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FEDERALINIAI RINKIMAI

Ministeris pirmininkas Pierre Elliott Trudeau

BENDRUOMENYBĖS

DIDŽIUMOS VYRIAUSYBE 

^KANADOJE

Šį pirmadienį, liepos 8; d.
Kanados rinkimuose laimėjo 
didžiumą Liberalų partija su 
Pierre Elliott Trudeau prie
šakyje.

Nedažnai taip pasitaiko, 
kad krašto vyriausybė, būda
ma mažumoje ir gavusi ne - 
pasitikėjimą parlamente , rin
kimuose išeitų su didžiausiu 
mandatu.

Liberalai 1972 m. rinkimuo
se buvo gavę 109 iš 264 vie - 
tų. Šiuose rinkimuose Libe - 
ralai gavo 140 vietų.Opozici
ja- Progresyvūs Konservato1- 
rlal su Stanfield priešakyje - 
turėję 107. tegavo 95 vietas. 
Nauji demokratai, turėję 31- 
gavo 16 vietų. Social Kredi - 
tįstai, turėję 15, gavo 12 vie - 
tų, ir 1 vieta teko nepriklau
som tems, kurie buvo turėję 2 
vietas.

—linkimuose iš tu rinčių ji 
teisę balsuoti, dalyvavo ne 
95,7%, kurie pasiskirstė: 
43% už Liberalus,35% už P. 
Konservatorius, 16% už NDP 
ir 5% už Soc. Kreditistus 
ir 1% už Nepriklausomus.

Rezultatai nustebino visus, 
ir pačius Liberalus...
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JUNGTINIU AMERIKOS 
VALSTYBIŲ , 

NEPRIKLAUSOMYBES 
DIENA

Liepos 4 d., Ketvirtadienį 
JAV-bės atšventė nepriklau - 
somybės šven,tę be preziden
to Washingtone. Prezidentas 
Nixonas iš Jaltos- Brežnevo 
vasarvietės tiesiai parskrido 
į savo vasarnamį Floridoje .

Šioje kelionėje į Maskvą , 
prezidentas parodė daugiau 
nuovargio žymių negu kitose. 
Jį varginęs ypač kraujo kre
šulys kojos venoje, kuris da
bar stabilizavosi.

Būdamas prie Jodosios Jū
ros ilsėjosi ir vasarotojams 
nepasirodė. Amerikos spau
dos ir televizijos korespon - 
dentai skundėsi,kad jie su - 
mokėjo aukštas kainas 
nakvynes ir susisiekimą, 
buvo varginami sovietų 
paskos sekiojimu -

už 
ir 
iš

PRASIDĖJUS KARUI - 
PASKOLA,

BAIGIANTIS - DOVANA
Prasidėjus rudenį karui 

tarp Izraelio ir arabų,Izra - 
eliui JAV-bės suteikė 2, 2 
bil. dolerių paskolos ginklams 
ir pan. Dabar iš šios sumos 
jau nurašė 1,5 bil. dolerių. 
Galima spėti, kad Izraelis

PRANEŠIMAS

Lietuviu Žurnalistų Sąjungos 
Vykdomųjų Organų rinkimų 
reikalu:

Šių 1974-jų metų rudenį 
turi būti Išrinkta nauja LŽS 
Centro Valdyba, Kontrolės 
Komisija ir Garbės Teismas, 
nes visų šių organų trejų me
tų kadencija baigiasi.

skolindamas is, tokį JAV-bių 
geraširdiškumą nujautė...

PALEIDO I LAISVE 
GENEROLĄ

Paleido į laisvę generolą 
Grigorenko, kuris ne tik so
vietuose gerai žinomas kaip 
karo veteranas, apdovanotas 
dviem Raudonosios Žvaigž - 
dės ordinais, bet ir laisvam 
pasauliui, kaip gabus ir nar
sus kovotojas, ginant savo 
kraštą. Spėjama, kad jo pa — 
leidimui turėjo įtakos numa
tyta Nlx ono viešnagė.

Paskutiniu metu žymusis 
veteranas buvo,kaip spėjamą, 
neteisėtai laikomas psichiat
rinėje ligoninėje, ir jokios 
ankstyvesnės pastangos jį pa
leisti rezultatų nedavė.

SURADO PROGAS PABĖGTI
Pasisekė pabėgti iš garsio

jo Bolšoi Baleto trupės rusų 
šokėjui Michail Barlčnikov, 
gastrolių metu Toronte. Jis 
yra geriausias Leningrado 
Kirovo baleto šokėjas. Spek
takliui pasibaigus, jis sus - 
pėjo įsėsti į kitą automobilį* 
kuris jį nuvežė kur reikėjo .

Šokėjas yra laimėjęs ke - 
lias tarptautines šokio varžy 
bas. Jis yra 26 m.amžiaus.

Muzikas Aloyzas Jurgutis, 
šio pavasario pabaigoje, lai
mingai pasitraukė iš ekskur
sijos Jugoslavijoje ir perėjo 
Italijos sieną. Šiuo metu ga
vo italų vyriausybės globą.

A. Jurgutis buvo žinomas 
Vilniaus Konservatorijos 
dėstytojas, chorų dirigentes, 
o taip pat ir retų lietuvių mtr 
zikos kūrinių tyrinėtojas.

Muzikas yra kilęs iš Lau
kuvos, kur jo tėvas ilgus me
tus vargonininkavo;35 m.amži.

Nomlnacinė Komisija, 1974 
metų birželio 25 d. sūsirin - 
kusi posėdžio, nutarė:
* a/ kandidatus į naują Cen
tro Valdybą nominuoti tik iš 
Čikagoje bei jos apylinkėse 
gyvenančių LŽS narių;

b/ kandidatus į naują Kon - 
trolės Komisiją nominuoti ttk 
iš Toronto bet jo apylinkėse 
gyvenančių LŽS narių;

c/ kandidatus į Garbės 
Teismą nominuoti ttk iš Los 
Angeles bei jų apylinkėse gy
venančių LŽS narių.

LŽS Įstatai reikalauja, kad 
būtų nominuojami nemažiau 
7/septyni/ kandidatai į LŽS 
Centro Valdybą, nemažiau 4 
/keturi/ kandidatai Į Kontro
lės Komisiją ir nemažiau 4 
Aeturl/ kandidatai į Garbės 
Teismą.

Nominacijų laikas praside
da su šio pranešimo data Ir 
baigsis 1974 m. rugsėjo 1 d . 
Su kandidatų pavardėmis rei
kia atsiųsti Ir jų pasirašytą 
sutikimą kandldatuotLKandl— 
datai, nedavę raštu sutikimo 
būti renkami, arba pasiūlyti 
po 1974 m. rugsėjo 1- mos 
dlenos/pašto antspaudo vė - 
1 įausta data/, bus automatiš
kai diskvalifikuoti.

Kandidatus siūlant, rašyti 
sekančiu adresu:

Alfonsas Nakas 
1668 Bowers Ave. 
Birm Ingham, M i. 48008 
USA

Detroitas, 1974 m.birželio m 
26 d.
LŽS Vykdomųjų Organų no - 
minaclnė komisija: 
Vladas Selenls, pirmininkas 
Alfonsas Nakas, sekretorius 
Jonas Gaižutis, narys
RUOŠIAMAS ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIU.STUDENTU SAJUN - 

GOS SUVAŽIAVIMAS ’ ’
Lapkričio 28—31 dienomis, 

yra ruošiamas Šiaurės Ame
rikos Lietuvių Studentų Są
jungos suvažiavimas Toron-

Šiaurės Korėja nuskandi - 
no Pietų Korėjos karo laivą 
su apie 30 žmonių įgulos.Į 
Pietų Korėjos protestą, Šiau 
riečiai aiškinasi, kad laivas 
buvęs provokacijos tikslais 
įplaukęs į Š.Korėjos pakraš
čius.

Tragišku birželio įvykiu minėjime Otavoje. Prie Lietuvos 
tautinės vėliavos Ladas GiriGnas su palydovėms — Regina 
Čeponkiene ir Kristina Brazlauskaite.

Nuotrauka B. Čeponkaus.

kraštuose. Savo pamokslą 
baigė paguodos žodžiais ir 
viltimi į geresnį rytojų.

Koncertinę dalį išpildė es
tas baritonas iš Toronto Avo 
Kittask (šiuo metu dainuojąs 
su Canadian Opera Company), 
latvė vargonų melsterė Anita 
Run dans, Otavos ukrainiečių^ 
bažnytinis choras, ir otavie- 
čiams jau gerai pažįstama 
solistė Gina Čapkauskienė iš 
Montreallo. Solistė Čapkaus
kienė, kurios pasirodymai 
Otavoje visuomet būdavo šil
tai priimami, šį sykį viršijo 
save. Puikiai skambantis ir 
turtingas balsas keturių auto
rių kompozicijų Išpildyme 
sudarė didžiausią pasigėrėji
mą klausytojams. Ypatingai 
gražiai buvo išpildyta arija iš 
Randelio oratorijos "Joshua" 
ir K. Budriūno "Sveika Mari
ja".

Pamaldos baigtos vėliavų 
Išnešimu. Po pamaldų šven
tovės salėje buvo paruošta 
kava su saldumynais, kur 
dvasiškiai, menininkai, tauti
nių grupių atstovai, kviestieji 
svečiai ir laikraščių reporte
riai turėjo gerą progą arčiau 
susipažinti ir pasidalinti įs
pūdžiais.

Minėjimas buvo gerai išre
klamuotas aštuonių skilčių 
straipsniu prancūzų kalba 
leidžiamame dienraštyje "Le 
Droit". Angliškas dienraštis 
"The Ottawa Journal" birže
lio 15 dienos numeryje patal
pino Eustace Jackson'o 
straipsnį, kuriame autorius 
šį minėjimą gana plačiai ap
rašė ir puikiai įvertino. Šito
kios rūšies minėjimai turėtų 
būti tęstini ir ateityje, nes jie 
mus išveda iš "parapijinės 
plotmės", tuo pačiu duodami 
gerą progą pagarsinti mūsų 
tautos tragediją kitų tautybių 
tarpe. Reikia tikėtis, kad ki
tų kanadiečių atsinešimas 
mūsų atžvilgiu vieną dieną 
mūsų kenčiantiems broliams 
ir seserims anapus uždangos 
gali būti reikalingas ir pra
vartus. Kor.

te. Šio suvažiavimo tikslas — 
Vienybė ir todėl rengi
mo komitetas stengiasi pra
vesti planą, kad visus stu - 
dentus /klubus/ sujungti į 
vieną stiprią studentų są
jungą.

Tokiu būdu organizacija 
bus stiprus vienetas aukšto
siose mokslo institucijose ir 
galės veikti efektingiau negu 
praeityje. Vėlesnės informa
cijos seks ir visi mūsų tau
tiečiai bus informuojami su
važiavimo reikalais.

Rengimo komitetas prisi
pažįsta silpną savo financlnę 
padėtį, nes tik suvažiavimui 
rengti pašto išlaidos kalnuos 
apie 350 dolerių. Todėl nuo
širdžiai prašome, kad Aka - 
demikai, Filisteriai ir visi 
lietuviai besidomį studentų 
veikla prisidėtų finansiniai 
suvažiavimo ruošimui.

Aukas prašome siųsti: 
ŠALSS — Antanas Šileika 
22 Langside Avė., 
Weston, Ont. Canada , 

M9N 3E3.
TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIU PAMINĖJIMAS- 
SOSTINĖJE - OTAVOJE

Jau ne pirmi metai, kai 
tragiškų birželio įvykių pa
minėjimas buvo surengtas 
kartu su estais, latviais ir 
ukrainiečiais. St. Matthew's 
anglikonų šventovė, viena iš 
žinomesnių Otavoje, sutrau
kė apie penkis šimtus žmonių, 
jų tarpe kelioliką senatorių 
bei parlamentarų, ir nemažą 
skaičių kitų tautybių asmenų.

Ekumeninės pamaldos ir 
religinės muzikos koncertas 
prasidėjo dvasiškių procesija, 
ir Kanados ir dalyvaujančių 
tautų vėliavų įnešimas. Su 
kiekvienos tautybės vėliavos 
įnešimu vargonais buvo gro
jamas tos tautos himnas, kas 
sudarė labai iškilmingą, bet 
kartu ir jaudinančią nuotaiką. 
Po to, vargonams grojant ge
dulingą melodiją, prie alto
riaus buvo atneštas gyvų gėlių 
vainikas žuvuslems ir miru
sioms Sibiro tremtyje pagerb
ti.

Ekumenines pamaldas laikė 
visų tautybių dvasiškiai .kiek
vienas atskirai pasakydamas 
trumpą pamokslą savo kalba. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
kun. dr. V. Skilandžiūnas, 
kuris nušvietė sunkią religinę 

padėtį sovietų okupuotuose

n Ė ME S lo

NL naujoji valdyba nutarė siuntinėti 
laikrašti tik už S S.00 pirmuosius po 

joms. Spousdinama atkarpa 8 psl, f 
kviečiami pasinaudoti.

Valdyba laiko asmens skelbimam^ 
rinkti, kuriam bus mokama 25% komi
so nuo gauto ir apmokėto skelbimo. 
Praioma kreiptis Į NL odminį strac it <£>
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Bendradarbiu ir korespondentu spausdinamos mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. Rankraščiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. Rankraščiai grąžinami tik iš 
anksto susitarus, vi skelbimu turint redakcija ir leidykla 
neatsako.

NAUJA
Be gailesčio prabėga metai. 

Sunyksta vasaros, pradingsta 
ir žmonės. Į išėjusių vietas 
stoja nauji, bet darbai, jei Jie 
yra reikšmingi, lieka. Su nuo
staba žvelgiame į praeitį ir 
netikime. Taip greit ir nese
nai. Dešimt, dvidešimt, tris
dešimt metų nuo anos pra
džios kada Toronte gimė pir
masis Kanadoje patriotinės- 
demokratlnės minties, kuk
laus formato laikraštis su 
reikšmingu pasivadinlmu 
"Nepriklausoma Lie - 
t u v a " .

Pirmieji pradininkai su vil
timi ir- pasitikėjimu žengė 
pirmuosius žingsnius. Jie ti
kėjo, kad ankščiau ar vėliau 
susilauks talkos, kuri įver
tins ir tęs jų užsimojimus.

Talka atsirado iš kaimyni
nės Montreallo lietuvių kolo
nijos. Čia laikraštis išaugo, 
sustiprėjo, subrendo ir išsi
plėtė. Bet didžiausia talka 
atėjo, kada gimė "Nepriklau
somai Lietuvai" leisti ben
drovė. Talka vadiname dėl to, 
kad čia dirbantieji žmones 
nebuvo ir nėra atlyginami.

Keitėsi redaktoriai, keitėsi 
valdybos, keitėsi laikraščio 
formatas, tik niekad nesikei
tė uždaviniai, tikslas, ir lei
dimo rūpesčiai.

’’NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI ’

Didžiai gerb. Redaktoriau,
Malonu matyti London, On

tario lietuvių atsiekimus pa
tenkant į pirmąjį šio savait
raščio puslapį, gegužės 29 
laidoje "Bendruomenybės" 
skiltyje (NL nr. 21 - 2099). 
Stralpsnyje"Londoniškial pa
darė pradžią — gautas mo
kyklos pripažinimas "atžymi
mas svarbus atsiekimas, 
įvykdytas Londone, ir pažy
mimos dviejų asmenų pavar
dės. Perskaičius šio žymaus 
atslėkimo informavimą atro
dytų, kad pati mokykla Pe
trauskienės ir Pociaus bei 
įtakingų švietimo vadovų kon
taktavimo dėka išgavo iš On
tario provincijos švietimo 
ministerijos pripažinimą ir 
teisę lietuvių kalbos kurso 
užskaitymui pilnu kreditu XIII 
gimnazijos klasės baigimo 
rėmuose.

Kai suminimos pavardės, 
tų asmenų ("rūpestis ir kon
taktavimas įtakingų asmenų"), 
visiškai nėra paminėta tuo
metinė (1972-1974) KLB Lon
dono apylinkės valdyba, kaip 
paprastai, kad Jos darbai Jos 
kadencijoje būdavo jūsų sa
vaitraštyje minimi.

Šiuo laišku nemažinamos 
suminėtų asmenų įdėtos pa
stangos ir darbas šiam atsle- 
2 PSL.

Quebec. Published

$9.50, »•»«*' k.tur - $ ».0G.

TALKA

L. Girinis — Norvaiša

Šiuo metu išrinktieji N L 
B-vės valdybos žmones vi
suomeniniame darbe nėra 
naujokai. Visuomenei jie yra 
gerai pažįstami ir žinomi, 
kaip darbštūs ir pareigingi 
žmonės. Mano supratimu, 
šiuo metų NL stovi gerame 
kelyje ir gerose rankose. Te
trūksta mūsų visų rūpęs 
tingesnio dėmesio ir nuošir
desnės talkos.

