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Po talkos susitarimo — Begin ir Sadat džiaugiasi taika, 
bet džiaugsmingiausias JAV prezidentas J. Carter.

(The Gazette, Montreal).

SAVAITINIU (VYKIU 
APŽVALGA

PASKELBTAS VIDURINIUJU 
RYTŲ TAIKOS PLANAS ** *

Po 13 dienų trukusių užda
rų Camp David pasitarimų 
tarpEgypto prezidento Sadat 
Izraelio premjero Begin ir 
juos sušaukusio JAV prezi - 
dento Carter, tyla buvo nu
traukta ir televizijoje spe
cialiu pranešimu sustabdy - 
tos kitos programos, skel
biant šių pasitarimų rezul
tatus. Baltuose Rūmuose 
vykstanti Taikos Plano pasi
rašymo ceremonija buvo te- 
levizuojama.

Prezidentas Carter is, 
matomai nušvitęs ir paten
kintas, gyrė "drąsą ir iš '- 
mintį" abiejų Vid. Rytų ly-.: 
derlų ir džiaugėsi, kad susi
tarti per 13 dienų pavykę 
geriau, negu jis tikėjosi.

Du raštai buvo pasirašyti , 
kurie duoda planą ir kryptį

4 pilnai Taikos sutarčiai. Ji 
bus pasirašyta už trijų mė
nesių.

Tarpinę valdžią Izraelio 
okupuotoje Vakarų Kranto 
srityje sudarys 5-ių metų 
valdymui Izraelio, Jordano 
ir Palestiniečių atstovai . 
Saugumui užtikrinti bus 
paprašyta Tarptautinių Tai
kos Batalijonų, Amerikai 
nedalyvaujant.

Egyptas atsitrauks iš o - 
kupuotos Sinajaus dykumos 
per 3-9 mėnesius nuo Tai- 

' kos Sutarties pasirašymo.
Izraelis atitrauks pasku

tiniuosius kariuomenės dali
nius iš Sinajaus tarp 2-3 
metų.

Neapykanta ir karai Vidu
riniuose Rytuose tęsėsi 30 
metų ir šis Taikos Planas 
yra svarbus istorinis įvykis.

Sadatas, kreipęsis po 
prez. Carter io pranešimo, 
pavadino pasitarimų rezul
tatus "dideliais laimėjimais 
ne tikEgypto ir Izraelio tau
toms,bet ir visam pasauliui?

Begin, išreiškęs didelį šių 
pasitarimų nuopelną prez. 
Carter'iui, pavadino Sadat'ą 
savo draugu ir pažadėjo įgy
vendinti taiką greičiau, negu 
per 3 mėnesius.

Palestiniečiams pažadė
ta savivalda.

ČIA MATO KREMLIAUS 
TAKTIKAS

Sovietų užsienio politika 
remiasi melo skleidimu, 
gandais, falsifikuotais do
kumentais ir kitokia propa- 
ganda.kad sukeltų neigiamą 
opiniją apie JAV-bes, -tvir - 
tina ČIA savo paskelbtame 
rašte Atstovų Rūmams.

Rašte sakoma, kad Vaka
ruose tikima, jog praneši
mai ar tvirtinimai, ateiną iš 
oficialių įstaigų turi būti pa-r 
tikimi ir teisingi, tokių inhi
bicijų neturi sovietų propa - 
gandistai. Jie stengiasi izo
liuoti Ameriką nuo alijantų, 
sukurti jos "agresyvios, im
perialistinės ir rasistinės 
valstybės vaizdą"visame pa
saulyje. Etikos nesilaikoma, 
ji subordinuojama sovietinei 
valstybei.

Kaip pavyzdį, pranešimas 
nurodo, kad Sovietų spauda 
komentuodama Aldo Moro 
pagrobimą ir nužudymą, vi
somis jėgomis bandė sudary
ti Europoje nuomonę, kad tai 
buvo Vakarų Saugumo dar
bas, ypač ČIA.

Kitas pavyzdys- sufalsifi
kuotas JAV ambasadoriaus 
laiškas Kaire, "siųstas" A- 
merikos ambasadoriui Saudi 
Arabijoje. Laiške raginama 
nuversti Sudano vyriausybę . 
Laiškas stebuklingai atsidū
rė Beirute, Sudano Ambasa
doj. . .

TYRINĖJAMOS KAINOS
Montrealio meras Drapeau 

pažadėjo netrukdyti apklau - 
sinėjimų dėl Olimpinio Sta - 
dijono statybos išlaidų, jeigu 
jie nebus naudojami politi - 
niams tikslams. Jis pats jau 
buvo asmeniškai advokatų 
apklausinėtas ir duos vie-i 
šą pareiškimą netrukus.

KANAPĖS- VĖŽIO LIGOS 
AUKOMS

JAV Vėžio Ligų Tyrinė
jimo Centre daromi ekspe
rimentai kanapių ekstraktais 
sumažinant vėmimus vėžio 
liga sergantiems, kurie gy
domi radiacija ir kitokiais 
anti vėžiniais vaistais. >
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Doza kanapių yra keletą 
kartų didesnė už vienos ka
napinės cigaretės.

PASMERKTAS - 
PAGAL PLANĄ

Neseniai SSSR teismo pro
cedūra parodė dar vieną iro- 
nišką(pagal sovietus ,tur būt, 
neiššifruojamą) sceną.

Teisiant amerikonų biz
nierių Francis Jay Crawford, 
viena liudininkė teisme pri
siekė, kad ji susitiko su kal
tinamuoju Maskvos Inturisto 
hotelyje, kambaryje 1821, su
sitarti dėl ileagalaus rublių 
-dolerių pasikeitimo. Tikru
moje, tūo metuCrawford buvo 
septyniais aukštais nutolęs 
nuo minimo kambario.

Kitas sovietų liudininkas 
tvirtino, kad panaši transak
cija įvyko praeitų metų 
gruodžio mėnesį, nors tuo 
laiku Crawford buvo JAV-se. 
Kai ta tragikome dija vyko , 
kiti kaltinamieji bandė įti
kinti Crawford'ą-, kad jis pa
keistų savo tvirtinimus,jog 
nekaltas ir "prisipažintų " 
kartu su jais.—. . 4,

Crawford, 37 m. amžiaus, 
yra atstovas International 
Harvest,Maskvos teisme 
yra kaltinamas sovietinių įs
tatymų pažeidimu, keičiant 
8. 500 dol į 20. 000 rublių su 
sovietų juodarinkiais pasku
tinių 14 mėnesių bėgyje. Ofi
cialiai už 8. 500 dol. galima 
gauti 5. 903 rublius .

Nežiūrint to,kad Crawford 
tvirtino esąs nekaltas .nežiū
rint, kad sovietų advokatas 
parodė neįprastas pastangas 
jį gindamas, Crawford’ui bu
vo paskirta 5 metų sąlyginė 
bausmė.

Amerikonų specialistai 
mano,kad sovietai "švelniai" 
nubaudę Crawford'ą ir leidę 
jam tučtuojau išvykti, ruošia 
kelią galimam kalinių pasi - 
keitimui,ypač su dvejais so
vietų JT tarnautojais, kurie 
bus teisiami Newark'e spa
lio 27 d. už šnipinėjimą. Jie
du buvo pagauti 3 savaites 
prieš Crawford’o Maskvoje 
suėmimą...

* pasaulio lietuvių jaunimo sąjungą
1573 bbof west, toronto. ont.. conado m6p Io6

BENDRUOMENYBĖS

APIE PLJS RAŠINIŲ^
KONKURSĄ

Šių metų pradžioje Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjun-

ga paskelbė pasaulinio mas
to rašinių konkursą visam 
jaunimui nuo 16-35 m. am
žiaus. Nors konkursas jau 
artėja prie galo (darbai turi

— o —
PLJS RAŠINIU KONKURSAS

miestelio
PLB-nė,

KAS GALI DALYVAUTI ?
- visų kraštų jaunimas nuo 16- 35 m. amžiaus, išskyrus 
centrinės PLJS valdybos narius
AM ŽIAUS SRITYS
- konkursas padalintas į dvi dalis, pagal amžių: a) 16-24m- 
b) 25-35 m.
RAŠINIŲ SRITYS
a) beletristika - grožinė literatūra: apysaka,anekdotas , 
novelė ir pan.
b) poezija - eilėraštis ar eilėraščių rinkinys
c) žurnalistika - reportažas, aprašymas tikro įvykio t 
svarstymas aktualaus klausimo, ir pan.
d) dvikalbė sritis - nemokantiems lietuviškai
- dalyvis parašo straipsnį savo krašto kalba (rašinio tu
rinys turi liesti lietuvišką temą) rašinys turi būti ne be - 
letristinio, bet žurnalistinio pobūdžio), autorius paslrū - 
pina, lead kas nors Išverstų jo darbą į taisyklingą lietuvių 
kalbą
TEMOS IR ILGIS
- dalyviai laisvai pasirenka temą ir rašinio ilgį
KUR IR KAIP SIŲSTI
- rašiniai turi būti mašinėle rašyti,naudojant kas antrą 
eilutę (ant kiekvieno lapo pažymėti slapyvardį, o į atskirą 
vokelį įdėti tikrą pavardę ir adresą (pažymėti amžiaus, 
grupę ir rašinio sritį); dvikalbės srities dalyviai siunčia (r 
originalą ir vertimą. Rašinius siųsti į būstinę :

"PLJS KONKURSAS", 1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. , 
Canada M6P 1A6 iki 1978 m. gruodžio 1 d.
VI RTINIMO KOMISIJA
- komisiją sudaro trys akademikai: dr. R. Šilbajoris, dr.
D. Valiukėnaitė, V. Mickevičius 
PREMIJOS 

16-24 m.

būti mums atsiųsti i k 1 Š. m. 
gruodžio 1 d.), mes vis dar 
girdime pasiteiravimų apie 
taisykles. Taigi, pristatome 
vėl visas PLJS rašinių kon
kurso taisykles, su nauju 
priedu- premijų paskirsty
mu.

Šiuo metu taip pat norime 
padėkoti visiems konkurso 
mecenatams. Lig šiol mums 
prižadėjo ar jau įteikė aukas 
šie vienetai ir paskiri as
menys: Rodney 
lietuvių klubas,
Žurnalistų Sąjunga, Vydūno 
Jaunimo Fondas, Kanados 
LJS, P. A damoni s (Montreal), 
V. Matulaitis (Weston), V. ir \ 
G. Agurkiai (Hamilton), L. 
Balsys (Toronto), O. Šiurnie- 
nė (Delhi), J. ir A. Kutra 
(Santa Monica). NUOŠIRDUS 
AČIŪ. Kadangi šių mecena
tų aukos nepadengs visų pre
mijų, PLJS mielai priims 
aukas iš kitų žmonių, kurie 
domisi lietuviško žodžio iš
laikymu mūsų jaunimo tarpe.

K. Pareštytė, PLJS.

nuteistas 25-iems me- 
per eilę kalėjimų pa- 
šiaurės Sibirą. IŠka- 
25 metus, buvo pridėti 
metai, būk tai už pasi-

25-35 m.

- pirma premija kiekvienoj rašinių srityj -
-LJL50. ‘ 

antra premija kiekvienoj rašinių srityj$£.O.
- pirma premija kiekvienoj rašinių srityj -

antra premija kiekvienoj rąšinių srityj $75- 
@ kanadiški doleriai

BROŠIŪRA
- PLJS paskelbs visų dalyvių pavardes , kraštus ir raši - 
nių temas. Jei atsiras labai gerų rašinių ar eilėraščių , 
PLJS juos išspausdins specialioje brošiūroje, kuri bus pla
tinama Jaunimo Kongreso metu.

LAIKRAŠT1S LAUKIA JŪSŲ I 
NL-va naujiems skaitytojoms^ 
siuntinėjama už pusę prenu - 
meratos kainos * Laukiame 
užsisakymo su pinigais I... MES LIETUVIUKAI, TAIPGI, PRADĖ JOM E LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ 

fl.icUWOS X

NESI BAIGIANTI BAUSMĖ
LIETUVIUI
Gauta tikrų žinių, kad vie

name šiaurės Sibiro kon
centracijos lageryje yra dar 
gyvas Justas GIMBUTAS 
( vienas miško brolių). Jis 
buvęs 
tams, 
siekė 
Įėjus 
kiti 5
kėsinimą pabėgti. IŠ tų 5-ių 
metų jam likę dar du. Yra 
pavojus,kad ir po šių 5 metų 
jis nebus paleistas.

Komunistai pavartojo vi
sokius pažadus ir tortūras, 
kad užverbavus jį šnipinėji
mui, bet jo nepalaužė. Nela-f 
bai seniai Naujų Metų suti
kimo vakarą, visus kalinius 
suvarius į atatinkamą patal
pą- salę, Justas Gimbutas 
staiga išeina į kalinių priekį 
ir pareiškia turįs ypatingą 
pranešimą. Kalbėjo maždaug 
sekančiai: Kas šiame popie - 
riuje parašyta, tai parašyta 
tikru mano krauju,Aš Justas 
Gimbutas pareiškiu, kad jo
kios tortūros nepalauš mano 
ištikimybės Jėzui Kristui ir 
Lietuvai. Čia pat sargų bu - 
vo griebtas ir labai sumuštas 
ir gavo šešis mėnesius kar
cerio. Dabar jo sveikata e- 
santi labai silpna. Laisvo 
pasaulio lietuviai prašomi 
jam rašyti adresu: Justas 
Gimbutas Moskow, SSSR, 
5110 - 1ZH.

Laiškus siųsti tik ap- 
draustus su gavimo parašu , 
nes paprastu paštu siunčia
mų laiškų kaliniai paprastai 
negauna.

Kur Žmogaus Teisės ?Ko- 
dėl mylėti Rusiją-g erai , my
lėti Lietuvą- nusikaltimas ?

1
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UI Lietuvos išlaisvinimą ! Už ištikimybę Kanadai ' 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyaute au Canada ! 
For liberation of Lithuania ! For loyalty to Canada!
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J V-jo PLB Seimo Nutarimai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės V-sis Seimas,susirinkęs 

2. birželio 30-liepos 4 dienomis Toronte, Kanadoje dalyvaujant 
. atstovams iš Argentinos, Australijos, Didž. Britanijos, JAV - 

*2’ bių, Kanados, Kolumbijos, Prancūzijos, Urugvajaus, Venecue - 
los, V. Vokietijos ir N. Zelandijos, pareiškia savo nusistaty- 

2xmą šiais klausimais: 

_h III - LIETUVIU KULTŪRINIAI REIKALAI

-<■ 1. Seimas pritaria IV-
' '• gios PLB Valdybos kultūri- 
-Oniams ryšiams su kitais 

kraštais ir ragina naująją 
PLB Valdybą juos tęsti,taip

- pat išplečiant į Europą ir
ii Australiją. Stengtis, kad re-

* pertuarai visų pirma būtų 
” lietuviški.

2. Seimas ragina visus 
-s lietuvius ir visų Kraštų 
•'Bendruomenių vadovybes 
v.remti Jaunimo Kongresus , 
•- prašo į Mokslo ir Kūry- 
•-'bos simpoziumus kviesti 

mokslininkus ir iškitųkraš-
- tų ir siūlo paskirų Kraštų 

Bendruomenių vadovybėms
s: organizuoti keliones į kitus
-kraštus, pavyzdžiui į Austra-

-tllją,Europą, Pietų Amerikąir logijos ir Maskvos politinių 
kitur su tikslu « palaikyti varžtų iškraipymais.

Kiglaudesnius' savitarpio ry-
-IŠius. :
— 3. Seimas ragina visų 
-Kraštų Bendruomenes ruošti

daugiau vadovų chorams , 
a tautinių šokių bei teatro gru- 
z pėms ir kitiems meniniams 
vienetams.

4. Seimas siūlo PLB Val
dybai steigti komisiją, kurios 
tikslas būtų aprūpinti priei
namomis kainomis visų 
kraštų lietuvius knygomis, 
plokštelėmis, laikraščiais ir 
kitais leidiniais.

5. Seimas ragina PLB V- 
bą sudaryti sąlygas kuriame 
nors Šiaurės Amerikos uni
versitete pastoviai lituanis
tikos katedrai.

6. Seimas siūlo PLB 
Valdybai peržiūrėti išeivijos 
lietuvių kultūros politiką, 
skiriant daugiau dėmesio 
toms sritims, kur susiduria
ma ypač su sovietinės ideo -

7. Seimas prašo visų 
Kraštų Lietuvių Bendruome
nes, ir visas lietuvių organi
zacijas švęsti karaliaus 
Mindaugo vainikavimą drau
ge su Vasario 16 - sios 
švente.

