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SUNKIAI VYKDOMI

Talka Viduriniuose Ry
tuose taip lengvai neateina , 
kaip buvo tikėtasi.

Syri ja tiesiai atmetė Camp 
David susitarimus ir dėl 
naujų neramumų Lebanone . 
kaltina Izraelį už krikščio - 
nių gynimą Beirute.

Syrija kaltina krikščionių 
miliciją už kovojimą su Sy - 
rijos taikos prižiūrėtojais 
krašte. Kaltinamas Izraelis 
už "eksploatavimą situaci
jos" Lebanone, kad galėtų 
dominuoti Vi d. Rytuose.

MASKVA NUSIBODO
Onassis duktė Kristina, 

tėvo laivininkystės įpėdinė, 
neseniai sukėlusi triukšmą 
netikėtai ištekėdama už lai
vininkystės specialisto Kau- 
zov’o Maskvoje, staiga pasi - 
prašė leidimo gyventi Švei
carijoje, A-v;:’-'-'

Kai kurie Arabų kraštai, 
griežtai nusistatę prieš ko
munizmą, ^pareiškė, kad jie 
nori atsisakyti daugiamilijo
ninių kontraktų su Onassis 
laivininkyste, jeigu jos ryšys 
su Maskva nebus netrauktas .

Ji pasitarusi su British 
Petroleum, Texaco ir Shell , 
nutarė prašyti leidimo gy
venti Šveicarijoje. ■

Spauda tvirtina,kad prie to 
jos nutarimo prisidėjo tai , 
kad Maskva jai per nuobodi/ 
nors ji ir mylinti savo vyrą. 
AbuKauzov'ai pat virti no, kad 
jų vedybos neturi problemų. -

Politika, meilė, turtai-kas 
per kokteilis, ypač, jei jis 
maišomas Maskvoje. . •

Serge Joyal yra Quebec’o 
Liberalų Partijos vice-pre
zidentas.

Jis pasižymi išsamiu įsi
gilinimu į problemas, nėra 
"kabinetinis" intelektualas. 
Mėgsta meną, sportą, mėgs
ta ir fizinį darbą.

Kai kurie kritikai sako, 
kadjis būtų puikus "National 
Assambly", bet ne Montrea- 
llo meras.

Serge Joyal susitinka apie 
10-12 įvairių grupių kasdien, 
ir nori užsitikrinti, kad tik - 
rai galėtų Montrealio mies
tui atnešti konkrečių, nau
dingų pasiūlymų.

INDIJA KENČIA
Indija kenčia ne tik dėl 

perdidelio žmonių skaičiaus, 
nešvaros, maisto trūkumo, 
prietarų, bet, šalia karščio,ir 
kitų gamtos žiaurumų.

Paskutiniu metu potvyniai 
per dvi savaites Vakarų 

'Bengale 2 mil. gyventojus 
paliko be pastogės, ir 687 
žinomi žuvę. Apie 200 jav 
mirė nuo choleros ir kitų II- 
gų-

Marc Lalonde

BENDRUOMENYBĖS

SAVAITGALIS 
MONTREALYJE

Padėkos savaitgalį vyk. 
du dideli susibūrimai :tradi- 
cinė metinė Alcoholics Ano
nymous organizacijos Kon
vencija, kurion šį rudenį su
važiavo apie 6. 000 žmonių iš 
visų Kanados ir JAV vieto - 
vių. Tai buvo jau 20-asis 
toks dvikalbis suvažiavimas, 
užsitęsęs ilgąjį savaitgalį ,
Queen Elizabeth viešbutyje , 
Montrealyje.

Vien Montrealyje AA or
ganizacijos grupių priskai - 
tomą 400. Bendrai, šios gru
pės narių(kurie atėjo į pro - 
tą ir pasirinko savęs nenai
kinti alkoholiu),yra virš mi
lijono.

Kitas nepaprastas susibū
rimas, sutraukė tarp 70-100. 
000 dalyvių. Tai buvo pir - 
mosios Grand Prix automo
bilių lenktynės Montrealyje , 
Notre Dame saloje, Parodų 
vietovėje.

Lenktynių kelias buvo gana
siauras ir sunkus apsilenk
ti. Dėl viso pikto .pakrantė
je budėjo nardytojai, jei ko - 
kia nors mašina staiga atsi - 
durtų vandenyje. Lenktynės , 
vis dėl to, praėjo laimingai , 
be avarijų.

MERO KONKURENTAS?
Ateinantiems mero rinki

mams, iškilo naujas kandi 
datas: Joyal Serge, 33 
amžiaus, eum Įaudė baigęs 
teisės mokslus, ekonomijos- 
politikos mokslus, turįs 
"Master"laipsnį filosofijoje. 
Jis yra prezidentas kelių A- 
kademinių Sąjungų, muziejų-

ATSAKYS į SVARBŲ
KLAUSIMĄ

Quebec o premjeras Rene 
Levesųue užtikrino spaudą,

kad šią savaitę duos konkre
tų ir precizišką atsakymą į 
klausimą, koks yra PQ sie
kiamas "Sovereignty-asso
ciation"- savivaldinis bend
ravimas. Nors premjeras 
davė suprasti, kad toks api -
brėžimas,kurį jis žada duoti < 
būtų vienlntėlė konstitucinėj 
formulė, nedaug naujo iš jo pirminf 
paaiškinimų tikimasi.

Montrealyje tuo tarpu fe. ^ck 
ralinis ministeris Provin
cinių - Federalinių Santykių 
Reikalams Marc Lalonde 
pristatė naują knygą, kurioje 
detaliai išdėstytos nepri
klausomo Quebec o prob
lemos ekonominėje srityje . 
Ši knyga, pro federalistinė, 
yra antroji, paruošta finansų 
departamento Ottawoje.

Quebec'© Kabineto minis
terial Parizeau ir Morin pa
reiškė, kad jie labai paten
kinti, kad tokia knyga išleis
ta, nes tai parodo, kad fede - 
ralinė vyriausybė rimtai 
žiūri į savivaldinį bendra
darbiavimą. Iki dabar Otta-

i*tB VALDYBOS POSĖDIS 
•.& Rugsėjo 16 d. Jaunimo

Centre, Chicagoje pos ėdžia- 
vo PLB, PLJS, JAV Ir Kana
dos LB valdybų pirmininkai 
Ir nariai. Dalyviai buvo su-‘ 
pažlndlntl su naujosios PLB 
valdybos atliktais darbais , 
Jaunimo Kongreso rengimu 
ir pas įtarta dėl ateities PLB 
darbų linijos Ir vykdymo. Su
tarta plėsti Ir stiprinti lie
tuvių švietimo, kultūrinę,po
litinę Ir kitokią veiklą, nes 
PLB V-sis seimas Toronte 
įpareigojo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę dar daugiau 
rūpintis Lietuvos .laisvinimo 
darbų koordinavimu Ir tauti
nės gyvybės išlaikymu. Daug 
darbo ir lėšų pareikalaus a - 
teinančiais metais Vakarų 
Vokietijoje įvyksiantis IV- Is 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas. Kanados LB pa - 
žadėjo Kongresui surinkti 
1O. OOO dol. tr JAV LB 80.

•O dol.
?osė^lį pravedė PLB V-bos 

VytąųuMūTta-^'
mantas, dalyvavo PLB Vai- miegu. Kokia tai mūsų tau- nas, J. J. Lekas tr J.Aušro 
dyba—vykd. vlcep. Vaclovas tal Sėda, o ypatingai mums , tas, viso $ 105.
Kleiza, Antanas Juodvalkis , pabėgusiems į Vakarų kraš- 
Dalna Kojelytė, Saulius Kup- ^us. Tuo tarpu mūsų dtdvy- neseniai tragiškai žuvusio 
rys, dr. Algis Paulius, Romas rlaI broliai kovoja, žūsta ir JuozoBelecko prisiminimui, 
Sakadolskls, Mečys Šllkattls 
PLB Garbės Teismo pirm, 
dr. Juozas Sungalla, PLB 
Kontrolės Komisijos pirm. 
Vytautas Kutkus.PLJS pirm. 
Gabija Juozapavičiūtė, JAV 
LB Tarybos pirm. Raimundas 
Kuduk te, JAV LB Krašto V - 
bos pirm.Algimantas Gečys, 
JAV LB Švietimo pirm. Bro- kovotojų dabar įrašė Dau
nius Juodelis, JAV LB Krašto manto Lukšo vardą. 
Valdybos vlcep. Modestas Ja
kaitis, Kanados LB Krašto 
Valdybos pirm. Jonas Simą- Žiogai įstojo į Tautos Fondo 
navlčlus, Kanados Jaunimo

- ......   si------------
Nauji nariai ir jnakal:

776. Krištolaitis, Juozas ir
Gailė ; .

777. Lubinskas, Jonas
778. Daumanto-Lnkšos vardo

įamžinimui
779. Rukšėno, Gedimino 

atmin.
Pyragius, Juozas
Žiogas, Domas
Žiogienė, Juzė

780.
781.
782.
783. Belecko, Juozo atmin.
784. Staniuvienės, Elenos

atmin. 1
785. Stankūno, Stasio testa

mentinis palikimas

Įnašų papildymai: 
23. KLB Otavos apylinkė

Diržys, Antanas 
Tanner, Jūratė 
Anderson, Juzė 
KLK Moterų Dr-jos 
Delhi skyrius

282. Vaitkūnas, Petras 
332.
345. Dragūnevičiaus, Petro

60.
205.
222.
272.

Strodomskis, Julius

iki

441.
atmin.
Kaziukonis, Bronius

Neteku? nuoširdaus moat- 
reallšklo /mirė Callfornljo - 
je/G. Rukšėno draugai ir pa - 
žįstaml vietoje gėlių, savo 
aukomis jt> atmintį įrašė į 
K. L. F. Aukojo montreallš- 
klal: kun. A. Petraitis, A . 
Daugėla v Ič lūs, dr. P. Luko
ševičius, M. Juodviršis, P. 
Gerhardas, J. Gražys, B. 
Staškevičius, A.Jonells,dr . 
J. Maltška, J.Adomaitis,P . 
Baltuonls, J. Adomonis, P . 
Gudzlnskas; torontiškiai- A. 
A. Šmlgelsklat, Z.B.Ščepa- 
navlčlat, N. V.Draugeliai, F . 
P. Demanuel, M. V. Mlcetkal, 
J,. V. Ignalčlal ir K. Lukošius.

Londono ir apylinkės lie
tuviai1 neteko dviejų puikių 
vyrų. Fondo nario atminimą 
pagerbdami, draugai savo 
aukas įnešė į Fondą:A.E. 

šla- Petrauskai, K. J. Valaičiai ,

$ 100 
1000

100

350
100

1000
1000

100

500

1000

$3600 
200 
120 
105

525
200 

2500

205 
500

. Daugelis mūsų ateivių šia- Petrauskai, K. J. Valaičiai , 
me krašte užmigo "mtlžtho"*j.E. Bersėnaf, P. Vatttekjū“

Nuoširdumą parelkšdaml

kenčia vergystę. Mes krau- apllnklnallkalmynal Ir drau- 
name turtus- nesvarbu nei 
Tėvynė, net jos padėtis.

Gražus Hamiltono S.L.A. 
-72 Kuopos užsimojimas - 
įamžinti visus mūsų tautos 
žuvusius kovotojus,kenčian
čius kalėjimuose bei Ištrė
mime. Tarp kitų įamžintų

50 vedybinių metų sukak
ties proga Domas ir Juzė

eiles, įnešdami kiekvienas

gal įrašė jį į Fondo narių ei
les. Aukojo: K. J. Valaičiai , 
J.E. Bersėnal, J.Lekas,E . 
Keburls, J. Brazlauskas, J . 
Lukša, E. Petrauskas, J. 
Aušrotas, O.K. Grlntal Ir V. 
Gudelis.

Gimtadienio proga J.Stro
domskis padidino savo įnašą 
$5OO.- Fondas jį sveikina Ir 
dėkoja. Būtų labai gražus pa
protys, jei Ir daugiau mūsų 
lietuvių švęsdami savo šel - 
mos šventes- atžymėtų jas

wa visai net negalvojusi apie Sąjungos pirm. Paulius Kuras P°tūkstantinę. Fondas svel- 
tokį eventualumą ir neanali- ras Ir JAV LB Vidurio Vaka- ^lna *;os gražios sukakties 
zavusi, kaip tai galėtų būti rų apygardos p Ir m. Kazys proga Ir dėkoja už padarytus 
įgyvendinta. Laukaitis. įnašus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės su kraštų valdybų atstovais, posėdis, įvykęs rugsėjo 16 d. Chicagos Jauni
mo centre. 1$ kairės (pirmoj eilėj): Kontr. kom. pirm. V. Kutkus, Vis. reik, tarybas pirm. Auėia Zen, 
PLB pirm. Vyt. Kamantas, sekr. D. Kojelytė, Pas. Liet, jaunimo s-gos pirm. Gabija Juozapavičiūte; (antr. 
dt^:PLB vlcepinn.V.Klelza, Garbės teismo pirm. dr. J. Sungaila, JAJV LB vald. pirm. A Gečys, vicepirm,

Jakaitis, Vid Vak. ap. pirm. K. Laukaitis, šviet. vicepirm. B. Juodelis; (treč. eit): PLB sekr. A. Juod
valkis, Kanadps LB pirm. J. Simanavičius, Kanados jaunimo sąj. pirm. P. Kuras, JAV LB tarybos P1™1- 
R Kudukis PT .R vicepirm dr. A. Paulius, vicepirmininkai R. Sakadolskls ir vicepirm. S. Kuprys irutėms 
, -v, Nuotr. Jono Kuprio

A1U aitis.

mūsų Fonde.
Wlnnlpegtškls Stanius Le

onas įrašė savo žmonos vie- 
nerių metų mirties sukakties 
proga ją į Fondo narių eiles. 
Fondas užjaučia Ir dėkoja.

Visus narius, papildžiu
sius savo įnašus,s velkina me. 
ŠI vasara buvo pulki įnašais, 
taipgi Ir naujais nartais.Vi - 
stems nuoširdus ačiū’.

Mieli lietuviai, nepamirš
kite Kanados Lietuvių Fondo 
savo testamentuose’.

K. L. F. Valdyba f t r 
SIŪLO SANKCIJAS

Reikšdamas savo pasipik
tinimą Sovietų Sąjungos teis
mais ir V.Petkaus nuteisimą 
vadindamas tragišku, kong - 
resmanas Marty Russo savo 
laiške Altos pirm. dr.K. Bo
beliui kelia mintį, jog reikė
tų pasvarstyti apie ekonomi
nių ir mokslinių sankcijų 
panaudojimį prieš Sov. Są
jungą, siekiant, kad ji imtų 
gerbti Žmogaus Teises.

•
LAIKRAŠTIS LAUKIA JŪSŲ I

N L-va naujiems skaitytojams 
siuntinėjama už pusę prenu • 
meratos kainos'. Laukiame 
užsisakymo su pinigais IN L’ Spaudos vakaras Toronte, spalio ss d.
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V-jo PLB Seimo Nutarimai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės V-sis Seimas,susirinkęs 

birželio 30-liepos 4 dienomis Toronte, Kanadoje .dalyvaujant 
atstovams iš Argentinos, Australijos, Didž. Britanijos, JAV - 
bių, Kanados, Kolumbijos, Prancūzijos, Urugvajaus, Veneęue - 
los, V. Vokietijos ir N. Zelandijos, pareiškia savo nusistaty-
mą šiais klausimais:

JAUNIMO REIKALAI
1. Seimas ragina PLB Val

dybą visomis išgalėmis rem
ti IV -tą Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą, kuris 
įvyks 1979 m. Europoje. 
Kongresui lėšos telkiamos 
bendrai PLB Valdybos ir 
PLJ Sąjungos.

2. Seimas siūlo PLB Val
dybai sudaryti PLB Konsti
tucijos keitimo komisiją rei
kalingiems papildymams pa
teikti.

3. Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungos prašomas, 
Seimas pritaria, kad PLB 
Garbės teismo ir Kontrolės 
Komisijos kompetencijos bū
tų išplėstos ir Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungai.

4:"Seimaš pritaria Jauni
mo pastangoms, kad 1980m. 
Maskvoje įvyksiančioje olim
piadoje okupuotos Lietuvos 
lietuviai sportininkai būtų 
vadinami lietuviais ir kad jų 
pavardės būtų tariamos lie
tuviškai.

