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SAVAITINIU IVYKIU 
APŽVALGA

BENDRUOMENYBĖS

KARO MOKYKLOS
ŠIMTMETIS

Nauji dviejų rūšių pašto 
ženklai Išleisti paminėti 1OO 
metų sukaktį Karo Mokyklos,
Royal Military College of 
Canada.

Bryce Mackassey, Išleid
žiant šią seriją pareiškė, 
kad Kanados paštas dldžlup- 

_^l&sl, galėdamas pagerbti šią 
mokjklą, nes per eilę metų 
ji yra Išleidusi aukšto lygio 
apmokytus vyrus, kuriuos 
sunku pralenkti.

ATPLAUKIA INDĖNAI
ĮOlymplnes Žaidynes New 

Brunswick Indėnai iš Monc - 
ton’o rezervato nuleido dvi 

t 20 pėdų ilgio valtis "canoe "
tipo. Dešimties žmonių gru- 
pėpradėjo kelionę į Žaidynes 
vandeniu, Indėnų tradiciniu 
keliavimo būdu. Plauks 800 
mylių, maitinsis daugiausia 
žuvimi. Departamentas in
dėnų reikalams paskyrė šiai 
kelionei 2. 500 dol., tačiau
nepažadėjo oficialaus jų su -
tikimo Montrealyje.

RŪPESTIS DĖL ITALIJOS
NATO sluogsnluose kyla 

didelis susirūpinimas dėl 
artėjančių rinkimų Italijoje . 
Jeigu tenlalmės komunistai, 
Atlanto pakto nariai negalės 
dalintis slaptimis žvalgybų 
ar atominio mokslo žiniomis.

Svarstoma, ar eventualiai 
italų komunistai būtų pakan
kamai savarankiški ir neno
rėti! priklausyti nuo Mask
vos.

Italųkatallkai jai nekartą 
pasisakė, kad būti krikščio
niu ir marksistu—komunistu 

t yra nesuderinama.

RIMTAS ĮSPĖJIMAS 4.
Atlanto pakto vyr. vadas, 

gen. Ale x ander Haig, rašy
damas NATO Review žurna
le, įspėjo Europą, kad So
vietų klšimąsis į Angolos 
reikalus aiškiai rodo,kad jie 
pradėjo naują etapą savo Im
perialistiniuose planuose.

Net ir "sferų pasidalini
mai" imperialistui nieko ne-' 
reiškia; Mes tą seniai ži
nojome ir skelbėme.

UŽ ŽMONIŠKUMĄ,
Ottawos u-to pslchologl - 

jos profesorė dr.R.V.Trem- 
alne/Čeputytė/pasluntė raštą 
Lietuvos komunistų partijos 
centriniam komitetui, pro
testuodamas, kad neleidžia
ma emigruoti lietuviui poe
tui Ir kalbininkui Tomui 
Venclovai. ’’ Pačiais griež
čiausiais žodžiais protes
tuoju už tekį neleistiną elge
sį. Jokia civilizuota šalis 
taip nesielgia su savo poe
tais, menininkais ir moks
lininkais. Tikiuosi, kad gal
vojantys ir mokyti žmonės 
su tuo sutiks”.

Rašto nuorašai pasiųstl ir 
sovietų sąjungos ambasado — 
rlul A. Dobrynlnui Washing
tone, sovietų ambasadoriui 
Ottawoje, A. Jakovlevui Ir 
Lietuvos Rašytojų Sąjungai.

GALU GALE PAGAVO

Po ilgos tylos ir nesėk - 
mės, pasisekė sulaikyti tris 
žmones, kurie, manoma , 
yra atsakingi už Brink’s 2. 8 
m U. dole r lų ap ipl ėš imą. Du 
yra už užstatą paleisti, tu
ri užsiregistruoti policijoje 
kas dvi savaites, trečias ,
vos 20 m. amžiaus, sulaiky
tas, prisipažino, kad Iš to 
grobio gavo 70.000 dol. už 
sunkvežimio pavogimą.

