš pasieksiu save, aš pasėtas, man laikas Ilsėtis, 
po kanalais Ir varpinėm burną pripildo kreida;

taip svyruoja platybė, apėmusi dešimčia pirštų
savo galvas, Ir augalas ją pasitinka laiku
po ribotu dangum, o šaltiniuose balta Ir tiršta 
Įšalusių karčių,kanopų, laivų;

taip Išmokstam surasti bityną Ir parako medų,
paliesti veidą Ir metų nenutylėt,
Ir atverti kirviu pajuodavusį ledą, 
po kuriuo atsimerkia ir auga žuvis Ir žolė.

Š. M. RUGSĖJO 7 - 1O d. d.

25-AME SANTAROS-ŠVIESOS SUVAŽIAVIME 
POEZIJOS VAKARE DALYVAUS ŠIE POETAI:

užburiančią ir kerinčią, nebepaleldžlančlą,
apgaubiančią,panerlančlą, trlnančlą prisiminimus, 
trlnančlą Ilges lūs, praeitį, traukiančią
Į save, Į pat vidurį/
Ir žmogus vte grojo bandžo
Ir kažkas dainavo, Ir šoko, Ir liepsnodamas 
degė Palisades lankas, Ir naktinio Niujorko švlesos/-

Šventojl Inga Ir traukinys, Sustingęs laukuos, . 
begalinėj tyloj.
Dekoracijos liko. Liko rytmetis-. > - K
Didmiestis liko drebančioj tolumoj.
Liko visi, kurie laukė, 
sustingę, suakmenėję, 
kaip mūsų vaikystės pasakoj. 
Liko kadugio lengvi pelenai. 
Liko 
ant Ilgo juodo greitkelio, 
apkaišyto beržais, 
rudeninėm gėlėm Ir voratinkliais, 
tuštuma.
Grįžo tiktai karstai Ir atsiminimai 1 
Ir siaubas tų,kurie liko.
Kurių oelštlko Dievo rūstybė.

Didysis maestro,

Liūnė SUTEMA
Iš: BADMETIS

Magas,
Medical Man, 
Didyste Režisierius 
gali ramiai užmigti:

yf\ Jonas MEKAS
C) 

RE M I-N IS C E N C I J OS

Ar nedainavome tada, Ilgesingai,
plaukydami ant Lake (raguote - Ir tavo 
lino akys, Leonora, buvo pilnos vandens 
Ir mergautinio ilgesio, -

klausydamiesi ežero tylumos, žiūrėdami 
Į pakrantės medžius, ir taškydami vandenį, 
pamiršę praeitį Ir laiką,' 
gyvendami akimirka -
ar sėdėdami prie Camp Oscawana, žiūrėdami
į Hudson, mėlynus kalvų kauburius,
Į Connecticut naktį, pilną plačios, šimtmetinės 
tylos, - ar nebuvom tąsyk pasinėrę 
vien tik į naktį? -
Ir vėliau, nusileidę žemyn Į paplūdimį, 
sėdėjome visi ant pakrantės,dainuodami, 
patyiluku, Ir sau, 
būdami neatplėšiama nakties 
Ir pakrantės dalis.

Sakyk, Leonora, ar galvojai tąsyk apie namus ?
- ar žiūrėdama Į baltas pakrančių atbrailas, ( Y
į žalius akiračius, Ir vakarą - /Denlje l/p
buvo pūna žmonių, Ir šoko, ir kažkas dainavo, \r 
Ir grojo bandžo. Mes stovėjome prie atramos, V? 
klausydamiesi muzikos, žiūrėdami Į liepsnojantį ęY 
Palisades lanką, gerdami svaiginančią, mistišką, y 
skausmingą Amerikos naktį, —7

Naktį vaikštau stogų briaunom,
< lupinėju žvaigždes nito skliautų, 

mėtau jas tau į langą, 
kad neužsnūstum, 
kad skambėtų naktis 
Iki pat paryčių - 
naktį budžiu - 
naktį miegot negailu - 
Įstumtu savo šešėlį į Grįžulo Ratus 
ir šaukiu: - važiuok, 
nūs (bodo man saugot tavel 
Tu vis krenti po traukiniu 
Ir automobilių ratais, 
tu pusiausvyros nebeturi*.
Pasiimk mano žvaigždėtą skėtį 
Ir važiuok, 
jau man gana, savižudžių Ir nužudytų...
Nukabinsiu tau dar Sietyną 
Ir pašviesiu, tik važiuok’, 
Nukabinsiu Sietyną...
Ir staiga - slystu, 
slystu apledėjusiu Paukštų Taku, 
Į verpetais virbuiluojantį miestą - 

rieda, rieda šokinėdami 
oranžiniai, raudoni, gelsvi 
šviesų kamuoliai, 
lyg vaisiai paberti, gatve
Į rytą spalvingą, smaguriaujantį -

Rytas kyla iš miesto, 
vaismedžiu įskiepytu, 
vaismedžiu augančiu Iš sodų visų - 
nuslsklnklm- atslkąsklm - 
dar esam visi kartu - 
dar šį kartą vte t - 
ats įkąsk im, pas magurlauklm ;

Vitalija bogutAit Ė 
Iš:
P O VA SAROS

Ite, comoedla f Inlta ėst.

Aldona VEŠČIŪNAIT Ė
Iš;
ŽODŽIAI KAIP S A L O

VASARA

nulydėjau baltą debesį
Ilgi ežero
skendinčio vasaros aukse

XX

ANTANAS TOLIS

(tęsinys

Sustatėm tvorą prie tvoros, 
sudėjom plytą prie plytos, 
Ir užaugo miestas be langų, 
be durų.

O,kaip smagu’.
Mano miestas auga

\ Ir kyla į dangų.

Pr te (kviečiau paukščių, 
Atsivedžiau gyvulių, 
kad linksmintų, 
nes dienos ligos Ir tamsios.
Sienos šaltos, 
neperžlanglamos.

Kaip smagu*.
Honkonge lieti medžiai pražydo.
Lyja neono šviesom.

Norėtųsi verkti, 
bet ašarų nėra.

lieknos saulės vėliavos
kiparisai 

šimtmečiais Išsaugoję švelnų 
rymojimą

gondolos 
Ugaspamlal išplaukimai 
viršūnėmis laiko

ar pateks Im? 
plėšrios moterys 
nežinančios laukimo ūždamos

• puola .
mano džiaugsmą
jos niekad neatspės

pras įlenks
gali jaust
kaip čiuožia laikas
daiktų paviršium
švelnios muzikos Respighi 
soduose
auksiniai apelsinai krenta 

dainuodami
lapo Ir žiedo paslaptį.

- Kas už vagystes, žmogžudystes ir plėšikavimus?’. - 
garsiai suriko "draugas viršininkas ". - Išeiti Ir sutotl čia*.

Visa kalinių kolona tylėjo,
- Tai tokių nėra? - vėl paklausė.
Vėl tyla.
- Aha, čia pasirodo blogiau, negu aš galvojau '. -tęsė 

"draugas viršininkas", žiūrėdamas Į blankuose pažymėtus 
apkaltinimo paragratus. - Matai kaip'. Čia, brat, visi kulo- 
kai'. Kontrrevoliucionieriai'. Na, gerai, gera i, porai valandą 
darbo bus... O dabar Į Iššauktas pavardes atsiliepti'.

Mikčiodamas ir klupdamas pradėjo skaityti blankuose nį. 
surašytas pavardes ir Iššauktuosius rikiuoti atskirai.Po 11-

Kapltonas Šverplaltte buvosulmant sunktai peršautas , 
visą laiką nežmoniškai kankinosi Kauno kalėjime, nes žaiz
dų niekas negydė, jos užsikrėtė nuo nešvarumų Ir smar
kiai pūliavo, o jo visas kūnas dvokė. Vo^ vilkdamas sužeis
tas kojas, ėjo Šverplaltte durų link, su mumis atstevelkln t 
damas, -. \

- Rusteika'. - vėl pasigirdo "draugo viršininko" riks - 
mas.

Pastaras te buvo netoli kameros durų. Atsiliepęs Išėjo, 
metęs Į mus nesuprantamai blizgantį atsisveikinimo žvllgs-BlRŽELfO 24

Vos pastebimos aušros metu Įvažiavome į niūrų Ir se
noviškų pastatų rajoną aukšta mūro siena aptvertą. "Mins
ko kalėjimas*." perėjo pagaugais ne per vieno kalinio kūną gokal užtrukusio patikrinimo mūsų rikiuotę nuvarė tamsiu Kelt mūsų kameros kaliniai tuo tarpu stovėjo netoli du- 
šturpas. koridorium Į kamerą, esančią šalia kalėjimo raštinės. Tai rų Ir neblogai galėjo matyti,kas vyko koridoriuj. Durims

- Na, kraustykltės ponaičiai '• - riktelėjo čeklstų(sar - puvo ne kamera, bet kažkokia landynė , šlapiomis,prišlapta- užs įtrenkus, papasakojo, kad Išvedant kapitoną Šverplaltį Ir 
gyblnlat Ir, nieko nelaukdami'- pradėjo buožėmis grūsti mus tomis betoninėmis grindimis; čia nežmoniškai dvokė, s te- mlnteterį Rusteiką, koridoriuj stovėjo, aps įpylus l ašaromis 
Iš sunkvežimio lauk. Bejausmiai, nutirpę mūsų sąnariai ne- nos Iki pusės buvo visai šlapios, nebuvo jokio suolo ar len- ir konvulsIngai spausdama valką prie savęs, ponia Prancko- 
norėjo mūsų klausyti, tr mes net su didžiausiomis pastan
gomis jokiu būdu negalėjome net ant kojų ats įstoti,todėl po 
smarkiais čekistų buožių smūgiais kritome, lyg rąstai, iš 
sunkvežimio. Atsidūrę ant žemės,stengėmės viens kitam 
padėti atsistoti, bet daugelis sllpn esnlųjų visai nepajėgė.