5. Seimas nutaria, kad PLB 
Valdyba, nustatydama ai
stovų skaičių kraštams, re
komenduotų Kraštų .Bend
ruomenėms į savo Krašto

visai uždarytos.Mes žinome.
SPALIO 28-OJI Mažiausias vaikas žino, kad
Ši data labai svarbi tiems, su viena koja netoli tenušo- 

kurie supranta spaudos, lie- kuosi. Su viena ranka, ne ką 
tuviškos spaudos išsilaiky- ten nudirbsi. Su viena akla 
mo reikšmę išeivijoje. tik vieną pusę matysi, su

Šiandieninė spauda išeivi- viena ausia,' tik šiek tiek 
joje merdi. Ypač toji, kuri 
daugiau yra bešališka, ne 
srovinė, ne fanatinė.bet ku - 
ri turi duris atidariusi vi

girdėsi. Taigi ir su vie
nu laikraščiu Kanadoje tik 
viena tam tikra grupė vien
pusių džiaugsis, kiti gi pasi-

siems lietuviams išreikšti 
savo nuomones. Srovinė 
spauda, daugiau ar mažiau 
yra fanatiškai nusiteikusi. 
Tokioje spaudoje kritikos ar 
atviro pasisakymo nėra.

Gal būt vienintelis laik
raštis išeivijoje - tai "Ne
priklausoma Lietuva",leid
žiamas M ontrealyje, leidžia 
pasisakyti, net ir tada, kada 
skaitytojas rašo prieš re
dakciją, ar prieš to laikraš
čio leidėjus.Kiti laikraščiai, 
kaip jau aukščiau pasakiau , 
nesiduoda kritikuojami ir 
vengia opozicijos ir, gal no - 
retų vieni egzistuoti.

Kas būtų, jei krašto vald
žią sudarytų viena partija, 
kaip kad būna diktatūriniuo-
sė kraštuose. Kas būtų, jeigu nam, kuris tik atvyks, nes - klausomos valstybės Lietuvos Lietuvos teritorijos į A. Hit- kėjus, Vilką, LB, diploma-
viešpatautų viena partija, o varbu iš fabriko,farmos,ar egzistenciją, jos vyriausy- lerio valdomą Vokietiją. Ber- tus, redaktorius, korespon -
kitos būtų nelegalios, arba iš patogaus sosto. Laukiame bės narius, o ypač preziden- lyno vyriausybė A.Smetonai, dentus ir patį Liudą Berželį
2 psl.

Redaktorių* Pr. P aukštaiti*

atstovų tarpą įtraukti ir 
Krašto LJS Valdybos pirmi
ninką arba jo atstovą pagal 
to Krašto rinkimų tvarką.

SPORTO REIKALAI
| . •

1. Seimas sveikina Siau
rės Amerikos Lietuvių Fizi- 
nio Auklėjimo ir Sporto Są
jungos ir Australijos Sporto 
Sąjungos ryžtą įsijungti į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę 
ir tapti organine PLB dalimi.

2. Seimas nutaria, kad 
PLB Valdyba kooptuotų vieną 
narį specialiai sporto reika
lams ir rekomenduoja, kad 
Kraštų ir apylinkių valdybos 
padarytų tą pat. \

3. Seimas skatina spor
tuojantį jaunimą stiprinti vi
sose sportinio veikimo sri
tyse darbštumą ir pilniau į- 
sijungti į bendrą kultūrinį ir 
tautinį išeivijos gyvenimą, o 
per sportą palaikyti ryšius 
ne vien tik tarp įvairių kartų, 
bet ir tarp atskirų kraštų lie
tuvių, siekiant įgyvendinti 
sportinio solidarumo ir as-
mens auklėjimosi pradus, 
grindžiant tauriu lietuvišku 
elgesiu.

ges neutralaus, tolerantiško 
laikraščio.

Visa tai torontiečiai labai 
gerai supranta, todėl šiais, 
kaip ir keliais praeitais me
tais, spalio 28 dieną vakare 
ruošia laikraščiui "Neprl,- 
klausoma Lietuva" parengi
mą. Remkime šį laikraštį 
save atsilankymu. Remkime, 
kad butume visapusiški ir ne- 
fanatikai.

Rengėjai kviečia jus, Lon
dono geradariai,St. Cathari
nes rėmėjai, Hamiltono 
darbštieji ir visi amerikonai 
iš visų kampų ir kampelių. 
Nesididžiuokite, kad jūsų do
leriai brangesni, nes mūsų 
torontiečių širdys labai, la
bai šiltos ir atviros kiekvie-

PANORAMA
PENKIOLIKTAS LAIŠKAS 
IŠ AMERIKOS

Teisiami "karo nusikaltė
liai"

1. Jau prieš kelis mėne
sius buvo pradėta byla prieš 
ukrainietį FeodorąFedorenkc 
kaltinamą buvusį sargybinį 
Trebltnkos naikinimo lage
ryje, Lenkijoje. Byla prasi
dėjo nuo to, kad kažkoks jo 
"tautietis" Hanuslak parašė' 
Ir New Yorke Išleido brošiū
rą "Lest we forget", kurioje 
jis aprašinėja,kaip žydai bu
vo naikinami Trebllnkos la- 
geryje.Kalp vieną Iš tų kan
kintojų jis įvardino Fedo
renko. USA Imigracijos Ir 
Natūralizacijos įstaiga tuoj 
atkreipė dėmes į Ir prieš Fe
dorenko pradėjo apklaus tnė- 
jlmus. Tuoj atsirado liudi
ninkų, "mačiusių Ir žlnanėU/' 
kad Fedorenko tikrai buvęs 
toks nusikaltėlis. Jie prida
vė, kad daug daugiau apie jo
nustkalttmus žino žydai, da
bar gyveną Izraelyje.

Amerikos valdžios lėšo
mis tš Izraelio buvo iškvles- 
tlkell tokie liudininkai, kurie 
Ir stojo prieš teismą Fort 
Lauderdale, Floridoje, kur 
šiuo metu F.gyvena. Teis
mui pirmininkavo teisėjas 
Norman C. Roettger, kuris 
prieš tai jau buvo apklaus! - 

Bendro posėdžio metu. Iš kairės Kanados Jaunimo Sąjungos pirm. P. Kuras, PLJS 
pirm. G. Juozapavičiūtė, PLB vicepirm. R. Sakadolskis, ir PLB sekretorius A. 
Juodvalkis.

prie tų atvirų durų Lietuvių 
Namuose Toronte.Kartu pa- 
klausysim ir pamatysim pui
kios programos. Pasivaišin
sime ir prie geros muzikos 
pašoksime.

Su nuoširdumu Jūsų 
Bernardas Naujalis

Toronto, Ont-

PARTINĖS SĄSKAITOS
Negražu mums patiems 

niekinti didžiuosius Lietuvos 
vyrus, karalius, kunigaikš
čius, vyskupus, ministerius 
ir net prezidentus.

"N. L. "Nr. 37 tūlas Liu
das Berželis išniekina, iš
kritikuoja buv. Lietuvos I-jį 
ir Paskutinį (?) prezidentą 
Antaną Smetoną.

Pirmiausia matosi, kad 
Liudas Berželis nėra sijai - 
jhvęs valstybinės, konstituci
nės ir tarptautinės teisės ( o 
gal užmiršo?).

Straipsnio "Iš didelio raš
to išėjo iš krašto" turinys 
primena "Tiesos", "Tarybų 
Lietuvos "straipsnius po 1940 
-VI-15 SSSR okupacijos. Jų 
tikslas buvo suniekinti Nepri-

tą Antaną Smetoną, kadangi 
jis pasitraukė protesto var
dan į laisvąjį pasaulį skelbti 
dideles neteisybes, klastas, 
kurias SSSR padarė, sulaužy
dama Lietuvos — SSSR sutartį 
1920-VII-12, kuria Kremlius 
( Leninas ) atsižadėjo Lietu
vos žemių visiems laikams. 
Gi Lietuvos vyriausybė 1939 
— 1945 m. kare paskelbė ne
utralitetą, kaip Švedija, Lat
vija, Estija, Danija.

Pagal 1938 m. Konstituciją 
Lietuvos valstybė buvo pri - 
pažinta beveik viso pasaulio 
valstybių ir ten turėjo savo 
diplomatijos atstovus.

Lietuvos Prezidentas, kaip 
neutralios 1939-1945 m. kare 
valstybės galva pasitraukė iš

nėjęs keliolika liudininkų, 
liudijančių F. naudai, kurie 
paliudijo, kad F. yra puikiau
sias žmogus Ir, gyvendamas 
Amerikoje, nepadarė nė ma
žiausio nusikaltimo. Dabar 
Iš Izraelio iškviesti žydai 
liudijo, kokių baisumų buvo 
pridaryta toje Trebllnkoje . 
Tačiau, kai teisėjas vieną tų 
liudininkų paklausė, jei jis 
buvo Trebllnkoje Ir pažįsta 
F., tai ar galėtų parodyti , 
kuris Iš salėje sėdinčių yra 
tas nusikaltėlis. Liudininkas 
pirštu dūrė visai ne į tą 
žmogų. Kitas toks "liudinin
kas ", paklaustas, ar jis pats 
asmeniškai matė, kad F. Iš
darinėjo tokias žiaurybes , 
atsakė, kad pats ne matęs,bet 
girdėjęs lageryje taip kal
bant.

Pradėjus teismo posėd
žius, prie teismo rūmų susi
rinkę Jewish Defence League 
nariai suruošė demonstracl-
jas, šūkaudami " Gana žy
dų kraujo’.Mlrtls Fedoren- 
kal’.", Ir pan. Fedorenko pri
sipažino, kad jis tarnavo ta
me lageryje sargybiniu, bet 
sargybą ėjo tik Iš lauko Ir 
kas dėjosi viduje, jis nežino. 
Jis .tarnaudamas Sovietų ar
mijoje, buvo vokiečių palm - 
tas į nelaisvę Ir priverstas 
dirbti tokius darbus, kokių

vokfečtal iš jo/ ir kitų be
laisvių/ reikalavo. Jei jis 
būtų atsisakęs, jis pats būtų 
buvęs patalpintas į panašų 
mirties lagerį. O atvykęs į 
Ameriką Ir gaudamas Ame
rikos pilietybę, tai nuslėpęs , 
bijodamas, kad nebūtų grą
žintas į SovietIją. Teisėjas 
Roettger nusprendė, kad jis 
neturi jokių rimtų įrodymų, 
kad F. būtų padaręs kokių 
nusikaltimų, Ir kad jis jam 
Amerikos pilietybės neatims* 
Tačiau jis leidžia gederall- 
nėms įstaigoms per du mė
nesius iškelti apeliacinę by
lą. Vos tik taip paskelbus , 
Jewish Defence League pra
nešė, kad teisėjas šališkas, 
kad jis slepia nusikaltėlį Ir 
kad jie jam Iškels "Impeach
ment" bylą. Bet teisėjas 
nenusileido Ir pasiliko prie 
savo nutarimo. Tačiau Fe
dorenko, patartas savo advo
kato, Fort Lauderdale aplei
do Ir kažkur slaptai gyvena , 
bijodamas,kad žydai jam ne
padarytų "savo teismo",kaip 
kad jie neseniai padarė t su 
latviu Boleslovu Matkovskll 
gyvenančiu New Yorko apy - 
llnkėse. Prieš Malkovsklu, 
taip pat yra užvesta byla, kad 
jis prisidėjęs prie žydų nai
kinimo Rygos ghetto. Nors 
byla nebaigta ir nežinia, kuo 
ji baigsis, bet žydai jau pa
darė "savo teismą ":prleš 
maždaug mėnesį Malkovskls 
savo name buvo apšaudytas 
Ir sunkiai sužeistas.

"Daily Sentinel" Friday evening, june 16, 78 nuotraukoje, 
dr. Josepn Kazak su žmona ir kairėje pagerbimo orga
nizatorė Mary Lou Kernan.

kaip Lietuvos Prezidentui, 
siūlė dėtis kaip sąjungininkui 
Vokietijos ir eiti kariauti 
prieš SSSR. Atseit, sulaužy
ti paskelbtą neutralitetą.
Lietuvos prezidentui A. Sme
tonai buvo siūloma apsigy
venti Vokietijoje, bet jis at
sisakė, išvyko į Šveicariją 
(neutralų kraštą), o galutinai 
atsirado JAV su sąlyga, kad 
gyvens kaip eilinis emigran
tas, pilietis, neveiks kaip 
Lietuvos Valstybės Prezi - 
dentas.

Norint, galima suniekint 
lietuvių tautos veikėjus, vi
sus tris prezidentus, Vytau
tą Didįjį, Mindaugą, visus 
vyskupus (kurie kalbėjo len
kiškai), visus dabartinius vei

2. Daug kitaip vyko byla 
Chicagoje prieš lenką Frank 
Walus. Jis taip pat buvo ap
kaltintas, kad karo metu bu
vęs sargybiniu bent dviejuo
se lageriuose Lenkijoje Ir 
Čekoslovakijoje, Ir ten pri
sidėjęs prie suimtųjų kanki
nimo. Vienas Chicagoje gy
venantis žydas, įtardamas, 
kad Walus galėjęs būti koks 
nūs tkaltėlls, jo nuotrauką pa- 
sluntėį Izraelio laikraščius , 
klausdamas, ar neatsiras 
liudininkų, kurie pažintų Wa
ll} ir žinotų, ar jis nepadarė 
kok lų nūs įkalt imu. T ok tų 
"žinančių" atsirado, jie buvo 
Iškviesti į teismą Ir liudijo , 
kaip jiems patiko. Tuo tarpu 
pats Walus Išs Ikvletė kelis 
liudininkus Iš Vokietijos, ku
rie paliudijo, kad sakytu lai- - 
kotarplu Walus buvo tik 18 
metų berniukas ir kad jte 
dirbo jų ūkiuose,kaip darbi- , 
nlnkas. Jie mokėjo už jį 
draudimą Ir netgi teismui 
patiekė draudimo kvitus. Ta
čiau teisėjas, atrodo, pats 
žydų tautybės, tokius įrody - 
mus palaikė "nepakanka - 
mals", nutarė Iš Walus a- 
tlmtl Amerikos plluetybę Ir 
jį deportuoti. Tuo tarpu dar 
paliko teisę apeliuoti į aukš
tesnes Instancijas.

A. Berž Inlsf

PAGERBTAS MEDICINOS 
DAKTARAS
Dr. Joseph Kazak buvo pa<_> 

gerbtas išėjimo pensijon 
proga Rome, N. Y. Laikraštis 
Daily Sentinel įdėjo jo ir jo 
žmonos nuotrauką su trumpa 
biografija.

Joje paminiipa, kad gimęs 
Lietuvoje, eum Įaudė baigė 
Medicinos Fakulteto moks
lus Vytauto Didžiojo U-te 
Kaune ir tarnavo medicinos 
karininku kariuomenėje ir 
Karo Mokykloje.

Dr. J. Kazak studijas to
bulino Frankfurte, Vokieti
joje. Kurį laiką vėliau dir - 
bo Vokietijoje, 1949 m. e- 
migravo į JAV-bes.

Toliau laikraštis rašo, 
kad vokiečiams okupavus 
Lietuvį pagal Sovietų -Vo
kiečių sutartį 1939 m. dr. 
Kazak slapstė žydą gydytoją 
savo bute vienerius metus , 
kai vokiečiai medžiojo ir 
persekiojo žydus, Lietuvos 
gyventojus.

Dr. Kazak yra narys 
County Medical Society, 
State Medical Society, Ame
rican Medical Association, 
American Psychiatric Asso
ciation.

Ps. Dr. J. Kazak - Kaza
kevičius Lietuvoje buvo ilga 
metis Karo Mokyklos gydyto
jas ir žinomas vienas iš skau
tų aukštųjų vadovų Kaune. Jis 
dar gyvena - 3 Regent Court 
Utica, NY. 13501 USA.
Tel. (315)732-6435. NL.

( š kurio liktų tik pelenai) Ir 
1.1. Bet kas iš to llktų?Prie- 
šai juoktųsi ir pasinaudoda
mi "patrioto" žodžiais na*, 
kintų ir niekintų lietuvių tau
tą.

Neužmirškime Lietuvos 
Prezidento dr. K. Griniaus 
pasakymo : " Padarykime 
viens su kitu amnestiją, ypač 
svetur gyvenant, kur priešai 
tyko suėsti kaip vilkas ėriu
ką, kiekvieną lietuvį, panau
dojant mūsų pačių pagiežos, 
neapykantos argumentus dėl 
partinių skirtingų galvojimų, 
įsitikinimų. Jaunimas iš to 
viso seniai juokiasi ir bū
tų geriau, kad partijos liku
čių vadai tarp savęs sisira- 
šinėtų, o mūsų laikraščiai 
partinių sąskaitų suvedimo 
nespausdintų.