UŽTENKA NERIMU... ir
Marpuette Parkas išgarsė

jo po visą pasaulį. Jau kelin
ti metai kaip vyksta visokios 

?demonstracijos. Čia jau be 
policijos apsaugos nebegali 
pajudėti ir patys naciai, nes 
paskutinis jų pasirodymas į 
vykęs liepos 9 d. buvo tiek 
apsuptas prieš juos nusista
čiusių, kad policija su maši
nomis nacius atgabeno į par
ką ir pakalbėjus, vėl išvežė. 
Iš rytų veržėsi negrų keli 
tūkstančiai nešdami net ko
munistines raudonas vėlia
vas ir šaukdami už žydus. 
Mums lietuviams tokie šūka
vimai, kalbos ir demonstra
cijos labai kenkia, nes mū
sų namų kainos krenta že
myn, žmonės baiminasi to
liau gyventi. Tačiau reikia 
pripažinti faktą, kadįMar- 
puette Parką atsikelia gyven
ti jaunesnioji karta. Kai be
likę seniai nebegali išlaiky
ti namų, buvo pradėję sve-\ 
timtaučiai iš jų pirkti, bet 
dabar namų kainos pakilo ir 
gyvenimas normalėje.

. Visos organizeijos, kurios 
susijungė kovoti demonstra
cijomis, turi būti galutinai 
sutramdytos, kad jų daugiau 
nebūtų. Dabar mūsų mokes
čių mokėtojams kainavo 175 
tūkstančiai dol. kad čia pa
sireikštų 22 naciai. Mes ne- tytojui didesnės reikšmės tu- 
norim, kad iš visos Ameri- rėjo. Šit, neilgai trukus po

* 2 psl.

IR SĄŽINĖS LAISVĖ ?
"Kovokime už spaudos, žo

džio ir sąžinės laisvę"... bai
gė vedamąjį vienas lietuviš - 
nas laikraštis, birželio mėn. 
pabaigoje. Šitas labai kilnus 
išsireiškimas "Traukiuteis
man" rašinyje neilgai skai

kos suvažiavę čia triukšmus 
keltų visokie raudonieji ir 
kt. Gerai meras Bilandic pa
sakė: - gana tų ceremonijų. 
Naujas policijos vadas pada
rė jau du sėkmingus triukš
madarių sutrukdymus: Humb- 
lot Parke su portorikiečiais 
ir Marguette Parke su na
ciais ir negrais.

Marouette Parko Lietuvių 
sav. draugijos vardu, adv. 
C. P. Kai prieš nacių ir žydų 
judėjimus parašė du gerus 
straipsnius į vietinę ameri
kiečių spaudą. Dabar žydai
ir negrai eina iš vien; o mes Voldemarą. O juk tadaLietu- 
lietuviai toje kovoje turime voje niekas kitaip nemokėjo 
išgyventi nerimastį. Todėl iš arba negalėjo suprasti kaip į- 
eikime visi su meru Bilandic vykį žmogžudystės, ypač kai 
sen. Savicku, aid. B. Jakšy buvo laidojamas kapitonas Gu- 
ir kitais, kad parkas nevirs
tų kovos arena ir jame būtų vos gyventojams buvo žinoma 
ramu gyventi. Yra lietuvių 
ir fiziniai nukentėjusių, todėl 
verta tvirčiau į šį reikalą pa- g§s į užsienį, 
žiūrėti • Balys Svalia Sveikinu šį mėnraštį, kuris 

Chicago, III. USA. išdrįso perspausdinti iš "Vy
riausybės Žinių"originalo ir 

AR TAI SPAUDOS, ŽODŽIO atrodo, kad tuo uždarė burną 
visiems grąsinimams. Otaip 
gi, ar nereikėtų surasti bū
dą, kad būtų nustotas tuščia
žodžiavimas PLB Seimo ad- 
dresu,tame laikraštyje. Ve
damaisiais ir slapyvardėmis 
puolamas seimas už nedemo
kratiškumą. Ir dalyvavusiam 
šiame seime neatrodo, kad 
puolėjai jame dalyvavo ir ką

PANORAMA
NEORTODOKSINIS PASISAKYMAS DĖL JAUNIMO 
IR VLIKO

Nuolatinis TĖVYNĖS SAR
GO ( krikščionių demokratų) 
žurnalo bendradarbis (J. Var
no slapyvardžiu ) to žurnalo 
1977 in. 2 nr. visai ne pagal 
krikščionių demokratų liniją 
prabilo apie jaunimą irVliką, 
Jis rašo:

Kadangi Lietuvos laisvini
mo veiksnius sudaro politi
nės organizacijos, jaunimui 
nuošaliai nuo jų laikantis, 
susiaurėja jam keliaą įsi
jungti į Lietuvos laisvinime 
darbą. Dėl to, kalbant apie 
jaunimo tautinį sąmoningu - 
mą, daug kur pritrūksta op
timizmo dėl jaunimo noro 
prisidėti prie tautos laisvi-, 
nimo pastangų. Kad toks pe
simizmas nėra pagrįstas, 
parodo, reikalui esant, ryž
tingas jaunimo politinio po
būdžio reagavimas, organi
zuojant ir įvykdant demons
tracijas, piketą vimus, pabal- 
tiečių žygį už žmogaus tei
ses ir kt. Ir jei kartais pri
leidžiama, kad jaunimas ap-

lamai yra abejingas mūsų 
politinei laisvinimo veiklai, 
tai ne kartą jaunimo parody
ta iniciatyva yra parodžiusi 
ką kitą. Iš tikrųjų jaunesnioji 
karta neranda vietos Vilko 
ir Altos laisvinimo veikloje, 
ne tiek dėl jo (savo) nesido- 
mėjimo Lietuvos laisvinimu, 
kiek dėl jo (savo) nepritapi
mo prie šių institucijų orga
nizacinės struktūros (....). 
Esama padėtis nesudaro są
lygų jauniems, nuošaliai nuo 
politinių sąjūdžių stovintiem 
žmonėm įsijungti į mūsų in
stitucijas (....) O senes
niems veikėjams iš jų pasi
traukiant. darosi vis svar
besnis jaunų Omonių į jas į - 
sijungimas.

* Pereitame biuletenyje 1978 
kovo m. inforipavome apie 
nesėkmingas pastangas Vii - 
kui sušiandieninti. Jas kaip 
tiktai labiausiai kliudė 
krikščionys demokratai. Ne
atrodo. kad ir šis pačių 
krikščionių demokratų žur
nalo neortodoksinis, bet įž
valgus ir teisingas pasisa
kymas krikščionių demokra
tų senajai gvardijai ’ turėtų 
teigiamo praktiško poveikio. 
Jie turbūt dargi ir iš ka
po bandytų Vliko sušiandie- 
ninimą vetuoti.

Nekonsuliškas konsulas.
Daug ką turbūt užklupo kaip 

labai nemaloni staigmena 
Lietuvos gen. konsulo New 
Yorke Aniceto Simučio svei
kinimas, atsieit, konsuliškas 
palaiminimas LB organiza
cijos apostatams arba gra- 
boriams Chicagoje. Labai 
nemaloni staigmena buvo ir 
Vliko žmonėms, kad gen. 
konsulas Simutis Vasario 16 

Istorikas Vytautas R. Plukas 
Kalifornijoje išrinktas į San 
ta Monokos miesto Istorinių 
Paminklų Komisiją keturių 
metų kadencijai. Jis yra Sec
urity Pacific Banko istorikas 
— specialistas ir veiklus San
ta Monikos Amerikos Lietuvių 
Klubo narys.

rimto norėtų pasakyti. Daly
vavusiam PLB Seime atrodė, 
kad perdaug buvo laikomasi 
demokratiškų principų, ypač 
valdybos rinkimuose, kai rei
kėjo su laiku daugiau skaity
tis.. .

Užbaigiant dar kartą kyla 
klausimas, kaip suprasti tuos 
kilnius principus kai ir vėl ve- 
damąjame "Švelnus kardino
las ir grubus vienuolis7,' kur 

*22 kalbama apie vienuolį Rimše- 
lį. Argi toks užgaulingas "ve- 
nigretiško" pobūdžio rašinys 
galimas įrėminti į spaudos ir 
žodžio laisvės principus ?

K. Beržūnaitis, 
Chicago, Ill. USA.

to, kitame laikraštyje skai
tėme ir matėme jame citatas 
iš nepriklausomoje Lietuvoje 
leistų "Vyriausybės Žinių" — 
teisėtos Lietuvos vyriausy - 
bės spaudos organo.

Nesigilinu į patį reikalą, 
ano ar šio meto, bet noriu 
tik pareikšti savo nuomonę, 
kodėl reikėjo laikraščiui, nors 
ir redaktoriaus vardu tuščia
žodžiauti ? O tai nebuvo joks 
šmeižtas aname laikraštyje , 
tik apkalbėjimas ano meto — 
1929 metų atentato prieš mi- 
nisterį pirmininką Augustiną

dynas.. Ir tada visiems Lietu

kas už tą žmogžudystę suim
tas ir kas slapstosi ar pabė-

Detroito skautės ir skautai, lietuviškosios skautijos 60 metų sukakties proga, 
ruošia Dailės Parodą (spalio 21-22 dienomis)Kultūros Centre), kurioje daly
vaus prof. Vyt. K. Jonynas ir dvi savosios skautės filisterės, dailininkės 
Ringailė Zotovienė ir Danguolė Jurgutienė.

Ringailė Zotovienė ir Danguolė Jurgutienė prie savo darbų.
Nuotrauka Algio Astašaičio, jaun

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

-los priėmiman, kurį darė 
drauge su Vilko valdyba ir 
šios pinigais, pasikvietė E- 
miliją Čekienę, platinusią 
sovietinės propagandos klas
točių ištraukas Vilko valdy
bos nariui Nemickui diskre
dituoti. Teisingai diplomati
nės tarnybos žmonės yra 
mimoziškai jautrūs dėl iš
nešimo viešumon juos lie
čiančių neviešinančių dalykų. 
Tad juo labiau jie patys tu
rėtų vengti tokių savo viešų 
pareiškimų, kurie kelia pag
rįstą visuomenės pasipikti
nimą.

(Iš Lietuvių Fronto Bičiu
lių Biuletenio nr. 2)

gi jau nustojo pardavinėti 
19»O Olimpiados medalius . 
Po atsišaukimo, paskelbto 
"Canadian Coin News", prie 
boikoto prisidėjo Iš Toronto 
prekybininkai- numizmatikai 
G. Dunn, kviesdamas visus 
medalių rinkėjus prisidėti 
prie boikoto. Jis rašo:"So- 
vlet Union the foremost vio
lator of Human Rights In the 
world today". Dunn rvlečia 
visus numlzmatlkus siųsti 
protesto raštus Sovietų Am
basadai ir savo rajono par
lamento nariams. Jis orga
nizuoja specialų boikoto ko
mitetą.

Tokiai laikysenai daug kas 
prltartaKanadosje Ir JAV-se. 
Kun. G. C. Simons /United 
Church In Sawyerville, Que/ 
siūlo, kad numizmatikai tu 
rėtų boikotuoti Ir kitus prė-~ 
kyb m inkus, kur le pardavinės 
rusų medalius. Jis pastebi, 
kad Kremliaus valdžia tš 

i medalių gauto pelno prisidės 
prie Išlaikymo kalėjimų, 
psichiatrinių ligoninių, kur 
barbariškai laikomi nekalti 
politiniai kaliniai.

Stebėtojai mano, kad me
dalių boikotas dar tik prasi
deda.

BOIKOTUOJAMI MASKVOS 
MEDALIAI

Kaip žinoma, 1980 metais 
Maskvoje bus. pasaulinė 
Sporto Olimpiada. Didelėms 
Išlaidoms padengti, rengimo 
komitetas Išleido 19tsO m. 
Sporto Olimpiadai paminėti 
medalius. Jie platinami jau 
visame pasaulyje pęr nu
mizmatikų prekybininkus. 
Šios rūšies žymiausias pre
kybininkas yra MontrePlyje 
Canadian Coin Empire In
dustries inc.

Šios kompanijos preziden
tas paskelbė: " In protest to
Soviet Injustices, we will no nuo dalyvavlmo-važlavlmo, 
longer carry Russ lan Olym
pic coins and we urge others 
to boycott all Russ tan goods", 
boikotuos ne tik medalius , 
bet Ir kitas rusų-komun istų 
prekes.

Kompanijos prezidentas A. 
Rogo sustojo pardavinėti 
medalius po disidentų A.Ša- 
ransky, A. Ginzburg Ir V Ik - 
toro Petkaus neteisėtų ap
kaltinimų Ir nuteisimo. Kiti 
Montreal to prekybininkai Ir-

Mums atrodo, kad nęvlert- 
tlk medalių nereikėtų pirkti, 
bet boikotuoti ir pačią Mask
vos Olimpiadą, susilaikant

filmavimo Išlaidų padengimo. 
S varb lauš la, ka d Balt le j l Rū - 
mat nesiųstų milijoninių pa
šalpų, kol SSSR valstybėje 
nebus gerbiamos pagrindi
nės Žmogaus Teisės Ir už
daryti Stalino- Hitlerio tipo 
Gulag-Archlpelagal Ir pa
leisti namo nekalti kaliniai. 
Dėmesio lietuviai numizma
tikai- parašykite jiems,ko - 
dėl tų medalių neperkate’.

T. S.

Arėjas Vitkauskas

R U D ENS PĖDAS

svirne per žiemą su meile laikytas, 
Žemėj gulėjęs ir saulėj daigintas, 
Viltim jis žalias po lauką bujojo, 
Paskui savo varpom su vėju bylojo. 
Atėję kirtikai jį pilną pakirto, 
Ir kupinas aukso jis žemėn nuvirto; 
Pakėlė nuo žemės meiliai jį ėmėją, 
Nors nugarą vargšei per dieną skaudėjo... 
Dabar jis ant lauko, kaip viešpats, sustojo 
Ir laukė kvietimo po stogu artojo, 
O čion atvažiavęs jis gulė pas brolius 
Ir žemės artojus padarė turtuoliais... 
Praeidamas pėdas tokį savo kelią 
Visus darbininkus į gerbūvį kelia.

(Apnarų kaimas, 1927. VIII. 15 d.)
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■Norėjau piešti musų tikrojo 
gyvenimo iškarpas

BRONYS RAILA

(Tąsa)
Bastūnų likima s

Jutau pats prieš rašant 
"Bastūnų likimai" ir aiškiai 
pamačiau parašęs tuos 
visokius veikalo plano, for
mos, stiliaus, metodo keis
tumus, nesiskaitymą su stu
dijinio darbo papročiais, re
gėjau daugybės skirtingų, net 
priešingų temų ir motyvų mo 
zaiką. Tai man išėjo, kaip 
apsakymas visokiom spalvom' 
vietom ryškiom, kitur pilkes 
nėm.čia sausai ir banalokai, 
vis kartojant įvairiausiais 
aspektais vieną spengiančiai 

'-“s varginatį motyvą. Tačiau ki
tur pasigirs kone lyriški nu
krypimai arba, užsimiršus, 
tartum grožinės literatūros 
manierų pokalbiai. Privačai 
prisipažinsiu, kad kai tą vei
kalą užbaigiau, dingtelėjo 
mintis, jau per vėlai, jog 
gal būtų buvę geriau tom te
mom ne essay, o romaną ar 
tragikomediją scenai rašyti

Taip triūsdamas ir svy
ruodamas pajutau, jei aš 
pats iš puslapių išnykčiau, 
tai jau nebebūtų mano knyga, 
mano autentiški mąstymai ir 
tikroji Išgyventų nuotykių es
mė. Ir dar blogiau, jeigu 
tai būtų ne mūsų gyvojo gy
venimo iškarpos, o koks 
nors gelžbetoninis socio
loginio pobūdžio traktatas, 
skiriamas pasidėti į knygų
lentyną, bet ne garuojančiam 
gyvenimui.