- Tat ką, gal dar Ištiesti reikės?'.- užsimojęs šautuvo
buože, puolė vienas iš mūsų palydovų vis dar ant žemės te
begulintį Ir trinantį delnais apmirusius sąnarius 
St.L. tr smogė jam buože tarp menčių. Jis visiškai suknlu- ant tų betoninių grindų, 
bo. Matydami, kuo visa tat gali baigtis,paskutinėmis jėgo
mis prlpuolėme, atkeldaml nuo žemės gulintį St, L. Vos tik Praslinkus kelioms valandoms, čekistai pradėjo "pa- 
jį pakėlus, iš jo lūpų pasipylė raudona kraujo srovė, nudažy- vlršutlnlšką apklausinėjimą". Kaliniai vienas po kito .'buvo 
dama jo apnuogintą krūtinę. šaukiami Į greta mūsų kameros esančią raštinę,kur šablo-

- Laikykis, brolau,tvirtai, - tariau,laikydamas jį 
liemenį.

- Man nesvietiškai skauda krūtinę Ir nugarą, atrodo,kač 
neišlaikysiu, - tarė St.L. ir vėl apsįpylė karšta kraujo 
srove. Rodos, jo kojos atsisako laikyti Iki kaulų išdžtuvusį 
kūną, nes jis vlšu svoriu palinko Į mane.

tos, du siauri langai paluoėj, Išpinti storais geležiniais vir nlenė,pulkininko Pranckonlo žmona. Ji buvo suimta vien už 
bals. "Tokioje kameroje žmogus,kad Ir sveikiausias, Ilgiau tai, kad čekistai negalėjo sugauti jos vyro, ir ji ouvo apkal- 
kalp pusę metų jokiu Dūdų neišgyvensi", pagalvojau.

Kamera, nors Ir didoka, jokiu oūdu ne tokiam i žmonių 
skaičiui. Čia mūsų sugrūdo apie šimtą, visi lietuviai.Baisi 
nuotaika. Žymi kalinių dalis buvo sunkiai sergą llgonys.Ne 
kreipdami dėmesio Į prlšlaplntas, lyg Išvietės grindis, tie,

studentą kurie jau nebegalėjo laikytis ant kojų, sugulė pagal sienas,

tinta "šnipinėjimu" Ir nuteista mirti...
- Kur galėjo juos Išvesti? - klausinėjome vienas kitą . 

Nors širdies gelmėse tr nujautėme, bet lūpomis stengėmės 
to žlaurlaus nujautimo nepasakyti. Užklausė Ir mane.

- Sušaudyti'. Tuoml visai neabejoju'. - atsakiau.
- Nejaugi, nejaugi?'. - siaubo apimti, abejojo keletas 

kalinių, - juk ten su jais buvo Ir m ažas valkas, nejaugi Ir 
tą jie sušaudys?

- Gal jau sušaudė, - pridūriau, todėl nėra reikalo, ma
no brollaljdejuott; geriausia būtų už nužudytus pasimelsti.

Kelioms akimirkoms praslinkus,silpnai pasigirdo kaž- 
per nlškal kiekvienas buvo klausiamas, už ką suimtas ir kokiukieme šautuvų salvė, Ir lyg durklu kažkas smeigė manį 

širdį. Prieš akte stojo keturi, o gal Ir daugiau, priešmirti
nėje agonijoje besitampą kūnai, o balsiausiai smigo ’ valz- 
duotėn nužudyta motina Ir kūdikis.

iš kalėjimo raštinės išėjo storas, mažo ūgio čekistas , 
."draugu viršininku" vadinamas,laikydamas rankoj kažko
kius mažo tormato blankus, kurtuos tuojau pažinau. Tai bu 
vo tie nelemti blankai,kuriuos dar Kauno kalėjime "pasl - 
vaikščiojimo" metu užplldlnėjo čeklstės. Bematant mus su
rikiavo į dvi eiles Ir pradėjo patikrinimą.
4psl. ’

straipsniu kaltinamas. Atsakymus tikrino pagal iš Kauno at
vežtus blankus. Patikrinimas netrukus baigėsi. Grąžinęs 
kameron paskutinį apklausinėtą, čekistas garsiai riktelėjo:

- Ar jau visi apklausinėti?
Gavęs teigiamą atsakymą, užtrenkė girgždančias durte. Mirtina tyla apsiautė kamerą,kiekvienas, rodos, šią tra- 

Po pusvalandžio jos vėl atsidarė. ŠĮ kartą atėjo.ne vienas , glngą, nekaltu krauju aplaistytą akimirką troško susikaupti , 
bet keli čekistai,laikydami rankose keletą kauniškių blankų, troško pasirengti tam,kas prieš keletą . minučių Įvyko su

- Ką iššauksiu, tuojau atsiliepti Ir Išeiti'. - tarė "drau- mėsų broliais, troško iš kur nors pasisemti drąsos,kad ga
gu viršininku" vadinamas. - Šverplaltte*. lėtų drąsiai stoti po bolševikiškų žudikų taikikliais.Visi su-

- Aš'. - pasigirdo atsakymas Iš kameros kampo. pratome.kad niekas negali mūsų taip sustiprinti Ir drąsa ap-
- Na, ko ten, ar gulti užsimanei?'. Kelk'. Ir gyvai pro du- šarvoti,kaip malda. .

ris’. Mes tave, šunsnuki, tuojau užliūliuosime'.... 8 “n įp RIK LA ŪSO MA LIETUVA
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VILTIES SĄSKRYDŽIUI 
PRAĖJUS

L. S. S. Brolijos ir Seseri
jos skautų vyčių, vyresniųjų 
skaučių ir jūrų skautų-člų 
skyriai jau eilė metų ruošia 
savo narių suvažiavimus , 
kurių tikslas yra:iškelti ir 
svarstyti skautiškam jauni
mui rūpimus reikalus, leis
ti jaunimui pasisakyti įvai
riais klausimais,' o taip pat 
suteikti galimybę susitikti, 
susipažinti ir tarpusavyje 
pabendrauti iš įvairių vieto
vių suskridusiems skautams 
vyčiams, vyr. skautėms, gin- 

’s tarėms ir jūrų budžiams.
' Čia užmegstos draugystės ne 

vieną skautišką porą yra nu
vedus los prie altoriaus, 
vedusios ir prie altoriaus.

Šiemetinis suvažiavimas, 
pavadintas Vilties vardu, 
įvyko gegužės'27-29 d. d. 
Lake Villa, III. , gražioje Y 
MCA stovykloje, 60 mylių 
atstume nuo Chicago' s. Su - 
važiavimo organizavimu rū
pinosi čikagiečiai broliai ir 
sesės, vadovaujant j. ps. Ra-

* mūnui Vidžiūnui ir ps. Rūtai 
Sušinskienei. Dalyvavo 28 
broliai ir sesės iš Chicago , 
Detroit1 o ir dvi sesės iš To
ronto- Rasa ir Daina Drau - 
gėlytės.

Suvažiavimas oficialiai 
buvo atidarytas šeštadienį , 
gegužės 27 d. 9 vai. ryto , 
vėliavų pakėlimu. Atidaro
mąjį žodį tarė šio suvažia
vimo globėjas, L. S. Brolijos 
skautų vyčių skyriaus pava
duotojas skaut. A. Paužuolis. 
Žodžiu buvo perduotas L. S. 
B. sk. vyčių skyriaus' vedėjo 
v. s. V. Morkūno sveikinimas 
ir perskaitytas L. S. S. Tary
bos pirmininkės v. s.L.Mi - 
lukienės, L. S. Seserijos vy - 
resnių skaučių skyriaus ve
dėjos s. R. Penčylienės svei
kinimai.

Draugelytei. Visus savo mu
zika ir dainomis žavėjo det- 
roitietės sesės Regina ir 
Kristina Butkūnaitės. Pati
ko Visiems naktiniai žaidi
mai ir vakaronė su "pizza " 
kepiniais.

