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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

SVARBUS SAUGUMO BENDRUOMENYBĖSB1B

Montrealietis kardinolas Paul-Emile Leger klaupiasi prieš 
Popiežių Joną-Paulių II.

NAUJAS POPIEŽIUS KROKUVOS KARDINOLAS
KAROL W

Popiėžiaus Jono Pauliaus 
II-jo įšventinimas prasidė
jo iškilminogmis mlšiomis, 
kurias koncelebravo 112 kar
dinolų Šv. Petro skvere 
ir dėka televizijos, buvo ma
toma ir girdima visuose 
kontinentuose virš 1 bilijono 
žmonių.

Krokuvos gyventojai,kurie 
neturi televizijos aparatų, 
rinkosi į hotelį, kur buvo 
leistafsu kai kuriomis teksto 
cenzūromis)vlešai transliuo
ti iškilmes.

Pop. Jonas Paulius Il-is 
kalbėjo vienuolika kalbų, jų 
tarpe ir lietuvių, pabrėžda
mas universalinį Bažnyčios 

_ charakterį.
Ceremonijos užtruko virš 

3-jų valandų. Virš 3. 000 
lenkų dalyvavo minioje 300 . 
000. Apie 700 lenkų atvyko 
iš Amerikos. Jų tarpe ir 
naujojo Popiežiaus pusbrolis 
J. Wojtyla, kuris dirba au
tomobilių fabrike Detroite 
prie produkcijos juostos.

Specialiose garbės vietose 
matėsi 125 tautų ir tarptau - 
tinių organizacijų atstovai , 
23 ne katalikų religijos.

Pirmą kartą po 1536 m . 
atsiskyrimo nuo Romos Ka
talikų Bažnyčios, popiežiaus 
šventinime dalyvavo Canter
bury . arkivyskupas dr. Do - 
nald Coggan, atstovaudamas 
Anglikonų Bažnyčią.

Naujasis popiežius laimė
jo visų, ir italų, simpatijas.

Baigiantis ceremonijoms , 
pasirodydamas prie savo re
zidencijos lango,Jonas Pau
lius Il-is atsisveikino su 
minia ją prajuokindamas 
paskutiniais žodžiais: "Ma
no brangieji, laikas baigti. 
Dabar turime baigti, nes lai
kas užvalgyti jums ir popie
žiui".

POPIEŽIŲ RINKIMAS
Ankstyvesniais, krikščio

nybės metais popiežių rink

davo ir Romos gyventojai. 
Viduramžių laikotarpyje tei
sė rinkti bažnyčios vadovą 
buvo perduota bažnyčios pa
tarėjams-kardinolams. XIII 
amžiuje buvo nuspręsta po
piežių rinkti ir labai griež - 
toje izoliacijoje, kad rinki
muose būtų išvengta įtakų ir 
trukdymų iš šalies.

Šių metų popiežiaus 
Jono Pauliaus I-jo ir dabar
tinio Jono Pauliaus II-jo 
rinkimams jau buvo įrengti 
sudėtingi elektroniniai įren
gimai, kad užkirstų kelią, bet 
kokiems nelegaliems radio 
kontaktams tarp uždarytųjų 
rinkėjų koplyčioje ir su iš
oriniu pasauliu.

Pagal viduramžių tradici
ją, popiežiui išrinkti ; slaptu 
balsavimu reikėjo du treč
daliu ir plius vieną, balsų.

1970 m. popiežius Paulius 
Vl-is pakeitė rinkimų tai
sykles: balsuoti negali su
laukę virš 80 m. amžiaus 
kardinolai ir šis nuostatas 
šių metų konklavoje jau bu
vo vykdomas. Be to, jei 
konklava būtų užsitęsusi 2 
mėpesius be rezultatų, tai 
popiežiui užtektų paprastos 
balsų daugumos.

Ilgiausiai užtrukusi isto
rijoje konklava yra buvusi 
1268 metais. Rinkimai užsi
tęsė dvejus metus ir 9 mė
nesius. Trumpiausia konk
lava yra buvusi 1939 m. , iš
renkant Popiežių Pijų XII-jį .

Rinkimuose korteles kar - 
dinolai užpildo pakeista ra
šysena kiekviename balsavi
me. Po kiekvieno balsavimo 
jos sudeginamos ir dūmai, 
išeidami pro 15 metrų dūm
traukį, Informuoja rezulta - 
tus Juodi dūmai-nepasl seki- 
mą ir balti dūmai-popie
žiaus išrinkimą.

Karol Wojtyla, dabartinis 
popiežius Jonas Paulius II- 
sis, Išrinktas aštuhtuoju bal
savimu. —
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KLAUSIMAI \
Kokia yra grėsmė Kana

dos saugumui ? Ar mūsų 
kraštui reikia Saugumo Tar
nybos ? Jeigu taip, tai kokie 
turėtų būti jos mandatai ir 
galia? Ar vyriausybė turėtų 
ją kontroliuoti ir padaryti 
atsakingą prieš visuomenę? 
Ar tokia Tarnyba turėtų su
daryti RCMP dalinį ?

Šie klausimai iškilo Royal 
Commission, kuri tyrinėja 
RCMP veiklą.Komisijos p - 
kas tikisi, kad gaus kai ku
riuos atsakymus, kai vyks 
apklausinėjimas šią žiemą.

Taip vad. Russell Paper 
rašoma, kad šios Komisijos 
pirmas uždavinys yra prisi
dėti prie geresnio būdo 
radimo išlaikyti politinę 
laisvę ir saugumą Kanadoje.

Tos abi vertybės savo es
mėje viena kitai nesančios 
priešingos.

Saugumo Tarnyba turėtų 
galėti atlikti savo darbą ne
sumažindama demokratinio 
proceso, kurį ji ir saugoja. >

Toliau sakoma, kad nėra 
lengvo atsakymo į šiuOš“< 
klausimus. Šnipinėjimas, 
subversija ir terorizmas yra 
problemos, kurios išsivystė 
Vakarų pasaulyje po II-jo 
Pasaulinio Karo, kuriomis 
susirūpinę saugumo tyrinę - 
tojai. Kaip rimtai tie pavo
jai gręsia Kanadai ?

, "Tarptautinėje plotmėje,- 
klausia Russell, -ar detante 
su Sov. Sąjunga paveiks iš
siplėtimą ir charakterį šni
pinėjimo ?

Kokių priemonių' reikėtų 
imtis Kanadai prieš svetimų 
valstybių nelegalius bandy
mus paveikti Kanados politi
ką?

Kaip Kanados dalyvavimas 
valstybių Santalkose(allian- 
ces) paveiks atsakomybę 
Saugumo ir Saugumo Tyrinė
jimo ?

Ar mūsų tarptautinė pre-

Vl-OJE TAUTINĖJE 
SKAUTŲ STOVYKLOJE

Šią vasarą vykusioje VI- 
oje Tautinėje Skautų Stovyk
loje vykstant labai turtingai, 
įdomiai programai,buvo lei
džiamas Ir stovyklos laik
raštis ŠIUO KELIU ElK‘.Jo 
Išleista 9 numeriai. Pas Ižy - 
mėjo aktualijomis, rimtimi, 
jumoru, nuotraukomis,ple i- 
šmėliais. Redaguojamas re
daktorių sklltles:Vyr. red. v. 
s. Č.Senkevičius, Seserijos 
redaktorė s. L. Ruglenlenė , 
Brolijos redaktorius s. J. 
As minas, technikinė redak - 
tor ės s. B, K idol le nė, Foto la- 
boratorlja-s. v. v. si. T.Sen
kevičius, v. sk. v. si. R. Jello- 
nytė. Redakcijos fotografas 
s. v. v.si. A. Kalinauskas. 
Tiražas- 1500 egz.

Redaktoriaus žodis:
Naujovė.- Vadovai.Keistos 

uniformos.Niekur nematyti, 
negirdėti jaunimo būreliai 
vienas kitą skatino, traukė 
tais 1918 metais, traukė Ir 
rodė ŠIUO KELIU fitKT

Nemuno atšlaitės aidėjo 
šūkiais, savomis lietuviško
mis dainomis. Juk tai 1928 
metų Lietuva. Viskas daro
ma Tau , Tėvyne. Pirmosios 
Tautinės Stovyklos ryžtas- 
ŠIUO KELIU EIK.

Tūkstančiai skautiško jau
nimo A. Panemunėje ir Pa— 
žalslyje 1938 metais. Tar
nauti Ir Idealizmo nepraras
ti’. Tėvynė- gražiausias žo — 
dls pasaulyje. Ir už tai tik - 
ŠIUO KELIU EIK.

Karo audrų Ir tautos ne
laimių pristabdyti žingsniai 
su dviguba sparta šuoliavo 
pirmyn 1948 metais. Prie 
Baltijos jūros Ir Alpėse , 
mūsų vėl tūkstančiai. Degė 
laužai Ir šnarėdamos pušys 
kalbėjo- ŠIUO KELIU EIK.

Laisvieji Vakarai žiūrėjo 
į mus - laisvuosius užjūrio

v.s. Sigitas Miknaitis 
LSB Vyr. Skautininkas ir 
Brolijos Stov. Viršininkas

Stipri Ir nauja mūsų gretų 
karta jungėsi bendronrl- 
kluotėn. Plevėsavo vėliava 
su šūkiu "Dievui, Tėvynei , 
Artimui", Kunigaikščių Ir 
Karalių Lietuvą kartojam50 
- mėtį švęsdami 1968 me
tais. Tarėme vieningai ir 
drąsiai savam atžalynul- 
ŠIUO KELIU EIK.

Ir štai, po 60 metų’. Štai , 
mes gyvi, laimingi tr s,ma- 
gūs. Mes ne mozaikų s m 11 - 
tys. Mes jose gražiausios 
spalvos, nes tik ryškių Ir 
tvirtų asmenybių reikia A - 
rperlkal, Kanadai, Australijai 
Brazilijai,Anglijai,Vokieti - 
jai- visiems,.o svarbiausia - 
LIETUVAI.Atėjai sese,bro
li Iki čia tikruoju keliu. Eik 
juo ir per ateinančius de- 
šlmtipečlus. Vesk už rankų 
mažesnius. Rodyk jiems lie
tuvišką kelią Ir VIS kartok- 
ŠIUO KELIU EIK. Č. S.

v.s. Lilė Milukienė
VI—tos Tautinės Stovyklos 
Viršininkė

Australijoje. Tiktu, kad tai 
buvo skatinantis pavyzdys 
mums tęsti šių jubiliejinių 
metų šventimą Amerikos 
žemyne. Šia proga kviečiu 
visus dirbti lietuvių skauty- 
bės labui su didėjančiu už- 
s Ideg imu ir pas laukoj Imu 
mūsų jaunimui.

Sveikinu visus brolijos va
dovus reikšmingojo šešias - 
dešimtmečio jubiliejaus pro
ga, linkėdamas plėsti, stip
rinti tautinį auklėjimą skau - 
tuose bei lavinti kiekviena - 
me vienete jaunus vadovus , 
kad jie, sugebėtų dar geriau 
už mus tęsti ir- ugdyti,lie - 
tuvių skautų veikimą.

Skautams linkiu stovyk
lauti broliškoje aplinkoje. 
Tegul Vl-ojt Tautinė Stovyk- 
vykla lieka lietuviškumo Ir 
pavyzdingo piliečio pareigų 
atlikimo kelrodžiu Jūsų atei
ties gyvenime’.

Budėkime'.

V.s.Lilė MILUKIENĖ
VI-tos Tautinės Stovyklos 
Viršininkė:

Sveikinu visus atvykusius’.
" Jaunystės sparnais 

skriejame pas Tą ve, mieloji 
tėvų žeme ..aukodamiTau sa
vo darbus Ir jėgas*."

Sveikinu Jus mielos sesės 
ir broliai,suskrldūslūs į šią 
Vl-ąją Tautinę Stovyklą, 
Treasure Valley, Amerikoje.

Visus savo darbus Ir min
tis išreiškiame lietuviškai, 
nes kalbėti lietuviškai yra 
didelė privilegija ir garbė .

Šioje stovykloje kurkime, 
mokykimės Ir mokykime,Iš
gyvendami skautavtmą jo 
pačioje reikšmingiausioje 
formoje—pažindami kitus , 
bendraudami '(r .talkindami 
ten, kur mes esame reika
lingi Ir naudingi.

Sukurk line d Idž lauš lūs
laužus, o mūsų dainų garsai 
teskrleja padangėmis į Lie
tuvą Ir skelbia mūsų didžią
ją 6O-mečlo šventę.

Budžiu*.

kybą reikalinga didesnio 
saugumo ir kitokių metodų?

Kokių vidaus "subversijų" 
mums reikia saugotis atei
tyje?

Koks yra pavojus pasikar
toti smurto veiksmams kaip 
kad 1970 m. ?

Kaip apsaugoti Kąnadą nuo 
teroro veiksmų epochoje, ka
da didelės destrukcijos prie
monės gali atsirasti labai 
mažoje grupelėje ?

naujokus. Gal pavirsim 
smiltelė tautų mozaikoj,gal 
jau paskutiniai žlngsnlatl95b 
metais Tautinėje Stovyklo -, 
je? Pesimistai neatspėjo, 
nes mes vedėme vienas kitą, 
už rankos — senelis tėvą,tė
vas valką—rodydami Rūtos 
Ir Lelijos gaires- ŠIUO KE
LIU EIK.

SVEIKINIMAI:
V. s.Sigitas MIKNAITIS
LSB Vyr.Skautininkas Ir
Brolijos Stov. Viršininkas :

Šluos metus, pradėjome 
prasminga sukaktuvine šven
te- VI-ja Tautine Stovykla

VS v.s. Irena Kereltenė 
VI-toslos T.S.Sutartinės 
Viršininkė:

Kiekviena Lietuvių Skautų 
Sąjungos stovykla - yra tars l 
mot Ina, kuri susišaukia savo 
valkus. >

Šiemet švenčiame Vl-ąją 
didžiąją mūsų šventę gam
toje— Dievo delne, kad Švel
niam prieglobstyje atsigau- 
tume, sustiprėtume ir, tvir
tai pasiryžę, galėtume vėl 
toliau dirbti, augti ir tobulė
ti, žengdami į 7O-tuoslus 
skautybės metus.

Būdama jos vyriausia duk- 
ra, sveikinu visas Ir visus, 
suskrldus tus Iš visų padan - 
glų į Lietuvių Skautljos 
šventę*

• Sovietų prekybos delega
cija, kurios vizitas buvo ati
dėtas per Sovietų 13-kos šni
pų atidengimo skandalą va - 
sario mėnesį. _Jie bandė už
verbuoti RCMP karininką , 
kad duotų Kanados saugumą 
liečiančių žinių.

Šią savaitę delegacija lan
kysis Ottawoje.kas reiškia , 
kad santykiarfttšilo".. Sovie
tų laikraštis "Pravda"irgi ra
šo, kad šiuolaikinis prekybos 
pakilimas tarp Kanados ir Sov. 
Sąjungos yra atsakas, kad nė 
vienas kraštas nenorįs gerų Cievelando skautės ruošiasi 60-ties metų sukakties paradui, čia visus vakarą praleisti su

- L ■

Bud Seime J

• Šį šeštadienį Aušros Vhrtų 
salėje Vinco Krėvės literatū
rinės premijos įteikimas po
etui Tomui Venclovai. Lietu
vių Akademinių Sambūris kvie-

santykių pažeidimo. Nuotr. A. Kalinausko. svečiu ir sambūriečials.
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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 'Jausimais:

II

SVEIKIMAI IR PADĖKOS
Seimas nuoširdžiai dėko- 9. Seimas sveikina daili

ninką Adomą Varną jo 100 m. 
amžiaus sukakties proga.
10. Seimas dėkoja Juozui 
Kapočiui ir jo bendradar
biams už 36 tomų lietuviškos 
ir 6 tomų angliškos Lietu
vių Enciklopedijos išleidimą.
11. Seimas dėkoja Pasaulio 
Lietuvių Dienų rengėjams, 
suruošusiems Pasaulio Lie
tuvių Sporto Žaidynes, V-ją 
Kanados ir JAV Dainų Šven
tę, šį V-jį PLB Seimą, o y- 
pač Pasaulio Lietuvių Dienų 
Komiteto pirm. Jonui Sima
navičiui, Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynių komiteto 
pirm. Pranui Berneckui, 
V-ios Kanados ir JAV Dainų 
Šventės vadovui Vaclovui Ve- 
rikaičių! ir V-jam PLB Sei
mui rengti komiteto-pirm, 
dr. Juozui Sungailai.
12. Seimas dėkoja Kanados 
valdžios įstaigoms, lietuvių 
organizacijom ir pavieniam 
asmenims, parėmusiems 
šiuos renginius.
13. Ypač Seimas dėkingas 
V-jo Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimui rengti ko - 
mitetui ir visiems torontie- 
čiams, taip šiltai visus pri
ėmus lems.

V-jo PLB Seimo Nutarimų 
komisija:

Pirm. -Vytautas Kutkus(JAV) pravirko, kai čekai kritiškai 
Sekr. -į Jonas Urbonas (JAV) 
Nariai:
Valentina Bukauskaitė (Arg) 
dr. Adolfas Damušis (JAV) 
Vladas Mažeika (Venezuela) 
dr. Bronius Nemickas (JAV) 
Vytautas Neverauskas (Aust

ralija) 
prel. Pijus Ragažinskas (Bra

zilija ) 
Algis Rugienius (JAV) 
Vytautas Skfinskas (Kanada) 
Kęstutis Slotkus (Kolumbija) 
Richardas Tendzeglskis (Vo

kietija ).