Todėl ryžausi, tiesiog už
sispyriau likti tarp tų mar
gų ir kaleidoskopiškai kin
tančių rėmų su mūsų milži
nais ir nykštukais - rėmų,.4 
kuriuos mane įstatė likimas, 
kaip lygiai ir daugelio jūsų 
panašūs likimai. Jau bus ke
turi dešimtmečiai, kai aš 
pradėjau išvykinėti iš tėvy
nės svetur. Pradžioj savano
riškai ir su malonumais,

(T q»a i J praeito numerio) 

Netoli Rasų užsukome ir 
Į naujesnes kapines. Ten da
bar laidojami visokį vilnie
čiai. Bet ten yra ir specia- 

‘O lūs plotai, skirti kariams, 
o taip pat bolševizmo apašta
lams, išpažinėjams, šven
tiesiems. Tik mes pataikėme 
ten labai blogu laiku. Priėjo
me lankyti uždraustas zonas, 
užgrioztas buldozerių, ce
mento maišytojų, visokių 
darbo komandų. Visu tempu 
vyko tų kapų kapitalinė staty
ba, gražinimas, modernini - 
mas. Padariau nuotrauką prie 
paties švenčiausiojo sovieti
nės Lietuvos šventojo kapo— 
prie Antano Sniečkaus mau
zoliejaus. Vieni nesijuokite, 
antri nerūstaukite: Sniečkus 
dabar ten gerbiamas kaip 
niekas kitas. Jam mirus at
sigosta, kad tai buvęs pats 
geriausias lietuvis iš visų 
LKP (b) didžiūnų. Tai kas 
čia laikoma anekdotu, Vil
niuje pasitvirtino kaip tikras 
atsitikimas. Kai vienu metu 
rusai padaugino išvežti mūsų 
mėsos gaminius, kai tuojau 
krautuvėse ėmė jų stigti, 
prie mauzoliejaus buvęs ras
tas laiškas ( plakatas gal ? ) 
Šauktasi: "Antanai, kelkis , 
daryk tvarką, — rusai išgro
bė^ dešras.Panašių"maldų" 
jam esą sudedama dažnai , tik 
ne visada liaudies ausis pa
siekią. Kalbant apie patį mau-
J97I.IX. 20

Įžanginis pasiaiškinimas

kaip pvz. studijų ir žurna - 
lizmo dienomis prieškarinia
me Paryžiuje. Netrukus pik
tuoju ir prievarta, kaip 1940 
metais į Vokietiją ir 1944 me
tais vėl į Prancūziją, o dar 
už kelerių metų, į Ameriką. 
Visais tais laikais aš kaž
kaip nesijaučiau netgi išei
vis, ar emigrantas, be abe
jo ir ne tremtinys ( kaip kiti 
mėgino vadintis). Labiau jau
čiausi ir iš tikrųjų buvau 
bastūnas, klajūnas per platų
jį pasaulį, dukart triskart 
absoliučiai visko netekęs, vi
sus medžiaginius lobius pra
laimėjęs, sužeistas ir ken
čiąs, tik tųjų naktų glūdumo
je vis dar šiek tiek regintis 
savo tautos namų spindintį 
žiburėlį. Ir viskas, nieko 
daugiau.

Žurnalizmas ir laisvė
Apie pasaulėžiūrinius prin

cipus, kaip žurnalizmas ir 
laisvė ir apie Lietuvos lais
vės idealus ir savo santykius 
su jais nuo pat jaunystės bu
vau linkęs mąstyti savaran - 
kiškai, pats lavintis ir ieš
koti, gilintis ir spręsti - ir 
be veidmainystės nevaržo - 
mai pasisakyti. Tam žur
nalisto kelias atrodė palan
kus, tinkantis ir gundantis, 
nors kartu ir didžiai spyg
liuotas. Bet dar niekuomet 
praeityje neteko būti liudi
ninku tokio turinio, stiliaus 
ir lygmens lietuviško žurna
lizmo, koks jis atsirado vė
liausiu laiku Amerikoje . 
Savo knygoje tam turėjau 
skirti daug puslapių ir tai 
man buvo bene skaudžiausia 
- kalbėti ne apie mūsų jauno 
žurnalizmo šviesius ūgius ir 
gerėjimą, bet apie pasibai
sėtiną jo dekadansą.

Taigi vis tebemėgstu pasi
sakyti laisvai, iš šird'es, ką

Akimirkos 1977-jų Europoje
Alfonsas Nakas 

zoliejų, tai jo erdvė nesutvar
kyta. Tuo tarpu atrodo šitaip. 
Fone — stambių, gal vieno 
ant pusės metro ploto cemen
to ( ar granito; nuotaukoje 
man sunku beatskirti, o ką 
savo akimis mačiau - pri
miršau) plokščių siena, gal 
dešimties metrų ilgio ir tri
jų metrų aukščio. Jos prieky 
— kita stambi juosvo marmu
ro plokštė, gal 3x3 metrų, 

i su dešinėje, žemai aukso rai
dėmis įrašytais vardu ir pa
varde bei gimimo ir mirties 
datomis. Kairėje, ant poros 
metrų aukščio ir galpusmet- 
trio. pločio obelisko —kelis 
kartus padidinta Antano 
Sniečkaus galva. Priešais
juodą marmurą prisodinta 
raudonų gėlių, o pagal pilką
ją sieną gėlės tik žalios, be 
žiedų. Aikštelė priešais mau
zoliejų pradėta kloti stam
biomis cemento plokštėmis , 
bet neužbaigta. Kai mes ten 
lankėmės, niekas prie aikš
telės nedirbo. Kad nebaig
tas darbas jau senokai už
mestas, liudija keliose vie
tose priekyje plokščių pra
sikalę piktžolės. Matote, 
kaip gerai su savimi turė
ti foto aparatą. Antra vertus, 
supraskite, kodėl diktatūrų 
ir betvarkių karštuose foto 
aparatų taip bijoma...

Nuvežė mus Į Valakumpius. 
Dėl nepaprastai vėsaus oro,

iš tikrųjų galvoju, kuo tikiu, 
atvirai ir neiškreiptai. Man 
būtų baisiausia, jei pamaty
čiau, kad tapau kokių nors 
užkulisinių vadų stumdomas 
manikenas ar kieno nors spe
cialių interesų tarnas. Kai 
tik pastebiu tokias užmačlas 
ar niekad nepristingančių 
tautos vadų ambicija, ar 
cenzūros pirštus - bematant 
tolinuos nuo tokios kompani
jos ir šalinuos nuo tokios 
spaudos. Gal darau negerai, 
"nepozityviai", gal, kaip kiti 
pasako "blaškaus", bet kitaip 
negaliu. Tuomet visas mino 
vidus nenumaldomai maištau
ja.

Anta vertus,aš ir apskritai 
manyčiau, kad tokia turėtų 
būti visokio daugiau i šbren du 
šio ir atsakingo žurnalizmo 
esmė ir sąžiningo laikrašti
ninko gairė.

Bet šitokie laikraštininko 
užmojai ir jo būdas - būti 
autentišku savimi ir džiaug-- 
tis tokįų pergyvenimų laime— 
lengva suprasti, neišvengia
mai veda į konfliktus ir koli
zijas su daug kuo. Kaip gal 
žinot ir matot, beveik su vis
kuo ir kone su visais. O dėl 
to jau žymiai blogiau tiek 
man pačiam, tiek panašiem 
mano bendralaikiam.

Ir čia iškiltų keletas "jei
gu", kurie iššauks atitinka-
mą atsakymą.

Kada nebegali ma nemaištauti?
Ką, - jeigu ir kiekvienas iš 

jūsų taip pat norėtumėt išlik
ti savimi, nepavirsti specif - 
lių interesų gynėju arba da
bar apsišaukiančių vadų ne
kritišku palaižūnu, ar net 
ir kritišku, bet visvien pa-
laižūnu?... Jeigu nebegalė- 
sit pagaliau pakasti beatodai
riškų jūsų asmens ir sielos

jie beveik išmirę. Maudėsi 
tik keli užsigrūdinę raume
ningi vyrai ir braidė po Nerį 
keli vaikai. Vieną pažįstamą 
mūsų bičiuliai sutiko. Tokį , 
kuris maudosi ledo eketėje. 
Braidėm ir mes, bet tik po 
tuščią paplūdymio smėlį 
Jis toks drėgnas,toks sunkus 
Nepaisant vašarotojų stig- 
liaus, paplūdymio restoranė
lį radom atidarytą. Mūsų 
draugai atnešė nebepamenu 
kokio gėrimo be alkoholio ir 
užkandai mažų, džiovintų 
sūriukų. Tie sūriukai - mi- 
niatūros, gal po šimtą gra
mų. Su kmynais ir dar ko
kiais prieskoniais. Kai išgy- 
rėm, giminės mums dar po 
keletą nupirko kelionei. Jais 
gardžiuosimės Vienoj ir 
Miunchene. Kainos nesuži
nojau, nesakė.

Vingio parke praleidome 
gal vieną valandą, gal kiek 
trumpiau. Bet liko keletas 
gerų nuotraukų ir gražiausių 
prisiminimų.

Mums artėjant prie atdarų 
vartų, skersai platų taką 
lėtai šliaužė didžiulis žals - 
vai pilkas žaltys. Gal tri
jų ketvirčių metro ilgumo. 
Mūsų, atrodo, visai nesibai
dė. Privinguriavęs prie var
tų dešinėje tako pusėje nelin
do pro apatinę skylę, bet 
stybtelėjo iki pirmo skersi
nio metalinio virbo ir per jį 
persimetė antrojon pusėn.

Rašytojas B. Raila

Įžeidinėjimų? .. Jeigu pradė
sit baisėtis piktanoriškų, gal 
jau pamišėliškų ar okupantui 
parsidavusių ir visuomet de
struktyvių užmačių potvyniu, 
kuris sparčiai kyla, ir gręsia 
mus paskandinti tos kanali
zacijos srutose?.. Ir jeigu 
jūs apsispręsit nesutikti, pa - 
siryšit niekados nepasiduoti, 
nepanorėsit virsti skenduolių
— tai kas jums lieka ?
Ir kas man ?Nieko kito, kaip 

tik pasipriešinti visais dva
sios vibrais, dar daugiau — 
nesustingti rezignuojančiame 
vienišume. Tegu dar kartą 
tręnkia Perkūnas dievaitis.
— taigi kelti maištą.. Kol 
maištas tik individualus ir 
vienišas, jis be abejo labai 
silpnas ir be padarinių. Bet 
jei pataikys tiesiai į vinies 
galvutę, jei bus prasmingas 
ir patrauklus, palengva plė
sis ir bręs, kaip revoliucija 
jūsų idealo linkui.

Žinoma, manasis maištas 
dar nepataikė į vienies galvu
tę. Nėra labai į ką ir taikyti. 
Mūsų karstuose aš net dar 
neišmatau gerų vinių.. . To
dėl ir mano maištas dar be 
perspektyvų virsti revoliu
cija. Kelias į idealą dar toli
mas ir usnėtas. Bet aš nebe
galėjau ištylėti. Ir jeigu tam 
visam parašiau kone penkis 
šimtus puslapių, tai rodo, 
kad kai kuriem tamsybėse 
sužybsintiem žiburėliam, tni”- 
būt truputį dar tikiu,Tegu ne 
per daug ir ne per greit, bet 
sapnuose vis dar glamonėju 
kažkokią švelnutę vilties ki
birkštėlę. ..

_  ***** _

Kaip ir daug kur, kur juda
ma, su šia nuotrauka aš pa
vėlavau. Žaltys dingo tankio
je žolėje ar gėlyne.

Pagrindinio tako pakraš
čiais - milžiniškos pušys. 
Storos, tiesios, šauna į dan- * 
gų ir viena kitą glamonėja 
savo žaliomis, spygliuotomis 
šakomis. Tas takas, ta ro
mantiška alėja, su žalsvais 
suoleliais pakraščiuose, bai
giasi didele aikšte. Aikštės 
centre - dainininkų estrada 
Laiptų eilės ir virš jų stogas 
dvi per pusę perplautos elip
sės. Galuose priestatai. Kai 
riame šone, ant baltos sie
nos raudoni žodžiai " TAU 
TĖVYNE", o dešiniame — 
"MŪSŲ DAINA". Dainų šven 
člų metu, žiūrovams kėdes 
bei suolus, turbūt, suvežą. 
Dabar ta aikštė priešais est
radą buvo tuštutėlė. Nė aikš
tė, nė estrada su priestatais 
man kažinkokio įspūdžio ne
padarė. Kitaip būtų, be abe
jonės, matant kelių tūkstan
čių choristų ir kelių dešim
čių tūkstančių klausytojų mi
nią. Mane dabar labiausiai 
žavėjo parko pušys ir takai.

—.— ***** —

Nuo oficialių ekskursijų Į 
Trakus ir Kauną atsisakėme, 
paprasčiausiai, neturėdami 
laiko. iJei taip mėnesį, tai 
norėtume visur. Bet penkios 
dienos savame krašte, su sa
vaisiais žmonėmis, tai tik, 
kaip minėjau anksčiau, aki
mirkos akimirka. Gal būtu
me neišsiruošę nė į Druski
ninkus, jei ne labai palankios

algimanto skiltis
GEVENIMO SAULĖLYDŽIO 

MIZERIJA

Teko pažįstamiems tautie
čiams bent kiek patalkinin
kauti jiems ieškant savo tu
rimai globotinei ( virš 80 
metų amžiaus, vienos pusės 
paraližiaus ištiktos moters) 
tinkamų slaugymo namų. At
vejis čias toks,kad ligoninė 
ir daktarai nori pacientę 
greičiau išrašyti iš ligoninės 
ir perkelti, tolimesnio pro
greso laukiant Į slaugymo 
namus. Neįmanoma ligonę 
grąžinti namo, nes . negali 
pati ne tik vaikščioti, bet 
ir atsisėsti lovoje, nevaldo 
šlapumo ir išmatų sistemos, 
žodžiu, reikalinga pilnos 24 
valandų paroje priežiūros ir 
bent dviejų žmonių talkos, 
norint ligonę pakelti, pakeis
ti padėtį lovoje ar iškelti iš 
lovos.

Tuo būdu ir teko susipažin
ti su amerikine senų žmonių 
ir paliegėlių globojimo ir 
slaugymo problema. Tiesa, 
deja, yra itin liūdna, nema
loni ir gilia desperacija dvel
kianti. Tos visos institucijos 
yra privatinės ir, atrodo, 
tegalvojančios tik apie pelną, 
antron vieton nustūmus hu
manitarinius motyvus. Pa
tarnavimo - išlaikymo kai
nos itin augštos ir mažiau 
pasiturinčiam ar vidutiniokui 
kaip ir neprieinamos. Netu
rint lėšų, tiesa, minimalinę 
globą teikia atskirų valstijų 
socialinio aprūpinimo depar
tamentai. Pacientai papras
tai suguldomi po 3 ar 4 as- 
meni s (ar daugiau) kambary. 
Beveik kaip taisyklė, tos in
stitucijos neturi pakankamai 
pagrindinio ir pagalbinio per
sonalo. Tarnautojų atlygini
mai žemi ir tokiomis sąlygo
mis nelengva pritraukti kom- 
pęUntį/jguą asmenis,^ .

Beveik kaip taisyklė, ati
darius tokios įstaigos duris, 
tuoj pat trenkia nemalonus 
kvapas. Dauguma esančių ten 
ligonių nebevaldo pagrindi
nių organizmo funkcijų, o e- 

aplinkybės. Druskininkuose 
dirba du jauni, puikūs žmo
nės, Bronės giminaičiai. Abu 
jis ir ji, sanatorijos gydyto
jai. Jie kvietė mus ir giminę 
juos aplankyti.

Tai dėl šios ekskursijos 
turėjau lankytis pas poną In- 
turistą pirmame kambary ir 
pas didesnį poną Inturistą 
antrajame.

Mums " užfundijo " taksį, 
nes, sako, tokios žaidimo 
taisyklės. Visų pirma, pakai - 
bėkime apie kainą. Mūsų pa
triotinė spauda kartais nie
kus šūkauja, kabinėdamas! 
prie nereikšmingų smulkme
nų, dažnai pamiršdama esmę. 
Viena iš tokių smulkmenų 
kaip tik ir yra ekskursijos 
kaina. Nuo Vilniaus iki Drus
kininkų apie 140 kilometrų, 
tad ten ir atgal — netoli trijų 
šimtų. Klausė, kelioms va
landoms norime ir sutarėm, 
kad geriausia aštuonioms . 
Važiavom© keturiese:Bronė, 
Vida, Vanda ir aš. Kaina - 
56 doleriai, tad po 14 dol. 
asmeniui. Tepabando kas aš
tuoniom valandom išsinuo- 
muoti taksi mašiną su šofe
riu, ir dar susėsti keturie
se, bet kuriame Vakarų Eu
ropos mieste Amerikoje. 
Pamatytumėt kokia būtų kai
na ?

