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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

NORI LIKVIDUOTI 
BANĮ- SADR

Pats dabartinis Irano pre
zidentas Bani Sadr pranešė, 
kad jis esąs praktiškai namą 
arešte, apsuptas taip vadina
mos revoliucinės sargybos 
narių. Jis taip pat tvirtino , 
kad rengiamas paskutinis 
perversmo aktas,kuri o metu 
iš jo būsią atimta ir prezi
dento postas, ir gyvybė .

Prieš kiek laiko faktiška
sis Irano valdytojas ayatola 
Khomeini atėmė iš Bani Sadr 
vyriausiojo ginkluotų pajėgų 
vado pareigas, pasiskirda - 
mas jas sau.

Paskutinėmis radio žinio
mis, Bani Sadr pavyko pa
bėgti iš prezidentūros ir pa
sislėpti kažkur Teherane.

IZRAELIO ATAKOS IRAKE 
ATGARSIAI IR PASEKMĖS

Izraelio valstybės aviaci
jos ataka prieš Iraką sunai
kino statomą branduolinės 
energijos jėgainę ir susilau
kė beveik visuotinio pašau - 
Ii o pasmerkimo. Prancūzai , 
statę šią jėgainę/arba jų žo
džiais, tyrinėjimų bei ekspe
rimentavimų stotį/, tvirtina, 
kad irakiečiai jokiu būdu ne
būtų galėję pagaminti nė 
vienos atominės bombos. Gi 
Menachem Begin,dabartinis 
Izraelio ministeris pirmi
ninkas, tokį neįprastą sve
timos teritorijos pažeidimą 
ir kitos valstybės nuosavy
bės sunaikinimą pateisina 
kaip tiktai tuo, kad Irakas 
ruošęs naują atominį žydų 
naikinimą, nes po kelių mė
nesių planavęs pagaminti a- 
pie 5 atomines bombas. Jos 
būtų panašios į tas ameri - 
kietiškas, numestas ant Hiro- 
šimos ir Nagasaki, skirtos 
numesti ant Izraelio.

Šiuo metu Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje vykstan
čiose diskusijose visi arabų 
kraštai ir daugelis kitų rei
kalauja, kad Izraelis būtų ar
ba visai pašalintas iš Jung
tinių Tautų arba jam būtų 
paskelbtas visiškas ekono
minis bei politinis boikotas.

Tokią rezoliuciją, jeigu ji 
ir būtų vienbalsiai priimta, 
vetuotų JAV-bės.

’’LENKIJA ARTĖJA Į 
KATASTROFĄ”

Taip pasakė savo kalboje 
dabartinis Lenkijos ministe.- 
ris p-kas W. Jaruzelski. Jis 
taip pat paskelbė visą eilę 
svarbių ekonominių reformų 
ir penkių ministerių pavar
des, kurie pašalinami iš Ka- 
bineto.Apsirengęs generolo 
uniforma, jis kreipėsi ir į 
’’Solidarumo" profesinę są - 
jungą/Solidar nosc/, prašyda
mas nevesti "savosios tau
tos tragedijon".

Komentatoriai mano, kad 
tai tiesioginė reakcija į pas
kutinį Maskvos įspėjimą, jog 
tolimesni "kontrarevoliucijo- 
nierių" išsišokimai nebebū - 
šią toleruojami.

PASTEBĖTAS SOVIETŲ 
ŠNIPINĖJIMO LAIVAS

Pranešama,kad prie Long 
Island, NY pakraščių, bet dar 
tarptautiniuose vandenyse, 
plaukioja sovietinis laivas . 
Manoma, kad jis bandys už - 
registruoti pirmuosius plau
kiojimo bandymus amerikie
čių povandeninio / Trident 
klasės / laivo "Ohio", kuris 
pajėgia šauti tarpkontinenti- 
nes raketas. JAV krantų ap
sauga atpažino sovietų laivą 
vardu Ekvator ir teigia, kad 
tokių plaukiojančių šnipinė
jimo centrų Sovietų Sąjunga 
turinti daugiau kaip 50.

"BASE BALI? ŽAIDĖJAI 
STREIKUOJA

Amerikoje gimusio/ir da
bar populiaraus,ypač Kana
doje, kaikuriuose Karibų ir 
Pietų Amerikos valstybėse 
bei Japonijoje/ komandinio 
sporto mėgėjai buvo nema
loniai nustebinti žaidėjų pa
skelbtu streiku. Jis vyksta 
jau sezonui prasidėjus, yra 
pirmas to žaidimo istorijoje. 
Manoma, kad streikas gali 
ilgai užtrukti, nes nei žaidė
jai, nei savininkai nenori nu
sileisti.

PAAUGLYS ŠOVĖ Į 
KARALIENĘ ELZBIETĄ

Šeštadienį, birželio 13 d. 
Karalienei Elzbietai II,žy
mint jos gimtadienį, ji ce- 
remonialiame parade pra
jojo pro Buckingham’o Rū
mus. Pasigirdo 6 šūviai iš 
neužtaisytopistoleto, ku
riuos iššovė 17 m.paauglys, 
norėdamas pagąsdinti Kara
lienę.

Karalienė sugebėjo su - 
valdyti save ir savo pasi - 
baidžiusį arklį. Spalvingos 
ceremonijos tęsėsi pagal 
tradicijas iki pabaigos.Pa
auglys buvo per keletą se
kundžių ' sui mtas.

QUEBEC'AS NORI TEISTI 
RCMP VALDININKUS

Quebec?o provincijos Tei
singumo Ministerija traukia 
teisman 17 buvusių arba te - 
besančių Kanados saugumo 
policijos/RCMP/valdi ninku.

Anot Denis Blais, provin
cijos Teisingumo Ministeri
jos atstovo, federalinės 
valdžios saugumo tarnauto
jai kaltinami neva tai nele
galiais veiksmais bei meto
dais prieš separatistinių 
grupių terorą prieš maž
daug dešimtmetį.Kaip žino
ma, tuo metu FLQ ir ki

tos panašios separatistų te - 
roristų grupės pagrobė ir 
nužudėtuometinĮ provincijos 
darbo ministerį Pierre La
porte, pagrobė Didž. Brita
nijos ekonominį patarėją 
James Cross, sprogdino 
bombas pašto dėžėse, karei
vinėse ir 1.1. Dėlei to žuvo 
keli asmenys ir keli buvę 
sunkiai sužeisti.

PEKIŠTAI NORI VĖL
REIKALAUTI ATSISKYRIMO : 
NUO KANADOS

Gilbert Paųiette, žinomas. 
ir karštas PO partijos se - 
parūtistas, išrinktas Rose- 
monte, nori, kad vėl būtų; 
kalbama, agituojama ir sie
kiama nepriklausomo Que be- 
c’o ir atsiskyrimo nuo Ka
nados.

Kalbėdamas CFCF radio

DRAUGIJAI UŽSIENIO LIETUVIAMS REMTI - 5D METŲ

Šiais metais sueina 5; metų nuo Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti įsteigimo. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei ši sukaktis yra ypatinga, nes Draugija Užsienio Lie 
tuviams Remti davė pradžią viso pasaulio lietuvių apsi - 
jungimo idėjai. Jos pastangomis suorganizuotas pirma - 
sis Pasaulio lietuvių Kongresas ir pradėtas leistiPasau- 
lio lietuvis.

VILNIAUS VAIZDAS

fone, Paquette tvirtino, kad 
yra daug pekistų, norinčių 
grįžti prie to, anot jo, pa
grindinio separatistų siekių 
nepriklausomybės.

Tai idėjai pravesti reikia 
provincijos daugumos prita
rimo. G tokį pritarimą te
galima bus laimėti, jeigu bus 
nuolat aiškinama ir propa
guojama toji idėja. Tokiai 
nuolatinei propagandai Pa
quette siūlo įsteigti specialų 
partinį "Auklėjamąjį Komi - 
tetą"./Referendume, kaip ge
rai atsimename, dauguma 
pasisakė už pasilikimą Ka- 
nadoje.Taip pat, prieš pas - 
kutintuosius rinkimus buvo 
užtikrinta, kad šio klausimo 
nekels laimėję pakartotinai , 
sekančioje kadencijoje, o 
koncentruosis "gero valdy - 
m o" vykdymu /.

Norėdama šią sukaktį tinkamai įprasminti, PLB Val
dyba leidžia V.LIULEVIČIAUS knygą IŠEIVIJOS VAID - 
MUG NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATKŪRIMO DARBE.

Šis veikalas susideda iš keturių dalių : 1/ Išeivija Lietu
vos garsinimo /propagandos/ darbe, 2/ Išeivijos politinė 
veikla Lietuvos labui, 3/ Išeivijos kultūrinė pagalba Lie
tuvai, ir 4/ Išeivijos materialinė parama Lietuvai. Kny
ga sudarys apie 47C puslapių ir joje bus keliasdešimt išei 
ei vijos veiklos dokumentų.

Kreipiamės į lietuviškąją visuomenę ir prašome iš 
anksto šią knygą užsisakyti. Jos prenumerata yra $12.50 
/JAV valiuta/, garbės prenumerata - $25.00. Taip pat 
mielai laukiami mecenatai. Garbės prenumeratoriai ir 

mecenatai bus pažymėti knygoje. Visas prenumeratas bei 
aukas prašome siųsti PLB Valdybai, 5620 S.Claremont A 
Ave., Chicago, Ill., 60636.

Knyga turi pasirodyti šios vasaros gale.Laukiame Jū
sų paramos šio stambaus veikalo išleidimui.

PLB Valdyba

ĮTEIKTOS premijos 
CLEVELAND E

Š.m.gegužės 17 d., Lietu
vai Namų svetainėje "Ginta
ras" iškilmingai įteiktos 
JAV LB Kultūros Tarybos 
premijos laureatu ms:poetui 
Kaziui BRADŪNUI, drama
turgui Algirdui LANDSBER
GIUI, , dailininkui Viktorui 
VIZGIRDAI,muzikui Alfonsui 
MIKULSKIUI / jam premija 
buvo įteikta pernai, šven
čiant jo 5Om. darbo sukaktį . 
bet jis atvyko dalyvauti iš
kilmėse/, aktorei-režisorei 
Daliai MACKIALIENEI.

Negalėjo dalyvauti laimė
jęs II-ąją dramos premiją

Povilas MAŽEIKA. ,
Programą pravedė Juozas 

STEMPUŽIS.

• CHICAGOS LIETUVIU O- 
PERA pradėjo savo sukaktu
vinio- 25-ojo - sezono spek
taklius. Sveikiname.

LIETUVIU. DIENOS
LOS ANGELES

Du kanadiečiai solistai - 
GinaČAPKAUSKIENĖ ir Ri
mas STRIMAITIS dalyvaus 
LIETUVIU DIENOSE Los 
Angeles. Taip pat dalyvaus 
Los Angeles lietuvių Šv.Ka
ži micro parapijos 4G metų 
veiklos sukakties minėjime .
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L ž Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai !
I our la libcration de la Lit.uan.ie! Loyoute au Canada!
I'or liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

' leidėjas nl spaudos bendrovė.
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SUBTILUSIS GENOCIDAS
MININT 40 METU TRAGIŠKĄ SUKAKTĮ NUO PIRMŲJŲ 

TRĖMIMŲ, ĮVYKDYTŲ BARBA RIŠKŲ, STALINO ĮSTATY
MŲ, NEGALIME PAMIRŠTI, KAD JIE TIKRUMOJE TE
BEVEIKIA IR ĮVAIRIAIS KITAIS, GUDRESNIAIS IR SUK- 
TESNIAIS BŪDAIS YRA VYKDOMI, NAIKINANT GERIAU

SIUS IR DRĄSIAUSIUS MŪSŲ TAUTOS ŽMONES.

ŠTAI vieno suimtojo - STATKEVlČlAUS ALGIRDO 

kalinio ,esančio kalėjime Nr.I, 317-je kameroje 
/ Iš pogrindžio spaudos-VYTIS nr.5/ 
LTSR AUKŠČIAUSIOS TARYBOS 
PREZIDIUMO PIRMININKUI

A.Barkauskui 
PAREIŠKIMAS

/tęsinys/
LTSR. Aukščiausiojo Teismo teisėjas /jo pavardės 

nežinau / pačiu piktybiškiausiu būdu apšmeižė mane ir 
visą Helsinkio Susitarimams remti Lietuvos visuomeni - 
nę grupę, nes jis skleidė žinomai melagingus teiginius 
prieš visą gausią teismo dalyvių auditoriją.Visa kas ma
no buvo parašyta kartu su kitais Helsinkio susitarimams 
remti Lietuvos visuomeninės grupės nariais žmogaus tei
sių gynimo ir kultūros kūrimo klausimais, o parašyta bu
vo nepažeidžiant tarybinių įstatymų ir tikrai nemažai, 
teismo dalyviams Aukščiausiojo teismo teisėjas pateikė 
kaip tarybinio teisėtumo pažeidimo faktus. Lygiai taip 
pasakėčioje vilkas "teisė’’ nekaltą avinėlį. O manau, kad 
ir tarybiniai teisėjai neturi teisės primesti- prirašyti ne
padarius nusikaltimus žmogui, iš kurio atimta teisė 
gintis, teisė Įrodyti tiesą, iš kurio atimta teisė susitikti 
su gynėju- advokatu, iš kurio atimtos beveik visos kitos 
teisės.

Natūraliai kyla klausimai, iš kur toks juristo pomė
gis nesiskaityti su tiesa bei teisingumu? Kodėl toks amo
ralus žmogus užima Aukščiausiojo teismo teisėjo postą? 
Nejaugi tarptautiniam komunizmui jis teikia naudą, garbę, 
tiesą vaizduodamas šmeižtu, o šmeižtą - tiesa?