J. Kelmas
Toronto, Ont.
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Reformų planas... dar 
beveik beviltiškas

Rašytojas B. Raila

algimanto skiltis

Ar tik ne pirmą kartą su- pastatų, net prie kapinių, 
vyskupijų ar net Ir kardinolo 
rezidencijos,prie šventovių, 
kaip katedra Ir pan. Vadinasi,• KLAUSIMAI SU 

DISKUSIJOM" 
Kaip žinoma, pasibaigus

- kokiai prakalbai ar paskai- 
, tai, lietuviai dabar mėgsta 
s dar padiskutuoti. Kai būna
- aišku, kad ilgom diskusijom komis. Bet vis dėlto 
•5 nebus užtenkamai laiko, tai 
u pasitenkinama bent klausi

mais ir prelegento atsaky-
. mals. Po keliolikos panašių 
j nuotykių mano praktikos pa
gyrimas sakytų, jog gana ma

ža naudos iš tokių diskusijų 
arba klausimų - atsakymų 
teatrelio. Daugumas klausy- 

r tojų nebūna iš anksto pasi - 
ruošę temai ir kelia klausi- 
mus, kad tik ko nors klaustų

> rodytų neva susidomėjimą 
ar demonstruotų savą graž-

~ bylystę. Kai kurie klausimai
- būna ar per painūs, ar tiek
- sudėtingi ir "esminiai", jog 

j - prelegentui neįmanoma
•j1 trumpai Į juos atsakyti. Bet 

ta diskusijų ar klausimų-at
sakymų mada neišnyks, ir 
gal nereikia, kad išnyktų, nes

) •’ ji teikia progos pasireikšti 
vadinamam demokratiniam 
procesui. Tuomet atrodo, 
kad štai visi svarsto proble- 
imas, visiem leista pasisaky
ti, kiekvienas norintis gali 

iišdėstyti savo skirtingas i- 
o;dėjas, be'abejo, geresnes už 

prelegento.
Taip buvo ir Čikagoje,šiek 

tiek pasikalbėjus "Bastūno 
maišto" knygos pasirodymo 
•proga. Atsirado keletas klau

sosi mų, palankių ar gerokai 
priekaištingi}, į kuriuos mė- 

•vginau kaip išmanydama at
sakinėti. Palyginti, visa pra
ėjo ramiai, gražiuoju, be di- 
ięlęsnlų mūšių. < Po metų su 
vtršūm yįsko nebeatsimenu 

• ir neturėjau laiko pasidaryti 
diskusijų užrašų. Bet vieną 
klausimą gerai prisimenu. 
Girdi, aš mėgstąs vis kriti
kuoti mūsų visuomeninį gy
venimą, politinius veiksnius, 
priekaištauti Vilkui, Altai ir 
beveik visam pasauliui, o 
mažai ir neaiškiai tepasakąs 
kas ir kaip reikėtų daryti, 
kaip geriau reformuoti...

, Tokiame klausime visuo
met būna daugiau ar mažiau 
įspraudžiamas ir pašaipos 
elementas. Girdi, kritikuoti 
tai lengva, o dirbti sunku ir 
kad kritikai dažniausiai pa
tys neišmano, ką reikėtų da
ryti ir kaip geriau ką atlikti.

" Kadangi beveik po kiekvienos 
ankstyvesnės prakalbos na
muose ar kelionėse išgirsda
vau panašų klausimą, tai 
nors šį kartą jis nebuvo"prie 
temos "ir eventualūs atsaky
mai buvo galima surasti pa
čioje knygoje ( jei kas būtų 
pasirūpinęs atidžiau paskai
tyti), dėl visa ko pasiruošiau 
iš anksto užrašėlius, ką 
trumpai galėčiau atsakyti in
kvizitoriui, jei taip būsiu pa- 
klaustas. Reikia juk nors 

./ kartą pagalvoti, kad ne vien 
kritiką puoselėju!... Ir ta
da išbėriau kaip iš rašto, ir 
tai "Margučio" radio valan
dėlės vedėjas kolega P. Pet- 
rutis užrašė ir pats vėliau 
girdėjau, kaip mano atsaky
mą transliavo klausytojam 
Čikagoje. Todėl dabar nega
lėčiau savo minčių perdaug 
kaitalioti. Čia jas surašysiu 
kaip tada kalbėjau, tik su la
bai mažais papildymais ar 
" paraitymais ” dėl minties 
judrumo, betgi nė kiek nekei
čiant pasisakymų esmės. 
Aišku, tegu tai būna mūsų vi
sų bendram pamąstymui ir 
tolimesnėm diskusijom, jei 
kam dar nespėjo galutinai pri- 
šipti liežuviai, plunksnos ir 
19 78., X. 11

BRONYS RAILA 
sklerozės užguitos smegenų 
ląstelės.

Optimizmo turėčiau labai 
nedaug. Prišlpimą visi ma
tom ar patys tempam jo nu

neši -
norėtų visai nurimti, kol dar 
like šiek tiek mėgėjų disku
tuoti, jeigu ir ne švelniais 
žodeliais, tais nors su arche
ologų iškastais kirvukais...

turėtų sudaryti organizaci
nis pastatas, kurį vadiname 
Pasaulio Lietuvių Bendruo - 
mene. Dėl to, kad tai natū
raliausias kelias sutelkti xi=_ 
sas išeivijos pajėgas - ypač 
kultūrines, dvasines, religi
nes ar ir ne religines, taip 
pat politines ir ekonomines.

V LIK AS DAUG NORI, 
MAŽAI BEGALI

5. Vliko problemų ir re
formų dienotvarkė esmiškai 
būtų tokia pat aiški, tik gal 
jautresnė, ir rimtesnė. Jų 
sklaida,kliuviniai ir proper
šos taip pat priklausys nuo 
tolesnio rūgimo visuomenėje,

Anuometinio Amerikos LB, v 
paskui ir PLB pirmininko 
Broniaus Nainio pastangomis 
kilęs ir neblogai paruoštas 
programos ir laisvinimo veik
los projektas (į kurio paren
giamąją anketą ir man savo au kuria šis organas, deja , 
laiku buvo progos keletą min- dabar tik labai 
čiųĮrašyti),tebesu įsitikinęs tebendrauja. Faktas

PLANAI LENGVA RUOŠTI 
BET NE ĮGYVENDINTI

Taigi į aną visiem paskai
tininkam amžinąjį klausimą 
mėginau taip atsakyti: -

Komplikuoto reikalo planų 
ar reformos projektų nega
lima išdėstyti per penkias 
minutes ir kažin, ar net ge
nijai galėtų juos apsvarstyti 
ir " galutinai " priimti per 
penkias dienas. Be to, mūsų 
vadinamųjų laisvinimo planų 
prigimtis ir pobūdis gera da
limi būtų diskretus dalykas , 
sutariamas intymiai ir taip 
vykdomas. Turgaus atmos
feroje ir geriausi mūsų pla
nai sužlugtų.

Todėl "Bastūno maište" aš 
net keliais atvejais tvirtinau, 
kad nenoriu, nes nematau 
protingų galimybių ir net rei
kalo daug kalbėti apie kon
krečius planus arba ko nors 
mokyti puikybėn pasikelian
čius mūsų tautos vadus. Pa
galiau aš apskritai abejoju, 
ar bus daug kam naudos, jei
gu mes ir toliau tik prakai- 
tuosim be griaudami griuvė
sius. ..

Tačiau, jeigu jau taip la
bai reikia, tai būtų galima 
pygdžial suminėti vieną kit$,„ 
paprastą gairę ar ir keletą 
kietesnių principų. Jei ne 
dėl ko kito, tai bent, !kaip 
prancūzuose sakoma, dėl 
"education sentimentale".

1. Man rodos, kad, deja',
išeivijoje dar neįmanomos jo
kios skubios, svarbios ir ra-abejonės DĖL ALTOS 
dikalios politinio ar kultūri - 4. Suprantama, kad dėl to
nio pobūdžio reformos. Išei- dar daug kamtebėr nostalgiš- ginti atstatyti ir sutvirtinti 
vių psichika, senatviški už
sispyrimai, fanatiški užsi - 
kirtimai, politinės ir apla - 
mai visokios moralės kriti
mas rodo, kad reformos nuo 
viršūnių visai negalimos . 
Tuo kiekvieną galėtų įtikinti 
kelių pastarųjų, kaip ir anks
tesniųjų metų patirtis. Jei 
kas galėtų sėtis ir dygti, tai 
pradėtina nuo apačių, nuo 
"liaudies", nuo tautinės bend
ruomenės - mažąja ir didžią- distų ji vis garsinama su 
ja raide. Bet tai jau ilgesnis pertempta retorika, dabarti- 
procesas mūsų bėdinoje at- niu metu savo išpuoliais ir 
mosferoje, kurios aromatą ypač keisto spaudos "oficio- 
vis labiau gadina laiku nepa
laidoti lavonai...

2. Doriem specialistam 
nelabai sunku paruošti pla
nus, net ir visai gerus pla - 
nūs, ir ne dėl planų trūkumo 
mūsų visokios bėdos. Jeigu 
planai neatsiremia gyvenimo 
tikrove ir vis nėra tinkamo 
pozityvios, sveikos visuo -

pagrindo jiems tarpti gijų atstovų sudaryti neva 
liks tik fantazijomis 
tos mūsų kongresų ir 
skelbiamos "rezoliu-

abstrakčiai 
. . yra, 

buvo pozityvus, pusėtinai re- kasdienos lietuvių išeivių 
alus ir gana geras, tik nu- gyvenime Vliko egzistencijos 
skendęs mūsų nesidomėjimo taip ir nebejuntame. Dabar- 
ar net gaižių pagiežų nuosmū- tinis Vliko pon^ų grupių, 
kyje. Tiesa, Bendruomenė te-bent jų daugumos, mentali

tetas dar nepribrendo pozity
viai reformuotis iš vidaus.
Anų metų Vliko seimo ilges
nes diskusijas reformos rei
kalais pati jo leidžiama Elta 
pavadino "gaišatimi". Tad 
kažin ar ir kitiem dėl to dar 
verta gaišti ?.

sidūrėme su šiuo, mums 
svetimu, iškart gal net pi
kantiškai skambančiu žod
žiu, vos atvykę į šį kdntlnen- esame ne naujokai pIketavl- 
tą. Stebėjome žingsniuojan
čius su plakatais rankose 
prie įmonių, įstaigų Ir krau
tuvių. Po truputį gyvenimo 
Ir mados/ar Ir reikalo/ pa
gauti, įsidrąsinome Ir mes, 
lietuviai, pasinaudoti šia pi
lietine teise ir pademonst - 
ruotl savąjį nepasitenkinimą 
ar protestą viešai, drąslai, 
kai kada tiesiog Iššaukian
čiai. Žodžiu, tvarkingai, be
velk žavėdami žlovaujan - 
čtus vietos tvarkos dabotojus peštynes Ir pan. 
kulniavome Ir aikštėse, Ir 
prie paminklų, federalInlų

mo vingiuose Ir stengiamės 
visą tat atlikti patys, be kitų 
pagelbos. Pav. .visai kitaip 
elgtasi Iran Iečiai,kurie Wa
shingtone protestuodami 
prieš savo valdovą-šachą , 
neretai samdosIpašaltėčius,' 
dažniausia to didmieščio dar r 
bo neturintį jaunimą, kuris at- 
lleka viską pagal*'užsakymą" 
įskaitant šūkius .visokias žo
dines salves, mažesnį ar di
desnį triukšmą, Inscenizuoja

Žodžiu, kaip bežvelgtum, 
plketavlmas yra neatskiria
ma amerikinio ar kanadlnlo 
gyvenimo dalimi, aplamai 
vertinant, sulaukiant dėme
sio, įspūdžio,gal net Ir sie
kiamų rezultatų. (

Iki šiol kalbėjome dau
giausia lyg Ir apie "tarptau
tinį" plketavlmą, bet šioje 
vietoje būtų nepatogu nepa
minėjus Ir mūsų pačių tar
pusavio piketą v Imo prajovų. 
Buvo piketuojami vienoki ar 
kitokį "progresyviųjų" ren
giniai, Jauninto Centras Chi
cago je, solistų Iš Lietuvos 
koncertai., f Ūmų iš ten pat 
demonstravimai. Visatai , 
suprantama, vyko ir tebe
vyksta skaidraus patriotiz
mo vardu, niekad neužmirš
tant meilės Ir pareigos Tė - > 
vynel. Ar ką tik minėto po
būdžio plketavlmal kai kam 
bent klek atsibodo, ar Išblė
so turėtas entuziazmas,at
rodo, kad savltarplnlal-tarp- 
lletuvlškl plketavlmal lyg Ir 
Išblėso, apmažėjo, ar Iš vi
so tam dabar mažiau reikš
mės betetklama. Įdomu, kad 
teko girdėti net Ir tokių bal
sų,kur fe siūlo Išvis nutrauk
ti savi savų/tegul Ir ružavų 
ar raudonų/ plketavlmą, o 
kai kas net Ir aiškiai pasi
piktinę vieša akcija vienų 
prieš kitus žvelgiant į tokius 
ne kaip į mirtinus priešus , 
bet tik kaip į klystančius 
brolius. Žinoma, ne visi bus 
linkę krikščioniškąjį princi
pą maišyti su žemiškąją po
litika. ..

Kaip mus Informuoja Iš 
Los Angeles padangės, ten 
vyko solistų Iš Lfetuvos/atp 
vyko jie privačiai pas gimi
nes, jų asmeniniu kvietimu Ir 
tikrai nemažomis pastango
mis/ koncertas. Buvo .pa
sirodo, koncertą piketuojan
čių tautiečių. Viso labo-4 
asmenys. Tuo piktintis tik
rai nedera. Turime surasti 
Ir įsįsąmoninti,kad jie turė
jo pilną teisę ten būti Ir tai
klu būdu reikšti feavo nepa
sitenkinimą ar protestą. Ga
lima turėti savąją nuomonę 
apie tokius koncertus,tačiau 
negalima reikalauti atimti 
teisę juos ruošti ar,priešin
gu atveju, piketuoti.Neatlm- 
klme niekam demokratinio 
gyvenimo privilegijos, ypač 
jei visa reiškiasi kultu r In -

retų ; susidėti ypač iš mūsų 
dar gyvybingų stambiausių 
kultūrinių grupių ir sąjungų 
atstovų. Laikas suprasti, kad 
jos natūraliai tampa ir ilgiau 
liks svarbiausias veiksnys 
lietuvių tautos gyvatai vys - 
tyti, veikti mūsų interesų 
naudai užsienio kraštus, su
rasti ir statyti daugiau tiltų 
su rezistencinėm pajėgom 
tėvynėje, tarp tautos, jos 
disidentų ir išeivijos ugdyti 
protingą dialogą ir dermę.

beturi sunkiu organizacinių 
ir " ideologinių" problemų, 
daugiausia Jungtinėse Vals
tybėse. Tačiau reikia ir to
liau drąsiai ir ryžtingai eiti 
užsibrėžtu keliu. Tad vadi
namasis dabartinių Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės va
dovų "užsispyrimas" nepri - 
pažinti Bendruomenės s kai - 
dytojų ambicijų ir netoleruo
ti vaikiškos apsi saukė liųkon- ke veikiančiai mano organi- 
kurencijos man ne tik su
prantamas, net atrodo, patei
sinamas. Viena prielaida ir 
aplinkybė tačiau ir toliau tu
rėtų likti labai svarbi, dės
nis, kad nesireikštų ir neįsi- Nors pasigirsdavo tradicinės 
galėtų naivi ir politiškai be- retorikos ir tuščiavidurio 
prasmiška vienos kurios i- padebesinio "kovingumo"siū- 
deologinės srovės užfnačia Į- lymų, dėl ko vėliau vienas 
gyti hegemoniją ant visų kitų peštukas ekstremistinėje 
Tokia būtų neabejotinai de- spaudoje dar kėlė naivų 
struktyvi kryptis, nes iš kar-triukšmclį, bet daugumas 
to susiaurintų ir dargi griau'- vliko atstovų stebino savo., antra, - suburti labai šiau- 
tų pačią Bendruomenės są- geranoriškom pastangom į- 
rangą, josios paskirtį ir lie-sisavlnti naujesnių idėjų ir 
tuviškosios visumos idėj^.

čių turėčiau papildomai 
pridėti, kad atstovaujant Vli-

zacijai LRS, man teko pabū
ti atstovu pastarajame Vliko 
seime Floridoje ir šiek tiek 
prisidėti prie jo naujesnių 
užsimojimų formulavimo.

stiprlnti veiklą modernes
niais būdais. Ta dingstimi 
buvo priimta itin svarbių nu
tarimų daugiau įtraukti mū
sų kultūrinius veiksnius lais
vės siekių bylai,taip pat nie

kai gaila ir liūdna, bet Ame
rikos Lietuvių Tarybos ( ar
ba Altos) dabatinė politiškai 
visuomeninė bazė ir kon
strukcija, man rodos, per ke
turius dešimtmečius yra jau 
pasenusi, mūsų socialistinės 
raidos realybių toli pralenk
ta, dabartinėm aplinkybėm 
nebetinkama, formaliai ir 
moraliai virtusi "absolete". 
Ir nors kai kurių propogan-

Lietuvos suverenumo orga
nų struktūrą užsienyje. Pra
ėjo daugiau pusmečio ir deja 
- pirmasis nutarimas visiš
kai tebekybo ore, o antrasis 
keistu ir įtikinančiai nepaaiš
kintu būdu pripažintas. . . da
bar "neaktualiu". . . Tai ro - 
do, kaip tebesiverčiama tuš
čiom rezoliucijom ir kaip 
kisdamas rieda gyvenimas su 
naujom aplinkybėm ir baugi- 
nančiom rezignacijom.