Dalyvaujant pašnekesiuose, 
sportuojant, žaidžiant ir dai
nuojant,į domios suvažiavimo 
dienos greit praėjo. Nė ne
pajutome, kaip išaušo pirma
dienio rytas ir visi susirin
kome aikštėje ' suvažiavimo 
užbaigimui ir paskutiniam 

kėlė pašnekesys "Mišrios ve- vėliavų nuleidimui. Baigia- 
dybos ir draugystės". Paš - 
nekesį pravedė Jaunavedžiai 
Rasa ir Alvydas Narbutaičiai, 
Viktorija ir Mark Matranga .

nų žmonių. Palyginęs įvai
rių kultūrinių paminklų ! bei 
pastatų atstatymo darbus su 
kitais sovietiniais kraštais, 
kalbėtojas pastebėjo, kad 
Lietuva šioje srityje esanti 
paskutinėje vietoje. Jam at
rodė, kad pavergėjai tai da - 
ro sąmoningai. Jis pastebė
jo Lietuvoje didelę priespau
dą ir įvairius trūkumus-ne
priteklius. Šis keliautojas 
išvyko iš Lietuvos dvasiniai 
labai prislėgtas.

Labai gyvas diskusijas su-

Paskaitos, diskusijos ir 
kiti programos punktai vyko 
stovyklos susirinkimų pas
tato salėje.

Programinė suvažiavimo 
dalis buvo pradėta skauty- 
bės teismų. Šion programon 
buvo įjungti visi suvažiavimo 
dalyviai. Teisėju buvo j. bu
dys M. Naris, kaltintoju-j. b. 
ps. R. Vildžiūnas, o gynėja - 
ps.fil. I. Žukauskienė. Liu - 
dininkals pakviesti- ps.R . 
Sušinskienė, Vytas Rūpins - 
kas, A. Paužuolis, S. Anužis 
ir kun. A. Saul ai ti s. Suvažia
vimo dalyviai buvo pakviesti 
būti prisiekusiais teisėjais . 
Teismas praėjo labai i rim
toje nuotaikoje. Skautybė 
buvo išteisinta kaip atlie
kanti didelį auklėjimo darbą, 
skatinanti žmoniškumą ir 
palaikanti lietuviškumą savo 
narių tarpe.

Popietyje buvo svarstyta 
dabar universaliai paplitusi 
ir susirūpinimą kelianti al
koholizmo problema. Paš
nekesiui vadovavo gydytoja 
dr. A. Trakienė, kuri savo 
profesinį darbą dirba ligo
ninėje su alkoholizmo ligos tojams uždavė ir darbo- 
paliestais pacientais. Buvc kiekvienas gavo lapą su bū- 
pa rody ta s ir filmas, aiškinąs 
gydymo metodus. Įdomiai 
apie šią problemąį kalbėjo 
svečias,buvęs alkoholikas.

kRem 
VE/DRoDž/AI

(Tąsa)

ODĖS DUPLEKSUI:

Dupleksas idealų trijulėj.
Vienu grįžimu visi mes gyvenom 
Bent, mirti sugrįšime, sakėm.
Dabar mūsų veiklos matuojamos sprindžiais, 
Bet jau trys idealai mūs gyvenimą grindžią: 
Dupleksas, automobilis ir dar baltakė, 
Nors Jos skonį pažįstame nuo seno. "I

(b. d.) , N .Kvietine kas - McKwiethlnsmąjį žodį taręs suvažiavimo 
globėjas s. v.- Antanas Pau
žuolis, suvažiavimo pareigū
nus apdovanojo specialiais 
"medaliais" ir medžio dro
žiniai?.

Negausus,bet nuoširdus ir 
šiltas buvo šis suvažiavimas 

Australijoje Šių metų Nuotoliai ir baigiamieji eg
zaminai įvairiose mokyklose 
sulaikė prie knygų ne vieną 
norėjusį dalyvauti suvažia
vime. Apgailėtina, kad chi- 
cagiškiai, kuriems nuotoliai 
nesudarė problemų, nepasl - 
naudojo šiuo Į domiu-ir nau - 
dingu Įvykiu.

Džiaugiamės, kad suvažia
vimą aplankė L. S. Brolijos 
vyriausias skautininkas s. 
fil. Sigitas Mlknaitis, A. S. S. 
pirmininkas v. s. fil. Vytenis 
Statkus, L. S. Seserijos . jūrų 
skaučių skyriaus vedėja J. s.

v. s.

Sekmadienio popietė buvo 
skirta pašnekesiui apie Šeš
tąją Tautinę Stovyklą, įvyku
sią 
pradžioje. Pašnekesį papil
dydamas nuotraukomis pra - 
vedė L.. S. Brolijos vyr. skau
tininkas s. Sigitas Miknaitis 
ir ps. Alvyda Baukutė.

Mintis- "Gera svetimomis 
kalbomis 
savosios 
išsamiai gvildeno v. s.kun. 
Juozas Valšnys. Jis klausy-

kalbėti, bet gėda 
nemokėti”, labai

Sekmadienio priešpietinė
je sesijoje buvo įdomus paš
nekesys apie dabartinį gyve
nimą ir padėtį pavergtoje 
Lietuvoje. Asmuo, turėjęs 
galimybės pakeliauti Lie
tuvoje, parodė vaizdų skaid
rėse ir papasakojo savo įs
pūdžius. Kalbėtojas paste
bėjo, kad Lietuvos jaunimas 
sekmadieniais yra užimamas 
sportu, šokiais, diskusijomis 
ir pan., kad neturėtų galimy
bės lankytis bažnyčiose. Šv . 
Mišių metu bažnyčiose, dėl 
minėtų priežasčių dalyvauja 
tik labai mažas skaičius Jau

dingais žodžiais^
Svarstydami ir diskutuo

dami įvairius klausimus, ne- 
žmiršome susikaupti ir mal- y. Račiūnienė su vyru 
doje. Šeštadienio vakare,v. s. 
kun. Antanas Saulaitis atna
šavo Šv.. Mišias, o . kurios 
visiems dalyviams paliko gi
lų įspūdį. Mišių mintis taip 
pat buvo Viltis. Kun. A, Sau
laitis kvietė visus dalyvius 
kilti mintimis prie Dievo ir 
prašyti, kad jų viltys ir sle - 
kiai taptų Išsipildymu tikro
vėje—

Po rimtos dienų progra - 
mos, vakarais maloniam pa
bendravimui būrėmės prie 
laužo. Gražiai

Romu Račiūnu.
Visi suvažiavimo dalyviai 

Įvertino v. s. fil. kun. A. Sau- 
laičio ir nenuilstamo lietu
viškosios skautybės vetera - 
no v. s. fil. V. Tallat-Kelpšos 
dalyvavimą suvažiavime ir 
gėrėjosi jų pateikiamomis 
konstruktyviomis mintimis J

Visi suvažiavimo dalyviai 
skirstėsi pakilia nuotaika, 
naudingai ir įdomiai praleidę 
savaitgalį bendraudami, ir 
skautiškoje dvasioje, švars-

i skambėjo v tydami lietuviui jaunuoliui- 
dainos, vadovaujant sesėms skautui rupimus klausimus. 
Gilei Liubinskaitei iš Chica- 
gos ir torontietei Rasai s. v. sk. Antanas Paąžuolis

Prez.P. Dangis pasidžiau
gė, kad SLA neprarado nė 
vieno dolerio šiais pavojin
gais finansiniais metais, ka
da investacijos taip smunka 
ar kyla. Reikia džiaugtis , 
kad labai gera iždininkė p. 
Mikužiūtė seka visus finan
sinius pasikeitimus ir SLA 
turtą moka gerai investuoti . 
Visi atstovai Jai išreiškė 
nuoširdžią padėką.

Naujų narių Įstojimui nu - 
muštas 45% mokestis,o 90-
osios SLA sukakties proga , SLA 6-sios Apskrities ir apylinkių kuopų atstovų suvažiavimo 
šiais metais duodama net 50 met“' 16 kairės: Globėja Ch. Austin, konsulė Juzė Dauž
to nuolaida. Apdraudimų yra vardlenė’ ,SLA ižd. Euph. Mikužytė, prez. Pov. Dargis ir 
kelios rūšys. Svarbu, kad 6"S1OS APsk- Pirm-K. Mačiukas.

DARBINGA SLA VI-tos APS
KRITIES KONFERENCIJA

Porą kartų per metus SLA 
Apskritis šaukia Kuopų kon
ferencijas. Š. m. gegužės- 21 
d. ilgametis pirmininkas K . 
Mačiukas sušaukė konferen
ciją, kurion suvažiavo daug 
svečių ir narių Don Varnas 
Posto salėje. Jon atvyko ir 
Pildomosios Tarybos pirm . 
P. Dar gi s, i ž d. F. Mikužiu tė , 
K. Austin bei gen. kons. Juzė 
Daužvardienė.