Tuojau po 1980 .V. 8 d. Įvykusios ir mano likimą nu- 
lėmusios gydytojų komisijos, skyriaus vedėja gyd. Šapa
lienė ir vyr. med. sesuo vizitacijos metu, girdint eilinėms 
med. seserims, sanitarams ir ligoniams, pačiu nuošir
džiausiu būdu pareiškė, kad aš nepakaltinamas ir reikės 
po teismo vykti Į laisvą - bendro tipo ligoninę. Todėl vi
sai nesuprantama, kodėl gydytoja Naujokaitytė, pavadavu
si atostogaujančią skyriaus vedėją ir atstovavusi teisme , 
pareiškė, kad būk tai pagal gydytojų komisijos sprendi
mą man priklausanti spec.tipo ligoninė,kokios Lietuvoje 
nėra. Kieno įsakymu labiausiai autoritetinga respubliki
nio lygio gydytojų komisija visai be pakartotino ligonio 
būklės patikrinimo buvo priversta daryti tam tikros rū - 
šies kriminalą? Juk aš kaip ir prieš tris mėnesius vy - 
kasios gydytojų komisijos metu, nė nemanau pažeisti bet 
kurį iš tarybinių įstatymų. Tad kuo rėmėsi gyd. Naujo
kaitytė, teisme pareikšdama, jog aš esąs agresyvus? Ar 
tai ne šmeižtas iš medicinos darbuotojų pusės ? Dar III.

PROTESTUOKIME DĖL 
NEPATEISINAMŲ MUITŲ

Komunistinė SSSR valdžia 
nusavino nekilnojamą turtą 
pas save ir okupuotuose 
kraštuose. Užsieniečiai gi
minės, dauguma darbininkai 
pradėjo saviesiems siųsti 
rūbų, avalynės, maisto. Vis
ko pertekusiems Kremliaus 
riebuliams ir tas nepatiko . 
Siuntinius jau metų metais 
apdėjo dideliais muitais ir 
mokesčiais.Kremlius siun - 
tinių pusę vertės pasii - 
ma sau. Jeigu siuntėjo 
prekės, sakysim, kainuoja
2 psl.

22G dolerių, tai siuntimas , 
muitas, mokėsčiai-29O dol . ’. 
Ekstra mokesčio - 82%.Ar 
tai normalu? Juk taip jie 
skriaudžia darbo žmones.

P ali ki mai
Po II-ojo Pas.Karo lietu - 

viai gyvenantieji Įvairiuose 
pasaulio kontinentuose, turi 
giminių okup. Lietuvoje: se - 
nūs tėvus, mamutes, brolius, 
seseris, jų vaikus, draugus.

Labai didelis procentas y- 
ra grįžusių iš Sibiro be tei - 
sės gauti darbo,paliegę, be 
sveikatos.

Viso pasaulio žmonės.

27 d. gydytojų komisijai rašiau, kad nesu agresyvus 
prašiau griežtai laikytis medicininio humaniškumo 
ei jų, nepasiduoti saugumiečių spaudimui, jei toks būtų . 
Mano prašymas nebuvo išklausytas. Ar buvo tam bent 
koks pagrindas? Už tokių žinomai melagingų teiginių 
skleidimą esu kalinamas tuo labiau nežinojo gydytojų ko
misija. Tad ar ji turėjo bent kiek racionalų pagrindą ,
skirdama augščiausią bausmę, nepakaltinamam - spec, 
tipo ligoninę? Jokiu būdu. Tai kraštutiniškai amoralu.

Aš neužsitarnavau to, kad būčiau suimtas, teistas,
o tuo labiau to, kad aš, šiuo metu visiškai sveikas žmo-
gus,prievartiniu būdu būčiau uždarytas ilgam laikui spec, 
tipo ligoninėje.

Yra visai tikra, kad mane stipriai muša<Valstybinio 
saugumo aparatas, Aukščiausiasis teismas, humanišku
mą praradę medikai,-psichiatrai. Be gailesčio muša vi
si ir nė vienas nepasako už ką esu mušamas. Aš to ne
žinau. Išmintingi žmonės, prieš nubausdami šunį ar ka
tę, visuomet stengiasi jiems kiek tai įmanoma, įrodyti , 
kuo jie kalti. Manau,kad elgtis su kultūros reikalui išti
kimai tarnavusiu žmogumi blogiau negu paprastai elgia
masi su gyvuliu - mažų mažiausiai negarbinga.

Kadangi respublikos prokuroras neatsakė nė į vieną 
iš II-III mėnesiais pasiųstų mano pareiškimų /kad jie bu
vo išsiųsti, man pranešė Valst.saugumo ir kalėjimo Nr.I 

S administracijos, o priežiūros prokuroras žadėjo išsiaiš
kinti, kodėl atsakymų negauta/ tai kreipiuosi į Jus ir pra
šau:

1. Pateikti man visus "žinomai melagingus prasima
nymus", už kuriuos buvau už akių teisiamas.

2. Pareikalauti grąžinti iš Valst. saugumo komiteto 
personaliai Jums š.m.kovo mėn.pasiųstą pareiškimą , 
kuris ten pateko kalėjimo administracijos savivaliavimo 
dėka.

3. Už manęs ir Helsinkio susitarimams remti Lietu
vos visuomeninės grupės veiklos šmeižimą patraukti teis- 
minėn atsakomybėn mane už akių teisuSĮ teisėją,eilę 
valstybinio saugumo darbuotojoj ir mane apšmeižusius 
psichiatrus.

4. Kadangi, kaip kalba faktai, Aukščiausias teismas 
mano bylos svarstymo metu tiesą pateikė kaip melą, 
šmeižtą, o šmeižtą - kaip tiesą, kadangi jis šiurkščiu 
būdu pažeidė tarybinį teisėtumą, tai šį buvusį mano teis
mą prašau laikyti fiktyviu ir jo sprendimus anuliuoti.

5-„ Remiantis gautu iškvietimu,prašau leisti man iš
vykti Į JAV pas seserį.

Algirdas Statkevičius
1980. VIII. 12
VYTIS, nr. 5. Lietuvos pogrindžio leidinys, Vakaruose 

gautas 1981 m.pradžioje. Paruošė spaudai ir išleido PLB 
Valdyba. Spausd no M. Morkūno spaustuvė.

Tiražas 3,300 egz.

AMERIKIETIS GYDYTOJAS

Dr. William KNAUS pra
dėjo tyrinėti sovietinę medi
ciną, kai jo bičiulis JimTor- 
rence vieno bendro moksli - 
nio vizito metu Sibire vos 
nebuvo numarintas Sibiro 
sovietinių daktarų. Neatatin- 
kamo kraujo transfūzija at - 
liekama nehigienišku bei la
bai primityviu būdu, stoka 
mediciniškų reikmenų, žinių 
ir naujų metodų tiesiog pri
trenkė dr. W.Knaus.Po ilgo 
tyrinėjimo jis neseniai iš
leido knygą "Inside Russian 
Medicine". Čia sakoma,kad 
Sov. Sąjungoje mirtingumas 
kyla nepaprastu greičiu, iš 
1OOO vaikų miršta 35.Ne - 
.paprastai daug vyrų Sov. Są
jungoje miršta sulaukę vos 
30,40 ar 50 metų. Ameri - 
kiečių studija 1979 m. rodo , 
kad Sovietijoje dabar iš 1OOO 
miršta 9.3 žmonės, dar 1964 
m. mirtingumas buvo tiktai 
6.9 iš 1OOO. Jeigu tokia pa- 

APIE SOVIETINE MEDICINĄ 
t*- ui ■ ■ ■ 
dėtis tęsis, tai šimtmečio 
pabaigoje Sov. Sąjungoje bus 
nepaprastas trūkumas dar
bingų asmenų.

Kodėl miršta tokie j a u - 
n i Sov. Sąjungos žmonės?Dr. 
Knaus mano, kad tai pasėka 
labai primityvios medicinos. 
Operacinė technika prasta ir 
nemokšiška, naudojami pa - 
senę, atgyvenę metodai, įran
kiai taip pat menki, blogai 
dezinfekuojami. Nėra tik 
vieną kartą naudojamų ada
tų, plastikinių vamzdelių, 
chirurginių siūlų ir 1.1.

Be galo daug žmonių mirš
ta nuo alkoholizmo. 
Dr. Knaus patyrė iš sovieti
nių statistinių šaltinių, kad 
tarp 25-50 % mėnesinių biu
džeto .sovietinė šeima išlei
džia alkoholiniams gėri
mams nupirkti’/O ten gėri - 
mai pigūs.../.

/The Gazette, gegužės mėn. 
Montreal, Que./.

kaip ir giminės, vargšams 
nori pagelbėti.Bet Kremlius 
neprileidžia, apkrauna to
kiais mokesčiais, kokių 
joks kitas kraštas neuždeda .

Štai čia, Vakarų pasaulyje 
giminaitis miršta, palikęs 
kelis tūkstančius sunkiai fi
ziniu darbu/dažniausiai ke - 
liose pamainose/ sutaupęs , 
užrašo mamelei _ar broleliui 
savo palikimą. Tuojau pri
sistato Rusų atstovybės 
sekliai advokatai ir uždeda 
leteną ant palikimo.Jie, ži
noma, pažada giminėms okup. 
Lietuvoje perduoti.Yra atsi
tikimų, kad tik 1/3 palikimo

melagiai, apgavikai".
Nukentėjęs Senukas, 

Ontario

«_ ecpoarsec» ir „
tradi-0

minint40ąsias BIRŽELINIŲ, trėmimų ir tautos 
SUKILIMO METINES j IŠLEISTA BROŠIŪRA ANGLŲ, KALBA. 
APRAŠOMAS VIENAS IŠ TŪKSTANČIŲ IŠTREMTŲJŲ LIKIMAS,

JOS PAVADINIMAS -

FROZEN INFERNO
Introduction

The following article appeared in 1979 in the second volume of the/ 
Russian publication P a m i a t (Memory). Material for this publication is 
collected by Russian dissidents in the Soviet Union and later sent to the West.

All we know about the author of this article, Dalia Grinkevičius, 
a former physician in the Village of Laukuva, is what she herself has told us 
in the article, and what the publication supplies in its introduction. We 
have not been able to find her name in Lithuanian underground 
publications.

Although in recent years there has been no small number of testimonies 
by witnesses about the sufferings of Lithuanians exiled to Siberia, this 
brief article by Dalia Grinkevičius probably surpasses all others in detail 
and horror.

/ continued from "NL" nr. 24/

“Yes, I admit it.”
“Maybe one of the older people sent you to do it?”
“No.”
“Then . . . maybe you don't understand Russian very well?”
“No. I understand you.”
The court went out to make its decision. We waited for the verdict. 

Not much longer, and then our sufferings would be over. Everything would 
be over. They would march us to the camp 30 km. away; not one of us would 
make it there. We would all freeze and die in a snowbank. And finally 
there would be an end.

The verdict: For the bread — three years each; for the boards — one 
year each. Only I was acquitted, “because of my sincere confession.” Why? 
I could not go on living, but they left me alive, while the others, who wanted 
to live, were going to face death. I returned to the barracks. My mother still lay 
there unconscious. It was cold; a fagot was burning. There was no water. 
I went back to steal more boards.

A few days later all those who had been condemned were sent to the 
punishment camp one morning under guard. Shortly afterwards a bliz
zard blew up. On the second day a fifteen-year-old boy, Beria Charasas, 
from Kaunas, returned with one arm frozen (he had been one of those 
condemned for a board). He told us that fourteen of the prisoners had lost 
their way during the storm and that probably all of them had died with their 
guards. They took the boy Beria by dog-sled to the harbour of Tiksi where 
they cut off his arm at the shoulder. That was the price he paid for one 
board! Among the young men who died in the blizzard were Dzi- 
kas and Luminas Bronius, condemned for trying to steal a loaf of bread. In 
the spring, when the Lena River broke up the ice which bound it, we would 
see the ice-floes carrying the frozen corpses into the Laptev Sea.

Burials were carried out by three brigades of three people each (Mrs. 
Abromaitis, Mrs. Marcinkevičius, Mr. Abromaitis, Mr. Petrauskas, Mrs.
Lukoševičius, Mrs. Tačiulionis, Mr. Tačiulevičius, and Mrs. TautvaiSa, who 
lives in Sweden now). Every day they used to drag the corpses 
out of the barrracks, pile them onto sleighs and, harnessing themselves with 
ropes, drag them several hundred meters from the barracks and pile them up 
like firewood. The people in these burial details were in very poor shape 
themselves and did not have the strength to lift a corpse down from an upper
bunk. So they would tie a rope to its feet and, all pulling together, they would 
drag it down to the ground. Not infrequently a handful of the dead person’s 
hair would remain stuck in the ice on the wall. When a storm raged, the dead 
lay day and night alongside the living. The body of Mrs. Daniliauskas, the 
wife of the director of the Marijampole high school, lay for four days beside 
her son, who could not get up because of scurvy, Blowing snow filled their 
barrack so completely that you could get into it only by crawling through a 
narrow gap in the snow. When this dead woman’s body was dragged with 
ropes through that gap, her son Antanas shouted after her, “Forgive me, 
dear little mother, for being unable to follow you to your grave!”

Professor Vilkaitis, rector of the Lithuanian Agricultural Academy, 
worked as a guard; he guarded the barrels of fish that had been caught 
during the fall. Exhausted from hunger, he collapsed on the barrels and died. 
■Out of respect for this famous scholar, people nailed together a coffin for him. 
But after a week the coffin disappeared and the Professor lay with the others 
in the pile. His wife went mad and his son and daughter were left orphans.

Once two people, a man and a woman, holding a bundle in each hand, 
crept into our barracks. It was dark in the barracks because there were 
sheets of ice in place of windows and even those were covered with 
drifted-over snow. They asked us if there were any children there. There 
were. As their eyes became used to the dark, they saw the first one: on the 
ground lay a dead boy, ten years old, Jonukas Bomiškis, who had died the day 
before of scurvy and exhaustion. The couple explained that they were 
Leningraders who had now come to Trofimovsk. In Leningrad their only child 
had died of famine. It was the anniversary of his death; to mark the occasion 
they had saved three days’ bread ration and wanted to distribute it to starving 
Lithuanian children. Children’s hands stretched out from under rags; thfe 
Leningraders put a small piece of bread into each hand. In this way a small 
victim of besieged Leningrad stretched out a helpful hand to his dying 
fellows.

When parents died, their children were transferred to a barrack built as an 
orphanage. There conditions and mortality rate were the same as elsewhere. 
The children died one after the other. Mrs. M. Abromaitis (now living in 
Kaunas), who used to drag out the corpses, remembers that often they used 
to bring children’s bodies — skeletons — out of the shelter, tied up in 
bags. You could not tell how many little bodies were in a bag because they 
used to throw those sacks onto the common pile of corpses without untying 
them.