Šios Tarybos veikla galė
tų reikštis dviem plotmėm: 
pirma, glaudžiai kooperuo
jant su Bendruomenės sluogg- 
niais, stiprinti plačios apim
ties viešąją tautinių jėgų są
rangą, sudaryti tokį tartum 
Amerikos ir kitų kraštų lie 
tuvių nuolatinį,.kongresą ir

ros Apimties ypatingo pasi
tikėjimo asmenų vykdomąjį 
organą rezistenciniams už
daviniams pramatyti, orga
nizuoti, veikti mūsų viešo
sios opinijos sveiką nuotai
ką, spręsti gyvybi.nius klau
simus užsienyje, susitarti ir 
susiderinti su < reikšmingom 
tautos pogrindžio asmenybėm 
tėvynėje ir t. t.

AR VIS LIKSIM 
DŽIUNGLĖSE ?
7. Ir pagaliau nepamirš

tina dar septintoji " didžioji 
nuodėmė", tasai mūsų reto
rikoje užgęsęs, bet skubiai 
gaivinantis principas:—kad 
lietuvių tautos kova dėl lais
vės, išsilaisvinimo metodų 
bei pagrindinių siekių nu
statymas negali būti ir netu
ri būti vien užsieniečių išei
vių pretenzingas susigalvo
jimas. Būtina surasti ir su

DAR VIENOS TARYBOS
LIKIMAS
6. Todėl man rodos, būtų 

naudingiau, jei sparčiau kris - tarti bendrąją tautinę liniją 
talizuotųsi visuomenėje idė- visom mūsų energijom. Bū- 
ja visiškai naujo organizmo tina suderinti išeivių tautos 
kurį jau kelis kartus įvai - veiklą. Metas geriau sin- 
riuose rašiniuose ( taip pat chronizuoti užsienio lietuvių 
ir "Bastūne") mėginau pava
dinti Lietuvių Rezistencijos 
Taryba ( vardas, aišku, ne 
tiek svarbu). Ten turėtų su
eiti dar tikrai gyvos ar nors 
šiek tiek gyvos mūsų tradici
nės politinės srovės ar jų už
sienio delegatūros", nes par
tijom jas vadinti bebūtų ga- Čikagoje, kur gimė Uptono 
Įima labai jau silpnu pagrin- Sinklairio" Džiunglės

Vašingtone Lietuvos reika- du. Nieko, kas dar alsuoja, nų dienų lietuviško materio- 
lais "daro žygių" ne tik jos, nereiktų atmesti ar diskrimi-lo. Bet jei per tą veikaląči- 
bet ir Bendruomenės įgalio- nuoti. Deja, tie mūsų politi- 
tiniai, yra stačiai juokingas 
argumentas. Amerikoje e- 
sama pvz., per 300 žydų a- 
gentūrų, kurios veikia ir vi
sur įlenda Vašingtone, jei tik
kur būna Įmanoma dalykus pa- sąlygų, dėl laiko bėgimo, dėl 
sukti jų naudai. Ir visi re- jo keitimosi. ( 
gim, kaip ten gerai sukasi Rezistencinė Taryba savo 

pagrinduose svarbiausiai tu-

žo" pasirinkimu, savo dva
sia ir tonu Altą labai nema
loniai daugelį nuteikia.

Antrą vertus, tų dviejų 
veiksnių triukšmingo kir
timos! Čikagoje gal nereikė
tų suabsoliutinti, nes provin
cijose, kur Altos skyrių nė
ra arba veikia daugelio drau-

Altos padaliniai, jų funkcijos 
ir konstrukcija vis su tais 
pačiais žmonėmis faktiškai 
mažai skiriasi nuo Bendruo
menės prigimties ir paskir

menės
- jie 
( kaip 
seimų
cijos"). Žinoma, daugumas 
neatsispiriam pagundai apie 
juos bent užsiminti. Juk kar- ties. Gi Altos dejavimai, kad" 
tais per stebuklą sėklos su
dygsta net dykumoje. Deja, 
visur sparčiau sukeroja us
nys, megu sužysta gražiosios 
gėlės.

talką tautinės rezistencijos 
ir savigynos pogrindžio po
reikiam. Juk mes dabar jau 
kone visi visiškai išsiskyrę . gu Ir viešosios tvarkos ne-

Ir neaklieji juk matom, 
kaip išeivija šia prasme 
virsta džiunglėm, ir man 
baisiai nesmagu taip kalbėti

iš a-

IŠEIVIJOS ORGANIZACINĖ 
BAZĖ

nio reiškimosi pavidalai per 
keturius dešimtmečius nuo 
Nepriklausomybės netekimo 
nebeturi reikiamos atspirties 
tautoje,—aišku,dėl okupacinių

kagos lietuviai anuomet 
reikšmingai prisidėjo prie 

!socialinio progreso Ameri
koje, tai gal ir dabar ras pa
veikesnių būdų padėti sau 
patiem ir savąja! tautai.

3. Man rodos, bazę už
sienio lietuvių veiklai ir il
galaikei išeivijos gyvatai Izraelio ratai...

pažeidžiančiu būdu.
Viso elgesio normos pri

klauso nuo asmeninės kultū
ros Ir inteligencijos supra - 
tlmo. Jei bet kokie mūsų 
tarpusavlal nesutarimai ar 
protestai.neišsilieja Iš pap
rasčiausio džentelmenišku
mo ribų, bent sū minimalia 
pagarba kitai .tegu Ir prie
šingai nuomonei ar akcijai, 
vargu ar galima kalbėti apie 
save, kaip sergančią visuo
menę "mirštančią emigran
tinę šaką". Daugelio siekia
ma vienybė,kai kuriais atve
jais gali būti net Ir tvlrtes’- 
nė drausmingame įvairume.

3
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
pluoštą, A. Vaičiulaitis, V. 
Ramonas, J.Kralikauskas , 
K. Barėnas,E. Cinzas už 
prozos kūrinius, K. Ostraus
kas- už vienveiksmes dra
mas. X

Kitos penkios premijos te
ko poetams.

Dvyliktoji premija šįmet 
tenka poetui Tomui VENC - 
LOVAI už jo knygą 98 EILĖ
RAŠČIAI.

BF Ieva Simonaitytė
T ,,, O BUVO TAIP

Kokia įdomi mano savistovaus, gyvenimo pradžla'.Nle- 
ko neturiu be mašinos Ir geležinės lovelės, kur los dar te
bėra T raks ėdžiuose, Bet Dūdjonls, susigalvojęs reikalų 
Šiiokarčlamoj, jau parveža. Pinigų kišenėje taip pat nėra. 
Pas stalių nieko neužsisakysl,krautuvėse nieko nenupirk
si. Karas. Bet palauk.. .Skrandtenė žino išeitį. Jos uoš - 
vis našlys ir gyvena pas rparčlą, taigi pas ją. Jis turi 
baldų.

- Parduok, uošvi, Ėvet tuos tavo grabužius , kurte mė
tosi skūnalėje, - sako marti uošviui. - Tu jų nenaudosi 
Pas mane stuboje vietos jiems nėra. Ilgainiui vis vien 
teks sukapoti Ir sudeginti.

J. KRALIKAUSKAS

VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪROS

PREMIJĄ
montrealiečiai yra įteikę 

ir prozos kūrėjams,ir poe - 
tams, neaplenkdami ir dra
maturgų.

J. Aistis buvo gavęs Vin
co Krėvės literatūros pre
miją už savo atsiminimų

- Galėčiau juk tr parduoti, - giliai susimąstęs, atsa
kė uošvis. - Tai klek man duosi, Eve?

- Klek prašysi, tėti? - klausiu bevelk drebėdama. K lėk 
jo tų baldų yra- nežinau. Bet žinau, kad man labai maža 
kišenėje.

- Alė ką čua prašysi - įsiterpė teta Madlė.- Duok ko
kias penkias markes, užteks. Juk visi jau Išklrmgrau - 
žuott. Ir taip senasis Skrandys už penkias markes parda
vė man visą savo judomą turtą /nejudomo niekad neturė
jo/. Tai buvo stalelis, dvi kėdės, spinta, kur tą "ypatin
giems vidaus reikalams" pastatėme už tvartų galo, Ir te - 
ta man įsakė:

- Dabar nesakyk kitaip, o sakyk "einu į spintą". - Na 
buvo Ir šiokių tokių mažmožių.

Taip "gailaus lai, ak, galiausiai!''pradėjau gyventi sa - 
varanklškal, nuo nieko nepriklausydama.

Viename kampe, stu^os-gale pastačiau lovą. kitame 
kampe - tarp galinio ir šonėjo lango į sieną atrėmiau 
pirktąjį stalą tr prie jo dvi kėdes. Prie šonėjo lango pas
tačiau savo pažibą- siuvamąją mašiną. Kitame stubos ga- 

- le.prle angos, taip, kad Iš lovos galėčiau matyti, pakabi-
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nau zlegorlų, kuris įėjo į "mažmožių" skaičių. Reikia pa
sakyti, kad zėgortus buvo labai įmantrus. Jis vaikščiojo 
apsvarstydamas, eiti ar ne; bet tuo tarpu ėjo Ir bemaž 
teisingai valandas rodė. Kartais net visiškai tiksliai 
mušdavo laiką. Juo buvo galima pasitikėti, jei nereikėjo! 
eiti į stotį, jeigu dar Ir saulė pagelbėdavo.

Virtuvėje taip pat turėjau Iš ano mažmožių skaičiaus 
klblruką, varlnuką Ir keptuvėlę, Varlnukas Ir keptuvėlė 
buvo užlopyti kareiviškomis sagomis. Virti buvo galima 
gerai, bet blynus kepti - sunkiau, svildavo. Ir klblrukas 
turėjo " naujai" įdėtą lanką,kažkaip su virvelėmis prltvlr 
tintą.

Malkų neturėjau - karas. By kur, by kaip negausi . 
Bet buvusiojo lluosl linko, dabar jau mano, malkinėje ra - 
dau labai daug šturmų. Tie šturmai taip sus įgulėję, tars t 
suyalęuotl. Jie, tur būt, tebebuvo ten nuo pačių pirmiau - 

•3£n šiųjų gyventojų, .Ėmiau krapštyti tuos šturmus Ir radau 
• neblogi} malkos pagailų. Gerk Išeitis - rasta.

O stebuklas’. Įsitiekiau žibalinę lempą. Ir žibalo ga - 
' vau kaip siuvėja. O dieve’. Norisi apkabinti.visą pasaulį už 

tokią neapsakomą laimę. Stoviu vidury kambario Ir ver
ktu. Taip, galima verkti Iš laimės. Juk aš turtingesnė už

baronus, princeses Ir karalius, kurie amžinai kažkuo ne
patenkinti. Dabar aš laisvas žmogus,kurio niekas neper- 
sekloje, niekas nebevaržd, kaip pas Dūdjonlus, kur reikė
jo bijoti Ir kalbėti, kur reikėjo bijoti Ir valgyti. O svar
biausia, reikėjo bijoti paimti knygą Į rankas. Nors tų kny
gų buvo taip maža Ir bibliotekėlė tik viena - kelbontjoje . 
Bet Ir Iš ten Dūdjonlenė neleido skaityti. Kartą ji pavartė 
vieną knygą tr atrado jai nesuprantamų paveikslų: tai gra
žiai nupieštą gėlę /kam jos retkla knygoje, ar neužtenka jų 
laukuose?/, tai pelsažą,kur keliu važiuoja žmogelis su 
vos plėškes pavelkančiu kulnu/ tokių kulnų ir gyvų r mes 
galime matyti ,kam reikia tokių btlderlų?/, arba kažkur , 
audroje paklydusį šunį /mūsų Arnotas žino,kur nuo aud - 
ros pasislėpti/. Ne, tokių knygų nebuvo galima skaityti . 
Tiktai pamačiusį knygą su Martyno Liuterio paveikslu 
/ Martynas Liuteris, matai, buvo lietuvninkas'./ jau i ne- 
beslglnčydavo...

Ak, o dabar, jeigu Ir siūsiu pas žmones per savaitę, 
bet šeštadienio vakarą visada būsiu namie, Ir visas sek - 
madlenis bus mano. Namie'. Šito jausmo aprašyti negali - 
ma Ir niekas jo nesupras, nebent tie,kurie buvę tokioje 
padėtyje, kaip aš. O tokių, manau, reta...

Tiesa, vienu metu pasijutau kaip Iš lizdo Išmestas 
paukštis. Paukštis su palaužtu sparnu. Tėvai patys jį Iš - 
metė, kais netlnakntį kelionei į dausas. ..

Tačiau tą mintį skubiai mečiau,tarsi rankomis nuo a- 
klų nubraukiau. Pačiai save apgailėti? Ne! Nemėgstu rtė 
kitų, mane apgalllnčlų. Aš laiminga Ir net turtinga. Juk s e- 
nlat kalbama, kad aš turinti gerą galvą. Tačiau kaip tasai 
galvos gerumas pasireiškia ar pasireikš,to dar vis nežl - 
nau. Bet jeigu kas nors yra,tai turi Ir aikštėn Iškilti.: 
Taigi palauksime.

O tuo tarpu, nors pavasaris Ir naktys trumpos, Ir net 
labai reiktą tą gautąją žibalo ašarėlę taupyti, aš užside
gu lempą ir skaitau. Nebeatmenu,kokia buvo ta knyga r ji 
buvo jau skaityta. Tačiau dabar ji man atrodė visiškai 
nauja Ir kitokia, negu tuokart,kai skaičiau slapstydamasi. 
Skaitau Ir bevelk lauktu, ar net prlbljau:negl atsiras kas , 
nors dvasia,kuri Ims Ir pasakys: "Nedegink be reikalo 
žiburio’." Ne, niekas. Tiktai apie vidurnaktį atsiminiau , 
kad čia "ne savo mlrtlmt'mlrė - nukraujavo kažkokia Se- 
selkfenė ar kaip ten jos pavardė, o prieš tai staiga mirų - 
si Kavollenė ar panašiai, o dar prieš tai- kažkoks Vyckls, V 
ne Vyckls.. .Kas ten visus supaisys. Žodžiu, Iš tų vlsųl 
šeimų, kur tame kambary gyvenę, vis vienas ar net kele - 
tas mirę...Toks jau tasai kambarys. Dėlto jis Ir bu
vęs dabar tuščias visi metai. Pasidarė nejauku. Dar ne
jaukiau pasld’.rė, kai kažkas nuo plento prIkiydo ir ėmė 
belstis į langą kažką niūniuoti ar kalbėti. Užpūčiau žibu
rį. Atsigulusi apsiklojau Ir galvą. Anas nuo lango nuėjo . 
Ant plento ramu, niekas nevažiuoja, niekas nevaikščioja . 
Kažkur toli kaime loja šuo, kažkur laukuose kikena klkl - 
Ils ar koks ten kitas paukštis. O kambary tykiai, pamažu, 
kaip senam veteranui kad pritinka, vatkšloja šimtametis 
Švarcvaldo laikrodis tlk-tak, ttk-tak,,,

Visa tai veikla raminančiai Ir bevelk jaukiai.Nors Ir 
vienų viena, bet kažkodėl jaučiuosi ne viena. Yra dar kaž
kas su manim. Ir sapnuoju sppną,kurio neįmanoma žod - 
žlals atpasakoti. Tiktai atsibudusi jaučiu kažkokį linksmą 
kutenimą krūtinėje. Šitam kutenimui pavadinimo nėra, tai
gi Ir neaiškinsiu.

/ bus daugiau /
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ANTANAS TOLIS

(tęsinys
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Aoejose ple nto pusėse tęsęs Is miškas pas ioaigė ir prieš 
akis pasir>xlė duioKas slėnis su sidabru spindinčia jo vi
duryje upe ir upės pakrapciats išsidraikiusiais apleisto, 
durpyno grioviais.Karšti saulės spinduliai aĮttiKtao ne vie- 
mus.ber gerokai įgriso ir mūsų varovams, kurie taip pat 
godžiai žvelgė viliojančios upės link.Susis tekę su komisa
ru, gavo leidimą pasuktu koloną iš kelio paupio Imk. Mū
sų Širdys daužėsi džiaugsmu. Tikėjomės befit atsigerti 
iki soties.

- Kas nori gerti, tas gali gerti iš čia'.- ranka rodyda
mas į griovį, tarė varoviį viršl?ilakas. Visikas pajėgė dar 
laikytis tvirčiau ant kojų, bėgu, o kas įau ne, šliaužte 
šliaužė pilvu grio.vio link ir visi 6e jokio saiko didžiuliais 
gurkšniais rijo pažaliavusį durpyno vandenį. "O Dieve , 
kaip skanu" - š'iabžda kaliniai,gerdami su didžiausiu 
pasigardžiavimu. Mūsų varovai gi tik juokėsi ir šaipėsi Iš 
mirtinai Ištroškusiųjų. Dalis varovų nuėjo į upės pakran
tę ir ten susėdę pietavo ir maudėsi. O mes gėrėme ir gė
rėme be galo.. .