Laikraščiui linkiu gražiau
sios sėkmės. Kartu užtikri
nu, kad ir mano talka, kada 
tik laikraščiui bus reikalinga 
nebus svetima.

L. Glrinis-Norvaiša 
(Buvęs b-vės v-bos pirminin

kas)

klmui. Tačiau faktams atžy- 
mėt, jūsų korespondento pra
nešimas šiuo patikslinamas. 
Tuolaikinė (1972-1974) KLB 
Londono apylinkės valdybos 
iniciatyva buvo siųstas raš
tiškas pareiškimas Wright 
Komisijai ir Londono miesto 
švietimo vadybai. Vėliau pa
siteiravimais bei pakartotais 
užklausimais toms instanci
joms, šis neeilinis atsieki
mas šeštadieninės lituanis- 
nės mokyklos naudai (kuria 
bendruomenė ir turi rūpintis) 
gavo pirmąjį viršmlnėtą pri
pažinimą.

Iš Jūsų korespondento ap
rašymo, gali kam atrodyti, 
kad šis atsiekimas per "spe
cialius" kontaktus atliktas 
(taip jis pabrėžia), bet jis at
siektas dėka darbo, iniciaty
vos ir atkaklumo. Dėka užsi
spyrimo ir teisėtų reikalavi
mų tuometinės KLB Londono 
apylinkės valdybos, įskaitant 
Petrauskienės ir Pociaus 
bendras pastangas. Kai be ug
nies nėra karščio ir be karš
čio nėra Jėgos, kad ratai suk
tųsi. Tad ir šiuo atveiu.vlsl 
faktoriai buvo reikalingi.O kad 
veiklos ratai ir toliau Judėtų, 
korespondentai turėtų tiksliai 
tokius įvykius aprašyti.

Su geriausiais linkėjimais 
ir pagarba E. Petrauskas 
London, Ont.

RELIGIJOS "KLESTĖJIMAS" 
SOVIETIJOJE

Kaip religija "klesti" So
vietų Sąjungoje, kaip ten ti
kintieji persekiojami, bažny
čios uždarinėjamos ar paver
čiamos sandėliais, mes labai 
gerai žinome. Bet vis atsi
randa naivėlių, kurie nenori 
patikėti, kalpten iš tiesų bū
tų.

Štai paskutiniame Maskvoje 
anglų kalba leidžiamo savait
raščio "Moscow News" (Nr. 
20, gegužės 25 — birželio 1 d.) 
numeryje yra įdėtas atsaky
mas į kažkokio belgo, Mr. 
Emile Pirmez, laišką. Taš 
belgas, atrodo, pats yra lan
kęsis Soviet! joje, lankęs baž
nyčias ir savo akimis matęs, 
kokia ten ta "religijos laisvė 
ir klestėjimas", bet apsimetęs 
naivėliu, panoro pasiteirauti 
ir ką oficialūs propagandinin
kai tuo reikalu pasakys.

Į to belgo pasiteiravimą 
laikraštyje atsakė kažkoks 
N. Vladimirovas, greičiau
sia, laikraštinio redakcinio 
štabo narys. N. Vladimirovas 
rašo, kad tas belgas savo 
laiške tarp kitko teiravęsis, 
kaipčiayra, kad Sovietijoje, 
kur bažnyčia atskirta nuo 
valstybės ir negauna Jokios 
medžiaginės paramos, tačiau 
dvasininkai, jo nuomone, gy
veną labai pasiturinčiai('.)

Čia N. Vladimirovas ir 
pradeda savo "pamoksią". 
Esą, Sovietų Sąjungos konsti
tucija garantuojanti savo pi
liečiams visišką religijos 
laisvę, bet kartu leidžianti ir 
pilną ateistinę propagandą. 
To pasėkoje per paskutinius 
keletą dešimtmečių "socia
lizmo valdymo" tikinčiųjų 
skaičius labai sunykęs. Dėl 
to daugelis mažesnių parapi
jų nebegalėjusios ekonomiš
kai išsilaikyti ir susi jungu — 
sios po kelias į vieną vienetą. 
Taip "apsijungus", tikinčiųjų 
skaičius vienam dvasininkui 
aptarnauti labai pakilęs, iš 
tikinčiųjų surenkamos aukos 
taip pat padidėjusios, užtat ir 
dvasininkų materialinė gero
vė taip pakilusi. (Koks naivus 
paaiškinimas to, ko nėra'.).

Bendrai, esą, Soviet! jos 
gyventojų pajamos per pasku-

RAŠYKITE ATSIMINIMUS I

Lietuvių tauta susideda iš 
dviejų dalių: viena gyvena sa
vo žemėje, kita išbarstyta po 
visus žemynus. Visi ir visur 
lietuvių Išgyventi faktai turi 
būti surašyti ir ten ir čia. Ne 
vienas istorinis faktas neturi 
dingti su mirtimi tautiečio. 
Lietuvos istorijai visi faktai 
turi būti surašyti ir surinkti. 
Nuo 1939 m. iki dabar lietu
viai eidami per pasaulį išgy
veno daug žiaurių, tragiškų 
faktų, vargo, skurdo, perse
kiojimo išnaudojimo, apkal
tinimo ir t.t. Kiti apie mus 
rašo, o mes daugumoje nuty
lime mums neteisingai pri
mestus veiksmus .Kitos tautos 
lietuvius skriaudė žudė, iš
naudojo. Tą visą mes turime 
surašyti, faktus suregistruo
ti. Daug dar yra gyvų liudi
ninkų, kurie arba patys išgy
veno arba buvo liudininkais. 
Tat pradėkime viską rašyti 
nuo 1939. IX. I iki dabar.

Nėra reikalo rašyti knygas 
tą nevisi gali padaryti. Gali
ma surašyti dienyno formoje 
atskirus įvykius. Nusipirkite 
storas sąsiuvinius ir rašykite 
kas tik Jums ateis į galvą, 
atsiminsite nuo bolševikine- 
člo, vokiečių okupacijos, D. istorijai.
P. lageriuos ir t.t. Toronto,Ont.

tinius 30 metų nuo karo pa
baigos padidėjusios ketverio- 
pai, kas, be abejo, turėję at
siliepti ir j dvasininkų paja
mas. į to belgo užmetimą, 
kad, esą, kai Jis lankė kelias 
Maskvos bažnyčias, jose te
matė tik sulinkusias senutes, 
kurių "piniginiai Ištekliai tu
rėję būti labai riboti”, ir į 
tokį labai nemalonų klausimą 
apsukrusis N. Vladimirovas 
rado tinkamą atsakymą: esą, 
pas rusus jau yra tokia tra
dicija, kad namų šeimininkės 
kartu kontroliuojančios ir vi
sos šeimos pajamas ('.) O ar 
tos bobutės tikrai yra namų 
"šeimininkės" — N. Vladimi
rovas galvos nelaužo.

Beaiškindamas dvasiški jos 
"praturtėjimo" reikalą, N. 
Vladimirovas nuklysta ir į 

1 lankas. Esą, atsimintina, kad 
senovėje tikintieji bažnyčiai 
turėję atiduoti dešimtinę, tai 
yra bažnyčią šelpę natūra, 
kas ne taipjau buvę gera. Kas 
kita, esą, dabar: praturtėję 
sovietiniai piliečiai bažnyčiai 
sumetą nemažas pinigų su
mas, nuo ko ir dvasininkų 
gerbūvis labai pakilęs...

Esą ir dvasininkai, jei jie 
vedę (turima galvoj stačiati
kius), naudojasi tomis pačio
mis teisėmis, kaip ir visi so
vietiniai piliečiai: jie gauną 
tokį pat butą ir galį leisti sa
vo vaikus į aukštąjį mokslą, 
kas vieno valko išmokslini
mui valstybei kainuoją po apie 
5000 rublių...

Toliau dar gražiau: tas ne
tikėlis belgas vėl teiraujasi 
kaip yra, kad jis bažnyčiose 
matęs tiek daug jaunų kunigų, 
o dvasininkų seminarijų So
viet! joj juk nėra. — Netiesa'. 
— sušunka Vladimirovas. So
vietų Sąjungoj bažnyčia turin
ti teisę paruošti dvasininkus 
sau pati, turinti dvasines aka
demijas Zagorske ir Lenin
grade, taip pat ir kelias ku
nigų seminarijas kur kitur (o 
kur?). Čia valstybė nesiki
šant! :tai jau pačios bažnyčios 
reikalas, kaip ir kokius ku
nigus ji pasiruošia ir iš kur 
lėšas jiem išmokinti gauna... 
Ar nenušnekėjai, drg. Vladi- 
miroval ?Okam Maskvoje sė
di "kulto reikalams komisa
ras": kokios jo pareigos ir ką 
jis veikla, jei jau taip "nesi
kiša"?

Baigdamas jis dar prideda, 
kad Juk bažnyčios veikla nėra 
varžoma, tas, esą, matosi ir 
iš to, kadvalstybė savo spaus
tuvėse leidžianti bažnyčiai at
sispausdinti tam tikrą kiekį 
religinių raštų, kuriuos baž
nyčia pati pardavinėja tikin
tiesiems už sau norimą kainą 
(tai yra, "padaro" pinigo, ar 
ne?). — Bet kiek mums žino
ma, Sovietijoj nėra nė vieno 
religinio leidinio, netgi nė 
maldaknygių. Žmonės naudo
jasi senomis, susidėvėjusio
mis, dar iš prieškarinių laikų 

. maldaknygėmis. Tiesa, pa
skutiniu laiku Lietuvoje buvo 
leista atspausdinti labai men
ką kiekį Naujojo Testamento, 
bet per 30 sovietinio režimo 
metų tai jau tik menkniekis.

(ab)

PIRČIUPIO SUKAKTUVĖS

1974 m. birželio 3d. su
ėjo 30 metų, kaip vokiečių 
policijos daliniai SS.vaaovau- 
jaml pUk.lt. W. Tltel, sunal - 
kino PIRČIUPIO kaimą, VU - 
niaus krašte/apie 30 km. nuo 
Trakų/. Ten žuvo 119 lietuvių 
-58 vyrai, 61 moteris, jų tar - 
pe 49 valkai Ikl-l5 m., 14 val
kų Iki 5 m. Ir 4 kūdikiai. Bu-

Girdėti, kad mūsų spaudos 
žmonės tuos atsiminimus su
rinks, sutvarkys ir bus me- 

. džiaga, kaip auksas Lietuvos 
*“*—**“*, J. Kelmas.

Vaikų kavinė "Pasaka" Kaune.

Tribunolas juos nuteisė.
Bot iki šiol nesurasti PI” - 

čiupiokaimo žudikai SS pu 
Įeit. W. Tltcl, Įeit. Akermann, 
Įeit. Italf,Įeit. Kyk, Įeit.Sclilt-

vo sudegintos 27 sodybos.
Tose šaudymo žudynėse 

dalyvavo SS 16-o pulko ka - 
relviai, vadovaujami SS pulk. 
It.W.Tltel. Šaudytojų ka - 
relvių pavardės:E. Nickel, W. cker it kt. 
Schwelm an n, G. Jans, B. 
Schmledemann, Otto Hof - 
mann.Kurt Menzel, R. Dabcl- 
stetn.H. Elnfeld, E.Meschke, 
G. Vatsing, Įeit. Albers, Įeit. 
Akermann Irkt.

1946 m. Rygoje Karinis

Nuo 1941-V-22 iki 1944- X. 
vokiečiai daug lietuvių sušau
dė. Kas atsimena faktus ir 
pavardes turėtų juos už re - 
glstruotl. K. V.

P.S. Faktai iš ’’Švyturio", 
1974-V..1O nr. .Vilnius.

IŠ KATALIKU BAŽNYČIOS KRONIKOS

LIETUVOJE

"Lietuvei* Kataliku Ba/nyČio* Kronika "

Tardymai dal kryžlaua nešimo x Kryžių 
kalną 1973 gegužes men.

1973.7.20 vakare saugumiečiai atvyko 
pas Šiaulių miesto gyventojų kečislovų 
Jurevičių,gimusi 1927 m. ,ir nusivežė f 
saugumo būstine.Čia Zečialovas buvo tar- 
domas:ar nešes kryžių,kokiu keliu ėjų,kiek 
žmeni-u r.eš< kryžių,kae organizavus kry
žiaus nešimą,kas padirbąs kryžių,kokie ku
nigai paskatine neiti kryžių...Jurevičius 
atsakęs,kad kryžių darąs ir neigs Jis vie
nas .Jurevičius dar buvo klausinėJamaa,už 
kų anksčiau buvąa teistas.

- Už Stalino klaidas.
- Baik Smelžąs Stalinų!-šaukė saugumie

tis. -Oi, Jums dabar reikalingas Stalinas.
Toliau Jurevičius buvo klausinėjamas, 

kokius kunigus pažįstąs,kae bažnyčioje pa
tarnaująs iii šie ma.au kokiais žmonėmis turįs 
reikalų ir t.t.Jurevičius pareiškė.kad 
daugiau į klausimus neatsakinėsiųs.Tardy
tojai Jurevičių vadino fanatiku.gąsdino, 
kad gausiąs kalėjimo daugiau negu pirmą 
kartą,kad nuvesiu į dabokle,suleistą vais
tų ir t.t.Pagaliau liepė stovėti prie sie
nos .Nepabūgęs gąsdinimų Jurevičius buvo 
pasodintas.laip praėjo visa naktis.

Bytų vėl tardymas:kas mokąs vaikus ti
žioms patarnauti*’ Su kokiais kunigais dau- 
giausia kalbiesi? Kas .41 šioms patarnauja? 
Po pietų atčjąs prokuroras 
jis tyli0 "Visviena duosit 
paaiškino Jurevičius.

Vakare Jurevičiui leido 
prisistatyti gegužės 23.Ta 
taraomus 15r gąsdinamas, tačiau iiečialovaa 
tylėjo.Jam vėl buvo įsakyta ateiti į sau
gumą gegužės 29.Saugumiet is reikalavo vis
ką surašyti,© paskui aiškino apie religi- 
*os laisvą., kad kunigai žmones apgaut L’.ė.io

paklausa,kodai 
dešimt metu",-

paraiti uaiao ir 
dienų vėl buvo
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PRANEŠIMAS IŠ ANTIKOMUNISTŲ LYGOS KONFERENCIJOS
(Septintoje konferencijoje pranešimą padarė Abraham Shlfrin,prieš 2 metus išleistas iš kalėjimo ir Rusijos)

Jis pirmiausia atsiprašė 
už blogą anglų kalbą, kurią 
jis klek pramoko komunisti
nėse USSR koncentracinėse 
stovyklose Ir kalėjimuose.

Man sunku apsakyti, trum
poje kalboje, tęsė buvęs kali
nys,apie gyvenimą, nelaimin
gą gyvenimą, visoje USSR ir 
jos pavergtuose kraštuose. 
Ypatingai sunku apsakyt, o 
dar sunkiau suprast laisvėje 
gyvenantiems žmonėms, kas 
per gyvenimas Sovietų Sąjun
goje Ir ką tai reiškia nuo pat 
Užgimimo Iki mirties būti

rgu. Sovietų Sąjungoje, jūs 
galit matyti tūkstančius ver
gų stovyklų Ir kalėjimų, kur 
žmonės kenčia, dažniausiai 
be tikro prasikaltimo.Šito
kias vietas USSR žmonės 
vadina,’’mažomis suvereninė
mis valstybėlėm Is','kurių pi
liečiai valdomi, kaip Išmuš- 
truotl "gyvuliai" cirkuose. 
Bet gi visą USSR piliečiai 
vadlna"Dldžlojl Zona-Dldž lo
ji valstybė", kurios piliečiai 
"gyvul la l "1 e l dž l am i k lek 1 a Is- 
"*au pasiganyt,bet visada ant

rvės ar supančioti. Kaip 
dideliame cirke. Kitais žo
džiais visa Sovietų Sąjunga 
yra didelė 220 milijonų gy- 

jlų, koncentracijos sto
vykla.

Man labai sunku Išaiškin
ti, ar atvaizduoti jums, kaip 
yra įmanoma, kad šitoks di

Pranvs AlSėnas

KAS ŽINOTINA JAUNIEM LAIKRAŠTININKAM
( Pradžia 27 numeryje)

Esą, gyvename Amerikoje 
— krašte, kur yra didžiausia 

>aulyspaudos laisvė. (Tas 
pats ir pas mus — Kanadoje - 
Pr. Alš.). Tokios spaudos 
laisvės mes, girdi, neturė
jome nei nepriklausomoje 
Lietuvoje pačiais demokra
tiškiausiais (jos metais.