Two boys, twelve and thirteen years of age (at present I cannot give 
their names, but they were not brothers) hung themselves in the
children’s shelter. Juzė Lukminaitis, now living in Kaunas, saw them die; 
she had been brought to the orphanage when her parents and her two older 
brothers had died.

One day she and a boy left the orphanage to search for food. The 
starving girl fell to the ground. By the time help came her chest and arm had 
frozen because she did not have the strength to cover them up. Because 
of her extreme exhaustion and lack of vitamins, bed sores appeared on her 
shoulders, back, spine and legs, while on her chest, sores from the cold 
appeared. So for several months they nursed her by suspending her by her 
armpits from the ceiling. The scars remain to this day.

By February 1943 it became obvious that we were all going to die. 
The mortality rate reached its highest point. The cold was fierce;

Viską gavusi ir priverčia ty
lėti. O jei ne -kelionė,kur

atiduodama, O dažnai prigrą- blizzards of hurricane proportions raged, especially as the Arctic night drew to 
Sinę tik oaima parašą, kad a c^ose- The barracks were completely unheated and the hands and the 

feet of the dying froze. On the bunks people lay all curled up, unable to 
move because scurvy had attacked their joints and because they suffered, 
from exhaustion and internal inflammations. Most huddled in their bunks, 

baltos meškos leduose gyve- immobile from scurvy. From dysentery, they defecated in their bunks; the
□a., . . stronger—from the bunk-edge onto the snow. The end approached. Just at

the point when no one had any hope left, a man came to Trofimovsk who tore 
Ukrainą advokatai, kaip those sti!J alive įrom th« Krip ?f d?ath This ,was a,d°ctor aamed ^azar

j.-.. monovich Samodurov. He worked his way into each barrack, examined all the 
K O S tu U k S, veda del tų pa- sic^ ancj t|le piĮes of corpses ancI threw himself energetically into the task. All 
likimų kovą SU Sovietų Am - alone he stood up to the administrators of Trofimovsk, well-fed, stout, 
basada ir jų advokatu Preisu. dressed in warm furs and felt boots, who had calmly sent us off to the next 

world. By taking this job, Mavrin, Sventicky, Jankovsky, Travkin, Guliaev 
and others were protecting their hides from the dangers of the front lines.

Prez.Reagan’as teisingai /to contlnued/
patvirtino, kad "Sovietai yra _ _________________________ ______________________ _ _____
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v XBAL TO-AISCIU CIVILIZACIJ°S LIKUČIAI

TAUTARIKIO 
MAUZOLIEJUS 
RAVENOJE.

I- Visų tautų susirinkimas RIKAIČIUOSE
/ 523 m.po Kr./

523 m.,karalius VAIDEVUTIS ir K.K.PRUTENIS , 
paskelbė sušaukti šventei visų tautų kilminguosius į 
R i k a i č i u s /Romuvos vietovės tada dar nė sapne ne
buvo/ prie šventojo ąžuolo /nes po juo degė Amžinoji Ug

nis, ir todėl pats medis reiškė "gyvybės simbolį"- medį, 
tarsi rojuje ’./.

Susirinkimo metu, sakoma,palankiu Vaidevučiui mo
mentu, kilusi didelė audra su perkūnija, žaibais ir lietu - 
mi. Susirinkusiems tai buvęs ženklas,kad Dievas kalba 
su Kr.Krivaičiu, kuris turėjo visiems susirinkusiems į 
s e i m ą / sueimą, suėjimą/ paskelbti savo į s t a t y - 
m u s /tarsi Mozė nuo kalno/, kurių tikslas buvo perduo
ti tautoms dievų /deivių, viešpačių/ valią ir sustip
rinti savitarpį taikų gyvenimą. Tų įstatymų straipsnių 
buvę 13 /pagal GUNAU/,ar 17 /pagal DAVID/.

Šie įstatymai tvarkė valstybinį ir šeimos gyvenimą , 
nubrėždami pagrindines p-rusėnų /balto-asičių- a- 
rijų/ santvarkos linijas: buvo uždrausti bet kurie sveti
mi dievai / deiviai-valdovai ar popiežiai/, vyriausia 
valstybės galva pripažintas KRIVIŲ- KRIVAITIS, gi ki - 
tos tautos /kaip apsikrikštiję frankai/, kurios aukos p- 
rūsėnų dievams, bus mylimos, o kurios ne - bus laiko
mos priešais. Kiti nuostatai tvarkė šeimos reikalus, su 
ypatingu dėmesiu dievų /deivių, valdovų/ tarnų apsaugai 
ir bausmę vagims/ kurie už tai būdavo įmetami į pelkes'./

II - TAUTARIKIS, arba THECDORIKAS DIDYSIS,! t a - 
lijos valdovas /493-52G po Kr./

Kad 523 m. Rikai č i u o s e, K.Krivaičio ir visų 
balto-aisčių-arijiį sostinėje įvyko nepaprastas susirinki- 

•mas tarsi NATO ar Varšuvos Pakto tauių/, įrodo ir 
ankščiau minėtas TAUTARIKIO /tautos rikio, valdovo/ Di
džiojo laiškas, rašytas tuo laiku į Aisčių tautą. Jis tuo 
laiku buvo vienas iš "devynių brolių" valdovų, nukariavu
sių Romos Imperiją, ir valdė Italiją su sostine Ravenoje. 
Jog jis buvo nepaprastas valdovas, bet tautos /ryti
nių gotų, getų/ rikis arba kunigaikštis, aiškėja ir iš 
jo titulo - vardo .

Tautarikis, vadovaudamasis Laiške patiektomis ži - 
niomis ir iš pasiuntinių gautais įstatymais, atskyrė g o- 
t u s /getus/ nuo romėnų, uždrausdamas mišrias 
vedybas /viena mūsų pagrindinių nutautėjimo ligų!/. Go
tai, pagal seną Balto-Aisčių - Arijų tikybos tradiciją, gau
na trečdalį žemių už krašto apsaugojimą ir gynimą /tar
si "rusai" maskoliai, mūsų p-rusėnų titulo paveldėtojai 
sovietiniuose "kraštuose"/, o romėnai pasilaiko admi - 
nistraciją ir ekonomiją - valdo dvarą ar ūkį, mokėdami 
užkariavusiems duoklę. Gotai laikosi savo Arijų tiky
bos, o romėnai - katalikų /štai kodėl mūsų istorija pra - 
sideda nuo "ponsko balų".../. Vėlesnius įvykius ir mūsų 
tautų, santykius galime rasti visuotinėje istorijoje.

III - BALTO-AISČIŲ žemių išdalinimas 12-kai 
valdovų / 573 m. po Kr./

VAIDE VYTIS turėjęs 12 "sūnų" /kaip Gediminas!/, t. 
y., valdęs 12 tautų/tos pačios Gemalės arba Žemelės 
Mctinos - Tėvynės "vaikų", kurie buvo vadinami " bro - 
liais" pagal seną Trojos tradiciją, kurie matydami "tė
vą" /Europos Adomą!/ senstant ir jausdami savo ypatin
gą karaliaus "sūnų" privilege ją, pradėjo kelti klausimą , 
kas gi valdys visas tautas valdovui mirus. Didžiai 
nelaimei ir blogiui užbėgti už akių,K.K.PRUTENIS ir 
VAIDEVUTIS sugalbojo išeitį.

Apie 573 nupoKr., kuomet K. K. Prutenis, pagal vieš 
paties KRISTINJONO,pirmojo prūsų vyskupo laišką/ iš 
kurio imti šie ir kiti įvykiai/, sulaukė 132 metų, o jo 
"brolis" Vaidevutis 116 metų, nustatytą dieną jiedu su - 
šaukė krašto didikus ir kilminguosius pasitarti ir išklau
syti dievų valios į R i k a i č i u s /Rikajotą/, prie di - 
džiojo ąžuolo, kuriame stovėjo trys deivių paminklai-sta
tulos. Čia Krivių Krivaitis jiems priminė,kaip susivie
niję p - rusėnai išsirinko sau karalių,pradžioje būdami 
vieningi ir stiprūs, laidavo sau taiką ir ramų gyvenimą . 
Tačiau dabar kyla nerimas kilmingųjų tarpe ir net kara- 
1981. VI. 19

Jis buvo pasta
tytas jo gyvenimo 
laikotarpyje už 
sostinės Ravenos 
ribų. Antrojo 
aukšto kolonados 
nebesi mato-neišliko. 
Bokštas buvo su - 
jungtas su laidojimo 
piliakalniu.

liaus "sūnų" tarpe nėra santaikos. Norėdami užbėgti ne
santaikai ir net galimam karui už akių, jie prašo visus 
pasitarti ir išklausyti dievų valios.

Kitos dienos rytą PRUTENIS pranešė susirinkusiems 
kad dievai liepia padalinti karalystę į 12 dalių, kurių kiek
vieną valdysiąs vienas iš Vaidevučio "sūnų". Aišku, visi 
tam dieviškam sprendimui pritarė, tuo pačiu valstybės 
ir galybės padalinimui /štai kaip gimsta Europos valsty
bės: Ispanija, Fra nei a, Italija ir 1.1. - jų pirmieji 
dinastijų valdovai, - tai B a 1 tų karaliai!/.

P- R u s ė n ų valstybės padalinimas vyko ten pat 
prie ąžuolo, iškilmingai iškviečiant kiekvieną Vaidevučio 
"sūnų", pradedant vyriausiuoju . S.GRUNAU taip apra
šo vyriausio "sūnaus" prisaikdinimą :

"Iš ryto anksti, karalius Vaidevutis ir jo "brolis" 
Prutenis susėdo prieš deivių paminklus ir pirmuoju iš - 
šaukė vyriausią karaliaus Vaidevučio "sūnų" Lietą ir taip 
jam tarė: "Mielas sūnau, ar prisieksi mūsų maloningiau- 
siems dievams pamaldumą ir jų Krivių Krivaičiui paklus
numą, o jų tarnams, savo broliams paramą savo 
kūnu ir turtu, jei kartais jų garbė ir jų krašto neliečia - 
mybė būtų pažeista?" Į tai jis atsakė: "Mano dievo
Perkūno bausme prisiekiu, kad jis nutrenktų mane 
savo žaibu, jei aš to nesilaikyčiau..."

Taip Prutenis ir Vaidevutis sukuria vieningą t e o - 
kratinę valstybę, valdomą 12-kos valdovų, bet ir toliau 
paliekant centrinę valdžią Rikaičiuose, Krivių Krivaičio 
ir Balto- Aisčių-Arijų Imperijos sostinėje. Sakoma, kad 
po "sūnų" paskirstymo į jiems skirtas valdas, abu vai - 
dovai gyveno ir valdė dar ištisus 17 metų: Prutenis su - 
laukė 149, o Vaidevutis - 133 metus amžiaus /ko visiems 
linkime!/. / bus daugiau /

Apie JAV Prezidentus ir jų 
Gyvenimo Nuotykius

P. I N D R E I K A
Jeigu kas turi polinkį rinkti įvairius suvenyrus ar daik

tus, susijusius su kuriais nors atsiminimais, tai turėtų 
nepraleisti progos atsilankyti į prezidentinių kandidatų ruo
šiamus propogandinius susirinkimus. Juose galima išgirs
ti viliojančių pažadų ir gyvenimo atvaizdavimų: kaip jis 
atrodytų iš tolo netik ūkišku, bet ir politiniu požiūriu. Kas 
svarbiausia, kad juose veltui dalinami medalijonai su kan
didato atvaizdu, kurių dažniausiai niekas nenori nešioti iš
skyrus tuos, kurie deda Viltį patekti į ministerių kabineto 
narius. Reikėtų nepamiršti,kad medalijonųišleidimui kiek
vienas mokesčių mokėtojas, pildant pajamų mokesčio rei
kalavimus, mandagiai paprašomas paskirti 1 dolerio auką 
prezidento rinkiminių išlaidų padengimui. Todėl, žiūrint į 
medali jonus kasdieninėmis akimis — jų vertė yra 1 doleris 
ir juos verta rinkti. Gal geriausiai rinkti prezidentinio 
kandidato Anderson o, nes jis jau pristigo pinigų ir jų ver
tė greit pakils. Kitas reikalas yra suReagan'u, jis yra tur
ingas, o taip pat ir su Jimmy Carter'iu, kuris banke ne
taiko riešutų, bet pinigus.

Prezidentinių kandidatų kalbos yra įdomios, nes jie iš
kelia ir tokių dalykų apie buvusius JAV prezidentus, apie 
kuriuos istorikai dažnai nutyli, pav. John Quincy Adams 
(1767-1848) savo karjerą pradėjo būdamas pasiuntiniu Prū
sijoje ir Rusijoje, todėl buvo gerai susipažinęs su Lietuvos 
reikalais ir buvo lietuvių draugas. Bet jis buvo didelis van
dens sporto mėgėjas ir jeigu tik oras leisdavo, visada ei
davo maudytis į Potamac upę. Žurnalistė AnneRoyall, no
rėdama gauti pasikalbėjimą su prezidentu nutarė, kad ge
riausia proga jį pagauti Potamac upėje. Ankstyvą rytą ji 
jau laukė prezidento ant upės kranto ir pirmasis jos klau
simas buvo: — "Sakykite, prezidente, kaip jūs surandate 
laiko vandens sportui"? Jo atsakymas buvo trumpas: — 
"Žmogus sėdėdamas ištisas valandas už rašomojo stalo, 
tampa panašus į kriaušę, apverstą aukštyn kotu"...

Suprasdamas vandens reikšmę netik žuvims, bet ir žmo
gui, prez. John F. Kennedy (1917-1963) Baltuosiuose Rūmuo- 
sę buvo į ruošęs keletą maudymosi baseinų. Vandens spor
tą mėgo ir L. B. Johnson, kuris pirmasis iš kongreso narių 
savanoriškai įstojo į laivyną, kai japonai užpuolė Pearl 
Harbor. Kennedy žuvus nuo pasikėsintojo kulkos 1963 me

tais, jis buvo prisaikdintas prezidentu.
Tačiau 1968 m. laimėjus rinkimus R.M. Nixon'ui, . jis 

visus baseinus panaikino, nes reikėjo praplėsti raštinėms 
vietos dėl iškilusios Watergate bylos. Prezidentavimo 
terminą baigė G. Ford, susilaukęs 1976m.San Francisco 
mieste pasikėsinimo ir, nors kviečiamas Reagan’o užimti 
vice-prez. postą, nuo jo atsisakė, nežiūrint gero atlygi - 
nimo. Keturi prezidentai iškeliavo iš pasaulio, nepalikda
mi jokio turto ir nesukeldami vaidų tarp giminių, tai: 
Jefferson, Monroe, W. Harrison ir Ulyses S. Grant.