Poilsis, žinoma, ne mums,bet jau gerokai nuvargu - 
stems varovams taikomas, užs Itęsė geroką valandą. Iki so
ties atsigėrę, vllgėme dumblinu vandeniu Iššokusiomis gys
lomis Išvagotas galvas Ir stengėmės bent truputį apiplau
ti žaizdotas Ir storu sluogstnlu dulkių apdengtas kojas.Su
kandęs (š skausmo dantis, atsargiai plovė lyg Ištisa pū - 
lluojantl žaizda atrodančias savo kojas jau visiškai nusil
pęs mlnlsterls Giedraitis.

Suslpfetę krūvon,su -Irdgėla žiūrėjome Į tą gyvą kan
kinį, rydami besiveržiančias Iš aklų ašaras. Baisybę kū
no Ir stelos skausmų teko Iškentėti mlnlsterlul Giedrai - 
člul. Iš Kauno kalėjimo jis buvo nugabentas Maskvon , į 
centrinį NKVD kalėjimą, o po kurio laiko vėl kažkodėl grą
žintas Kaunan. Vienas Dievas Ir jis pats bežino, klek 
skausmo Ir kančių teko jam pakelti to lankymosi "rojaus" < 
centre metu.. .Nuo mušimų ėmė gesti jo kaulų sąnariai, 
o Iš burnos buvo Išmušti visi dantys Ir sužaloti dantų 
smegenys. Dabar, pasilenkęs ties durpyno grioviu , jis 
plauna žaizdomis apibertas kojas... A
4 psi.

-Kelt'. - sugriaudė varovų viršininko balsas, Ir bema
tant vėl buvome tomis prakeiktomis čekistų 
rikiuojami Ir varomi į kelią.

buožėmis

Jau visai nebegalinčių eiti Iš mūsų tautiečių buvo 
gana daug: mlnlsterls Giedraitis,pulkininkas Barauskas , 
pensininkas L., ūkininkas Ž v. iš Marijampolės apskrities 
Ir daugelis kitų. Stipresnieji sudarėme nešimo poras ir 
nuolat pas įkelsdavome nešdami.

Staiga mūsų kolonos varovų tarpe Iš kažkur atsirado 
vienas čekistas, apsivilkęs, nežiūrint karštos vidurvasario 
dienos, juodu vatiniu Ir persijuosęs jį sovietišku brezenti
niu diržu, ant kurto able juosė šonuose kabojo po naganą, o 
rankoje laikė paruoštą karabiną, Įtartinos Išvaizdos gau
siai apsiginklavęs čekistas tai skubiai pralenkdavo koloną, 
tai tyčia atsilikdavo jos gale, akylai, be pertraukos, įsi
žiūrėdamas Į atskirų kalintų veidus Ir Išvaizdą. Visi kali
niai tą atklydėlį čekistą tuojau pastebėjo Ir suprato, kad 
toks jo domėjimasis mumis be pražūties nieko daugiau ne
žada. Mūsų nebuvo apsirikta. Sekantį kartą pralenkdamas 
koloną, jis buvo jau ne vlenaą. JĮ lydėjo du varo vai-čekis
tai. ŠĮ kartą jis ėjo visai arti kolonos Ir protarpiais,pra
eidamas skersai ją, Išslvllkdąvo kokį nors kalinį. Išslve - 
dęs pasirinktą pagal Išvaizdą,eiseną ar IntelIgentIškęsnlus 
veido bruožus auką, statydavo trumpus klausimus;" . Kas 
toks esi? Iš kur kilęs?" Už ką patekai Į kalėjimą?".Alš- 
kUjtle klausimai buvo tik prlepmlrtlnės agonijos pratęsi
mas. Po pasikalbėjimo negrįžo nė vienas atgal Į koloną , 
bet su Įremtais į nugarą dviejų varovų durtuvais buvo per
varomas per plento griovį Ir čia pat visų . akyvalzdoje 
paklupdomas, o čekistas,pridėjęs aukai prie galvos naga - 
ną,keltais šūviais ją nužudydavo.

Mes pamažu einame, o Iš mūsų tarpo vieną po kito 
velka į užgrlovį Ir čia pat žudo. Staiga juodasis budelis . 
stabtelėjo ties mūsų greta, akylai žiūrėdamas kiekvienam 
mūsų gretos kaliniui Į veidą Ir Į bendrą skarmalais pri
dengtą Išvaizdą. Greta sustingo, Įsiklausydama Į smar - 
k tai beslbeldžtančlas širdis Ir su pasibaisėjimu la!ukė
prabilsiant juodąjį riterį.

-Tu'.- riktelėjo jis, nagano vamzdžiu rodydamas Į vie
ną mūsų gretoje einantį tautietį- Btklną. Pasmerktasis , 
visai nuleidęs ant krūtinės gąlvą, apleido savo vietą gre - 
toje Ir atsistojo prieš niekšingai besišypsantį budelį.

Ko jis klausė Blklną.to niekas nežino,bet jų pasikalbė
jimas atrodė mums labai Ilgas, Po to Btklnas buvo dviejų 
varovų apsaugon perduotas,kurte ėjo šalia kolonos,pry- 
šaky jį varydami. Tuo tarpu juodasI budelis stropiai Ieš
kojo dar vienos aukos. Ja tapo Zdanavičius,bevelk vlslš- 

*kal nuogas, apsisiautęs t Ikd tėteliu raudonu skarmalu,ku
ris bevelk atstojo visą jo apsirengimą. Zdanavičiaus Ir 
juodojo budelio pasikalbėjimas buvo visai trumpas, Ir jis 
tuojau buvo nuvarytas' šaltą Blklno.

"Procesija" pasuko tuojau Iš kelio į dešinę Ir per pie
vą nutraukė pamiškės link. "Amžiną atilsį" vėl pasigirdo 
bevelk iš visų kalinių lūpų, "Amžiną atilsį" kartojo visi Be 
paliovos vos girdimu šnabždesiu. Blklnas Ir Zdanavičius 
buvo sustabdyti Ir suklupdyti.

Sušvytėjo juodojo budelio naganas saulės spinduliuose 
Ir mirties laisvę nešautieji šūviai vieną po kito < patiesė" 
knlūbščlus aukštoje žolėje mūsų brolius tautiečius . Bijo - 
darni žiūrėti į tas žudynes nukreiptomis galvomis, vien tik < 
žvairavome į tą pusę,kur jos vyko.

Galvoje pasimaišydavo nesąmoninga m!ntls:"Už ką 
esame žudomi mes, vien tik talkos trokštančios tautos žmo 
nės? Argi pasaulis užsirišo akis Ir nemato milijonų nu - 
kankintų Ir Išžudytų Kremliaus Įsakymu žmonių? i Ištisų 
nukankintų tautų kraujas nejaugi liks nepastebėtas? Nejau
gi jų pagelbos maldaujantis šauksmas liks balsu šaukian
čiu tyruose?"

Saulė pamažu krypo Į vakarus tr leidosi žemyn. Jos 
spinduliai buvo lengviau pakeliami, protarpiais pūsteldavo 
tr vėsinantis vėjelis, gaivindamas degančią krūtinę Ir 
smilkinius.

- Ką jie ten nepastebimai pasilenkdami nuolat skina ' 
pagrioviuose ir valgo? - klausia greta ėjęs studentas K
Iš tikro, žvilgterėjęs jo galvos mostelėjimu rodoma kryp
timi, pamačiau tai vienur,tai kitur dažnai besilankstančius 
virš pagriovio Ir skinančius kažkokių žolių lapus rusus ka
linius, kurte kartu su mumis kentė tas pačias kančias,badą 
Ir mirė greta mūsų. Bado raginami, stengėmės sužinoti , 
kas tai per žolės, kurias su tokiu pasigardžiavimu sotlnasl 
ruseliai. Atsargiai,kad nepastebėtų varovai, ėmėme su 
studentu K. , pralenkdami kalinį po kalinio, artėti prie tų 
ruselių. Prląlgretlnę prie jų, kurį laiką stebėjome, kaip 
jie apsižvalgę, ar nemato varovai,stalgiai linksi Ir skina 
panašius Į dilgėles augalus,kurių lapų pakraščiai turėjo 
balsvą atspalvį. Nuskintus tuč tuojau su visu stiebu kim
šo į burną Ir vėl taikė progą nuskinti sekantį. Atsargiai 
užkalbinau tas žoles valgančius:

-Ką jūs čia taip skaniai valgote?
Užklaustieji nustebusiu žvilgsniu sužiuro Į mane.
- O kas toks pats esi, kad klausi?
- Nagi toks pats kalinys,kaip Ir jūs, mano mielieji.
- O iš kur?
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VtHIS
F CHRISTMAS, 
MAKE SURE YOUR

PARCELS ARRIVE
IN TIME.

Don’t disappoint your relatives and friends overseas.

To be certain, make sure parcels are securely wrapped and strongly tied. Write the 
addresses legibly on at least two sides. And be sure you include the Postal code on your 

return address. Check at your Post Office for the correct postage. And, mail them early!
Overseas Mail Deadlines are:

SIUNTINIAI

ORO PASTŲ PAPRASTU PASTŲ

gruodžio 1 d. spalio 20 d. 
lapkričio 24 d. spaj^ip 13 d.

n. Zeiondiiq lapkričio 24 d. spalio 13 d. < <
Paragvajus, gruodžio 1 d. spalio 26 d.

Paskutinė data
sveikinimams Kanadoje - gruodžio 13 (už miesto), gruodžio 17 (mieste)

Jx.ląstą istorinėje Šviesoje
Generolas Želigowskis užgrobęs Vilnių — kėsinosi 
užimti ir Kauną.

Stepas Varanka
, (Tąsa iš praeito numerio) 

LIETUVIU KARIŲ 
ATSIŠAUKIMAI

Toji "faktow dokonannych" 
generolų avantiūra privedė 
kraštą prie didžiausio chao
so. Žellgowsklo kariai pra
dėjo masiniai bėgti Iš ka
riuomenės. Prie to pros įdėjo 
lietuvių karių atsišaukimai, 
kuriuose buvo raginama ne
klausyti "sukllėllo"generolo, 
kuris duotų priesaiką būti 
ištikimu kariu savo tėvynei 
Ir viršininkams,sulaužė,pa
niekino Ir sukilo prieš savo 
tėvynę Ir vyriausybę. Toks 
jūsų vadas gali jus tik pra
žudyti. Varšuvai pasidarė
aišku, kad dirbtina valstybė Pagirio puolė lenkų brigadą 
"Lltwa Srodkowa" negalės 
Ilgiau Išsilaikyti. Nežiūrint 
to, "sukilėlis" generolas 
svajojo užimti Kauną Ir net 
visą Lietuvą.

ta karinė jėga. Ulonų briga
dos vadas pulk. Butklewlcz 
sutiko paruošti planą Kaunui 
užimti Ir jį vykdyti.T as pla
nas buvo įteiktas gen.ŽelI- 
gowsklul, kuris jį peržlūrė - 
jęs, aprobavo.

Lapkričio antroje pusėje 
Zellgowsklo štabas pradėjo 
pasirengimus žygiui užimti 
Kauną. Lapkričio 17 d.lenkų 
kariuomenė pradėjo 30 km. 
ruože,Širvintai- Giedraičiai 
puolimą. Vakare tą pačią 
dieną pulk, Butklewlcz raite
liai, 11 eskadronu prasiveržė 
pro lietuvių linijas Ir veržė
si gilyn į Lietuvą.Lapkričio 
20 d. lietuvių aviacija prie

Sąjunga.
1920.11.27 d., Tautų Są

jungos Kontrolės Komisija 
su lenkų vyriausybės atsto
vais Mlchall Kossakowskl Ir 
kitais nuvyko į Kauną ir ten 
derybose su lietuvių atsto
vais, Ignu Jonynu Ir pulk . 
Konstantinu Kleščlnsklu pa
sirašė paliaubų sutartįl92O.
11.29 d. Paliaubų sutar
tyje buvo tik trys punktai.

Prieš prasidedant dery
boms, lenkų saugumas Vil
niuje suėmė daug lietuvių 
veikėjų, kuriuos laikė įkal - 
tais, iškeitimui už suimtuo
sius lenkų POW organlzacl-

Lenkljal palankiausi Komi
sijos atstovai sakė,kad Len
kijai už sulaužymą sutarties 
Ir Vilniaus užgrobimą teks 
smarkiai nukentėti. Buvo 
siūlyta net panaudoti Tautos 
Sąjungos įstatų 16-jį straips
nį.

Kitame raporte Sikorskis 
rašo,jog jis, važinėdamas su 
Komisija po Vilniaus kraštą, 
Iš anksto perspėdavo karius, 
kurie buvo atgabenti Iš gilu
mos Lenkijos,kad jeigu Ko
misijos atstovai klaustų ka
reivio, iš kur jis yra kilęs, 
atsakytų esąs vietinis.

Kaip matome, praeities
įvykių dokumentai, kurie da- 
bar yra prieinami moksll-

kilmės prof. dr. J. J. Smollcz 
buvo pakviestas skaityti pas
kaitą "Etninės kalbos Aust - 
talijoje", savo kalbos pabai
goje profesorius perėjo į ly
ginamąją kalbotyrą, kalbėda
mas apie baltų kalbas, jis 
palietė estų, latvių kalbas , 
bet apie lietuvių- nė vienu 
žodžiu neprasitarė, tartum 
tokia tauta baltų tarpe neeg
zistuoja Ir tokios kalbos Iš 
viso nėra. Paklaustas,kodėl 
jis apie lietuvių kalbą nieko 
neprasitarė, paaiškino, kad 
nieko nežinąs...". Australi
jos lietuviai rengia Baltų 
Konvencijas, į kurias kvle-

padarydama jai nuostolių. 
Vienas lėktuvas buvo numuš
tas. Lenkų daliniai prisiar
tino prie Kėdainių Ir sunai
kino geležinkelio bėglus 
Kaunas-Šauliai ruože.

Pulk. Butklewlcz Iš savo 
žvalgybininkų gavęs žinių , 
kad lietuvių daliniai artinasi

čia žinomus politikus Ir žy- 
___ mlus mokslininkus su pas

ninkams rodo, kad mūšų kab kaitom. J. J. Mollcz yra Ade- 
mynal lenkai visur stengė
si. Lietuvai kenkti Ir ją 
skrl! ustl. Tas pats vyksta Ir 
šiandieną, ypač religinėje 
srityje Suvalkų Trikampyje 
Ir net pačioje rusų okupuoto
je Lletuvoje, kur lenkų kuni
gai aiškiai rodo savo šovi
nizmą lietuviams.

Lenkai ne tik praeityje bu
vo nusistatę prieš Lietuvą Ir

PLANAS KAUNUI UŽIMTI
Vilniuje, tarp kelėtos len

kų politinių partijų buvo vie
na, TKPZK-Tymczasowy Ko- prie Kėdainių, įąakė savo da- 
mltet Polytyczny Zfeml Ko - llnlams trauktis atgal. Žell- 
wlensklej-Lalklnasls Polltl- gowsklo svajonė nuėjo nle - 
nis Komitetas Kauno Žemių , kals. Kauno nepavyko už
kurtame buvo susispietę grobti. Po pradinių lenkų 

'Lietuvos lenkų dvarininkai, kariuomenės laimėjimų, jų 
vadovaujami Ignaco Šoko-puolimas įklimpo. Lietuvių 
lowsklo. Jie reikalavo užlm- daliniai perėjo į puolimą, 
tl visą Lietuvą*. Taip pat, kad Tada lenkų pulk. Leon Ba- 
Vldurlnės Lietuvos vyriau- b leki kreipėsi į vyr. lenkų 
sybė pareikalautų Iš Lietu- štabą, kad jam būtų leista 
vos vyriausybės paleisti su- panaudoti 18-tą pėstininkų 
Imtuosius lenkų POW-Pols- brigadą Iš 3-los lenkų arni
ka Organizacija Wojskowa- jos. Pilnai brigados panau- 
Lenkų Karinės Organizacijos dotl leidimas nebuvo duotas . 
narius, kurie norėjo Lietu- Žellgowsklul Ir jo štabui pa- 
voje padaryti perversmą. Be sldarė aišku, kad su karine 
to, jie reikalavo ^<ad Lietuva jėga jis nieko nelalmės.Llko 

^."panalklntųšaullų Sąjungą. tik diplomatinis kelias pa- 
Kad šie reikalavimai būtų llauboms sudaryti, kurioms 

įvykdyti,turėjo būti panaudo- aps lėmė tarpininkauti T autų

jos narius Lietuvoje
ARREfKIAVfSKĄ 
UŽMIRŠTI ?