Savo laikraščiuose, žurna
luose ir kituose spaudos or
ganuose mes galime išsakyti, 
Išdėstyti laisvai visas savo 
mintis, idėjas, net valdžios 
kritiką. Viskas tau spaudoje 
leista, išskiriant tik nusikal
timus.

Bet tokia spaudos laisvė 
mus įpareigoja.

Pirmiausia tie, kurie gali 
spaudoje rašyti, turi jiems 
duotąja spaudos laisve ir pa
sinaudoti. Rašyti į spaudą yra 
visų gebančių tą daryti parei
ga, tegul ir ne kokia teisinė 
o moralinė ar, sakykim, ben
druomeninė.

Tolia u .duotoji Spaudos lais- 
rašančiuosius įpareigoja 

iglau save kontroliuoti, 
nerašyti tai, kas nesiderina 
su teise ar morale, su spau
dos etika, su viešuoju intere
su. Rašantieji turi turėti dau
giau atsakomybės jausmo.

Kiek ankstėliau šiame re
ferate minėjome apie reikalą 
lietuviui žurnalistui tobulinti 
savoasmenybę, taigi dabar — 
kas gi yra toji as menybė, ko
kia to žodžio sąvoka? Tuo rei
kalu leiskime pakalbėti A. Zu- 
brul (iš "Mūsų Pastogės"): 

'są, psichologai nelabai 
-mėgsta kalbėti apie asmeny

bę, nes šios sąvokos turinys 
labai įvairiai suprantamas.

Moralistai, pedagogai Ir 
šiaip laikraštininkai asmeny
bės sąvokai priskiria ir ver- 

• tybės turinį, o dėl to kyla ne
sutarimų. Vieniems, pavyz
džiui, 
Hitleris yra asmenybės, ki
tiems — piktieji genijai, grio
vėjai. Tačiau vieni ir kiti, 
atrodą, sutaria šiuos asmenis 
turėjus stiprią valią bei ne- 
palūžtamą energiją, aiškius 
tikslus. Šiems tikslams pa
siekti — jie sugebėję organi
zuoti padėjėjus, taigi, yra 
1974.VII. 10 

reiškiniu, kas, pagaliau, ryš
kiausiai atskiria asmenį bei 
individą, nuo kito panašahs 
asmens bei Individo. Tačiau 
kai kalbame apie asmenį bei 
individą, tuo vardu vadiname 
kiekvieną žmogų, nežiūrint 
jo gabumų, kūrybingumo, 
charakterio ypatybių etc.

Asmenybe esame linkę va
dinti tik tokį asmenį, kuris 
savo inteligencija, savo cha
rakterio ypatybėmis yra pra
šokęs vidurkį. Tau sau-žmo- 
gus, nepasikartojantis. Net 
jei toji pat asmenybė antrą 
gyvenimą gyventų, nebebūtų 
toji pati asmenybė, nes ją 
formuojantieji aplinkos fak
toriai—niekad nebebūtų vieni 

Liuteris, Leninas ir1 ir tie patys. Etinė asmenybės 
vertė — likti ištikimu sau pa
čiam, likti tuo, kuo esi, lik
ti sau žmogumi.

Iš to patrauklumas kitiems, 
nes ir aplinka tokiame žmo
guje mato atbaigtą, pastovią 
ir permatomą asmenybę, ku
riai galima pasikliauti — pa
sitikėti. Šitoji asmenybės sa-

delis kraštas yra valdomas, 
lyg kad būtų viena didelė 
koncentracijos stovykla Ir 
neįvyksta perversmas, kaip 
kad kituose kraštuose galėtų 
būti. Laisvam žmogui tai ne 
suprantama nei Iš pasakoji
mų,nei Iš ten kelių turistinių 
dienų praleidimo nurodytose 
vietose. Reikia ten gimt, augt 
Ir užaugus gyvent. Ir tat daug 
ko nežinosi,Iki nepateksi ka
lėjime Ir koncentracijos sto
vykloje.

Aš gimiau Sovletljoj, aš 
augau ten, mokiausi ten. Aš 
14-ką metų buvau kalinamas 
Ir po kone, stovyklas tampo
mas. Čia būdamas laisvame 
krašte aš nemanau tylėti:

Komunizmas nebūtų Iki 
šiol valdęs banditiškai kraštą 
jeigu nebūtų savo piliečius 
pavertęs gyvais automatais 
pagal jų norus,kuriems mes 
galim duoti pavadlnlma:- 
"HOMO- S O VIE TIKUS", tai 
reiškia visos žmogiškos 
funkcijos apverstos kojom 
aukštyn.Pav:aš mačiau,kai- ■ 
bėjau su tūkstančiais kaimie
čių, kurie buvo kalinami už
tai, kad davė pakeleiviui pa
valgyt, pagal, KGB kaltinimą 
"maitinai partizanus".

Meilė-ypač šeimos medė, 
yra natūralus dalykas žmo
gaus, net Ir gyvulių gyveni
me, bet USSR sistemoj ji pp • 
naudojama vieni kitų sekimui.

(Referato mintys)
turėję dideLų organizacljlnių vybė — nors ir ryški — tačiau 
sugebėjimų. Šia tad prasme, nėra pati esminė, otlk, grei

čiausiai, rezultatas. Pagrin
dinis dalykas — tai pati žmo
gaus vidinė sąranga...

Dorovė yra asmenybės pa
grindas, bet asmenybė kuria 
ir savo pačios dorovines nor
mas. Tokios asmenybės yra 
buvusios visi didieji dorovi
nio ir religinio gyvenimo at
naujintojai, naujų religijų bei 
judėjimų kūrėjai. Tokie yra 
buvę Mozė, Laotce, Buda, 
Konfucijus, Liuteris ir kiti. 
Apreikštosios Kristaus reli
gijos ir dorovės ryškiausioji 
apaštališkoji 
šv. Povilas.

Karo meto 
asmenybėmis 
sandrą Makedonietį, Haniba
lą, Cezarį, Atllą, Napaleoną 
etc. Politinės demagogijos 
tokiomis asmenybėmis, pa
tinka ar nepatinka, privalome 
laikyti Leniną, Hitlerį, Goe- 
belsą ir Staliną. Meno pasau
lyje visi tie, kurie iki šių die
nų išliko gyvi, nežiūrint šimt
mečių dulkių. Tai paslaptin
goji Homero asmenybė, Gre-

atrodą, galėsime kalbėti apie 
asmenybę visiems priimtina 
kalba.

Psichologijoj labiau mėgs
tama asmens bei individo są
vokos , nes dėl jų mat yra ben
dras sutarimas.

Kiekvienas asmub bei indi
vidas yra skirtybė, nes nesu
tinkamas gyvenime lašas la- 
šan panašus žmogus žmogui. 
Net vieno ir to paties gyvybi
nio prado dvyniai, savo išore 
kartais būdami neatskiriamai 
panašūs, skiriasi savo dva
sia, nes formavosi, vis dėlto, 
kiek s kirtingose gyvenimo ap
linkos sąlygose. Visiškai vie
nodos gyvenimo sąlygos neį
manomos: skirsis mokykla, 
draugai, skaitomos knygos ir 
šiaip įspūdžiai, sirgtos ilgos, 
patirti laimės ar nelaimės iš
gyvenimai. Pagaliau, ir labai 
panaši kūno konstrukcija per 
gyvenimą išsiskiria :dėl skir
tingo maisto, dėl organizmo 
sušlubavimų, dėl vidinių se- 
krecinių liaukų produkcijos 
suįvairavimų. "Visa paveikia 
tai, ką mes vadiname dvasios ta Eurlpido, Sofoklo, Vergi

lijaus, Dantės, Servantes, 
Šekspyro, Goetės, Dostojevs
kio, Tolstojaus genijai. Ta
pyboje Mykolo Angelo, Rafa
ello, Leonardo da Vlnčio, Ru
benso, van Eycko, van Dycko, 
Rembrandto Duererio ir kitų 
asmenybės.

Lietuviškojo gyvenimo di
džiosiomis asmenybėmis lai
kome karo genijų Vytautą, lie- • 
tuvlškojo rašto kūrybos pra
dininką Mažvydą, švietėją 
vysk. Valančių, dailininką 
Čiurlionį, laikraštininką Ku
dirką. Žinoma, siauresne 
prasme tokių asmenybių yra 
šimtai ir tūkstančiai mūsų 
gyvenime. Jos auga ir bręsta 
dar ir šiandien.

Toliau šis tas jauniems 
laikraštininkams apie tai, kaip 
nebūti savo laikraštiniam 
darbe perdaug saldžiam ir 
perdaug rūgščiam. Reikia, 
anot manęs pa t ie s , ieško- 
ti"auksovlčkirio"(Žiūr. ma — 
nąjį rašinį "Lietuvyje Žur
naliste", 1973 m. birželio nu
meryje.

asmenybė yra

(Bus daugiau)

Kada tavo artimas mielas 
asmuo areštuojamas, tada 
laisvėje esantį pakviečia Ir 
pasiūlo: Sek savo kaimynus, 
savo tolimesnes gimines Ir 
pranešdtnėk mums, tada tavo 
artimiausiam, mylim lauš tam 
bus Ir lengviau, Ir galės Iš
eit į laisvę. Taigi jūsų arti
masis jūsų rankose: jūs padė- 
sltmums, mes jūsų artlmą- 
jam."

Tokiu būdu žmonos, vyrai, 
valkai, seneliai, dėdės,tetos 
palieka Išdavikais kitų tam, 
kad padėtų savo artimie
siems.

Kitas pa vyzdys: kr lt Ik a, po
kalbiai, opinijos skirtumai 
kituose kraštuose yra labai 
normalus dalykas. Bet USSR 
esi Išdavikas .Komunistų par
tijos nuomonė yra visų pilie
čių nuomonė Ir jokių disku
sijų negali būti. Nes būsi ap
kaltintas antlsovletlnlu-sukl- 
lėllu.

Kalėjimus Ir koncentraci
jos stovyklas galima matyti 
prleklekvleno dldesnlomles- 
to Ir pačiame mieste po ke
lis. Net Ir netoliese prie ma
žų miestelių, gali matyti 2-3 
darbo stovyklas, o pačiame 
miestelyj vieną kalėjimą. 
Kai kuriuose vietose /kur 
valdžiai reikalinga neapmoka
mos darbo jėgos, yra Šimtais 
4r tūkstančiais tokių dar£o 
stovyklų. Naujų miestų sta

tyba Sibire, anglių kasyklos, 
aukso kasyklos, naujų kelių 
tiesimas, plentų Ir gelžkellų 
tiesimas,stiprinimas Kinijos 
USSR sienos ir 1.1.

Aš turiu būti objektyvus, 
kalbant apie dabartines kone, 
stovyklas. Daug kas pasikei
tė nuo Stalino laikų. Pats 
Kruščlovaą viešai pareiškė, 
kad Stalinas nužudė 15-ką 
m UI jonų,bet manom a»kad tas 
skaičius buvo daug didesnis.

Dabar kaliniai jau nežudo- 
ml,bet jie dlrbalabal sunkiai 
ir KGB stengiasi, kad kali
niai nepavalgytų kiek reikia. 
KGB draudžia gauti kali
niams maisto siuntinius.

. I

USSR, žmonės gyvena ko
operatiniuose namuose, nuo 
trijų iki penkių šetmųgyvena 
atskiruose kambariuose, bet 
vienas koridorius, vienas 
praėjimas ir visiems viena ' 
bendra virtuvė. Tas padaryta 
specialiai, kad galėtų leng
viau sekti jų plliečių-"vergų" 
gyvenimą - pokalbius. Betą 
lengviau jų sekliams sek
ti judėjimą Ir elgesius. Žmo
nės, kurie seklių pastebėti, 
kad nieko nesako prieš jų rė
žimą, visada elgiasi pagal 
komunistų norus,yra pakvie-' 
člami į KGB įstaigą. Jiems 
pasiūloma extra darbelis, 
sekti kitus prie savo gyven
vietės, koridoriuje pasišne
kėjimus, virtuvės pokalbius
ir jiems pranešt. Už tokius 

"pasidarbavimus,pilietis gau
na geresnį butą, daugiau 
kanpbartų, o dar už geresnį
pasltarnavtmą, gauna teisę 
pirkti automobilį ir sanatori
joje praleisti geras atosto
gas. Dar ir alga bus pakelta, 
nors dirbium tą patį darbą, 
kurį dirbai prieš tai. Jūs tu
rėtume suprasti, kad ten, 
upSR,tas labai svarbu. Žino
kite, kad tokiame dideliame, 
militarinial stipriame kraš
te, piliečiai visada dirba pu
siau alkani.

Peace is... freedom and justice for all

Pasaulio A ntikom un istu Lygos konferencijos prezidiumas , balandžio 8- 11 d. d.Washington

genialiosiomis
laikome Alek-

IR NE SAPNAVAU
(FELJETONO VIETOJ MOTIEJUS D.)

Ta žiema pasirodė kažkaip 
netokia kaip kad turėtų būti. 
Čia tau viena diena sušąlą 
kaip reikia ir sniego pasiro- 

• do, — žiūrėk jau kitą dieną 
“ lyja, lyg iš kibiro pila, o jau 

artėjant pavasariui,vėl žiema 
virto, ir tu žmogus žinok ar 
gamta prisižiūrėjus į žmonių 
beprotiškumą pati be tvarkos 

, liko,ar žmogus nuo jos pavlz- 
•• dį paėmė, bet vienu žodžiu 

pasak! us,atrodo lygviskas ap
virto aukštyn kojomis.

Mosikuodamas rankomis ir 
šokinėdamas per vandens tel- i

Inžinieriaus, gydytojo, arillcljajrie at ženki Inti raudona 
kito aukštesnio Išsilavinimo apjuosa ant rankovės. Jie da>
asmens uždarbis galt siekti 
nuo 80-150 rublių.Prlslme- 
nant, kad rublis, pagal jų nu
statytą kursą,eyra didesnis 
už dolerį, ar jūs galit įsi
vaizduot kaip galėtumėt pra
gyvent šitame krašte arkttur 
už tokią mėnesinę algąTDeja, 
juodoje rinkoje doleris yra 
penki šeši rubliai. Paprasto 
darbininko uždarbis 20-40 
dolerių į mėn. USSR valdžia, 
šitokioje padėtyje laiko savo 
gyventojus, kad jie neturėtų 
laiko polltlkuot, burtis į so
cialinius būrelius, bet būtų 
visą laiką užimti pragyveni
mo rūpesčiais: malstu-apsl- 
renglmu.Nes susirasti mais
to Ir apsirengimo irgi yra 
didelė problema.

Gyvenimas USSR, ypač 
centriniuose mlestuosejabal 
sunkus ir jums 1 alsvlem 
žmonėm neįmanoma įs įvaiz
di otl. Ten gyvenimas vyksta 
pagal policijos nurodymus. 
Žmogus pats savęs nevaldo, 
jis negyvena pagal savo norus 
ar protavimą, bet pagal nu
rodymus policijos. Truputį 
į šoną nuo policijos nurody
mų ir jau už geležių...

USSR turi įvairiausių 
kone, stovyklų, su skirtingai 
rėžimais ir tvarka. Nuo pa
prastos darbo iki griežtos, 
kur ten jau retai kas išlaiko 
Igeąnį laiką. Moterų, mote
rų su valkais stovyklos. Sto
vyklos vyrų alkoholikų, mo
terų alkoholikų, valkų kolo
nijos, kurių tėvai kalinami.
Valkų prasikaltėlių Ir jau
nuolių kolonijos. Visi turi 
dirbt, nes be darbo niekas 
ten negauna valgyt. USSR 
stovyklose skirtumas tarp 
Stalino laikų ir dabartinių, 
tai demagogiškas gyvenimas, 
jeigu tai galima pavadint 
gyventmu.KGB stengiąs i taip 
laikyti kalintus, kad žingsnis 
po žingsnio pds i justom esąs 
"pragariškam gyvenime". Iš 
buvusių išdavikų Ir krimina
listu KGB sukūrė spelcall- Komunistinius ir Fašistinius 
komandą, kuri veikia viduj ŽUDIKUS.1 
stovyklos kaipo stovyklos po-*

kinius gatvėje, Staniulis, niū- 
nuodamas kažkokią savotiš
kais nutraukimais meliodiją, 
ir rodos kad iš pragaro sku
bėjo išlėkti pro vartus iš dar
bovietės, tiesia linija ne
kreipdamas dėmesio į jokias 
eismo taisykles, pabėgomis 
įlėkė visiems jau čia dirban
tiems žinomą aludę. Visai 
nėra ko stebėtis tai buvo pir
madienis, o gi visiems yra 
žinoma po savaitgalio, kad ii 
normaliame laike(tal buvo lyg 
taip pat būtina, kaip ir užpun- 
čluoti baigus darbą ko-telę, — 

ro su kaliniais ką nori, o jų 
žiaurumą sunku apsakyti.