Daugeliui jaunuolių dar neišdilo iš atminties baimės jaus
mas, kurį buvo sukėlęs Vietnamo karas, besislapstant nuo 
karinės prievolės. Jos vengė ir prezidentas Grover Cleve
land (1857-1908) bekovodamas su korupcija, nes galėjo pa
sisamdyti kitą asmenį dalyvauti civiliniame kare tik už 150 
dol., remdamasis 1863 m. kongreso Išleistu įstatymu. Ta
čiau jo du broliai dalyvavo mūšiuose. Atrodo, kad viskas 
buvo "OK". Ši raidžių santrumpa jau įsipilietino kalboje ir 
niekas nekvaršina galvos kaip tai atsitiko. Bet, jeigu pri
siminsime, kad prezidentas Martin Van Buren (1782-1862) 
buvo kilęs iš miesto Old Kinderhook, tai "OK" atitiks mies
to pavadinimo pirmąsias raides. Tačiau, prezidentui nesi
sekė valdyti didžiulį kraštą, ir 1837 m. kilo didelė krizė 
ir net panika, kurios V. B. negalėjo suvaldyti. Jo pasiūly
mas buvo: atsiimti iš bankų federalinius fondus ir saugoti 
nepriklausomose kasose. / bus daugiau /

• APIE ESPERANTO KALBĄ •
P.ENSKAITIS

/ pabaiga /
bet esperanto kalba iš kitur nei kny

gos, nei laikraščiai neįsileidžiami. Leidžiama neperiodi
niai žurnaliukas "Horizonto de Soveta Litovio",bet čia be 
vieno kito spraipsniuko ir korespondencijos tėra tik pas! - 
gyrimas paie sovietinį "rojų".
Esperanto Kanadoje

Kanadoje Esperanto kalbos sąjūdis nėra stiprus, nes 
anglai ir prancūzai galvoja,kad tarptautinė kalba galinti 
būti tik jų. Yra Kanados Esperantininkų Sąjunga, kuriai 
priklauso apie 1CGO narių. Leidžiamas 4 kartus metuo - 
se žurnaliukas "Lumo" /Šviesa/. Šaukiamas kasmet kraš' 
to kongresas.Turi nemažą biblioteką. Veda koresponden- 
cinius /Švietimo Ministerijos patvirtintus/ Esperanto kal
bos kursus. Turi savo ir spaustuvę. Sąjungos Skyriai y- 
ra Toronte, Mcntrealyje, Vancouver’yje,Gttawoje,Ed - 
montone ir kitur.

Kokia nauda, išmokus esperanto?
Atviras kelias susirašinėti su visu pasauliu. Espe - 

ranto spaudoje yra šimtai skelbi mėlių, ieškančių susira
šinėti įvairiausiais klausimais, pasikeisti įvairiais daly
kėliais- pašto ženklais, paveikslais, laikraščių iškarpo - 
mis /iliustracijomis/, augalų sėklomis ir 1.1.

Keliaujant po kitus kraštus, galima susisiekti su es
perantininkais ir gauti visokeriopos pagalbos. Dides
niuose pasaulio miestuose Universalą Esperanto -Ąso
čio turi savo atstovus ir priklausantiems prie šios Są
jungos kasmet išsiuntinėjama su tų atstovų adresais ir 
kitomis informacijomis knyga. Esperantininkai nešioja 
kalbos simbolį - žalią penkiakampę žvaigždutę,kas pa - 
lengvina juos atskirti žmonių minioje.

Išmokus Esperanto, yra atviras kelias į plačią pa - 
saulinę literatūrą ir spaudą. Kitos tautinės kalbos lite
ratūra atidaro kelią tik į savo tautos dvasinius turtus,tuo 
tarpu Esperanti į viso pasaulio.

Per Esperanto galima surasti naujų draugų ir, jei ne 
asmeniškai, tai bent laiškais. Yra šimtai atsitikimų,kai 
sus įrašinėjant merginai su vaikinu jie vienas kitam pa - 
tiko, vėliau susitiko kongresuose ir vedė. Bažnyčio
se /visų tikybų/ yra daug kunigų, kurie jugvtuves atlieka 
Esperanto kalba.

Pagaliau, išmokus Esperanto ,prisidėsite prie to 
milijoninio sąjūdžio, kuris kovoja ir dirba už idėją,kad 
savo krašte būtų vartojama tėvų kalba, plačiame pasau
lyje - tarptautinė Esperanto.

Kaip išmokti esperanto?
Galima išmokti asmeniškai .pačiam, savo namuose, 

nusipirkus Esperanto kalbos vadovėlį. Tokių knygelių yra 
lietuviškai, angliškai, prancūziškai, vokiškai ir kt. Ga
lima mokytis korespondenciriiu būdu. Tuo būdu jūsų at
liktus rašto darbus tikrins ir pamatysite savo klaidas.O 
kai kurie klubai rengia ir vietoje tos kalbos kursus. Mo
kantis iš vadovėlio pačiam, kalbos žodžius galima girdė
ti, įsigijus magnetinių juostelių arba per radio. Euro - 
poje daugelis radio stočių kasdien siunčia tokias prog
ramas. Daugiau informacijų galite gauti pas šjo straips
nelio autorių: P.ENSKAITIS, 34 Cline Ave.i N. HAMIL
TON, Gnt. L8S 3Z4.

Esperanto ateitis
Tarptautinė Esperanto kalba eina lėtais, bet tvirtais 

žingsniais pirmyn. Už jos idėją dirba milijonai esperan
tininkų ir šiam sąjūdžiui pritariančių asmenų ir tvirtai 
tiki, kad ateis laikas, kada tai bus įgyvendinta.

Žmonės nenoriai priima naujus dalykus, nors ir žy
miai patogesnius bei geresnius. Paimkime,kad ir metri
nę matavimo sistemą. Kaip lėtai ji įgyvendinama ir sun
kiai priimama šiame kontinente! Visos didžiosios idėjos 
buvo sunkiai priimamos ir reikėjo laiko ir nemaža triūso 
iki jų įgyvendinimo. Ir tarptautinei kalbai yra sunkus ir 
ilgas kelias. Tą yra numatęs ir šio projekto autorius dr. 
L. L. Zamenhofas. Jis viename savo eilėraštyje rašė:

" Eč guto malgranda, konstante frapanta,
Traboras la monton granitan. <
Ni pašo post pašo, post longa laboro, į

Atingos la celon en gloro".
/Net lašas mažas, nuolat krentantis
Pergręžia kalną granitinį.
Mes žingsnis po žingsnio, po ilgo darbo, 
Pasieksime tikslą garbėje. /.

3 psi.
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„ŽEMĖS” ANTOLOGIJAI 30 METŲ
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1951 metais Chicagoje iš
leistoji poezijos antologija 
ŽEMĖ buvo reikšminga to
dėl, kad jai įvadinę studiją 
parašė filosofas dr.Juozas 
Girnius ir kad joje bu
vo atspausdinta kūryba pen
kių poetų, atstovaujančiiį ne 
tiktai jaunąją kartą, bet, ir 
naują žvilgsnį į žmogišką
ją buitį, į savąją žemę 
f siaurąja ir plačiausiąja 
prasme/. Jie taip pat reiš
kėsi 
riam 
buvo 
kitų
Vakarų pasaulio tradicijose.

Radikalus buvo tasai po
sūkis, nors pati poetų pen 
kiukė nebuvo uniforminė jo
kia prasme. Savo laiku ypač 
karštai buvo puolama anto
logija todėl, kad tie 5 poetai, 
esą, nebūtinai vienintėliai , 
kad esą, būtų reikėję dar 
bent 5, arba ir net 1O kitų 
bendraamžipinkų kūrybos ir 
1.1.,ir c.t.

nauju įforminimu, ku- 
paskato ir pavyzdžio 

ieškota nebe rusų arba 
slavų literatūroje, bet

Dr.
J.

ŽEMĖ, žinoma, visai ne
pretendavo atstovauti vi są 
savo kartos poeziją. Ji at
stovavo, tačiau, charakterin- 
giausiąją. Šiandien tai jau 
ne nuginčyti nas faktas. Gal ir 
būtų buvę galima kvestijo- 
nuoti Kėkšto įtraukimą, nes 
jis priklausė vyresnei”maiš- 
tininkų”/kaip Boruta/ srovei 
ir turėjo mažiausią ryšį su 
kitais keturiais. Gal Vlado 
Šlaito ir Jono Meko posmai 
būtų ją ir papildę, nors tuc 
metu abu minimieji dar buvo 
blankoki.

Kiekvienu atveju, ŽEMĖ 
buvo ir tebėra svarus Įnašas 
mūsų išeivijos literatūros 
istorijon. Antologijos daly - , 
viai: Kazys BRADŪNAS, 
Juozas KĖKŠTAS, Vytautas 
MAČERNIS, Henrikas NA
GYS ir Alfonsas NYKA-NI- 
LIUNAS.

Čia spausdinami jų eilė - 
raščiai, parinkti iš antologi
jos ŽEMĖ -

Ištrauka iš dr. Juozo Girniaus parašytos studijos 
ŽEMĖS Antologijai:

......Tai šita prasme mūsų naujoji poezija, nors ir ne - 
būdama tematiškai patriotinė, išauga į galingą himną gim
tajai žemei. Tiesa, šiandien tas meilės gimtajai žemei 
himnas negali būti džiugus. Yra momentų, kada ir meilė 
negali kitaip prabilti, kaip skausmu. Bet dėl to beviltiško 
skausmo /ir liks jis beviltiškas tol, kol liksime sveti - 
muoso pakampiuose/ išpažinimą palaikyti "defetistiniu" 
"egzistencialistiniu" pesimizmu yra grubus nesusiprati
mas.

Tai štai naujosios mūsų poezijos kūrybos linkmė. G 
vienu žodžiu ją taikiai išreiškia ir pats šios knygos var
das: Žemė. Sugestijonuojama šiuo vardu, kad nebeinar 
ma nei ideologiškai visuomeninės, nei subjektyviai asme
ninės poezijos keliu. Nebedainuojami šioje poezijoje nei 
visuomeniniai kovos šūkiai, nei asmeninės laimės siel - 

i vartai. Greičiau šios poezijos centre stovi m e t a f i - 
z i n ė žmogaus likimo problema. įaugęs 
joje žmogus į žemę ir tuo pačiu suaugęs su visa tėvų is
torija. Ir užtat,kada jis jieško savo žmogiškosios egzis
tencijos įprasminimo, jis kreipiasi nebe į gundančias juo
das ar mėlynas akis, o į žemės paslaptį saugančias žem
dirbių kartas ar besigrumiančias istorijos arenoje dėl 
žmogaus ateities. Vienu žodžiu, tai 
s m ės žemėje poezija.

ž m o gaus p r a-

Kazys Bradūnas

PĖDOS ARIMUOS

Aš, pravertęs dobilienos plutą, 
Tūkstančius pėdų po ja randu - 
Kiekvienoj vagoj senolių būta , 
Neišplovė jų nei laikas, nei vanduo

Ir tėvai jom eidami, neklydo, 
Nepaklydo tarpe džiaugsmo ir kančių 
G dabar ir aš savąsias pėdas - 
Ainių kelrodį velėna užverčiu.

Iš MARO Poemos

Ir -
Du žibintai skynime sustoja.
Prie jų trečias, penktas ir visi
Renkasi, ir jau gaisru liepsnoja 
Slegianti nakties tamsa baisi.

Kaip drugiai melsvieji liepsnos plazda 
Laša ašarom žėruojančiom derva.
Guli kniūpsčias Blinda, lazdą 
Sauja apkabinęs negyva.

Ir kai rankos virpančios jį liečia 
Ir jo kaktą gręžia į žvaigždes, 
Sujuda ir suūžia lyg spiečius, 
Traukdamos atatupsta minia -

Mirusiojo veidas, tartum žemė. 
Juodas ir alpinančiai baugus. 
Ir suklinka kažinkur žmogus - 
Maras

Girių gelmės ošdamos pabunda, 
Gęsta vėjo gūsiuose žibintai, 
Tolima perkūnija sudunda, 
Ir žinia žaibais į kaimus krinta - 
Maras’.... Maras’.... Maras’....

H. NAGYS, K. BRAD

UŽRAŠAS
Juozas Kėkštas

Lydėjo jį kančios ir skausmo dienos vėsios, 
todėl dainų nerūpestingų nedainavo ir nerašė 
poemų saule žydinčių. Į dangų pro širdies griuvėsius 
juodieji kiparisai augo - raudulingos našlės.

A Š, A.N Y K A -N I L I U N A S n > , ' . " , , . 'Pakalnėn plauke jo rauda, o vėjas

Alfonsas Nyka-Niliūnas

praūžęs su audra, tyliuos arimuos dingo. 
Taip sunku be audros, nes krist audroj norėjo, 
o čia šiurpios nakties tyla krūtinėn sminga...

MIRUSIEJI ANGELAI
Taip liūdna man, nes dingo tolimasis
Šiltų svajonių ir vaikystės ilgesio dangus, 
Kuriam žadėjo paguldyti mano dvasią. 
Po žemės vargo degantis sunkia viltim žmogus 
Puošniam ir dideliam jo amžinybės sarkofage, 
Kurin likimas guldo mirusius vergus, 
Kur spindi milijonais žiburių sudegę 
Ir miega šalimais ir Dievas, ir žmogus.

Ir aš tenai, kaip vakaras, į kambarį užeidavau 
Ir būdavo Jisai ten su manim, 
Ir mes abu tenai apsikabinę žaidėm 
Su miegančiu prie veidrodžio šunim, 
Kol mirtulingas žiemos vakaras užplūdęs 
Sugriovė dangų, ištrėmė kažkur dievus 
Ir tavo nemirtingus angelus išžudė, 
Ir man paliko juos ant kelių negyvus.