Visi trys apkaltinti kons- 
plravima, ginkluotu apiplė - 
Šimu Ir Brink’s šoferio te
rorizavimu.
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VYTAUTO DIDŽIOJO ŠaULILLRINKTINĖS ŠAULIAI PAGERBĖ MIRUSIUS LIETUVIŲ T AUTIN ESE KAPINĖSE CHICAGOJE 
NUOTRAUKOJE PRIE LIETUVOS PREZIDENTO DR. K. GFdNIAUS PAMINKLO. Nuotrauka C. Genučio.

PASAULIO LIETUVIU.JAUNIMO 
SĄJUNGOS STOVYKLA

Šlą vasarą, rugpjūčio 15- 
27 d.d. Kento valstybinio u- 
unlverslteto pašonėje, Ohio 
valstijoje įvyks Lltunalstlnė 
Vasaros stovykla, šute Iklantl 
progą pagilinti savo lietuvių 
kalbos, literatūros ir Isto
rijos žinias. Stovjklos mo
kestis yra tik $1OO dviem 
savaitėm. Norintieji įsigyti 
universitetinius užskaltus 
"credit" Iš Kent State u-to 
Iš lietuvių kalbos, turi su
mokėti papildomą mokestį.

Suinteresuotieji skatinami 
nedelsiant registruotis, nes 
dalyvių skaičius ribojamas 
Iki 45 asmenų. Kreiptis į 
PLJS Ryšių Centrą, 2422 W 
Maręuette R d., Chicago, UI. 
60629, USA.

BATUN’O INFORMACIJA
Kęstutis MIklas birželio 

5 įvykusioje UBA-BATUNo 
metinėje konferencijoje bu
vo Išrinktas UBA--BATUNo 
prezidentu. Jo pavaduotoju 
Išrinktas latvis IntsRupners 
o finansų reikalams estas 
Reln Vlrkmaa. Iš lietuvių 
pusės į direktorlatą dar bu
vo Išrinkta Helen Kulber ir 
Kristina Nomelkaitė, o į di- liepos
rektoriatą antrininkais -Do- Baltic

natas Banaitis, Dalia Bulga- 
rytėlr Jonas Klivečka.Kont
rolės komisijoj lietuviams 
atstovauja kun. Barnabas 
Mikalauskas, OFM. Šiai 
konferencijai! pirmininkavo 
prel. Jonas Balkūnas. Kon
ferencijos metu taip pat bu
vo paminėta ir BATUNo 1O 
meti} veiklos sukaktis. Kal
bas pas ak ė L ietuvos ge ne ra- 
llnis konsulas A.Simutis,Si
mas Kudirka Ir visa eilė ki
tų. Gauta daug sveikinimų. 
Sveikino Lietuvos diploma
tijos šefas St. Lozoraitis, 

, Vilkt» pirmininkas dr.K. Va- 
liūnasK, pabaltiečlų diploma
tai iv e flĮė organizacijų.

UBA-BATUNo veiklos de
šimtmečiui atžymėti leidi
nys greitu laiku atiduodamas 
į spaustuvę. Jis bus Išleis
tas ir padalintas Baltijos 
festivalio metu,kuris šiemet 
įrengiamas rugpiūčlo 14 d., 
Plattdeutche parke, Frank
lin Square,Long Island, New 
York.Leidiny yra dar vietos 
sveikinimams, linkėjimams 
BATUnut bei skelbimams. 
Medžiaga turi būti gauta 
BATUNo įstaigoj nevėliau

1 dienos .Siusti United 
Appeal - BATUNo

2789 Schurz Ave. Bronx NY
10465 - tel. /212/ 828-2237.

UBA - BATUNo konferen
cijoj birželio 4 d., buvo pa
skelbta, kad ryšium su pa
didėjusiom Išlaidom, ypač 
pašto, BATUN News biule
tenio metinė prenumerata 
yra pakelta iki $15 prenume
ratoriams Amerikoj Ir Ka
nadoj, o į visus kitus kraš
tus tkl $ 20. BATUNo na
riams Amerikoj Ir Kanadoj, 
kurie prenumeruoja šį biu
letenį, prenumeratos kaina 
pasilieka ta pati - $ 1O per 
me tu; 3.