Po 12-kos valandų sunkaus 
darbo dar reikia du kart Į 
savaitę eiti į KGB pamokas. 
Yra tokių, kurie neina.Tada 

ladministracija tokį įstumia | 
vienutę be vandens Ir maisto, 
ovisvlenturl eiti,atlikti nor
malias valandas darbe.

Specialūs nusikaltėliai,ku
rie priešinasi stovyklos po
licijai, būna išvežami į dls - 
ctpl inuotas stovyklas, kaip 
Vladlmyr, Irkutsk, Sem Ipala- 
tlnsk, arba į bepročlams 
skirtas: Kazan, Černtačovsk, 
Orljol.Ten gyvenimas tikras 
pragaras. Ten kaliniai laiko
mi be apšildymo,be šviesos, 
be oro. Tokiose vietose daug 
kas persipjauna sau pilvus, 
gyslas,pers įdurta ausls/būb- 
nelius/. Prieš mirštantį jie 
išsitatuiruoja ant savo kaktų 
iž rašus:” MIRIAU DĖL KO *- 
MUNIZMO" - KOMUNIZMO 
VERGAS".Aš pats esu matęs 

1 tokius iš ta tu I ravimu s ant 
veidų e. Taip pat mačiau,kaip 
vienas kalinys nūstkryžtavo 
pats save.

Vieną ašigaliu jums pasa- 
.kyt-llnksmą ir garbingą žl-[ 
n tą: žmonės, gyvendami tokio
je padėtyje yra labai artimi 
vieni kitiems. Ten kaliniai 
labai solidarūs ir neranda 
skirtumo tarp tautybių ar į- 
sitlkinlmų,bei religijų. Pav: 
kada mano draugui KGB ne
davė pasimatymo su jo žmo
na/kuri Irgi buvo kalinama
kitoje stovykloje/tai ukrai
niečiai, p abaltleč lai ir •rusai 
draugai paskelbė badavimo 
stovį.

Komunistal skelbta drau
gystę tautoms, bet jie jos bi
jo, jie bijo atidaryt savo gy
venimo duris, nes pamatys 
pragarą, o ne gyvenimą. To
dėl aš baigiu sakydamas:Vtso 
Pasaulio Tautos Vienykitės 
išlaisvinti' komunizmo per
vergtas tautas/ Kova prieš 

J.K

negi ginsies nuo braškančių 
apiausių ir galvos su kokio
mis tai bobiškomis tabletė
mis, kadčia tavęs laukia tik
rieji ir jau seniai išbandyti 
vaistai, — putotas šaltas alu
tis, išsipūtę žemos bonkutės, 
o retkarčiais ir iš plėčkutės 
kokio stebuklingo skystimėlio 
slaptai prilašinama, kad pa- 
keitus-pagreltlnus pačių vais
tų veikimą, priklausomai nuo 
pačio pasigydimo formos ir 
buvusio savaitgalio eigos. Tik 
dar nespėjus uždaryti aludės 
durų, Staniulis garsiai pri
tardamas dideliu dešinės ran
kos mostu sušuko:

— Šešis Labat prašau, — ir 
priešingai pirmam skubiam

( Nukelta i 5 pel,
J psl.
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KULT
KELETAS VALANDŲ STRATFORDO

FESTIVALYJE

plačioje kėdėje Ir balsiai ser
ga. ..Kartais jis pakyla Iš ■ 
tos kėdės, nes gydytojai lie - 
pta pasivaikščioti. Kartais 

trumpam tepasirodo, bet kaip kaip kulka šauna į būdelę - 
kiekvieno genialaus drama - Išvietę. Kartais su lazdele 
turgo veikale, vist jei labai po kambarį pagalnloja tarnai* 
reikalingi Ir ne veltui į sceną tę.Bet daugiausia sėdi, ser - 
Išleisti. Taip, sakysime, To - ga Ir serga, Ir serga. Dra-

Alfonsas Nakas

Su 1974-jų vasaros, arba 
22-jo sezono programa Strat- 
fordo Festivalyje šio laikraš
čio skaitytojus supažindinau 
prieš pora mėnesių. Dabar ' 
bent trumpai noriu patelkti 1 
savo įspūdžius Iš dviejų ne -, 
senai matytų vaidinimų. P Ir
mą ją šios vasaros kelionę į 
Stratfordą atlikome birželio 
21-22 dienomis. Birželio 21d. 
matėme • Shaekespear*o 
Love’s Labour’s Lost, o 
birželio 22 d. -Mollere’o - 
The Imaginary Invalid. Abu 
veikalai vaidinami Festivalio 
teatre.

Love’s Labour's Lost
Tai antrasis Shakespeare’o 

scenos veikalas Iš bevelk 
trijų tuzinų, parašytas kaž - 
kada tarp 1588 Ir 1594 m./pii» 
masls "The Comedy of Err
ors", 1588-1593m./. Žanras - 
komedija. Priešingai dauge - 
llul kitų ano genialaus drama
turgo Ir poeto veikalų, neat - 
remta į jokius Istorinius fak- 
tus/šekspyrologal pagrlndl - 
aluose charakteriuose Ieško 
tuolaikinių Anglijos didžiūnų 
bei kūrėjų veidų, bet tai tik 
spėl lojimą I/. Yra pasikartoji
mų, netikslumų, nelogiškumų. 
Trumpai, "Love’s Labour’s 
Lost" yra laikoma vienu iš 
prasčiausių William Shakes
pear'o veikalų, rečiausiai
pasirodančių pasaulio teat
rų scenose. Vis dėlto, kana- 
dlškls Stratfordas į savo mo
dernią sceną kas met Išvel - 
kąs po du-tris Shakespear* o 
veikalus, "Love’s Labour’s 
Lost" rodo jau antrąjį kartą, 
/pirmą kartą statė 1961 m./.

Komedijos turinys^ • labai 
paprastas Ir lengvas. Na
varre valstybėlės jaunas ka
ralius Ferdinandas /valdi - 
na Brian Petchey/,kartu su 
trimis savo didikais - Be - 
rown/Nlcholas Pennell/ ,

Longaville / Gordon Thom
son / Ir Dumalne/ Jan Mu - 
szynskl/ - sutaria trejiems 
metams užsidaryti karališ
kuose rūmuose, juos pavers
ti lyg maža akademija Ir stu
dijuoti filosofiją, literatūrą, 
žvaigždes. Vienas kitam pri
siekia, kad šio nutarimo lai
kysis, Ir, svarbiausia, nė iš 
tolo neprisileis moterų. Tuo 
tarpu, su diplomatine misija
atkeliauja Prancūzijos kara
liaus duktė / Dawn Green - 
halgh/, bei trys jos palydo
vės- Rosal ino/Pat Galloway/ 
Marla/Pam Rogers/ ir Ka - 
tharlne/Martt Maraden/ . 
Keturios damos greitai įsi - 
brauna į jaunų viengungių gy
venimą. Vieton filosofijos ir 
žvaigždžių stebėjimo,keturi 
įsimylėjėliai ima rašyti so - 
netus ir išdarinėti kitokius 
triukus, kad tik kiekvienas 
savo mylimą laimėtų.

Svarbiausias roles Shakes-
peare’as šlojekomedljoje da
vė ne karaliui ir princesei, o 
didikui Berowne ir princesės 
palydovei Rosallnal. Veikalo 
režisierius Michael Bawtree 
neapsiriko pirmojo rolei pa
rinkdamas Nicholas Pennell, 
o antrosios- Pat Galloway , 
abu įdomius, spalvingus akto
rius. Kadangi Shakespeare’a s 
tiksliai savo veikėjų amžiaus 
nenurodo, tai kiek nustebome 
matydami Don Adriano deAr- 
mado/WUllam Hutt/kalp nu - 
kvošusį senį.Įdomus, elegan
tiškas seniokas, buvo keturių 
damų palydovas Boyet / Ed-

mas Diafolrus/Nicholas Pen- maturgas Moliere’as norėjo , 
nell/turluolio gydytojo sūnus, kad jis ten sėdėtų ir sirgtų . 
pats medicinos studijas be - 
baigiąs, čia parodomas juoką 
keliančia, bet Ir pas įgalieji - 

tiška.Ne tik visi kilmingieji rlausla, įpinta asmeniškų Iš - mo verta karikatūra. Hipo- 
po sceną laisvai švaistosi, - --------- -
bet ir kaimietis Costard/Le- 
wis Gordon/ ir laisvo elge - 
šio kaimietė Jaąuenetta/Pat 
Bentley -Fisher/ kilmingųjų 
kompanijoje jaučiasi kaip na
mie, ne tik laisvai visiems 
dantis rodydami, bet ir rep— 
llkuodami, ir pašiepdami.

Pastatymo dailininkas Sam 
Kirkpatrick aprengė visus

gyvenimų,kad Moliėre’as šią chondriko Argono žmona Be- 
komediją sukūręs už kelių line/Dawn Greenhalgh/-hi — 
mėnesių mirė ir tai yra pas
kutinis jo veikalas- visa tai 
patyriau tik prieš pat spėk - 
taklį eidamas, ar tik iš jo 
išėjęs.

" Imaginary Invalid " su
tirštintam spalvom parodo 
hipochondrlko vargus, jo šei
mos narių ir tarnų reakci -

Režisierius Jean Gascon no - 
rėjo, kad jis ten sėdėtų Ir 
stiegtų. Jis, Argan, vieno Iš 
pačių geriausių Stratfordo ak 
torių William Hutt’o suval - 
dlntas, buvo tikras drama - 
turgo ir režisieriaus trlum - 
fas.Gl didžiausias to akto -

pokritė, pataikūnė, norinti pa
siglemžti "ligonio" turtus, o 
dukteris atiduoti į vienuolyną, rlaus ramstis,geriausias į- 
Angellųue/Pamela Brook/ - 
švelni, linksmutė, įsimylėjusi 
Argano duktė, įpinta į patį in
trigų vidurį. Sakau, visi jie 
labai riekalingi,kaip lafcroi- Galloway. William Hutt 
d9lai

rankls Intrigai stumti Ir ne 
paprastoms situacijoms vys - 
tytl buvo gudrioji, aklplėšlš - 
koji tarnaitė Tolnette - Pat 

Ir
Pat Galloway pelnytai nūs t -

didžlūnus ne auksu- sidabru 
blizgančiomis uniformomis , 
o šviesiai gelsvais, rusvais 
miestiečių rūbais . Į akis 
krito trys rūkoriai. Net ke — 
lėtą kartų, į grindis degtuką 
pabrėždami, sau plonas clga- 
riles degėsi Berqwne Ir Ro - 
saline /sic’./, o vienoje see - 
noje pypkę užsidegė ir t dūmų 
kamuolius leido Sir Nathanl— 
el/Rtchard Curnock/. Nema
ža džiaugsmo žiūrovui pada— 
rė romantiška Alan Laing 
muzika Ir pora skambių dat -
nų.

Trumpal-lš šio pastatymo 
gavome daug, daug daugiau , 
negu važiuodami tikėjomės.

The Imaginary Invalid
Kad M oi i fe re’ as sukūrė pa

siutusiai kandžią komediją , 
pavadintą "Netikru Ligoniu", 
/galėtumėm dar versti į"Įsi- 
vaizduojantį Ligonį", nes ori
ginale-"M alade Tmaglnalre"/, 
sužinojau tik gavęs šio sezo
no Stratfordo festivalio prog
ramą. Kad Šia komedija ame
rikiečiai visiškai nesidomi , 
patyriau po 5 bibliotekas Ir

vard Atlenza/ . Jei būčiau pusę tuzino didžiųjų Detroito
vienos iš jų tėvas, su tokiu 
senioku bijočiau į kelionę iš
leisti. . .Puikia valdyba ste -, 
bino trylikametis Ian Macdo
nald, atlikęs de Armado pa - 
žo vaidmenį.

Komedijos atmosfera, pa - 
sakyčiau, perdėm demokra-

knygynų belandžiodamas,ko - 
medljos pasiskaityti, ar even
tualiai ją knygos formoje nu - 
s įpirkti beieškodamas. Kad 
"Malade Tmaglnalre" yra vie
na pačių geriausių Mollfere'o 
komedijų,kad ji rašyta kūrė
jui sunktai sergant ir, tik -

jas, gydytojų hipokrizę. Juo
kiesi iki ašarų, bet kai bni 
tas ašaras šluostyti, tai pa -
junti, kad gal ne dėl juoko jos
atsirado.

Komedijoje vaidina per tu

žiui visi rateliai Ir varžte - nešė spektaklio garbę. Ne
liai. veltui, spektakliui pasibaigus,

Bet scenos vidury . sėdi jiems dviems publika : stačia
svarbiausia veikalo figūra porą minučių plojo, šūkauda-
Argan—William Hutt. Su nak ma bravo, bravlssimo.
tinę kepurėle ant galvos, su Kostlumal/Tanya Molsel -

žiną aktorių. Vieni iš jų tu - Ilgu naktiniu rūbu /marškl - witscl/buvo įdomūs. Muzl -
ri Ilgesnes roles, kiti tik niais, ar chalatu/.Sėdi savo

Scena Iš The Imaginary Invalid pastatymo 
Statforde William Neelies vaidinąs Beralde 
William H utt Aragan.

Nuotrauka R.C. Ragsdale

ką/Gabrlel Charpantlei/ ypač 
stipriai pasireiškė komedi - 
jos gale,masinėje dainų-šo 
klų pynėje, kai apie Ilgas vis
ką žinantis Arganas, išlaikęs 
egzaminus, pats buvo doktorl 
zuotas.

Tiek daug kalbama apie 
Stratfordo festivalį JAV spau
doje’. Kritikai dažnai prieš - 
tarauja vienas kitam .Bet pu - 
blika į tą Ontario provincijos 
miestelį veržte veržiasi. Ir 
čia aprašytuose spektakliuo
se nebuvo likę nė vienos tuš
čios kėdės. Įdomu, ar Kana
dos lietuviai Stratfordu pasi
naudoja?

STEPONO KOLUPAILOS 
MONOGRAFIJA

Filisterių Skautų Sąjunga 
praneša, kad leidžia pasauli - 
nio mąsto lietuvio mokslinin
ko, profesoriaus Stepono KO
LUPAILOS monografiją.

Prof.Kolupaila buvo ne tik 
žymus šio šimtmečio htdro - 
logas, bet ir judrus lietuvių 
visuomenininkas, paskaitinin
kas, LE bendradarbis. Pra
dėjęs akademinį darbą Rusi
joje , profesoriavo Vytauto . 
Didžiojo ir Notre Daine unl 
versltetuose.mlrė prieš lOm

IŠ PERGYVENTOS PRAEITIES Į ATEITĮ 
(Lietuvių Evangelikų kuratoriaus V. Karoso mintys, 

perspausdinamos iš "Musų. Sparnai” žurnalo nr.35).

Lietuviška katalikybė, įsitvirtinusi valdžioje, pirmiausia perėjo 
į ofenzyvą prieš evangelikus religinėje plotmėje. Carinės Rusijos 
valdymo laikais buvo nusistovėjęs paprotys, kad mišriose šeimose 
berniukai buvo krikštijami ir auklėjami pagal tėvo tikėjimą, o mer 
gaitės-pagal motinos. Atgavus nepriklausomybę R. K. Bažnyčia ra
dikaliai pakeitė savo nusistatymą mišrių šeimų atžvilgiu. Pareikar- 
lauta, kad sudarant mišrią šeimą, kurioje viena pusė yra katalikiš
ka, turi būti sutvirtinta tik katalikų bažnyčioje, o evangeliškoji pu
sė turi pasirašyti raštišką pasižadėjimą, kad visi vaikai bus krikš
tijami ir auklėjami tik katalikų tikėjime. Jei mišrios tikybos yra 
sudaromos evangelikų bažnyčioje, tai katalikiškoji pusė yra auto
matiškai ekskomunikuojama ir laikoma gyvenanti paleistuvybėje. 
Buvo paliestos net ir tokios šeimos, kurios laimingai gyveno cari
nės Rusijos laikais, betgi nepriklausomybės laikotarpyje buvo ka
talikiško fanatizmo suardytos. Carų valdymo laikais mišriuose e- 
vangelikų ir katalikų kaimuose kai kur buvo išlaikomos bendros 
kapinaitės. Mirus evangelikui į šermenis sueidavo viso kaimo gy
ventojai, katalikai drauge su evangelikais giedodavo giesmes iš e- 
vangelikų giesmynų ir bendrai prisilaikydavo nustatytų evangelikų 
papročių. Lygiai tokios pat tvarkos prisilaikydavo evangelikai mi
rus katalikui. Per krikštynas,,vestuves ir kitus religinius pobūvius 
laikytasi pilnos pagarbos vieni kitų tikėjimo atžvilgiu. Tuo laiku 
pasireiškė lietuvių tautos dvasinis taurumas, kuris buvo paveldėtas 
iš senosios lietuvių religijos. Reikalai iš pagrindų pasikeitė, kai 
valdžia pateko į katalikų partijų rankas. Bendros kaimo kapinaitės, 
katalikų Bažnyčios parėdymu, buvo perskirtos ar atskirai įkuria
mos. Buvo griežtai draudžiama katalikams dalyvauti evangelikų 
pamaldose, įsijungti į bendrą evangelikų giedojimą, imti į rankas 
evangelikų išleistą Šv. Raštą, jau nekalbant apie evangelikų raštiją 
ar spaudą. Bažnyčiose per pamokslus, per religijos pamokas imta 
skiepyti neapykantą evangelikams katalikų širdyse, kuri gyvenime 
kartais prasiverždavo įvairiais išsišokimais ir pravardžiavimais. 
Vėl'iš sakyklų, spaudos puslapių pasipylė eretikų, kreivatikių, sek
tantų, atskalūnų ir kitokie epitetai, kurie skleidėsi per nepriklau
somybės laikus, okupacijas, tremtį ir išeivijoje surado sau poilsio 
vietą Lietuvių Enciklopedijoje.