FRAGMENTAI IŠ VAIKYSTĖS

Henrikas Nagys

Laukinių rožių vijokliuos paskendę kapai.
Išblyškusios moterys raudančiu vieškeliu veža 
elgaitėm skurdžiom apkaišytą mėlyną karstą, 
’š tolo aidi skausmingi koplyčių varpai.
Mano vaikystės rytmetis’. Dieve, kaip maža 
davei Tu manajai kelionei per žemę. Kas kartą, 
kai paliečiu rankomis ją: tai mano pilkoji vaikystė - 
pageltusio veidrodžio šukė - liūdna ir mažytė. .

Ak, bet užteks man ir jos. Jt brangesnė už saulę, 
žvaigždynus, marias. Nes ji mano. Tik mano.
Ir kai apkarsta man visas bekraštis pasaulis: 
žmonės, laivai, žiburiuojantys miestai ir žemė - 
jūs nepaliksit manęs, mano dienos gyventės.kaip aidas 
plakančios mano širdies; nes be jos, kur jūs eisit, 

našlaitės?

Mes nulipdėm molio pilis. Mes stiklu išraižėm 
ant dulkančio kelio namus ir gyvenom laimingi 
juose ligi saulės laidos. Ir kai vėjai ir žingsniai 
praeivių juos sutrypė, užpūtė - aikštėj 
statėme vėl karalystes, miestus,pasaulius iš smėlio.. 
Rudenio vakarą visa apkrito lapais ir paukščių šešėliais 

o

Suprato liūdesio ir skausmo būtinumą, 
skausme ir liūdesy pamatė prasmę gilią.
Kančioj ir liūdesy - sakydavo- širdis nežūna: 
ji myli dar tvirčiau, nors meilėj tyli.

G nežinojo liūdnas,kad,audras palikęs, 
nužengs į tylą, nykią ir beviltę.
Pamiršo,liūdnas,kad,tylon nuvykęs, 
dienon jau nebegrįš, sugriuvus paskutiniam tiltui.

Paskendo sodų glūdumoj ir alpo
jis po tamsos našta. Po svoriu jos parkritęs 
tylos kiekvieną jautė dūžį šaltą 
ir nykią prarają aplink:
sudužusių dienų šešėliai jam po kojų sviro, 
o kelrodžiai ir kryžiai nyko pakely.

Taip naktyje ir dingo jis. Alėjij numylėtas, 
svajonių ir sapnų nerealių meilužis. 
Praėjo liūdnas ir žmonių nepastebėtas, 
ir vėtroms ir audroms tylon nuūžus.

Vytautas Mačernis

SEPTINTOJI VIZIJA

Ėjau tolyn... o pamažėl artėjo ryto valandos. Nakties 
auksiniai žiburiai pavargę gęso ,

Pašiurpę paukščiai neramiai sujudo savo lizduose, 
Nuo medžių didelės bespalvės ašaros lašėjo žemėn, 
Ir ūkanotu dangumi iš lėto kopė saulė balsgana.
Ir kasdienybės šaltas spindulys
Vėl atitolino legendų ir svajų šalis.
Praėjo daug dienų.. .Tačiau širdy išlikę nuostabios le -

gendos žodžiai
Many kas vakaras suplėšo kasdienybės pančius ir varžtu^ 
Ir išsilaisvinus dvasia vėl' skrenda ten, į nuostabių šviesų 

šalis,
Kur plaukia vėjas šiltas ir gaivus

Ir aš einu per virpančių, švelnių šešėlių žemę, 
Užu savęs palikdamas sumigusius laukus ir kvepiančių 

kalvų gretas, 
Ir kylančiu širdies pulsavimu jaučiu karališkos gėlės 

artumą. 
Ir horizonte jau regiu palaimintų rytų liepsnas.
Ir vienąsyk aš grįšiu vėl į protėvių namus, ant rankų neš

damas karalių gėlę:
O pasitikt išeis išdidžios vakarų ir šiaurės gentys, 
Atvykusios į žemės laiminimo šventę.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Iš PADANGĖS MIELOS
/II spaudo* oknp. Lietuvoje ir iieirijoje/Parfnko J.P-lts,

darželiuose rė specialų ’’ledlaužį

KELIAI, MAŠINOS, 
ŽMONĖS

Per vienuoliką mėnesių 
1980 m. Lietuvoje susisieki
mo nelaimėse žuvo 53 vai
kai, 584 buvo sužaloti. Iš jų 
21 žuvo ir 218 sužeisti dėl 
vaiructojų kaltės.

Mokyklose,
vaikai nuolat mokomi eismo 
taisyklių. Visa bėda, kad tų 
taisyklių nesilaiko vairuo - 
tojai, ir jokia naujiena, kad 
daugumas avarijų įvyksta 
dėl girtumo... Kada atsipei
kės?

SUKASI,KAIP IŠMANO...
Jadvyga Simonaitienė buvo 

teismo nubausta už pinigų 
išviliojimą iš žmonių. Me
todą, sako , sugalvojusi pati . 
Už sukčiavimą ji nubausta 
4 m. ir 6 mėn.laisvės atė - 
mimu bendro režimo patai-

"STEBUKLINGAS" 
IŠRADIMAS

Dar ne taip seniai ledo bei 
apšalusio sniego krūvos 
kliudė saugiam eismui mies
tuose. Kauno technikos spe - 
cialistai suko galvas ir iš - 
rado naują būdą tvarkyti ap - 
ledėjusias gatves. Jie suku - 

H o
Sunkvežimio priekyje su

montuotame įrengime sukę - 
liami virpesiai, lyg mažy
čiais plaktukėliais. Jie atmu
ša ledo sukibimą su asfaltu. 
Vibruojantys instrumentai 
susmulkina kauburius ir nu
stumia juos į gatvės pakraš
tį. Mašina, važiuodama 4-5 
km per valandą švariai nu- 
skuta 3 metrų pločio juostą. 
Gatvės paviršiaus ši mašina 
nesužaloja.

• Labai geros ir patogios 
ledui ir sniegui tvarkyti ma-

DRUSKININKŲ,KURORTE, VITRAŽAS MINERALINIO 
VANDENS GĖRYKLOJE

DRUSKININKAI randasi dešiniajame Nemuno krante, 
apie 150 km. į pietus nuo Vilniaus ir Kauno. Apylinkėse 
daug gražiij ežerų. Temperatūra pastovi ir šilta ilgą lai-

sos kolonijoje.
Ji buvo Kauno technikumo

šinos randasi Kanadoje. Gal ką. Kasmet Druskininkuose dabar gydosi ir ilsisi daugiau 
mes čia susidėsime ir nu-kaip 80.000 žmonių. Šiuo metu veikia 5 mineralinio gy-

GYDYTOJŲ KONGRESE /Danų jumoras /

PO VIDURNAKČIO . . .
Prakeleivis, eidamas namo nakčia,pamatė gerokai 

Įdrėkusį žmogelį, viena ranka įsikabinusį į gatvės lem
pos stulpą, kita ranka gi besibeldžiantį į tą stulpą. Priė 
jęs jis ir sako beldikui: "Nemanau,kad rasit ką nors na - 
muose šiąnakt... ",

Žmogelis atšovė: "Žiūrėkit, dega pviesa antrame 
aukšte ’." /

bendrabučio valytoja, augina 
3 vaikas.Iš algelės nesusi - 
taupysi kažin ko, o niekas ir 
nepatikės paskolinti.

Ji pasakoja:
” Aš paprašiau vienos pa
žįstamos merginos, kuri gy
vena ekonomikos technikumo 
bendrabutyje, kad ji man pa
darytų įrašus taupomosios 
kasos knygelėje. Ji ir ĮrašĄ 
kad aš turiu 37 tūkst. rublių. 
Rodžiau ją žmonėms, saky
dama, kad tie pinigai yra 
man skirtas palikimas, ku
riuo galėsiu naudotis tik po 
pusės metų. Žmonės patikė
jo man ir skolindavo".

Taip ji ’’pasiskolino’’iš 
poros pažįstamų 12 tūkst. 
rublių.
, Nugirdusi, kas dar turi su
sitaupęs, sugalvojo kitą bū
dą. Ji sakėsi galinti parū
pinti be eilės kooperatinį 
butą, nes turinti Įtakingų 
pažįstamų. Viena moteris 
užsisakydama du butus, Įtei
kė gudragalvei 25 tūkst. rub
lių, o išgirdęs apie tai jos 
sūnus, kukliai užsisakė ke
turių kambarių butą, Įteikda
mas 7 tūkst. rublių.

Savo pirkėjus J. Simonai
tienė nuveždavo prie stato
mųjų namų komplekto ir ro
dydavo "būsimo buto"lan - 
gus, balkonus ir 1.1. Kaip gi 
netikėsi?

"Gudrioji" susimedžiojo 
taip net dar 8 pirkėjus.

Ši istorija, žinoma, nepa
teisina "kombinatorės" ap - 
gaudinėjimų. Taip pat ne
aišku, ką ji pati darė su tais 
išviliotais pinigais. Iš kitos 
pusės parodo, kaip desperar 
tiškai ilgai reikia laukti sa
vo eilės butui paprastam gy
ventojui... Juk jeigu būtų 
normalios sąlygos gauti bu
tą ir tokiems sukčiams ne
sisektų.

siusime kokią į Kauną?...

KUR GAUTI PLĖVELES?
Miestelių ir kaimų gyven

tojai, miškų ūldo darbuotojai 
nori įsirengti nedidelius, 
plėvele dengtus šiltnamius 
agurkams bei kitoms daržo
vėms auginti. Deja, Kėdai
nių rajono parduotuvėse plė
velių retai gauni. O yra 
žmonių, kurie kažkokiais ke
liais prisiperka gana daug 
plėvelės, Įsirengia didesnius 
šiltnamius negu leista.

Pageidaujama, kad preky
bininkai daržininkus geriau 
aprūpintų polietileno plėve
le, leistų jos nusipirkti iki 
20 kvadratinių metrų šilt
namiui apdengti.

PUOSELĖJA GYVŪNIJĄ
Vilniuje Įvyko medžiotojų 

ir žvejų draugijos konfe
rencija. Iš pranešimų pa
aiškėjo, kaip rūpinasi žmo
nės mūsų krašto gyvūnijos 
globa.

Kasmet vilniškiai medžio
tojai daug dienų praleidžia 
siatydami ėdžias, darydami 
lizdavietes, ruošdami žvė
rims pašarus. Jų . prižiū
rimuose plotuose įrengta 20 
ėdžių elniams, 1OOO- stir
noms, 250 druskos laižyklų, 
apie 600 dirbtinių lizdavie
čių. Kiškiams irgi teko 500 
ėdžių.

Žvejai per paskutinius 2 
metus tvenkiniuose išaugino 
apie 15.000 vienmečių si
dabrinių karosų, 2OOOvaivo- 
rykštinių upėtakių, Įrengė 
per 1OOO nerštaviečių.

Bu/o aptarta ir ateities 
veikla.

Pagal dabar veikiančias 
medžioklės taisykles, val
džia "puoselėja"sumedžiotų 
žvėrių kailius.29-tasis tai
syklių punktas skelbia:

” Privatiems asmenims 
draudžiama pardavinėti, su
pirkinėti ir laikyti pardavi
mo arba perdirbimo tikslais 
laukinių žvėrių kailius".

dymosi šaltiniai.
Prie šio kurorto gražios gamtos,pušynų, prisidėjo 

ir vitražistai bei skulptoriai.

JEIGU NORI NUSTOTI MUSU

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonui G.: 366—2548 (namu), 489—5391 (darbo) 
Henrikui N.: 277—7868; Dainiui L.; 768—9606;
Donaldui D.: 661-1733.
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NIKODIMAS NORI KAKAVOS
Eugenijus Ignatavičius

Lankydavos kas vasarą. Žiūrėk , jau ir traukia pa- 
vieškeliais, velkinas portfeliu su žibančia sagtim, pri - 
krautu lauktuvių. "Jau parskverniuoja šienautojas - lai
kas į pradalges", - pamatę jį, kalbėdavo vyrai. Pir - 
miausia, kaip ir pridera, pasuka Į klevais ir guobom ap
niukusią gimtinę skaidraus upelio slėny. Ten pasišvais- 
tęs dieną kitą su šake ar grėbliu, patraukia pas likusią 
giminę, kurios buvo gausiai pabarstyta per kelias para
pijas. Mat Nikodimas turėjo gerą atmintį, neišsprūsda- 
vo iš jo nė vienas, nors ir "devintas vanduo nuo kisie - 
liaus". Ilgiausiai, žinoma, užtrunka pas našles ir Ii - . 
gonius, nes ten ne tik šienavimas ar rugiapjūtė: tai sto
gas sukiuręs, tai malkos nedakapotos, pargriuvusi tvo
ra. Kaimynai tik ir gūžčioja pečiais:

- Turbūt savų namų neturi žmogus,kad šitaip...
- Turi ar keturis vaikus, žmoną, tarnybą...
- Matai, mokytas,o juodo darbo nebijo, ką tu su juo
-Tai neužmiršti,Nikodimėli? Atsimeni, kaip šakę 

laikyti?
- Žiūrėk , pūsles delnuos sutrinsi’.
- Man tai vienas smagumas ir sveikata, - švytėda

mas paperkančia šypsena, atsikerta Nikodimas ir užsi
mojęs rauna kupetą šieno.

Nikodimas iš tikro sveikas ir stiprus kaip plieninis 
virbas, žangios eisenos, lieknas, grynakūnis, nors ir 
papirosą prie progos padalina "dėl kvapo", o nuo , stip
riosios irgi burnos nesuka Į šalį.

- Ir iš kur tu toks - kaip užvestas laikrodis? - ne
atsistebi šnekiausias kaime Benderius.

- Daug vaikštau ir stiprią širdį turiu, - juokais at
sako Nikodimas.

- Tai kad motušėlė nabaš nikė, rodos, nelabai... o 
ir tėvukas neilgą amžių turėjo.

- Tai nesvarbu - reikia daug vaikščioti, ir būsi 
sveikas.