1.
ja IV-tai Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybai, va
dovaujamai Broniaus Nainio 
už tikrai didžius penkerių 
metų darbus.
2. Seimas dėkoja visiems 
jį sveikinusiems.
3. Seimas dėkoja Kraštų 
Valdyboms ir visiems kitiem 
pasaulio lietuvių darbuoto
jams už Tautinių Šokių bei 
Dainų Švenčių, Jaunimo Kong
reso,Mokslo ir Kūrybos sim
poziumų, Teatrų Festivalių 
ir kitų renginių oraganizavi- 
mą ir už dirbamą bendruo
meninį darbą.
4. Seimas dėkoja visiems 
mokytojams, chorams ir jų 
vedėjams, tautinių šokių gru
pių vadovams’ ir šokėjams, 
vaidintojų trupėms, visų jau
nimo organizacijų vadovams 
ir nariams, muzikos bei kank
lių rateliams, spaudai, radio 
valandėlėms, televizijai, me
nininkams, rašytojams ir ki
tiems lietuvių mokslo ir kul
tūros kūrėjams bei visų lie
tuviškų darbų rėmėjams.
5. Seimas sveikina gausią 
šešiuose laisvuose kraštuose 
veikiančią Lietuvių Skautų 
Sąjungą 60-ties metų sukak - 
ties proga, jų surengtą Vl-ją 
Tautinę Stovyklą Australijoje 
ir busimąją JAV-se.
6. Seimas sveikina JAV Lie
tuvių Bendruomenę, ryžtin
gai įsijungusią į Lietuvos 
laisvinimo darbus ir už jų 
sėkmingą lėšų telkimą tiems 
darbams remti.
7. Seimas dėkoja Australi
jos Lietuvių Bendruomenei 
už sėkmingas pastangas at
šaukti Lietuvos pripažinimą 
Sovietų Sąjungai.
8. Seimas sveikina Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
garbės pirmininką Stasį Barz- 
duką ir linki jam sveikatos.

lą svarstant šaltai. Diskusijose dėl lietuvių
Manyti, kad tas lietuvis, ienkų santykių siekiu tik vie- 

kuris gali kalbėti ar rašyti ramaus, šalto įtikinimo j 
apie lenkus ramiai, šaltai , kad klystu. Kad su lenkais 
tas, kuris mėgina įžvelgti į 
reikalą iš lenkų pusės Jau 
yra koks ienkomanas, koks 
lenkų propagandistas, koks 
sušlubavęs lietuvis. Prie
šingai, tas gali būti dldesnlą 
patriotas. Jei nebūtų, tai dėl 
Lietuvos reikalų niekam ne- 
įsipykintų, pasitrauktų, kaip 
ir daugelis, į šalį. Bet ar laikais padaryti praktiškai? 
nėra ir taip jau daug pasi-Jei mes nesame vieningi, tai 
traukusių? Ar mes užtai ne- lenkai dešimtį kartų nevie- 
smerkiam Jų? Smerkiame ir ningesnl. Net pačios Lenki - 
dą.r labai. jos reikalu jie suskilę į tuos,

DAR APIE LIETUVIU - LENKU 
SANTYKIUS...

Labai gaila, kad pandų o- 
ponentų lietuvių - lenkų san
tykių reikalu. Betgi pasaulio 
žmonės diskutuoja, svarsto 
ir ieško teisingos išvados . 
Kaip gi kitaip galima žinoti, 
kas mūsų tautai geriausio?

Nededu galvos, kad ką ra
šau ir sakau jau ir yra 100% 
teisinga. Žmogus nėra ne
klystantis. Diskusijas, ku
riąs vedu dėl santykių su len
kais, turi įtikinti vieną ir ki
tą pusę kas yra geriausio. 
Tą tegalima padaryti, reika- 
2 psl.

PANORAMA
JONAS AISTIS PROZINĖJ POEZIJOJ

PRANYS ALŠĖNAS

Jonas Aistis mirė, jo nebėr mūsų tarpe. Jis iškeliavo 
negrįžtamai. Paliko tik jo kūryba — poezija ir literatūri
niai atsiminimų straipsniai, kurie mums bylos iš metų į 
metus, iŠ kartos į kartą, kokį turėjome didelį poetą ir į- 
domų publicistą.

Anądien paėmiau ir dar kartą perskaičiau Nidos Knygų 
Klubo išleistą jo knygą — "Milfordo gatvės elegijos". Štai 
truputis įspūdžių;

Rašytojo viltys ir įspėjimai 
Kalbėdamas apie politiką, 

Aistis pastebėjo, kad mūsų 
politikai dažnai cituoja rusų 
sutartis. Asmeniškai patar
čiau ateities politikams ir 
valstybininkams niekad ne
si rašyti sutarčių su rusais, 
nes man būtų labai įdomu ži
noti, ar yra buvusi bent vie
na rusų sutartis su kaimy
nais, kurios rusai bet kada 
istorijoje būtų laikęsi, tada, 

’ l ai Jie turėjo galią ją sulau
žyti.

Vakarų pasaulyje prie di
delių vienetų galėjo tūkstan
čius metų išsilaikyti mažos 
valstybėlės ir tautos... Ru
sai visas gausias tautybes 
klastingai ir niekšingai nu
kariavo ir naikino, ir tebe- 
naikina... Nieko jai nebuvo 
šventa. Panslavizmas buvo 
paprasčiausias kėslas į sla
vų seseriškas tautybes...

Pasižiūrėkite, kaip niek
šingai šiandien rusai elgiasi » 
su čekais. Vienintelė tauty
bė, kuri buvo nuoširdžiai ru- 
sofilė. Tikrai čekai buvo nuo
širdūs rusofilai tik dėl to, 
kad neturėjo bendrų su ru
sais sienų, tai yra, rusų ne- 
tarpiškai nebuvo pažinę...

Mums baisus ne komuniz
mas, bet niekšingai nuogas 
rusų kolonializmas. Su juo 
reikia kovoti, jam reikia vi-, 
somis išgalėmis nepasiduoti.

Man visada vaidenasi Bro
lių Karamazovų romano pro
kuroro vizija apie Rusijos 
patrakusią troiką, kurią rei
kia sulaikyti. Ją, manau, ge
ru momentu gali suvaldyti 
pačios rusų engiamos ir nai
kinamos tautybės.

Netikėkite jokia svetima 
pagalba. Gelbėkitės patys. 
Tai yra pati patikimiausia 
pagalba. Laisvėjimas eina ir 
eis. Jo . nesulaikys čekistų 
teroras.

Brežnevas kruvina ašara

Jonas Aistis

buvo statomas ant melo pa
matų. Vadinamoji lenininė 
tautybių politika buvo ir yra 
piktžodžiaujantis melas. Ru
sai užmiršo seną žmonių 
priežodį: su melu toli nenu
eisi. ..

Kaip kadaise Kartagena, 
taip dabar Rusija turi būti 
sunaikinta. Šiandien vėl Ru
sijai gręsia kinų jungas... 
Visos engiamos tautybės tu
ri būti pasiruošusios atsi
skaityti. Rusija nėra Vakarų 
problema, bent ji jų proble
ma1 nebuvo. Rusija . turi pa? 
siruošti naikinti £ amžius

atsiliepė apie čekistus..........
Nėra abejonės, kad Brežnevo 
įpėdiniams bus daugiau pro
gų kruvina ašara žliumbti. Bet 
istorija nestovi vietoje. Ar 
čia seniai buvo gąsdinama 
komunistiško pasaulio mono
litiškumu. Šiandien tasai mo
nolitas skeldėja ir yra to - 
kiais gabalais, kad buvusios 
komunizmo mekos valdo
vams nugaros pagaugom ei
ną. ..

Kodėl ? O todėl, kad tasai 
didelis ir kruvinas griozdas 

tegalime kalbėtis tik "laiky
dami rankose šautuvą". Kad 
jokių ryšių-santykių s u len
kais tol negali būti, kol jie 
viešai neatsisakys Vilniaus 
ir jo krašto.

Gal ir teisinga sąlyga, bet 
ar nereikėtų paaiškint 
kaip lenkai tai galėtų šiais

Ar čia taip senai buvo 
planuota komunizmą tapslan' 
pastovia valstybės forma'. 
Nepraėjo nė pusės šimtmečio 
ir te tau dvylekis. Komuniz
mas praeis, o liks dldžtaru
si škas deržimordiškumas...

ir visu uvėnimu klyklanti ne 
vien laisvių, bet ir kitokių 
patogumų...

Rusijos galas esąs neiš
vengiamas. Su. Jais susidoro
sią stipresni už mus. Pačių 
rusų pagimdyti ir išauklėti. 
Jaunimas turįs būti pasiren
gęs, atėjus valandai, ginti 
savo žemę ir laisvę. Betgi, j 
pats pavojingiausias būsiąs , 
lenkas, pačių rusų militariš- 
kai labai gerai paruoštas... j

Neilgai reikėsią laukti, kad 
pačioje Rusijoje pradėsią 
veikti laisvės kovotojai. Ton 
avantiūron lietuviams nerei
kėtų pirštų kišti. Tesirieją 
ir tesipjauną savo tarpe.

Reiką kaupti jėgas. Ne- 
blaškyti, neeikvoti jų. Jis 
kažkaip jauste nujaučląs 
kad griuvus imperijoms, ku
rių tiek maža belikę, prasi
dėsianti mažų tautų, nedide
lių vienetų era.. .Tad būki- ,f 
me to naujojo laikotarpio } 
primaisiais daigais...

Esą, jis girdįs, jog Lie- , 
tuvoje ir kitose "broliškose" 
respublikose rusų daugis ne- 
kenčią ir jiems įvairias ne
kaltas Išdaigas darą. Savo 
tautiečiams jis nuoširdžiai 
patartų mesti tuos vaikiškus 
pokštus. Kokia nauda nusup-.- 
susiam burliokui kišenėje ai

Kodėl J. Aistis galvojo, kad 
komunizmas grius ?

Gal tūlas paklaus iš ko 
Aistis spėjąs, kad tas di
džiulis gramozdas sugrius ? 
Jis gi, turįs čkiomenų, kurie 
neklysta. Rusai kitur kirši
nę rases ir tautybes, bet už- 
piiršę.kad jie patys yra ra
sė ir tautybė. Jie nė nemanę^ 
kad tai būsiąs bumerangas, 
kuris pirmiausiai grįšiąs į 
kilmės tautybę, tai yra, į tą 
vietą, iš kurios buvęs paleis - 
tas. Kitur gal būsią tiktai 
trintis, o jiems - žūtbūtinė 
kova..•

Ar seniai, girdi, dldžiavę- 
si ir visam pasauliui grąsi- 
nę devynių šimtų milijonų 
socialistinių kraštų vienybe, 
o nūnai iš tos vienybės 
pikšt išėję. Rusai iš tikrųjų 
lieka vieni ir nevieningi. Ta 
galybė mažėsianti, pleišė- 
sianti, bet jokiu bučki jau ne
beaugsianti.

To, esą, dar negana. Pati 
pagrindinė to koloso griuvimo
apraiška - tarybinio pilvo Į pusiau ištrauktą špygąrodytl 
augimas. Dėl to, esą rimto ir visai be reikalo erzintis? 
pagrindo manyti, kad netru- 1 Tuo gi Lietuvos neišvaduosl. 
kus liesos proletarinės kojos į Vadavimas - esąs rimtas 
nepajėgsiančios atlaikyti bur- darbas. Jo tautiečiams, esą 
žųazinio krūvio. būtinai reikėtų išmokti tarti

Tarybinė visuomenė buržu- an^lų kalbos žodį "cheese ". 
azėjanti ne dienomis, o va—x Tai esą, kiekviena proga su

skliaustos ir • engiamos ma- landomis. • .Jei kadaise pro - 
žumos. Jų yra šventas tiks- letaras pasiges davęs laisvės, seną. Mandagumas, anot tos 
las to koloso griuvimu ir su- tai naujoji tarybinė buržua- pasakos, nieko nekainuojąs, 
naikinimu pasirūpinti. zija - jau spjaunanti į laisvę

dėti linksmą ir malonią šyp- 

(Nukelta į 5 psl.)

lenkai yra susispietę į kari
nes organizacijas, bet ir tas 
dar suskilusias. Vienas pa
laiko pilsudskinę politiką, o 
kitos jos kratosi, kaip maro.

Tad kokių "loskų" mes iš 
lenkų turime prašyti ? Kokio 
Vilniaus atsižadėti? Ar to, 
kurio jie seniai neturi ? Kuri 
užgrobti jie neturi jokios vil
ties ? Kalbant apie santykius 
nereikėtų maišyti to, kas bu
vo prieš ultimatumą, po ul
timatumo ir kokie santykiai 
gali būti gyvenant svetimuo
se kraštuose, kuriuose visi 
esame vienodi piliečiai. Lo
jalumas kraštui reikalauja 
gero sugyvenimo su visomis 
tautybėmis. Bet kokia "nea
pykantos linija" yra už įsta
tymo ribų. Kraštų tautybių 
šventėse tenka dalyvauti vi
siems ir bet kokia diskrimi
nacija būtų tik savęs pažemi
nimas, pažeminimas savo 
tautos. Tą ir mūsų visuome
nės didžioji dalis gerai su
pranta ir jokių problemų ne
kelia. Tie kurie kelia, savai
me aišku, neina su visuome
nės daugumos valia, bet eina 
prieš ją. Tai jau nėra didelis 
politinis subrendimas.

kurie sovietinę Lenkiją pri
pažįsta ir tuos, kurie ją lai
ko sovietų pavergtą. Tokiu 
būdu, kaip jie gali ką reikš
mingo mums pažadėti, o pa
žadėję ištesėti? Be to ir liūd
na praeitis mus moko visai 
ką kitą: Vieni lenkai Suvalkų 
sutartį pasirašė, o kiti ją 
sulaužė dar nė rašalui nenu- 
džiūvus. Kaip galime mes 
priimti jų " gryną pinigą" — 
Vilniaus atsižadėjimą, sa
kyti kad dabar jau. viskas 
tvarkoje ir kad dabar jau ga
lime užmegsti santykius ? 
Kad tuo jau ir prasidės "nau
ja tų santykių era?.

Bent man atrodo, kad tai 
darosi todėl, kad mes mėgi
name įsitraukti į bereikalin. 
gą žaidimą. Juk Vilnius jau 
40 metų nebepriklauso len
kams. Yra didelis klausimas 
ar jis gali ir ateityje jiems 
priklausyti. Anais laikais len 
lai užgrobė Vilnių, Lvovą 
bei jų kraštus dėka atsitikti
nos pagalbos didžiųjų valsty
bių: Prancūzijos,, Anglijos ir 
tos pačios Amerikos. Nei 
mes, nei ukrainiečiai jokios 
pagalbos negavome. Buvome 
tik išėję iš ilgos carų vergi
jos. Buvome basi, skurdūs 
ir vos tik pradedą atgauti 
tautinį sąmoningumą. Tada 
Lenkija galėjo daryti ką no- karo metu patyrė japonų nė
rė jo. Ir darė-

Kad ir ateityje lenkai vėl 
susilauktų tos pačios didžių
jų valstybių paramos, tam 
kad ji vėl galėtų pulti savo 
kaimynus, reikia labai pa
abejoti. Iš sovietų vergijos 
išėjusi Ukraina nebus silp
niau ginkluota už Lenkiją. 
Ukraina - 50 milijonų žmo
nių tauta! Jei lietuviai sun
kiose anų laikų sąlygose ga- Imtina nė Kinija, kaip komu- litinis subrendimas. Jam iš- 
lėjo kovoti prieš lenkus, tai 
ką bekalbėti apie naujus atei
ties laikus ? Be ukrainiečių 
ir lietuvių', prieš lenkus dar 
gali išeiti ir vokiečiai ir če
kai, kurių Tsešyno, kaip ir 
Vilniaus bei Lvovo,niekaip 
negali užmiršti buvusios len
kiuos likučiai. Pilsudskiniai

.» Amerikiečiai bei anglai 

dentas pats pirmas nuvyksta 
į " amžino priešo" Izraelio 
šalį ir ištiesia ranką. Tąs i 
pats Izraelis jau seniai pada
vė ranką "Holocaust" išra
dėjams vokiečiams. Gi vokie
čiai iš savo pusės žydą dr. 
Kisingerį apdovanojo aukš
čiausiu vokiečių ‘ tautos žy
meniu, duodamu tik žymioms 
valstybių galvoms ir tai tik 
labai retai.

Bendro pavergėjo akyvaiz- 
doje susijungimo reikšmę su
pranta ir sovietų pavergtos 
tautos. Jos sukūrė savo or
ganizacijas Kanadoje, Ame
rikoje, kuriasi Australijoj ir 
Pietų Amerikoje. Be abejo, 
laikui atėjus įsikurs ir viso 
pasaulio bendra organizaci
ja. Jei tų tautų veiksniai neų__ 
randa galimybių susėsti prie ‘ 
bendro stalo šiam gyvybiškai 
svarbiam reikalui, tai jun
giasi patys žmonės, o dabar 
jau ir jų bendruomenių vy
riausi atstovai. Norint ar ne. 
tokiu būdu tenka bendrauti ir 
su lenkais, tokiu būdu ryšis 
su jais jau yra ir vargu, ar 
kitokių ryšių šiais laikais 
bereikia.

Nebent susilaikymo tuos 
ryšius ardyti. Susilaikymo 
nuo nekultūringų- žodžių bei 
sakinių. Susilaikymo plūstis 
su lenkais ir plūstis savo 
tarpe.girdėtus žiaurumus. Karui 

pasibaigus pasidavė rankas 
pamiršę praeitį. Kodėl jie 
taippadarė?Todėl,kad svar
bu ne praeitis, bet ateitis. 
Svarbu apsiginti nuo visiems 
gręsiančio pavojaus - sovie
tų Rusijos. Turkija su Grai
kija - amžini priešai. Ispanl- vietų Rusiją. Kol kas tas 
ja ilgai buvo niekam nepriim frontas dar ganą silpnas,nes 
tina, kaip "fašistinė". Nepri- jį silpnina nevisų pildąs po- 

Pavergtų Tautų organizaci
jose ne diskutuojama praeitią, 
bet ateitis. Mėginama suda
ryti visų pavergtųjų bendrą 
frontą prieš pavergėją - so-

nykus, tas frontas gali su- nistinė. Nežiūrint viso to
bendro pavojaus akyvaizdoje stiprėti ir gali tapti galingų* 
visi padėjo savo skirtumus• reikiamam momentui atėjus. ’ . 
ginčus į šalį, susijungė, ap- Taip bent aš galvoju ir niekas 
supo sovietų Rusiją plieno 
žiedu ir daugiau jos niekas 
nebebijo.

Yra ir daugiau tokių pa
vyzdžių. Štai Egipto prezi -

dėl to neturėtų pykti. Kiek - 
viena gera pataisa bus tik Šir
dingai priimta.