Tiesos vardan reikia pripažir d iš katalikų dvasiškių (nors 
jiemfc buvo draudžiama bendri . kitų religijų dvasiškiais) ir 
svietiškių tarpo buvo išimčių, k i; ne tik nevykdė katalikų Bažny-
4 psl.

čios priešiškos akcijos prieš evangelikus, bet atvirkščiai: pareikš
davo savo simpatijas ir kartais išdrįsdavo viešai iškelti evangeli
kų dorybes. Su tokiais katalikais evangelikai palaikydavo artimus 
ryšius, bet tai nepakeitė pačios katalikų Bažnyčios nusistatymo e- 
vangelikų link. Lietuvos R.K. Bažnyčia panašių akcijų buvo nukrei
pusi ir prieš ortodoksus, žydus ir kitas religijas bei kairiųsias po 
litines partijas ir sųjūdžius. Tokia padėtis sudarė evangelikams 
galimumus surasti atramų lietuvių tautoje ir dalinai apginti savo 

jzicijas;
Lietuvos katalikų vadovybė nesiribojo vien religinio spaudimo 

priemonėmis. Akcija prieš evangelikus buvo perkelta į kultūrinę, 
socialinę, ekonominę ir net politinę plotmę. M. Yčas, kaip Dūmos 
atstovas, 1912m. darė pastangas įkurti Biržuose lietuvių reforma
tų gimnazijų, bet dėl I Pas. karo nesuskubo įgyvendinti savo plano. 
Po karo reformatai tikėjosi, kad už savo didelius nuopelnus lietu
vių tautai, M. Yčui padedant, gaus teisę turėti savo gimnazijų, išlai
komų valstybės lėšomis. Svajones greit išblaškė katalikų vyriausy
bė, kuri iškilnojo didžiumų reformatų mokytojų į tolimas Lietuvos 
vietoves, tikslu išardyti jų kultūrinį židinį.

Kun. J. Šepetys išleido 1922 m. savo veikalo "Reformacijos is
torija Lietuvoje"! dalį, kuri susilaukė iš katalikų pusės pasmerki
mo. Jau vien paminėjimas teigiamų reformacijos įnašų į lietuvių 
tautos kultūrų, buvo laikoma katalikų Bažnyčios įžeidimu ir šmeiž
tu. Kai šis klausimas iškilo Sinode, tai kuratoriai ir kunigai priėjo 
išvados, kad reikia susilaikyti nuo tiesos skelbimo. Antroji veikalo 
dalis liko neatspausdinta, gal rankraštis dingo II. Pas. karo metu. 
Reformatai neišdrįso išeiti į priešpuolį, bet apsisprendė užsidary
ti savyje, nekelti nieko spaudoje ar raštijoje, kas mažiausiai erzin
tų katalikus. Taip tapo nutildytas Lietuvos Reformacijos balsas.

Ev. liuteronų padėtis buvo daug painesnė. Prijungus Klaipėdos 
Kraštų prie Lietuvos, ev. liuteronų skaičius pakilo iki 210,000 na
rių, bet į tų skaičių įėjo apie 50, 000 vokiečių ir keli tūkstančiai 
latvių. Didž. Lietuvos vokiečiai, apsigyvenę nuo Gedimino ir vėles
nių laikų, išlaikę savo kalbų ir tautinius papročius, buvo lojalūs lie
tuvių tautai. Tuo tarpu Klaipėdos krašto vokiečiai aiškiai buvo nu
sistatę prieš lietuvių tautų. Iš jų tarpo išsivystė Sasso ir Neuman- 
no prohitleriški saiūdžiai. kurie nrisidėio iš vidaus prie Klaipėdos 
Preikšaičio gyvenimo turinys", "Svečias", 1973 m., Nr. 1, 2).

Tai buvo skaudus dvasinis smūgis visai Lietuvos reformacijai, 
tuo labiau, kad prūsų . Lietuva per šimtmečius buvo lietuvių tautos 
tautinės kultūros ir raštijos lopšys. Jų pagalba į žlugdoVnų lietuvių 
tautų prabilo "Aušra", "Varpas", "Darbininkų balsas", "Tėvynės 
Sargas " ir tūkstančiai lietuviškų knygų ir maldaknygių. Tokio atpil
do susilaukė mažlietuviai nuo didlietuvių.

( Bus daugiau ).

JAV-se.
Ši įdomi knyga jau spaus - 

dinama,bus 464 puslapių .pa
sirodys šių metų rudenį. Lei
džia Akademinės Skauttjčs 
Leidykla. Plačiau žinių tilps 
kituose šio laikraščio nume - 
riuose.

NEPAMIRŠKITE KONKURSO 
JAUNIEJI ŽURNALISTAP. ’. ’

Ar atsimenate,kad 1974r. i 
lapkričio 1 d. baigias t terml - 
nas pasiusti straipsnius arba 
jų kopijas, t ii pu s lūs mūsų
spaudoje nuo 1974 m. sausio 
mėn. 1 d5 Konkurse gali da - 
lyvauti visų lietuvių jaunieji 
bendradarbiai, neišskiriant 
jaunimui skirtos spaudos.

Pinigines premijas, pas - 
kirs L. Ž.S'-gos Centro Val
dyba.

Vasara-gaust įspūdžiais , 
prisiminkime juos užfiksuo
ti, užrašyti ir pasiųsti ji?" - 
raštį. Vasara-gal ir malor^ 
nls laikas naujiems sumany - 
mams. Parašyti r ar negalė
tų būti vienas iš jų?

PAPILDYMAS:
NL birželio 26 d. nr.,Kultū - 
Tintame Puslapyje,Metmenų 
turinyje praleista eilutė, pa
pildoma:
Kostas Ostrauskas-Rašytojas 
ir egzllis;Vitolis E,Ven.grls, 
Apie knygos ženklą.................

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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fine art 
medals
EDITION LIMITED 
to only 3000 of 
each design

AS TOLD BY THE

best Baltic artists
IN EXILE
minted in 99.9’ of pure silver and
91.666 of gold (22karat)

L^RIILTJC 0KIX1KI
3© 31) wj^dulls
30 YEARS OF EXILE for 250.000 
Estonians, Latvians and Lithuanians ACTUAL SIZE

1944 - 1974
Nuo 1918— 1940 m. Estija, Latvija ir Lietuva buvo laisvos ir nepriklausomos šiaurės Europos valstybės prie Baltijos 

jūros. Galinga U.S.S.R. po slapto ir niekšingo susitikimo su Hitleriu, nutarė prisijungti sau šiuos kraštus. Stalino siustą 
kariuomenė peržengė sienas ir Baltijos valstybės dar ir šiandien tebėra Sovietų Rusijos okupuotos.

Neapsakomi vargai ir kančios sekė okupacijas, po to — išvežimai, Sovietų ir Vokiečių koncentracijos lageriai, masiniai 
bėgimai į. vakarus, kultūrinė priespauda ir net genocidas.

Tačiau šiandien estai, latviai ir lietuviai gyvendami išsibarstę po pasaulį, ir tėvynėje, tikisi ir meldžia laisvės ir ne - 
priklausomybės. Jų kultūrinis paveldėjimas yra per daug svarbus, kad išnyktų.

Apsakyti Baltijos tautų Įvykius, jų kančias ir ateities viltis Balticoin išleidžia 3 0 medalių serijį, 30 mėnesių laiko - 
tarpyje, nukaltus iš gryno aukso, platinos ir sidabro. Jie sukurti dailininkų: August A. Kopmanls, Eric Pehap, Joann Saa- 
mUt, Arthur Mihkelsoo ir Telesforo Valiaus.

Kadangi tik 3000 medalių kiekvieno piešinio bus pagaminta, vienam asmeniui bus leista nusipirkti 3 sidabro ir 1 aukso, 
tokiu būdu duodant progos didesniam skaičiui asmenų juos įsigyti.* Išpardavus — nebus pakartojami.

Pirmieji-3 Baltijos Saga medaliai, parodyti čia tokio dydžio, yra sukurti latvių skulptoriaus August A. Kopmanis, F.I.A. 
L. Kiekvienas medalis yra 4cm. diametro ir sveria 30 gramų.,

Sidabro medaliai kainuoja $24. kiekvienas, aukso —$293. GalimaTižsisakyti atskiruos arba visų setą iš 30, situnčiant 
imokėjimą už 1-ąjį medalį ir prašant prisiųsti sąskaitas už sekančius prieš pat juos nukalant. Medaliai bus sunumeruoti 

i 1 iki 30 pagal piešinį, ir kiekvieno modelio bus atspausdinta ne daugiau kaip 3000,ir visi sunumeruoti.

IR NESAPNAVAU...
( Atkelta iš 3 psl.)

veiksmui dabar jau visai ra
miai ir labai lėtai atsisėdo 
prie pirmo tuščio staliuko, ir 
iš pat širdies gelmių garsiai 
atsiduso. Apsuko kelis kartus 
stora stiklo pelenine tuščią 
stalą ly jį nuvalyti norėda- I 

. mas ir trumpai pagalvojęs I 
padarė aiškų su ja kryžiaus I 
ženklą. Sunkiai lygtrūkdamas I 

, oro, savo gimta kalba kaip iš B 
po žemių sušvokštė: —

— Ir sapnuoti nesapnavau, I 
kad taip gali įvykti. Dabar I 
viskas baigta, — darJ^gpa-B 
demonstruodamas savo nėr-B 
vingumą apsuko tuščiame sta-B 

i le kelis kartus su pelenine ir I 
kreipdamasis į padavėją gar- B 
šiai sušuko: — Ar jūs girdė-B 
jote ko prašiau? Šešis alaus, I 
— ir lyg prislėgtas baisios I 
nelaimės sukniubo ant stalo B 
visu savo svoriu. Padavėjas, I 
atrodo, buvo savo specialybėr B 
je geras žinovas ir iš klijento B 
veido išraiškos suprato nea- B 
tidėliojamą reikalo reikšmę, I 
skubiai išrikiavo grandinėlę I 
žaliomis etikėtėmls žemas ■ 
bonkutes ir atskaitęs reikia- ĮĮ 
mągrąžą, nuskubėjoprle se-T

VE/DRoDŽ/M
KASDIENINĖS PASTABOS , „ ,ma,ar pavoglama, nes ji nle-
Sypsena negali būti perka-/kam neturi jokios vertės tol, 

ma, Išmaldaujama, skolina- ko1 nepadovanojama...

įSįifK
- Poniute, dar neprijungtas.

įrašai pirmiems 10 medalių:
1. Nepriklausomų Estijos, Latvijos ir Lietuvos herbai.
2. Pragaištingas Hitlerio ir Stalino paktas privedė prie 

okupacijos ir Estijos, Latvijos ir Lietuvos sunaiki
nimo 1940 m. Jų nepriklausomybė ir laisvė turi būti 
/ėl atstatyta.

3. Viena Estijos, Latvijos ir Lietuvos istorinė naktis. 
Masinės deportacijos birželio 13/14, 1941 m.

4. Estų, latvių ir lietuvių laisvės kovotojų ginkluota 
rezistencija.

5. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių deklaracija yra vi
siems žmonėms skirta.E~tai, latviai ir lietuviai taip 
pat turi teisę į savo žemę, kalbą ir nepriklausomybę,

6. "Mirtinos Šukos braukė pirmyn ir atgal ir vėl pirmyn per Estiją, 
Latviją ir Lietuvą. Nebuvo tačiau abejonių, kurie buvo teisūs.
Baltijos valstybės turi būti suvereninės, nepriklausomos" — 
Winston Churchill, 1950.

7. 1944— 1974, 30 metų egzllis 250.000 — estų, latvlų_ir lietuvių.
30 gadi trim d a.

8. Gintaro žemė prie Baltijos jūros. Estija, Latvija, Lietuva. — 
Dzintarzeme.

9. Tautiniai rūbai. Skirtingi kiekvienai sričiai. —Tautas terpi.
10. Folkloras.

ŠIS LEIDINYS YRA PATVIRTINTAS IR UŽREGISTRUOTAS KANADOS BALTU FEDERACIJOS. NUO KIEKVIENO 
PARDUOTO MEDALIO $ 1,50 SKIRIAMA KANADOS ESTU, LATVIU IR LIETUVIU TAUTINIAMS FONDAMS.
Applications are accepted now by the earliest postmark. KREISMANIS
ADVANCE SUBSCRIPTION APPLICATION
Make cheque or money order payable to BALTICOIN and mail to: 
BALTICOIN, 148 Duke Street. Hamilton, Ontario, Canada, L8P 1X7
Please enter my subscription for a numbered, first edition BALTIC SAGA Fine Art Medals. 
1 enclose a cheque/money order.
Z) <2'43 Hl for medal. design no.  in fine 99.9% 

silver.
□ $24.0(1 deposit for full set of 30 Baltic Saga medals in 

fine 99.9'7 silver and send medal number one as soon as 
possible, For subsequent medals please bill me before 
each issue.

D $293,00 for medal, design 'no.  in 91.666% 
(22 karat) gold.

□ S293.OO deposit for full set of 30 Baltic Saga medals in 
91.666% (22 karat) gold and send medal number one as

r» ■ ■ saon as possible. For subsequent medals please bill me 
before each issue.

O State if platinum is desired in place of gold.

SIGNATURE----------------------------------------- —------------------

NAME_________________________—-----------------------
please print

ADDRESS -____________________________—-------------—

CITY _ _______________________ State/Prov. ............

POSTAL CODE-------------------

Ontario Residents add 7% Sales Tax 
U.S. money accepted at par.

U.S. Law permits its citizens to order these medals in silver and platinum only. 
Balticoin is a member of Better Business Bureau of Hamilton and District.

kančio staliuko. Staniulis dar 
I porą kartų apmetė liūdnomis 
akimis gretimus staliukus ir 
neskubėdamas, pakreipęs 
stiklą, kad neprlriaryti per 
daug putų, prisipylė ir jo ne
padėjęs kairiąja ranka vienu 
palinkimu supylė kur reikia, 
ir tuo pačiu metu prisipylė 
kitą, kuris irgi lyg pirmąjį 
norėdamas pavyti, nuskubėjo 
.tuo pačiu keliu ir tik po to, 
|rodos, lyg ramesniu judesiu 
išleido kartu su skysčiu pa- 
puolusį orą, ir pirmąsias pu
tų dujas, kurios papūtė ir taip 
neplonus veidus, ir dusliu 
balsu pranešė, kad alutis' 
"priimtas". Atsiraugimas ir 
kartu gilus atsidusimas veik 
kartu susiliejo išduodamas 
tuos pačius, sau pačiam sa
kančius žodžius:

Ir sapnuoti nesapnavau.
— Bepilant, bet jstu be įtempi
mo trečiąjį, prie jo kaip iš po 
žemių išdygo jau gerokai pa
raudusiais veidais ir nosies 
galu Neviernlkas ir be jokių 
įžangų prie Staniulio prisė
dęs su nustebimu pasakė:

- pirmas pasirodo kad klydau.
1 Gal būt kortos ne užpanč lavai ?

Kur tau ne, bet kai matai 
aiškiai kaip ant delno žuvimą 
tautos, negi eisi pasiguosti 
lyg su kiaušiniu ant galvos. 
Atvirai sakau viskas po vel
nių nuėjo. Ar galėjo kas tą 
patikėti ? Ir sapnuoti nesap
navau. j

— Kad tu Staniulį perdaug 
viską ir imi į galvą. Nieko su 
tuo nepadėsi, nors ir užpaka
liu žemę raižysi. Darėme ką 
galėjome, matyti jau toks mū
sų likimas, o antra jautai bu
vo aišku, kadelnama prie ga
lo, — Ir garsiai pašaukė tokį 
pat kiekį bonkučių; matyti tai 
buvo jau seniai nustatyta nor
ma.