Ne vienas Iš lietuvių sako: 
reikia viską užmiršti Ir ne
erzinti lenkų. Jie gali būti 
ateityje mums reikalingi, Ir 
panašiai. Kodėl užmiršti vi
są blogį ,ką lenkai padarė 
Lietuvai, o neužmiršti rusų, 
vokiečių, žydų padarytus 
smurtus? Tie visi praeities 
įvykiai, - tai apdulkėjusi Is-

‘ I vu IAV4O UlCVUVlį LA-

torlja. Iš kitos pusės, jeigu lietuvius, jų dauguma Ir da
bar laikosi lietuvių atžvilgiu 
nedraugiškai. Australijos 
lietuvių laikraštis Mūsų Pas
togė nr. 29/1542, š. m.ltepos 
24 d. vedamajame " Atsar - 
glau su draugais", rašo:".. .. 
Adelaidės Baltų 2-los kon - 
vencljos metu, kada lenkų

užmiršime savo Istoriją, tai 
savaime užmiršime Ir Lie - 
tuvą. Tautos istorija- tai 
dž įaugs mas, skaus mas .krau
jas, ašaros, ugnis,kovos Ir 
viskas, ką mūsų bočiai, se
neliai, tėvai Ir mes Išgyve
nome. Jeigu mes tą viską 
užmiršime, tai Istorija bus 
labai neįdomi Ir nereikš
minga. Sunkiausiame mūsų 
atsikuriančios tautos laiko
tarpyje Lenkija Lietuvai su
davė labai skaudų Ir niek
šingą smūgį. Tokia žaizda 
palieka žymę visam laikui.

Ne tik ŽellgowsklS,bet Ir 
gen. W. S Ikor s kis, tuo laiku 
buvęs pulkininkas, paskirtas 
prie TautųSąjungos Kontro
lės Komisijos, kuri su juo 
važinėjo po kraštą, savo ra-

laldės universiteto profeso
rius lingvistas.Nenuostabu , 
kad šiandieną studentai bai
gę mokslus mažai Iš savo 
profesorių ką belšmoksta, jei 
kiti dėstytojai universitete 
yra kaip prof .lingvistas Smo- 
licz. Pasirodo, kad minimas 
profesorius gan gerai pažįs
ta Lietuvą Ir yra buvęs Vil
niuje. Įdomu, ką į tai atsa
kys mūsų "kultūrinių ryšuų" 
su lenkais šalininkai?

Tai buvo pulki proga lenkų 
mokslininkui kalbėti apie 
lietuvių kalbos Istoriją Ir 
žengti pirmą žingsnį į kul
tūrinį ryšį su lietuviais. Juk 
tema buvo mokslinė Ir įdomi 
o ne politinė.Deja,profeso-

porte, 1920.10.13 d. virši
ninkams rašė: "Po Vilniaus 
užėmimo, Tautų Sąjungos 
Komisijos nariai buvo labai 
pasipiktinę Ir nepatenkinti 
Lenkijos klastingu elgesiu.

TEL. 525- 8971.

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

I TAU PADĖTI.

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

susirenka kiekvienų trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama liety- 
yjikai. Jie atviri visiems, ieškantiems pageltos. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366*2548(namu) arba 489*5391 (darbo tel.),
Jvosui S. o? L 6834. Henrikui N, 277*7868._____________________
1978. X. 11
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buvo užpulta beeinant drau - 
ge su kitomis, mūsų žilagal
vė rašytoja Karolė Požėral- 
tė. Jt jau kelintą dieną guli 
Loretto ligoninėje. Nors bu - 
vo kelios moterys kartu, bet 
du negrai staiga Iš kažlnkur
ats Iradę, užpuolė. Blogiau , 
kad netik atėmė pinigus,bet 
dar sunkiai sužeidė. Kitas 
atsitikimas Įvyko Marquette 
Parke,kur viena senutė Išė
jo tš Palangos valgyklos Ir

'ony s
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.Q.
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rlus-kalbų žinovas pasiten
kino atsakymu, kad jis nieko 
apie lietuvių kalbą nežinąs . , 
Gaila...
MES LIETUVIAI ESAME 
APSILEIDĘ

Pas mus, lietuviuose yrai 
"geraširdžių", kurte viską 
lenkams nori atleisti, net 
Vilniaus užgrobimą patel - 
sinti.Atleisti,gal būt Ir rei
kia, bet neužmiršti. Neperse
niausiai Išspausdintame L. K. 
Savanorių, karininko Juoza
pavičiaus Toronto skyriaus 
atsišaukime lietuvių jauni
mui, tarp Lietuvos priešų, 
kurie puolė Lietuvą, yra mb / 
niml mongolai, hunai, vokie
čiai Ir rusai. Kaž kodėl, tie 
garbingi 1918-1919 metų ka
riai savanoriai, kurie kaip 
tik tuo laiku kovėsi su lenkų 
kariuomenės daliniais, jų 
kaipo Lietuvos priešų visiš
kai nemini. Nejaugi tuo laiku 
lenkai buvo draugai?...

Kaž kodėltal nesusigau
do mūsų tautiečiai , 
kurie yra neeiliniai žmonės . ' 
Štai Balzeko Muziejaus vle- 
nopuslaplo apžvalgoje .pava
dintoje Lithuanian Museum 
Review, nr. 56, liepos-rug- 
ptūčlo laidoje rašoma:Llthu- 
anla, How much do we know
about her? -".. .Kaunas was 
de facto capital of indepen
dent Lithuania between 
World Wars I and H... Iš 
tikrųjų, Kaunas buvo tik 
laikinoji Lietuvos sostinė 
Lenkijai užgrobus seną Lie
tuvos sostinę Vilnių. Kad 
Vilnius, o ne Kaunas buvo 
Lietuvos sostinė apie tai aiš
kiai sako Lietuvos konstitu
cija. Net Lenkija vertė Lie
tuvą Iš jos konstitucijos Iš
braukti Vilnių kaipo sostinę . 
Deja, jiems tai nepavyko.Ar 
apie tai nežino Barbara Ha
mes , redaktorė minimo "re
view", arba ji klaidingai yra
Informuojama apie minimus 
faktus. Šis vieno puslapio 
leidinėlis yra leidžiamas 
ingių kalboje Ir platinamas 
po visą pasaulį, klaidingai 
prlstatąs Lietuvos Istoriją , 
mums daro tik žalą...

Užtenka, kad Lenkai, rusai, 
Ir gudai Lietuvos Istoriją Iš
kraipo Ir klaidingai ją pa
sauliui pristato, Gaunasi įs
pūdis, kad mes lietuviai į 
Vilnių neturime jokių teisių 
Ir,kad visiškai jis Lietuvai 
nepriklauso. Nesinori tikėti, 
kad tas yra daroma bloga 
valia. Tai yra tikras meškos 
pasItaruavlmas .Ateityje rel- 
kė'jų būti apdairiems, supa - 
žlndlnant kitataučius su mū
sų praeitimi Ir mūsų Istorija. 
Kitaip darydami- labai sau 
kenkia me .

laukėme mūsų Chlcagoje*.
- Nidos valgykla 71 gt., ve - 
dama p. Lietuvininkų. Į ją 
buvo įsiveržęs vagis.Kai
mynai pastebėjo ir pašaukė

ją užpuolė negras, par stum
damas ant žemės, Ir Ištrau
kė krepšiuką. Laimė, kad kl- -policiją, kuri netrukus atva- 
tas negras ją apgynė Ir nuvi
jo užpuolėją. Moterys turi 
nes įneš loti pinigų krepšiu
kuose, nes kriminalistai už 
keletą dolerių nesigaili už
mušti žmogų. Štai ko susl-

žlavo ir vagį užklupo viduje, 
jaunuolį pasislėpusį šaldytu
ve.

Marouette Parko 63 gatvė 
miesto ir apylinkės valdžios 

(Nukelta į 7 psL )
NAUJA LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

"LIETUVOS AIDAI"
Veda Kazė BRAZDŽIONYTĖ

Veikiu :
Pirmadieniais 9: 00 - 9:30 vai. vakaro.
Antradieniais 9:00 - 9:30 vai.vakaro 
Penktadieniais,9?30 - 10:00 vai.vakaro.

Visos laidos iš WOPA stoties 1490 AM 
ba nga .

Adresas? 2«4b West 71-st St.
Chicago, Lil. 6(1629, Jei. 778-5374.

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ, NUO 11.30 iki 1 2 vai. naktie*. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stont e* • £iu*. 1053 All^an«l O.. Duvernay. P.O. TEL. *49-8*34
5 psi.
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Hamilton

OLKA

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokama gyvybė* ir asm. paskolų drauda. 
Nemokama* pilnos čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš Sl200C,000.

MOKAME UŽ:
depozitu* (P.C.A.) 6%
santaupos .................. ,{ %
term, depozitus 1 m. 9% 
term, depozitus 3 m. 9 Vi %
pensijų fondas g’/4 %
MAME UŽ:

asmenine* paskola* 11 %
nekiln. turto patk. 10 “o

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

PENSININKAI JUDA, 
KRUTA
Hamiltono Pens įninku Klu

bas rugsėjo mėnesį buvo su
rengęs dvi išvykas autobu
sais. Pirmojoje kelionėje 
buvo nuvažiuota Į Beams vili, 
miestą, kur buvo atidaryta 
Rudens Mugė rugsėjo 7 d. 
Čia vyko žemės ūkio gamintų, 
gyvulių,rankdarbių parodos , 
arklių lenktynės. Salėje vy
ko nedidelis muz.lnstrumen- 
tųkoncertas. Dvi jaunos šo
kėjos labai gražiai pašoko 
rytietiško stiliaus šoklų.

Toji diena Beams vili-Lln- 
koln apygardoje, bu^o pas
kelbta Pensininkų Diena,to
dėl visi čia atvykę pensinin
kai buvo vaišinami kavute Ir 
pyragaičiais be atlyginimo - 
Už Įėjimą buvo mokėta tik 
pusę kainos /už hamlltonle- 
čtus apmokėta buvo Iš Klubo 
kasos/. Ekskursijos diena 
buvo klek saulėta, bet Ir vė
soka, todėl nesudarė didelio 
malonumo būtI lauke. Betgl 
vist lėk buvo šis tas pamaty
ta .pasikalbėta Į va Ir Iomlsk te
momis Ir pagaliau truputį 
pajudinti raumenys,be vaikš
tinėjant Ir Įtraukta klek švie
žio oro, kas Ir yra svarbu 
antrosios jaunystės žmo
nėms.

Taip besišnekučiuojant , 
pavakare grįžome namo'.

Rugsėjo 21 d. vykome į A-
mertką, Buffalo miestą, ap
žiūrėti ten esančio zoologi
jos sodo.. Pagal oficialius 
davinius, sodą sudaro 23 ak
rai žemės. Jame randasi a- 
ple2OOO įvairių gyvūnų. At
rodė, kad reikės daug laiko 
praleisti, norint viską pamaH 
tytl. Betgi mes greičiau ap
žiūrėjome, negu buvo tikėta
si. Vaikštinėdami po Įval - 
r lūs užkampius lauke Ir pa
talpose, matėme didžiulius 
dramblius, žirafas .juodus Ir 
baltus lokius, zebrus,bizo
nus, raganos lūs Ir dar kito
kius gyventojus, dauglaus lai 
Iš Afrikos kraštų. Aukštai 
medyje nepatenkintai dairosi 
retežiu prltlštas vad.Auksl- 
piu Ereliu paukštis ir jau do
ro ja jam parūpintą grobį. 
Dar kitur vandenyje nardė 
" lietuviškos" antelės, žąsys 
Ir kitokie nežinomo vardo 
paukščiai.

Pastatuose matėsi kelios 
rūšys Ir Įvairaus dydžio bež
džionių, Įvairiaspalvių paukš
čių, daugybė įvairios išmle - 
ros gyvačių,krokodilų, varlių 
Ir nelabai simpatiškos Iš
vaizdos rupūžių bei ’ ’ kito
kių gyvūnų. Dalis narvų ne- 
apžtūrėta dėl jų remonto,ar 
-dėl juose tik ką atsiradusių 
naujagimių gyventojų. Norint 
giliau pastudijuoti sode e- 
sančlus gyvūnus, neužtenka
5 valandų laiko/tiek mes tu
rėjom/. Prabėgus skubos 
keliu pro juos, žinių bagažas
6 P s I.,

apie jų egzistenciją nė klek 
nepraturtėjo. Čia klek pa
vargę vėl pailsėjome Ir už
kandę, grįžome namo dar 
prieš saulutei nusileidžiant. 
Dalyvavo 46 ekskursantai.

Klubo pirm. Pr.Enskalčlo 
sumanymu .Klubas planuoja 
leisti savo lalkraštuką-blu- 
letenį apie Iž numerių per 
metus. Sumanymui vykdyti 
reikalingos lėšos bus pra
šomos Iš valdžios. Pagal 
taisykles, turi būti sudaryta 
sąmata netrumposnlam lai - 
kul, kaip la mėnesių.Tokia 
sąmata buvo sudaryta Ir rug
sėjo 25 d. buvo svarstoma su 
atvykusia Kluban valdžios 
atstove,kurtos patarimu bu - 
vo Įnešta klek pataisų Ir pa - 
pildymų, Antroji sąmata bu - 
vo svarstoma liečiant mote
rų dainininkių sekstetą, kuri 
norima praplėsti Ir papildy
ti didesniu skaičiumi daini
ninkių. Ir šioji sąmata pa - 
gal minėtos atstovės nuro
dymus buvo papildyta .Ablem 
reikalams-s u manymams są
matos siekta 1O tūkst.dole - 
rlų. Abi sąmatas atstovė Iš
siveži. Jos bus pristatytos 
reikalingoms Įstaigoms To
ronte Ir vėliau Ottawoje.Ga
lutinis sprendimas paalškė - 
sląsttk apie gruodžio mėne
sį. Bent didžiąją dalį prašo-
mų lėšų tikimasi gauti.

Melchljoras Putelė
• Prelato dr. J. Tadarausko 
40 m. kunigystės ir 30 m. 
darbo Hamiltono Aušros 
Vartų parapijoje sukakties 
iškilmių rengimo komitetas 
praneša, kad visi kvietimai 
į pokylį Jaunimo Centre yra 
išplatinti. Tačiau Hamiltono 
ir ap. lietuviai prelatą ga - 
lės pagerbti 4 vai. p. p. Auš
ros Vartų šventovėje, kur 
Mišias atnašaus jubiliatas, 
asistuojamas kunigų, o pa
mokslą pasakys vysk. V. 
Brizgys. K. B.

S. Varankos nuotraukoje "At- 
žalyno"tautinių šokių šokėjų 
dalis su akordionistais Aldo-
na Bliskyte ir Edvardu Luko- jo kaina normali. Išskyrus kaip ilgiau ir sėkmingiau lie- ris primena arklio uodegą), 
šium, kurie dalyvaus "NL" tik vieną Iš 5O-tes,pasižadi' tuviai galėtų savo tautiškumą Taip pat nebus nei airiu, jei 
spaudos vakaro programoje. Ir ateinančiais metais sto- išlaikyti.Galutinėje išvadoje ir valgytų žalius dobiliukus,

i

toronto

KAI SAULUTĖ KRYPSTA 
VAKAROP. . .
Šiame mieste, o taipogi ir 

platesnėse apylinkėse gyve
nantys mūsų tautiečiai tik
riausiai, daugiau ar mažiau , 
bus girdėję apie vieną Į- 
domų dalyką.

Paskutiniais dvejais me
tais čia buvo suroganlzuotos 
ir pravestos suaugus lems- 
šeimoms stovyklos. Šitokio 
pobūdžio stovyklos sumany
tojai - prie šių Namų vei
kiantis Ir gana gražiai be
sireiškiantis Vyrų Būrelis. 
Kadangi Iki šiol visi buvome 
Įpratę stovyklas matyti tik 
jaunimui, ir tai auklėjamo 
pobūdžio, tai šis naujas 
sumanymas ne tik Įdomus , 
bet suranda vis daugiau prl-r 
tartmo, ypač suaugus lų-su- 
brenduslų žmonių šeimų 
tarpe.

Tarp jaunimui Ir šeimoms 
rengiamų stovyklų yra Ir ga
na ryškus skirtumas.

Pirmosios, Ir jau visą eilę 
metų rengiamos, šalia poli - 
slo, turi Ir kitą paskirtį bei 
prasmę. Tai daugiau aki ėja - 
mo, pamokymo, be I gyve nlmo 
pažinimo, reikšmę turinčios 
stovyklos. Antrosios skirtos 
vien tik poilsiui, gyveni - 
mo paįvairinimui, atitrūki
mui nuo mus supančios kas
dienybės. Susipažinęs su 
stovyklų gyvenimu, ŠĮ skir
tumą lengvai gali pastebėti.