S. Šetkus, 
St. Catharines, Ont.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Drąsuoliai ir Bailiai!
* (Tąsa iš praeito numerio)

Vakaruose paskutiniu lai
ku į lietuvių tauos priešų 
eiles -įsirikiavo Lietuvos žy
dų dalis,kurie vokiečių naęių 
laikais (1941-44), daugumoje 
dar vaikai buvo išgelbėti iš 
getų(Kauno, Vilniaus, .Šiau
lių) Išauginti, išsaugoti lie
tuvių šeimose, vėliau iš
mokslinti. Turėjo geras tar
nybas,geras profesijas okup. 
Lietuvoje arba kitose res
publikose. Dabar jų dalis 
(pav. Dov.Levin, I. Levin, Do- 
vidovič, Lifšicas, Čėsna)ir 
kiti, atsiradę Izraelyje, JAV.

.nadoje, Europoje, "pradė
jo rašyti "atsiminimus" ir 
kaltinti ne vokiečius 
nacius, Hitlerio specia
liai 'paruoštus žydų ir kitų 
tautų naikinimui-—bet lietu
vius, latvius, estus,lenkus, 
ukrainus ir kt. Gi,apie Hit
lerio žygius beveik nutylima, 
(poločaust filmoje lietuviai 
net SS padaromi). Varšuvos 
geto naikino vokiečių III SS 
divizijos, vadov. gen. Stoopp. 
Lietuvių SS dalinių n e b u - 

S. Holocaust filme yra 
melas apie lietuvius.net pa
rodyti kariai, kur ant šalmų 
Užrašytą "lietuviai". .. Te
gul nurodo pavardes "lietu
vių", kurie naikino Varšuvos 
geto.

Jie puola SSSR pavergtas 
tautas,o ne atskirus iš
sišokėlius, parsidavė
lius , įstojusius į vokie - 
čių nacių vadovaujamus bu
delių būrius.

Lietuvoje gyvenę žydai jau 
1940. VI. 15 turėjo baltai rau
donas vėliavėles. . •

Okupavus Lietuvą, tūks
tančiai jų tuojau stojo į ko
munistų-’eiles arba būvO'ar

Rašo J. P. Daugvidas 
po žydai Alperavič, Plakchin, 
dr. Kogan. Visų CK kompar
tijos vadovais tapo arba iš 
Maskyos, arba vietiniai žy
dai (Grossmann, Meskup.Fin- 
kelštfein). Valsčių, apskričių, 
komtorgai, profsąjungų va
dai - žydai. .

Išvežimus 1941. VI. 14 - 18 
padėjo suorganizuoti ir iš
vežti miestų ir. 225 valsčių 
vietinių žydų didokas skai
čius. Lietuvos Archyvo IV 
tomuose jų pavardės mirgė
te mirga.Tie žydai išdavinėjo 
lietuvius 1940-41 m. Po karo 
tas pat—-grįžę iš SSR, ker
šijo lietuviams. - Dalinai jie 
(žydai kaip Suslov-Suss)' su
kėlė, suprovokavo partizanų 
karą.Tad kas pirmas palei - 
do kulką į ramų nekaltą, sa
vo krašte gyvenantį lietuvį 
ar ištrėmė jį į Sibirą kan
čioms ? Kiek kančių atnešė, 
ir nekaltų mirčių (žuvo virš 
60 mil. rusų ir kt.- tautybių ) 
per Leniną, Trockį ir 40 žy
dų tautybės komisarus Ru - 
sijoje.

Žydų grupės puolama lie
tuvių tauta už prisidėjimą 
prie vokiečių hitlerininkų 
budelių, neatsikerta efektin
gai, neišaiškina pasauliui 
tikrosios padėties nei tiesos. 
Sakoma, kad mūsų Veiks
niams taip daryti pataręs 
kažkoks rabinas iš Lietuvos. 
"Tegul žydai jus puola, o jūs 
tylėkite. Nepykinkite viso 
pasaulio žydų ( jėgos. Jūs 
pralošite.. . "

Mūsų veiksnius, kurie ne
apgina savo tautos už n e- 
padarytus nusikalti - 
mus, reikėtų laikyti tik bai
liais, ne "diplomatais ".kurie 
bijo smaugliui durti į akis 
net pirštu j O ką jau kalbėti

okupacinės, kariškos ir civi
linės vokiečių-nacių vald
žios ? Dar gyvi likę Lietu
voje ir išsisklaidę po platųjį 
pasaulį, aišku, pasakys, kad 
laikinoji sukiliminė Lietu
vos vyriausybė su pulk. K. 
Škirpa ir jo pavaduotoju mi- 
nisteriu pirmininku dr. J. 
Brazaičiu. Toliau seka visas 
ministerių kabinetas ir kįti 
aukšti pareigūnai,apskričių 
miestų viršininkai, komen
dantai ir 1.1.

Deja, sukiliminė vyriau
sybė nebuvo juridiškai me
keno pripažinta tarptautine 
prasme. Tai ji buvo nelega
li ir jokių Įsakymų niekam 
nedavė. Ji tik galėjo vykdyti 
kai kuriuos okupacinės vy
riausybės (Karo ir General- 
komisariato) parėdymus 
chaose tvarką atstatyti. Gi 
nuo 1941. VIII. 5 Sukiliminė 
Lietuvos Vyriausybė atsis
tatydino, išsiskirstė. Oku
puota Lietuva perėjo III-jo 
Reicho Vokietijos valstybės 
valdžion.' Tapo okupaciniu 
kraštu be jokios teisės ką 
nors valdyti,įsakyti.

Buvo suorganizuota vadi
nama Tarėjų valdžia su gen. 
P. Kubiliūnu priešakyje, Ge- 
neralkomisaras dr. von G . 
Renteln su 5 Gebietskomisa- 
rais (Lenzten, Kauno apskr. 
Krammer - Kauno miestui , 
Wulf- Vilniaus apskr. , Zehn- 
pfening- Vilniaus miestui , 
Gewecke- Šiaulių apygardai, 
Neum- Panevėžio apygardai.

Gestapo , vadais buvo SS 
gen. Jaeger, SS gen. Harmm , 
SS gen. Visocky.

Visų trijų Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos Reicho ko- 

__ misaras buvo Lahse SDSS „ 
_______ ___________________ ^'’vyrJ yhdūš;J*SS' gėm.'JeckėF'. 
timatis • ’’SSSR f: ’kofnuhistių apie kinžalą/kuris yrfti. . .bet 41 (Ryįgo^e pttomšUSAfcF'rffi')-

Žydų :gėtP'-. sūriai tinimui’ 
buvo iš Berlyno specialia 
daliniai žinioje SS pulk, dr . 
Vi Stahlecker. Ši grupė gau
davo tiesioginius parėdymus 
kaip vykdyti "gudriai", net

bendradarbiąis. Lietuvos 
NKVD susėdo žydai-Dembo , 
R®zousky, Komodaitė, Fin 
kelštein.. .

Ministerijų trestuose : 
komisarais-ministeriais ta-

nevartoja. i •
Daug lietuvių žuvo gel

bėdami žydus. Daugeliui lie
tuvių ten ir čia kyla klausi
mas, kas arčiausiai stovėjo 
po 1941. VI. 22 Lietuvoje prie

T. Venclovos liudijimas
iš Sacharovo tribunolo Ro- 

Venclova buvo sustojęs Lon- 
redakcijo- 
arba ap- 

rū- 
Tai

Grįždamas iš Sacharovo tribunolo 
moję Tomas Venclova buvo sustojęs 
done ir apsilankė „E. Lietuvio“ redak 
je. Kaip žinoma, šis tribunolas arba 
klausinėjimas Palazzo dei Congress 
muose įvyko lapkričio 25-28 dienomis.

ko-tuirįs tikslą apginti nekaltai suimtus ko- 
■'votojus už žmogaus teises Sovietų S-goje 
ir Rytų Europoje. Pirmajame, Koipenha- 
gos tribunole (1975 m.) dalyvavo du lie- 

,T-'/ tuviai liudytojai — Simas Kudirka ir J.

moderatorius. Į 
nas Tomas Venį

Štromas buvo tribunolo , 
Romą atvyko tiktai vie- 

Dar .buvo kviestas

O

t; u* ■

Tomas Venclova

, neseniai iš Lietuvos atvykęs Kęstutis Jo- 
Ikūbynas, bet dėl įvairių priežasčių nega
lėjo atvažiuoti.

J Ik laušimą, kokį įspūdį padarė tribuno
las, T. Venclova atsakė:
■ — Labai įdomų ir rimtą. Pirmiausia su
tikau daug senų pažįstamų draugų-disi- 
demtų. Jų tarpe buvusį Maslkvos Amnesty 
International vyr. atstovą V. Turčiau, 
Helsilnlkio grupės Maskvoje atstovę, dabar 
gyvenančią Vakaruose L. Alekslejevą (ji 
yra buvusi Lietuvoje ir pažįsta daug lie
tuvių), V. Buikovskio motiną, matematiką 
Pliuščą, neseniai į Vakarus atvykusį dr. 
Sacharovo žentą F.. Janlkelevičių su šeima 
ir daug 'kitų asmenų. Jų visų parodymai 
buvo rimti ir padarė gerą įspūdį daly
viams.
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— Ar nebuvo sumik ūmų išvykti į Romą? '
— Taip. Atrodo, Italijos vyriausybė ne

buvo labai palanlki 'tribunolo idėjai, nors 
ir netrukdė jį organizuoti. Italijos konsu
las Los Angeles mieste vis delsė duoti vi
zą. Pagaliau ją pavyko gauti Chicagoje 
prieš pat lėktuvui iš vykstant, šiek tiek pa
vėlavęs, atvykau į patį posėdžių įkarštį, i

— Apie ką Jums tako daugiausia kalbė
ti?

— Lapkričio 27 d. padariau pranešimą 
apie Lietuvoje esančių religijų (įskaitant 
ir mahometonus bei žydus) persekiojimą 
ir suvaržymus. Kalbėjau remdamasis 
LKB Kronikomis ir Helsinkio komiteto 
Lietuvos grupės 1 dokumentais. Iškėliau 
faktą, kad valdžia, varžydama religijos 
laisvę, kartu pažeidžia ir tikinčiųjų tei
ses, nes ateizmas iš galimo laisvo asmens 
pasirinkimo daromas valstybine pareiga.

— Ar persekiojamųjų disidentų bylos 
buvo aptariamos bendrai, ar kiekviena at
skirai?

— Kaip žinoma, iš 20-ties Helsinkio įvy
kiams sekti komiteto narių (Maskvoj, Uk
rainoj, G-ruzJjoj ir 'Lietuvoj) trylika jau 
suimta. Apie kiekvieną jų 'buvo kalbama 
atskirai. Daugelis turėjo iš kitų kraštų at
vykusius teisės ekspertus-advokatus, ku
rie aiškiai įrodė suimtųjų nekaltumą.

— Ar Jūs pažinote Lietuvoje Viktorą 
Petkų, apie kurį kalbėjote tribunole?

— Taip. Tai buvo drąsus žmogaus tei
sių ir sąžinės laisvės gynėjas, dviem atve
jais suimtas ir iškalėjęs 14 metų. Tiek jo, 
tiek ir viso mūsų komiteto veikla niekur 
neapsilenkė su Sovietų S-gos įstatymais.

— Ar Lietuvoje esančios Helsinkio gru
pės veikla buvo žinoma už Sovietų S-gos 
ribų?

— Mūsų grupė, kurios narys buvo ir 
Viktoras Petkus, paruošėme dvylika įvai
rių dokumentų. Jie pasiekė Vakarus, bet 
iki šiol dar ne visi paskelbti. Visi doku
mentuose iškeltieji klausimai nepriešta- 
raulja Sovietų S-gos įstatymams.

— Ar V. Petkus, ilgą laiką praleidęs ka- l 
Įėjime, turėjo kokią nors specialybę?

— Mokslinių diplomų jis nespėjo įsigy
ti. Tačiau buvo puikus Lietuvos istorijos 
ir literatūros žinovas. iBūdiamas laisvas, 
paskutiniuoju metu dirbo ligoninėje.

— Ar galėtumėte trumpai pakartoti sa
vo liudijimo pagrindinius punktus?

— Mano liudijimo baigiamieji žodžiai 
buvo tokie: „Esu pasiryžęs liudyti Viktoro 
Petkaus naudai bet kurioje vietoje, o la
biausiai Tarybų Sąjungoje, nors nežinau, 
ar ten būčiau įsileistas. Mudu siu Viktoru 
Petkum dirbom' tą patį darbą, bet nežinia, 
kodėl mums pritaikytos kitokios bausmės:

per pačius žydus- žydų, ge
tų naikinimus, pritraukiant ‘ 
ir rytų tautų žmones papir
kimais, gimdymais ir pan.

Einsatzgrupei "A" Stahl- 
hecker (vėliau SS generolas) 
priklausė ir Tilžės grupės 
žydų naikinimo SS būriui, ku
rie naikino Vokietijos-Lie - 
tuvos apskrityse (Vilkaviš
kio, Šakių, Tauragės, Kre
tingos, Klaipėdos ir kt. )žy- 
dus.

Išlikę gyvi liudininkai ten 
ir čia žino, kad labai 
maža dalis lietuvių prisidė
jo prie vokiečių dalinių,kurie 
naikino getus. Buvę polici
jos tarnautojai pasakoja, kad 
Vilniuje buvę 10-15 savano
rių kareivių, kurie stojo ,bu
deliais prie vokiečių žyd
šaudžių dalinių. Jie gaudavę 
dvigubą algą, kiek nori ai - 
koholio ir maisto. Tame bū
ryje buvę ir lenkų, gudų ir 
kitų nuotykių mėgėjų.

Kauno geto tvarkė Vili
jampolėje iš Berlyno atvy
kęs SS maj. Lechthaller su 
11 vokiečių SS batalionu.

Jiems irgi pavyk? kelioli- 
ką lietuvių kareivių pri
traukti prie tų policijos bū - 
rių.

Kauno getą saugojo Vili
jampolėje pradžioje 1 lie
tuvių kuopa,bet ji greitai bu
vo nušalinta, nes kąp. K-nas 
atsisakė šaudyti žydus ("L. žydaitė 1946 m. 
Lietuva", 1977 m.). Jo kuopa 
buvo išsiųsta į Rytų Frontą.

Pirmas didesnis Kauno 
žydų naikinimas Įvykęs lap - 
kr’čio 12 d. , kuomet į IX 
Fortą atvykęs SS gen. Jaeger

KELIAS

algimanto skiltis
VINGIUOTAS PA L I KIMU

Kai kurie, tegul ir nuoštr- sipažinti su tenykščių, menų 
dūs bei tikrai geras Intend • pasauliu, atskirais kūriniais, 
jas turį tšelvlškojo gyvenimo 
stebėtojai su nemažu Įtari
mu. nuostaba ar net Ir sar
kazmu komentuoja eilės mu
sų meno pasaulio atstovųke-* 
liones sovietinamon Lietu
von. Tam tikrus įtarimus 
lyg ir gilina vieno kito ten 
duoti (ar "draugiškai" ) pa
ruošti pareiškimai ar pasta
bos vietiniams reporteriams, 
kurie, savo ruožtu, visai ne - 
sikuklindami, lyg daugiau ei
lučių kaldami (už eilutes gi 
ten mokama. )paruošia Jtokįų 
reportažų tekstus.

Tiesa, yra vienam kitam 
mūsiškių menininkų pasi
sekę anon pusėn praslinkti 
turistiniam būry ir pasilikti 
pusiau incognito, bet jei no
rėtum bent kiek plačiau su-

šu apie 90 SS-ininkų. Rusų 
belaisviai iškasę duobes, o 
SS vyrai per kėlias valandas 
iš forto išvarę žydus ir šau
dę kelias valandas.

Keli tūkstančiai žuvę, daug 
pabėgę. Gyva išlikusi iš ten 

Miinchene, 
Vokietijoje, DP lageryje lie
tuviams apie tai pasakojusi. 
Sį faktą pamini ir Gelpernas 
(ir'Br.Kv.)savo knygoje, iš
leistoje Vilniuje 1967 m.

(Bus daugiau)

LIETUVOS SKAUTU SĄJUNGAI 60 METU ’ •
gimnazijose. Vėliau-aukš - 
tose mokyklose, univėrsite- 
tuose- Skautų j pbąlsūs "Die r 

. vuA»sTėvynei drr ArtimuP'žaj- 
vėją jaunimą,: Pareiga-, kas
dien padaryti gerą darbelį (ir 
atsirišti mazgą), auklėjo 
jaunimą. "Skautas nerūko , 
negeria alkoholio" - tuomet 
prisidėjo prie blaivybės plė
tojimosi ne tik skautų tarpe , 
bet ir kitas jaunimas sekė 
geru pavyzdžiu. "Skautas y- 
ra gamtos ir gyvulių drau
gas"- pareigingas moksle , 
darbe. Jis yra tėvynės^ my
lėtojas ir kt. Čia visų įstatų 
negali išdėstyti. 1940. VI. 15 
SSSR valstybė okupavo Lie
tuvą ir neužilgo Skautu Są
jungą panaikino, vadus suki
šo į kalėjimus arba nukanki
no, nužudė,(kaip pav. , vyr • 
skautininką pulk. Šarauską ir 
kt.).

Lietuviai skautai atsikūrė 
išeivijoje DP stovyklose ir 
vėliau tęsė ir tęsia veiklą 
visuose pasaulio kraštuose , 
kur tik lietuviai apsigyvenę..

Sėkmingai veikia skautai 
JAV, Kanadoje stipriais 
paukštyčių-vilkiukų, skautų , 
skautų vyčių ir skautininkų 
vienetais. Čia skautų eilėse 
yra įvairiausių luomų, pro - 
fesijų nuo 6-mečių iki 80- 
mečių skautų eilėse. Lais
vame krašte yra laisvas ir 
skautų veikimas. Skautų or
ganizacija ne tik ugdo būti 
gerais žmonėmis, bet ir iš
laiko lietuvybę.

Aš, kaip buvęs skautas nuo 
1923 m. iki 1929m. akty - 
vus (skiltininkas, skautų vy
čių draugininkas) iki dabar 
skautus gerbiu, myliu ir sa
vo sūnui .patariau stoti Į lie
tuvių skautų eiles (Toronte 
jų eilėse ir buvo, būdamas 
gimnazijoje).