Pirm. K. Mačiukas pasvei
kinęs susirinkusius ir pers
kaitęs dienotvarkę, paprašė

Rezoliucija
1978 m. birželio 4-9 d. d., 

Phoenix, Arizona, vyko GE
NERAL FEDERATION OF men's Clubs konvencija prl- 
WOMEN S CLUB 87-ji me
tinė konvencija, kurioje Lie- vestų naujai išrinktai Gene- 
tuvių Moterų Klubų Federa- ral Federation of Women s 
cijai atstovavo MARGARITA Clubs administracijai įsteig- 
SAMATIENĖ. Mūsų atstovė ti ŽMOGAUS TEISIŲ KOMI- 
paruošė ir konvencijai pri- KETĄ, kurio pagrindinis 
statė rezoliuciją, kurią, GE- 'tikslas būtų rinkti žinias apie 
NERAL FEDERATION OF 
WOMENS CLUBS prašoma 
įsteigti ŽMOGAUS TEISIŲ, 
KOMITETĄ. Šioji rezoliuci
ja konvencijos buvo vienbal
siai priimta. General Fede
ration of Women s Clubs 
prez. Mrs. Harry Wag - 
ner Jr. oficialiai paskelbė: 
(vertimas)... "Lietuvių Mo
terų Klubo Federacijos pri- 
pristatyta rezoliucija p r i- 
i mta, ir naujai išrinktai 
šioje konvencijoje General 
Federation of Women’s 
Clubs administracijai atiten
ka atsakomybė įsteigti ŽMO
GAUS TEISIŲ KOMITETĄ".

Apie šį įvykį sekančią die
ną paskelbė THE ARIZONA 
REPUBLIC dienraštis.

Ištraukos iš rezoliucijos 
( vertimas ):

KADANGI žmogaus teisių 
varžymą ir pažeidimą griež
tai smerkia vakarų pasaulio 
demokratinės santvarkos: ir 
KADANGI tūkstančiai žmonių 
šiandieną kenčia priespaudą 
ir yra brutaliai persekiojami 
įvairiuose pasaulio kraštuo
se, o ypatingai laisvojo pa
saulio dėmesį atkreipė drą
sieji kovotojai - disidentai 
komunistų valdomuose kraš
tuose, rizikuodami savo gy
vybe ir savo Šeimų saugumu, 
atkakliai gina žmogaus tei
ses; už tai jie atleidžiami iš 
darbų, jiems draudžihma 
kalbėti ir net klausyti; jiem 
neleidžiama išvykti į laisvo
jo pasaulio kraštus pas savo 
šeimos narius; jie deportuo
jami į gulagus; ir 
KADANGI General Federa - 
tion of Women s Clubs yra 
plačiausia ir pirmaujanti ir

PRAŠOMA, kad šioji 87-ji . 
General Federation of Wo-

imtų šią rezoliuciją ir pa-

nusižengimus žmogaus tei
sėm ten, kur jos brutaliai 
niekinamos, neatidėliojant į 
tai reaguoti ir atitinkamai 
veikti. Rezoliuciją pasirašė 
MARGARITA SAMATIENĖ, 
Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos vardu.

Pristatant šią rezoliuciją, 
MARGARITA SAMATIENĖ 
pasakė įžanginę kalbą, kuri 
buvo priimta gausiu plojimu. 
Ji pabrėžė, kad "žmogaus 
teisės "priklauso kiękvienam 
žmogui; jos ateina kartu su 
žmogaus užgimimu ir niekas 
neturi teisės jų paminti. Bet 
deja, šiais laikais yra kraš
tų, kurių valstybinės sant
varkos elgiasi su žmogumi, 
kaip su vergu. Pavergtasis 
negali protestuoti, nei apsi
ginti. Vakarų pasaulį vis 
dažniau pasiekia žinios apie 
sovietinių teismų procedūrų 
apie nekaltų žmomių depor
tacijas Į Sibiro koncentraci
jos stovyklas. Tačiau, ne
paisant žiaurių bausmių, ne 
tik pačioje Rusijoje, bet ir 
jos pavergtuose kraštuose 
vis daugiau stširanda disi
dentų; paminėtini vos keli iš 
daugelio rSacharov, Kovaliov, 
Orlov, B. Gajauskas, V. 
Petkus, N.Sadūnaitė, O. Lu- 
kauskaitė — Poškienė, O. 
Pranckūnaitė. Ar ne mūsų 
pareiga už juos oasiskųsti, 
kalbėti ? Ar ne mūsų pareiga 
mobilizuoti viešą opiniją 
prieš besiplečiantį terorą, 
sukurtą tų, kurie dedasi ly
gybės ir laisvės ‘ skelbėjais, 
liaudies rojaus statytojais ? 
Argi mes, moterys, neturė
tume kelti organizuotą balsą, 
apeliuojantį Į pasaulio sązl-

atsistojimu pagerbti į amži
nybę iškeliavusius SLA na
rius.

-Pildomosios'-' Tarybos 
prez. P. Dargis išklausęs vi
sų Kuppų atstovų praneši
mus, pastebėjo,kad Chicagos 

z Vl-jl SLA Apskritis gyvuoja 
neblogai. Naujų narių verba
vime iškyla vienos Kuopos 
rašt. p. Tveras, Įrašęs net 
20 naujų narių.

naujų narių ateitų. Visiems 
turi rūpėti .kad 4 milijonų 
turtas, sugyventas per 90 
veiklos metų, nenueitų Į sve
timas rankas. Daugelis jau 
ir dabar pageidauja, kad 
"Tėvynė" būtų rašoma per 
pusę angliškai, nes Jaunimas, 
nemaža dalis čia gimusių , 
sunkiai skaito lietuviškai, ar 
ir visai neskaito, o nori ži
noti, kas vyksta SLA gyve-

A@A 

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
tau padėtį.

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

susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lįg.tifc 
vilkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pageltos. Atejfs posmus 
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Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (dęrbo tai.), 
JuoxurSJ63L 6834, Henrikui N. 277-7868.____________________
1978.VHI.16

nime. Visos knygos 
vedamos angliškai, kad kont
rolierius galėtų aiškiai ma - 
tyti, kokia apyvarta.
. Labai svarbu atsiminti , 
kad SLA nariai nepamirštų 
savo giminių ir testamentų 
surašyme juos prirašytų Į 
SLA narius arba paskirtų 
savo turto SLA atskiriems 
fondams. Reikalinga ir bro
šiūra apšviesti jaunimą, ką 
gero duoda SLĄ.

Išeinančių iš gyvenimo 
vieton turi ateiti jaunimas ,

dabar nežiūrint kaip jis bekalbėtų 
ar svajotų. Tik kad būtų lie
tuviškas. Kiekvienas SLA 
darbuotojas ir narys turi a -
pie tai galvoti. Mažiesiems- 
yr£ draudimas už 3 dol. iki 
1000 dol. , kol sulaukia 16 m . 
Tai nepaprastai pigu.

Kons. Daužvardlenės pas
katinantis žodis, prez-Dargic 
patiekimas,atsakymai Į pak
lausimus, parodė, kad nėra 
taip lengva šią organizaciją 
tvarkyti, kaip iš paviršiaus 
atrodo.

turinti svarbią įtaką Ameri
kos visuomeniniame ir poli
tiniame gyvenime; todėl

TEL. 525-8971.

sony-’s
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.O.
PORTRETĄ*! - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
■ 1vA1 RIOS PROGOS

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

KIEKVIENA^ ANTRADIENI NUO 11,30 iki 1 2 vai. nakties. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stonk.viEiu,, 1053 Albon.l Cr., Puv«rnoyc P.O. TEL. 669-8834

Po konferencijos dar bu
vo ilgai pabuvota, pasivai
šinta. Pildomosios Valdy
bos iniciatyva paremtos vai
šės parodė gražų gestą, kad 
visi dirbame ir kartu nau
dojamės tais atliekamais že
miškais turtais, dalinamės , 
kas pagal Įstatymus galima. 
Tegul klesti ir toliau bendra 
Jungtis, tegul SLA ir toliau 
sutelkia paramos Lietuvos ir 
tautiečių reikalams. Iki kl - 
tos konferencijos praeis vėl 
koks pusmetis-tad dirbkime, 
kiek sąlygos leidžia.

Bal. Brazdžionis

nes,tikslu pagelbėti paverg
tiesiems, nužmogintiems Į- 
valrluose pasaulio kraštuo
se? Argi mes negalėtume e- 
fektyvial panaudoti savo jėgą 
ir Įtaką ?

GENERAL FEDERATION 
OF WOMEN S CLUBS di
džiausiai pasaulio moterų or
ganizacijai, turinčiai pasau
linį prestižą ir Įtaką ge
riausiai tinka pradėti šią hu
manišką mįsiją, todėl Lietu
viu vardu siūlau šios konven
cijos atstovėm priimti ma
no pristatomą rezoHuciją, 
ir ją prašau rekomenduoti 
naujai Išrinktai General Fe
deration of Women s Clubs 
administracijai". (Vertimas 
sutiUmpintas). LMKF Inf.

PRENUMERATA $ 10.00 melams ir $6.00 pusei metu.