— Buvo aišku.. . Buvo aiš
ku?-— Pasityčiojančiai pakar
tojo Staniulis, bet vis tiek 
niekas negalėjo patikėti. Ne
svarbu, ka4,pašlijusi padėtis 
buvo, bet kad taip staiga sau 
galėtų išsikasti duobę, tikrai 
ir nesapnavau. Argi čia kas 
kitas tą padarė, kaip tu ma -

— Galvojau, kad aš busiu nal? — Jau garsiau kreipėsi

Staniulis į savo bendradarbį. - 
Buvo aišku taip, bet vis tik 
dar buvo galima to baisaus 
žlugimo išvengti ir prie visų 
gerų norų butų buvę galima jį 
atstatyti, kad prekyba ir pa
jamos būtų pašokę kaip ant 
mielių. Bet kur tau, kiekvie
nas, ypatingai iš tų buvusių 
ponų, tik jie vėplloja apie pa
triotizmą, savo papročių iš
laikymą, bet iš tikrųjų vien 
tik priešui padeda. Kurdami 
visokias blaivybės grupeles, 
kiti gi ant pačių jau tremtyje 
nusipintų laurų vainikų sal
džiai užmigo. Jei pelno nenu- 
matal ir dirbti nereikia, vie
nas viešai tai pasakė. Ar pa
matysi juos kaip reikiant iš
geriant, ar paaukojant nors 
ketvirtadalį savo pajamų vi
suomenės gerovei, pralei
džiant juos klube ar kituose 
viešuose parengimuose. Ne, 
jie ir mažos dalelės neišlei
džia, o spaudžia į tą ir taip 
Išsipūtusį "Litą", arba mū
riukus lipdo.

— Tas jau tikra teisybė Sta
niulį, bet ką tu gali padaryti
jei žmonės pasidarė dolerio
vergai. Palauk, — nutraukė

ŠV. KAZIMIERO PARAFUOS ISTORINIAI METMENYS
23 — S p o u s d i n a m e Montreolio lietuviu, susijusius su Sv,

Kazimiero parapija istorinius įvykius, kaip yra paruošęs -boda

mas vikaru kun. Jonas Gaudze.

V*
KUN. JURGIS ŠIMKUS, 1919. 8. 24-1922. 5. 6.

Gimė 1887 m.lapkričio mėn. 28 d. Šimkaičių parapijoje, Ma
rijampolės apskrity. Jaunas būdamas atvyko darbams į Vo
kietiją, iš kur vėliau imigravo į Ameriką. Užsidirbęs keletą 
dolerių, Alabamos mieste įstojo į šv. Bernardo kolegiją, pas 
tėvus benediktinus. Čia netik susipažino,bet ir labai pamilo 
šv.Augustino raštus.Turėdamas 28 metus, atvyko į Montrealį 
ir 1915 m. įstojo į "Grand Seminair" Sulpicijonų vedamą ku
nigams seminariją. 1919 m. rugpiūčio 9 d. įšventintas kunigu, 
Hotel Dieu ligoninės koplyčioje ir netrukus buvo paskirtas šv . 
Kazimiero parapijos klebonu.

1922-24 studijavo teologiją Romoje ir gavo dr. laipsnį. 1924 
-25 Kauno šv. Kryžiaus bažnyčios vikaras, 1925-28 vėl Mont- 
realyje klebono pareigose. 1928-31 Lietuvoj Kauno kunigų se
minarijos dvasios tėvas; 1931 - 32 studijavo Paryžiuje. 1932 
Kaune arkivyskupijos kurijos notaras ir Pavasario komerci
nės mokyklos kapelionas. 1933 Kurtuvėnų, 1934 Kalnaberžės 
nepilnamečių nusikaltėlių įstaigos kapelionas,1935 Kauno Švč . 
Trejybės parapijos vikaras.1936 Amerikoje,1938 Romoje, 1939 
Kaune šv. Kazimiero seserų gimnazijos kapelionas. Vokiečių 
okupacijos metu,būdamas Girkalnio klebonu, išgarsino tariar 
mą Dievo Motinos apsireiškimą Girkalnyje.Kun. J. Šimkus bu
vo šv.Kazimiero lietuvių parapijos Montrealyje ketvirtas kle
bonas.

1919 m.rugpiūčio 17 d. šv. Kazimiero lietuvių parapijoje bu
vo pirmos ir labai iškilmingai surengtos primicijos, naujai 
įšventintam kunigui J. Šimkui.

Po iškilmingų šv. Mišių, parapijos salėje buvo labai iškil
mingas primicianto priėmimas: gražiai ir skaniai paruošti 
pietūs,įteikta nemažai dovanų,tą dieną visų centras buvo nau
jas kunigėlis. Po primicijų, sekančią dieną išvyko į Ameriką 
kun.J. Šimkus pas savo brolį, kur laikėsi tol, iki išvažiavo iš 
Montrealio į Lietuvą kun. J. Vyšniauskas .

Kun.J.Šimkus perėmė šv. Kazimiero parapijos vedimą nuo 
rugpiūčio 24 dienos. Pirmaisiais jo klebonaviino metais pa

rapijos protokolų knygoje nėra nieko užrašyta, tarytum nebū
ta svarbių reikalų. Šiek tiek statistinių žinių apie parapiją 
galima rasti kasos knygoje. Iš pirmosios metinės apyskaitos 
paruoštos kun. J. Šimkaus, matosi, kad 1919 m. turėta iš viso 
pajamų $ 7795.94,0 išlaidų $ 8221.15, taigi su $ 425.21 trūku
mu.Parapija turėjo skolų: J. Desmarchais $ 10. 000 ir paski
riems parapijiečiams $ 10.430.

Kun. J. Šimkus neturėjo to dinamiško darbingumo ir orga
nizacinės dvasios parapijos stiprinime.kaip kun. J. Vyšniaus
kas. Naujas klebonas daugiausia apsiribojo dvasiniais žmonių 
reikalais, o savo laisvu laiku uoliai mokėsi daugiau svetimų 
kalbų, kurioms pasisavinti jis turėjo užtektinai gabumų.

Pramatyti kun. J.Vyšniausko tolimesni planai nebuvo įvyk
dyti paskesnių klebonų;-buvo nusistatyta pastatyti lietuvišką 
mokyklą,nupirkti Montrealio kapinėse lietuviams laidoti nuo
savą sklypą. Jeigu būtų likęs kun. J. Vyšniauskas, visi tie da
lykai būtų realizuoti.

Kun. J. Šimkus kartą metuose nuvažiuodavo aplankyti toli 
gyvenančius lietuvius: Three Rivers, Winipeg, Nova Scotia ir 
kitur.

Nauja šv.Kazimiero bažnyčia iš lauko atrodė gana gražiai, 
bet prastai darėsi su bažnyčios pamatais, kurie nebuvo gerai 
padėti.Dvejose vietose įtrūko sienos ir per tuos skilimus ėmė 
sunktis į salę vanduo. 1920 m. rugsėjo mėn. buvo darytas baž
nyčios salės remontas: sutaisytas mūro įtrūkimas, išlygintos 
grindys ir padarytas atitvėrimas nuo pagrindinės salės prie 
įėjimo.Kada salėje vykdavo kurios nors draugijos susirinki
mas, kad jiems pašaliniai žmonės netrukdytų, tam tikslui ir 
buvo padarytas atitvėrimas, už kurio nepriklausantieji drau
gijai,galėjo suėję pasišenkėti ir parūkyti. Bažnyčios remon
tas kainavo $ 585, o šildymo sistemos pagerinimas atsėjo 
$ 132. 96.

Kada gyveno J. Šimkus Amerikoje pas savo brolį, tada su
sipažino su jaunu vargoninku Jonu Aučium. Dabar būdamas 
šv. Kazimiero parapijos klebonu, matė didelę svarbą turėti 
lietuvį vargoninką, kuris taip pat galėtų vesti parapijos cho
rą. Tam tikslui pakvietė iš Amerikos J.Aučių. Jis atvykęs į 
Montrealį čia dirbo lietuvių tarpe kaip vargoninkas, parapijos 
mišraus choro vedėjas ir net buvo suorganizavęs mokinių 
chorelį, taip pat mokytojavo lietuviškoje mokykloje.

Bus daugiau.

Neviernlkas. — Pas mane dar 
lašelis liko nuo pusdienio. Aš 
jau pirmadieniais visada pa
sirūpinu, kad nereikėtų rankų 
visą dieną drebinti. — Vikriai 
ištraukė iš palto vidaus kiše
nės plėčkutę ir neaiškiai pa
vartęs, kitaip sakant pasvė
ręs jos tūrį, įpylė dalį į pu
siau nugertą Staniulio stikli
nę, o likutį pakrypęs į šoną,- 
kadne taip aiškiai būtų matyti 
išbaigė su didžiausių pasigar
džiavimu ir dar garsiai su lū
pomis padarė: — Pau'. tuo aiš
kiai parodydamas ir pats įsi
tikindamas, kad jau tikrai 
tuščia.

— Išmesk čia žydelio ata
ros, jos labai gerai sekančia 
diena, taip kaip ranka visas 
pagirias atima, —tikras elek
syras. , .(Bus daugiau)

Kun. J. Šimkus.
5 psl.
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Hamilton toronto Taupyk ir skolinkis
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS "TALKA”

830 Main St East. tel. 544-7125
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
Šeštadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
Šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C. A) 6%
Santaupas (Nuo liepos 1 d.) 8% % 
Terminuotus depozitus 1 metu 9Vi%
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 11%

Nemokama gyvybės ir "asm. paskolų drauda. Nemokadias pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 4,600.000

st. Catharines
DALYVAUKIME SLA 72 KUOPOS 

GEGUŽINĖJE

SLA k. gegužinės ruošoje 
įsijungė visa eilė SLA veikė
jų ir kitų asmenų.

SLA kuopos valdyba susi
laukė gerų atsiliepimų ir ver
tina už atkreipimą dėmesio į 
Vytauto Slmokaičio atliekamą 
15 metų bausmę kalėjime prie 
Maskvos. V. Slmokaičio kan
čios už mėginimą pabėgti yra 
sunkus vergų darbas, dvasi
nis ilgesys verčia laisvėje

gyvenantį lietuvį apie tai pa
galvoti ir pagal sugebėjimą 
daryti viską, kad jo vardas 
nebūtų dulkėmis užneštas.

SLA 72 kuopa šiais metais 
yra įsipareigojusi V. Simo- 
kalčlo vardą įrašyti į Kana
dos Lietuvių Fondą, įnešant 
100. - dolerių. Todėl kviečia
me Slmokaičio artimuosius ir 
visus dalyvauti gegužinėje 
liepos 28 d. A. Padolsklo so
dyboje jo vardo įamžinimo 
ceremonijose.

J. Šarapnickas

Lietuvių Namų svetainėje, 
arčiau scenos pietaujančių 
grupėje, vienas svečias, at
rodo kažkuo nepatenkintas. 
Greta sėdinčio kaimyno pa
kalbintas, kodėl šiandieną jis 
toks be ūpo ir atėjęs be žmo
nos, svečias Išsilieja. Pra
dėjęs aiškinti nepasitenkini
mo priežastį, jis pamini žmo
ną. Dėl to jis ir esąs piktas, 
ir atėjęs čia vienas, kad pe
reitą savaitę, du kartu likęs 
be vakarienės. Jo kantrybė 
pradėjusi sekti daug anksčiau,

london, ont.
BIRŽELINIŲ TRĖMIMŲ 

PAMINĖJIMAS

Birželio 16 d. londoniškiai 
pabaltiečių masinius 1941 
trėmimus į Sibirą paminėjo 
sutelktiniai ir efektyviai.

Lietuvių parapijos bažny
čioj buvo ekumeninės pamal
dos, kurias pravedė kunigas 
B. Pacevičius ir latvių kuni
gas Mozga.

Prie Vlctorijos parke esan
čio laisvės kovų pamink
lo gausiai susirinko įvairios 
etninės grupės su vėliavomis 
ir pasakė kalbas, nes šį pa
minėjimą suruošė ir kanki
nius pagerbė Žmogaus Teisių 
Gynimo Lygos Londono sky
rius.

dėl tų dažnų, ir vis daugiau 
besikartojančių mergvakarių, 
showers vadinamu. Bet perei
tą savaitę buvę jau perdaug. 
Žmona neparuošusl jam va
karienės dėlto, kad jai rei
kėję dalyvaut dviejuose merg
vakariuose. Viename iš jų 

’būdama net šeimininkė, ar 
kaip Lietuvoje svočia vadin
davo. Aišku, jeigu ištekanti 
mergina yra arčiau pažįsta
ma, gražu, kad supuolusios 
moterėlės jai padeda. Bet pe
reitos savaitės atveju, nekal
bant apie pažintį, jiems net 
pavardė nebuvusi girdėta, o 
kas be ko, jo žmona jau ten. 
Užteko, kad kuri ten viena 
kūmutė pakalbino sekmadienį 
prie bažnyčios, maniškei to 
ir tereikėjo. Atrodo kaip už-

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA

6% už 'depozitus 

8’Ą% už taupymo s-tas 

9% už 1 m. term. dep.
Kapitalas — astuoni

PARAMA
IMA

9% už asm. paskolas

8'*% už mortgičius 

milijonai dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 

' dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $5.000.

Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vai. vakar 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 • Toronto, Ontario, M6P 1A6

Susirlnkusieji nužygiavo į 
Londono miesto centrinės bi
bliotekos auditoriją ir čia vy
ko gausus etninių grupių su
sirinkimas, kurį pravedė gu
dų atstovas dr. Regula. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo Es
tijos Kanados pripažįstamas 
konsulas p. I. Heinsoo.

Konsulas iškėlė ir vaizdžiai 
aptarė Tarybų Rusijos komu
nistų vykdomą genocidą prieš 
Pabaltijo ir kitas pavergtas 
tautas. Tarybų Rusi ja grubiai 
sulaužė lt dabar nuolat laužo 
Žmogaus Teisių Deklaraciją, 
kurią iškilmingai pasirašė 
Jungtinėse Tautose.

suktasplruoklė, tik atsiradus 
progai, kad tik bėgti, kad tik 
ten dalyvauti. O kai mes prieš 
20 metų ženijomės nieko pa
našaus nebuvo. Jeigu ir susi
rinkdavo kelios kūmutės, at
nešdavo porą puodukų arbatai 
gerti ir dar priedu kokį rank
šluostį. Irtai būdavo viskas. 
Dabar, kaip pasakojama, ten 
susirenka labai daug moterų. 
Kartais net iki 400, kitaip ta
riant visa eiklioji moteriška 
visuomenė. Būna atvejų, kac 
jos vos išsitenka tam reikalui 
paimtoje salėje. (Showers 
dažniausia vyksta Prisikėli
mo parapijos patalpose, ar 
kurioj Lietuvių Namų salėj). 
O pats pobūvis iš paprasto 
vakaro pavirsta į šaunią puo
tą su gėlėmis papuoštais sta
lais, apkrautais skaniausiais 
valgiais ir gėrimais. O jau, 
kad gražių kalbų pasako išly-

būsiant tokią skanią), o dabar 
kraičiui pridedami net piršlio 
neišderėtą automobilį.

PABALTIEČIŲ TRAGEDIJOS 

MINĖJIMAS
Paminėjimas Sibiran išve

žimo tragedijos įvyko Toron
te birželio 12 d. anglikc 
bažnyčioje, dalyvaujant visų 
trijų tautų visuomenei su 
kviestais kitų tautų žymes
niais asmepimis. Didės-* 
programos dalis buvo išp._ , 
dyta ekumeninėm pamaldom 
su latvių vyskupu A. Lūšiu 
priešaky. Iš lietuvių daugiau
siai pamaldose prisidėjo 
evangelikų kun. A. Žilinskas. 
Turiningą pamokslą anglų 
kalba pasakė estų kun. Andres 
Toul.

Nežiūrint, kad minėjime 
dalyvavo apie 1000 baltiečių,

KANADOS TAUTYBIŲ

MENO FESTIVALIS

6 pil.**®

MULTICULTURAL
FESTIVAL'74
FESTIVAL 
MULTICULTUREL'74

Ottawa, July 2-28

Kanados sostinė pirmą kartą bus Seimininkė meti- 
nio daugiakultūrio festivalio, kuriame suspindės 
folklorinis menas. Liepos renginiai bus tikra 
panorama spalvų, šokių, muzikos ir dramos. 
Dalyvaujančios grupės atstovaus plačioms krašto 
sritims ir kiekviena jų atliks programą, būdingą 
kultūrinei savo tradicijai.