Širdyje ir dabar tebesu 
skautas ir kiekvienam pata
riu, kad savo vaikus prirašy
tų prie skautų. Tai geriausia 
tremtyje- emigracijoje- lie
tuviams organizacija.

(Nukelta į 6 psl.)

Lietuvoje Skautų Sąjunga 
buvo įkurta 1918 m. Vilniuje. 
Vienas iš steigėjų buvo įcap, 
P. Jurgelevičius -j. <|uxąeįą 
JAV lietuvis.

Skautų organizacija tuo
met po visą Lietuvą labai 
greitai paplito. Pirmiausis 
skautai kūrėsi aukštesnėse 
mokyklose, progimnazijose,

organizacija tuo- 
Lietuvą labai 

. Pirmiausia 
aukštesnėse 

progimnazijose,

Viktoras Petkus

jis atiduotas teismui, jam gresia daugelis 
metų kąlėįjirno, o aš tuo tarpu atsidūriau 
Vakaruose, netekdamas Sovietų S-<gos pi
lietybės, kas iš 'tikrųjų mėra telkia didelė 
bausmė. Norėčiau paklausti teisimo, ikodėl 
mudviem! ,pritaikyti tolkie skirtingi spren
dimai? V. Petkaus veikla, maino mamymiu, 
buvo tiesiog herojiška. Jis niekur neiš
kraipė tikrovės, ibet atskleidė daug žmo
gaus 'teisių pažeidimų Lietuvoje ir už jos 
sienų. Už tai kiekviena normali vyriausy
bė 'turėtų būti jam įtiktai dėkinga. Jei ši
tas žmogus bus nuteistas kalėti, tai bus 
naujas ir labai rimtas žjmogaus teisių pa
žeidimas, į kurį Vakarų valstybės turėtų 
atkreipti rimtą dėmesį.“

— KaipĮ į Jūsų pareiškimus reagavo 
vietos ir užsienio spaudos atstovai?

— Mano pąreiškimius paskelbė italų 
spauda. Taip pat turėjau pasikalbėjimus 
su prancūzų, lenkų ir čekų koresponden
tais.

— Ar turėjote progos apžiūrėti Romą?
— Tokią progą sudarė S. Lozoraitis 

(jn.), už ką jam esu labai dėkingas. Ap
žiūrėjau miesto įžymybes, lietuvių įstai
gas, Vatikaną, mačiau iš tolo popiežių, 
perdaviau linkėjimus į Lietuvą.

— Kokie tolimesni planai ir kelionės?
— Iš 'Londono grįžtu į Los Angeles, o iš 

ten, jei neatsiras kliūčių, vyksiu į rašyto
jų PEN klubo kongresą Australijoje. Ten, 
be abejo, susitiksiu ir nemažą skaičių lie
tuvių.

Atsisveikindama: T. Venclova įteikė 
draugų į Romą atgabentą Viktoro Pet
kaus pirmąją ir vienintelę Vakaruose nuo
trauką, kurią čia įsidedame.

(“Europos Lietuvis", - N r.48/77)

darbais, sąlygomis, mokyk
lomis, jau tampi oficialiu(ar 
pusiau oficialiu) svečiu ir 
ten veikiančios oficialios 
medijos dėmesio objektu.

Maždaug panašion srovėn 
įsirikiuoja ir truputį kitokio 
profilio lankytojai, tai tokie 
menininkai, kurie itin giliai 
yra susirūpinę savo kūrybi - 
niu palikimu. Kai kam jų , 
pats amžius diktuoja, kad il
giau atidėlioti tą reikalą jau 
nėra kaip. Įsivaizduokim tik 
tokį talentingą ir plačiai pri
pažintą bei įvertintą kūrėją 
turintį sukauptą išimtinai 
gausų savo darbų palikimą ir 
bandantį išeivijoje rasti tin
kamą saugyklą, idant 1 visas 
tas kūrybinis palikimas ne
žūtų,bet liktų savai lietuviš- 
tautai. Pastangos, pasiūly
mai, projektai, tiesa, daryti , 
bet konkrečių rezultatų ar 
pažadų kaip ir nėra. Nėra 
nei tinkamų patalpų, nei ap
saugos, nei lėšų prezervaci- 
jai Ir tolimesniam išlikimui 
patikinti. Beje,čia kalbame 
ne apie kelias dešimtis kū
rinių, bet apie kelis šimtus. 
Tad ir toliau liekasi gyvas, 
ir aktualus klausimas: kas ir 
kaip darytina, kaip visa iš
saugoti ateičiai ?

Štai, tokioms ar pana - 
šioms aplinkybėms saistant, 
vienam kitam ir gimė min
tis, gal, girdi, kas nors Įma
noma atlikti ar pasiekti so -

> vietinamos Lietuvos meno ir 
kultūros^ apraiškų sluoge- 
niuose.. Šioje vietoje -;nede- 
rėtų užmiršti ir to paprasto 
fakto, kad eilėje atvejų, mū
sų vid. ir vyr. kartos meni
ninkai, čia ir anapus,yra ne
blogi pažįstami, gal net ir 
bičiuliai'. Yra ten ir'jaunes
nės kartos kūrėjų, kurie bu
vo mokiniais, vienų ar kitų 
iškilesnių menininkų, gyve
nančių išeivijoje. Žodžiu , 
mažesnis ar didesnis asme
ninis ryšys tarpusavy jau
čiamas jau nuo ankščiau. 
Susidaro progos pasikeisti 
ne tik laiškais1:, bet ir skaid
rėmis, literatūra ar net ir 
savais darbais. Kalbos nė
ra, kad budri partijos akis 
ir ausis stengiasi visa ma
tyti ir girdėti ,o kai ką ir 
toleruoti. O ir maskvinė 
priežiūra, kontrolė ir direk
tyvos nebūtinai visada visu 
100% efektyvi ar preciziniu 
tikslumu vykdoma.

Tokiu būdu ir skaitėme 
spaudoje vieni piktinosi, kiti 
teisino) apie vieno berlynie
čio vertingą meninę kolekci
ją, atsidūrusią saugykloje 
Lietuvoje, girdime apie ta
pytojus ir skulptorius, do
vanojančius savo geresniuo
sius kūrybinius pavyzdžius 
muziejams ar galerijoms 
Lietuvoje.

Kartu patyliukais kalbama 
apie atskirų Individų pastan
gas išliekančios vertės sa
vuosius kūrinius perleisti 
tenykščloms institucijoms ir 
tik su viena sąlyga-kad visa 
liktųsi tautos nuosavybe ir 
būtų visada prieinama besi
domintiems tautiečiams.. O 
tokių, su meniniu intelektu, 
skoniu ir atvirumu vakarie
tiškom meninėm tradicijom' 
ten yra tikrai gausu. Jei Į ŠĮ 
reiškinį žvelgsime, kaip 
dirbtinai sklendžiamų durų 
pravėrimą ir šūsnį šviežio1 
oro sriauto, tai turbūt, liū - 
dėti nederėtų. Tačiau, jei 
kas ir čia įžvelgia galimas 
politinio pobūdžio komplika
cijas,tokių neįtikins ir patys 
švariausi norai ar intencijos. 
Vargiai ar šiame reikale su
lauksime oficialių veiksnių 
"urbi et orbl" deklaracijų.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
Š. m. lapkričio 4 d. Aušros Vartų Parapijos salėje, AKA
DEMINIS SAMBŪRIS MONTREALYJE ĮTEIKIA VINCO 
KRĖVĖS LITERATŪROS PREMIJĄ TOMUI VENC
LOVAI. TAI Xlt-oji LITERATŪROS PREMIJA.

SPECIALIOJE PROGRAMOJE DALYVAUJA IR DALIS 
MONTREALIO JAUNIMO,

V
Iš: Ieva Simonaitytė

O BUVO TAIP

Klaipėdiškių tarpe Jau buvau bepradedanti pagarsėti 
ir savo eilėmis, ir savo straipsneliais arba apsakymėliais. 
Tilžės lietuviai gal net pirmiau sužinojo, koks "paukštelis 
čiulba" tuose Vanagų kemsynuose, nes per Jų laikraščius 
aš ir tapau žinoma -/Jeigu Jau galima pasigirti. Paskui vis 
drąsiau pradėjo rodytis apsakymai ir Kali pėdos laikraš
tyje. Vienį apsakymėlj net iliustravo dailininkas Adomas 
Brakas. Vet visa tai dar buvo ne tas. Reikėjo kažko dau - 
giau.

Ir laikas bėgo,ir kova už būvį darėsi sunkesnė ir vis 
sunkesnė. Ir motina sirgo, ir sesuo mokėsi, ir Budrius... 
Taigi, Budrius. Jis buvo gavęs padorią tarnybėlę pašte - 
ėjo laiškininku arba,arkliuką pasikinkęs, veždavo paštą iš 
Šilutės į Rusnę. Bet jį persekiojo amžinos nelaimės. Pir
ma nelaimė - jam pavogė naują, dar neišmokėtą dviratį. 
Teko ir skolą mokėti,ir pėsčiam vaikščioti. Ne vieną, ne 
du, o daugelį kilometrų per dieną.

Antra nelaimė: jis pametė du šimtus litų,kuriuos paš
to perlaida turėjo nunešti kažkokiam ūkininkui.

Trečia nelaimė, atrodo, pati baisiausia:kažkas pas Jį 
arba per jį užsisakė "Memelgauzeitung", sumokėjo Jam du 
litus ir 50 centų. O Jis,tų pinigų neįnešęs, pats išvažiavo 
arkliuku į Rusnę. Kaip ten buvo, kaip nebuvo, bet štai vo - 
kiečio skundas, ir Budrius nuo tos dienos atleidžiamas iš 
darbo.

O buvo krizės laikai. Algos bemaž perpus sumažintos.
Ė ve, gelbėk! Duok'. Duok.1 Duok!
Labai sunku. Bet dar sunkiau darėsi galvoj. Nes ten 

prašėsi iškraunamas kažkoks krūvis.
Gerai dar, jeigu su plunksna darbuojiesi įstaigoje, ne taip 

labai gali kontroliuoti vedėja. Ji nemato, kad po oficia 
liaisiais raštais guli "slapti" popieriai. Tie popieriai pil
nėja, kartais pamažu, o kartais umaru.

Taip bedirbdama ir be va r g dama dvi guba i, jei ne trigu
bai, sykį susitikau gatvėje Adomą Braką. Tuo metu jis, ma
tyt buvo ypač pakilios nuotaikos. Ir tikriausiai dėl to, kad 
jam pačiam taip gera, norėjo jis ir mane pralinksminti .'O 
pralinksminti gali, tik gerą žodį pasakęs. Ir pasąkė:,

- Ar ką nors rašai, Simonaityte ?
- Rašau. Juk aš vis rašau, bet kur dėsiu, kur kišiu, ne-^ 

žinau.
- Sakai , rašai ? Gerai, rašyk. Parašyk knygą, mes at

spausdinsime. Mums reikia turėti savo rašytoją, savo, ku
ris gerą romaną moka parašyti. Taigi, rašyk romaną, tik

rašyk! Tu moki rašyti, tik per maža rašai.

Ir aš rašau. Rašau vakarais, rašau naktimis, rašau 
slapstydamasi seimelyje. Popieriai pilnėja, rankraštis 
stambėja, storėja. Kvailos mintys ir fantazija skrenda , 
plunksnos nesuspėju valdyti, ne tiek rašalo, kiek žodžių te
ka iŠ jos. Rašau ne todėl, kad tikėčiau jau esanti ar ; bū
sianti rašytoja, o todėl, kad būtinai reikia. Jeigu neišdėslu 
ant popierio, sprogs galva - man taip atrodo.

Vieną dieną kažkas pasibeldžia į duris. Dar vis tebesi
kankinu nusivylimo mintimis ir nė vieno žmogaus nenoriu 
matyti. Bet Jeigu beldžiasi, reikia įleisti.

Ogi Endrius Karalius,senas pažįstamas,nors tiesą 
sakant, Jis dar Jaunas. Atrodo, kad jis bevelk su durimis 
.įvirsta, gal nė nepasisveikina.

- Ievute, - sako, - ar tu nieko neturi parašiusi ?
- Kodėl ? - nustebau, - kam reikalingi mano raštai ?

v- Ar tu "Keleivio" neskaitai?
- Kai turiu laiko, kartais permetu akimis.
- Ar tu nematai, - sako Endrius Karalius, -koks jis 

niekam tikęs, tas mūsų "Keleivis"? Juk ir skaityti Jo ne
besinori. Nieko ten nebėra. Politikuoja, bet ir ta politika 
niekam tikusi. Vokiečių, matyt, bijo. Ar tu negali duoti ko
kios apysakos ar romano ? Juk žmonės nori ko nprs pasi
skaityti. O kai nieko nėra skaityti, tai ir nebeužšisako. Su
bankrutuos "Keleivis". Duok, jei turi ką nors parašiusi. 
Dabar juk šiek tiek ir apmoka, kad ir nedaug... Gausi pi - 
nlgų.

- Pinigų, - nusijuokiau. - Pinigai geras daiktas, bet 
iš "Keleivio" dar niekas nėra praturtėjęs, nebent xProns- 
kus. O jeigu aš tik dėl pinigų rašyčiau...

- Ne ne, aš žinau— Tu ne taip suprask, - gįnasi End
rius. - Aš tik sakau, kad "Keleivis" merdi,o merdi dėl to, 
kad...

- Aš ne daktaras, Endriau. Aš jo nepagydysiu.
- Ne, bet tu rašytoja. "Keleivis" merdi dėl to, kad ja

me nieko nebeliko pasiskaityti. Aš klausiu, ar turi ką nors 
parašiusi ?

- Gal Ir turėčiau, bet tik ne "Keleiviui", tai yra, ne 
Pronėkui. Jis niekada netalpins, kas mano parašyta. Juk 
pernai ar užpernai Gudaitis man pareiškė, kad aš nebemo
kanti rašyti, tai kam dar, kaip ten sakoma, "Paikinti Llp - 
niaus arklį".

- Pala, pala, - -ramina mane Endrius, - pamažu per 
smiltį su jaunais arkliais" - štai koks priežodis. Aš pasi
kalbėsiu su Pronskum. O rankraštį gali duoti man dabar, 
aš nunešiu, tau pačiai bereikės vargti...

Nežinau, ar dėl to, kad Endrius toks jaunas, ar kad 
taip energingai mokėjo kalbėti, tikrai ištraukiau rankraštį 
iš stalčiaus ir atidaviau jarp^

O apgailėti "savo žingsnį" pradėjau kitą dieną.
Tačiau kiek jau iki šiol esu prirašiusi ir kiek jau rank

raščių dūmais bei plėnimis pavėjui paleidusi - nebus gaila 
nė šito.' Tegul. Bus užmirštas kaip ir visa kita.

Praeiviai stumdosi,tarsi Jiems nėra vietos Šallgal - 
viuose. Beveik užvažiavo autobusas. Kažkoks . vyriškis 
čiuptelėjo ir parmetė ant šaligatvio. Į purvą. Na ir seka-
si man. Lekia kaip pasiutę tie autobusai, nė skersai gatve 
nepereisi. O kai reikia, tai jų nebėra. Man į namus auto
busu nepakeliui.

Visas kūnas dreba. Kojos tarsi tirpsta, visiškai nebe
nori klausyti. Vaizduojuosi,koks pulkas žioplių dabar stor- 
vėtų aplink suvažinėtą moterį. Visi būtų rėkę, rankas už
pakaly susidėję. Policininkas...

O kas čia ? Na, Ir tas Jau vaikščioti nebemoka.. Visi 
eina, Ir reikia eiti per tiltą dešine puse. O šitas, kas Jis ? 
"Eltos" darbuotojas - eina kaire puse priešais mane. IŠ - 
skečia rankas, tarsi mane apkabinti norėdamas, tarsi se
niai bematytą mylimą susitinkąs. To bereikia, kad šlan - 
die n šaipytųsi IŠ manęs dar ir tas.

- Sveikinu, Simonaityte, sveikinu, sveikinu. - nutveria > 
abi rankas, spaudžia, kad net rėkti norisi.

- Kas ? Ar Šiandien mano vardinės ? - klausiu gana 
piktai. - Aš ne katalikė, juk žinai, tai ir vardinių nešvenčiu 
Gimimo diena kitąmet, o. ..

- Simonaityte, tavo rankraštis švietimo minlsterljojez-^ 
knygų leidimo komisijoj. Masiliūnas jau perskaitė. Suža
vėtas. Dabar skaito Liudas Gira antrą kartą. Greit gausi 
laišką...

- Mama, ar tu sėdi ? /*
- Sėdžiu.
- Ar tvirtai sėdi ?
- Ale jo,tvirtai. Kas yra? Kodėl man reikia sėdėti?
Apkabinu motiną ir spaudžiu , spaudžiu. Spaudžiu taip, 

kad ji beveik turėtų rėkti. Bet ji kenčia. Juk tokį mano 
mylavimą Ji pirmą kartą tepajunta. Gal tai ir paskutinis.

Kažkur padangėje nušvito mažytis, mažytis ruoželis.
Galimoji nelaimė su autobusu užmiršta. Pro langą pa

sistiepęs žiūri šeimininko vilkas Liuksis, mirksi, kraipo 
uodegą, šypsosi Per kiemą bėga šeimininkas,kelia kepu 
rę, sveikina, juokiasi, tarsi jau žinotų, kas atsitiko.

O didžiausias džiaugsmas dabar, tai numatytoji kelio- , 
nė į Kauną.

Liudas Gira - poetas. Jis skaito mano rankraštį Jau 
antrą kartą. Kas Masiliūnas, to dar nežinau. Bene minis - 
teris? Gali būti, kad susitiksime, kai būsiu Kaune. Ar ne 
perdaug man būtų garbės ?

Bet svarbiausia: rankraštis Švietimo ministerijoj. Ma
no rankraštis. Šį kartą knyga tikrai bus išleista,nes nie - 
kas nieko nežfdėjo

Knygų leidimo komisija. Ministerija. Ministerija? Ta 
Taip. Mnistras skaitė. Mano rankraštį. O jis toks net - 
varkingas, tas rankraštis.

Kartoju žodžius, o man gėda, raudonuoju. Aiškinu mo - 
tinai.

- Ar tu supranti ? Ministerija...
Motina moka nuslėpti ir džiaugsmą, ir susijaudinimą. 