PUBLISHING COMPANY
TEL. 268-3071

PUBLISHERS OF THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905 
636 EAST HOAOWAY » SOUTH BOSTON. MASS. 0212 7
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Hamilton
- — —............... - - ■ - ---------------- ------- »

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

Darbo valandai: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta. ' 
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas šakių patarnavimas.
Kapitalas — virš $20.000,000.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame: 

St. Catharines vienuolyno 
viršininkui Tėv. Juvenaliui 
Liaubai už paramą ruošiant 
SLA gegužinę; visuomenės 
veikėjui St. Jokūbaičiui už 
pasakytą kalbą; spaudai - 
Tėviškės Žiburiams, Nepri - 
klausomai Lietuvai, Tėvynei 
ir Naujienoms: aukojusiems 
J. Daumanto-Lukšos Premi
jų Fondui:
G. Melnykui- $10, po $ 5- S.
ir M. Jokūbaičiams ir St. Ja- 
gėlai iš Toronto, Vl.Matu- 
kaičlui iš Canfield, Ont. P . 
K ai aini e n ei iš St. Catharines; 
daiktinei loterijai aukoju- 

'8iems:C. Farr iš Paris, Onai 
Lauryk iš Brantford, E. Klo
vienei ir A.Kaušpėdai iš Ha
milton, F. Narmontienei iš 

lAustralijos:Z. Ulbinienei iš 
Niagara Falls; rėmėjams , 
plrkusiems SLA piniginės 
.loterijos bilietų už $5 ir 
.daugiau- inž. St. Šetkui, P. 
'Dauginti!, E. Sakalauskui, J. 
Alonderiui, P. ir J. Kalai- 
niams ir J. Šarapnickui iš 
St. Catharines; J. ir O. Staš - 
kevičiams ir J. Paužuoliui iš 
Port ColbornejA. Kuzmickui 
irširvinskui iš Paris ;G.Ru- 
gieniul iŠ Tillsonburg; A. 
Kaušpėdai, B. Pakalniškiui , 
V, Stankevičiui,A. Steponą - 
vičiui, p. p. Mažulaičiams iš 
Hamiltono; M. Urnežienei Iš 
Kalifornijos;
už piniginės loterijos plati-

tenderi, ont.
ŠAUNUS SPAUDOS BALIUS kartu su mumis ir pa 
PADĖKOS ŠEŠTADIENĮ remti lietuvišką

Šiemet Spaudos Balius- spaudą, kuri mūsų
* Koncertas Londone bus di
desnio masto ir dar su stip
resne programa, negu bet 
kada iki šiol: naujai susior-
ganizavusių Londono jaunų 
daininikių debiutas įr du 
aukšto lygio kviestiniai me-
nlai vienetai. Šokiams 
gros puikus profesionalų 
orkestras. Jauki salė, ge-i 
ros nuotaikos atmosfera . 
Visa tai įvyks Padėkos sa
vaitgalio šeštadienį, spalio 7 
d. , daugelio mėgiamoje 
Plumbers Hall, 523 First st. 
.kurią'lengva surasti pa va
žiavus vieną bloką Į rytus 
nuo lietuvių šventovės,esan
čios 1414 Dundas sr. E (plen-> 
to nr. 2 tęsinys) pasukti Į 
pirmą gatvę į kairę) First 
st.) ir dar pravažiuoti a- 
pie bloką Į šiaurę. Trečias 
ąr ketvirtas pastatas kairė- 
e pusėje ir bus minima sa- 
ė. Tai vieno aukšto Con
nally Bldg, ėjimas iš kie
no. Numatoma pradžia-7 
ir 7:15 v. v. Tikslus laikas 
mis paskelbtas vėliau, jei 
urėsime galimybę.
Kviečiami visi iš toli ir iš 

arti atvykti pasilinksminti
6 PSl.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .........6%
santaupas ................... '7’%%
term, depozitus 1 m. B ¥a % 
term, depozitus 3 m. % 
pensijų fondas . ,............. Vfb
IMAME UŽ:
asmenines paskolos . 10 % 
nokitn. turto oask.

nimą: A. Padolsklui ir A. 
Kuzmickiui iš Paris, S. 
Matukaitienei iš Cornfield, 
A. Kareckienei, A. Kauš
pėdai, VI. Bagdonui, J. Deks- 
niui, Ig. Varnui, Z. Pulla - 
nauskui,B. Pakalniškiui, Ani
ta! Pakalniškytei iš Hamilto
no :St. ir M. Jokūbaičiams ir 
D. Jokūbaitytėi iš Toronto ; 
J.Čeporiui iš Niagara Falls; 
J. Šarapnickui iš St. Cathari
nes, smulkios loterijos pla - 
tin tojams: Anitai Pakalniš - 
kytel , R. Pakalniškienei ir p. 
Kuzmickienei; už pravedimą 
programos solistei Anitai 
Pakalniškytei; už pravedimą 
smulkiosios loterijos M. Bo- 
rusienei; už maisto pagami
nimą ir jo Išdavimą: Z. UI-' 
blnienei ir B. Juo die nei iš 
Niagara Falls,M. Paukštie
nei, D. Dauginienei ir J . 
Paukščiui iš St. Catharines 
ir kasininkei Natalijai Na
vickienei: K. Jasudavičiui už 
parūplnimą dalį maisto ur
mo kaina; A. Padolsklui už 
virimo priemonių davimą.

Su jūsų visų parama SLA 
72-oji Kuopa galėjo įamžinti 
Lietuvos laisvės kovotojo 
Juozo Daumanto- Lukšos 
vardą ir Jo vardu įnešti i 
KLFondą $100.

Jūsų prisidėjimas auko
mis bei darbais ir ateityje 
mums telks drąsos pagerbti 
okupuotos Lietuvos didvy
rius.

SLA 72-oji Kuopa

veikloje yra gyvybi-
nės svarbos veiksnys. Aktorius Vitalis Žukauskas savo humoristiniu žodžiu links- 
Vakaro pelnas yra skiria- mina londoniškius, 1976 m. spaudos baliuje.
mas Kanados lietuviškai Nuotrauka J. Aušroto.
spaudai paremti: pirmoje 
eilėje"Nepriklausomai Lie
tuvai" ir "Tėviškės Žibu
riams*, o jei dar lėšos leis, 
žurnalui Moteris ir kt.

Kviečiamas gausiai daly
vauti ir Londono bei apylin
kių jaunimas, nes nu
matoma, kad nemaža jau
nimo atvažiuos iš Toronto ir 
Hamiltono. Data-labai gera: 
šiemet nebus Lietuvių Die
nos ir.. .ilgas savaitgalis y- 
ra labai patogus svečiams 
pas save pakviesti.Kvieski
te į vakarą atvykti savo 
draugus ir pažįstamus ir ne 
tik lietuvius, bet ir kitatau
čius, nes šiemet ir jiems 
bus Įdomi mūsų programa. 
Malonėkite šį aprašymą iš
sikirpti,nes jis gali būti vie-- 
nintėlis mūsų pranešimas 
jums .kadangi ir vėl numato
mas ilgas pašto streikas. 
Jei iŠ mūsų ir negautumėte 
kitos žinios, tai ir tuo atve
ju drąsią! galite važiuoti į 
paminėtą salę Padėkos Šeš-

TAIP BUVO SVEČIAMS 
BESIRENKANT

Gražus, saulėtas birželio 
sekmądiėnls. Iki pačių did
žiųjų lietuviškojo Festivalio 
susibūrimų, dar buvo pilna 
savaitė, bet jau pasirodė ir 
pirmosios "kregždės", pir
mieji šių neeilinių įvykių 
reiškiniai. Gavus telefoninį 
pranešimą, skubos keliu te
ko bėgti Toronto aerodro- 
man ir ten lužsispytusiems, 
seniems emigracijos valdi
ninkams aiškinti, kas tai yra, 
tas Lithuanian Festival ir 
kad tai ne organizaciją rep- 
reprezentuoja, o tautybę.

Emigracijoje užlaikytu 
vargo Brazilijos lietuvių 
atstovė mokytoja E. Bacevi - 
členė ir jaunuolis Valiūnas 
iš Europos. Primygtinai bu
vo pasakyta,kad šitaip dary
dami, jie turės daug vargo, 
nes tūkstančiai tų jiems ne
pažįstamų "lithuanians" iš 
įvairių kraštų jau pakeliui į 
Toronto. Kai jiems buvo įro
dyta, kad Lukošius- tai nėra 
kokios teroristinės organi
zacijos pavadinimas,o pap
rasčiausia pavardė, viskas 
pakrypom geresnėn pusėn.Kad 
ir pavėluotai, dar spėjome į
šiuose Namuose vykstančią 
Popietę, kurioje radome ir 
kitais keliais net iš Venezu- 
elos atvykusių tautiečių bū
relį. Pavakariop iš čia dau
gelis patraukė Prisikėlimo 
Parapijos link, kur jau pil
nai Įsisiūbavęs, tarytum bi
čių avilys, kunkuliavo ūžė 
lietuviškasis Vilniaus Kara
vano pa vili jonas.

tadienį, nes balius tikrai Į- tik karas ir-žemės drebėji - 
vyks. Jį Rengėjaisutrukdyti gali mas.

Australijos lietuviai krepšininkai, šaunūs sportininkai Pasaulio Lietuvių 
Dienose Toronte.

Pirmadienis, dar vos tik 9 
vai. ryto. Dalrydamasiš iš 
lengvo žingsniavau Toronto 
L1 Namų Tinku!. Rytmečio 
saulėje žėravo didžiulis ang
lų lietuvių kalbomis sveiki
nimo plakatas. Ramiai sau 
plevčsavo šio krašto, o ša - 
lia-ir mūsų puikioji trispal
vė.