KAZĖS BRAZDZIONYTĖS
ŽODIS TARTAS PIRMOJE 
RADIJO PROGRAMOJE

Pirmą kartą prabylu su 
sava programa. Manyje de
ganti tėvų įdiegta Lietuvos 
meilė, senai skatino siekti 
šio momento. Girdžiu, kaip

■■•■■■■  — — —— Ą----------------

tą mūsų numylėtą tėvynę 
okupantas kamuoja, smaugia 
Ir naikina. Skausmo šauks-
mal ateina Iš anapus. Aš 
laisvės šalyje gimusi Ir už
augusi, noriu būti šių dienų 
tarpininkė Ir oro bangomis 
gyvu žodžiu pasidalinti gy
venimo faktais.Pasakyti kur 
lietuvis verkia, kur miršta, 
kur iškilmingas puotas ruo
šia. Šioje programoje nebus 
vietos jokioms Intrigoms, 
man visi lietuviški sąjūdžiai 
ar organizacijos, kurios ne
dirba prieš L Ietuvos Ir 
Amerikos laisvę, yra lygiai 
toleruojamos. Rūpins įuos i 
nešti į tamstų namelius lie
tuviškas patriotines dainas, 
muziką Ir šoklus Ir gvilden
ti religinius, teisinius arba 
namų apyvokos re įkalus. 
Lietuviškam jaunimui, kurio 
mintys ir darbai neša gero
vę ateičiai, tegul jis pasl-

- reiškia kuo gali. <
Brangūs klausytojai ir 

mūsų programos rėmėjai, 
tik Tamstų dėka ir parama 
ši programa gyvuos. O mes, 
koordinatoriai, stengsimės 
Jums patiekti vis geresnes 
ir tobulesnes laidas. Jei aš 
nepabėgau Iš lietuviško gy
venimo ir veiklos, tai tikiu 
nepabėgsite ir Jūs. Taip pat 
tikiu, kad su Aukščiausiojo 
pagalba, šis darbas eis visų
gerovei bei laisvės atgavi
mui Lietuvai. Dieve laimink 
Ameriką, laim ink L letuvą, 
bei jos išblaškytus valkus 
po platųjį pasaulį o taip pat 
kenčiančius Sibire ir kalėji
muose. Visų mūsų viltys iš
sipildys-Tiesa nugalės me
lą, tikėjimas Ir viltis pra
skaidrins visų mūšų troški
mus.

Tėviškės žemė
!

Mokia brangi man tėviškės žemė, 
Kokie mieli laukai ir miškai, — 
čia upė šventoji srovena. 
Jos pievos papuošia žiedai.

Kokia brangi man tėviškės žemė, 
Josios duona skania maitinaus, 
čia tėveliai, seneliai gyveno, 
Prisiminus net širdžiai lengviau.

Kokia miela man tėviškės žemė, 
Josios grožį širdyje jaučiu.
Aš jai meilę skiriu begalinę 
Ir manau, kad jauti tą ir tu.

K. žakavičienė 
Kaunas

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
JŪSŲ !<

NL Bendrovės Valdyba yro nutarusi 
laikraltj, siuntinėti tik už $5.00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytojams.
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\j l Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Kelionės
Lietuvon

PANORAMA

Molotovas pasirašo viena pasidalinimais 1939 — 1944 metų.