Tiktai jos rankos skubiai pila sriubą, pripila ant plytos. 
Plyta čirškia. . 5

- Na dabar papaiko. - sako motina. - Ale įi.man dar 
nesakei, kuo gi varčki ta tavo knyga. Tu tik rašai ir rašai, 
į tuoą savo popierius įsiknisus!.

- Ar mano knyga ? Kuo ji vardu ? "Aukštųjų Šimonių Iii 
likimas".
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ANTANAS TOLIS

(tęsinys

Aikštė baigėsi, mūsų kolona traukia toliau sekančia 
gatvele. Čia vėl netvarkos vaizdai. Vieni krauna visokius 
senoviškus rakandus Į žmonių traukiamus vežimėlius, kiti 
stengiasi viską, kas paliekama, Įsigyti sau^ treti sukinėja
si apie vežimėlius, laukdami progos ką nors pavogti. Ypač 
tie "bezprizornikai" .nors ir kaip juos su lazda veja nuo 
vežimų, bet jie, kelioliką žingsnių pabėgėję Į šalį, vis kaip 
čia, taip čia. Didelė žmonių minia grūdasi į kažkokį namą 
ant kurio sienos prikalta iškaba "Kooperatyvas". Čia be - 
šeimininkaujanti minia ne tik pro duris, bet ir pro langus 
vaikščioja, vilkdama iš kooperatyvo visokiausius niek -\ 
niekius (nes ten iš viso niekad nieko geresnio nėra buvę )..

Žvilgterėjau ton pusėn. Didokas mūro pastatas, bene 
didžiausias Červenėje, su Užkaitais lentinėmis dėžėmis 
langais ir didelėj mūro siena aplinkui. Sieną juosė aukšta, 
akla lentinė tvora. Vos pavelkanti kojas kalinių minia įsu
ko į kalėjimo pirmąjį kiemą, apsuptą ta medine tvora. 
Praėję kažkokį ilgą medinį pastatą, primenantį baraką, bu
vome nuvaryti į kiemą toliau. Tai buvo didžiulis kiemas , 
vietomis prižėlęs aukšta žole, vietomis gi matėsi gelto
no smėlio lopai - atrodė, lyg čia būtų buvę kasinėtos pail - 
gos duobės. Vi dūry kiemo didelis šulinys, lyg paminklas 
didžiulėje aikštėje.

Mūsų kolona buvo suvaryta Į tą kiemą, o sargybiniai 
pasiliko anapus lentinės tvoros.

- Sėstis.! - sukomandavo komisaras, įjojęs ant arklio. 
- Kas bandys atsistoti, bus be jokio Įspėjimo nudėtas .'

- O gerti ar leisite ? - paklausė Įsidrąsinęs kažkoks , 
arčiau esantis,ruselis.

- Gerti? Hm, - žvilgterėjęs Į šulinį,numykė'komisa
ras. - Na, gerai. Bet prie šulinio galima artintis tik po 
vieną ir pilvu šliaužiant. Supratot?

- Supratom, - atsakė daugelis vos girdimu baisu.
- Šiandieną gausite ėsti !. - ironingai šyptelėjęs tęsė 

komisaras ir, nelaukdamas kalinių padėkos, pasuko arklį ir 
nujojo kalėjimo korpuso link.

Gulėjome lyg lentos ant pirmą kartą pasitaikiusios 
4 pi-t
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sausos žemės. Kurie jau nebegalėjo pakelti troškulio, 
šlįaužė, it kirmėlės, vienas po kito šulinio link. Iš toliau 
žiūrint, atrodė lyg niekad nesibaigiantis šliaužiančių kir
minų ratas: vieni šliaužė šulinio link, kiti atgal.

Kaip ir Minsko kalėjime, prasidėjo kalbos apie komi
saro pažadėtą sriubą, prasidėjo nekantraujantis pietų lau - 
kimas, tik ŠĮ kartą niekas nevalė bliūdelių ir nekaišiojo jų 
skylių, nes pietų dar negavo.

- Nors, vieną kartą gal pasigailės, gal duos bent tru
putį užvalgyti, nes jau visai jėgų nėra nė atsikelti, - kalba 
kai kurie.

Prisimindamas apgaulę Minsko kalėjime, tyliai pa
sakiau krūvoje gulintiems tautiečiams:

- Meskite tas svajones iš galvos*. Ar jau pamiršote 
Minską? O dabar jūs vėl pradedat tikėti tam niekšui ir vi
siems jo melams ?

- Tai negali būti, - pertraukdamas mane, Įsiterpė 
pulk. Š. , - nejaugi taip nieko ir neduos ? Tokiu būdu visi 
išdvėsime badu. Ne, ne, taip negali būti, vis tik ką nors 
ir kiek nors turės duoti.

- Argi jūs manote, kad jie, pakelėje be paliovos mus 
žudę, staiga ims ir pradės gailėtis mūsų gyvybių? - išve
džiojau toliau.

Mūsų pasikalbėjimą nutraukė staiga proto netekęs pul
kininkas Šarauskas. Girdi, jis Įsakė,kadtuojau būtų paduo-
ta geriausių tešlainių ir skanios kavos, o pavalgę galėsim kalėjimo tvoros ir čia pat sodino ant žemės.
eiti maudytis... Skaudu buvo pažiūrėti Į pulkininkąŠaraus- Supratę to "tardymo" ir dviem kryptim siuntimo 
ką, bet vistik negalėjome susilaikyti nenusišypsoję iš teš - reikšmę, turėjome pamiršti pabėgimo planą ir griebtis ki-
lainių ir kavos...

Šen bei ten per aukštą tvorą matyti kylantys Į padangę 
lėktuvų sukeltų gaisrų dūmų stulpai. Kažkur miestelyje 
girdėti pavienių žmonių pagelbos prašą balsai.

Pavakariu kalėjimo kieme ties ilguoju baraku pradėjo 
rinktis čekistai. Susirinkę kažką tarėsi, nuolatos žvaįgy - 
damiesi Ir rodydami kalinių link. Pasitarimas užtruko ne
ilgai. Būrys komisaro parinktų čekistų nuo tos grupės at
siskyrė Ir skubiai nubėgo kalėjimo korpuso link. Kitas 
čekistų būrys išėjo Į gatvę, kur pasigirdo daugelio atva
žiuojančių sunkvežimių ūžesys. Neužilgo išsiskirstė ir li
kusieji čekistai. Tą kiemo kampe vykusį pasitarimą visi 
pastebėjome ir supratome, kad ten buvo sprendžiamas mū
sų likimas. Gal veš toliau į Rusiją, nes atvažiavo daug 
sunkvežimių.?

Lietuviai gulime susimetę į krūvą ir nuolat galvodam 
apie pabėgimo planą, retkarčiais pasikeičiame trumpomis
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pastabomis. Mūsų žvalgai nuolat seka užtvorę, žiūrėdami 
pro tvoros apačioj esančius plyšius Ir Iškritusių Šakų sky
les lentose. Kapitonas J. praneša, kad artimiausias miš - 
kas yra maždaug už dviejų kilometrų nuo kalėjimo. Iki 
jo tęsiasi plokšti lyguma. Lygumoje kai kur stūkso krū - 
mokšnial ir yra keli stambesni grioviai. Į šiaurę nuo ka - 
Įėjimo, už maždaug pusantro šimto metrų, yra' pirmieji 
miestelio triobesiai. Užtvorė akylai saugoma, ten nuolat 
vaikšto varovų sargyba, bet ta sargyba, kapitono J. nuomo
ne, lengvai nugalima: sulaukus vakaro tamsos, atsargia* 
užlipti ant tvoros ir visu kūno svoriu mestis ant sargybi 
nių, akimirka juos nufginkiuojant ir padarant nepavojin - 
gals. Kapitono nuomone, išsigelbėjimas galimas.

Susirietę ant žemės, nekantriai laukiame artėjančio 
vakaro tamsos.. Staiga pavakary .iš antrojo kalėjimo kiemo 
pasirodė didelis būrys čekistų ir skubiai artinosi' kalinių 
link. Priėję prie gulinčių kalinių, išsiskirstė pagal visą 
jų masę, sustodami maždaug per penkioliką metrų vienas 
nuo kito. Nustebę sužiurome vienas Į kitą- ką tai galėtų 
reikšti ? Netrukus paaiškėjo.

Mus apsupę čekistai skubiai šaukė kalinius vieną po 
kito prie savęs ir juos trumpai kažko klausinėjo. Išklau
sinėtus kalinius siuntė dviem priešingom kryptim: vienus 
varė Į atokiau esantį nedidelį kiemą su gerokai aplaužyta 
tvora ir visai sulaužytais vartais, o kitus prie baltosiox^/

tų gudrybių "gyvenimo ir mirties loterijoj" laimingam bi-
lietui ištraukti. Daugelis tautiečių stengėsi leistis kuo 
greičiausiai ištardomi, todėl šliaužė Į pakraštį, bet kaž - 
kodėl visi buvo sodinami prie baltosios tvoros. Tardy - 
mas ėjo labai skubiai, ir kaliniai vienas po kito bėgo abie- 
jomis kryptimis.

Norėdami išgirsti čekistų statomus klausimus ir iš 
anksto paruošti Jiems atsakymus,prišliaužėme keliese 
kiek galima arčiau prie vieno čekisto. Čekistas atydžiai 
peržvelgia kiekvieną pribėgantį prie jo kalinį ir kiekvieną 
kladsia tų pačių klausimų - "Kuriuo straipsniu kaltinamas? 
arba tiesiog " Už ką sėdi kalėjime ?". Pavardės, kilimo 
vietos ar tautybės neklausė. Kurie atsakydavo sėdį už va? 
gystes ar žmogžudystes, buvo siunčiami į tą aplūžusį kie- * 
mą, gi visi politiniai kaliniai,buvo nuvaromi prie baltosios 
tvoros. Aiškiai supratome, kad patekti į kriminalinių kali
nių tarpą reiškia, gal būt, išsigelbėjimą, o prie politinių 
kalinių - tikrą mirtį. Supratome taip pat, kodėl tas. tardy - 
mas reikalingas: (bus daugiau)
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Š.m. rugsėjo mėn. 30 d. 
Cicero, šv.Antano parapijos 
bažnyčioje skautininkas Tėv. 
A ntanas Saulaltis S. J. sutuo
kė Loretą Varlakojytę su 
Romu Kronu. Iškilmių metu 
bažnyčioje giedojo sol.Dana 
Stankaltytė.

Gražiai baigėsi šeimos 
sukūrimu draugystė, pradėta 
Union Pler, Mlcn., vėliau 
drauge skautaujant- stovyk
laujant, šokant tautinius šo
klus ir aktyblai dalyvaujant 
lietuviškuose parengimuose .

Vakare, Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje įvyko Iškil
mingos va Iš ės, į kur las pr l- 
strinko pilna salė svečių, 
daugiausiai jaunimo. Visi 
buvo širdingai priimti Ir la
bai skaniai pavaišinti. Buvo 
sveikinimų Ir'linkėjimų Iš 
Sovietų okup.Lietuvos Ir ki
tų kraštų. Vaišėse dalyvavo 
svečių išKanados Ir kitų to
llmens lų vietovių. Tautinių 
šoklų grupė Sūkurys,kuriai 
vadovauja R.Šoltūnaltė, drau
ge su jaunaisiais pašoko 
specialų vestuvinį tautinį 
šokį,kas visus svečius labai 
maloniai nuteikė.

Povestuvinei kelionei jau
nieji laivu Išvyko į Karibų 
salas.

Malonu pasveikinti Ir pa
linkėti laimės jaunai,gražiai 
sus įpratus la 11 letuvlų še l- 
mal.

Išvada alškl-tėval, jei tik - 
ral nori, kad vaikai sukurtų 
lietuviškas šeimas,turi juos 
leisti į lituanistikos mokyklai 
skautų,ateitininkų stovyklas , 
Ir kitur, kur bendrauja lietu
viškas jaunimas.

S. Paulauskas

atominių raketų, todėl išva
žiavimai tegalimi tik labai 
patikimiems svečiams.
L letuvlų Telev izija

Paremiant LTV, talkon a- 
tėjo Plrm.Talandls, apslė - 
męs Išlaikyti vieną sekma
dienio programą. Jaunimo 
Centras apsiėmė Irgi Išlai
kyti vieną, tad LTV lieka dvi 
ar trys per mėnesį. Tai 
graži talka. Sėkmės’.

Bal. Brazdžionis

sudbury

Namų Savininku Draugija
Marquette Park Namų Sa

vininkų D-ja rugsėjo 15 d.
buvo sušaukusį pirmą po a - 
tostogų susirinkimą. Jame 
dalyvavo apie 50 narių.

Buvo paskaityti gauti laiš
kai Iš Amerikos valdžios

Veikia : 
Pir nūdieniais 
Antradieniais 
Penktadienia is 

Visos laidos
banga.

Adresas; 2646 West 71-st St. 
Chicago, III. 60629. Tel. 778-5374

9! 00 - 9:30 vai. vakaro.
9? 00 - 9:30 vai. vakaro 
9:30 - 10:00 vai. vakaro 
iš WOPA stoties 1490 AM

P-kas B.Urbonas aplbu - 
d Ino šios sukakties reikšmę, 

j Po to,p-ko paprašytas,kun .
Bertašlus sukalbėjo trumpą 
maldą prieš valgį. Tylos 
minute buvo pagerbti miru
sieji Klubo nariai.

Senosios klubletės šeimi
ninkės buvo pagaminusios

pianinu paskambino Jūratė 
Tolvaišaitė. Loterijai fantus 
aukojo :Brangenyblų krautuvės 
savininkas Sikora ir J. Batai- 
tis, Liucija Grlškonienė.

INCO nikelio apdirbimo 
pramonės ir kasyklų 12000 
darbininkų nesutikdami su 
vienų metų kompanijos siūlo-1 įvairių gardžių valgių,geros 
ma sutartimi, pradėjo, kaip 
visi tikisi, ilgą ir artinantis 
žiemos laikui, nuostolingą 
streiką. Daug palietė ir lietu
vių. Kadangi Sudbury yra tik 
vienos pramonės - nikelio 
miestas, todėl jai sušlubavus 
sunkiai atsiliepia į miesto e- 
konominį gyvenimą.

Steelworkers of America 
unija vadovauja darbininkams. 
Per vienų metų darbo sutar
ties, pasiūlytos INCO, priė
mimo ar atmetimo bals avi - 
mus.unijo vadų nuomonė ski-

ko liko tik 9 mėn.), o radika
lus unijos skyriaus p-kas Pe
tersen siūlė sutartį atmesti. 
61% darbininkų pasisakė už 
vienų metų sutarties atmeti
mą ir pasirinko streiką. At
rodo, kad padaryta klaida ir

Gediminas Remeikis ir
Magdutė Stepšytė sukūrė lie- lo. Steelworkers 6 rajono di- 
tuvišką šeimą. Vedybų reli- rektorius T. Cook ragino dar
gines apeigas atliko kun. A. bininkus, bent šiuo laiku, bal- 
Sabas. Abu jaunieji yra lan- suoti už naujos vienų metų 
kę lituanistinę mokyklą, kai- sutarties priėmimą (nes lai
ba ir rašo gerai lietuviškai.
Jaunoji yra baigusi Sudburio 
universitete 4 metų medici
nos seserų kursą. Jaunasis 
dirba Sudburio regionalinėje 
policijoje.

Magdutė priklausė Mairo
nio šaulių kuopai, todėl kaip jai išpirkti teks vargti ilgus 
tradicija, jiems įeinantį vai- mėnesius. Portcolborn nikelio 
šių salę, juos sutiko su duo- "refiner" darbininkai tą au
na ir druska ir vertė pereiti tartį priėmė ir jau dirba, 
per improvizuotus tautinių Prieš balsavimus, nepažįsta- 
juostų vartus. Juostas laikė mi asmenys atvykę iš Wind- 
šauliai ir šaulės. Jaunai lie- sori Toronto, visai nepriklau- 
tuviškai šeimai daug laimės są darbininkų unijai, nedirbą 
ir Ilgiausių Metų L INCO darfcbvirtėjė, įilatindEi-

Vasaros sezono pabaigai 
Geležinio Vilko medžiotojų 
ir žūklautojų klubo valdyba, 
V.M. Gudriūnų vasarvietėje

mi "raudonąją" spaudą ragino 
darbininkus sutartį atmesfiir 
pasirinkti, bent šiuo metu, 
pragaištingą streiką. J. K.

žmonlų, kur Valdyba buvo surengė gegužinę ir nariams 
parašiusi dėl Petkaus nutel- Šaudymo varžybas. Geriau- 
slmo Vilniuje. aių šaudymo rezultatų pasie-

Buvo diskutuotos įvairios ir pereinamąją klubo tau- 
problemos. Bendra Išvada — laimėjo Antanas Gatautis. 
neparduoklme savo namų ne- Pereinamoji taurė skirta jau - 
patikimiems piliečiams Ir nimui, neatsiradus šaudymo 
viskas bus tvarkoje. Jei rel- varžovų, pasiliko klubo ži- 
kla parduoti- kreipkimės į nioJe- Šaudymo varžybas pra- 
savo pardavėjus/J. Bacevl- vedė Kęstutis Poderis ir jo 
čtus, Budraitis/. žmona Onutė. Loterijos fan-

Winnipeg

IRGI GERADARIS
Šlapia musė, keikdama lietingą orą, netikėtai pa

lėpėje sutiko kuprotą vorą.
— Būk pasveikinta'kūmute, širdele aplankius mano 
kuklų kampelį. Vora iš meilės musę apkabino ir net 
iš gerumo savo tinkle išdžiūt pakabino.

B. Bačiūnas, Simcoe.

KREh/l 
VE/DRoDž/ai

JONAS AISTIS POEZINĖ J. . . 
vizijos kom. narys Jonas (Atkelta ^ 2 psl.) 
Mališauskas.Jis džiaugėsi, o už tai - labai daug nuper-
kad senieji ir naujieji klu-karna.Tokios, jo galva, pri

Valdyba, Tallat- Kelpšos 
Iniciatyva prižadėjo paslrū - 
pinti vienos krypties gatvių 
įvedimu, kad palengvintų su
sis lėkimą.Taip pat ir atyd - 
žlau rūpintis, kad kolonija 
būtų apsaugota nuo skaldymų 
ir griovimų.