- Važiuotum atostogų prie jūros,ten, kur visi mies
tiečiai, pilvus išvertę, ant smėliuko saulutėje šyla, li
monadą gurkšnoja ir turškiasi vandeny. Aš tavo vietoj 
nevargčiau tose kemsynėse, - neatstoja Benderius.

- Dykas buvimas, ir tiek, gėda, kai visi dirba. O 
kelnes galima nusimaut ir čia - arkliai nesibaidys. Įkai
tęs drumsteli į duburkį, vanduo švarutėlis - rojų turit, , 
vaikai, tiktai nemokate jo pamatyti’. - rizena patenkintas 
Nikodimas ir vėl užsimoja šake Į kupetos galvą.

- Kaip iš arti žiūri, tai viskas kitaip ir atrodo. Pabū
tum ilgiau - pabostų. Kad ir tas pasiplikinimas saule, be
ne jau taip ir sveika? Nė velnio l - nusikeikia Benderius 
ir, suūkęs arklius, nudarda savais keliais.

Metai bėgo, ir laikas darė savo: vienus išguldė po 
bažnytkaimio liepomis, kiti savo kaulelius išnešė į sve
timus kraštus, treti iššaudė čia pat ir, sukaišioti alks
nynuose, kuždasi su žole ir medžių lapais. Kaimo mote
rys iš paskutiniųjų vėl gimdė naujas gyvybes, pucino šva
riausiu šaltinių vandeniu, statė ant kojų ir leido-Į pasau
lį tais pačiais takais.

Metai po metų pasikeitė apylinkės vaizdas: drauge su 
nykstančiom sodybom ir ištuštėjusiais laukais sumažo ir 
Nikodimo užeiga. Susiarė keliai ir kelučiai, ir jam pri-
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Du nuolatiniai baro lankytojai kalbasi. Vienas sako 
kitam: "Zinai, aš atidengiau keistą reikalą vakar. Skaity
damas mirties pranešimus dienraštyje, nustebau, kiek 
daug žmonių miršta alfabetine tvarka ’."
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NUDAŽYTAS ARKLYS
Kaubojus gėrė karčiamoje jau ilgas valandas. Tada 

nutarė joti namo. Vos išėjęs, tuojau vėl atsvyravo, rėk
damas: "Koks tipas nudažė mano arklį žaliai? Atsistok , 
pertvarkysiu tavo snukį’.’’

Ėmė ir atsistojo milžinas, ir padėjęs ranką ant pis
toleto rankenos, sako: "Aš. Ką sakei?"

Kaubojus greitai susimėtė. "Norėjau tik pranešti,kad 
dažai nudžiūvo. Galima dažyti antrą kartą".

seidavo plūktis šviežiai meliuoruotais laukais ar tiesiai 
per sėjimus, kol surasdavo upės slėny ar pamiškėj užsi
likusią sodybėlę su kiurksančia ant pamato senute, kuri 
iš susipainiojusio atminties kamuolio vos neves pajėg
davo .ištraukti bent mažą gyvą siūlelį, rišantį su gausiais 
Nikod.mo atminimais.

- Ar atsimeni mūsų ąžuolyną, kur per karą tankai 
stovėjo ? - pasilenkęs prie ausies, šnekina Nikodimas.

- Kur čia beatsiminsi. Tų ąžuolų galybė buvo, o dabar 
tuščia pagairė, - atsako sulinkusi senučiukė.

- Tu turi prisiminti - mes ten kurdavo m Jcninių ug
nį, o per sesers Agnieškos vestuves vainikus pynėm. Aš 
gi tau gerinausi,’ Elena, - mylėjau’.

- Vėjas? Tai kad rodos, nepučia, - visai apkurtusi 
nesusigaudo Elena, sprauniausia patalkių mergikė su du- 
buriukais degančiuose skruostuose. G dabar...

Nusimena Nikodemas, matydamas, kad jau nesusi - 
kalbės su savo širdies pagubda, ir, pažėręs ant stalo sau
ją saldainiukų, traukia pas kitą, o toji "kita" - tik molio 
krūvelė su stirksančiomis erškėtrožėmis ir buldozerio 
nuskalpuota obelim. Kelio galas veda pas Rozaliją, dan - 
tingą ir smagią dručkę, brolienę, kurios stambi sodyba 
užsiliko netyčia ant molio kauburio dviejų vandenų san
takoj. O ji pati, visada smagi ir romi, lyg ir nesikeičian 
ti, neskubėdama kopė Į savo kalnelį, nieko neketindama 
aplenkti, tuo pačiu palikusi visus toli. Patinka Nikodimui 
ir jauna, bet jau našlaujanti Marijona. Kur buvęs nebuvęs, 
ilgiausiai užsilaiko čia - nunikstuoja pievutes ir pakana - 
liūs, pasiskrudina saulutėj. Iš čia ir "gimtinė" netoli ,ku- 
kurią tebevadina šiuo skambiu vardu: nueis ir tupi ant ą- 
žuolo kelmo, spoksodamas į ištuštėjasį slėnį,tarsi laukda
mas iš ten pasirodančios motušės ar vienmarškinių broliu
kų, besiturškiančių ajerynuose. Kol slėny stūksojo koplyt
stulpis, Nikodimas nusileisdavo ir pakalnėn, išravėdavo 
dilgėles ir iš visų pusių troškindavo mažu fotoaparatėliu. 
Todėl ir šiemet, atsibeldęs pas Rozaliją, nors ir išvar - 

gintas kelionės, pirmiausia pasiteirauja apie namus:
- C kaip mano gimtinė?
- Milijonas metų, kai jos nėra, - klega patenkinta Ro

zalija. - Vieni brūzgynai. Ko ten ir landžioti.
- Dažų gavau - pats laikas atnaujinti statulėles.
-Statulėles? -vakarienei minkydama tešlą, nustem

ba Marė. - Taigi anais metais buliai sumaigė, kai dėdė 
nešeisi namo per ganyklas. Buvai sugalvojęs maudytis, 
ar ką.

- Negali būti, - išplečia gyvas juarias akis Nikodi - 
mas, - kaipgi jie pasiekė - šitaip aukštai Įkeltos.

- Kaip Dievą myliu, ir pats į pašonę gavai. Atsime
ni, kaip lakinom Į Biliūnus perrėžtu veidu ?

- Jūs ką nors sumaišėt - niekada nesu gulėjęs ligoni
nėje, - dar labiau nustemba Nikodimas. - Aš esu. svei - 
kas ir stiprus, nes daug keliauju.

/ bus daugiau /
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Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

16% už 90 dienų term. ind.
15% už 6 mėn. . term, indėlius 
13% už 1 melų term, indėlius 
12% už 3 metų term, indėlius 
14% už pensijų ir namųplanų, 
14% už specialias taup. sųsk.
11% už taupymo sąskaitas
6 % už čekių sąskaitas (dep.).

IMA:

17)4% už asm. paskolas

16%% už mortgičius

AKTYVAI virs 28 mil. doleriu

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 •___________ 532-3414

AKTYVAI — virš 19 milijonų

KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8
šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius 16 %
= term, indėlius 6 mėn. 15 %
E term, indėlius 1 metų 13 %
= term, indėlius 3 metų 12 %
E pensijų s-tq  14 %
E tapomąją s-tą 11 %
= spec. taup. s-tą 14 %
E depozitų-čekių s-tą 6 %
f DUODA PASKOLAS;
— asmenines nuo 17 Vi %
E mortgičius nuo 16%%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmod. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamos įvairias sąskaitos. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

KLB-nės POLITINEI, KULTŪRINEI VEIKLAI PAREMTI 
BEI LIETUVIŠKAI EGZISTENCIJAI KANADOJE IŠLAIKYTI, 
SURINKTU AUKŲ VASARIO 16-tos MINĖJIMU METU, ĮVY
KUSIŲ 1980 m. ir 1981 m. KLB-nės KRAŠTO VALDYBA 
SKELBIA AUKOTOJŲ SĄRAŠĄ:

KLB APYLINKĖS:
1980 m. -
Calgary - $ 35; Delhi-Till- 
sonburg-$14O; London-$12O; 
Rodney -$75;St. Catharines- 
154; Sudbury - $36; Thunder 
Bay -$46; Toronto- $ 1.307; 
Welland - $46.
1981 m. -
Calgary - $1OO; Delhi-Till- 
sonburg - $ 459; Hamilton- 
$225;London $180; Ottawa - 
$ 306; Rodney-$128; S.S . 
Marie —$36; St.Catharines - 
46;Toronto -$1779; Windsor 
- $265; Winnipeg- $119.

/
KLB TORONTO APYLINKĖS 
AUKOTOJAI:
1980 m. -

Po $2, - Paškauskas B. , 
Kalinskis J., Romanoff G., 
Ulickas E. ,L. N., Jagėla J., 
Balčiūnas J., Seliskas A., 
Girdauskas Z. Grinskienė 
E.,Pilipavičius L.

Po $ 3,- Vaišnoras B. , 
Valiulis J., Rovas J., Škė - 
ma S.

Po $4,- Bacevičius A., 
Pilipavičius J.J., Petrulis 
M., Dūda L.

Po $5,- Juzumas K.iiM. , 
Yčas M. .Baltaduonis J. .Na
ruševičius V., Pundžius S.
ir A„, Aušrotas V., Pade- 
binskienėB..Vikecorius V.,

Raudys P., Aperavičius K., 
ŽadeikisJ., Trukanavičius 
B., Vaidila B„, Meškauskas 
M.S.,Vilutis P.jAnskis V., 
Linkevičius Z.P., Birgelis 
J.,Klupšas A.,Rudaitis L.E. 
Melvydas A.»Vaitkus S.V. , 
Šulcas J.A., Starkulis S. , 
Valeška E., BurokasT.ir D., 
Paškauskas R. L , Valiukas 
L., Putrimas M. S.,Sku- 
ka ūks kas V.O., Dicevičienė 
R.. Walenciej E..Nokus B., 
ir M., Maziliauskas J. , 
PreibysP., Miliauskas E., 
KišonasB., Gaputis K.,Pa
lys J.
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1981 m.
Po $ 2, - Mackevičius Br., 

Jagelienė S.» Lukošius P.
Po $ 5, - Mackevičius J., 

Akelaitis V., Rovas J.,Sa - 
kus A.S., Butkienė G., Novog
L. ,Pečiulis V..Jokūbaitis A., 
Kalendra A., Zavys J., Pet - 
rulis M.,Norkus B., Pavi - 
lonis A. .Einikis L., Ražaus - 
kas O.J., Dalinda P.ir V. , 
Raudys P., Pettai D.,Jaškus 
E ..Krikščiūnas V. .Miliaus
kas E., Balčiūnienė J., Ja
gėla A., Naruševičius V. K. ,
M. F.Y., Skukauskas V. O . 
Jonikas P., Kanapka A., Ka - 
linskis J.

/ bus daugiau /
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DRAUDA
BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD

TERORAS

Mums tik legenda sako, 
kad Kainas užmušė savo 
brolį Abelį. Kodėl jis tai pa
darė ir kas prie to privedė- 
nesakoma, ir tai pagaliau 
netiek svarbu. Svarbu, kad 
šis blogio pradas įsikūnijo 
laisvą valią turinčiame žmo
guje. Neapykanta taip ir liko 
žmonijos paveldėta,temdy - 
dama ir nuodydama jo sielą.

Pilnutiniam žmogaus as
meniui šita galimybė apsi
saugoti, apsiginti, nugalė
ti kitą, būti už jį pranašes
niu, gudresniu ar net geriau 
atrodančiu, suprantama,kad 
buvo patikėta ir palikta jo 
paties nuožiūrai ir nuo - 
sprendžiu!.

Šitoji Kūrėjo suteiktoji ga
lia ir laisvė žmogui vien ap- 
sisaugojimoporeikiams, jam 
besikeliant į puikybę, surado 
sau gerą dirvą, veikiai pri
gijo, išsiplėtė, išbujojo, ap
gaulingomis vilionėmis jį 
apsvaigino. Susižavėjęs to
mis tuščiavidurėmis pavydą 
keršto ir neapykantos gėlė - 
mis, žmogus pats save su
klaidino, pasukdamas prara- 
jon ir pražūtin vedančiais 
keliais.

Pamiršus savo tikrąją 
misiją šioje žemėje, save 
laikydama labai gudria ap
sukria ir viską išmanančia 
būtybe, žmogus net nesugeba 
suprasti, kokiu iš tikrųjų , 
piktu žvėrimi yra tapęs. 
"Žmogaus žvėries" padari - 
niai visur matomi, jaučiami, 
skaudžiai išgyvenami. Dėl to 
pasaulyje yra daug skausmo, 
skurdo,nedateklių ir kančios.

Mes, lietuviai, visi be iš
imties esame to blogio netik 
gyvieji liudininkai, bet ir tų 
sužvėrėjusių, įsigalėjusių, 
kitus engiančiųtikrosios au
kos. Siekdamas tolimesnio 
įsigalėjimo "žmogus žvėris" 
ne tik kad suplanuoja ir pra
veda didžiulius, viską ryjan
čius karus, sukilimus, revo-

SIAUČIA

ro žūna nekalti ir daugumoje 
gabūs, iškilūs žmonės, ge
riausieji šios žemės vaikai.

Kas gi palaiko terorą ir 
kam jis naudingas? Nagi tie, 
kurie nori įsigalėti ir pasau- 
lį užvaldyti jėga. Matydami, 
kad jiems kitaip nelabai se
kasi, arba perilgai trunka , 
visur, kur beįmanoma, savo 
tikslų siekimui naudoja te - 
rorą. Visus tuos, kurie ne
sutinka su jų užmačiomis , 
brutališkiausiai žudo.Į lais
vai besitvarkančias šalis 
siunčia gerai paruoštus, ap
mokytus asmenis, kurie ir 
atlieka jiems pavestus tero
ro veiksmus. O juos atlieka 
taip, kad ko mažiausiai še
šėlio kristi) ant tų,kurie juos 
tam darbui pasamdė.

Negi šiandieną dar būtų 
kam neaišku, kas atsakingas 
už JAV prezidento Kennedy 
nužudymą? Kas iš šio pa
saulio pašalino anuometinį 
Jungtinių Tautų generalinį 
sekretorių D ag Hammarks- 
jbld? Kam daugiausia nepa
tinka dabartinis JAV prezi - 
dentas? Kam dabartinis Po
piežius, kaip didžiausia 
rakštis stovi skersai kelio ? 
Tai aišku, kaip diena.Šitie, 
ir į juos panašūs asmenys, 
tai pati didžiausioji kliūtis 
teroro, žudynių, tūkstančių 
kalėjimų, mirties lagerių ir 
bedievybės imperija .