- PROGRESYVIEMS - DEŠIMT, 
ATŽAGAREIVIAMS TIK 
PENKIOS DIENOS

Mums dar vis įvairiomis 
progomis diskutuojant apie 
naudą /re įkalą/ būtinybę ar, 
Išvis, nonsensą su visomis 
kelionėmis Lietuvon, lietu
viški Išeivijos laikraščiai 
tiesiog pilni Įvairių skelbi
mų, viliojančiai raginančių 
nuvykti penkioms dienoms 
senojon tėvynėn. Tos 5 die
nos Ir kaupia savyje visą ei
lę rimtų klaustukų, nes ne
retas galvoja, ar Išvis pa
teisinamos didelės Išlaidos 
už tokią trumpą, laiku Ir 
vietomis ribotą viešnagę 
Lietuvoje. Tiesa, troškimas 
net Ir tokių sąlygų rėmuose 
pasimatyti su ten likusiais 
artimaisiais, giminėmis, 
tikrai didelis, suprantamas 
Ir labai žmoniškas. Prie
kaištai, kad tokios kelionės 
Implikuoja tą labai jautrų 
/kai kieno nuomone kritiš
ką/ pripažinimo - nepripa
žinimo dilemą, gal Ir turi 
dalinį pagrindą, kurį galima 
Ir ginčyti. Čia Ir tragiška Ir 
klek juokinga, kai toji kriti
ka ne vienu atveju atėjo Iš 
tokių asmenų, kurie jau pa
tys suspėjo su savaisiais 
pasimatyti Vilniuje, o dabar 
norėtų drausti atlikti tą ke
lionę tiems, kurie Iki šiol 
Išvis nebuvo anapus aplan
kyti artimųjų. Dar kiti, su
jaudinti jautraus Ir nepa
prastai šilto priėmimo, vai
šingumo, kurį atvykėliams 
rodo giminaičiai /Ir vėl yra 
tvirtinančių,kad visa tai yra 
surežisuota Iš "aukščiau”/, 
jau vyksta antrą ar trečią 
sykį, nebodami Išlaidų Ir 
bendrųjų kelionės nepatogu-' 
mų, nuovargio. Dėl vienokių-, 
ar kitokių priežasčių bend
rai mūsų veiksniai šiuo at
veju laikosi lyg Ir neutralu
mo. Tas, dalinai, Ir supran
tama. Jei drausl, garsiai 
šauksi Ir vlstlek mažai kas 
beklausys, nukentės Ir au
toritetas Ir bendrasis pres- 
tyžas. Tuo tarpu, bent šioje 
plotmėje, Išeivija nėra
drausminga Ir paklusni. Da
romi savi. Individualūs

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomones, laiškai, atgarsiai

AMERIKIEČIAI SUJUDO
Vis daugiau pasirodo ne

pasitenkinimo prieš dabarti
nę Amerikos politiką pačių 
amerikiečių tarpe, kad ji 
perdaug remianti Sovietų Ru
siją. Milijonieriai stato fab
rikus, duodamos Įvairios 
paramos, ypač, parduodami 
kviečiai, kukurūzai Ir kiti 
maisto gaminiai pigiai, o vi
duje kainos vis kyla.
2 p si.