Šiais metais aplankę oku
puotą Lietuvą, sugrįžę pasar- 
koja liūdnus faktuszbalmė , 
nedatekilai maisto ir pries
pauda. Rublių žmonės turi , 
bet nieko be ve Ik nėra už juos 
ką pirkti. Nuvažiavus į Vil
nių, daugumą seka KGB Ir 
neleidžia Išvykti į giminių 
gyvenvietes. Sakoma, Lietu
voje esą įrengtų paslaptingų

tus aukojo: Klubas, V.Kriau- 
čeliūnas, A. Kriičienė ir Z. 
Danilevičius. Gautas pelnas 
paskirtas lietuvių spaudai po 
$30.00 "Nepriklausoma Lie
tuva", Tėviškės Žiburiai"ir 
$ 10. 00 "Moteris " ' laikraš
čiams. Geležinio Vilko klubo 
iždininkas ir L., Š. S. Maironio 
kuopos vicepirmininkas An
tanas Gatautis atšventė 60 m. 
amžiaus sukaktį. Ilgiausių 
Metų.

Kukliai paminėta Tautos 
Šventė. Dalyvių buvo mažai. 
Minėjimą trumpu įžanginiu 
žodžiu atidarė L. B. apylinkės 
p-kas A. Kušina kis. Paskaitą 
skaitė J. Kručas. Meniškai

TAIP PAMINĖTA WINNIPE- 
Gto LIETUVIŲ KLUBO 40 m. 
SUKAKT IS

Wlnnlpego Lietuvių Klu - 
bul priklauso įvairių įsitiki
nimų bei skirtingų tautų 
žmonės, kurie su lietuvė-: 
mis ar lietuviais yra susigi
miniavę.

Š.m. gegužės 9 d.sekma
dienį į Winnipeg© Lietuvių 
Klubo svetainę susirinko 
velk visi Klubo nariai Ir na
rės, kurie tik galėjo.Kai ku
rie neatvyko dėl senatvės ar 
dėl silpnos sveikatos. Kai 
kurie jaunieji neatvyko,at
rodo, kad nebuvo šoktų mu
zikos, gal dėl vėlokai gauto 
pranešimo.

Susirinkimas praėjo tvar
kingai, pagal nustatytą die
notvarkę.

Į minėjimą buvo atvykęs 
Ir Wlnnlpego lietuvių šv.Ka
zimiero parapijos klebonas, 
kun.Justinas Bertašlus,Klu
bo V-bos bet p-ko B.Urbono 
pakviestas ,kalp garbės sve- 
č las, nes pr le Klubo pr tklau- 
so Ir jo parapijos nartų. '

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJU 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
TAU PADĖTĮ. '

TEL. 525 - 8 971.
T. Laurinaiti*LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE

(Lithuonion A.A. Group)__________ _____
susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcija*, patalpose (7722 
George Street, LaSalle, Que.) 8 vai. vak. Susirinkime kalbama 
lletuvIikaL Jie atviri visiems, laikantiems pagalbos. Atėjęs 
pas mus — nebusi vienas. Jei nori daugiau informacijų.
skambink:

Laaaui G. 366*2548(namu) arba 489-5391 (darbo tai.), 
S. 6?1. 6834. Hanrikui N. 277.7868.

1978.XI. 1

kavutės.Minkštų Ir stiprės - 
nlų gėrimų taip pat buvo ga - 
Įima gauti.

Klubo Ir parapijos narė 
Viktorija Daubaraltė, senųjų 
dabar jau mirus tų emigrantų 
duktė, gimus l Kanadoje, rodė 
savo pagamintą filmą besi
lankant Lietuvoje tėvų glm - 
tInėje, vaizdus vietoje paaiš
kinant. Dabar L letuvoje, ka Ip 
Ir čia Kanadoje yra dvigubų, 
asfaltuotų kelių, naujų namų. 
Dabar visur pasaulyje stato 
naujoviškus namus, viskas 
pasaulyje progresuoja. Tos 
fllmos Winnipeg tėčius įtikino, 
kad Lietuvą aplankiusių pa
sakojimai yra teisingi, kad 
po karo audrų Lietuvoje pa
daryti tai, ko prieš Antrąjį 
Pasaulinį Karą mums senie

ms lems L letuvoje būnant, dar 
nebuvo matyta.

Daubaraltėl buvo nuošird
žiai padėkota.Toliau kalbėjo 
Klubo vlceplrm. VI.Steponą- 
v Ič lūs, pasakoda mąs, ka ip tas 
Klubas pras įdėjo, aukomis Ir 
paskolomis nupIrktas Namas, 
perre montuotas Ir padidintas.. 
Jis paaiškino, kaip Klubas 
tapo apšauktas komunistiniu 
tik dėl to, kad pasamdytas 
ukrainiečių dūdų orkestras 
sugroti O Canada, sugrojo
Internacionalą.. .Tuos mu
zikantus pas a mdę du 1 lėtu - 
vlal jau seniai mirė. Pasakė 
užklaustas, ir jų pavardes.

Leona Samulattlenė kalbė-
jo angliškai še tmlnInklų var
du, pas tdžįaugdama, kadKlu - 
but priklausančius kitatau
čius narius lygiai gerbta, 
kaip Ir savuosius.

Senas klub Ietis Kazys Be- 
nluš Is (rašantis šluos žodžiu^ 
paaiškino,kodėl buvo pada - 
ryta,kad naujieji ateiviai ne
begalėtų į Klubą nariais įeit L 
Paaiškino, kas dėl^to buvo 
kaltas, paminėdamas jų pa
vardes .

Buvo pašauktas kalbėti 
naujas ate Iv Is-darbštus klu- 
b Ietis-finansų sekr.< Juozas, 
De mereckas. J Is ! pradėjo 
kalbėti apie Lietuvą, bet buvo 
tuojau paprašytas kalbėti a - 
pteKlubą.Tada jis toliau ne
bekalbėjo ir atsįsėdo./Gal - 
la, nes jis daug Klube dirbęs, 
galėjo daug ko papasakoti/.

Senas ateivis Juozas Rad
zevičius, buvęs Klubo Proto
kolų sėkr.savo kalboje tarp 
kita pabrėžė, kad Ir i pir
mieji dėl Klubo pas Idaroa - 
vustejl yra verti pagarbos... 
/Jis pats buvo su pirmąją 
lietuvių delegacija nuvykęs į 
okup.TaryDlnę Lietuvą/.

Kalbėjo naujas ateivis, jau 
ligą laiką esantis Klubo re-

on^ j
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO ]l,30 iki l 2 vai. nakties.

PROGRAMOS VEDĖJAS
L.-Stonk«vi?iul, 1Q53 Albanai Cr., Duvernoy, P.Q. TEL. 649-88*1

b Iečiai sugyvena, pageldau- valėtų būti lietuvio gyvenimo 
damas,kad ir toliau taip bū- gairės ir rodyklės: . P^rms 
tų. dalyks nenusimint, o ontrs

Darbštus Klubo Iždininkas - visada būt linksmam...
senas ateivis Viktoras No- 
vogrodskas pas Idž taugė, kad 
Klubas finansiniai gerame 
stovyje .Padėkojo visiems už 
nuoširdų kooperavimą.

Pasakė žodį senas ateivis 
ūkininkas Povilas Llaukevl- 
čtus atvykęs Iš Portage La 
Prairie su žmona.Kaip vi
sados, gerbdamas savo tautą, 
pasidžiaugė visų , klubIečių 
gražiu kooperavimu.

Paskutlnėkalbėjo Ema Ša- 
rausklenė, neperseniai atvy
kusi Iš okup.Tarybinės Lie
tuvos pas savo vyrą Meets - 
lovą, pagyrė klub lečlūs už 
gražų sugyvenimą. Apgailes
tavo, kad buvo "bolkotuojan - 
člų",bet nepaminėjo,kas jie.

Po vakarienės buvo žald - 
žlama kortomis Iki vėlumos.

Taip praėjo 40-les metų 
mūsų Klubo veiklos paminė
jimas. K. Beniušis

st.catharines
ĮDOMUS SUSIRINKIMAS
Š. m. rugsėjo 24 d. pran

ciškonų koplyčios saliukėje 
įvyko St. Catharines Apylin
kės B-nės Informacinis susi-

Apie pasigyrimus iš 
anapus

Fsą, girdime pagyrimus, 
kad dabar jau lietuvių lite
ratūra peržengusi savo et
nines sienas. Aišku, girdi , 
geriau, kad verčia į sveti
mas kalbas, negu kad ne
verstų. Bet reikia pažiūrėti, 
kas dažniausiai verčiama. O 
verčiama silpni, naivūs ir 
labai silpnai parašyti da - 
lykėliai. Tiesa, nesą pas
laptis, kad nūdienė mūsų li
teratūra, palyginus ją su ca- 
ristine ir pirmųjų dienų re
voliucine literatūra, esanti 
labai nusususi, tai galįs su
sidaryti įspūdis, kad lietuvis 
autorius verčiamas dėl savo 
rūšies " egzotiškumo ":nal- 
vaus ir primityvaus nuošir
dumo. Bet lygia dalia tai 
galį būti daroma ir labai 
gudrios propagandos sume
timais: patraukti rašytoją į 
savo pusę, padaryti patikimu 
ir entuziastingu savo propa
gandos dalininku. Va, Maskva 
mane įvertino, ne Vilnius. . .. 
Tokių atsitikimų esą buvę. 
Vienas rašytojas J. Aisčiui 
pačiam tą sakinį esąs para-

rinkimas. Norėta išsiaiškinti 
ir aptarti 1979 metų Lietuvių 
Dienos rengimą ir 25 metų 
apylinkės b-nės įsisteigimo 
minėjimą.'Susirinkimui va
dovavo pats apylinkės pirmi
ninkas. Po trumpos informa
cijos pirmučiausiai buvo ke
liamas klausimas, kad šiais 
metais sueina 25 metai.kaip 
mūsų kolonijoje yra įsistei
gusi apylinkės bendruomenė, 
tad šią sukaktį reiktų tinka
mai paminėti. Kadangi dėl 
datos atsirado abejojančių, 
tai vienas iš susirinkusių 
p-ką užklausė, ar jis tikrai 
žino, kad data atitinka mini - 
mal sukakčiai, nes kiek jam 
žinoma, St. Catharines lie
tuviai iš Tarybos perėjo į 
B-nę 1950 metais. Tai šie
met reikėtų švęsti 28 metų 
sukaktį ar palaukti dar dve
jus metus ir švęsti tris de
šimtmetį .Dokumentaliai tam 
Įrodyti buvo patiekta "Pasau
lio Lietuvių Žinyno " leidinys,. 
Tačiau nežiūrint, kad ir dau
giau balsų buvo priešingų, 
p-kas pafeiliko prie savo da
tos, o paklausėją išbarė, kad 
jis vis kažką nereikalingo 
suranda.

Tautos šventės minėjimas 
šiais metais pasitenkino tik 
pamaldomis pranciškonų ko
plyčioje. O' dar svarbiau, 
kad per pamaldas prie ramo- 
vėnų Ir'šaulių vėliavų stovė
jo jau tik po vieną palydovą- 
jų vadai. Dar neteko matyti 
bei girdėti, kąd nariai savo 
vėliavos negerbtų ir jos pa
lydovus atstovautų tik pirmi
ninkai. , P.P.

šęs. . . Užtenka pasiskaity
ti L. Giros ir P. Cvirkos 
laiškus, iš kurių aiškiai esą 
matyti, kad jie už rusų "Į- 
vertinimą" galėję tėvą moti
ną atiduoti. Nebūkime, esą , 
naivūs: Giros, Korsako , 
Venclovos eilės verčiamos 
buvo ne dėl jųjų meninės 
vertės. Lygia dalia jos ne
galėjusios stebinti nei ru - 
sų rašytojų, nei rusų skaity
tojų. Jei ne tai yra vertimų 
priežastis, tai kas tuomet ? 
Ar tą klausimą kada nors 
lietuvis rašytojas kėlęs ar 
svarstęs ?Esą, nors Ir kažin 
kaip būtų malonu jaustis 
pripažintam ir Įvertintam , 
bet vis dėlto reikėtų pagalvo
ti, iš ko to pripažinimo ir į- 
vertinimo susilaukiame, ar 
jis yra natūralus ir tikras. .. 
Ar tai nėra tikrai naiviai žu
velei paauksuota blizgė...

Ar pavergėjui n u o š i r- 
džiairūpi lietuvių 
dvasinis ir medžiaginis pa
kilimas ? Ar • tai daroma 
bendram žmonijos,© tuo pa
čiu ir Lietuvos darbo žmo - 
nių reikalui ?Ar jūs nematote, 
kad tai, kas leidžiama rusui, 
tas lietuviui ar kitam kuriam 
Rusijos kitataučiui griežtai 
draudžiama arba bent ribo
jama ?. ..

Ar gi jūs, esą, nematote , 
kad po šiuo permatomu "so
cializmo ir komunizmo" 
kiautu slepiasi deržimordiš- 
ko imperializmo bestija ?...

Jei jūs viso to nematote , 
tai veltui pretenduojate Į 
lietuvio šviesuolio ir kūrėjo 
vardą...

PRENUMERATA $ 10.00 melam* ir $6.00 pumi matu.

keleivis
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Hamilton
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 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nsmokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $12000,000.

T A U T O.S Š V E h
Iš praeities tavo sūnūs te 

stiprybę semia. Tai yra mū
sų tautos himno žodžiai. Čia 
aiškiai pasakyta, kad mūsų 
tautos praeitis teikia paverg
tiesiems tėvynėje ir išblaš
kytiems po platųjį pasaulį 
tautiečiams stiprybės, pas! - 
ryžimo ir vilties vėl būti 
laisviems.

Šiltai Toronto visuomenės 
priimtas surengtas Tautos 
Šventės minėjimas įrodo , 
kad lietuviai gerai supranta 
tos šventės didelę reikšmę. 
Tautai esant komunistų oku
pacijoje, kur už tautinius pa
sireiškimus gręsia Sibiras, 
kalėjimas bei kitokios įvai
rios represijos, žmonės 
stengiasi tautines ir religi
nes šventes švęsti slaptai.

Mes esantieji laisvame pa
saulyje, ignoruojame tą pri
vilegiją. Švenčiame dažnai 
he taip reikšmingas šventes. 
Pats žodis Tauta, kaupia sa
vyje visos tautos istoriją nuo 
jos atsiradimo iki šių dienų. 
Švęsdami Tautos Šventę ran
dame progą priartėti prie 
mūsų praeities ir geriau su- 
I 1 '■ ■■ '■■■—■ ' - ~ 1 - ' į

j LIETL /OS SKAUTTJ SĄJ. . .
(Atkelta iš 2 psl. >

Toronto skautai yra labai 
gausūs, nuveikę daug , daug 
lietuvybės stiprinimo darbų, 
išauklėjo gerų lietuvių.

Lietuvių Skautų Sąjunga 
savo 60-metį paminėjo spa
lio 1 d. 1978 m. iškilmingai, 
pamaldomis bažnyčioje ir 
viešu minėjimu Toronto Lie
tuvių Namuose. Paminėjimas 
buvo pavyzdingas, trumpas 
ir turiningas. Programoje 
prasmingos ir trumpos, vaiz 
dingos kalbos s. Birutės Lit -
velnienės ir v. s.L.Milukienės. tės minėjimą iniciatyvos ė- Aldona Biskytė, pritariant si dalyviai buvo pakviesti į 
Meninėje programoje: Anta - mesi Lietuvių Namų pensinin- akordeonui, išpildė dainų py- apatinę salę, Vytauto Didžiū
nas Smetona- žymusis pia
nistas, paskambino kelis M . pakviesdamas įvairių orga- deonais grojo A. Biskytė ir čiais ir lietuviškais sūriais 

IK. Čkurlionio, F. Chopin ir nizacljų atstovus pasitarimui Edvardas'Lukošius. Pasibai- pasivaišinti. Malonu buvo
L. v. Beethoven kūrinius.

Aukšto lygio pianistas 
publiką sužavėjo. Jam plo
jo ir plojo. Priedui pas kam - 
bino kelis kūrinius.

Poetas Stasys Santvaras 
skaitė savo kūrybos elegan - 
tiškai, pridėdamas komenta
rus , paai Skini mus.

Buvo suruošta gretimame 
salės kambaryje skautų

< spaudos paroda.
Po programos svečiai bu

vo pavaišinti kava ir pyra
gaičiais.

Salė buvo pilna svečių, y - 
pač jaunosios kartos. Nepa
vargo atsilankyti ir mūsų 
gerb. general, konsulas dr. 
J. Žmuidžinas ir kiti visuo - 
menės veikėjai bei organi - 
~acijų atstovai.

Buvęs Panev 
Seminarijos 

Skautų Vyčių
(1927 -30 )

draugininkas
-Ka.

C psi.

MOKAME UŽ: 
depozitus (P.C.A.) ... 6%
santaupos............... M %
term, depozitus 1 m. ° % 
term, droozitus 3 m. 9*/a% 
pensijų fondas ........ *’/į % 
IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 11 
nekiln. turto pask. 10%

■ T Ė TORONTE 
prasti mūsų tėvų, senelių ir 
prosenelių rūpesčius ir kovai 
dėl tautos laisvės. Jeigu mes 
užmiršime "mirusią praeitį' 
neturėsime atsparos taško ii 
ateičiai. Be praeities ir jos 
didvyrių kiekvienos tautos 
istorija būtų neįdomi ir ne
teikianti vilties ateičiai.

Jeigu ignoruosime praeit 
ir jos negerbsime, nebūsime 
verti būti laisvi ir nepriklau
somi. Ne veltui Lietuvos o- 
kupantas stengiasi mūsų tau
tos istoriją niekinti ir ją 
klastoti. Okupantas gerai ži
no ir supranta, kad praeities 
istorija lietuviuose yra bran
ginama ir gerbiama .'.Paverg
toje tėvynėje istorija gaivina 
ir teikia vilčių vė) atgauti 
trokštamą laisvę. ,Dalis Lie
tuvių Tautos istorijos yra 
rašyta krauju ir kančiomis.