Kanados vyriausybė su pasididžiavimu pasitinka 
daugiakultūri festivalį. Tai būdas parodyti 
turtingumui bei vitališkumui, glūdinčiam 
daugiakultūrinėje uanados tikrovėje.

HON. STANLEY HAIDASZ 
Minister of State 
Multiculturalism
Canada

Tarybų Rusija Pabaltijo pa
vergimą iš anksto (1939 m.) 
— suplanavo susitarus su Hit
leriu. Juk Pabaltijo tautų nai
kinimą ir į mirtį masines de
portacijas Tarybų Rušlja pa
ruošė bent metus prieš Pa
baltijo anekciją. Juk vadina
moji "Serovo instrukcija" 
apie masines pabaltiečių de
portacijas Maskvoje pasira
šyta vykdymui 1939.X.26; taip 
kalbą baigė konsulas.

Pabaltijo išeivių federaci
jos Londono skyrius paruošė 
genocido pasmerkimo ir pa
vergtų tautų laisvinimo rei
kalu memorandumą ir pasiūlė 
jį priimti ir nusiųsti Kanados 
pagrindinių partijų lyderiam. 
Susirinkimas atidžiai išklau
sė memorandumą, kurį per
skaitė pirmininkė Irena Jaku- 
baitytė, ir triukšmingomis 
ovacijomis jį priėmė bei pa
tvirtino. , . , „Liudas Damulis

e Gegužės 26 d. Londono 
šeštadieninė mokykla turėjo 
išvyką į M tdland’ą (Ontario} 
ir kitas žymesbes ir lanky
tinas 'vietoves.

Gegužės 12 d. mokykla.už
baigė mokslo metus lr"ruo- 
šėsl, skautų vietlnlnkljos 
talkininkaujama, Motinos 
Dienos minėjimui.

dė damos būsimą jaunamartę, 
sakoma ne viena dalyvė, pri
siminusi savo jaunas dienas 
apsilieja ašaromis. (Tik jos 
ten labai pasigenda, nesenai 
iš Toronto išvykusios, vienos 
ir geriausios kalbėtojos, T. 
Sekonlenės). Taip pat, jam 
tekę girdėti, kad daugelį at
vejų, vėliau įvykstanti vestu
vių puota nebeturi nei tokio 
šaunumo, nei tokio svečių 
gausumo. Ir ko moterys ten 
ne prineša, ko jos ne pri dova
noja. Nieko nepirkdami jau- 

•navedžial, kaip pasakoje, 
' daugiau nei dešimt metų ga
lės gyventi. Nekalbant apie 
smulkesnes dovanas, daž
niausia ten yra mažesni na
mų apyvokos reikmenys, o 
šalia jų Ištisi gražiausių indų 
Ir sidabrinių peilių, bei šaku
čių komplektai. O tokia pro
ga, abiejų jaunavedžių tėvai 
viešai apskelbia apstatysią 
baldais visus jaunųjų kamba
rius. Būna dar atvejų, kad 
gerasis tėvas, ištekančiai du
krelei prideda naujltėlaltį au
tomobilį. Taigi, kaip mato- 

1 me, po tokio mergvakario tik 
gyvenk ir norėk. Smagu, kad 
mes tiek daslgyvenome savo 
kraštą apleidę be skatiko ki
šenėj. Pradžioje neturėję net 
nuosavo peilio duonutei atsi
riekti (gatavai suraikytos kaž
kodėl vengėme, įtardami ne-

tačiau lietuvių buvo mažai Ir 
todėl Lietuvos himnas sugie
dotas nevykusiai.

Čia jau tenka mums daugi 
susirūpinti, kad lietuvių pa
sirodymas tarptautiniuose 
parengimuose įvyktų daug ge
resne forma. Reikia manyti, 
kad ypač senoji karta, čia lai
mingai atsiradusi Ir dauguma 
komfortiškai įsikūrusi, netu
rėtų užmiršti tų nelaimingųjų 
tautiečių ir jų tragišką likimą 
ištrėmime. Taip pat, neturė
tų užsidaryti savyje ir jaunoji 
kartą.

Kodėl lietuvių tuose minė
jimuose permažai dalyvauja, 
tenka pakaltinti Toronto va
dovaujančius asmenis ir Pa- 
baltijos Federaciją, Liet. 
Bendruomenės vadovybę už 
nesugebėjimą sudominti pla
tesnę lietuvių visuomenę. 
Vieną Iš trūkumų galima nu
rodyti — tai Informacijos sto
ka. Pavyzdžiui, tie, kurie 
skaito tik "Nepriklausomą 
Lietuvą" (o tokių Toronte yra 
nemažai), nei vienam nume- 
nerado jokio rengėjų skelt 
mo bei informacijos. Tokie 
NL skaitytojai mano, kad to
kio minėjimo rengėjams 
trūksta sugebėjimo ar tole
rancijos kito laikraščio skal ų 
tytojams, o gal iš viso dides
nės tautinės savigarbos ’...

Kor.

ARCHITEKTO ALGIMANTO BANEL1O PROJEKTAS: masiniai statybai skirto mažo 
gyvenamojo namo, buvo išspausdintas 65,000 tiražo dvisavaitiniame laikraštyje —*T® 
ronto Real Estate

• NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

6

6



Musu Kredito Unijos nariu i A.t A. 
GUSTAVUI CELTORIUI mirus, 

jo žmonai Stanislavai, sūnums Vincui, Jonui ir Haroldui 
bei artimiesiems nuoširdžią užuojautų reiškia

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos' 
 ’’Lito” Valdyba C

Sesei E. IMBRASIENEI Lietuvoje mirus, Viktoriją 
ir Alfonsą Daugelavičius nuoširdžiai užjaučiame 
ir skausmu dalinamės —

Juzė ir Pranas Šimelaičiai —

dangos" 3-jų veiksmų kome - 
dlja,kuri pasiliks ilgesnį lai
ką edmontoniečių prisimini - 
muose.Visi gėrėjosi profe 
sionaliu atlikimo lygiu.

Buvo paruošta šauni vaka — 
rienė-vaišės apie 200 žmo 
nių. Tam reikėjo daug rūpes
čio, darbo ir išlaidų sutelkti 
Kiek kurios ponios prisidėjo- 
nežinau, bet jų buvo nemaža „ 
Tik gerai žinau , kad ilgas vat 
landas darbavosi virtuvėje lr| 
aptarnavo-M. Dūdaravičienė- 
K. L. B. Edmontono Apylinkės 
Valdybos Pirmininko žmona 
E.Augienė, Valdybos nario 
žmona ir V. Šapkienė. Ačiū’ 
M. Dūdaravičienė įteikė "Au‘ 
kuro"režisorei ir vadovei E.

edmonton
'A’TKTJRAS*vaidino Edmontono 

lietuviams
Garsusis Hamiltono Lietu

vių Dramos Sambūris "Auku
ras" po spektaklio Calgary 
lietuviams, bal.mėn. 21 d.vai- 
dlno Edmontone. " Aukurą " 
pasitiko K. L. B. Edmontono 
Apylinkės atstovai bei būrelis 
edmontoniečių.

Buvo suvaidinta:J.Marcin
kaus ištrauka iš dramos"Mit>- 
daugas "/anglų k./, J J. Gri - 
niaus "Gulbės Giesmė" ir 
prisiminimai iš mūsų krašto

oezlja. Po pertraukos -
Vytauto Alantos "Šiapus už - Dauguvietytei - Kudabienei

EDMONTONO IR APYLINKES LIETUVIAI "AUKURO VAIDINIME

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

■RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI,
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 AlbanelCr., Duvernay,

11 VAL. VAK.

P.Q. TEL. 669- 8834

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU, SIUVĖJAS

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoįu
• Vasaros laiko saugojimas

(Storage)'
6396 Bannontyne Ave. Verdun, Montreal. IgI. 767-6183

W Lapenai
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrine ir komerc inė statyba ir dalymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomi s. Taip pat 

INTERN ATION AL datų i ipardavimas -tel. 366 ■ 6237 / 3896

Baltic Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

įvairus medlio dirbiniai.

547 Lofleur Ave., LA SALLE 650, P.O. TEL. 366- 3884.

I BELLAZZI - LAMY INC
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 

Durys, langu rėmai. Izoliacija. Ten. Test.

3. P. išdirbiniai ir visa_kt.
7682 BOUL. C HAMPLAIN LASALLE 366-6941

Jettė & Frėres
VISKAS MODERNIEMS NAMAMS

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
Įrengimai. Gazinią prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktoriu*.

140-2e AVENUE - 366-0330

19 74. VII. 10 

medinę plokštę su įspaustu 
Albertos herbu, papuoštu lau
kinėmis rožėmis, kuri re iš - 
kia Wild Rose Country, ir E 
Dauguvietytė-Kudabtenė pali
ko Edmontono miesto burmis
trui simbolinę dovaną. Ji su- 
'pažtndino visus "Aukuro" da
lyvius su publika, pasakė il
goką, gražią kalbą.

Edmontoniečlai lietuviai 
juos atgal išlydėjo Iš vienc 
Edmontone esančių geriau - 
šio viešbučio.

Ačiū Aukurui" už apsilan
kymą pas Albertos lietuvius. 
Lai gyvuoja "Aukuras"

Stasys Misiulis

bebe jauniausias iš paskaiti
ninkų, ieškojo modernaus lien 
tuvių tautiškumo kultūrinių 
pradų, išryškino socialinę 
sąrangą ir vyraujantį menta
litetą caro laikų Lietuvoje.

Konferencijoje dalyvavo a- 
pie 400 asmenų, jų tarpe 75 
studentai, daugiausia lietuvių. 
Ši studijų savaitė pykdė ir 
erzino Maskvos viešpačius . 
Maskva jaudinasi, kad pabal- 
tlečių mokslinis įnašas pas - 
kelbtas anglų kalba, yra vi - 
sam pasauliui prieinamas.
• Klemui Kiaušui draugai 
suruošė 65 m. amžiaus su - . 
kakties pagerbimą.

PADĖKA
Vasario 16-toslos minė ji - 

mas įvyko š/m. vasario 17 d. 
Plateau salėje. Ta proga su 
aukų lapais buvo renkamos 
ąukos. Minėjimo dalyviai au
kojo sekančiai: - 
P i rmos$ skaitl inės

montreal
MONTREALIEČIA1 BALTIS

TIKOS STUDIJŲ DIENOSE 
ČIKAGOJE.

Š.m. geg.mėn.16 -19 d. d. 
Čikagoje,Illinois universite - 
te įvyko ketvirtoji baltistinių 
studijų konferencija. Prane - 
Šimus ir paskaitas skaitė 22 
lietuviai, daugumoje įvairių 
mokslo šakų daktarai. Dr.I- 
1 ona-G ražytė-M az 0. iausk ienė 
literatūros sesijoje nagrinė
jo Mykolo Sluckio prozos pa
grindinius bruožus. Dokto - menei-"sekančios 
rantas Arūnas Ališauskas

Bendruo- 
Tautos

Tautos
’ Fondui ;

M.Guobys -0-100
Fondui; D. Jūriais -5-20 ; A. 
ir S. Jaugellai -10-10; I. irP. 
Lukoševičiai -10-10; A.Dau- 
gelavičius -5 -1O; J.Gražys- 
5-10; J. Paknys -5-10; I. ir A. 
Mališkos -5-10; Šmečkus -1O 
-5;L. ir V. Gtriūnal-3-lO; J. 
Kibirkštis -2-10; J. ir B. Lu - 
koševlčiai -2-10; J. Valiulis- 
2-10; P.Adamonis -5-5; K.
Andriuškevičius-10-0; Be — M. J. Leknickai -4-0; V.Po 
laskas -0-10; P.Brfkls -5 - !
5; A. Dasys -5-5; A.Donaitls 1 
-5-5; P.Effertas -5-5įI.Ged
minas -5-5; L. Girinis -5-5; 
A.Jąugelis -5-5; B. Jung — 
meisteris -5-5; M. Juodviršis 
-5-5; R. Jurkus -3-7; V. Ka- 
čergius -5-5; V. Kerbelis -5- 
5; S. Kęsgailą -5-5; P.Klezas 
-5-5; V. Kudžma, sj.-5-5; J. 
Laimikis -5-5;A.Lymantas- 
5-5; Dr. J.Mališka -5-5; M . 
Meškauskas -5-5; P.Mickus 
- 5-5; G.Montvila -5-5; V. 
Pakalniškis -5-5; Petraitis- 
5-5; P.Piečaitis -5-5; P.Po
vilaitis n-5-5; D. Ralys - 5- 5; 
A.Ruzgas -O-1O;R.Simaniūk-

- štiš -5-5; K.Smilgevičius - 5 
J. 
O-.

1O; A.Urbonaitė -5-5; P.Ve-

Danutė Vileinskaitė-Kiš ■ ” ; “ T
kienė, gim.l95O m., šįmet bal- >5. D.StaškevičIenė -5-5 
gė Ottavos universiteto Me - Tanner -5-5; K. Toliušis 
dietnos fakultetą.

1968 m. baigė gimnaziją, rykis -5-5; JČŽurkevičius 
laimėdama Ontario ir Otta - 2-8; P. Žukauskas -5-5;I B . 
vos universiteto stipendijas. Botyrienė -5-4; V. Jakonis-4

1970 m. ištekėjo už Jono -4; A.Gaurys -2-5; A.Gra - 
Kiškio,medicinos daktaro,tar- žys -2-5; A. Jonelis -2-5; V. 
da paskutinio kurso med. stu- Koskus -4-3; A.Mylė -2-5 ;
dento. A. Tušas -2-5; J.Adomaitis-

Jaunoji daktarė dabar at - 3-3; J.Gorys -3-3; P. Jurgu- 
lieka vienų metų praktiką 3- tis -6-O;Pavilavinienė-O-6; 
jose ligoninėse Ottavoje. H. Adam on is -0-5; G. Ali -

LAURENT DAIGNEAULT

Auto katostrofoje labai sunkiai sužeistas kun. Bronius 
Liubinas, LB V. Vokietijos krašto valdybos pirmininkas, 
(viduryje), iš dešinės vicepirmininkas J. Barasas ir kai
rėje — Algis Palavinskas, iždininkas.

V Bačėnas All Seasons Travel,
2227 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

feL.533-353J
vlcas -1.50-1.50; S. Dainius - 
3-0; J. Dalmantas -0-3 ; A. 
Jurjonas -3-0; V.Lukauskas - 
2-l;Plečaltls-l. 50-1.5O;Se - 
selės -3-0; J. Šakalys -3-0 ; 
P.Tekutlenė -1-2;J. Z. -3-0; 
Nežtnt&nas -3-O;J. Adomai -

i tytė -1-1; N.Akstlnlenė -2-0; 
V. Ambrozaltls -2-0; Kun.J . 
Aranauskas.S. J. -2-0; A. Au- 
galtls -0-2; K. Bagatavlčlus - 
1-1; K. Baltus -1-1 ;N. Bar - 
šauskas -0-2; B. Bendžluvie - 
nė -1-1; L. Bernotas -1-1; O. 
Blellūnaltė -2-0; J. Billūnas- 
1-1; V. BIllūnlenė-l-l;J. Blauz- 
džlūnas -2-0; Borys lene -2-0; 
A. Botyrlenė -0-2;B. Bunys -

1-1; I.Gorys-l-l;V. Gruodis -
1- 1; D. Jaugei lene -1-1; Seselė 
Juodytė -l-l;J.Kalakauskas -
2- 0; O. Kalvaitis -0-2; B. Kas
peravičius -1-1;Kazlauskas - 
2-0;J. Keršys -2-0; B. Kirs
tukas -0-2; P.KJlčlus -2-0 ;

5-0; V. Balčiūnaitė -2-2; P 
Gudzinskas - 2-2; R. D. He 
witt -2-2; J. Jurgutis -2-2

derys -2-2; K. Rašytinis -2 
2; P.Styra -0-4; Br. Adamo - 
nis-1-2; A. A Ii šauskas -1-2 ;

nauskas -2-3; J. Aram Inas - Br. Bagdžtūnas -0-3; A. Bril- 
2.50-2.50; J. Aslpavtčius - 
5-O;L. Balatšis-2.50-2. 50;
A. Baršauskas -5-O;Ed. Ba- 
rtsa -5-0; L. Barisa -3-2 ; 
G. B. Bijūnas -2. 50 -2. 50 ;
J. Blauzdžiūnienė -1-4 ; A . 
Bulota -2. 50-2. 50; L. Čeč - • 
kauskal -5-0; J. Dalmotas- į 

0-5; J. Gabrusevlčius -3-2; 
V. Jonynas -3-2;Juodls-5-O;
J. Jurėnas -2.50-2.50; B . 
Katilius-O-5;A.Keblys-2. 53 
-2.50; P.Kerevičius -2.50- 
2. 50; A.Kudžma-5-O;J. La- 
dyga-2. 50-2. 50;A. Lapinas 
-2-3; V. Lietuvninkas -2.50 
-2.50; J. Lukoševičius —2—3;
K. Lukošius -5-O;K.Marti— 
hėnas -5-0; P.Mekšrlūnas - o-2; P. Bunys -2-0; K. But — 
2.50 -2.50; S.Mekšriūnas - k(enė -O-2;V. Buzas-Oįig; T . 
2-3;E.Mozūraitis-2. 50-2. 50Įčipkienė-2-O;L.Gedvilaitė -
B. Nagienė-5-O; J. Naujokas 
-O-5;E. Navikėnienė -5-O;O.
B. Niedvaras -5-O;J. Pakulis 
-2-3; S.Piečaitienė -5-0; V. 
Picšinicnė -2-3; J. Pukteris- 
2.50 -2.50; A. Ptašinskas - 
2. 50-2. 50; E. Rudytė -5 - O;
B. Rusinas -5-0; A.Slapšins- J. Kriščiokaitls -0-2; J.Kru - 
kas -2. 50-2. 50; J. Skučas-2- jelskis-2-O; G.Kudžmienė - 
3; K.Stirbys -5-0; I.S.Tau - 2-O;Kun.S.Kulbis,S. J. -0-2; 
teriai -0-5; A.Urbonas -5-0; j, Lukaltis -O-2;E. Lukoshius
L. Urbonas -5-0; O. K. Vadi- -0-2; M.Malcienė-2-0;. J. 
Sius -0-5; F. Vanagienė -5-OMQtaugkas _j,1; K.Mickus -
M. Vapsva -5-0;J. Vieraitis - O-2; I.Maziliauskienė -2 -O; 
2-5°-2.5O;J. Z^?.lel!.a“Sk^S" B.Minelgienė -1-1; V. Mu -

• rauskas -1-1; Nežinomas -1 - 
1; M.Petrauskas -1-1; R. Po-

> causktenė -1-1; R. Ramsey - 
2-0; K. Rimkevičius 1-1; T.