Šaligatviu Namų link artė
ja dvi pagyvenusios moterė- 
lės.Išvydusios užrašą ir vė
liavas, pralinskmėja:"Sakyk, 
ponuli,ar tai čia bus tie lie
tuviški parengimai?"- tei
raujasi viena iŠ jų. "Čia tik 
dalis jų bus "-aiškinu joms- 
"ir čia tik daugiau susižino
jimo centras, o didieji pa
rengimai bus kitur. " "O sa
kykit, kodėl < čia nesimato 
lietuviškojo Vyties ? Aš tik 
dabar iš Lietuvos. Mes ten 
virš 30 metų jos nematėme". 
Nejaukiai pasijutęs, aiškinu, 
kad viduje tikriausiai bus, 
kad dauguma lietuvių ją čia 
turi namuose. Praveriu did
žiąsias duris ir įleidžiu jas 
vidun.

Štai ir kelios čikagiečių 
šeimos užkalbina, teiraujasi 
informacijų. "Gerai, kad už
klydau į čia", pagalvojau sau, 
" vis šiek tiek galiu padėti 
tiems pirmiesiems".

Visą dieną su mažomis 
pertraukomis pasirodo nąuji 
veidai. Apie 5 vai sustoja 
'fu autobusai. Iš jų pasipila 
daugumoje jauni žmonės . *Tai 
tolimosios Austrėlljos lietu
viai sportininkai. Visi, 
jie puikiomis uniformomis, 
su gražiais tautiniais ženk-

Pirmutiniame ir didžiausiame je s SS a 
TORONTO LIETUVIŲ F AR ANlAKREDITO KOOPERATYVE **■***>*■>*

MOKA:
8’/a% už 1 m. term. dep.
8’/2% už pensiją ir namą ploną
7 Va % speciali toup. sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekią s-tos (dep.)

AKTYVAI virš 20 mil i jonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% jkainoto turto. Visą narią gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties^ 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekią ir sąskaitą 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgižiai.

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

lais. Po geros valandos pri- 
būna dar du autobusai, taipo
gi auatraliečiai choristai bei 
kiti svečiai. Kelias valandas 
tęsiasi pirmoji pažintis, pa
sisveikinimas su tolimojo 
krašto mielaisiais svečiais. 
Vyksta registracija, nakvy
nių paskirstymas. Tik sute
moms gaubiant šį miestą, 
nurimsta Ir šis kampelis;

Ir taip be didesnio triukš
mo, be oficialaus sutikimo 
bei pasveikinimo, šaunieji 
Australijos lietuviai, viso a- 
pie 200 asmenų, okupuoja šį 
didmiestį, tampa plačiai iš - 
skirstyti po šeimas,tyliai, 
be triukšmo pavergę toron - 
tiečių širdis.

Antradienis. Štai ir mont- 
realietis sportininkas Jonas 
Šulmistras, gyvai besidomin
tis iš lauko šių Namų dldin - 
gurnu. Aprodžius viską iš 
vidaus, jis tikrai liko suža?- 
vėtas jų gražiu įrengimu , 
stebėjosi čia išvystoma 
marga, šakota torontiečių 

■yeikla.
Prie informacijos stalo 

"Sveik spūstis. Atidarius

IMA:

9 Va % už asm. paskolas
• • . - ' ' . Š

9Vi% už mortgičius

svetainę Lokys iš karto 
didėlis svečių būrys sukrito 
vidun, kur šaldomos patalpos, 
putojantis alutis, naujos pa - 
žintys, visiems teikė daug 
įdomumo ir tikros atgaivos. 
Įdomu buvo klausytis aust
raliečių, besiskundžiančių, 
kad Kanadoje visgi perkars
ta. ..

Trečiadienį čia pasirodę 
Cleveland'© sportininkai pa
sakojo, kad muitininkai per 
sieną įvažiuojant, pastebėjo 
automobilyje sportinį svie
dinį. Nieko daugiau ne- 
kamantinėjo, tik sakė, .kad 
jūs jau nepirmutiniai,ir tik 
laimingos kelionės linkėjo.

Ketvirtadienį, penktadienį 
judėjimas jau vyko bfe pers
tojo. Būriais į čia rinkosi iš 
Įvairių vietovių visa kuo be
sidomintys, įvairiausių to
limų šaHų lietuviškais rei
kalais besisielojantys tau
tiečiai. Tai dar buvo tik 
pradžia... Iš visur ateidavo 
gandai, kad didžiuliai tautie
čių būriai jau pasirengę, ir 
tik laukia ženklo pakilti. Jie 
ir buvo pakilę .

ICSM LIETUVIU NAMAI
LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS

Dabartinę Toronto Lietu
vių Namų vaidybą sudaro: G 
Bėrius -Beresnevičius, W. 
Dauginis, O. Delkus, B. Jac
kus, S. Kuzmas, H. Lapas, 
A. Senkus, J. Sllvinskas, T. 
Stanulls, J. Strazdas, (pir
mininkas) ir A. Šileika. 
Revizijos komisija : S. Da
nelis, A. Jucys, (pirminin
kas) ir B. Saplys.

LN vyrų būrelis sudaręs 
Viktoro Petkaus šalpos fon
dą, kurio nariai Martynas 
Račys ir Vytas Bubelis ren
ka aukas sekmadienio popie
čių metu. Aukas galima Į- 
teikti ir LN raštinėje.

LN vyrai stovyklavo Tėvų 
Pranciškonų vasarvietėje, 
Wasagoje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MontrealKRONIKA
. .............. ' ■' ............ I NAUJA MEDICINOS DAKTARĖ 

I Dr.' Virginija Gudaltė bM?.
gė Memorial University of

I St. John s, Newfoundland me - 
į dioinos fakultetą ir gavo dlp- 
I lomą. Medicinos praktiką (in 

tership) atliks Kingstone 11- 
__________________ I gonlnėje.

Ji yra duktė Jurgio ir Al do- 
nos Gudų., kurie iš pat mažens 
gražiai auklėjo: sudarė sąly
gas baigti Liet. Šeštadieninę 

|| Mokyklą ir lituanistinį kursą; 
|| per 7 metus leido mokytis mu

zikos Liet. Op. sol. E. Karde
lienės studijoje. Virginija in- 

■ tensyviai lankydama išmokas 
E pamėgo muziką ir vėliau net

MIRĖ LIUDAS BIELSKIS
Neilgai,bet sunkiai sirgęs, 

š.m. liepos mėn. 7 d.mi
rė Liudas Bielskis, gimęs 
1913 m. liepos'mėn. 22 d. 
Barvydžių km. Luokės valsč. 
Telšių apskr. gražiausioje 
Žemaitijos kalno Šatrijos 
papėdėje.

Nuo mažens buvo jautrus 
savo numylėtos tėvynės sū
nus, mėgo organizacinę v 
lą. Dar valkas būdamas'? su - 

y organizavo jaunimo dūdų or
kestrą, pats pūsdamas už sa
ve pidesnę triūbą. Priklausė 
Pa asarininkų Kuopai, Įsi
jungė vietos Šaulių Sąjungon/ 
Užplūdus Lietuvą bolševi - 
kams, 1940 m. okupantas ne
galėjo jo nepastebėti. Bu
vo suimtas ir pasodintas Į 
Kauno Sunkiųjų Darbų Kalė
jimą Mickevičiaus gatvėje. 
Buvo tardomas,kankinamas, 
kad išduotų bendradarbį. Jie 
to nepadarė. Už tai buvo 
pasmerktas sušaudymui .Ka
rui prasidėjus,Kauno suki- 
lėliai jį išvadavo ir jis taip 
išliko gyvas.

Vokiečių okupacijos me
tais, rizikuodamas savo ir 
Šeimos gyvybe, savo namuo
se išslapstė ir Išgelbėjo nuo lės meilės. Kiek jo išgalės

sunalklnmo žydaitę. Antrą 
kartą rusams artėjant, pasi
traukė į Vakarus,tačiau pa
silikusi šeima nukentėjo. 
Žmona su mažais vaikais 
buvo išvežta į Sibirą. Tai 
sužinojęs velionis sunkiai 
pergyvęno. Karui pasibaigus, 
apsigyveno Vokietijoje, Ha - 
nau lietuvių pabėgėlių sto
vykloje. Tikriau pasakius , 
velionis buvo Ir tos stovyk - 
los Įkūrėjas bei rėmėjas. 
Rėmė studentus,buvo vienas 
Iniciatorių Įsteigiant dūdų 
orkestrą, parūpinęs visus 
instrumentus. Hanau stovyk- numylėtų Barvydžių nepama- 
los laikraštėlis Lietuvių Ži- tė. Grįžus Kanadon, "Gimta 
nios redaguojamos A. Mer- jame Krašte" pasirodė jo 
kelio, naudojosi jo kukliu vardu šlykštūs straipsniai, 
kambarėliu. Rėmė ir tai - rfttkrelpti prieš užsienio lie- 

kuviua. Velionis daug kam. 
yra pasisakęs, kad Į "G. K." 
jokių straipsnių nerašė, 'GK 
redakcija pati sufabrikavo, 
be jo sutikimo ir jo parašo. 
Vancouver lo lietuviai ko
munistėliai pamatė, kad iš jo 
propagandisto nepadarys ir 
nuo jo atsitraukė,

Liepos 14 d. su bažnytinė
mis apeigomis velionis buvo 
gražiai palydėtas Į Vancou - 
verlo Ocean View kapines . 
Tarp daugelio gėlių matėsi 
ir Vancouver'io Lietuvių

1 Bendruomenės vainikas. Lai
dotuvėmis rūpinosi Jurgis 
Naujokas. Aš vietoje gėlių 
aukoju savaitraščiui Nepri - 
klausoma Lietuva 30 dol. Li
kusiai a. a. Liudo šeimai lin- 

išgyvenant 
tėvo nete-

tė. Grįžus Kanadon,

kininkavo laikraštėlio leidi 
me.