sprendimai, tegalvojant la
bai siaurai Ir asmeniškai: 
noriu, pajėgiu, vykstufVlenl 
tekių piligrimų nevengia pa
žįstamų tarpe garslntls, ki
ti priešingai, ruošiasi slap
ta, bevelk niekam nežinant. 
Dar kitu atveju,tik Iš "Gim
tojo Krašto” skilčių sužinai 
apie tokių ar kitokių tautie
čių viešnagę VUnluje, Drus
kininkuose, Trakuose, o gal 
dar nepilnai dienai Ir Kau
ne. Šiuo atveju "Incognito" 
lyg Ir nepasisekė-nieko ne
paslėpsi nuo budrios Intu- 
rlsto lietuviško skyriaus 
akle s.. Z Inoma, visa tai kai 
kuriems turistams sudaro 
savotiškų, sakykime, moks
linio pobūdžio nemalonumų. 
Bet Ir šis tragiškas momen
tas gana greitai blėsta, nes, 
visumoje žvelgiant, esame 
užuomaršos Ir bevelk ne
pastebimai pamirštame var
dus Ir veidus. Pakeiksnoja
me tokius, viešai ar priva
čiai, mintimis Išmetame 
juos Iš lietuviškų gretų Ir... 
gana greit vėl viską užmirš
tame. Kas drįstų tvirtinti, 
kad Išeiviai nėra atlaidūs ? 
Tuo tarpu, mūsų "pažangie
ji " naudojasi klek didesnė
mis prlvelegljomls. Jų ruo
šiamos ekskursijos įsilei
džiamos Vilniun pilnoms 1O 
dienų. Taipogi Ir judėjimo 
laisvė jiems Lietuvoje yra 
kur kas didesnė. Štai kodėl 
drąsos pristinga kaltinti 
tuos, Iš saviškių, t. y. "ne- 
progresyvlųjų " tarpo, ku
riems pavyksta " įsibrauti " 
į privilegijuotos klasės eks
kursantų tarpą Ir paviešėti 
Lietuvoje Ir plačiau Ir Il
giau, gi be droš kainos skir
tumas nelabai žymus. Tas, 
tiesa, dar kartą Įrodo, kad 
Išeivija kai kuriose srityse 
nėra nei susiklausiusi, nei, 
pagaliau, drausminga, o ką 
jau bekalbėti apie principin
gumą. Inturlstul Vilniuje, 
gausėjant turistiniam ant
plūdžiui, reikės samdyti 
naujus tarnautojus, žinoma, 
jei tas buvo numatyta pasku
tinio penkmečio, planuose.

Al. G Imantas

Mes, lietuviai, žinome 
kokios komunistų užmačios . 
Jų teroras siautėja mūsų 
krašte, jau Ir Lietuvos var
do nebenori pripažinti. Mas
kva jau jos sostinė! : Rusų 
grūdlmas į Lietuvą vis ple - 
člamas, mūsų žmonės Iš
prašomi Iš butų, neleidžia
ma jiems savoj žemėj,gy
venti. Nedaug apie tai žino 
čionykščiai. Todėl yra gera

1940 m. birželio mėn. 30 dienąf tik po išvežimų) pnjj. Krėvei Micke
vičiui lankantis Maskvoje, Molotovas ironiškai pareiškė, kad tradicine 
rusu politika praktikuojama nuo Ivano Baisiojo laikų, reikalauja Lietu
vos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą. Kokia ironija ! Kas neprisimena 
baisiųjų birželio išvežimu į Sibirą ir kitur ?. ,

— • —
Kokio buvo ta "tradicinė Ivano illau. Tauriausi patriotai Ir 
Baisiojo politika ? ^tautos elitas buvo nušluoti

JI buvo balsi, kaip balsūs ■ nuo žemės pavirš lauš, kraš- 
Ir kiti Išvežimai. Štalkele- ( tas " Išvalytas " n-’o nepa- 
tas faktų ; a/ Pirmą kartą geidaujamo maskoliams ele- 
Istorljoje jis atplėšia nuoi mento. Kaip dabar, tai Ir
Didžiosios kunigaikštystės 
Naująjį Gardiną /Novgorod/ 
Ir 1178 metais nuima jos 
šventovės varpą. Klek vė
liau aneksuoja - prijungia 
šios kunigaikštystės didžiau
sius žemės plotus, Išvežda- 
mas į Maskollją 8.000 di
dikų bei pasiturinčių šeimų 
Ir jų turtus - nuosavybę Iš
dalindamas savo valdinin
kams ; b/1483 metais pa
skelbia karą Tvėrei Ir 1485 
metais ją prijungia prie 
Maskolljos : c/ 1489 metais 
paklupdo Viatlką Ir 1495 me
tais, po karo su Alexandru^ 
kurio dukterį Eleną jis buvo 
vedęs/, pasirašo "talką" Ir 
už tai gauna Aukštąją Oką, 
Blelev, Odoev, Vorotynsk, 
Novosel bei "visos Rusijos 
valdovo" titulą; d/ 1500 me
tais, nepaisant pasirašytos 
talkos sutarties, vėl įsiver
žia į Lietuvą. Kita, 1503 m. 
pas įrašyta 6-tiems metams 
sutartimi, maskoliams ati
duodama Šėrė /Černigovas/, 
Brlanskas, Poutlvl, Gomel 
Ir gera dalis Smolensko bei 
Vitebsko. Tai buvo Ivano III 
politika. Jo sūnus Vosylius 
TU /15O5-1533/ per apgaulę 
1510 metais prijungia: e/ 
Pskovą, Iš veždamas 300 
šeimynų Ir jas pakeisdamas 
300 maskol lų še Imynomis ; 
f/1517 metais prijungia Rla- 
zanę, apkaltindamas ją šni
pinėjimu bei Išdavyste ; g/ 
1523 metais suktybe - Šiau
rinį Nauglrdą Ir Starodubę ; 
h/15O7 metais visokių prie
kaištų dėka atnaujina karą 
su Lietuva, bet be . pasėk- 
mlų.