Visi tie garsiosios šių 
moderniškų laikų galvažu
džių imperijos pasiuntiniai 
teroro nešėjai, skleidėjai ir 
vykdytojai, iki šiolei net ne
buvo vadinami tikraisiais 
vardais. Buvo vengiama mi
nėti, kas juos siunčia ir ke- 
no duoną jie valgo. Šitoks jų 
užglostymas tik dar daugiau 
pasitarnavo jų kėslams.Pa
galiau nutarta ilgiau netylėti, 
nes įsitikinta, kad tylėjimu 
ar pataikavimu jiems, nieko 
atsiekti negalima.

Šiandieną įsisiūbavęs te-

Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6
VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 2 4 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Dresher-Barmkat INSURANCE AGENCY LTD.

Vitq rūfhį’drauda • VALTERIS DREiERlS
233-3334 - 231-2861 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

ĮNSURAHCe * Komerciniai
533-1121 Walter Dauginis 822-8480

Insurance Agency Ltd. 
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

Simons
Travel Service 

LIETUVA - 
II dienų

Birželio 8 - 22,
Vilnius, Kaunas, Trakai, Druskininkai, Anykščiai, Rumšiškės

13 DIENŲ
Gegužes 14 — 28
Liepos 9 — 23
Rugpjūčio 13 — 27

SU GIMINĖM
Gegužės 28 — birželio 11 
Liepos 23 —• rugpjūčio 6
Rugsėjo 3 — 17

Sutvarkome iškvietimus vizitui Į Lietuvą ir iš Lietuvos 
Nuperkame Lietuvoje giminėms automobilius.

Smulkesnių informacijų teirautis:
TORONTO .... tel: (416) 537-3060 arba 532-8772
MONTREAL.... tel: (514) 669-8834
CHICAGO .....tel; (312)673-5391 arba 654-4238
TELEX ............tel: 06-986-766 TOR

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2 
( Kelionlų biuro registracijos Nr. 183596 1

V Bačėnas
1551 Bloor St. W.
T oronto , Ont.
M6P 1A5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti: 
Tel: 533 - 3531

liucijas, kerštą bei neapy
kantą kitiems, pareikalaujan
čius nepaprastai daug nekal
to kraujo, kančių, bet dargi 
nuolatos skatina,palaiko,ug
do terorą. Nors iš šalies 
žiūrint, šis nesibaigiantis 
blogio reiškimasis neatrodo 
taip žiaurus, kaip karai ar 
revoliucijos, tačiau nuolati
nėmis ir skaudžiomis pasė
komis jis nemažiau veiks - 
mingas ir nuostolingas už 
patį karą.

Visais laikais nuo tero-

roras siaučia plačiai ir 
tarptautiniu mastu. Jo orga
nizatoriai, kurstytojai, palai
kytojai ir skleidėjai užė
jo ant tokio kelio, iš kurio 
jiems sugrįžimo, atrodo,nė- 
ra. Jei jie sustos- imperi
ja ims byrėti.

Ar dar ilgai žmoniją var
gins teroro veiksmai? Ste
bint dabartinę,tiesiog dės - 
peratišką jų veiklą, aiškiai 
matosi ir jų pasirinktojo ke
lio pabaiga...

Iondon,ont.
GLAUDESNI RYŠIAI SU 
KAIMYNAIS

Londono lietuvių Šiluvos 
Marijos parapijos choras š. 
m. birželio mėn. 7 d., sek
madienį lankėsi Mississau - 
gos mieste/prie Toronto/ ir 
Anapilio lietuvių bažnyčioje 
giedojo per iškilmingas Sek
minių mišias.

NedideliamLondono lietu
vių chorui, kuriam vadovau

KERAMIKĖ V.BALSIENĖ 
GRAŽIAI PASIRODO

Keramikė Valentina Bal
sienė, jau kuris laikas reiš
kiasi originalia savo kūryba, 
geru keramikos technikos 
apvaldymu. Prieš porą mė
nesių, pakviesta atvykti su

LATVIU, VAIKAI 
ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS

SI

savo keramikos darbais į 
Bostoną Lietuvių Tautodai
lės Instituto Bostono Sky
riaus iniciatyva. Ji ne tik 
atvyko su labai vertingais 
darbais, bet ir supažindino 
publiką su keramikos isto - 
rija, įdomiai ją patiekdama.

MOKSLO METŲ,GALE

ja jauna muzikė RitaVILIE -
NĖ, tai buvo tolimesnė iš-
vyka, mezgant glaudesnius 
ryšius su didžiule lietuvių 
parapija . ir be to, turbūt, 
pirmas kartas teko giedoti 
didelėje bažnyčioje,kur per 
mišias buvo virš 400 tau
tiečių. Bet, kaip teko patirti 
lanapiliškiai labai teigiamai 
ir maloniai vertino londo- 
niškių giedojimą. Daug kas

londoniškius sveikino ir vi
si pabrėžė, kad ir mažosios 
apylinkės gali kai ką ir net 
naujo didžiosioms parapi
joms duoti.

Anapilio bažnyčios cho
ristai, kuriems vadovauja 
komp.Stasys Gailevičius.la
bai gražiai londoniškius pri
ėmė ir vaišino. Jis,dėkoda
mas už atsilankymą, džiau
gėsi, kad ryšiai tarp tautie - 
čių vis stiprėja. Anapilio 
parapijos choras labai ma
loniai prisimena lankymąsi 
Londone.Jis sakė:"Mus jun
gia mažiausia du dalykai : 
lietuvybė bei jos išlaikymas 
ir bendras Anapilio ir Lon
dono parapijų klebonas kun. 
J.Staškus".

Diena pasitaikė labai gra - 
ži. Londoniškiai, nors ir su
korę apie 400 kilometrų , 
išvyka buvo labai patenkinti.

L. E-tas

■ L 
R

■p y.> v ■

NAUJOJI KLB LONDONO 
APYLINKĖS VALDYBA

Visuotiniame KLB Londo
no Apylinkės lietuvių Susi
rinkime išrinkta nauja Apy
linkės Valdyba:M.Chainaus- 
kas - p-kas, A.Petrašiūnas 
-sekretorius, R. Vile mb re te
tas- iždininkas, G. Mačienė 
ir S. Baliunienė- socialinių 
reikalų ir parengimų vedė
jos, R.Genčius ir R. Baliu - 
naitė - jaunimo atstovai.

Kultūriniams ir švietimo 
reikalams vadovaus p-kas 
M.Chainauskas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



liamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 

i si kūrės nuosavuose namuose —

R K

HAMILTONO LIETUVIU

kviečia visus lietuvius pasinaudoti teikiamais patarnavimais

830 Main St. East 
L8M 1L6 

Tel: 544-7125

KREDITO
KOOPERATYVAS

TALKA

MOKAME UŽ: 
depozitui (P.C,A) 
santaupos ’.1
term, depoz. 1 m. 
term, depozitus 3 m. 
rcg. pensijų fondo 
90 dienų depozitus 1 4 Yr %

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 10 iki 5 vai., 
nėrv.tad.cniois nuo 10 iki 7 vai., iesradiemois nuo 9 iki 12 vai.
Liepos • rugmūčio men ir prieš ilgus sovoitgolius šeštadieniais uždaryto.

PALAIKYKIME IR REMKIME SAVAS ĮSTAIGAS

MAIRONIO SAULIŲ 
KUOPA

Maironio Šaulių Kuopa Ha
miltone yra veikli i. Pasku
tiniame posėdyje aptarė a - 
teities planus. Taip pat pa - 
skyrė "NL" savaitraščiui 
$ 25, - auką.

HAMILTONO PENSININKŲ. 
NAMAI RUS REALYBĖ

Ne svajonė, kurią atrodė 
bus sunku Išgyvendi nti, bet 
jau artėjantis prie realybės 
pensininkų namų projektas 
nudžiugina ne vieną lietuvį.

Šiuo metu svarbiausias 
reikalas-užpildyti pareiški -

st.catharines
SLA 278-OJI KUOPA VEIKIA

Didžiausia nariais ir stip
riausia finansiniai organiza
cija yra SLA (Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje). Šios 
organizacijos narių yra ir ki
tose valstybėse, jų tarpe ir 
Kanadoje. Viena tokių kuopų 
yra ir St. Catharines mieste 
— SLA, 278-oji Kuopa. Savo 
25-kiųmetų veikloje ji atliko 
svarbių ir lietuvybės kultū
ros darbų. Ji remdavo finan
siniai Šeštadieninę Mokyklą, 
skautus, tautinių šokių grupę 
"Nemunas”, eilę metų ruoš
davo Klaipėdos atvadavimo 
minėjimus, Naujus ; Metus, 
gegužinę. Sulaukusiam nariui 
50—60 metų amžiaus — su- 
ruošdavom balių. Tokiųpa- 
gerbimų balių buvo net 16.

Laikui bėgant, ir mūsų278 
—toji Kuopa sumažėjo šiek 
tiek nariais. Vieni iškeliavo 
amžinybėn, kiti Taupomajai 
Apdraudai 10-20 pasibaigus, 
pinigus atsiėmė, o nauji įsto
ti į lietuvišką organizaciją ne
drįsta. Daugiausia vargina 
Kanados Kuopą nepastovus 
pinigų skirtumas, bet SLA, 
Centrui padedant, ir šį darbą 
pusėtinai gerina, ir kas tik
tai į Kuopos Valdybą kreipia
si, gauna malonų atsiliepimą.

kelnes 
pristatant 

ir atsiimant 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
365-7146
7661-A CENTRAIS

365-1143
495-90e rue. Lasalle

766-2667
2955 ALLARD

1981. VI., 19

FUNERAL HOME

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 1 5 % 
asmenines paskolas 16%

6% 
12%% 

13%
1 2 %
1 3 % Nemokama gyvybės ir asm. paskalų drauda. 

Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.

mus žmonių, kokių butų pa
geidautų: kokio dydžio, ko - 
kiomis sąlygomis ir 1.1.

Blankų užpildymas- nuo
monės pareiškimas neįpa - 
reigoja Pensininkų Namuose 
apsigyventi ar užpirkti butą. 
Žinios taip pat bus laikomos 
konti de nei ali ai.

HamiltonoPensininkų Klu
bo nariai tuos blankus gaus 
paštu, kiti suinteresuoti gali 
kreiptis i Pensininkų Klubą.

Statybos komitetas buvo 
sudarytas prieš porą metų 
iš:IL.Skripkutės, A. Patam - 
šio, B.Krono, A.Šilinsho, A. 
Jankūno.

Štai ir praėjusiais metais , 
Vienuolyno pastatą remon
tavo, ir Komiteto prašymą 
išpildė, ir iš savo iždo Kuo
pa prisidėjo auka.

Šios Kuopos susirinkimas 
įvyko š. m. birželio 3 d. , 7 
Southwood Dr. p. p. Polgrimų 
patalpose. Po V-bos ir Revi
zijos Komisijos pranešimų ir 
diskusijų buvo išrinkta SLA, 
278-tds Kuopos -Valdyba: A. 
Ališauskienė -p-kė, P. Pol - 
grimas - fin. sekr. , K. Jonu
šas - sekr. , M. Sauka - ižd. 
Kai kurie gyvai dirba valdy
boje nuo pat 278-tos Kp. įsi- 
steigimo. Garbė ir sėkmės 
jiems visiems.

Revizijbs Komisija: K. Jo
nušas ir P. Baronas; dakta - 
ras kvotėjas - dr. V. Tamme- 
magi.

Susirašinėjimas su kuopos 
ir kitomis organizacijomis 
vyksta per fin. sekretorių , 
adresu 7 South wood Dr. , St. 
Catharines, Ont., Canada L2M 
4M5. Tel: 934-5053.

Kas norėtų daugiau žinių , 
ar į SLA, 278-tą Kuopą įsi
rašyti, prašau kreiptis virš 
minėtu adresu ar telefonu, 
arba ir pas kitus Valdybos 
narius.

SLA, 278-tos Kp. Kor.

floridą
VEIKLI AKTORIŲ GRUPĖ

LB St. Petersburgo apylin
kės vaidintojai kovomėn. 28 
d. Juno Beach, pakvieti vietos 
LB apylinkės pirm. Ir. Mano- 
maitienės, suvaidino links
mą komediją "Uošvė į namus 
tylos nebebus”. Tą pačią ko
mediją kovo mėn. 29 d., kvie - 
čiami . Miami šaulių, kuopos, 
tie patys vaidintojai palinks
mino gausiai susirinkusius 
žiūrovus Miami Lietuvių klu
bo salėje. Vaidino: E. Kra
sauskienė, A. Mateika, S. 
Vaškienė, St. Vaškys ir E. 
Vizbarienė. Režisorius S. 
Velbasis.

Reikia pažymėti, jog abie
jose kolonijose vaidintojai bu
vo labai gražiai priimti ir 
pavaišinti, gi Juno Beach vi
si aktoriai ir režisorius ap
dovanoti gėlėmis.

LB apygardos pirm.K. Gim
žauskas Juno Beach pasibai
gus vaidinimui trumpai nupa
sakojo : LB . St. Petersburgo 
apylinkės vaidintojui būrelio 
įsikūrimo istoriją. Kovo mėn. 
29 d. Miami Lietuvių Klube 
pietų metu, kalbėdamas įvai
riais LB klausimais, pabrė
žė, jog ir Miami lietuviams 
reikėtų suorganizuoti LB-nės 
apylinkę.

Bernardas Brazdžionis

- MANO PROTĖVIU ŽEME

Tu viena mano laimės ir džiaugsmo sapnuos,
Tu viena mano kryžkelių vingiuos liūdnuos,
Tu viena mano saulė rytojaus dienos,

Mano protėvių žeme.
Z <

Atiminimuose lankos ramunių baltų,
Senos pilys prie Nemuno seno krantų,
Baltija ir augštaičių pagojai - tai tu,

Mano protėvių žeme.
.-rjf.;2u-:ov o.vnH -alGhucv ~ ''-'Y i-
Ir bitelių dūzgimas baltam avily,
Įr piliakalnių, alkų ramybė tyli,
Ir žiema, kaip mirties baltas takas, gili

Mano protėvių žemėj.