“ Radžiūnas -0-2; Nežinomas- 
1—1; O.SabRlįenė -2-0; V.Sa-

( Nukelta į 8 psl.)

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
Q L EO R AT N ER, B. P. H. L. PH. 

5^2/^ NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 

\ V PRISTATYMAS

č___ VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAI! - LASALLE 365-0770

T EL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

'ony 3
1920 FRONTED!AC ST. - MONTREAL P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS • _

LO

TEXACO
MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 

(M. RUTKAUSKAS) 

POIHTE CLAIRE, P.Q.
601 St. Jean K o act.
Tel. 695-3883

ir kapitaliniai automobilių remontai« Atsitiktiniai
t Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr. 20.

7725 George Street 
La Salle,Clue.

TEL:
366-0500,366-4203

LaSalle Auto Specialist Reg’ti.
• Taisymas ir dažymas automobilių
• Pardavimas ir taisymas Chaparral

firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorine^ 
v Sultys., Sav. G. D e s r o c h e_r 5

i jj“ ŪŠAUE *UTOMO«JŪ Ij

P_ A _ R D _Ą_ V J _ M _A_ S:

FMPFRl AL - CHRYSLER - iįOUGE - CH ARGER 
CORONET —CH U.LENGER - SVWNGER - D ART 

Cannons DODGE Trucks
7B8S BOUL. LĄ.AU.C - LABAl-Ly.rQUK.

Mechanizuotas ratu ir kitų dalių reguliavimas.

De L a Verendrye prie Lapic-rre. tel. 365-3364

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

T£L. 366-7281

• Atliekami m.charlnial darbai

• iTar.s taisymas Ir dalymas

e Dunlop padangas Ir batarllos
P ardavimas gazolino Ir alyvos — fiatuviams nuolaida.

Savininkai: y. Šulinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

7

7



AKCIJŲ VAJUS
NAUJAI ĮSIGIJUSIU AKCIJAS 116. Ptašlnskas Albinas, atsF 
SĄRAŠO TĄSA: Iliepdamas Į vajų, prie jau tu -
115. Dr. J. Senikas nupliko retos, nusipirko 4akcljas. Abu 
4 paskutines akcijas iš leis - 
tlnos ribos -50 - įsigyti vie
nam asmeniui. Laikraščiui 
paremti pridėjo dar Ir $ 60. 117. Jokūbaitis Stasys nupir- 
Talgl, pagal paskutinįjį akci - ko 1 akciją, prie turėtų 4- lų. 
ninku susirinkimo nutarimą , Energingas ir veiklus Toron- 
jam laikraštis bus siuntinė - to lietuvių visuomenėje. Va - 
jamas veltui. dovauja VI. Putvio šaulių ki

Dr. J.Senikas gyvena 30 m ir reiškiasi Kanados libera - 
už Montrealio,St. Jean mies
te. Ten jis plačiai žinomas ir 
mėgiamas,kaip geras dakta - 
ras, turi privatų kabinetą ir 
atsakingas pareigas didelėje 
ligoninėje, bei kariuomenės 
bazėje. Jo vaikai irgi medi— 
kai. Vienas jų dirba kartu su 
tėvu, duktė baigė studijas šį
met, kitas sūnus - studijuoja 
mediciną. Gailisi,kad apyiin- 119. "Neringos"Jūrų šaulių 
kėse mažai gyvena lietuvių. kuopa Montrealyje įsigijo 1

su žmona ir sūnumis yra lie
tuviškų parengimų ir NL rė
mėjai.

lų partijos eilėse.
118. Šarapnickas Juozas įsi
gijo prie turėtų 18-os, dar 
5-ias akcijas. Veiklus St . 
Catherines lietuvių kolonijoj. 
Eilę metų buvo KLB Apylin
kės pirmininku ir atsidavęs 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje veiklai.

akciją.

Su šiomis akcijomis jau 
yra 4520 dol. suma numaty
tam 20,000 dol. vajui.

Visiems įsigi juslėms akci
jas nuoširdžiai dėkoju vai- 
bos vardu ir maloniai pra
šau atsiliepti kitus.

P. s. Praeituose numeriuo
se turėjo būti: P. Klezas įsi
gijo 5 akcijas, šalia turėtų 
5-kių ir L.K.Mindaugo šau
lių kuopa įsigijo 3 akcijas , 
prie ankščiau turėtų 15.

J. V. Stankaitis 
NL Spaudos B-vės Ugdymo 
reikalams narys.

Dr. Juozas Senikas su žmona ir viešnia Vida Adomonyte 
prie savo namų, kurie yra gražioje viloje prie Richelieu 
Up£s- Nuotrauka H. Adomonio.

Stefanija Malinauskaitė baigė 
Layola College B. A. mokslo 
laipsniu istorijoje. Ji gana 
sėkmingai baigė 5 metų, moks
lo kursą per 4 metus ir yra pa
siryžusi mokslą tęsti toliau.

NL NAUJOJI
IR OTAVIEČIUS

SPAUDOS BENDROVĖS VALDYBA KVIEČIA VISUS MONTREALIEČIUS 
BEI APYLINKIŲ LIETUVIUS ATVYKTI Į PIRMĄJĄ JOS RUOŠIAMA

GEGUŽINĘ
GEGUŽINĖ

POINTE FORTUNE, PRIE OTTAWOS UPES.
Vietovė lengvai pasiekiama, ypač montrealiečiams , važiuojant 40 keliu. Pravažiavus 

Rigaud išsukti Pointe Fortune išsukoje į dešinį ir už kelią šimtą me trų privažiavus 17 kelio 
pasukti i kairę ir tučtuojau i dešinę - senąjį 17 kelia link Pointe Foutune. Už virš mylios 
rasite gegužinės vieta. Ottavviškiai įvažiavę į 40 greitkelį ir pervažiavę į Quebec o provinci- 

“ ■ — .................... iki virš suminėto senojo

ĮVYKS LIEPOS 1 4 d., SEKMADIENĮ F. P. SKRUIBIO VASARVIETEJE ,

ją važiuokite iki 2-jo išsukimo Į Pointe Fortune — 
17 kelio ir 1.1.

ATVYKITE ! SUSITIKSITE 
IR LINKSMAI PRALEISITE 
GAMTOJ, ŠVARIAM ORE, 
ŽAVINGOS IR ŽUVINGOS 
OTAVOS UPĖS !

virš suminėto senojo17 kelią ir juo
tlHHKFSOARY

17 - 20 _ 40
DRAUGUS BEI PAŽĮSTAMUS5 
LAIKA SAULĖTOJ

17-20-41
FIO/TTREAL .

Lietuviška |AUDRA 
vasarvietė Cape Cod, Mass.

I’nuomuojami kambariai nuo liepos 1 - mos dienos viloje 
"AUDRA”, kuri randasi tik keliu minučių ėjime nuo garsiojo 
GRAIGVILLE BEACH.

Vieta rami, apsupta medžiais ir lietuviškoje aplinkoje. 
Kreiptis: Simonas K o n t r i m a s, P. O. Box 733,

15 Jackson Ave., Centerville, Mass., 02632.
Skambinti vakarais nuo 7 vai.(517) 771 • 0762

G
pharmacie .
agnon

■—ROBERT GENDRON LPH.fro,.
366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

DR. V. GIR1UN1ENĖ
Dantų gydytoja

Dantų gydytoja
DR. A. O. JAUGELIENĖ

6330 L’Abiomption Blvd.

Montreal, 

Tel. 255-3536

1410 Guy St. pirmas aukotas,

1 1 - 12 kambarys
Tel. 932- 6662; namų 737- 968 1.

Dr. J Maliska
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488-8528

ADVOKATAS

Rj.Isgalnaitis ba.bc.l
Insurance Exchange Building

276 St. James Street West, 
Suite 525, Montreal, P.Q.

Tel: 842 1 126, n amu 678 - 3660

B.A., M. D.. C.M., M.Se., L.M.C.C-, E.R.C.S.(c).

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 931 -40 24
Suite 215, Montreal 109, Que.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.c.L
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871 ~ 1430

ADVOKATAS

768 Notre Domt Street E.Juite 205. 
Tel: 866-2063; 866-2064.

8 psl.

• Rasa Lukoševičiūtė daly
vavo Unity Camp 74 stovyklo
je, kuri truko 1O dienų. Ten 
dalyvavo 6-lų pavergtų tautų 
-estų, latvių, 1 ietuvių, ukrai— 
niečių , lenkų ir vengrų atsto
vai, viso apie 150 žmonių.

Vos grįžusi, energingoji 
Rasa ruošiasi į Lietuvių Li
tuanistikos Savaitę, kurią or
ganizuoja Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga.
• Prlešvestuvinis pobūvis 
Jolitai Gerhardaitel buvo su
ruoštas liepos 4 d., šv.Ka - 
zimlero parapijos salėje. Jos 
vestuvės su ukrainiečių kil - iki liepos mėn. pabaigos. 
mės Jerry Pavlowsky įvyks 
rudenį.

IT
• Juozas Harrisonas sus IT - 
go sunkiai ir buvo operuotas 
Victoria ligoninėje. Jo sūnus 
Robertas tą pačią dieną apsi- • Dr. prof. R. Knystautas iš - 
vedė su A. Irvine, nors diena 
nelaimingai sutapo su skubia 
operacija.
• Mirė Augustas Celtortus , 
paliko žmoną ir 3 sūnus.

K

Veiks muzika ir visi kiti svečiams pasitarnavimai.

(Pavardė ir vardas J

(Tikslus adresas)

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui 
tik už $ 5.00 m e t a m s I

PADĖKA. . .
( Atkelta iš 7 psl.)

balys -0-2; K.Sitkauskas -1- 
1; V.Skaisgirls-2-O;L.Stan - 
kevlčlus -0-2; E.Szewczuk - 
1-1; Z.Vasiliauskas -2-O;Č . 
Vasiliauskas -2-0; J. Vaši -

J. 8. iGorys baigfe McGill univer
sitetą inžinerijoje. Gavęs moks- v a-nu.<j. visi 

lo laipsni Bachelor of Engineer |liauskas -1-1; P. Vaupshas 
ing — Electronic jau dirba savo 
specialybėje.

1-1;J. VUlušis -1-1; P. Vitas- 
0-2; J. Zavys -2-0; A. Zien - 
ka -1-1; V. Žemaitis -1-1; ,A. 
Žiūkas -1-1; X.Y.-2-O; J . 
Adomonienė -1-O;M. Baltru- 
konlenė -1-O;D. Baltrukonis- 
0-1; J. Bitkienė -1-0; P. But
kevičienė -1-0; H.Buračas - 
O-l; B. FtUpavičienė -1-0; F.

• Dr. Stasys Daukša atidaro 
advokato biurą 2127 Place 
Beaudet, Ville St. Laurent, 
tel. 744-6048, nuo š.m. rug - 
pjūčio pradžios.

• Olimpinių pinigų n-ios se
rijos galima užsisakyti LITE Freidlrikienė—1,—O; Th.Gebruk— 

-l-O;P.Gegužts-O-l;J.Gird - 
žlus -1-0; M. G. - 1-0; M. 
Grinkienė -O-l; A. Gudas -1- 
O; A. Jankus -1-0; A.Kunce - 
vičius -1-0; K.Krasovski - 
O. 50-0. 50; A.Kusaltienė -

• Vacys Andrijauskas buvo 
susirgęs ir operuotas Mont
real General ligoninėje. Da - 
bar sveiksta namuose.

1-O;C. Ladygiene-l-O;A.La- 
pinaltis -1-0; V.Makauskas- 
1-0; H.Mališauskas -1-0; L. 
M arkauskas-l-O;S. Markūnas 
-O-l;J.Mickus -O.5O-O.5O; 
A.Nemeikienė -O-1;A. D. No- 
ni-O-1; J. Petrauskas-1-O;K. 
Petrulienė -1-0;V. Pukterls 
-l-O;P.Puzarauskienė-l'-O ; 
J. Skinkis -l-O;J.Strėllenė - 
1-0; S. Šukienė-O. 50-0.50 ;
E. Talalaitė-l-O;S. Verbylle- 
nė -1-0; Zablellenė -1-0; J. 
Naruševičius -0-0.50;

Tad kaip matyti, minėtos 
šventės proga jūs paskyrėte 
$ 590.00 Bendruomenei ir 
$ 690. 50 Tautos Fondui.

KLB Montreallo Apylinkės 
Valdybos irTautos Fondo At
stovybės vardu- nuoširdus 
ačiū jums visiems už aukas.

P.Gabrys
T. F. sekretorius

vyko į Prancūziją 3 mėn.mo
ksliniam darbui, kaip Mc GUI 
universiteto atstovas.

Šeima išvyks liepos mėn., 
ten ir praleis atostogas.

/

GALVOJATE PIRKTI AR PARD UOTI ?
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

m<\UITWU/ 

igai

Foto E.M.L.S. 
Sistema.

D.N. BALT - BALTRUKONIS 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. , Suite 305,
Tel: 273-3442, 273-918 1, 737-0844.

Montreal, Que.

MONTREAL WEST 
AUTOMOBILE

Pontiac ★ Buick it Astra
• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU 

IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I
• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI. 

IR SU IŠIMTIMI JUMS, ’ 
PASITARNAUS I

LEONAS GURECKAS 
Sole* Manager 

(Lietuvis atstovas)

GM
PIRKTI AR PARDUOTI

NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V.Pėteraitis
3 53- 9960 / Namą 72 1 - 0 6 14
UNITED TRUST REALTIES
7 9 95 Blvd. Les Gaieties. D’Anjou. P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d

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

Agentūra veikia nuo 1945 m.

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

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

C. I. B. 
GAISRAJS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE } 
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
■Manag.Hu

IEO GUREKAS_________

1 GM

mu montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
. ______ (At the and of Sherbrooke Street West) _______

MOKA Už:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias
Term. ind. 1
Term. ind. 2
Term. ind. 3
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-toa sumas.

s-tas
m.
in.
m.

6.0% 
,8.75%. 
10,0% 
9,5% 

, 9,0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekiln. turto
Čekių kredito
Investacipė* nuo

OHMS
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,', QUEJM E 2A8, 

Telefonas: 766 5827

11,5%
11,0%
12,0% ,

2____ L_į_ __j 11.5%
Nemok, gyvybės apdr.’fkl $10.000 
už paskolos sumą.

K oop er of y v i n ė namį ( iki 4 butįi) ir namy inventoriaus apdraudė. 

Kreiptis: Gil Constantin!, C.I.B., Quebec Credit Union League, 

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 487-5820.

KASOS VALANDOS
1M5 De Seve St„ pirmadieniai«. antradieniais ir trečia
dieniais nuo B Iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo • 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8
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