JĮ atnaujina Ir vd 1512 m. 
užimdamas Smolenską, bet 
sumušamas prie Oršos.

Impe r ator lauš M a xm U l- 
jono ambasadorius Herber- 
steln atvyksta 1517 metais Į 
Maskvą Ir pagaliau 1522 m. 
pasirašoma talkos sutartis, 
kuria vadovaujantis Smo
lenskas paliekamas masko
liams. ŠI talka pratęsiama 
1526 metais dėka Herber- 
steln antro apsilankymo 
Maskvoje. Jo "komentarai" 
šių dviejų apsilankymų pro
ga yra brangūs šaltiniai, nes 
Iš jų galima atpažinti 16-to 
šimtmečio Ivano Balsiojo 
politiką. Gaila, kad nei vie
nas Istorijos vadovėlis jos 
pUnal nepateikė, matyti "bi
jojosi" užgauti Ivaną.

Ar čia nepasitvirtina Mo
lotovo žodžiai Ir Herber
šteino aprašyti faktai?

Štai kaip žuvo mūsų lyti
niai galindai, grynai lietu
viškos sritys.Ir tai dar visai 
neseniai, vos 300-400 metų 
atgal. Už tai galime padėka 
tl Ivanui Ir jo padlalžom, , 
kaip kad 1940 metais Ir vė- 

proga eiti Į Amerikos prleš- 
komunlstlnes organizacijas 
Ir čia kaip gyvi, liudininkai į 
jas kalbėti, pranešant apie 
mūsų krašto nelaimes, Ir 
kas bus, jei Amerika Ir to
liau nusileis Sovietams...

Gegužės mėn. 12 d. O’ 
Halre mieste, didžiulėje sa
lėje įvyko minios susirinki
mas, kur žymus kelių knygų 
autorius Gary Allan plačiai 

tada viskas vyko su mongo
lų pagalba. Ar ne laikas pa
sakyti : " Maskoliai Ir mon
golai, laukjš Lietuvos, lauk 
Iš Hiropos". /Palygink Sol- 
ženyclno samprotavimus, jog 
maskolių-mongolų vieta yra 
tik Slberljoje, už Uralo kal
nų, ne Hiropoje - jie čia yra 
"neprašyti svečiai"/.

Komedijos nesibaigia
Čia negalime patiekti,kad 

Ir suglaustai, visų kitų fak
tų. Paminėsime tik tris,taip 
vadinamus " padalinimus ", 
arba, geriau sakant, pasi
dalinimus: a/ pirmasis res
publikos padalinimas 1772 
metais. 1772 m. rugpiūčlo 5 
dieną buvo pas įrašytas trijų 
valstybių kontraktas šitaip; 
Rusija užima Latgalą, šiau
rinę dalį Polocko vaivadijos 
su pačiu miestu, bbvelk vi
sas Vitebsko Ir Mstlslallo 
vaivadijas Ir dalį Minsko 
vaivadijos.

Austrija užima dalį Maž- 
lenklų Ir Galicijos.