Kaina čia, sakau, smulk
mena, kurios nereikėtų nė 
minėti. Prievarta. Štai, kas 
turistą siutina. Giminės tu
ri automobilį, pažįsta Lie
tuvos kelius. Vien kelionės 
dvi valandas lekiant į vieną 
galą, dvi atgal - kiek būtų 
buvę galima išsikalbėti, vie- 

santi tarnyba neskuba ar ne
spėja juos laiku aptvarkyti , 
nuplauti, pakeisti baltinius 
ir lovas. Stebint tarnautojų 
darbą, nejučiomis gimsta 
mintis, kad viskas daroma 
"atbulinėmis rankomis", ne
mielai, vien tik iš būtino rei
kalo ir tam atiduodant ne sa
vo pastangų maksimumą, bet 
tik kraštutinį minimumą. Tie
siog sunku stebėti tuos visus 
senelius gulinčius užgęsu- 
siais žvilgsniais lovose ar 
pasodintus vežiojamose kė
dėse. Gerai dar tie m s, kurie 
pajėgia patys judėti pėsti ar 
tose kėdėse po koridorius, 
nuvykti valgyklon ar pasiekti 
rekreacijos kambarius. Tai, 
tarkime "laimingoji" mažu - 
ma, o daugumą sudaro toki 
pacientai, kuriems būtina 
nuolatinė ir efektyvi globa, 
bet ne atkištinė pagalba, daž
niausiai nekreipiant dėmesio 
Į ligonių pageidavimus. Susi
darai Įspūdį, kad tuose na
muose tiek maža ar ir visai 
nėra nei krislelio krikščio
niškosios meilės...

Šio rašinio tikslas yra vi
sa tai perkelti Į lietuviškąjį 
pasaulį, žinant, kad ir mes 
turime nemažą skaičių tokių 
"senior citizens", kurie mie
lai leistų gyvenimo saulėlei
džio dienas lietuviškoje glo
boje ir aplinkoje. Atrodo, 
kad bent iki Šiol, šioje sri
tyje tiek mažai atlikta ar pa
siekta. Sakoma, kad valdinės
Įstaigos ir fondai mielai ko
operuoja ir ateina talkon vyk
dant senelių globos įvairius 
projektus, nevengiant ir se
nelių namų statybų ir bend
rojo jų išlaikymo.

Vertinamos iniciatyvos čia 
rodo Lietuvos Dukterys, Al- 
vudas, kai kurios mūsų vie
nuolijos. Tačiau tų visų pa
stangų toli gražu neužtenka.
Būtų pats laikas centrinėms 
lietuviškoms institucijoms 
pasvarstyti kas, kaip ir kur 
būtų galima atlikti, įsteigti, 

—paruošti, prisidėti ir paleng-
vlnti mūsų pačių senelių 11 - 
kimą. Šiaip, mūsų paliegėliai 
yra Išmėtyti svetimųjų kie
muose ir palikti vienumai ir 
vis nuo jų tolstančiai lietuviš
kai rankai1 Dabartinė > tokių 
padėtis aplbrėžtina tik vienu 
žodžiu.- baisi '

ni kitais pasidžiaugti. Bet 
ne . Sovietų Sąjungos turiz
mo taisyklės tokių laisvių 
nepripažįsta. Arba važiuosi 
su mūsų šoferiu, arba visai 
nevažiuosi. Tokia tvarka — 
didžiausia gėda jos išradė
jams. Apie tokią tvarką - ne
tvarką bus kalbama ir po 
daugelio metų.

Vis dėlto, džiaugte neatsi
džiaugiu, kadį Druskininkus 
važiavau.

Sėdi šalia šoferio, o vi
sos trys moterys Į užpakali
nę sėdynę. Jos be sustojimo 
kalbasi, o aš dairausi po 
Vilniaus vakarinius prie— 
miesčlus. Ilgokai važiuojame 
Kauno link ir paskui atsiski
rianti, pasukę į kairę, į pie
tus, Vilniaus priemiesčiuo
se vienas kitas fabrikas. Ant 
jų sienų, kuo aukščiausia 
nuo žemės, jei ir du ar trys 
aukštai, tai vis virš viršuti - 
nlojo transparantai: TEGY u 
KLOJA DIDYSIS ŠLOVINGA * 
SIS SPALIS ; 60-sis SPALIS 
MUS ĮPAREIGOJA; MŪSlį 
DARBAS DIDŽIAJAM SPA
LIUI ir taip toliau. Vis stan
dartinė metro ar pusantro 
metro pločio juosta, raudo
na, baltomis raidėmis pri
šūkauta. , X(Bus daugiau)

IMI.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
[§. Ieva Simonaitytė

... O BUVO TAIP

Rašytoja Ieva Simonai
tytė mirė š. m. rugpjūčio 27 
•d. Lietuvoje, gimusi 1897 m. 
Vanagų km. , Klaipėdos apskr.

Kilusi iš neturtingų 
Klaipėdos krašto lietuvių, 
savo kūdikystėje ir vaikys
tėje, priedo dar silpnos 
sveikatos, patyrė daug var
go ir skurdo. Sunkiai be pa
vaikščiodama, Simonaitytė 
negalėjo net pradžios mo
kyklos lankyti ir motinos pa
dedama, pati pramoko rašyti 
ir skaityti.

1921 m. persikėlusi į Klai
pėdą, duoną uždirbo rašti
ninkaudama redakcijose ir 
vertėjaudama.

Ieva Simonaitytė staiga iš
kilo j ryškiąsias mūsų ra
šytojas 1935 m. pirmuoju sa
vo romanu Aukštųjų Šimonių 
'Likimas, už kurį ir laimėjo 
pirmąją Lietuvos 
valstybinę premiją . 
Nuo 1936.III. jai buvo pas - 
kirta 300 litų mėnesinė pen
sija.
Ši knyga buvo pakartotinai 
fšleista ir išversta į latvių 
lialbą-1939 metais,. sukėlė ne
paprastą susidbmėjlmą.
i' Pats romanas galėtų bū
ti pavadintas vos ne doku
mentinis, vaizduojantis Ma - 
žosios Lietuvos kelerias e -

pochas, pradedant senosios , 
pagoniškosios Lietuvos dvel
kimu, šiurpiais maro vaiz
dais ir patriarchu Matu Ši
moniu, atvedančiu savo gi
minę į naujus laikus.

Šalia įvykių ir žmonių 
užgriebta aplinka ir gamta .

Po šio romano sekė Pa
vasarių Audroj, kur veiks
mas vyksta Klaipėdos suki - 
limo metu, atvaizduojantis 
sunkias lietuvybės atgimimo 
sąlygas.

1941 m. Be Tėvo romanas 
su dideliu meniniu ir buiti
niu tikrumu vaizduoja jai 
gerai pažįstamą ir pergy
ventą varguolių būklę Klai
pėdos krašte- trobelninkų , 
kumečių ir samdinių.

Vilius Karalius karų dė
ka baigtas 1956 m. už dviejų 
metų laimėjo valstybinę 
miją. Romanas Pikčiurnienė 
1953 m. išverstas sovietų į 
eilę kitų kalbų, kuriame ; gal 
dėl suprantamų priežasčių , 
jaučiamas tendencingumas , 
faktų iškraipymas, nors ne
trūksta geros rašytojos gi - 
lių psichologinių apmatų

Jos vardas ir reikšmė y- 
ra susijusi su Donelaičiu ir 
Vydūnu, M. Lietuvos kūrė - 
jais. b.

Taigi, o kitą rytą, Išlindus Iš po patalų, viskas buvo 
vėl visiškai kitaip. Nuo stogo varvėjo vanduo, o saulė 
švleste taip skaisčiai,kad net akys bijojo. Po daržo lys
ves jau kapstėsi vištos, sliekų Ieškojo, kurių dar nebuvo. 
O Evlket.kurl buvo nubėgusi prie lango po marškinėliais, 
atrodė, kad jos paslapčia vis žiūri į ją, tos vištos. .Ma
tyt, kad jos kažką suprato. Pririštas prie staldallo šuo, ją 
pamatęs, vizgino uodega Ir laižėsi.Katinas, Ir tas,atėjęs 
prie lovos, užšoko, pasižiūrėjo, ar Evlkė miega. Ne, ne - 
miega, tik sėdi lovoje, nes stuvoje šalta. Katinas ėmė Ir 
perbraukė uodega Evlkel per nosį,lyg pakutenti norėda - 
mas.kad ji juoktųsi. Bet Evlkė nesljuol ė. Ji buvo labai 
susimąsčiusi. Juk šį rytą jinai visiškai kitokia, negu kl - 
tais rytais, negu ankščiau. Šį rytą ji pirmą kartą - bent 
jai taip atorodė galvoja. ir dabar ji galvoja, kodėl naktį li
jo, o dabar saulė šviečia taip skaisčiai, lyg niekada nebu
vę nakties ir lyg niekada nebūtų liję. Kodėl žmonės vaka
re eina gulti Ir ryte vėl keliasi? Kodėl dieną taip tylu,kai 
naktį taip triukšminga buvo,kal-vlskas ėmė judėti,krutėti, 
kalbėti? Kodėl naktį ana gėlė į ją taip piktai žiūrėjo?Ko
dėl dabar ne? Kodėl jos žiedai darbar nulinkę Ir tokie... 
tokie? Kodėl motina Etmė, prieš šluodama stubą, ją pir
ma palaisto šaltu vandeniu? Jodė! ji verkia? Kodėl teta 
mama pikta?

Ak, Ir klek dar yra klausimų’.
O svarbiausia tai, kad jinai šią naktį taip staiga pabudo 

Ir dabar tai atsimena. Jog ji bevelk bijojo užmigti, nes ga
lėjo užmiršti "aš", o tai buvo taip nauja. Kodėl?

O kodėl tai kitiems visiškai ne naujiena? Jurukas sa
ko "aš". UžIkė, tiesa, dar ne. Bet jos Ir prisiminti never
ta. Ji dar papuką tebežlnda. Kodėl Ilžlkė dar vis papuką 
ž Indą?

Tačiau nebuvo čoa nė bleno,kurio būtų galima past - 
klausti.

Ėvlkė pasišaukė Juruką, kuris ką tik rėk Ino Ilžlkę.
- Jurl, ateik, aš noriu tau ką pasakyti.
- Ko nori? - susidomėjo Juris ir užlipo ant Ėvlkės 

lovos.
- Ne, nelipk, aš nenoriu.. . -Ei .kurgi’. Ėvlkė norėjo, 

kad jis įliptų į jos lovą. Kaip kitaip ji būtų galėjusi pakar
toti savo atrastąjį "aš".

-Kodėl šaukei mane? /
- Aš nenoriu, kad tu ūžlkę rėklnl. Ji tokia maža, o tu 

toks didelis vyras. Fui’.
- O kas tau.. .Še Ir tau!Hammm-jhammm- hammm’.
- Al-al-al - dabar užklykė Ėvlkė. -Juris man įkando. 

Įkando’.
Atbėgo motina Ėtmė. Ji pametė šluotą Ir griebė už 

pirštelio. .'Ir dar
rankos didįjį pirštelį. ' ‘Vfc.

- Jurl, ar tu matai, ką tu padarei? Fui, tu begėdi tu. 
Kaip šuo koks.. .Nerėk, nerėk,tuoj aprišiu.. .Matai, kaip 
greit sutino. Btaurybė, rasl nariuką perkando...Klek čia 
reikia tokiam kūdikiui.’

- Kas čia yra? - iš virtuvės pasigirdo tetos mamos 
balsas.

- Ale tas tavo Juris,kaip koks šuo. Ėmė Ir perkando 
mano mergelei pirštelį.

- Tegu nelenda ta tavo mergelka pas mano Juruką. ČIc 
dabar gana’. Tartum jos valkas jau kažkas...

- Ale kur ji lindo,kur? Ar tu nematei,kad ji guli sa -
vo lovoje. O tas pergalvys daugiau nieko Ir nežino, Kaip 
tik kandžiotis. ; r

- Nepravardžiuok tu mano valko, aš tau sakau. Jei tau 
negerai pas mus gyventi,gali leistis,kur nori,savo lovą Ir 
valką pas lėmus l.

- Ale, (Ižele, kur tavo širdis? - pasipiktinusi,bet la - 
bal silpnu balsu Iš kitos lovos atsiliepė mamukas.

- Je, širdis.. .Visi jūs ant mano galvos. Kad Ir nebe
žinai žmogus,kur bepasidėti. Dar širdies jiems reikia...

- Ak, Jėzau, Jėzau, - dejavo mamukas, - atimk mane 
nuo šio svieto’.

O motina Ėtmė visiškai nutilo. Tiktai berišdama 
mergaitei pirštuką, šluostėsi ašaras rankove.

Pamačiusi motiną verkiant, vėl ėmė verkti Ir Ėvlkė. 
Šį kartą ne dėl pirštuko. Jai gaila motinos. Kodėl ji taip 
staiga nutilo? Al, Ėvlkė tikra Ėvalė,kalp Juralls kad sako.-. 
Juk ji pati kalta,kad jai įkando. Kam ji kvietė tą baisybę 
pas save. Ir nebekvles jo daugiau niekada niekada, ir ne- 
bežals su juo. Ji žals viena.

-Ėtme - sako mergaitė Ir glosto motinos veidą. Ji no
rėtų ką nors gero Ir mielo pasakyti, bet nežino ką.-Zi
nai ką.. .Aš jau nebeverksiu. Man jau nebeskauda. Aš ty
liai tyliai sėdėsiu lovoje, aš nesikeistu. Aš visą dieną gu
lėsiu. .. Ėtme, duok man...

Mergaitė turėjo žaisliukų. Teta Madlė buvo atnešu - 
si tokių margų Ir blizgančių popieriukų. O kai ji tuosyk at - 
atnešė, tie popieriukai buvo prlvynlotl pilni saldainių. O 
tuos saldainius teta Maldė buvo gavusi Iš mokytojo Stumb- 
ros dukterų, kurios taip pat dar mažos, bet jau didesnės 
už Ėvlkę. Teta Madlė tarnauja pas Stumbrą... ,

Matai, tas Juralls, tas baisybė, vėl buvo benorįs įlip
ti pas Ėvlkę Į lovą Ir atimti Iš jos žaisliukus. Bet dabar 
Ėvlkė pati griebė su savo sveikąja ranka Ir subraižė jam 
veidą, tam JuralluI, tam peštukui.

- E, še tau’. (
O Iš pirštelio vis dar bėga kraujas, sunkias l per skur

liuką. Ėvlkė vėl turi verkti. Ji balsiai bijo. Juk ji gali nu
mirti. Jr atsimena,© ji atsįmena,kaip mirė Jokūbėlis. Jis 
visiškai negyvai numirė Ir visiškai visiškai nejudėjo. Ir 
dėl to kad lebejudėjo, ėmė žmonės Ir Išnešė jį. Su grabu 
Išnešė, užkėlė ant vežimo, nuvežė į kapus Ir palaidojo,tai 
yra pakasė. Giltai, giliai. Ėvlkė tai žinojo, bet tada jai ne
buvo gaila. Juk ar negali būti,kad dabar Ims Ir numirs ji
nai. Ir nebejudės, visiškai nebejudės. O tada Ims Ir nu - 
veš Ir ją į kapus Ir ten pakas. ..

- Al, ai a, ai, ai’.
- Na,ko tu dabar vėl šauki? - pyksta mamukas. -Juk 

tu Juruką subraižei. O jis, matai,tyli, nieko nesako*
- Aš jai d ir pasakys lu, palaukite’. - pažada Juris.

- ' *■ - Mamuk. ar aš nemirštu?
Kotu mirsi,kam tau mirti? Ėvlkė, tu geriau kelkis , 

apsirenk, Ir vist bėkite į lauką į kiemą. Kam jums taip il
gai stuboj ktuksotl? Ar ne matote, ka Ip gražu laukei Jurl , 
Imk Ilžlkę už rankos Ir veskis. Eikite pasižiūrėkite, ką 
mama su Ėtme lauke dirba.

XX - XX - XX
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S ANTANAS TOLIS

(tęsinys

i Aplinkui įvairiose pozose gulėjo,lyg lentos , mirtinai 
’škankl itų kalinių kūnai (r, prisiploję prie žemės, godžiai 
traukė Į save žydinčios pievos gaivinantį kvapą.T te aplink 
įvairiai Išsimėtę kūnai, rodos, sakyte sakė,kad jie yra laf- 
-'mlngiaus l pasauly, kad gulėjimas minkštoje žolėje yra 
jiems viskas...