Štai ir keletas pavyzdžių: 
stovyklaujantis šeimų sto
vykloje visiškai nepaželd* 
žlant bendros, stovyklą lie
čiančios, tvarkos, asmeniš
kai Ir savo apsisprendimu 
.gali dalyvauti ar ne stovyk
loje rengiamuose kultūri
ntuose pobūviuose. Bet ku
riuo laiku jis gali Išeiti Iš 
stovyklos ribų, reikalui e- 
sant.net nakvynei nesugrįžti. 
Stovyklos maistu jis taipogi 
naudojasi savo laisvu apsis - 
pre nd Imu Ir savanoriškai.

Tačiau, negalima pasakyti, 
kad šitokios paskirties sto
vyklos jau visiškai nebeturi 
jokių bendrų Ir visus vieno
dai liečiančių tvarkos bei 
sus Iklausy mo ta is ykl lų. Jos ,
yra visiems aiškios,supran
tamos Ir privalomos,tačiau 
skirtingos negu bręstančiam 
jaunimui, Ir reikta pasakyti, 
kad dauguma pasigėrėtinai 
jų Ir laikos l.

Štai vienas,gal iš Įdomes
nių šias stovyklas liečiančių 
reiškinių: specialiai stovyk
laujantiems Išdalintos anke
tos, su eile stovyklą liečian
čių klausimų. Jas surlnkuš ,. 
štai kas paaiškėja.

Bevelk vienbalsiai, 99% 
pasisako, kad šitokio pobūd-r 
žlo stovyklos būtų Ir ateity
je rengiamos. Visi pagei
dauja ne vienos, bet dvie
jų savaičių stovyklų. Vlsųpa?* 
s įsakymuose maistas pulkus, 

vykioje dalyvauti.
Dauguma pageidauja, kad 

stovyklos laike būtų plates
nės ir daugiau paruoštos 
programos. Apie rengiamą 
stovyklą dauguma sužinojo 
Iš Tėviškės Žiburiu savait
raščio ir šių Namų blulete - 
nlo. Praleidus ten dvi sa
vaites, nebuvo deja, nei vie
nos dienos, nei vieno stovyk
lautojo, kuris sutiktas nepa
klaustų:"© kas šiandieną buą 
kokia pramato ma progra
ma?". Tai aiškiai parodo jų 
reikalingumą.

Kadangi vyresnio amžiaus 
žmonių jau nestokojame, Ir 
jų eilės nuolatos Ilgėja,tai 
Ir du metus Iš eilės buvęs 
bandymas/ šeimų stovyklos/ 
pilnai pasiteisina ir mums 
visiems ne tik pasako,bet Ir 
reiškia labai daug. Tuo tu
rėtų susirūpinti ne vien šio
se stovyklose norintieji pa
buvoti savaitę ar kitą, bet Ir 
mūsų Bendruomenės atatin
kamos organizacijos, ypač 
kas liečia kultūrinę šių sto
vyklų pusę: pav. .lietuviškų 
filmų rodymą, paskaitas, 
programas prie lieps no jan - 
člo laužo vakarais Ir 1.1.

T lesa,Imponuojančiu skai
čių . ' tos stovyklos dar ne
pasižymėjo, tačiau tai vi
siškai nesumenkina tikro - 
s loš jų paskirties.

, Jose dalyvavę nė vienas 
dar nesigailėjo, juo labiau, 
kad beslgrumdaml su mums 
padiktuotu likimu, ne vienas, 
jau Ir pavargome, be to, toli 
jau gyvenimo keliu Ir nužy
giavome, vieni dėl duonos 
kąsnio, kiti bendruose lietu
viškuose baruose besidar
buodami bel beststelodaml .

Pulki aplinkos gamta, 
s ve įkas, ■ švarus; oras „ tyras 
ežero vandenėlis, malo'nūs, 
gyvybę telkiantys saulės 
spinduliai arba net Ir pavė
sis, visus veikla magiškai , 
buriančiai, viliojančiai.

Gamtoje mes pamatome , 
suprantame tą didįjį šio gy
venimo s ualėteklo-saulėleid
žio stebuklą bei visus kitus 
mums skirtus malonumus.

UHSU LIETUVIU NAMAI
LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS

Lapkričio 12 d., sekma
dienį 3 v. p. p. LN Vyrai 
rengia sol. Al donos'Stempu- 
žienės- Švedienės ir komp . 
J. Švedo koncertą.

Primenama, kad norin
tieji nuomoti sales 1979 m. 
prašome kreiptis jau dabar, 
nes yra didelis pareikalavi
mas ir iš nelietuvių. Lietu
viams duodama pirmenybė . 
Skambinti tel :532-3311.

TORONTIŠKIAI RUOŠIA 
SPAUDOS VAKARĄ
Spaudos puslapiai mirga 

visokiomis sugestijomis,

Taupyk ir skolinkis 
•------------ L —----------------------------------------- ' i

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: 
9% už 1 m. term. dep.

9 už term, indėlius 3 metu E 
83/«%už pensijų ir namų planų = 
8% speciali taup. sųsk.
7’/a % už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 21 milijonų dolerių_____  I
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American! 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai. >

KASOS VALzXNDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais j—i 
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
■ 11 1 " 1 ................................ .....................ir

Balio Maskeliūno j

ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ atstovybė i
1 ' :

• < ) I i
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

t

I I

Tel. 251-4864 arba 251-4025 — Narnų tel. 277-0814 Į
2405 Lake Shore BlvJ. West, Suite 403, Toronto, Ont. MSV 1 C6

* Namų — Gyvybės
# jS && 4ft * Automobilių
f 9V& fW It * Komerciniai

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

VBaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W 
TORONTO, ONTARIO 
m * k I x «

pripažįstama, kad be spau
dos - nebus nei tautos.

J. A« Valstybėse išeinanti 
spauda gana įvairi ne tik sa
vo perijodiniais leidiniais, 
bet ir dienraščiais. Kanada 
— ne taip skaitlinga lietuviš
komis kolonijomis, nepasi
žymi nei spauda. Bet vis dėl 
to, turime du savos gamybos 
savaitraščius.

Pagal esamą tautiečių 
skaičių, negalime pasigirti, 
kad laikraščiai turi užtekti
nai prenumeratorių - jie be 
aukų, sunkiai išsiverstų.

Beveik neįmanoma suprasti, 
kodėl gyvendami šiame kraš
te, kai kurie tautiečiai, norą 
save dar vadina lietuviais, 
bet savos spaudos neskaito, 
arba pasitenkina tik vienu 
kuriuo savaitraščiu, kartais 
net Amerikoje spausdinamu. 
Bįogiausia susikalbėti su tais 
kurie teisinasi, kad angliško 
laikraščio jiems užtenka,kad 
nenorį " gadinti " savo vaikų 
akcento ir būtini! pasiryžę 
patys "suanglėti" . Tokiam 
tėvynainiui reikėtų įrodyti, 
kad jis nebus anglu, nors ir 
kalbės tik angliškai, kad jis 
vistiek netaps škotu, nors ir 
nešios trumpą, klostytą sijo
ną su pinzeliu priešaky (ku-

PARAMA
IMA: 

3 *
9’zi% už asm. paskolas

9Vi% už mortgičius

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
atmieštus degtine, arba įšok
tų jų berankį šokį.. Lietuvis 
— liks lietuviu, tik s'kirtu- 
rrias toks - ar j/s aktyvus 
bendruomenės narys, ar jau 
bevardis internacijonalas. 
Šitos mintys būvo patiektos 
( neatmenu kieno) Amerikos 
spaudoje, stengiantis subarti 
nutautėjusius. Bevardis, ne
gerbiąs savo kilmės žmogus, 
nėra per daug gerbiamas nei 
svetimtaučių. Kanadoje - to
kioje Įvairių tautų "jūroje", 
nėra jokio nepatogumo prisi
pažinti, kad esame lietuviai.

Kiekviena lietuviška šeima 
prenumeruodama bent du sa
vus laikraščius, kurie paly
ginus dabartiniu infliacijos 
metu, nėra brangu? labai 
daug prisidėtų prie lietuviš
kų laikraščių išlaikymo, bei 
patobulinimo.Taip pat ir mo
kantys plunksną valdyti, per 
laikraštį turi progą parodyti 
savo išmintį plačiai ^i^uo - 
menei, kas taip pat laikraš
čiui pagelbsti.

Būrelis torontiškių, geros 
valios spaudos rėmėjų, kas 
rudenį ruošia vakarą "Nepri
klausomos Lietuvos" savait
raščiui paremti,kuris spaus
dinamas Montrealyje. Paren
gimas visada susilaukia tau
tiečių dėmesio. Nors tokie, 
vakarai (palyginamai ) neat
neša per daug pelno, bet šį 
tą reiškia ir moralinė para
ma, pačių laikraščio leidėjų 
nuotaikai pakelti.

Pernykštis parengtas dar 
torontiečių mintyse neišblė
so. - kas ten buvo, tikrai ne
sigailėjo, nes matė iširntinai 
gerą programą operinio ly
gio: Sol. Giną Čapkauskienę 
ir Montrealio vyrų oktetą, 
be specialių išlaidų. Be to, 
susitiko mielus draugus, pa
sišoko ant slidžių grindy (o 
jos puikios Lietuvių Nte.rhų 
salėje), ir prie geros muzi
kos. Gi alkio, ir troškikllo 
taip pat nekentė, nes šampa
nas bei alus putojo stikluose,

(Nukeltaį 7 psL ) j V
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PL Dienų Įspūdžių
Skeveldros — s. JURGIS iš šiaurinio Ontario 

užkampio.

man visi- pradedant jauna, 
energinga dirigente, o bai
giant man dar Iš Vokietijos 
stovyklinio gyvenimo laikų 
pažįstamu tautiečiu Valaičiu, 
kuris visus pralinksmino.

/bus daugiau/
— $ —

Dėl žuvavlmo- nesijau
dinu, nes ne taip seniai pa
gavau 25 svarų "maskį", ku
rį dar nespėjome suvalgyti. 
Šypsodamasis mintyse,save 
palyginu su Pietų Amerikos 
smaugliu- boa, kuris prari
jęs triušį ar kitokį gyvuliu
ką,Ilgokai nieko neveikia,tik 
guli Ir virškina...

Ne taip seniai grįžau Iš 
Toronto,kur dalyvavau, -kaip 
Ir dauguma ten buvusių, - 

, »ualeko neatstovaudamas, taip 
labai Išgarsintose Ir sėk
mingai praėjusiose Pasaulio 
Lietuvių Dienose, Tad savo 

, ~nlntlmis vis skrendu ten at
gal, lyg paskęsdamas tų 
prisimintinų įspūdžių ske
veldrose.

Mūsų maža šio šiaurinio 
Ontario provincijos užkam
pio lietuviška salelė .turin
ti tik apie porą dešimčių 
šeimų, o dar mažiau vien
gungių, gali pasididžiuoti 
skaitlingu PLDienose daly- 

*Laaylmu.O tokių priskaičiuo
jama apie 20. Girdėjau mū
siškius juokaujant,kad jeigu 

f£r Iš kitų Šiaurės Amerikos 
vietovių proporcingai tiek 
būtų vykę Į Toronto, tai nei 
Royal York viešbutis laike 
Susipažinimo Bailaus, nei 
Maple Leaf Gardens laike 
koncerto nebūtų sugebėję vi
sų svečių sutalpinti...

Šio neeilinio įvykio Istori
jos lapas jau užverčiamas, o 
PLDlenose dalyvavę taut fe - 
člal dar tebegyvena parsi
vežtais namo įspūdžiais. 
Kalbama, kad kažin kada ar 
kada nors Ir kur nors ateity
je sus trinks toks didelis tau
tiečių skaičius, nes vis retė
ja mūsiškių eilės. Senstame,

šešė- 
daro- 

tel-

o ilgėjant gyvenimo 
liams, aptingstame ar 
mės nepaslankūs. Kad 
s ingai spėjame, tai galima
patvirtinti,pasižiūrėjus į PL 
Dienų dalyvių pražilusias ar 
praplikusias galvas ir gyve
nimo išraižytus veidus.nors 
matėsi Ir jaunosios kartos 
atstovų, kurte yra vienlntėlė 
mūsų viltis Ir paguoda. Rei
kėtų atvirai prisipažinti,kad 
nemaža dalis mūsų jaunos los 
kartos jau atsiskiria nuo or
ganizuotų lietuvių, pas įdary
dami trąša svetimoms tau
toms ir svetimoms kultū
roms. ..

Nors Royal York vfešbu - 
člo 4-se salėse, Susipažini
mo Baliuje tūkstančiai tau-r 
tlečlų grūdosi kaip silkės 
statinėje, bet užtai daug kam 
pasitaikė Ir malonių staig
menų. Štai, pavyzdžiui, susi
tinka du jau keliasdešimt 
metų nesimatę draugai,ku
rie, kaip taisyklė, tuojau pa
sikėlė la"mandaglals melais" 
" Tu gerai atrodai, Jurgi " 
"Tu visai nesenstl .Petrai,” 
o abu jau lėtokai "mūvlnasl" 
/vos neparašlau-sunklalkly
nus bepa velka/. "Tai gal šia 
proga išgersime?’.", "Dėkui 
labai,bet aš jau "kvltlnau"..

Pamatyti Dainų Šventėn 
Maple Leaf Gardens susirin
kusius kelloltką tūkstančių 
tautiečių Ir pasiklausyti vy-

chorų su pusantro tūkstančio 
dainininkų,tai tikrai retas Į- 
vykls Ir pramoga, jau nekal
bant apie kai kam senokai 
girdėtą kanklių Ir skudučių 
muziką. Pabajgoje koncer
to pora G Inos Čapkauskienės 
dainų buvo lyg skanus deser-

PO CHICAGOS DANGUM. . .
(Atkelta iš 5 psl.) 

atstovų prltatlmu žadama 
pagražinti. Yra tokia Fede
racija, kuri padeda namų 
gražinimo darbe ir yra suė
musi nemaža darbo į savo 
rankas. Tik girdėti, kad ji 
nori užkrauti mūsų e ill-, 
ntų mokesčių mokėtojams 
sąskaitas,dadurtl už graži - 
nlmo darbą. Federacija yra 
biznio įstaiga, ji valdo įsigy
tą turtą Ir lipa nuomas. Bet 
namų savininkai neduos jai 
nė cento. Ir taip Cook Coun
ty yra aukšti mokesčiai.

Federalinė valdžia išlei
džia daug pinigų kovai prieš 
kriminalinius nusikaltėlius, 
vagišius, bet nusikaltimai ne
mažėja, ypač jaunimo lo- 18m 

ellė- 
i Ir

amžlaus tarpe. Pirmoje < 
je tėvai privalo auklėti 
žiūrėti savo valkus.

- Vincas Petrošius, baigęs 
sodininkystės mokslus,įstei
gė gėlyną Vinces Flower 
Shop, 2621 West 71 str.

Bal. Braždž Ion Is

Džiaugėsi tautiečiai, pa
simatę PLDlenose su senais 
pažįstamais, giminėmis Ir 
turėjo progos užmegstl nau- rų, moterų Ir valkų virš 40 
jų pažinčių, o taip pat galėję 
pamatyti kai kurias žymes
nes asmenybes. Aš pats.be 
d įdėlių pastangų, Išarčlauar 
toliau, mačiau vysk.V.Brlžgį 
VLEKo p-ką dr. J. Valiūną , 
PLB p-ką Inž. Br. Nainį, 
Tėv.Žlburtų redaktorių kun.
dr. P. Gaidą, KLFondo Tary-' tas po gerų pietų... 
bos p-ką dr. A.Pacevičlų, 
"skrajojantį" Kanados kape
lioną kun. St.Kulbį ir net iš 
Lietuvos nepriklausomybės 
laikų žinomus sportininkus - 
kpt. Br.Keturakį ir VI. Ba - 
kūną. Be abejo, daugelio žy
mių asmenybių neatpažinau, 
bet dauguma Susipažinimo 
Baliaus dalyvių, kaip ir aš, 
tikrai atpažino mūsiškį šių 
laikų didvyrį SlmąKUDIRKĄ 
kuris su žmonele, atrodė,ga
na sėkmingai pardavinėjo 
savo naujausią anglų kalba 
knygą "Tlems,kurte dar jū
roje", autografuodamas.

^^KEITH BUILDING MAINTENANCE

6396 Bannontyne Ave. Verdun,

NAMU REMONTAS

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

Apie darbų sąžiningą atlikimą, teiraukitės pas 
LeonąGurecką 366- 2548.

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remoddiuoju 
Vasaros laiku sovgoįimas

(St6rage)

PASAULIO LIETUVIU 
DIENU ATGARSIAI — 
D. N. Baltrukonio rašinio 
tęsinio pabaiga.

(Tąsa iš praeito numerio) 
" Kaip ąžuols drūts prie 

Nemunėlio,lietuvis nieko ne- 
atbos"-tvlrtlna toliau mums 
šio himno žodžiai.