1947 m. atvyko Į Kanadą 
miško darbams. Sulfidai dir
bo, vargo, kaip ir daugelis jo 
likimo draugų. Mėgino Įvai
rius biznius, ne visur sekėsi. 
Jam teko išgyventi visus 
bėglio ar tremtinio sunku
mus bei vąrgus. Didžiai sie
lojosi pavergtos tėvynės ir 
joje . likusių lietuvių ir sa - 
vo šeimos vargais. Niekas 
negalėjo užgęsinti jo širdyje 
tėvynės ir lietuviškos žeme-

>&.KEITH BUILDING MAINTENANCE
NAMU REMONTAS

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

Apie darbų sąžiningą atlikimą, teiraukitės pas 
Leoną Gurecką 366 - 2548;

Kailių siuvėjas
e Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laika saugojimas

(Storage)''
/ "

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

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 3 66-7 281

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Suiinskas 8 Son tel. 389 - 0571.

GUY 
RICHARD 
ROOFER-----COUVREUR

7725 Georgę LaSalle
Gerleualoa potorėlos Ir darbo atllkd|as jums gall būti stogdengys Guy 

'Richard*,kuris fau seniai lietuviams patamoufa. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis, gaukite kai namo stogas blogas ar kai statote 

— jSR EHB
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji ■ 
įrengimai. Gazinią prie- 
manių pardavimas ir įren- j | 
girnas. Atstovaujame — 1
Hydro - Quebec išnuoma- 
vimui karšto vandens tie- 
kimų. Veltui įkainavimas.
J et te & Frere Ltėe 

Plumbing &’Hooting kontrakterlus.

1978.

ČESLOVUI SEVASTAVIČIUI mirus, 
tėvams Lionginui ir Natalijai Sevastavičiams, 
seserims Lindai ir V. Šulinskams, Marijai ir 
A. Kazlauskams bei visiems artimiesiems 
nuoširdžia užuojautą reiškia —

L. K. Mindaugo Šaulių Kuopos Valdyba

Mirus ČESLOVUI SEVASTAVIČIUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo Tėvams ir 
Seserims su šeimomis — "

Balys ir Magdelena
Kasperavičiai

kelis metus priklausė Aušros 
Vartų parapijos chorui.

leido, savo šeimą rėmė 
siuntinėliais. Buvo taikaus 
būdo, draugiškas, paslaugus, 
dosnus lietuviškiems reika
lams.

Velionis Liudas Bielskis 
iki paskutinio atodūsio ne
šiojosi viltį grįžti į nepri
klausomą Lietuvą. Gal nu
jausdamas, kad aušros rytas 
dar toli, prieš porą metų pa
siryžo aplankyti tėvynę, pa - 
s i matyti su išsiilgusia 
žmona ir vaikais. Tačiau,ta 
jo kelionė buvo nesėkminga: 
iš Vilniaus neišleido, savo 

• Joana Vizgirdaitė iš Chi
cagos, Kalifornijos Univer- 

, tete ruošia geologijos moks
le doktaratą. Šią vasarą ji 
su grupe studentų buvo išvy
kusi į North West Terltoją, 
Devon salą prie ašigalio;kur 
jie tyrinėjo akmenis atrastus 
prieš kelis tūkstančius metų 
Iš atominio sprogimo. Ji pra
eitą savaitgalį atvyko į puse- 
serės Inocentos Gustalnytės 

priešvestuvlnį pagerblmį La Kalifornljon

KITCHEN MOBILE CENTER INC.LE SALON MOBILE DE LA CUISINE INC.

Mieli — Ponios, Ponai,

man tenka

kiu ištvermės, 
mylimo vyro ir 
kimą.

Mielas Liudai, 
liūdna ir skaudi pareigą Ta
vo giminių vardu su Tavimi 
atsisveikinti. Ilsėkis ramy
bėje toli nuo savo pavergtos 
ir kenčiančios tėvynės gim
tųjų namų ir laukų, kurių Tu 
visada ilgėjaisi.

Kazys Lukas

Priimkite Šį asmenišką pakvietimą, 
aplankyti mūsų modernių; pagal užsakymą 
virtuvės spintelių Parodos kambarį.

Įvairus medis, užbaigimai ir stiklai, 
pagal asmenišką skonį.

Mūsų profesionalai braižytojai pasiruošę 
suprojektuoti jūsų virtuvę dar prieš 
užsisakymą.

Prašome aplankyti mūsų Parodos 
kambarį, kuris yra jūsų apylinkėje.

, Mes dabar randamės
DORVAL SHOPPING CENTRE.

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO 8. BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P. Q. H IN 1C9 o Tel. 255-4076

Jet f ė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

FUNERAL HOME

U. F. Wilson & Sons Inc

XH33K

123 MAPLE BLVD 

CHATEAUGUAY 

TEL 691.4760

5784 VERDUN AVE 

VERDUN. QUEBEC 

YEl. 767 9956

PADĖKA
Netekę mūsų mylimos ir neužmirštamos 

Motinos, uošvės ir bobutės
A. A. Julijos LIPČIŪTĖS-GEČIENĖS 

nuoširdžiai dėkojame šv. Kazimiero parapijos klebo
nui kun. dr. F. Jucevičiui už krikščionišką palaidojimą; 
Aušros Vartų parapijos Tėvams Jėzuitams, dr. J. Kubi
liui, St.Kulbiui už atsilankymą šermenyse,© ypatingai 
Tėv. J. Aranauskui, lankiusiam velionę namuose; Sese
lei Paulei, buvusiai patarėja ir pagalba velionės reika
luose; Seselei Jonei už paminklo projektą; mielam prie- 
teliui Antanui Kebliui už giedojimą laidotuvių Mišiose; 
Aleksandrui Stankevičiui grojusiam vargonais; p. Sof. 
Skučienei už pusryčių suorganizavimą if , Montręalio_ i 
Kat. Moterų D-jos narėms: p- p- J- Blaudžiūnienel, O. 
Čečkauskienei, T. Čipkienei, M. Gaputytei, B. Makaus
kienei, J. Mickienei už pagalbą; L. Šimonėliui ir pagal
bininkams: G. Buniui.ir A. Stankevičiui už malonų pa
tarnavimą; visiems giminėms, prieteiiams ir pažįsta
miems, kurie atsilankė į laidotuves, užprašė šv. Mišias 
pareiškėte užuojautą žodžiu ir raštu; o ypatingai tiems, 
kurie nepamiršote velionės dar jai gyvai esant.

Julij^GečiūtėjirPetras Žukauskai,ir vaikai:
;Julytė ir Bill Krahule, Jonas ir Rasa 

(Bunytė) ir Jurgis

dant vos galėjęs pakilti lėk
tuvas dėl sniego pūgos. Ten 
jau prasidėjusi žiema, kuri 
baigėsi birželio mėnesį.

nė iš Chicagos irgi buvo at
skridusi į minėtą pagerbimą 
ir kaistu susitikti dukterį, ku
ri iš Montrealio išskrido į

Norint, gausite banko paskolą.

KREIPKITĖS TIESIOGINI AI,Į MANE.
Aš jums pasiūlysiu sąlygas, kurios bus 
perdaug patrauklios, kad praleistumėt 
tokią progą.
Jūsų
J. ROSNER,
Marketing Supervisor of the
MOBILE KITCHEN CENTER.
TEL: (514) 631 -6517

Vakarais - 739 - 8837

pristatant
kelnėms

ir atsiimant
M. PHILIPPE IZZI __

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS 

c<Xcor...... ‘“7661-A CENTRALE
495-90e AVĖ

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

'---------------1  7 6 6-2667.

fARDAVIMAS:
e Monaco e Charger e Dodge O Dart 

Vedai e Sedan a Tracks

Mechanizuotas rotų ir kitų dalių 
dafymas naujame garai* ir mode )m i s priemonėmi i. Kreipk i t 

mdens kanalo. Tol. 365- 3364.

taisymas ir

D

7 psi.

7

7



N L REIKALAI

r.

«*g

Gegužinės reikalu...
• Vasaros laiku tik ir tlhka 
rūpintis išvyka į laukus. To 
principo vedami NL Spaudos 
B-vės Valdyba ir šiais me
tais ruošia gegužinę F. Skrui- 
blo vasarvietėje. Ji bus pas - 
kutinioji šios vasaros gegu-

nė šioje vasarvietėje, nes po 
šios gegužinės bus pirmasis 
rudens ilgasis savaitgalis — 
Labour Day ir jau rudenėlis.