Bet tą akimirką trumpą "laimės" valandėlę sutrukdė 
nauja čekistų egzekucija. Trankydami buožėmis (r spar - 
dydamt kojomis gulinčius kalintus,kelt čekistai, žvalgyda
miesi kraugeriškais žvilgsniais, braidė tarp kai Intų,kažko 
ieškodami. Netrukus rado, ko Ieškojo. Išgąsdinti kalintų 
žvilgsniai nukrypo ton pusėn,kur,pakilę nuo žemės, čekis
tai tempė kelias aukas. Tai buvo vidutinio amžiaus žmo - 
nėe, jų tautybės niekas nežinojo. Jų rankų nykščiai ' buvo 
stipriai špagatu suveržti užnugaryje. Kalinės moterys, nu
jausdamas, kas .vyks, išbaldamos užsidengė veidus ranku 
mis Ir įkniubo žolėn, išrinktos aukos buvo tempiamos Į 
matomesnę vietą pievoje link augančių kelių medžių, kur 
čekistai buvo sustoję pusryčiauti. Pasmerktieji ėjo išvar
gusiu, bet drąsiu žingsniu,kol vienas Iš egzekutorių gar - 
slat sušuko:

- Ant keltų ’.
< Kelt atsiklaupė, bet kiti, matyt, nė negalvojo klaupti 
Ir pkllko bestovį. Iš pas luttmo apsiputojęs , čekistas, rėk
damas pakartojo Įsakymą klauptis,bet liko stovėti, kaip* 
stulpai. Tada pasigirdo bolševikiško "išlaisvinimo" šau - 
tuvų salvė Ir "Išlaisvintieji", lyg pakirsti medžiai, vienas 
po kito visu mirštančio kūno svoriu griuvo į žalią Ir kva
pią, vidurvasario pievos žolę. Sugrįžę atgal prie savo ki
tų bendradarbių, egėekutorlai, ramiausiai šnekučiuodamie
si, rūkė į laikraštį susuktą "machorką". Atrodė, kad tai, 
ką jie prieš keletą akimirksnių Įvykdė, buvo vienas Iš 
paprasčiausių kasdieninių jų darbų. Nors nė vienas iš ka
linių, gulinčių pievoje, tos balsios žmogžudystės metu ne
išleido nė mažiausio garso, bet kiekvieno veide aiškiai 
matėsi balsūs pergyvenimai - dvasios kančia. Nors dar 
ytsal silpna, greta manęs gulėjusi mergaitė, iš kurios a - 
klų viena po kitos sunkėsi karčios ašaros,tyliai kalbėjo 
maldos žodžius už tik ką žuvusius likimo brolius.
4 psl.

Kadangi mūsų apsaugos žiedas buvo labai tirštas, če
kistų budrumas nebuvo labai Įtemptas. Vieni Iš jų rūkė , 
kiti, apie kažką kalbėjosi, juokėsi, žalzdaml su savo šau - 
tuvals, treti valgė juodą duoną, užs (gerdami vandeniu (š 
savo baklaglų. Kažkoks išbadėjęs kalinys gulėjęs Iš kraš
to, maldaujamai paprašė vieno čekisto nors mažos duonos 
plutelės,bet valgęs čekistas,kaip žaibas pripuolęs prie jo 
taip pradėjo jį "maitinti" buožės (r kojų smūgiais,kad ka
linys tuojau pasruvo krauju. Būtų buvęs jis gal (r amžinai 
"prišertas", bet staiga pasigirdo komanda:

-Kelt’.
Lyg skruzdėlynas sujudėjo sustingusiais kalinių kū - 

nals padengta pieva. Vieni kėlėsi, kiti kėlėsi (r tuojau pat 
krito atgal į žolę - jėgų jau visiškai nebuvo. Stipresnieji, 
kaip Įn anydaml, stengės l padėti bejėgiams likimo drau 
gams. Berods, vis l ats įkėlė, atsįkėlė, draugų padedamas , 
Ir tas, kuris buožės smūgiais Ir spardymais ką tik čekis
to buvo uoliai "maitinamas". Neatsikėlė tik tie,kurie ne- 
perse n (aus la l tapo bolševikiškų "pusryčlų"aukomls. Po 
komandos kelti viską metę čekistai griebėsi buožėmis pa
dėti atsikelti bejėgiams kaliniams,bet tų jau niekas nera
gino keltis. ..

Mano jaunoji bendrakeleivė jautėsi dar labai silpna (r 
tik man padedant pajėgė atsikelti. Kojos jai link.., galva 
s valgo, todėl, paėmęs ją už parankės Ir stipriai prispaudęs 
prie savęs, ėjau su v įsa L Į kelią. Kiekvieno kalinio širdis 
drebėjo Iš baimės, pagalvojus, kad Ir vėl reikės po spar - 
dymų Ir buožių smūgių lietumi bėgti. Bijojau Ir aš apie tai 
pagalvoti ne tiek dėl savęs,klek dėl bejėgės mergaitės . 
Jeigu Ir toliau reikės ją nešti, tai mažiau negu už valandos 
mirtis abiem neišvengiama. Pasirodo,kad Aukščiausias 
mūsų pas Igallėjo. Kolonai išėjus į kelią, jau nebevarė bėg
ti, bet tik sparčia žingine - jautėmės be galo laimingi.

Einant žingsniu, buvo progos bent truputį apsižval
gyti o kartu Ir protas truputį ats įgavo, pajėgdamas bent 
klek galvoti. A iškali matydamas neišvengiamą galą, pra - 
dėjau žvalgytis, Ieškodamas kolonoje savo tautiečių, kurie 
buvo Išsibarstę po visą koloną, o kai kurte jau Ir mirė nuo 
čekisto durtuvo to balsaus bėgimo metu. Štai,tai šen,tai 
ten žvilgterėjęs,pamatau vieną kitą savo tautietį, einantį 
su nuleista ant krūtinės galva arba sunkia nešantį jau ne - 
bepaeinantį draugą. Vien mus m tesuprantamais aklų ženk
lais šaukiu juos galimai arčiau susiburti Ir bent keliais 
žodžiais aptarti arba bent pagalvoti apie kokį nors Išsi
laisvinimo galimumą. Daugelis tai suprato Ir tais pačiais 
ženklais atsakė,kad jie taip pat be paliovos galvoja apie tą 
Ir laukia bent mažiausios progos. Nudžiugęs širdyje, kad 

yra daug mano nuomonei pritariančių, ėmiau akylai stebė
ti mūsų apsaugą Ir jos budrumą. Čekistai ėjo kas septynl- 
dešlmt metrų abiejuose kolonos šonuose su paruoštais 
šauti šautuvais, visą laiką sekdami prieš juos einančius 
kalinius.

Mus paveja (r pralenkia begalinės automašinų,pabūk
lų Ir visokių karo medžiagų prikrautų sunkvežimių kolonos. 
"Nejaugi bolševikai bėga?" - su nustevlmu pagalvojau. 
Keista, užuot s tuntus kariuomenei re Ikallnglaus tus reikme
nis į frontą, viskas kuo skubiausiai velkama atgal Ir tik ' 
gal viena dešimtoji procento važiuoja pirmyn. Mums keliu 
einant,fronto link pravažiavo keli sunkvežimiai,kuriuose 
sėdėjo po keletą raudonarmiečių ir komandterlų.tal Ir vis
kas. Iš to sprendžlant.padėtls fronte bolševikams nepalan
ki, nors nuolat tenka girdėti čekistus tarp savęs kalbant, ka< 
girdi, "reblatos" jau visai netoli Berlyno.

Slenka balanda po valandos, badas Ir toškulys baigia 
pakirsti paskutines jėgas,kojos jau visiškai atsisako nešti 
toliau nors Ir visai lengvus, vergijos Išdžiovintus kūnus . 
Sulinkę, Iki kaulų sulysę Ir Ilgomis barzdomis apžėlę,lyg 
kokios pabaisos, vos koją už kojos vilkdami,pamažu krin
tame pirmyn, Ilgai tšsltęsusl vergų kolona. Nors Ir ne taip 
ta <klal,kaip to nelemto bėgimo metu, bet vis tik laikas nuo 
laiko še t bei ten atsitrenkia į plentą jau visiškai jėgų nete
kę kalintų kūnai,kurie,kaip Ir tie pirmieji,tuojau čekistų 
durtuvais galutinai "ataušinami", Kad tr labai balsu maty
ti čia pat žudomus, dar nesentai su mumis kalbėjusius, 
draugus, bet dėl tokių Įvyktų gausumo mūsų jausmai visiš
kai atbuko, Ir skerdimas nebesudarė tokio balsaus įspūd
žio, kaip pradžioje.

Artėjant saulėleidžiui, pamažu,kad nesukėlus varovų
įtarimo, visi lietuviai ėmėme burtis arčiau vienas kito .

Nors ėjome tylėdami,kaip nebyliai,bet ] pakankamai 
vienas kitą supratome be žodžių. Vakaras jau visai arti . 
"Kur jie mus gabens nakčiai?" - kiekvieno galvoje sukosi 
mintis. Su artėjančio vakaro gaivinančia vėsuma Ir pel - į 
kėtose vietose jaučiamu drėgnumu sumažėjo žiauriai mus 
kankiną s troškulys, Ir mūsų galvos pakilo truputį aukš -
člau. Protas pamažu pasidarė aiškesnis.

Visą laiką nekalbi Ir su vos pastebimais gyvybės 
ženklais šalia manęs ėjusi mergaitė pamažu pakėlė gulė- i 
justą ant mano peties savoauksu garbanotą galvą. Paste
bėjęs tai,tyliai paklausiau:

- Kaip? Ar bent klek geriau jaučiatės?
-O taip’. Vakaro vėsuma grąžino truputį jėgų. (b. d.) 
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težinkime Praeiti-
Dniepro arba Tanais upė, 

buvo taip vadinama dėl to, 
kad ji buvo "tenais, ten" ( o- 
ver there).

£įpiestras_ arba_Oąjus_ upė

Račo Juozas Benius
A. Lukošius (NL Nr. 10, 78) 

trumpai apžvelgia ir komen
tuoja istorijos tyrinėtojo Ch. 
L. T. Pichel knygą "Samogi- 
tia", tarp kitko sakydamas: 
"Ne tik mes, bet ir svetim
taučiai dabar turi progos pa
keliauti visais mūsų protė
vių išvaikščiotais keliais, ku
rie šioje praeities tyrinėtojo 
knygoje tartum veidrodyje, 
atsispindi. . . "

Pradėkime keliauti
Viršelio aplenkime auto- 

^^rius šitaip išsireiškia:"Kuo- 
met jūs skaitysite "Samogi - 
tia", jūs sužinosit apie Ais
čių, tautų kilmę ir jų atsikė
limą iš Mažosios Azijos (A- 
natolijos - ana toli) į cent
rinę ir šiaurinę Europą. 
Jūs sužinosite apie Geltų 
( Keltų - keltis, keltas ) ir 
Anglo - Saksų ( anglių sakų) 
kilmę."

Deja, autorius tik trumpai 
pamini mūsų protėvių iš- 

' vaikščiotų kelių pradžią, o 
visą kitą darbą palieka mūsų 
"specialistams". Juk tai ne 
jo atsakomybė, bet mūsų. Jis 
tik pirštu nurodo, kur mums 
ieškoti praeities stiprybės.

Reikėtų kreiptis į specia
listus, kurie gal išaiškintų 
šio žodžio kilmę ir pirmykš
tę reikšmę. Tačiau atsižvel- 
ginat į geriausią mokytoją, 
mūsų pačių kalbą (kuri esan
ti 4, 500 m. senumo ’.) galime 
šį tą.sužinoti.

Žinoma, jog mūsų protė
viai buvo vadinami visokiais 
vardais: getai (g z h, hetitai), 
skitai, sarmatai, aisčiai, 
rasėnai, baltai ir 1.1. Tokiu 
būdu, atrodo , Samog - itia 
reikštų Žemoji Gotija, tuo 
tarpu Skandinavija vadinosi 
Aukštoji Gotija, nors ji buvo 
paskendusi daug daugiau van
denyje, negu šiandien . Gali 
tai turėti bendro ir su istori
ne asmenybe Šamo, žinomo 
Karolio Didžiojo laikais. Ta
da išeitų, jog tai buvo Šamo 
Gotija.

Kaip ten bebūtų, tas kraš
tas buvo dalis Goti jos ( getai, 
hetai), t. y. tik viena tauta iš 
daugelio. (J. Venclova, "Se
novės Trakai ir Skitai", 1975). 
Tačiau atsakymą duoda pats 
autorius, tik pasiklausykime.

J?ra džią_ ke Įįo_

Senosios Graikijos žemėla
piai atidengia virš minėtą ir 
daugiau paslapčių, kiek tai 
liečia vardus, randamus 
"Russian Primary Chronicle? 
Ir vėl, panaudodami mūsų 
kalbą, tarsi Sezamio raktą, 
galime nustatyti mūsų tautų 
vardus, kilusius iš geografi
nių vietovių.

Samogitiansi.arba "Low
landers" ( žemaičiai) gyveno 
Van ( nuo vanduo, vandens 
šaknies ) ežero pakraščiais, 
t. y. dabartinės Turkijos ry
tuose .

Į rytus nuo šio ežero, prie 
Ararat kalno ( kur manoma 
užkliuvo Nojaus arka)., gyve
no lietuviai, kurie save va

dino aukštaičiais ("highest 
of all"). Jų vardas kilęs nuo 
aukštumų "Lietaus vandens" 
(lieti, lietus).

Šio kalno papėdėje gyveno 
latviai, arba letgals ( lietaus 
galas). Į pietus nuo Van(dens) 
ežero gyveno lugumose jot
vingiai („riders "), joja upių 
vingiais, arab. fares, t. y. 
variai, f r. chevalier, karys, 
vytis.

Į vakarus nuo Tauro, arba 
Raudonuose kalnuose, gyveno 
Rusenai (arba Rus,t.y. Ra
sėnai).

Į rytus nuo Tauro kalnų, 
jų papėdėje, gyveno Po - ru
senai arba Prusėnai^

Į šiaurę nuo Van(dens) eže
ro ir kiekį rytus, gyveno 
Celtic, .arba "risers" tauta, 
t. y. nuo saulės kėlimosi ar
ba tekėjimo rytuose (keltis, 
keltas).

Upių ir Jūrų vardai

Mūsų protėviai Tigro upę 
vadino " true river " (tikra 
upė), ir Eufratą, minėdavo 
kaip "its mind or spirit"(jos 
protas, supratęs). Tuo tarpu 
Mesopotamija vadinosi "we 
both are taken" ( mes abu 
tame, tokie).

Juodoji_ Jūra senuose grai
kų žemėlapiuose vadinama 
E uksine, bet mūsų aisčių 
kalboje Eudine reiškia "juo
das, juodinąs".

Toliau Šiaurėje ir dabarti
nėje Rusijoje Volgos upė gavo 
savo vardą iš to, kad ji "su
valgo " kitas upes, kurios Į 
ją įteka.

reiškė "oro, oras" (weather 
river).

Tuo tarpu aisčiai, kurių 
gyvenamos teritorijos plėtė
si vakarų ir šiaurės Europos 
kryptimis, Dunojaus upę va
dino Dona,” t.y. 7'duona " 
(bread river). Neveltui Done- 
nelaitis ir kiti ją taip apdai - 
navo.

Taip pat Baltijos,Jūros gar
das, priešingas Juodosios Jū
ros vardui, yra kilęs iš žo
džio "baltas". O ką bekalbėti 
apie Kąsp21ą> kuri panaši į 
"kaspiną".

Ladogos ežero pavadinimas 
nėra svetimas mūsų kalbai , 
nes tai reiškia "ledo daug, 
gana" (lake of great ice). Ir 
Dauguvos^ upės kilmė yra iš 

"daug vandens" (great waters)
Štai dar keletas kitų mūsų 

kalbai būdingų vardų, neišvar 
dintų SAMOGITIA knygoje:

Varna (Bulgarijoje), tai ne 
paukštis, o varymo laivų vie- 
(varytis, varis, varovas - ir 
net iš arabų fąris, prancūzų 
"chevalier", t. y. karys, vy
tis).

^oęlnas,, tai ne kelnės, o 
kėlinys per upę (keltis, kel
tas, keltai).

Dublin ( Airijos sostinė), 
arba "muddy bay"(sen. dumb- 
lyn.t.y. dumblynas, dumbli
na, sudrumsta įlanka).

Brest (kurių randama ke
liose Europos vietose, pvz- 
prancūzų Britany, kur išsi
liejo alyvą vežęs tanklaivis). 
Tai yra negilios vietos arba 
brastos. Ir 1.1, ir 1.1, -dai
na be galo, reikia tik mokėti 
aisčių. kalbą.

KReM 
V&ObODZ/M 
£ FRAZEOLOGIJA: 
£ Kas yra Kas (keistenybės).
£ Dėlto pasauly supuvimas siaučia,, kad žmogus pats

•
 spvo smarvės nejaučia.

Nors kietasprandžiai nuosavų bėdų neboja, bet 
W spiriasi, kai savanaudžiai ant jų sprando joja. 
A Stebėjimas kito yra normalu, bet pažinimas savęs 
a prasideda ir baigiasi tik su lig nosies galu. 
J Yra Dievo dovana girdėt, yra menas klausyt, yra 
W dorybė išklausyt, yra nusikaltimas neklausyt valdžios, 
Q yra nuodėmė negirdėt balso iš apačios.
£ Nors ir baugina žmogų pragaras po mirties, bet 

kankina jo pragaras dabarties.
™ Laimingesnis yra tas, kuris juokais savo bėdas šalin 

nuvaro, negu tas, kuris iš uodo smaką padaro.