Gerai paruošti Tautos Šven
tės minėjimai vyresniesiems 
primintų praeitį. Jaunimas 
geriau suprastų ir pažintų 
tautos istoriją. Tautos Šven
tė turi tapti susikaupimo, pa
siryžimo ir vilties- švente. 
Ignoruodami tą didingą šven
tę, mes nesąmoningai pade
dame okupantui jo ; siekiuo
se ištrinti mūsų praeitį.Klys
ta tie, kurie siūlo atsisakyti 
nuo Tautos Šventės minėjimo. 
Komunistai tik to ir laukia. 
Tautos šventė turi būti viena 
iš svarbiausių švenčių ir 
švenčiama kiek galima iškil
mingiau. Visos kitos tauti - 
nės, religinės ir valstybinės 
šventės atsirado po to kai 
gimė ir brendo Lietuvių tau
ta.

Tautos Šventė Toronte iki 
šiol nebuvo švenčiama. Šiais 
metais suruošti Tautos Šven- 

kų klubo pirm. Jonas Karpis

Susirinkę atstovai vienbal
siai tam sumanymui pritarė.

Tautos Šventės minėjimas 
įvyko rugsėjo 24 d. 3v. p. p. 
Lietuvių Namuose, Didžiojo-
je salėje. Minėjimas pradė
tas iškilmingoip pamaldom 
Prisikėlimo parapijoje 11:30 
vai. ir tai progai pritaiky
tu pamokslu. Pamaldose su 
vėliavom dalyvavo savanoriai 
šauliai, skautai, pensininkai 
ir kitos organizacijos. Nišoje 
jaunieji skautai padėjo rožių 
bukietą pagerbti žuvusius už 
Lietuvos Laisvę. Kankinių 
parapijoje Tautos Šventės in
tencija pamaldos buvo atlai -i 
kytos anksčiau, taip pat ir E- 
vangelikų bažnyčioje.

Oficialioji kultūrinė pro- 
: šventei ruošti komi - 

drmininko J. Karpio a- 
idarymo žodis.- Invokacija. 
Jeklamacijos. Lietuvos ge

neralinio konsulo dr. J.Žmui- Stepo Kairio grupės kanklininkai. Nuotr. S. Varankos

Stepas Varanka

grama 
teto pi:

■' ..........■"
T a u p y k ir skolinkis

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERA TYVE _

PARAMA
IMA:

DAR IŠ VYRU
STOVYKLAVIETĖS

— rašo "Vyžos" korespon
dentas Ašakinis — ar pakil
sime arais ?

Daug apie tai girdėjome, 
ir ne vien dainuojant, dekla
muojant, bet ir gyvai tarpe 
gyvųjų diskutuojant įvairiuo
se mūsų lietuviškos bend
ruomenės sluogsniuose bei 
pobūviuose.

Iš tikrųjų tai žavintis ir 
buriantis išsireiškimas, be
veik sparnuoti žodžiai. "Vy
žos" korespondentas Anup
ras Ašakinis tuo reikalu ne
mažai domėjosi, teiravosi , 
tyrinėjo ir, pagaliau, visiems 
laikams nustatėm ne, nepakil
sime. Viena- kad perdaug 

džino žodis. Paskaita.Kank* 
lių muzika. Tautiniai šokiai. 
"Vasaros Garsai" - trijulės 
dainų pynė, Tautos Himnas, 
uždarymas ir pabaigai kavu
tė su pyragaičiais ir lietuviš
kais sūriais.

Eilėraščius " Šimtmečių 
Žingsniai" -B. Brazdžionio, 
"Tėviške" -K.Inčiūros, Ma
no Lietuva" -Ed. Mieželaičio, 
"Pirmoji Diena" - Krumino, 
jautriai deklamavo aktorė Ma
rytė Kalvaitienė. Be to, vie
ną eilėraštį puikiai padekla
mavo jaunutė Danutė Parga- 
liauskaitė. Deklamatorės bu
vo palydėtos gausiais ploji
mais.

Konsulo dr. Žmuldžino tar
tas šventės proga žodis kaip 
ir visada jautrus, primenąs 
Tautos Šventės reikšmę lie
tuviams, ragindamas nepa
vargti ir vieningai dirbti 
laisvos Lietuvos labui.

Prof. J. SlaVėno paskaitos 
motto buvo:''Kas gyvena sa
vo tautai, gyvena visai žmo
nijai". Paskaitos pagrindinė 
mintis buvo TAUTOS sąvoka. 
Lietuvių bendruomėnėje tau
tos supratimas nesiekia se
nų laikų. Lietuva kadaise bu
vo kunigaikščių šalis. Šian
dien lietuvių tauta siekia iš
likti gyva ir nenutautinta.

■ Po paskaitos, Stepo Kairio 
muzikinis kanklių ansamblis, 
vadovaujamas muz. D. Vis- 
kontienės, atliko keletą tauti
nių dalykų.

Toronto lietuvių tautinių 
šokių grupė "Atžalynas", va
dovaujamas S. Leparskienės 
ir Vidos Javaltės, pašoko: 
Žakelį, Pasiutpolkę, Taba
lą ir kitus.

"Vasaros Garsai", jaunų 
mergaičių trijulė, seserys 
Vida ir Aida Dovidaitytės ir

nę. Tautiniams šokiams akor- 

gus minėjimui buvo sugiedo
tas Tautos Himnas.

Pabaigoje, rengėjų vardu 
Jonas Karpis padėkojo konsu
lui, programos išpildyto • 
jams,atsilankiusiems tautie- teko patirti, tautiečiais page! 
čiams ir savo talkininkams.
Minėjime dalyvavo apie 400 minėjimas būtų rengiamas 
tautiečių. Po programos vi- kas metai.

jau nusipenėjome, prie že
melės perdaug prikibome, 
čia esančiais žemiškais ma
lonumais perdaug susižavė
jome. Be to, pakilus, yra di
delis pavojus visa tai, ką jau 
turime-prarasti. Ir kas, pa
galiau, gali učtikrinti, kas 
tenai, pakilus, mūsų belaukia.

•
Pirmą kartą stovyklon at

vykęs naujas stovyklautojas 
pirmiausiai gerai visur ap
sidairo, viską apžiūri ir tik 
po to, užėjęs raštinėn.na - 
reiškia: "Nagi tai vistiek,
gal nebus blogiau kaip Sibi
re ?"

•
stovyklos išmintis
Yra dviejų rūšių žmonės: 

vieni nedaeina, o kiti per- 
anksti nueina. . .

to
Prie žydiškos krautuvės 

kabo iškaba: "Šiandieną už 
pinigus-vakar buvo už dyką".

Ankstyvą rytmetį LN Šeimų 
Poilsio Stovykloje

Į vasarnamio duris bala
dodamas Anupras šaukia: 
Eeeij, Bunifacai kelkis, labai 
gražus oras lauke. " Balsas 
iš vidaus: "Aš ne už orą, bet 
už vasarnamį sumokėjau . "

•
Šeimų Stovykloje stovyk

laujantis pagaliau nustatė , 
kad paprasčiausios laukinės 
ir net nepažįstamos gėlės 
žiedas turi net gražesnes ir 
švelnesnes spalvas už tas, 
kurios auga darželyje prie jo 
namų.

Dėl galutino išsiaiškinimo, 
"Vyžos'korespondehtas prie 
progos nutarė aplankyti šio 
tautiečio namą ir vietoje iš
tirti.

•
v Praėjusiais metais čia 

stovyklaudami mes šaukėme: 
"Oi vija, kanapija". O šiemet 
rėkiame: " Ir nuvytę čia at
gyja". . .

•
Vienas iš rimtesnių sto

vyklautojų net šitaip pareiš- 
kė:"Ar žinote, kad pati did
žiausioji ir tikriausioji.net 
svarbiausio ji, tai yra gamtos 
ir žemės gročio meilė. Tik, 
za, mes nenorime ar nemo
kame to suprasti, neįverti
name, rimtai nepagalvojame, 
dažnai net ranka numojame. .

Kitas, tikriausiai šių žod
žių paveiktas, dar pridūrė: 
"Pažiūrėk tik žmogau į žė
ruojantį padangių skliautą 

jo menę, kavute, pyragai- 

matyti mūsų konsulą su sve
čiais ir programos dalyviais 
jaukiai šnekučiuojant. Minė
jimas Toronto lietuvių Į buvo 
labai šiltai priimtas.įKiek 

dauja, kad Tautos Šventės

9 % už 1 m. term. dep.
9 už term, indėlius 3 metų 
834% už pensijų ir namų planą 
8% speciali taup. «ąsk.
7'/a% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.) <

9’z4% už asm. paskola*

9Vz% už mortgičius

 AKTYVAI virš 21 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirtie* 
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 VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 -----  Namų tel. 277-0814
2405 Loke Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

* Namų ----  Gyvybės
A AA * Automobilių

Ę * Komerciniai

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

V, Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
1551 Bloor Street W.

TORONTO, ONTARIO . roo OCO1
M6P 1A5 tel. 533^3531

Dresher-Barauskas insurance AGENc/čfK

Visų rūšių drauda • VALTERIS D RE ŠE RIS
• įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3830 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

ĮVAIRUS 
SIUNTINIAI 

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193<i svarų 
gryno svorio. Turime , o,davimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarr.iuiame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro, ieltodieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

IŠTAIGA Baltic Exporting Co.
Telefoną* LE 1-3U98 Savininkai S. ir F. Janavičiai

ramumoje, stabtelėk nors 
minutėlei, užmiršk pabėk
nuo tave apsėdusių rūpesčių 
ir pamatysi, suprasi, kad 
dangus yra čia pat, ant že
mės.

Prieš kiek laiko išleista 
Vilniuje ir šįmet pakartota 
LNamų Šeimų Poilsio Sto
vykloje:

Jo Mylistos Šviesiausio 
Lietuvos Kunigaikščio Wil- 
niaus Waywados Mykolo 
Radvilos vieši patvarkymai.

Kaipturi elgtis Kozna die
vobaiminga ir viežlyba asa- 
ba jomarke.savo gildlos po
būvy ir kitoniškarde susieji
me.

1. Gink Dieve, nevalna 
prisiplempus arielkos, bas - 
tytis tarp žmonių viešumoj 
ir savo nesvietišku smirdė- 
jimu, o taipogi kalakutiškais 
tauškalais papiktinti sueigą.

Jei bus taip, tai sūdžia tu
ri bausti tokį galgoną 30 lie
tuviškų grašių, ale jei pini
go ne prituri, liept iškast 10 
uolekčių grabės po Vilniaus 
miesto siena. ■

2. Nevalna prie visų 
šnirpšti į saują nosies tirš -

tumą ir po tani aną šluostyti 
in vežimų šonus ar in sveti
mų asabų drapanas.

Jei bus taip, reikia tokį 
baust 20 grašių ar nedėliai 
pristatyti minti dumples vi
nių kalykloj.

3. Nevalda mėtyti iš savo 
kišenių ar savo vežėčių pa - 
kulas, plunksnas,supuvusias 
ropes, šapus, o taipogi iš
mesti viešai sunešiotas vy
žas ir kitoniškas bezliaby- 
čias.

Jei bus taip, baust 50 lie
tuviškų grašių ar nedėllą 
mėžt vaivados žirgų staines.

4. Už akles pamušimą 
viešumoj- 45 grašiai,

už žipono palos atplėšimą
- 35 grašiai,

už spyrimą in pasturgalį - 
50 grašių, 
už plaukų pešimądėl kerš
to- 60 grašių, o už plaukų 
pe'šimą dėl šposo - vie
nas auksinas.

Šitie wisi patvarkymai 
priguli visiem prastiem 
žmonėm, ale nevalna anuos; 
taikyt bajorams o taipogi 
šlėktai. •

Išguldyta Vilniuje. Metals 
1636 per šv. Roką.

NEPRIKLAUSOMA LIĖTUVA
-- ■ T W;

6

6

tikriausioji.net


PL Dienų Įspūdžių 
Skeveldros - •

(Tąsa iš praeito numerio)
Mano kolega Pranas S. 

plrmadlerĮ po pietų jau tu
rėjo pradėti dirbti tai mudu 
su žmona nusprendėtne ke
lioms dienoms persikelti į 
Toronto pas mūsų artimus 
gimines—Juozą Ir Onutę 
Balsius. Tiesa pakeliui Į 
Torontą mūsų globėja Zita 
S.dar užvežė trumpam vi
zitui į'Tėv’škės Žlburlų're- 

—dakclją Ir į Kankinių švento
vę, kur loję mums patiko ypa
tingai gražūs vitražai.

Toronte jau mūsų laukė 
artimi giminės-mano sesuo 
Ir jos dukra Onutė su šeima - 
Balsiai: Onutės vyras Juozas 
Vyties Sporto Klubo p-kas . 
14- metis sūnus Algis ir 11- 
metė dukrelė Ina. Dar prieš 
sėdant už stalo abu lietu
viškumą Išlaikę Ir lietuviš
koje dvasioje auklėjami jau
nuoliai parodė savo per PL 
Dienų sporto varžybas lai

minėtus 5 medalius, o jų tėvas 
''gavo 6-tąj| už savo organi

zacini darbą.
Po pietų tuojau Išvykome 

apžiūrėti visos Kanados pa
sididžiavimo CN bokšto., ku
ris yra aukščiausias visame 
pasaulyje. Onutė nevyko., nes 
tikėjosi dar daugiau svečiųx 
kuriuos sugrįžk jau radome 
bes i va išlnanč lūs. Buvau pa
sodintas prie gražiai nuau
gusios lietuvaitės, kurt pa
sirodo esanti ispanų kalbos 
profesorė savo darbą dir
banti Ir JAV Ir Ispanijoj.

Šiai viešniai bepasakojant 
apie gražiąją Ispaniją ir apie 
ten padarytą pažangą bei pa
gerėjimus po generolo Fran
co mirties aš neiškentęs pa
klausiau, kodėl dabartinės

demokratinės Ispanijos būtų 1OO%, bet aišku ^viskas- 
valdžia nepasodlnokalėjimai rusų, Lietuvos okupantų pa
ir Iš viso nenutelsė senos diktuotomis sąlygomis. Ne
ko mun 1st ės. vadinamos Pa- minėsiu šios nenorinčios 
s lonara/tlkrapavardė,berods politiniais klausimais kalbė

tis profesorės pavardės, nes 
tai sudarytų nemalonumų jos 
dar tebegyvenantiems Š.A- 
merlkoje artimiesiems. ku
rių pavardės Ir veikla yra 
aprašyti net mūsiškėje en
ciklopedijoje. Bet atsisvei
kinant su šia gražuole,Išdrį
sau paklausti ar ji kalbasi 
politiniais klausimais su sa
vo tėveliu? Atsakymas buvo 
"ne", nes jo galvosena tur
būt esanti panaši 1 mano.. .

Spėju, kad r»emažas mūsų 
jaunuolių skaičius visoje 
Šiaurės Amerikoje, kaip Ir 
šiame pavyzdyje netik resu-

Iraburrl/, grįžusios dabar 
Ispanijon, kuri dar prieš pi
lietini karą Ir komunistams 
valdant, labai terorizavo Ir 
žudė nekaltus Ispanus ? Ma - 
člau, kad šiai viešniai mano 
klausimas nepatiko, nes 
trumpai atsakė, jog fašistai 
daug daugiau nekaltų žmonių 
Išžudė, Ir politiniais klausi
mais j t nenorinti kalbėtis. . .

Nežinau, ar nesuklydau .bet 
tuo momentu pagalvojau, kad 
šio ji gražuolė profesorė, tur
būt , priklauso vadinamiems 
radikalams ar kairiesiems 
llberalams?kurlats šiais lai
kais yra užkrėstu unįversi- gebėtų bet ir Išviso nenori 
tetai Ir kitokios mokyklos ne 
tik Šiaurės Amerikoje, bet Ir 
visame laisvame pasaulyje . 
Šios rūšies neišmanėliai 
smerkta fašizmą neona- 
clzmą, bet nesupranta, neži
no, koks yra tikrasis ko
munizmo veidas Ir netiki bet 
nenori žinoti apie komunis
tų pralieto kraujo jūras, mi
lijonus nekaltai ' nužudyti; 
žmonių Ir dar dabar vykdo
mus nežmoniškus nūs įkaiti
ntus. Tokie auklėtojai užter
šia Ir užkrečia jiems pati
kėtas jaunuolių galveles li
gomis, kurtų vardai baigiasi 
visokiais "izmals"... Balsu 
n>et pagalvoti, kas ats įtiktų, 
jeigu tokie "raudonlige" už
krėsti mūsiškiai, senes
niems Iš ė jus, "ats argon "per
imtų bendruomenės Ir kai- 
kurių organizacijų vadova 
vlmą. . . 7 inoma, tada bend
radarbiavimas su Sovletlja

su savo tėvais kalbėtis po
litiniais klausimais, o kodėl 
taip, tai turėtų būti aišku’.

Priešpaskutinė diena To
ronte Irgi labai greitai pra-

>^»KEITH BUILDING MAINTENANCE

NAMU REMONTAS

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

Apie darbų sęžiningą atlikimą teiraukitės pas 
LeonąGurecką 366- 2548.

Kailių siuvėjas
• Siuvu ir parduodu

(Storage)

6396 Bonnantyne Av#. Verdun, Montreal. Tel, 767-6183

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

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

(Lietuviams duodame specialių nuolaida)

• PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

Savininkai V. Su finikas i San tai. 389 - 057 1.
i. , ■ |Į-»—r ,

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle
Geriausios patarėjos Ir darbo atlikėjas jums gall būti stogdengys Cuy 

"Richard', kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sgilnlngel 
Ir prieinamomis kainomis, Šaukite kol namo stogas blogas ar kol s to tat e 
naujus -364-1470 P

ėjo. Spėjome apgraibomis 
apžiūrėti O >tario Scteice 
Centre, o ž modai užsispy
rus dar kelias .. valandas 
paslankiojome septyniuose 
Eaton o aukštuose. Labai 
gailėjomės, kad neturėjome 
laiko nuvykti į Zoologijos
sodą /Metro Toronto Zoo/ , 
kuris esąs vleias Iš moder
niausių ir geriausių visame 
pasaulyje. Dėl laiko stokos 
negalėjome aplankyti kai 
kurių senų pažįstamų "kir
vių "/buvusių kolegų/ ir net 
giminių, o pakvietimų tu r ė - 
jome daug.