Praeitais metais irgi buvo 
paskutinioji gegužinė laikraš
čio. Gal todėl privažiavo ne
mažai lietuvių. - Pats vasar- 'kite !

vletės savininkas F. Skrulbls 
kalbėjo, kad didžiausia viso
je vasaroje gegužinė. Tad 
tikimės, kad ir šią gegužinę 
aplankysite netik montrealie- 
člal, bet apylinkės ir net ti
kimės svečių iŠ Ottawos.

Tad tepkit ratus, šerklt ir 
balnokit juodbėrius ar kito
mis priemonėmis, bet atvy-

NL.

Paskutinioji vasaros

GEGUŽINĖ
kviečia kiekvieną

atvykite!
RUGPJŪČIO 27 d. , sekmadienį,F. SKRUIBIO VASARVIETĖJE GRAŽIO

JE AIKŠTĖJE, DIDŽIULIO ĄŽUOLO IR KITU MEDŽIU, PRIEGLOBSTYJE 
PRALEISITE PASKUTINI A. JĄ ŠIOS VASAROS GEGUŽINIŲ. POPIETĘ.

Lengvas kelio suradimas montrealiečiams ir taip pat ottaviečiams. 
Važiuoti 417 greitkeliu išsukant į Pointe Fortune, P. Q. Išsukimas pažy
mėtas #2 ir išsukus važiuoti link Fortune miestelio, kur pakelėje rasite 
įvažiavimą upės pusėn į gegužinę.

• Praeitų metų NL laikraščio gegužinės aikštėje. Iš kairės: Jonas Liubinskas, Andrius 
Matusevičius, vai d. pirm. Jonas Petrulis ir sekr. Juozas Šiaučiulis; toliau vos mato
mas K. Gudžiūno veidas, dešinėje St. MekŠrlūnas ir moterys - Gudžlūnlenė, Kala- 
kauskienė ir kt. prie vaišių stalo. •

Ričardas Daunoras, gimęs 
Žagarėje Lietuvoje. Dainavi
mo mokėsi pas savo brolį 
Vaclovą Daunorą. Koncertavo 
Vilniaus,Kauno ir kitų mies
tų operos rūmuose.

1976 m. vasarą išvykęs
koncertams su Vilniaus Mu
zikos Ansambliu į Europos 
muzikinius festivalius, Pa
ryžiuje pasitraukė iš viene
to ir paprašė politinio prie- 
globščio Prancūzijos polici
jos'būstinėje » Pabėgėlį prl - 
ėmė. x

Šiuo metu Rlčardas/'^u- 
noras gyvena ir mokosi <$1- 
navlmo bei muzikos Vakarų 
Vokietijoje- Stuttgarto mies
te. Dainavimo mokosi pas 
Sandor Konya, kuris yra so
linio dainavimo katedros ve
dė jas,praeityje dainavęs pa
grindines roles žymiausiuo
se pasaulio operos teatruo - 
se. Daunoras ruošia operi - 
nes roles pas prof. Nagora 
Stuttgart operos teatro diri
gentą.

1977 m. Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos globoje su 
koncertais apkeliavo dalį 
Kanados ir Amerikos. Taip

LAUKSIME VISŲ.IR IŠ VISUR .'
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

RIČARDAS DAUNORAS 
MONTRE ALYJE

1978 m. rugsėjo mėn. 16 d. 
Aušros Vartų Parapijos sa 
lėje, PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO SĄJUNGA, Mont
real!© Skyrius, rengia solisto 

'Ričardo DAUNORO koncertą.

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

1440 rite Ste-Catherine Ouesc 
Suite 600

Tel: 866-8233, namų 488-8528

DR. V. G1R10N1ENĖ 
Dantų gydytoja

DR. A. O. JAUGELIENt 
Dantų gydytoja

6330 L'Aiiomrtion Buvo.

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P Q-
Tel. 932-6662; namų 737-9681.

K'

Dr.A.S. Popieraitis
R.A., M-. D., C.M., M.Se., L.M.C.C^ E.R.C.S.(c'

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

PHARMACIENS PHARMACISTS
I’M. CUSSON - R. GENPRON T
j PHARMACIENS

Ou vert 9a.m. d-to 10 p.m; Open) 
Saniedi: 9 a.m. d ?:30 p.m. 366-9742
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery ‘ 365-0505
Skubu* ir nekainuojanti* pristatymas 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle -J

pat yra koncertavęs Anglijoje 
Italijoje, Vokietijoje, -Pran
cūzijoje.

Tiesiai iš Australijos,kur 
solistas koncertuoja, Rlčar - 
das Daunoras atvyksta Mont- 
realin, kur duos savo pirmą
jį šios kelionės į Šiaurės A- 
meriką koncertą.

Kviečiame visus po gra
žios ir šiltos vasaros atvyk
ti į pirmąjį šių metų paren - 
girną Montrealyje, ypatingą 
koncertą.

PLJS Montrealio Skyrius
• Š. ir A. Norvaišai atvyko 
pas tėvus L. V.. Girinius-Nor- 
vaišus į Baie Dftlrfe, P • Q.

DĖMESIO.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos, Montrealio Skyrius 
organizuoja kelionę į IV Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kong
resą. Vyresnieji, kurie nbri 
aplankyti Europą, bei dalinai 
prisidėti prie kongresinės 
programos, gali registruotis 
šiai kelionei.

Visi yra prašomi užsire
gistruoti iki Rugsėjo 30, tel: 
Audronė Jonelytė -'‘767-8219, 
Rasa Lukoševičiūtė 366-1210, 
Paulius Mališka 488-8528.

Žinant iš anksto keliauninkų įdomią kelionę į IV Pasaulio 
(skaičių bus įmanoma nūs ta- Lietuvių Jaunimo Kongresą. 
'tyti kalnas bei suorganizuoti v PLJS, MontrealloSk

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HC°A89e St" Toront°' °"' • Tel. 532-3400

1

MONTREAL WeŠT h 
---------AUTOMOBILE

jį Pslttiac dr Buick it Astra 
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

NESITIKČTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI |SIGYTi I, 

MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Ma negertu

LEONAS GUREOCAS 
Salas Manage, 

(Lietuvi* atstovas)

mai montraa! watt automdbUa
11 WESTMINSTER SOUTH 439-5391

.________ ___________|At th* *na of ShtrtwooH Sfr**f W*Ml - ______ -______

Greitas Tr tikslus patarnavimas!

C. I. B. 
gaisras • Automobiliai • atsakomybe • gyvybc

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

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

KASOS VALANDOS: 
Pirmadieniais 

Antradieniais 
Trečiadieniais 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 

šeštadieniais 
Sekmadieniais 

Skyrius

AKTYVAI — virš 14 milijonų
MOKA UŽ: 
term, indėlius 1 metų 8% % 
pensijų ir namų s-tas 8’/į % 
taupomąsias s-tas.................... 7%
depozitų-žekių s-tas.................. 6%

DUODA PASKOLAS: 
asmenines .............
nekiln. turto...............
fnvestacines ...............

9’/g%
9V4%

10%

10-3
10-3 

uždaryta
10-8
10-8
9-1

9.30-1
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
INC

KRAUTUVES

) ■
t
i
b

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.
Salto 627, 3 Placo Vlllt Mario 

Montreal, Qu abac H 38 2E3
Tol.(514)871-1430

ADVOKATAS

R. j. ISganaitis, b*. bcl
216 St. Paul W., Montreal, P.O- 
Tel: 288-6316, namų -658-5513

8 psl.

168 Notro Dama Stroot E.juilv 205. 
Tol: 866-2063; 866-2066

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 
Investaci jos J,A. V. ir kt. Kanados provincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
tel.727-3120 N.mų376-37B1

vaikio nuo 1945m.

Albertas NORK E LIONAS, B.A. C.S.G, LB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybes, gyvybės draudimas

AMfUSUMENr - FU«Nirų*f

P A R D A V MAS

ĮVAIRIU

BALDU

PER

3 

AUKŠTUS

o Užeikite ir įsitikinsite, kad jjnonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

o Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRALE r 4e AVENUE LAŠALU 363-3887
______ Į 7643 CRNTRALM 366-1282

laiui^
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL , QUE.H4E 2A8 

Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:

Taupomąsias *-ta* 
Pensiją planas .......
Term. ind. 1 m........
Term. ind. 2 m. .....

Duoda nemokamo gyvybė* 
dq iki $2,000 už taup. s-tos

6.0 %
DUODA PASKOLAS: 
Asmenine* ................... ........... 10.5%

8.25% Nekiln. turto ................ 10:0%
8.5 % Čekių kredito ............... 12.0%

.9 %
9.25% 
9.5 %

Investacine* nuo ...... .......... 10.5%

apdrou- 
tumai.

Nemok, gyvybė* apdr, 
už paskolos sumų.

iki $10.000

Kasos valandos:
1463 De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo gegužės 15 Iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA*
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