B. Bačlūnas, Simcoe.

I

Australijos Melbourne lietuvių moterų choras,vadovaus 
jamas Danutės Levickienės, dalyvavo Pasaulio Lietuvių 
Dienų šventėje Toronte.

kestru atliekant šiuos didin
gus himnus.

Toliau seka St. Gailevi- 
čiaus kūrinys "Iš visų kraš
tų pasaulio". Diriguoja pats 
autorius. Senasis maestro

sų mylimas kompozitorius 
sukūrė, - be jokių išdarky
mų"- pasakė maestro. Na , 
ir sumirgėjo, suvirbėjo tūks
tančiais vilnelių kur nors 
Lietuvos ežerų paviršiais

■'-f ui ** ■> __ ____ " ' ’PASAULIO LIETUVIU
DIENU ATGARSIAI

— *** _

LIETUVIAIS ESAME ML S 
GIMĘ, LIETUVIAIS 
NORIME IR
BUT. . .

' — *** _

Šio himno žodžiai Ir har
monija galingai nuaidėjo 
aukštais Maple Leaf Gardens 
skliautais, Toronte, liepos 
mėn. 2 dieną.

Šiais akordais užbaigėme 
bevelk savaitę trukusią V-ją 
Pasaulio Lietuvių Dainų 
Šventę, kuri buvo pradėta į- 
valrtomls sporto žaidynėmis 
tarp lietuviškų sporto klubų, 
atvykusių net IĄ tolimos 
Australijos. Šie nuostabūs 
svečiai Iš kengūrų žemės 
patelkė pačią maloniausią 
staigmeną, nepabūgdami to
kių nuotoliu Ir puikiai pasl - 
rodydami žaidynėse. Šaunūs 
vyrai Ir moterys žavėjo vi
sus savo puikia uniforma bei 
jos emblemomis .

Mūsų mėlynas Via trauki
nys Išvingiavo Iš Montrea- 
llo Centrinės stoties vėlyvą 
bet saulėtą penktadienio po
pietę, Toronto link. Apie 6 
valandas skriejo mūsų eks
presas. Toronto žiburiai 
mus pasveikino jau apie vi
durnaktį. Į šį didmiestį sku-\ 
bėjo, vingiavo traukiniai, au
tobusai bei automobiliai Iš 
visų kraštų. Mat, Torontas 
tą savaitgalį buvo virtęs tar
si lietuviška Meka kurion 
traukė tautiečiai, ne tik že - 
me, bet Ir oru Ir vandenimis.

Skubėjome į savo paskir
tas nakvynes, nes rytoj lau
kia įtempti bandymal-gene- 
rallnė repeticija, o po to , 
vakare, juk didysis baltus 
Royal York viešbutyje.

Šeštadienis, liepos l- ojl 
Išaušo gana saulėta Ir žavi . 
Pro mūsų hotello langą, tarp 
kitų dangoraižių, ryto saulu
tėje, melsvame rūke spindi

baltutėlis CNR bokštas su 
didžiuliu svogūnu netoli vir
šūnės. Tat tor one iečių pasi
gyrimo objektas- tai aukš - 
člauslas laisvai stovintis 
statinys pasaulyje, pranešęs 
net garsųjį Maskvos televi
zijos bokštą.

Po pusryčių viešbučio 
valgykloje Išeiname pasi
vaikščioti^ po dangoraižių 
mišką. Čia oat netoli ir 
Royal York, kur apsistoję 
tūkstančiai tautiečių iš įvai
riausių pasaulio kraštų. Čia 
šį rytą vyksta ir : Pasaulio 
Lietuvių Seimas. Erdviuose 
hotelio vestibiuliuose akam - 
ba vien tik lietuvių kalba. Čia 
sutiksi tautiečius, svečius, 
delegatus iš įvairių valsty
bių. O kiek seniai nematytų 
veidų vėl teko tą rytą sutikti. 
Tačiau skubame vėl toliau, 
nes 11 vai. jau mūsų laukia 
generalinė repeticija, truk
sianti lig 4 vai. po pietų.

Vėl būriais, būreliais ėjo , 
važiavo choristai bei an
samblių instrumentalistai 
Maple Leaf Gardens link.Mes 
pasirinkome žygiuoti pėsčio

mis. Puikus oras. Gera pro
ga pasižvalgyti po Toronto 
gatves. O tenai vėl tautie - 
čiai maišosi įvairiom kryp - 
tim, tarsi Kaune ar Vilniuj 
būtum.

Pasiekiame Maple Leaf 
Gardens, kur jau draugavo 
choristai iš visokiausių cho
rų bei ansamblių. Čia mus 
pasitinka specialiai paskirti 
gidai, kurie pagelbėjo susi
rasti savuosius chorų židi
nius, o nuo čia jau judėjome 
į savo vietas, kur stovėsime 
rytoj didžiajame koncerte.

Repeticija prasideda. Da - 
lyvauja apie 1500 choristų . 
Iš anksto paskirti dirigentai 
pradeda pratimus pagal 
programą:Kanados ir Lietu
vos himnais bei Malda už 
Tėvynę. Diriguoja anks
tyvesnių 4-ių Dainų Švenčių 
veteranė Alice Stephens - 
Steponavičienė, JAV-se gi - 
muši ir užaugusi lietuviškos 
dainos puoselėtoja. Akom- 
ponuoja estų dūdų orkestras 
ESTONIA. Įspūdis yra jau- 
dinantis, girdint tokias ma
ses dainininkų drauge su or-

, JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;
BET JEIGU CERI IR MATAI. KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT), TAVO IR TAVO ARTIMOJI) 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. MES GALIME 
tau Padėti._______________________________________
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Leonui G. 366*2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
Jvašui S. 631- 6834. Henrikui N. 277-7868.

1171. IX. 20

TEL. 525-8971.
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SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
Į V A l RIOS PROGOS

gana reiklus. Jis keletą kartų 
sustabdo dainininkus, steng
damasis pabrėžti kai kuriuos 
svarbesnius punktus. Jis no
ri, kad rytoj šis dalykas iš - 
eitų tobulai, tai savaime su - 
prantama.Jam gana energin
gai akomponuoja Aloyzas 
Jurgutis. Tai neseniai iš tė
vynės atvykęs pianistas ir 
chorvedys, apie kurį dar pa
kalbėsime.

Dabar eilė ateina ir aukš
čiau minėtajam Aloyzui Jur- 
gučiui, kuris turės pravesti 
sekančias 4 dainas: . Dainų 
Dainelę - J. Naujalio, "Po 
Aukštus Kalnus"- K. V . Ba
naičio, " Siūbau, Lingau 
Paukštelis" - J. Zdaniaus ir 
" Nurimk, Sesut"-V. Jakubė- 
no.

Na, šis Chicagos Lietuvių 
Operos dirigentas pasirodė 
ne tik puikus chorvedys, bet 
ir mokantis apeliuoti į abie
jų lyčių choristus, pavarto
damas gerą dozę jumoro, kas 
paskatino mus labiau paklus
ti jo pageidavimams. Tai jau 
įgudęs masinių chorų vilkas, 
meistriškai pravedęs visus 
kūrinius. Jam akomponavo 
torontiškis Prisikėlimo Pa
rapijos chorvedys F. Krikš
čiūnas.

- Dabar, vyručiai, pasis - 
pauskit, - ateina eilė Alfon
sui Mikulskiui, kuris pra
ves 4 dainas vyrų chorui. 
Visų pirma, gerbiamas ma
estro keletu žodžių kreipia - 
si į vyrus dainininkus .trum
pai apibrėždamas savo rei - 
kalavimus.

Pradedame su Naujalio 
"Lietuva Brangi". -Šį kūri
nį dainuosime taip, kaip mū-

šie melancholijos pilni akor» 
dai. Jie veržėsi iš tūkstąąn 
tinio vyrų , choro krūtinini 
tarsi galinga upė,plačiai■••paą 
kildama į crescendo ir vėl 
nuslūgdama į pianissimo. 
Mielasis dirigentas sudėjo 
visą savo širdį į šį dalyką .

"Jau Žirgelis Pabalnotas" 
J. Dambrausko buvo dainuo
jamas gana stipriu tempu, 
eliminuojant kai kurias pau- 
zas. " Aš noriu , vyrai, Šią 
dainą dainuoti trankiai, kaip 
Karo Mokykloj", - pabrėžė 
A. Mikulskis.

Toliau sekė jo paties har
monizuota liaudies daina- 
"Už aukštų kalnų". Tai ilge
sio pilni akordai, apdainuoją 
kur nors tėvynėje kadaise 
likusias tėvų sodybas.

Užbaigiame su J. Karoso 
" Augo Sode Klevelis". Tali 
tėvynėje gyvenančio kompo
zitoriaus vyrų chorui har - 
monizuota liaudies daina. Ją 
dainuodavome sutartinėse , 
kada nors vakaro tyloj ar 
žygiuojant gimnazistų ar ka
rių gretose. Tai gal būt.po^ 
puliariausia liaudies daina ą 
dainuojama visuos tėvynės 
kampeliuose.Ji dar tebegyva 
daugelio choristų bei klau - 
sytojų atmintyse. Mielas 
kompozitorius ją gerokai ap
dirbo, išplėtė, pakeisdamas 
ne tik žodžius, bet ir melo
diją, ją stipriai sudramati - 
zuodamas. Tai , geriausiai 
nuskambėjusi vyrų ‘ choro 
daina. Už ją mūsų mielas di
rigentas bei choristai pelnė 
ilgų plojimų daugiatūkstanti
nės publikos sekančią dieną 
didžiojo koncerto metu.

(bus daugiau)

C FMB
J

LIETUVIŠKA RADbO
____  PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11,30 iki 12 vai. naktie*.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. S»onkevi?iu». 1053 Albon«l Cr., Du^Tnoy, P.O. TEL. 669-8824

PRENUMERATA $ 10.00 metam* ir $6.00 pusei metu.
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Hamilton skolinkis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) 
santaupos 
term, depozitus 
term, depozitus 
pensijų fondas 
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 
nekiln. turto pask. 914 %

Dorbo volandoi: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $12000,000.

6%

A. LUKOŠIUS
Pirmutiniame ir didžiausiame en m > a 
TORONTO LIETUVIŲ HAK A/VM1
KREDITO KOOPERATYVE ----------------

1
3

m. 8»/4% 
m. »’/«% 

9%

10%

PAGERBTUVĖS diniu kalbėtoju sutiko būti
Sušauktame Hamiltono pedagogas A. Rinkūnas iš To- 

lletuvlų organizacijų susi- ronto, o pagerbimui vadovau- 
rlnktme rugptūčlo mėn.23 d. ti B.Kronas.
nutarta atžymėti prel. dr. J. Meninę programos dalį at- 
Tadarausko 40 m. darbą,liks Hamiltono Mergaičių 
Kristaus vynuogyne bei 30 Choras Aldas, dramos teat- 
m.HamlltonoAV parapijoje, ras Aukuras,taut, šoklųgru- 
Ir 65 m. sukaktį š. m. spa-i pė Gyvataras Ir sol.Roma 
llo mėn. 22 d. Tam tikslui Masttenė Iš Chlcagos.Pak- 
Išrlnktas pagerbimo komlte- v let Ima l Iš anksto gaunami 
tas,kuris pareigomis paste - po pamaldų parapijos salė- 
klrstė: plrm.K. Mllerte/ll - je arba pas Ižd.K.Meškaus- 
tuanlstlnė mokykla/, vIcep - ką,225 W2 st.Hamilton,Ont. 
kai M.Gudlnskas /KLB Ha- L9C 3G3,tel: 385-18O3.Kvle- 
mlltono ap. valdyba/ ir P: tlmų kaina porai $25, vienam 
Masys /parapijos kom./, se
kretorius K. Baronas/sporto 
klubas Kovas/, Ižd. K. Meš
kauskas / parap. ko m lt./, me
ninės dalies vad.G. Brelch - 
manlenė/Gyvataras/lr ban
keto vad. G. Kažemeklenė 
/katal. moterų/, parapijos 
atstovas L.Klevas.

Iškilmė bus pradėta 4 vai. 
p.p.Mlšlomls AV parapijos 
šventovėje (r 5 v. v. Jaunimo 
Centre rengiamas banketas. 
Pagerbimo- pokylio pagrin-

MUSU TAUTOS ŽIEDAS 
IR PAŽIBA

Visur mes juos matome, 
sutinkame, daug apie juos 
girdime, dažnai gėrimės, nei 
didžiuojamės jų puikiais di
namiškais, ryžto kupinais 
sambūriais, įvairių mūsų 
tautinių švenčių paminėji
mais, gražiomis sueigomis . 
Stebimės jų Iškiliomis,kul
tūringai pravedamomis sto
vyklomis bei kitu plačiai iš
sišakojusiu lietuviškuoju 
jaunatvišku veikimu. Tai - 
mūsų šaunioji skautlja, vi
sur Ir visuomet mus lydinti, 
garb ingai lietuviškųjų reika
lų sargyboje vis budinti, vi
siems ryžto bei Ištvermės 
apsčiai telkianti.Tai platus , 
šakotas Ir Išeivių gyvenime 
giliai šaknis suleidęs d (nar
nai ška t susiorganizavęs jau
nų žmonių junginys.

Kasgl pagaliau beapskal- 
čtuos,klek šaunių mūsų tau-

laiku labai gausiai rašo ak - 
tuallals klausimais ameri
kiečių vietiniams laikraš
čiams. Ypatingai geras buvo 
straipsnis apie nacius ir vi
sokius žygiavimus. Adv.C . 
Kai yra Marquette Parko 
Lietuvių Namų Savininkų D- 
jos legalus patarėjas,todėl 
jis kas kiekvieną i susirinki
mą paskatina namų savinin
kus uoliai dirbti. Jis kalba Ir 
LA radio programoj. Ačiū’.

JAV LB ŠVIETIMO Ta - 
rybos pirm. Br. Juodelis š. 
m. rugpj. 29 d.LF būstinėje

asmeniui $12, 50 ir studen
tams $10.

Sveikinimus raštu prašo
me siusti sekr. K.Baronui, 
35 Weir St. N. Hamilton, 
L8H 5E7. 
o Sunkiai serga F. Butkevi
čienė. Numatoma operacija . 
e Gražiai praėjo Medžio
tojų ir NĮeškeriotojų Klubo 
Giedraitis gegužinė rugsėjo .sušaukė spaudos Ir radio at- 
10 d. Dalyvavo džiaugdamie
si šiltu rudens oru per 100 
hamiltoniečių. K. B.

NAMŲ SAVININKŲ^ D-JA 
turėtų klek stipriau veikti 
dėl kolonijos Išlaikymo.Ka
soje yra sutelkta daug tūks
tančių/apie'11/. Kai dabar 
reikia įvairios pagalbos, 
niekur nesimato jokios Ini
ciatyvos. MUMS LABAI YRA 
SVARBU IŠLAIKYTI ŠVARIĄ 
VIENINGĄ KOLONIJĄ,todėl 
reikia gyventojus RAGINTI , 
kad neperlelstų savo nuosa
vybių nepageidaujamiems

pirkėjams. Mes taip sunkiai 
uždirbome savo nuosavybes, 
kai kurie jau Ir Išmokėjome 
skolas, čia mūsų kultūriniai 
centrai Ir pastatai- NE - 
LEISKIME VISA TAM SU - 
NYKTI Ir pavirsti rajonu 
žmonių, kurie nesupranta 
grožio Ir tvarkingo gyveni - 
mo vertės. Nebereikia per - 
daug tų baliukų ruoštl- 
rūplnklmės namų Ir MParko 
ate lt imi’.

Adv.C.P.KAL paskutiniu

"Lietuvos Aidai" radijo programos pokylio programą 
pravedė t d. Vengianskas, prie mikrofono kalba advoka
tas C. Kai. Nuotrauka C. Genučio.

stovų konferenciją. Joje bu
vo diskutuotos Lituanistinių 
Mokyklų problemos, LB mė
nuo Ir Spaudos vajaus reika
lai.