Grižus pas Balsius namo, 
mus nustebino Onutė šviežių 
bulvių cepelinais,kurie buvo 
skanesni , negu pas Lokį ar 
Karavane. Aš ją paskelbiau 
" Toronto cepelinų karalie
ne". "Girdėjau, kad savo kal
boje vis minite cepelinus 
tai reikia savo brangius 
svečius pradžiuginti", aiški
nasi št e įerginga Ir turbūt , 
niekada nepavargstanti 
"dikrelė".kurios paklausus; 
klek laike PLDlenų turėjo' 
svečių, prisipažino, kad be 
mūsų buvo apsilankę tik 2S’.

Ona ir Mykolas Šulmistrai,pade darni dukters Ertos, 
dalina vestuvinį tortą svečiams.

vininkų reikšmę montrealie
čių lietuvių veikloje ir pak- 
kvietė kitus sveikintojus.

AUKSINIŲ. VEDYBŲ 
PAGERBIMAS

Mykolo ir Onos Šulmistrų 
vedybų 5O-ies metų sukak
tis paminėta š. m. spalio 14 
d. Aušros Vartų Parapijos 
salėje.

Į šios sukakties minėjimą 
susirinko gausus skaičius 
montrealiečių, sūnaus Jono 
ir dukters Ertos bei žento 
Jono Martinaičių sukviestų .

Vakaras praleistas jaukio
je nuotaikoje, kurią pagyvino 
meistriškai vakaro pravedė- 
jas Leonas Girinis. Jis svei
kindamas apibūdino sukaktu- SJ Aušros Vartų Parapijos

(bus daugiau)

Montreal

Visi vertino sukaktuvinin
kus, pabrėždami jų tikrą 
nuoširdumą. Ypač Mykolas, 
sulaukus jau gero amžiaus , 
mielai atsilanko lietuviškuo
se parengimuose, nežiūrint 
kur ir kas berengtų.

Lygiai gražiai įvertino 
sukaktuvininkus dvasiškiai: 
kun. Ansas Trakis iš Chica - 
gos Tėviškės parapijos, kur 
klebonauja,ir kun. J. Kubilius

PAMINKLU GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

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

Jettė & Frėres
VISKAS moderniems NAMAMS

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gazinių prie- 
monių pardavimas ir įren- J į 
girnas. Atstovaujame — 1 
Hydro - Quebec išnuoma- 
vimui karšto vandens tie-" 
kimų. Veltui įkainavimas.
Jettė & Frėre Ltėe

Plumbing & "Heating kori traktorius.

140-2e AVtWt - 366-0310 ___

Mūsų klubo nario ALBERTO JONELIO 
TĖVELIUI mirus Lietuvoje, nuoširdžiai 
užjaučiame jį Ir jo šeimą —

Montrealio Žvejotojų ir Medžiotojų 
klubas "NIDA"

Mūsų klubo nariui PETRUI RZEVUCKUI 
mirus, jo žmonai Aldonai ir broliui Stasiui 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

Montrealio Žvejotojų ir Medžiotojų 
klubas "NIDA"

PADĖKA 
Mūsų mylimam vyrui ir broliui 

a.a. PETRUI RZEVUCKUI 
mirus, reiškiame didelę padėka visiems, kurie padėjo 
mums skausmo valandose: Aušros Vartų parapijos kle
bonui kun. J. Kubiliui už paskutinius religinius patar - 
navimus bei atlaikytas Šv. Mišias; A. Mylei ir Ig. Pet
rauskui už palydėjimą i Toronto šv. Jono Krikštytojo — 
lietuvių, kapines; visiems asmenims už užprašytas šv. 
Mišias; atsiųstas gėles bei išreikštas užuojautas; taip 
pat ir organizacijoms: L.K.Mindaugo Saulių Kuopai , 
“Neringos” Jūros Saulių Kuopai ir “Nidos” Klubui.

Tačiau ypatinga mūsų padėka priklauso Onai My- 
lienei ir Antaninai Petraitytei už budėjimą prie ligonio 
jo sunkiausiomis ligos valandomis.

Dėkingi esame visiems, kurie bet kuo stengėsi 
palengvinti mūsų didelį, skausmų ir, Jūsų nuoširdumas 
liks visada mūsų širdyse I

Žmona Aldona ir 
brolis Stasys 

‘klebonas. Jie abu džiaugėsi dinant vietoje, juodu buvo ir 
sukaktuvininkų gražiu ir 11 - nuolatiniai talkininkai-lanks- 
gu vedybiniu gyvenimu irtytojai. O Mykolas, kartais 
linkėjo ilgo amžiaus. iš darbo net į namus negrį-

NL laikraštis irgi prisi - žęs,atsirasdavo pirmadienio 
deda prie visų sveikinimų ir vakare laikraščio leidykloj, 
linkėjimų. Ta proga prime - Laikraščio Redakcija ir 
na, kad Mykolas ir Ona Šul- Bendrovės Valdyba linki 
mistrai laikraščiui yra tie - O. ir M. Šulmistrams su - 
sioginiai padėję. Praeityje, laukti deimantinės sukaktiea 
ilgus ritėtus laikraštį spaus- NL

MONTREALIO APYLINKĖS 
LIETUVIAMS

KLB Montrealio Skyriaus Valdyba prašo visus 
lietuvius apsimokėti $5. - solidarumo mokestį į 
metus. (Neliečia tuos, kurie jau apsimokėjo arba 
pasižadėję susimokėti per Montrealio Lietuvių 
Kredito Uniją "Litą".

Jūsų patogumui talpiname šią anketą, kurią 
užpildžius prašme siųsti kasininkui Kostui To- 
liušiui, 829 Valiquette, Verdun, P. Q. H4H 2E1,. 
arba "Litas" sąskaitos Nr. D-214.

Pavardė ir Vardas

Adresas
i

Pakvitavimai bus pasiųsti paštu.
KLB Montrealio Apyl. Valdyba

kelnėms-
pristatant

ir atsiimant
M. PHILIPPE IŽZI .

SKAMBINKIT - 365-71461

JJiK&'S

NETTOYEURS CLEANERS 
co1„,con.r5....7661 A CENTRAL£ 

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

7 6 6-26 6 7.

— Mechanizuotas rotų Ir kitų dalių reguliavimas. įtarki (Body) tai tymai ir 
daLymoi nou j ome g ar a te ir modern i am i s pr i e manėm i s. Kreipkite! -v 
De LaVerendrye, pr e Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psl.
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HL REIKALAI
VAKARAS TORONTE PRA- Toliušis - 10 dol. , Ch. Am-

Ė JO SU GERIAUSIU PASISE
KIMU, RENGĖJAMS IR LAIK
RAŠČIUI.

Aukos laikraščiui;
Kanados Lietuvių Fondas $250 
Sudburio Medžiotojų ir Žu - 
vautojų klubas ''Geležinis 
Vilkas" - 30 dol. , St. Ren
tas - 26 dol., Stepas Varan- 
ka -14 dol., A. Markevičius 
- 17 dol., John Kiliokaitis - 
13 dol., Jurgis Mazulaitis - 
12 dol., dr. J. Daugirdas - 
12 dol., F. Krisčiokaitis - 
10 dol,D. Danienė - 10 dol., 
Juozas Bakis - 10 dol. K.

brazas -10 dol., C. K. Jonys 
-8 dol., N. Balčiūnas - 8 dol., 
Liucija Skripkutė - 8dol, An
tanina Nagys - 7 dol., Juozas 
Dlugauskas - 6 dol.

Po 5 dol. ir mažiau:
J. Ladyga, A. Bajoras, 

J. K. Valiūnas, L. Balaišis,
D. Bučinskas, Br. Valiukė
nas, A. Sukauskas, P. Jur
gutis, V. Mazulaitis, E. 
Čuplinskas, A. Ilmonis, B. 
Sriubiškis, A. Saladžius, M. 
Juodviršis, P. Maleckas, L.
E. Rupkus, B. Zabulionis, 
George Palmer ir kt. Visiems 
nuoširdus ačiū. NL.

Parapijos Komitetas laiš
ku prašo visų parapijiečių 
dėmesio rengiamai metinei 
vakarienei, kuri Įvyks lap
kričio 11 d. šeštadienį para
pijos salėje. Kviečia visus 
dalyvauti vakarienėje ir lo
terijoje, kurids metu bus ga
limybė laimėti vertingų daik
tų.

Parapijiečiai yra gavę Di
džiajai Loterijai bilietų kny
gutes, kurių šakneles reikia 
grąžinti iki vakarienės. To
liau tame pačiame laiške

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA
veiksmingai prie parapijos 
dvasinio ir medžiaginio gy
venimo. Parapija yra viena 
Šeima. Šeimos dvasia ir mei
lė yra ugdoma bendromis pa 
stangomis. Nuo mūsų visų 
priklauso parapijos gyvena
mas.

Laike vakarienės bus pra
vedama MAŽOJI LOTERIJA. 
Prašome visus šiai loterijai 
paaukoti fantų ir atnešti į 
kleboniją. AČIŪ.

Linkime Jums visiems 
Dievo palaimos ir laukiame

lalTA-S_____
Montrėallo Lietuvių Kre

dito Unija Litas per rugsėjo 
mėnesį paaugo $ 121, 000. Ši 
suma išlaiko pirmųjų aštuo- 
nių mėnesių augimo vidurkį. 
Litas jau šįmet padidėjo $1.1 
mil. ir pasiekė ' $8.3 mil. 
balansą. Taip pat Įstojo 74 
nauji nariai.

Valdybos nutarimu, nuo 
lapkričio 3 d. darbo valan
dos penktadieniais Aušros 
Vartų skyriuje bus nuo 12val. 
iki 6 vai. vak.

Nuo spalio 22 d. Litas vei
kią sekmadieniais nuo 10:45 
vai. iki 12:45 vai. ryto.

Litas ieško naujo(s) tar
nautojoj), kuri(s) gerai kal
ba lietuviškai, prancūziškai 
ir angliškai.

GIMTINĖJE BEI TĖVŲ 
ŽEMĖJE

Montrealiečiams aną sek
madienį Aušros Vartų para
pijos salėje iš skaidrių teko 
pamatyti kai kurias Lietuvos 
vietoves. Tai šios vasaros L. 
Stankevičiaus suorganizuotos 
ekskursijos dalyvių sukaup - 
ta fotografinė medžiaga, kai 
jie lankėsi Lietuvoje. Skaid-

rašoma:"Jūs skaitėte para
pijos biuletenyje, kad šiais 
metais turi būti įvykdyti ne
atidėliotini bažnyčios remon
to darbai: Marijos paveikslo 
ir cemento struktūros nuvaly- 
mas, sustriprinimas ir imu
nizacija, vietomis plytų pa
keitimas, stogo pataisymas. 
Be to, jau anksčiau parapi
jos susirinkimo buvo priim
tas pageidavimas išdažyti 
salę ir pertvarkyti elektrą. 
Parapijos Komitetas, ap
svarstęs šių darbų vykdymui 
išlaidas, drįsta kreiptis į 
kiekvieną parapijietį ir pra
šyti paremti parapiją šiais 
metais specialia 25 del. au
ka. »

Kviečiame visus prisidėti

Jūsų parapijos METINĖJE 
VAKARIENĖJE,iki pasima
tymo.

Jūsų Parapijos Komitetas 
ir Kunigai 

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už 

mūsų 50 metų vedybų gražų 
pagerbimą. Pirmiausiai ren
gėjams — sūnui Jonui, dukte
rims Ertai, Lenai ir žentams 
Jonui Martinaičiui ir Kostui
Leipui bei anūkams. Leonui 
Giriniu! už vakaro programos 
pravedimą; kunigams Ansui 
Trakiu! ir Jonui Kubiliui už 
žodį ir visiems už sveikini
mus ir atsilankymą.

Su didžiausiu nuoširdumu
pasiliekame —

Ona ir Mykolas Šulmistrai.

Dr. J MaliŠka,
Dantų gydytojas

1440 rut Ste-Catherine Ouest
Suite 600

Tel: 866 - 8235, niunų 488-8828

NAMAI-AP ARTMEN TAI - 
ŽEMĖ - PASKOLOS

D.N. BALTRUKONIS
FOTOM.Į-.S. f 

sistema Sy*11’ Realties Ine.
445 Jean Tolon W, Suite 305,Mil.
Tel: 273-9181 Res.737-0844

DR. V. GIRIŪNIENC 
Dantų gydytoja

— • —

5330 l’At*OM*TK>N Buvo. 
Montreal.

Tel. 265 - 3536

DR. A. O. J AUGĘ LIEN t
Dantų gydytoja

-•- /
1410 OUY STREET 

surra 11.12
MONTREAL P-Q-

Tel. 932- 6662; nams 737-968).

Dr. A.S. Popieraitis
R.A., M.D., C.M.. M.Se.. L.M.C.C^ E.R.C.S.(e>

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

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENPRON 
PHARMACIENS
Ouvort 9 a.m. 6-to 10 p.m. Open,

366-9742Saniedi: 9 a.m. d 9:30 p. m.
Dimanche: 10 a.m. d-9:30 p.m.
Livrą i son grotu i te - Free delivery 
Skubus ir nekainuojantis pristatymas 
7626. rue Central St. .Ville LaSalle

365-0505

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, BJK., B.C.L.
Suite 627, 3 Placu Viliu Marie, 

Montreal, Quebec H3B 2E3
Tul.(514)871-1430

• advokatas
J.P. MILLER,bji, B.C.U

168 Nutru Dome Street £. Juite 205.
Tel: 866-2063; 866-2064

8 p»l.

rių rodymas užtruko virš va
landos laiko ir atrodė, kad 
ten fotografuota buvo ne kurio 
vieno, bet kelių ekskursantų.

Paveikslus rodant, paaiš - 
kinimus atliko Petras Ada- 
monis ir iš to atrodė, kad jų 
dauguma fotografuoti buvd jo 
paties. Vaizdus matėme ne 
tik iš Vilniaus ir Kauno mies
tų, bet iš visos Lietuvos. Di
džiuma vaizdų buvo iš buvu
sio Rokiškio apsk. o ypač iš

Jaunimo ekskursijos Į Lietuvą dalis su vad. L. ir V. Stankevičiais (antras ir ketvirta is;, 
dešinės) Vilniaus televizijos stotyje.

Petro Adamonio gimtinės a- Skaidres stebėjo didelė da-Ją globojo Julija Adamonienė 
pylinkės. Taipgi - Šakių, Kud. lis jaunimo, kurie vaizdus ir taipgi, jos pastangomis
Naumieščio, jo žmonos Juli
jos gimtinės.

Bendrai, kiekvienam ma - 
lonu buvo matyti vaizdus iš 
savo gimtinės, bet jie jokių 
stebuklų nepadarė. Atrodo, 
kad ir kurie dar neapsilankė 
Lietuvoje, bet ir (tie pakan - 
karnai įsivaizduoja ten gyve
nimą. Juk realiau galvojan - 
čiam suprantama, kad gyve-

matė ne savo, bet tėvų ar tė
vukų gimtinės. Atrodė, jie 
labai domėjosi, nes daugumo 
draugai ar draugės buvo da\- 
lyviais šios ar praeitos va
saros ekskursijų. Matėsi ne
pilnai kalbančių lietuviškai, 
bet jie viskuo domėjosi ne- 
menkiau už kitus.

Buvo išstatyta iš Lietuvos 
atsivežtų gintaro išdirbinių ir 
Įvairių kitų daiktų parodėlė.

pavaišinti buvo kava ir pyra
gaičiais visi atsilankiusieji.

• Prieš porą savaičių Lie
tuvoje mirė Alberto Jonelio 
tėvas, kurį Albertas aplan
kęs buvo lankydamasis Lie
tuvoje.
• Rugpiūčio mėnesį yra mi
rusi Ona Palubinskienė 88 m. 
amžiaus. Paliko 2 sūnus ir 
dukterį su šeimomis. \

nimas vietoje nestovi ir visa
me pasaulyj žmogaus gyveni
mo buitis progresuoja. Klys
ta, kurie nustemba daug ko 
nepalikę išvykdami prieš 50 
ar daugiau metų iš Lietuvos. 
Jie neatsigręžia ką rado at
vykę tuomet ir kas yra šian
dien šiuose kraštuose. Tą pa
tį pasakyti būtų galima ir gy
venantiems dabartinėje Lie - 
tuvoje, kai jų spauda didžiuo
jasi dabartiniu progresu.

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

LEONAS GURECKAS

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU AUTOMOBILIU 1

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI f

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I |SITIK|NKITE J 
PASINAUDOKITE I

GM PASIKALBĖKITE SU
Manager^,

GM

mu monlreat west automobile

1 1 WESTMINSTER SOUTH 489-53Q1

Greitos ir tikslus patarnavimas!

e
 Tel. Bus.: 722-3545

' ’ Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE 

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

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

DANPAR REALTIES CORP.
310 VICJORIA AVENUE. SUITE 409 
MONTREAL. QUEBEC. CANADA 
H3Z ?M'J , k

VINCAS PIEČAITIS 
4Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyje

Investacijos J.A. V. ir kt. Kanadosprovincijose

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenue, Montreal 409 
TEL.727-3120 Namų 376-3701

A gje n t 0 r a veikia nuo 1945m.

Albertas NORK EL.I 0 N AS,BA C.S.C., i.B. 
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8_________________ •______________ 532-3414

AKTYVAI — virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS: MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10 - 3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta

term, indėlius 1 metų 
pensijų ir namų s-tas ......
taupomąsias s-tas 
depozitų-čekių s-tas............

......9%

..8’/2%
73/4%

.....6%
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais

a) 
co 

r- 
o ° o DUODA PASKOLAS: 

asmenines 
nekiln. turto

9’/2%
914%

Sekmadieniais 9.30-1 : investacines ......................... 10%
Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

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

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

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

e Didelio pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRAUE r 4e AVENUE LAŠALU 363-3887
I 7843 CENTRALE 306.1882 (DECORATION) Į

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6.0 %
Taupomąsias s-tas 8.25%
Pensiją planas 8.5 %
Term. ind. 1 m. ...... 9 %
Term. ind. 2 m. 9.25%
Term, ind. 3 m. 9.5 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 10.5%
Nekiln. turto........................ 10.0%
Čekiu kredito ...................... 12.0%
Investocines nuo ..................... 10.5%

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

KASOS VALANDOS:
1465 Da Save St., pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nucL 12 iki 8 ir penktadieniais nuo 12 ikt«6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą 
nuo gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA-
i
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