Nutilus paskutInterns šio 
himno garsams,lyg Ir nusi
leido keletą dienų virš To
ronto plevenusi lietuvybės 
dvasia, pas tekusi savo zenitą 
šios dienos programos metu.

Sekė nostalgijos pilni už
daromieji aktai. Šio festiva
lio rengėjai su J.R.Slmana- 

rvlčlum priešakyje užsitar
navo tikrai daug didžių pagy
rimų. Jie tikrai nustebino 
vlsąpasaullnę lietuvių bend
ruomenę, sugebėję suorgani
zuoti Ir pravesti bene šau
niausią įvykį visos lietuviš
kos Išeivijos Istorijoje. Jie 
pasirodė kaipo dlnamlšklau- 
s la, gyvlaus la Ir, gal būt, ga
lingiausia lietuviška kolonija 
Išeivijoje.

Užbaigiant, J. R.Slmanavl-
i čtus iššaukė atsistoti visus 

chorų paruoš ėjus bendram 
pagerbimui. Toliau buvo 
pristatyti visi’ šios progra
mos dirigentai, kiekvienas 
susilaukęs griausmingų ova
cijų Ir po žymenį. Dėka jų 
Išaugo kita karta dirigentų , 
choristų.T Ikrai garbė jiems 
už tokias didžias pastangas , 
prisidedant prie šios šventės 
geresnio pasisekimo.

1 Ypatingai pagerbtas buvo 
garbingo amžiaus sulaukęs, 

_ Chicagoje gyvenantis prof .J.
juoklančlals lietuviais'’-taip Žilevičius. Jis dėl amžiaus 
vad Inos l kokte 11 is. Nors
juoktis dar nebuvau pradė
jęs, bet pradėjau abejoti, ar 
Iš viso verta į australiečių 
koncertą eiti. Mat, esu nela
bai muzikalus, nes groju tik 
patefonu Ir radijo, o geriau
sia man patinka maršų mu
zika... Be to, pats didžiau
sias koncertas bus sekma
dienį po pietų, tai gal dabar 
vietoj koncerto dar vieną 
porciją cepelinų ir porą "be
sijuokiančių". . .Vis dėl to , 
koncertan nuėjau Ir nesigai
lėjau, o net gėrėjausi kengū
rų žemėje gyvenančių tautie
čių sugebėjimu, ryžtingumu 
Ir pasišventimu. Patiko jie

Daug pagyrimų susilaukė 
Australijos, Melbourne-cho- 
ras, koncertavęs atskirai 
penktadienio vakare West 
Park gimnazijos salėje 
Prieš pat šį koncertą aš 
svečiavausi lietuviškame 
Karavane, kur savo buvusių 
bendraklasių/ žurnalistas - 
redaktorius kun.J. Valšnys 
Iš JAV Ir manohamlltonletls 
globėjas "kirvis"Pr. Saka-' 
las/ kompanijoje kirtome 
cepelinus,užgerdami "besl-

Ir sveikatos negalėjo šian
dieną čia dalyvauti. Jis bu
vo paminėtas,kaipo pirmųjų 
dainų švenčių dirigentas ne
priklausomoje Lietuvoje , 
taipgi plrmųjųDalnų Švenčių 
C h leago je, pokar lo meta Is.

Uždaromajame žodyje Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas Br. Nainys 
pasakė: " GRĮŽKITE Į NA
MUS, DAINUOKITE IR TO
LIAU LIETUVIŠKAS DAINAS, 
NES LIETUVYBĖ TOL GY
VUOS, KOL SKAMBĖS LIE
TUVIŠKOS DAINOS IR LIE - 
TUVIŠKAS ŽODIS".

Ramovės Veikla
Pirmas po atostogų Ramo

vės susirinkimas įvyko rug
sėjo 17 d. Jaunimo Centre. JĮ 
atidarė pirm. A. Juškevičius 
Ir susirinkimui pirmininka
vo Ed. Venglanskas.sekr. 
Bur ne tkls .T ylos m Inute buvo 
pagerbti du atsiskyrę Iš mū
sų tarpo nariai- Sav. J . 
Brelvė Ir Namlkas.

Ramovės C V aplinkraštis 
buvo Ištisai perskaitytas Ir 
nariai paprašyti Imtis gali
mų darbų. Remti Nepriklau
somybės Kovų II knygą, ją 
užsakyti buvo vienas Iš už - 
davinių. Skyriaus sekr. A. 
Repšys paskyrė 1OOO dol. 
tr tapo garbės mecenatu.

Diskutuota žurnalo Kario 
popietė,kur tą organizuos ko
mitetas sudarytas Iš karinių 
organizacijų. Popietė įvyks 
spalio mėn.22 d., 4 vai. p.p. 
Šaulių Namuose, 2417 West 
43 gatvėje. Bus meninė da
lis Iš šaulių tarpo Ir pasi
linksminimas prie kavutės .

Štame susirinkime daly
vavo 36 nariai.Šiame sky
riuje esą vlent Itk mokesčius 
čtus užsimokėję 89 nartai . 
Gaila, kad Chicagoje buvę 
Lietuvos Kariuomenės ka
riai mažai domisi savo or
ganizacija, ir nesant naujų 
narių, aišku, kas laukia...

TORONTIŠKIAI RUOŠIA.’. .
(Atkelta iš 6 psl.) 

o ant karštų, kaduginiais dū
mais išrūkytų dešrelių bei 
bulviniu "cepelinų", šokinė
jo dar karštesni, svogūnais 
kvepiantys spirgučiai.

Šiemet, kaip girdisi, bus 
dar geriau ir Įvairiau, nes 
rengėjai kasmet vis keičiasi, 
ateina naujesni, su geresniu 
patyrimu.

Jei kuriam laikraščiui 
ruošiami parengimai,tai dar 
nereikia manyti, kad tas 
laikraštis jau "mirties ago
nijoje". Spaudos vakaras daž
nai turi ir kitą, didesnę reikš
mę - tai reklama ir pagarba 
savam laikraščiui, lygiai 
kaip ir visokių rūšių paminė
jimai rengiami pavieniams 
asmenims pagerbti.

Reikia paminėti, kad šis 
parengimas ir vėl turės pui
kią pogramą, kuria išpildys 
solistai :Vaclovas Verikaitis 
ir R. Strimaitis, akomponuo- 
jami muz. Jono Govėdos, ku
rie torontiškiams jau gerai 
žinomi ir nereikalingi rekla
mos. Be jaunimo taip pat nie
kad kultūringas parengimas 
neapsieina. Šį kartą jaunimą 
atstovaus "Atžalyno"tautinių 
šokių grupė. Iš jų bus kan
didačių ir spaudos karalai
tei išrinkti. O jų be abejo, 
atsiras daugiau, kai sužinos, 

( kokią dovaną karalaitė gaus — 
gintaro karolius. Aišku, ka
rūna ir gėlių bukietas, kaip 
būtinybė jai priklausys. Bet 
tie karoliai
iš Palangos, dar te be k ve plan 
tys Baltijos bangomis - gal 
net tie patys, kuriuos Mairo
nio apdainuota Jūratė nešioję 
kai Kastytį mylėjo gintaro 
rūmuose.

Skaitytojai jau ruošiasi 
šiame spaudos baliuje daly
vauti ir žada savo draugus 
atsivesti, o rengėjam linki 
sėkmės.

Vakaras įvyks 28 d. spa
lio, 7 v. v., Lietuvių Namų 
didžiojoje salėje Toronte.

Žiežula

- atvežti tiesiai

Tel. 767-6183 kelnėms
Highland Auto Body pristatant

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

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

611 Lafleur Ave., LaSalle. — Tel. 366-7281

i.-'l

7 psl.
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Savininkai V. Šulinskas i Son tol. 389 - 057 1.

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle
Gerinusios patarėjos ir darbo atlikėjas jums gali būti slogdangys Guy 

'Richard', Kuris jau seniai I lėtu vi am s patam auj a. Darba atlieka sgllnlngel 
Ir prieinamomis kainomis, jaukite kai namo stogas blogas ar kai statote" 

364-1470

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

M PHILIPPE IŽZI m-,

SKAMBINKIT - 365-7146!
NETTOYEURS CLEANERS 

..................7661-A CENTRALS 
495-90e AVĖ 

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

7 6 6-2667.

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

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

Plumbing & "Heating kontraktoriu*.

140-2» AVENUE - 366-0330

7
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SPAUDOS VAKARAS
TORONTO LIETUVIŲ NAIVIUOSE, 1573 Bloor Street West, 

DIDŽIOJOJE SALĖJE.

Meninė programa.
Solistai Vaclovas Verikaitis ir Rimas Strimaitis 
akompanuojant muzikui Jonui Govedai, ir 
tautinių šokių grupė "Atžalynas”, vad. S. Leparskienės

Veiks baras ir vaIg ių. bufetas 
Geras Šokią orkestras 
Karalaitės rinkimas 
Lo te rija

LIETUVIU VISUOMENĖ 

PAREMSITE “NL” SAVAITRAŠTI.

XII-OJI PREMIJA
Tuzinas- gražus ir sim - 

bolinis skaičius. Akademinis 
Sambūris Montrealyje savo 
šių me*<j paskirtąja Vinco 
Krėvės literatūros premija 
Tomui Venclovai, šį magiš - 
ką skaičių pasiekė.

Jury komisiją sudarė dr . 
H. Nagys(pirm. , Liet. Rašy - 
tojų D-jos atstovas),V. Žižys, 
(sekretorius ;dabartiriis Liet. 
Akad. Sambūrio Montrealyje

pirm-kas), J. Šiaučlulis(na 
rys; KLB atstovas), dr. I ■ 
Gražytė- Maziliauskienė ir 
M. Jonynienė narės/Liet . 
Akad. Sambūrio atstovės) .

Iškilmingas Įteikimas, 
kaip jau buvo pranešta, įvyks 
lapkričio 4 d., šeštadienį , 
Aušros Vartų Parapijos sa - 
Įėję.

Rezervuokime šią datą 
neeiliniam įvyltiui.

*129.00MIAMI — 
LFKTUVU Į ABI PUSES. 
SPECIALI KAINA SKRENDANT Į BAHAMAS, 
BARBADOS, CUBA, JAMAICA, MEXICO.

LIETUVA 1979 m.
REGISTRUOTIS DABAR IŠVYKIMUI — 
gegužės 18 ir 25 d. d.
MES PARUOŠIAME OFICIALIUS IŠKVIETIMO 
LAIŠKUS LANKYTOJAMS IŠ LIETUVOS.

RUOŠKITĖS DABAR 1979-lems metams . 
ADRIA INC. —■ (Quebec lisencee) 
4159 St.Lawrence Blvd., 
Montreal - Tel.844-5292 844-5662

ADVOKATAS

Dr. J Maližka 
Dantų gydytojas 

— • —
1440 rue Ste-Catherine Oitesl 

Suite 600
Tel: 866-8235, namų 4 88- 8528

------------------------------ . -.....1 ,,,,

UfMBtr
NAMAI - APARTMENT Al- 

ŽEMŽ-PASKOLOS
*4 rm in'/

".... D.N. BALTRUKONIS
FOTO M.L.S.

sistema “ Sylko Realties Inc,
445 Jean Talon W, Suite 305#Mtl.
Tel: 273-9181 Rus.737-084^

DR. V. GIR1ŪNIENĖ
Dantų gydytoja

5330 L’Asiomption Blvd. 
Montreal,

Tfl. 255-3536

DR. A. O. JAUGELIENĖ 
Dantų gydytoja

— • —
1410 GUY STREET 

SUITE 11-12 
MONTREAL 7Q.

Tel. 932-6662; nomų 73? - 968 1.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A.. M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C-.E.RC.S.(c>

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

PHARMACIENS PHARMACISTS!
1 M. CUSSON - R. GENŲRON 

PHARMACIENS
Ou vert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
San>edi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. 6 9:30 p.m. 
Livraison gratuite - Free delivery
Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas

7626, rue Central St. t Ville LaSalle

366-9742

365-0505

GALIME APDRAUSTI rfEVEIK KIEKVIENOS RŪŠIES 
GAMYBĄ, PATARNAVIMĄ IR PREKYBĄ.

I

PRAŠOME TEIRAUTIS MŪSŲ PASIŪLYMU IR KAINU, 
KURIAS TIKIMĖS RASITE PRIIMTINOMIS.

R. J. Išganantis, ba, bcl

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

.AU SOMOS
IS

Spalio 28 d.,*' 
šeštadienį

VAKARO PRADŽIA 7 valandą vakare -

♦ J
BILIETAI po $5.Q0; studentams ir pensininkams 

- $3.00.
IŠ VISUR SU SVEČIAIS ATSILANKYMU

RENGĖJAI

•NL* VAKARUI DOVANOS
NL Spaudos Vakaro metu 

vėl bus gražintas anksty - 
vesnis rengėjų užmanymas 
rinkti šio Vakaro Karalaitę.

Iš pačių Rėmėjų Būrelio 
atsirado geradarys,padova-

nodamas būsimai Karalaitei 
gintaro karolius, tik labar 
atvežtus iš Lietuvos (apie 
400 dol. vertės). Tai nepap
rastai patraukli ir vertinga 
dovana merginoms, kuri vie
nai jų atiteks tikrai.
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GALIME APDRAUSTI NET DIDESNĖS APIMTIES 
APARTMENTUS, INDUSTRINIUS, KOMERCINIUS 
PASTATUS,

ADAMONIS INSURANCE AGENCY Inc.
Tel.: 722-3545

DANPAR REALTIES CORP.
i h.

310 VICTORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL, QUEBEC, CANADA 
H3Z 2M9

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 

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

Agentūra veikia nuo 1945m.

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

Vakaro rengėjai džiaugiasi 
kad loterijai dovanos plaukia. 
Štai talpiname paveikslą dail. 
Dagio skulptūros "Guodžia 
pavargusi", kuri padovanota 
loterijai ir atiteks kam nors 
iš laimingųjų. O kiek dar 
dovanų sulauks rengėjai iki 
spalio 28 d. , tai tik laimę 
mėgindami išvysime ant lo
terijos stalo.

Primenama, kad dovanos 
bus laukiamos ir Vakaro me
tu, jei kam būtų patogiau at - 
sinešti atvykstant į Vakarą .

NL 
PIRMA SUEIGA

Vis! dabartiniai vilkiukai ir 
norintys jais būti 
berniukai nuo 6-10 metų 
amžiaus, mielai kvie
čiami sueigoje daly
vauti.

Vilkiukų Būrelis yra pa
sivadinęs Anykščių Šilelis Ir 
bus vadovaujamas Broniaus 
N led varė ir Lino Staškevi
čiaus.

Dėl papildomų Informacijų i 
apie programą bei kitais 
klausimais skambinkite Bro
niui Niedvarui 487-4938 arba 
Linui Staškevičiui 769- 1557 .

G.V.T.
ŠAULIŲ DEŠIMTMETIS

Ilgąjį savaitgalį Montrea- 
lio šauliai savo darbo vai
sius parodė gerai suorgani - 
zuotame iškilmingame va
kare, kur buvo pašventinti 
vėliava, įteikti žymenys,at
siųsti pasveikinimai. Pasi
vaišinta, išklausyta Vyrų Okv J 
teto, pasišokta. • ’■>.

• Publikos galėjo būti ir 
daugiau.
0 Mirė Juozas Kalakauskas, 
iškankintas sunkios ir ilgos 
ligos. Paliko žmoną, sūnų ir 
dukterį bei kitus artimuosius.

Pirma šių metų Vilkiukų • V. Bačėno - All Seasons 
Sueiga Įvyks Aušros Vartų Travel agentūroje Toronte , 
Parapijos salėje spalio mėn . dar yra laisvų vietų lapkrl- 
15 d. , po 1O vai. mišių. čio 14-22 d. d. į Lietuvą.

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
MAHC,°l!lse St' Toronf0, Ont- • Tel. 532-3400

LEFEBVRE & ROBERT
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AKTYVAI — virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ: 
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 83/4%

.... - = pensijų ir namų s-tas 8’/2%
Antradieniais 10-3 = . ‘ ‘= taupomąsias s-tas z'/V/o
Trečfadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas 6%
Ketvirtadieniais 10-8 =

m o = DUODA PASKOLAS:Penktadieniais 10-8 =
— asmenines 9’/2/o

Šeštadieniais 9-1 | nekiln. turto 9’/4%
Sekmadieniais 9.30-1 = investacines 10%

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVES

AUKŠTUS

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

e Dideli* pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CENTRAL! r 4e AVENUE LASALLE 363-3887
I 7643 CRNTRAUB 300-1282 (DECORATION)________

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL., QUE.H4E 2AS, 
Telefonas: 766-5827

DUODA PASKOLAS:MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas 6.0 %
Taupamųsias 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 nomokamq gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už toup. s-tos sumas.

Asmenines ,................. 10.5%
Nekiln. turto 10.0%
Čekių kredito ....................... 12.0%
Investocines nuo .........................10.5%

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

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vosarq nuo gegužes 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.
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