S varb lauš la re Ik la rūpint Is 
valkų siuntimu į Šeštadieni
nes Mokyklas, rasti mokyto
jų, kurie galėtų mokinti visa 
nemokančius valkas lietuviš
kai, telkti lėšas mokyklų Iš
laikymui, LB Ir Švietimo 
Taryba dės visas pastan
gas Mokyklų problemai Iš
rišti apylinkėse esamose 
sąlygose.Pirm. Juodelis pa
žymėjo, kad lietuviškos or
ganizacijos padeda lietuvybei 
jaunimo tarpe Išlaikyti,bet 
yra labai svarbu,kad tėvai 
jungtus! Į valkų skatinimą 
lankyti Mokyklas .kalbėti lie
tuviškai namuose Ir kovoti 
prieš bet kokį nenorą mo
kintis. Ypač studentus ra
ginti imti lituanistines pa
mokas , nes kalba yra bran - 
gus dalykas, nieko nekainuo
ja ją Išlaikyti.

LB mėnesyje ♦ skatinti 
skaityti ir remti spaudą. . 
Mažiesiems nupirkti knygų, 
jas skaityti Ir užsakyti 
spaudą, vežti jaunimą Į ok. 
Lietuvą / ne Į lituanistikos 
kursus/,bendrauti su šeima 
Ir giminėmis.

LB skiria Lit.Mokykloms 
$40.000. Kitas lėšas sude
da tėvai Ir pačios Mokyklos, 
per parengimus. JAV yra 29 
Lituanistinės Mokyklos.

A NAUJA LIE T UV iŠ K-A RADIJO PROGRAMA

Et "LIETUVOS AIDAI"
dlAZDŽIONYTĖVeiia

Veikia : 
Pirma dienia is 
A ntradienia is 
Penktndienia is

Visos laidos 
ba nga.

Adresas- 2C.4<> West 71 -st St.
Chicago, Ill. G0629. Tel. 778^5371.

9: oo
9: oo
9:30 -10;00 va L vakaro.
iš WOPA stoties 1490 AM

-9:30 vai. vakaro.
- 9:30 vai. vakaro

G psl

MOKA: 
9 

8 už 1 m. term. dep. 
8’/2% už pensijų ir namų planų 
7’/į % speciali taup. sųsk. 
7 Vi % už taupymo s-tas 
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 20 milijonų dolerių

tos dukrų Ir sūnų patriot Iš - 
kai pavyzdingai Išauklėjo ši 
dinamiškoji Lietuvos skautų 
organizacija. Velk visi di
dieji mūsųpatrlotai veikėjai, 
visuomenininkai, valstybinin
kai savo laiku perėjo per 
šios garbingos organizacijos 
eiles Irpo to buvo jai Ištiki
mi Iki pat savo gyvenimo 
s aul ėle Idž lo.

Dar Ir šiandieną mes var
gia! besurastumėm lletuvlš - 
ką kampelį,kad Ir tol! įsikū
rusį nuo savo tėvynės įkuria
me nebūtų susiorganizavę 
lietuviškos skautljos viene
tai.

Jųttkslas visiems aiškus- 
sąvos lietuviškos kultūros 
puoselėjimas, mūsų gražiųjų 
tautinių tradicijų Išsaugoji
mas .kitiems jų perdavimas , 
gamtos meilė,prisilaikymas 
sveikų krikščioniškų princi
pų bei Idealų.

Ši didelė Ir veikli lietuviš
koji kolonija nekartą turėjo 
progos gėrėtis Ir čia stlp-. 
rial susiorganizavusiais mū
sų skautais bei jų gyva veik
la. Neaps Ir Iks Ime sakydami, 
kad tai stipriausias, skaičiu
mi gaus įaustas, tuo pačiu ir 
veikliausias organizacinis 
vienetas šioje kolonijoje , 
drąsiai žygiuojantis didžiųjų 
Ir pagrindinių organizacijų 
priekyje.

Taip jau mes su šia orga
nizacija apsipratome,susi - 
gyvenome,kad jų buvimo lyg 
Ir nejaučiame. Džiugu yra 
stebėti, kaip šios organiza
cijos nariai iš kartos į kar
tą jaunų žmonių širdin su
geba perteikti visą tai,ką 
mes turime gražaus Ir ver - 
tlW;

'lietuviškajai kalbai,kūnlūo,- 
sius ž moti Iširimo lAe alus sa
vo artimui. Tik tam jie ir 
paaukoja patį gražiausiąjį , 
brandž taus tąjį savo gyveni
nio laikotarpį.

Išvystydaml plačią veiklą, 
šios kolonijos lietuviai skau
tai dažnai dalyvauja įvai
riuose tarptautiniuose skau
tljos sąskrydžiuose, jub 11 le - 
jlnėse stovyklose, į jas pa
siųsdami atatinkamus atsto
vus, mūsų lietuviškosios 
skautljos reprezentantus.

Tiek savųjų, t lėk Ir sveti
mųjų tarpe nemažai jau dė - 
mėšlo susilaukusi jų įkurtoji 
stovyklavietė "Romuva".Tai 
gražus žmogaus ‘ rankų dar 
nesugadintos gilios gamtos 
kampelis, visą eilę metų gra
žiai pasitarnaujantis šia! or
gan izacljal.

Vasaros laike, ypač vaka
rais, dažnai čia skamba 
linksma lietuviškoji daina, 
sklinda laimingas, sveikas 
sąmojus,pala įmintas jaunat
viškas juokas. Vakaro sute
mose pasišokinėdamos žaid
žia laužo žiežirbos, veiduose 
švyti Ir spindi ugniniai 
liepsnų šešėliai.

Tarytum palaimintoji šios nuo jos įsikūrimo. Lai per 
žemės Ir šių žmonių auka , amžius plačiai garbingai

IMA: 

9’/2% už asm. paskolas

9j/į% už mortgičius

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% Įkainoto turto. Visų nartą gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sgskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
/VAIRIŲ draudos bf n drovių atstovybė

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS

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

Namų tel. 277-0814

---------  — . ------ * Namų — Gyvybės
# 4^* Automobilių
# ir O rf fr <7 * Komerciniai

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

V Bačėnas AU Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W , . Visais kelionių reikalais 

betkur pasaulyje skambintiTORONTO, ONTARIO bctk ? roo OCO1
M4R 1X4 533~3.53i

Dreslier-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tcl. 233-4446 •
• 3830 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plozo) • '

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI 

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius Siuntinius iki )93/i svarų 
gryno svorio. Turiniu ,u,davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarr.ruiame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v ryto iki 7 v. 
vakaro, leltadieniais — nuo 9 v. ryto ik, 5 v. vakaro.

IŠTAIGA Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098; Savininkai S. ir F. Janavičiai.

dūmų juostomis vis kyla į 
mėlynąsias erdves, kartu 
nešdamasl Ir šių jaunų šird
žių pačias gražiąsias svajas, 
net Iki pat aukštojo, žvaigž
dėmis žaižaruojančio pa
dangių skliauto.

Visiems mums džiugu, ir 
drauge su šauntaja Lietuvos 
Skautlja mes minime Ir 
švenčiame garbingą 6O-metį

BALFO SEIMAS vyks spa
lio 28-29 d.d. Chicagoje , 
Marquette Parko parapijos 
mokyklos salėje. Tuo pačiu 
metu vyks Ir rudeninis va - 
jus. Tikimasi, kad visi lie
tuviai jį gausiai rems. Ge
ras yra obalsls: "Balful pa
aukosi- nieko nenustosi" Ir 
žinoma, visada yra lengviau 
duoti negu prašyti.

Ė M E S I O

KĄ TIK IŠ SPAUDOS IŠĖJO MARIJOS AUKŠTAITĖS 
ĮDOMI APYSAKA "IŠEIVIJOS KELIU", 
KUR VAIZDUOJA NĖŠČIOS MERGAITĖS JAUTRIUS 
IŠGYVENIMUS, DAILININKO ROMANSĄ, IR KUNI
GUI NUOŠIRDŽIĄ, GARBINGĄ MEIL£, DĖL KURIOS 
JI AUKOJASI PER SUNKŲ SU JUO ATSISKYRIMĄ.

Knyga turi 207 psl. , kaina $5, 50. Užsakymus 
siųsti per "Tėviškės Žiburius", per D. ir B. 
Kriaučiūnų krautuvę 313 Barton St. E., Hamilton, 
Ont. ir per leidėją A. F. Navikevičių:

555 Sheppard Ave. W.#202, 
Downsview, Ont. 
M3H 2R7, 
Canada.

skamba, Ir aidas visiems at
kartoja jos pasirinktąjį gy - 
venlmo kelią Ir šūkį jaunų 
krūtinių:

D levui, Tėvynei Ir Artimui

UEEM LIETUVIU NAMAI
LN turi naują telefono li- 

niją:532-331L Visais reika - 
lais kreipkitės šiuo nauju 
numeriu.

Praeitą sekmadienį LN-e 
buvo rodoma garsinė filmą 
apie Kanados ir JAV lietuvių 
skautų kelionę ir daįyvavimą 
tautinėje skautų stovykloje 
Australijoje. Šią filmą at- 
ve žė skečias iš Australijos 
skautininkas B. Barkus.

Lapkričio 4 d. įvyks tra
dicinis LN balius ir LN Mo
terų Būrelio rengiama paro-

Lapkričio 5 d. sekmadienį 
3 vai. p. p. šaukiamas visuo - 
tinas LN narių susirinkimas.

• Vasario 16gimnazijon iš 
Toronto šiais metais išvyko 
5 mokiniai. Deja, negirdėti , 
kad būtų išvykę iš mažesnių 
kolonijų, kur nutautėti yra 
didesnis pavojus.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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BALTIC ENTERPRISES
P.O. Box 8241 

Boston, Mass. 02114 
(617) 268-8376

Kaip Jums, galbūt, jau yra 
tekę girdėti BALTIC EN
TERPRISES yra nauja lietu
vių organizacija, užsimoju
si išvystyti įvairiausių lie- 
viško motyvo dalykų gamy
bą ir prekybą visos Šiaurės . 
Amerikos ir net kitų laisvo
jo pasaulio kraštų mastu. 
Mūsų tikslas - sutelkti kaip 
galima daugiau lietuvių me
nininkų, dirbėjų, leidėjų ir 
aplamai lietuvių medžiaginės 
kultūros kūrėjų į vieną dis
tribucijos sistemą tam, kad 
skatintume juos kurti dar 
daugiau ir kad jų darbo vai-Į 
šių - lietuviškų gėrybių — 
masiniu platinimu keltume 
lietuviškąjį sąmoningumą.

Mes renkame visokiausių 
lietuviškų dirbinių ( gintaro 
papuošalų, ženklelių, audi - 
nių, drožinių, instrumentų, 

"S lipdžių, marškinėlių, vėlia
vų, sveikinimo kortelių ir 1.1.) 
gamintojus, taipgi magneto
fono juostelių, plokštelių, 
angliškų knygų apie Lietuvą 
ir kt. leidėjus į vieną būrį. 
O iš to mūsų centro jų įvai
riomis gėrybėmis aprūpinsi
me urmu lietuviškas krautu
ves ir ypač pavienius išeivi
jos lietuvius masinio-Jtatalo- 
go būdu.

Mes nesiekiame su niekuo 
konkuruoti. Priešingai, mes 
norime esančioms -lietuvių
prekyboms padėti, jas aprū
pinant gausesnėmis bei įvai
resnėmis gėrybėmis, nori - 
m© dirbėjams, leidėjams ir 
kitiems gamintojams atverti 
dar iki~šiol jų nepasiektą 
rinką, o po visą Šiaurės A-

mėriką ir kitus kraštus pa
sklidusiom lietuvių masėms 
trokštame sudaryti patogią 
galimybę per mūsų centrą 
prieinamai tomis gėrybėmis 
pasinaudoti.

Pagrindinis mūsų veiklos 
įrankis - didelis, mažiausiai 
52 puslapių spalvotas liuksu
sinis katalogas, kurio pa- 
skleisime daugiau kaip 
25, 000 egzempliorių. Jis pa
sirodys tik rudenį, nes tebe
laukiame prekių iš dar dau
gelio atsiliepti nespėjusių 
gamintojų. Jeigu būtume ap
siriboję tik prekėm, kurias 
mes patys gaminame, tai ka
talogą, žinoma, daug siau
resnį, būtume jau seniai pa
ruošę.

Vien išspausdinti tą mūsų 
planuojamą spalvotą katalo
gą kainuos tarp 20 ir 25 
tūkstančių dol. ,todėl mums 
yra labai reikalinga lietuvių 
visuomenės parama. Pir - 
miausiai kviečiame katalo - 
gą iš anksto užsisakyti, pri- 
siunčiant 2 dol. JAV ir Ka
nadoj, ( 3 dol. kitur), išlai
doms padengti. Kadangi ka
talogą leisime tik vieną kar
tą, jį papildydami laikas nuo 
laiko priedėliais, o nebe- 
naujomis laidomis, tai užsi
sakydami jį iš anksto, užsi
tikrinsite, kad egzempliorių 
gausite.

Be to, mes į katalogą pri
imame visokius lietuvių pre
kybininkų ir šiaip organiza
cijų bei pavienių asmenų 
skelbimus -a *Tai reta ' proga 
didžiuliu mastu išgarsinti 
Jūsų prekybą, patarnavimą

ar idėją. Prašome teirautis 
pas mus dėl skelbimų kainų.

Pabrėžtina, kad tokio už
mojo - visų lietuvišką inte
resą atitinkančių prekių ga
mybos bei distribucijos 
centro visos išeivijos mastu 
- dar niekas prieš mus nėra 
bandęs įgyvendinti. Todėl 
mums labai reikia tautiečių 
pritarimo bei paramos. Jei
gu kas dirba lietuviško sti
liaus gaminį ir mūsų orga
nizacija dar nėra su juo su
sitarusi, prašome skubiai at
siliepti, kad galėtume įtrauk
ti į katalogą. O iš visų lie
tuvių laukiame ir prašome 
talkos, ar tai pasiūlymais , 
ar tai geromis idėjomis, ar 
tai lėšomis, užsisakant ka
talogą, ar paduodant skel
bimą.

Reikia paminėti, kad iš - 
vystę plačią distribucijos 
sistemą, ypač lietuviškai ne
kalbančių ar toliau nuo lie
tuvybės centrų gyvenančių 
tarpe, talkiname mūsų veiks
niams bei kitoms organizaci
joms, dovanai skleisdami jų 
informacinę literatūrą, ypač 
anglų kalba. Taip pat talkina
me lietuvių spaudai, rinkda
mi laikraščių ir žurnalų pre
numeratas.

Baltic Enterprises bend
rovę šiuo metu sudaro ketu
ri jauni Bostono vyrai: Myko
las Drunga, Gintaras Karo - 
sas, Norbertas Lingaitis ir 
Rymas Manomaitis. Patys bū
dami lietuviškų plokštelių 
rankdarbių, knygų entuziastai 
manome, kad ir kitiems tau
tiečiams lietuviškos gėrybės 
kelia bei gaivina tautinį są
moningumą. Mes sudarome 
pirmąją išeivijoj progą tomis 
gėrybėmis patogiai masiniu 
būdu pasidalinti ir dėl to 
drįstame prašyti mūsų brolių 
bei sesių paspirties.

Baltic Enterprises

>4kL»KEITH building maintenance
NAMŲ REMONTAS

Taisymas stogu įvairiausi dažymo ir kiti darbai — 
Tel. 36 3- 1620.

Apie darbų sąžininga^ atlikimo teiraukitės pas 
L eoną Gurecką 366- 2548.

JUOZAS GRAŽY 
Kailių siuvėjas

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodcliuoju
« Vasaros laiku saugojimas

(Storage)

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

ST. PETERSBURG, t 
FLORIDA

’ KLUBO PIRMININKO 
ŽODIS
"Dar taip neseniai rinko

mės Klubo salėn rinkti nau
jos klubo valdybos, direkto
rių bei revizijos komisijos . 
Po rinkimų prasidėjo didieji 
darbai. Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo minėji
mas ir tuojau po to labai 
daug darbo reikalaujantis 
tarptautinis festivalis-Inter
national Folk Fair. Reikėjo 
surasti pavilijonų vadovus, 
jų darbininkus, transportaci- 
jos priemones ir 1.1. Visas 
šis darbas pareikalavo tal

kos ir daug daug darbo va
landų. NemaOa darbo parei
kalauja ir einamieji klubo 
reikalai. Per pirmus šių 
metų 6 mėnesius buvo 16 klu
bo valdybos posėdžių. Lyg ir 
nepajutome, kad jau žengia
me į antrą pusmetį. Būda
mas šios kadencijos klubo 
pirmininku, noriu pasi
džiaugti valdybos ir direk - 
torių darbštumu ir geru su
gyvenimu.
. .. Šio klubo iniciatoriai yra 
senosios kartos lietuviai. Su 
pagarba stebimės jų turėtais 
ryžtingais užsimojimais,or
ganizuojant šį klubą. Laikas 
bėga nesulaikomai. Į klubo 
reikalų tvarkymą įsijungė 
jaunesnioji karta. Iš klubo 
garbės lentos į mus žvelgia 
su pasitikėjimu seni veidai . 
Dalis jų jau iškeliavo amži
nybėn, bet kiti dar ir šian- 

1 dien sielojasi ir rūpinasi tos 
mūsų lietuviškos tvirtovės 
reikalais. Beveik kas sek
madienį matome savo tarpe 
trigubą tūkstantinlnkę V. Jo
mantienę. Kita triguba tūks- 
tantininkė V. Ainorienė dėl 
ligos jau pas mus nepasiro
do. Šios ir visi kiti tūkstan
tininkai, prie kurių prisijun
gė ir gražus būrelis ir jau
nųjų ateivių, taip pat ir virš 

"200 šimtininkų, padarė tai , 
kad mes turime St. Peters- 
burge tai, kas Čikagai yra 
Jaunimo Centras ar Ne.w 
Yorkui Kultūros Židinys.