Nenumirus po piktojo gruodo ledais, 
Nesukniubus po sielvarto upės krantais, 
Puoškis, puoškis pavasario jauno žiedais,

Lietuva, maho protėvių žeme’.

MONTREALIO SKAUTŲ KAZIUKO MUGĖJE :

« Graži atvelykio vakaronė 
klubo buvo suruošta balan - 
džio 25 d. Atsilankė apie 150 
žmonių, kurie vakarą links
mai praleido prie geros šo
kių muzikos. Be to, čia atos
togaująs akt. K. Gricius vaka
rą paįvairino, . nuotaikingai 
padeklamuodamas "Švitrigai
los priesaiką", B. Sruogos , 
ir "Pareiškimų pareiškimą", 
K. Binkio. Skanią vakarienę 
paruošė klubo šeimininkė M. 
Juodi enė.

• Klubo jaunimo tautinių šo
kių "Banga” šokėjai gegužės 
3 d. šoko June Beach, gegu
žės 9 d. — Daytona Beach , 
gegužės 1O d. — St. Peters- 
barge Lietuvių Klube ir gegu
žės 24 dienos savaitgalyje — 
Disney World.

o Motinos dienos minėjimas 
įvyko Lietuvių Klube gegužės 
lOd. sekmadieninių pietų me
tu. Programą išpildė klubo 
choras ir tautinių šokių gru
pė "Banga".

Ši grupė gražiai pasirodo 
nebe pirmą kartą.

• Birželio mėnesio skaudžįų- 
jų įvykių minėjimas ruošia
mas birželio 14 d. Lietuvių 
klubo salėje. Tą dieną už nu
kankintus ir kenčiančius lie
tuvius Šv. Vardo bažnyčioje 
bus atlaikytos pamaldos.

PADĖKA
Mūsų, mylimai motinai

NIJOLEI SIDERAVICIŪTEI - AKSTINIENEI 
mirus,

reiškiame nuoširdžiausicį padėka^ Tėv. J. 
KUBILIUI už apeigas ir palydėjima_ į, kapines , 
Seselei TERESEI už giedojimą pamaldų, metu ir 
visiems draugams uz išreikštų. uzuojauta^Sv. Mi
šių, aukomis, gėlėmis , spaudoje ir prisidėjimu 
prie Montrealio Jaunimo Ansamblio GINTARO 
plokštelės išleidimo Fondo.

Jūsų^nuoširdumas musų sunkioje valandoje 
nebus niekad pamirštas —

Silvija AKSTlNAITE-STASKEVlČlENĖ, 
Vukas AKSTINAS, ir ŠEIMA i

VYRESNIEJI .....

MONTREALIS MINĖJO BIRŽELIO TRĖMIMUS

Š.m. birželio 11 d.,ket
virtadienį, Kanados Baltų 
Federacija surengė 40 m . 
nuo pirmųjų masinių Bir
želio Trėmimų iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos sukak
ties minėjimą.

Šis tragiškas jubiliejus 
buvo paskelbtas ir Mont
realio "The Gazętte" dien
raštyje., /Tą patį būtų rei
kėję padaryti ir "La 
Presse"/. Šiemet minėji
mui vadovauti išpuolė lie
tuviams. -

Vainikas žuvusiems bu
vo padėtas Domihijos Skve
re prie Nežinomo Kareivio 
paminklo,Montrealio mies
to centre, dalyvaujant tau - 
tybių organizacijoms su vė
liavomis ir dideliam bū
riui žmonių.

Po to vyko ekumeninės 
pamaldos Mary Queen of 
the World Katedroje.

Pamaldose kiekvienos
tautybės atstovas pasakė LIO mėn. 21 d. L.K.Min- 
savo specialią maldą gim- daugo Šaulių Kuopa rengia 
tąja kalba. Lietuviškai ir JONINE S, PETRŲ-POVILŲ , 
prancūziškai Tėv.kun. J.Ku- 1x21 Web- Tėv» Jono KUBP 
bilius SJ., anglįškai-Arunas LIAUS pagerbimą 12 vai. , 
Staškevičius, latviškai ir A V parapijos salėje. Žada 
angliškai -Rev.Arturs Voit- nepamiršti nei Jonių- Jani- 
kus, estiškai ir angliškai-H . Šilti pietūs, baras. Me - 
Altosar. ninėje dalyje - A V Oktetas .

Giedojo AV Vyrų Oktetas, 
vad. muz.Aleksandrui Stan
kevičiui, Estų Mišrus Cho
ras- dir.KarlJ.Raudsepp.. 
Pastarasis ir akomponavo 
giedojimui.

Sugiedoti visų trijų tautų 
himnai. Užbaigiant, KLB 
Montrealio Apylinkės Val
dybos p-kas Vincas Pie- 
čaitis tarė žodį ir pakvietė 
užbaigti iškilmes Kanados 
Himnu.

Sukakties proga buvo pa
ruošti ir dalinami informa
ciniai lapeliai anglų ir 
prancūzų kalbomis.

Malonu ir svarbu,kad at
silankė ir kitų tautybių at - 
stovai ir bendrai- didelis 
skaičius dalyvių. e.

JONINĖS, JONŲ, PETRŲ,
IR POVILŲ,PAGERBIMAS

Primenama, kad BIRŽE-

1 psl
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1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5627

KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont

MEMBER

REALTIES CORP.DANPAR

Dr AO. JAUGELIENEDr J MALISKA

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

'4

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LEONAS 
SALES

G V RE C K AS 
HENAOER

Portraits
Weddings

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 
ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI VELTUI

Paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $ 10,000.'

Jonas LEDZINSKAS su 
pirmuoju šių metų laimikiu

• Dr„ STYRAITE Rima,ap
sigyvenusi Toronte, lankėsi 
Montrealyje,kur išbuvo apie 
savaitę laiko,,

Did ei 
Vasaros 
Taisau i

Suite 504
, H2Y 1B7

DUODA PASKOLAS

• MORKŪNAS Antanas su
sirgo ir paguldytas į Royal 
Victoria Ligoninę.

PAKRAUNA, SURIJA, NUVEŽA

ŠV.KAZIMIERO PARAPIJOS 
CHORAS ATOSTOGAUJA

Choras, giedojęs 11 vai . 
pamaldoms po birželio 7 d. 
iki rudens atostogaus. Sėk
mingai šiam Chorai vado
vauja ir diriguoja kun.M.Mi
lox .

Montreal 525-8971
Brossard 678-2951

TONY LAUR/NA/77S

• PAUKŠTAITIS Pranas 
praleido keletą dienų Ottą- 
woje5 lankydamasis pas sūnų 
ir jo šeimą.

5449 RUE ST-ALEXANDRE 
SUITE 6OOA

Kailių siuvėjas-

445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel.: 273-9181 .............Namu : 737-0844.

• S.ir I. TAUTERAI, buvę 
montrealiečiai, dabar jau 
kuris laikas gyvena St. Cat
harines. Jie atvyko kelioms 
dienoms į Montreal} pasitik
ti savo giminės. Jie buvo 
apsistoję pas M.ir J.Ado
maičius.

PAYETTE & S/MMS SPAUSTUVĖ,'KURIOJE SPAUSDINAMAS MUSU,LAIKRAŠTIS
. . ‘NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

VINCAS PIEČAITIS
Nekilnojamo Turto Patarnavimas Montrealyj e 
Investacijos JAV ir Kanados provincijose

IEŠKOMA
PATIKIMA MOT ERIS-KOMP A- 
NIJONE 3 0 METU MERGINAI, 
GYVENANČIAI 6 MĖNESIUS 
MONTREALYJE, KITUS 6 - 
FLORIDOJE; GEROS SĄJ-YGOS

Kreiptis Tel: 935-7375

TRANS-QUEBEC SIDINGS L T. D 
ALIUM1NIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI. 
APKALIMAI ALIUMIN1JUM. PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS 

DARBAS
SAVININKAS: John OSKOWlCZ
B499rue Grouard. St. Leonard,. HI F 2M5 
Tel: 321-1975

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

• MCNTVILAITE Rūta,Ge
nutės ir Prano Montvilų 
dukra, dirbanti "Market 
Reaserch"A. C „Nielsen Co. 
yra perkeliama į Toronto 
skyrių, kur turės dirbti su 
kompiuteriais.Išvyksta ne
trukus.

• Sol.CAPKAUSKIENEGina 
lankysis Chicagos Lietuvių 
sukaktuvinio-25-ojo- pasta
tymo n LlTUANI premjero
je. Besiruošiant išleisti so
listės naują plokštelę,jos iš
leidimui paremti bus su - 
ruoštas specialus koncertas 
Lemonte birželio mėn.27 d.

Pranešu visiems, kurie mėgsta pasiskaityti knyga., kad L,K 
Mindaugo Saulių.Kuopos bibliotekoje yra naujų lietuvišku, taip 
pat ir angliškų.knygų. Primenu, kad biblioteka veikia sekmadie
niais nuo 10:30 iki 12:30 vai,Knyga yra duodama pasiskaityti ne
mokamai. Prašau užeiti Į biblioteka ir pasinaudoti šia proga !

LK Mindaugo Saulių Kuopos bibliotekos vedėja 
. Š. Aldona SUTKA1T1ENĖ

D. N. BALTRUKONIS
IMMEtIBLES - CLAS1C INC.

NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
P AT ARN AVIMAS-PIRK1MAS-PARDAVIMAS

Ji yra baigusi McGill U - 
te psichologiją. Po to mo
kėsi komercijos vakari - 
niuose kursuose.

Tonys Photo Studio
Portraits
Manage
Passeport Passport
Commercial Commercial

Nekilnojamo Turto 
Asmenines ir 
Prekybines.

Tel . Bus: 482-3460
Res: 366-704 1

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDIMO AGENTŪRA 

6695 — 35th Avenue, Montreal Hl T - 3 A 6

TEL. 727 -3 120 Namų 376 - 378 1

VIENGUNGIUI 
reikalingas kambarys šeimoje. 
Skambinti NL redakcijai 

Tel. 366-6220

3 10 VICTORIA AVE SUITE 409 
MONTREAL. P. Q. H3Z 2M9

14 140 St. Catherine West 
Suite 600 , Montreal , P, Q, 

Tel. Bus;. . 866-8235 
Namų: 488-8528

B. C. L.
Suite 205 

866-2064.

ADVOK ATAS

ROMAN J. 1ŠGANAITIS ■ b c.e Komercinio privataus turto, automobilių 
atsakomybės, gyvybės draudimas

AqentQro v e i k i o n u o 1 945 pi.

notare

RŪTA POCAUSKAS
Du Domaine, lie Perrot, Qee, H7V5V6 

Res. Tel: 453-9142

MOKA UZ:
Term. ind. 1 m.......... 15%
Gerti fi kotai ..............  16%
Spec. Taup. s—tas... 14% 
Taupymo s—tas ....... 11% 
su apdrauda iki $2000.
Čekius—tas.............. 6%

notaras

J. BERNOTAS
3 Place Ville Marie, Suite 627 Montr 
Tel : ( 5 14) 87 1-1430.

MONTREAL. QUEBEC 
H3A 2G6 TĖL 288-9646

ADVOKATAS

VICTOR E. RUDINSKAS 
B. EnS., M. Enp. L. L.B., B. C? L.

4701 Bannantyne, Verdun (kampa* 2—nd Ave. ) , Que. H4G 1E6 
Tel. Bureau: 769-8824 ; Recldence: 366-6245

DĖMESIO ŽUVAUTOJAMS
BASKO TONG EŽERAS - STURGEON LODGE puiki 
žuvavimo vista, Svarios kabinos, baras, laivai, 
motorai, Žuvelės I

Užsisakykite vietas — STURGEON LODGE 
Box 119, R. R. 2 
Maniwoki. Que.

/___________________ Tel. (819)449-4355.

pasirinkimas
laiku saugoj imas ( Slot ©fje) 

r c mo d e I i u o j u
parduodu

treat west 
automobile
PONTIAC • BUICK • ASTRE

* NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 
IR NAUJU. AUTOMOBILIU.

* NETIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI

* MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI IR S U 
IŠIMTIMI JUMS, PASITARNAUS-!

* UŽEIKITE! .g ĮTIKINKITE!
-PASINAUDOKITE!

PASIKALBĖKITE SU
MenagerUu Leo GURECKAS

munt/eetreti! weft

11 WESTMINSTER SOUTH 
(At the end of Sherbrooke Street West). 489-5391

Dr. A. S. POPIERAITIS
B. A. M. D. C. M. M. Sc. L. M. C. C. F. R. C. S. ( c) 
MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sher brook St.’ 
Suite 215, Montreal , P Q. Tel. 931—4024.

JAUNIESIEMS LITO
NARIAMS-EKSKURSIJA J 
BEISBOLO ŽAIDYNES

Primenama, kad jaunieji I 
LITO nariai nuo 8-18 m. a m- 
žiaus paskubėtų užsiregis- 
truoti LITE ir pasiimti bi- 
lietus į Olimpiados stadijo - 
ną Beisbolo žaidynėms, ku- 
rios įvyks LIEPOS mėn.l d. JAU UŽBAIGTAS

Gautų bilietų skaičius yra ________ _
ribotas, taigi-paskutiniam a- H 
tėjusiams- kaulas...

1410 Gu.v St., Suite 

Montreal , P . Q.
Tel. Bus.: 932—6662
Namų: 737-9681

J.P. MILLER
168 Notre Dome 
Tel: 366—2063 h

1465 De Seve 
Pirm. Antr. Tree 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

M.CUSSON R.GENDRON 
VAISTINĖ

Atidaryto kasdien n u o 9 a. m Iki 10 p. r 
Šeštadieniai*: nuo 9 a. m. iki 9:30 p. 
Sekmadieniais: nuo 10 a. m. iki 9:30
GREITAS , NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

76 26 Central St. Ville LaSalle, P
Tel : 366 -974 2 ir 365-0 505

G I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBft • OYVYBft 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
390 7 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL. P. Q.

LITAS

Wo-

wow*

MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

8

8
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