Kviečiu visus klubo narius 
ir visas lietuviškas organi
zacijas jungtis į bendrą dar
bą išlaikyti šią lietuvišką 
tvirtovę sekančiai kartai. "

Šį žodį tarė Klubo pirmi
ninkas K.Jurgėla.
• Tautos Šventės minėji
mas įvyko rugsėjo 10 d., ku
rį suruošė LB St. Peters
burg© Apylinkė. Pamaldos 
vyko Holy Name bažnyčioje . 
Pamokslą sakė prel. Balkū - 
nas, minėjimas tęsėsi salė
je dalyvaujant šauliams Su 
vėliavomis. Dr. H. Lukaševl- 
čius buvo paruošęs i trumpą 
paskaitą, grupinę deklama
ciją atliko S. Vaškienė, P.’ 
Armonas, A. Mateika, S. Vel- 
basis ir S. Vaškys.
• Klubas ruošia rašytojos 
Birutės Pūkelevlčiūtės lite
ratūros vakarą lapkričio m- 
1 d.
• ALTos St. Petersburgo 
skyrius.buvo suorganizavęs 
ypatingai sklandų laiškų ra
šymą JAV Prezidentui, Vals
tybės Sekretoriui ir Floridos 
senatoriams Viktoro PET - 
KAUS iš sovietinio kalėjimo 
gelbėjimo reikalu. Per du 
sekmadienius pasirašyta ir

Mūsų Kredito Unijos Valdybos nariui
A A VYTAUTUI Z. KUDŽMAI mirus, jo žmonai 
Genovaitei, sūnui Vytautui,dukroms Audrai, Daliai 
ir Ramunei su šeimoms, broliui Augustinui su 
šeima ir visiems artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Lito" 
Valdyba, Komisijos ir Tarnautojai

Mūsų Kredito Unijos narei
A t A JUZJ I JANKAUSKIENEI mirus, jos sūnums 
Simonui ir Vincentui Dainiams, dukterims Louise 
Russell, Isabell Weiner, Albinai Bissonette, Anelei 
Parsons, MaryMačiukienei ir jų šeimoms bei ki
tiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia — 

Montrealio Lietuvių Kredito
Unijos "Lito" Valdyba

VYTAUTUI KUDŽMAI netikėtai mirus, jo 
žmoną Genovaitę, sūnų Vytautą, dukteris Ramunę, 
Dalią ir Audrą, brolį Augustiną ir jų šeimas bei 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime — . .

Alė ir Vytas Pakalniškiai

KRONIKA

IŠKILI JAUNA LIETUVAITĖ 
MONTRFALIETĖ

Vida Adamonytė baigė M c
Gili Universitetą aukštais

išsiųsta 870 laiškų. Tai pa
vyzdys kitoms kolonijoms- 
• Lietuvių Fondas išeivijoje 
yra pats didysis lietuvių 
švietimo, mokslo ir kultūros 
rėmėjas, skatintojas, vykdy - 
tojas ir globėjas. Kiekvieno 
lietuvio pareiga jį remti. Ne
laukite iki kas nors į jus 
kreipsis , prašydamas jam 
aukos. Čia LF reikalais rū - 
pinasi A. Ragelis ir aukas 
priima klube. Informacijos- i 
tel :343-2342.
® Klubo pirmininku kelis me
tus buvęs Albinas Karnius su 
žmona Angele išvykę buvo į 
Chicago — brolio Broniaus 
dukters vestuves. Anksčiau 
juodu buvo nuvykę į Pasaulio 
Lietuvių Dienas Toronte.

Montreal
pažymiais ir gavo Bakalau - 
ro laipsnį pasirinkusi Geog
rafijos-miestų sistemų sri
tį-

Vida siekia įsigyti Magis
tro laipsnį "Urban and Re - 
gional " planavime ir tęs 
studijas Waterloo universi
tete.

Šalia tų studijų, Vida Ada
monytė yra baigusi Pedago
ginį Institutą, įsigydama mo
kytojos diplomą ir jau yra 
šioje srityje dirbusi. Ji bai
gė Public Relations Manage
ment McGill ir dirbo Mont
realio miesto Public Rela
tions Departamente, Inter
national Cycling Competition 
kaip vertėja ir laimėtojams 
dovanų įteikėja,- taip pat ji 
Olimpiadoje sutiko užsienio 
aukštuosius svečius.

Gabi ir darbšti Vida lais
vai vartoja ,6 kalbas. Ji baį- 
gė Lietuvių Šeštadieninę Mo
kyklą, buvo aktyvi Aušros 
Vartų Choro dalyvė, mokėsi 
muzikos keletą metų pas 
sol. Elžbietą Kardelienę.

Linkime mielai Vidai Ada- 
monytei ir toliau ištvermės 
ir sėkmės atsiekti užsibrėž
to tiks 16.

NE,SPEKULIATYVINIS 
PARDAVIMAS 
už 27. 000 dolerių. —
— 3 butų (Triplexe) namas 
moderniai įrengtas — \
St. Michel, Montreal, P. Q.

Skambinti 728-1725.

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

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

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Šulinskas & Son tel. 389-0571.

kelnėms
pristatant

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COU VREUR

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

M. PHILIPPE IŽZI

SKAMBINKIT - 365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

coin /-n.,S..v.7661_A CENTRALC

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

7 6 6-2667.

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy 

'Rlehardi.kuris jau seniai I ietu vi am, patarnauj a. Darba atlieka salinlngal

1976. IX

Jettė & Frėres
VISKAS ......................moderniems NAMAMS

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

Plumbing &’Hooting kontrakrorius.

140-2« AVENUE - 366-0330

Chrysler a Monaco a Charger a Dodge a Dart 
Sport a Swinger a Special a Sedan a Trucks 
7635 Bool. Lasalle, La Salle, P.O._______________

UUREWT DAKiNEAULT
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NL REIKALAI
PADĖKA Giriūnas ALb. , Baron John,

NL laikraščiui organiza- Dagilis V., Pauliukas A. , 
ei jos ir skaitytojai yra pa - Kartis Jonas. Latvaitis And., 
aukoję ir praturtinę admi- Pareštis A. , Žukas Kazys, 
nistracijos kasą. Jiems ne- Jurkus Rimantas, Vitkais- 
delstiną padėką sutrukdė va- kas Vincentas, DranseikaP., 
saros atostogos, ir taip lai - Guobys Mykolas, Petrulis 
kas nejučiomis prabėgo. Bet Genė, Norkeliunas P., Sat- 
jie visi nebuvo užmiršti, pas kūnas P., Mačionls Emilija, 
mus jų kortotekose atžymėti Jaugelis O. , Mockus VI. , 
ir šiems geradariams padė- Geležinis P. , Povilauskas 
ka nė kiek nesumažėjusi: A. , Matukaitis VI.

(tąsa) Visiems nuoširdus ačiū. NL.
Žukauskas Julija, Vilimavi-
čius Kostas, Janeliunas S. ,

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLA

Studentų ateitininkų sto
vykla jvyko rugpiūčio mėn. 
27 d. -rugsėjo 4 d. Dainavoje. 
Suvažiavo studentai iš Įvai
rių Kanados ir JAV vietovių,

Almis Kuolas, o paskaitą 
’’ Aš ir Kristus" skaitė Lilė 
Gražulienė. Kiekviena diena 
buvp labai graži ir karšta, 
todėl popietes stovyklautojai 
praleisdavo prie Spyglio 
ežero. Kiekvieną dieną vyko

AUKSINĖ VEDYBŲ 
SUKAKTIS

M. ir K. Janulioniams, gy
venantiems Eastern Town - 
ships, netoli Knowlton, buvo 
suruoštas 50 metų vedybinės 
sukakties paminėjimas.

Tėvus mylintis ir labai 
jais besirūpinantis sūnus 
Pranas, kuris neseniai buvo 
perkeltas svarbioms parei
goms l Torontą, su savo duk
terimis suruošė jiems gra - 
žų paminėjimą.

Buvo sukviesti giminės 
draugai ir apylinkės lietu
viai kaimynai,kurių suvažia
vo apie 60.

Pirmiausia Įspūdingai su
kaktuvininkus pasveikino 
3 jaunos anūkės ir gražią 
sveikinimo kalbą pasakė sū
nus.

Po to kalbėjo ir kiti, lin
kėdami jiems sveikatos,ilgo • 
amžiaus ir prie gražiai pa
ruoštų stalų sukaktuvini n-

Kanados Šaulių Rinktinės 
»io -čio minėjimas — 
™ vėliavos šventinimas

SPALIO 7 d. , ŠEŠTADIENĮ 6,30 vai. vakaro AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE.
a) MINĖJIMO AKTAS — VĖLIAVOS ŠVENTINIMAS.
b) Meninę programą atliks Solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ ir Aušros 

Vartų Choro VYRŲ OKTETAS.
c) BANKETAS, BUFETAS, LOTERIJA, J. Rimeikio orkestras — 

"TRIMITAS".
Įėjimas — 10.00 dol.

SPALIO 8 d. , SEKMADIENĮ 11 vai. Aušros Vartų bažnyčioje Iškilmingos Pamaldos 
ir 12,30 vai. p. p. SVEČIŲ IŠLEISTUVĖS — PIETUS.

(
Dalyvavimas — 5. 00 dol.

k//\w

Maloniai kviečiami visi Montrealio lietuviai šioje Šaulių ?
šventėje dalyvauti.

KANADOS ŠAULIŲ RINKTINĖS VALDYBA

net iš V. Vokietijos, Argen
tinos ir Australijos. Iš Mont- 
realio buvo nuvažiavusios

sportas,Mišios ir būreliai : 
chorelis, laikraštėlis ir 
Žmogaus Teisių būrelis, ku-

Julija Adamonytė ir Kristina 
Mališkaitė.

Stovyklą suruošė Detroito 
draugovė, kurios p-kė Gintė 
Damušytė. Stovyklos vado
vybę sudarė: komendantas- 
Saullus Girnius SAS CV p- 
kas, berniukų vadovas - Ri
mas Čepulis, mergaičių va
dovė- Indrė Damušytė, van - 
dens sargas- Andrius Kaz
lauskas, ūkvedys Kęstutis 
Smalinskas, kapelionas- kun. 
Kazimieras Pūgevičius. sek
retorė- Kristina Veselkaitė, 
iždininkas-Saulius Jankaus
kas. Stovyklos tema-"Aš ir 
pasaulis", kurią sudarė ke
turių paskaitų ciklas:" Aš 
ir Amerika" (pristatė kun . 
Antanas Paškus ir dr. Riek 
Levy jaunas psichologas , 
" Aš ir Lietuva" skaitė Au
gustinas Idze lis. Simpoziumą 
"AŠ ir organizacija" prave
dė Gabija Juozapavičiūtė ir

ris suruošė demonstracijas 
Lansing, Mich. ( valstijos 
sostinėje), iškeliant Žmogaus 
Teisių reikalą Lietuvoje, y- 
patingai pabrėžiant Balio 
Gajausko, ir Viktoro Petkaus 
bylas. Viena stovyklos diena 
buvo pašvęsta tautiniam me
nui.

Vakarinės programos taip 
pat buvo įvairios ir įdomios. 
Pradėjome su susipažinimo 
vakaru, sekė sporto vakaras , 
psichologinės pratybos, su
sikaupimo vakaras, fuksų 
vakaras, tautinių šoldų va
karas, talentų vakaras. Šo - 
kiams grojo Rimo Kaspučio 
orkestras Romantika. Pas
kutini vakarą klausėmės 
linksmos operetės, o po to 
nuėjome prie laužo. Pirma
dieni po pusryčių pradėjo vi-, 
si skirstytis. Gaila buvo iš - j 
slskirtl, bet visi pą.ęljtądėjo I 
sugrįžti kitais metais. J. A.,

K. ir M. Januli omai

RENKU
Montrealio apylinkėje senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles išleistas Lietuvoje ir 
emigracijoje.

Petras A d a m o n i s
Tel. 722 - 3545.

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Oticst 
Suite 600

Tel: 866-8235. namų 488 - 8528

NAMAI- AP ARTMEN T Al- 
ŽEMČ-PASKOLOS

'LEONAS GURECKAS

(Lietuvi

MONTREAL WEST 1 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick ★ Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJU AUTOMOBILIU I 
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I 
MŪSU FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

D.N. BALTRUKONIS 
sisttm* - Sy'Lo Realties Ine.

445 Jean Talon W, Suite 305,Mt!.
Tel: 273-9181 Rus.737-0B4i GM

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Mnnogerju 

IEO GUREKAS

DR. V. GIRIUnIENC 
Dantų gydytoja

— • —

53 30 L*AsaoMRvtcM Buvo. 
Montreal.

Trt. 265-3536

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ 
Dantų gydytoja

— e —
1410 GUY STREET i 

SUITE 11-12
MONTREAL PQ-

Tel. 932- 6662. nomų 737- 968 1.

mu montrea! west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
J

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

kams sugiedota Ilgiausių 
Metų.

M. ir K. Janulioniai, buvę 
montrealiečiai, yra žiąomi, 
kaip labai draugiški ir mieli 
žmonės. Nors jau virš 50 m. 
kaip gyvena Kanadoje, Lietu
vos nėra užmiršę. Prieš ke
letą metų Marytė Janulionie-

nė su sūnum Pranu lankėsi 
Lietuvoje.

Vasaros metu jų ūkin su - 
važiuoja daug ir ankščiau, ir , 
po karo atvykusių Į ŠĮ kraštą 
lietuvių. Jie vienodai vi - ’ 
siFms yra draugiški, malo
nūs, visus gražiai priima ir 
pavaišina. J. A.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. -i- ■ 
M6H 1A8 • re>« 3JA-34UU

Dr. A.S. popieraitis
B.A.. M.D., C.M., M.Se.. L.M.C.C-, E.R.C.S.(C>

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

PHARMACIENS pharmacists]

M. CUSSON - R. GENpRON 
PHARMACIENS
Ouvert 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas 
7626, rue Central St.,Viile LaSalle

366-9742

365-0505

ADVOKATAS

C. 1. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE « GYVYBE

8 psl.

R. J. iSganaitis, BA, BCL

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 P/ace Vi/ie M<ri«, 

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER,BJU, B.C.L.
168 Notre Dome Street E. Seife 205. 

Tel. 866-2063; 866 2064

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL. 727-112D Namų 376-3781

Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKE LIONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

AKTYVAI — virš 15 milijonų 
MOKA Už: 

term, indėlius 1 metų 83/t%
pensijų ir namų s-tas 8’/2%
taupomąsias s-tas 7 Vi %
depozitų-čekių s-tas................... 6%

10-3
10-3

KASOS VALANDOS 
Pirmadieniais 

Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta 

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais 

Skyrius

DUODA PASKOLAS: 
asmenines 
nekiln. turto 
investacines

10-8
10-8
9- 1

9.30-1
ANAPILYJE veikia sekmadieniais

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

9’/2%
9!4%

10%

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

LEFEBVRE & ROBERT
AMtUSUMfNr - MIMNirUM

PARDAVIMAS

įvairiu

BALDŲ 

PER 

KRAUTUVĖS

3

AUKŠTUS

e Užeikite ir įsitikinsite, kad Įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRALE :r 4e AVENUE 363-3887 
( 7043 CeNTRALR 300-1282 [DECORATION)

A to n t ren lio Lietiniu Kredito Ihiifo
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL., QUE.H4E 2A8,

Telefonas: 766“5827

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas ..... 6.0 %
Taupomąsias s-tas 8.25 %
Pensijų planas 8.5 %
Term. ind. 1 m. 9 %
Term. ind. 2 m. 9.25 %
Term. ind. 3 m. ...................9.5 %

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ....................................10.5%
Nekiln. turto ............................. 10.0%
Čekių kredito ...............................12.0%
Investacines nuo ........................ 10.5%

i
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 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 H 2.45 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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