Prūsija -Lenkijos Pavys
ti Ir Varnljos vyskupystę.

Taigi,prieš 4 metus šven
tėme . 200 metų nuo pirmo 
padalinimo, kai tuo tarpu 
USA švenčia vos 200 metų 
nuo jos įkūrimo.

Tada, kaip Ir Helsinkio 
konferencijos metu, ypač 
Rusijai rūpėjo gauti Iš Res
publikos jos padalinimo pa
tvirtinimą - poplerlo gaba
lą. Visiems darbams vado
vavo Kotrynos II atstovas 
Štakelbergas / vokietis/, gi. 
visą globą pasiėmė viena 
Rusija, kuri Lietuvoje Ir 
Lenkijoje buvo pritraukusi 
daug kariuomenės /kaip kad 
Ir 1940 metais/. Tuo būdu 
Rusijoje atsirado 25 milijo
nai gyventojų, vien Blelaru- 
sljoe srityje su 1.600.000 
gyventojų.

Tačiau rytų galindai Ir 
Baltieji Bulgarai, Volgos 
aukštupio kultūros palikuo
nys, vadovaujami Pagaučlu- 
vlo/Pugačlov/, sukyla. Kaip 
tvirtina Ksaveras Bogušas, 
jie kalbėjo lietuviškai Ir su
kilime Iškėlė savo vėliavą 
su mūsų Vyties kryžiumi. 
1773 metais jie sukelia Dono 
Ir Uralo kazokus, baškyrus . 
klrgyzus Ir dvarų be l fabri
kų darbininkus, prižadėdami

Išdėstė Amerikos valdžios 
Ir kai kurių milijonierių pa - 
tatkavlmą Sovietams, apie; 
mūsų radijo Ir televizijų 
monopolizavimą, Įvairių Ins
titucijų veikimą Ir žmonių 
rasiniu atžvilgiu ktršlnlmą. 
Ekonomijos Ir pramonės 
monopolizavimo kainos mi
lijonai dolerių skiriama So
vietų gerovei, o Amerikoj 
einama prie katastrofos. 
Manhaton’o Batikas New 
York’e Sovietams sutelkė 
300 mH. dol.paskolą,kad jie 
te n pas įstatytų fabriką,kuris 
gamintų karinius sunkvežl-
irilus. Jie galėtų tempti karo 
metu tolimo šaudymo rakė - 
tas. Virš porą valandų kal
bėjęs prelegentas tvirtais 
faktais įrodė, ko Amerika 
neturėtų daryti. Virš dviejų 
tūkstančių klausytojų pas
merkė detantės vedimą, pa
sišaipyta Iš kandidatų,kurie 
mažai žinomi, o žaidžia pa
vojingą politinį žaidimą. Jis 
perspėjo žmones saugotis 

jiems žemės. 1774 m. liepos 
mėnesį užimama Kazanė Ir 
vist Volgos paupio miestai. 
Tačiau prie Uralo upės jis 
buvo "Išduotas" Ir narve at
vežtas į Maskvą, kur 1775 
metais jam buvo nukirsta 
galva Ir padėta į Maskvos’ 
muziejų / gal jos kaūkuolė 
dar Ir šiandien ten tebegu
li?/.
Antrasis Respublikos padalini
mas 1793 metais

1793 metais sausio 23 d. 
Rusija Ir vėl pasirašė daly
bų sutartį, kuria jai atitenka' 
anais laikais Jogailos valdyti 
Ukrainos plotai, o didžiosios 
Lietuvos kunigaikštijos - vi
sa Minsko vaivadija Ir dalis 
Vilniaus, Nuagarduko, Bras
tos vaivadijų. Išgavimui tal
kos sutarties Gardine buvo 
sušauktas "seimas". Jis dar 
bandė priešintis / kaip Ir 
1940 metais/, bet buvo sun
ku: Kotrynos atstovas Zl- 
verskas / Siewers / keletą 
atstovų areštavo, o kai kurių 
sunaikino Ir dvarus. Paga
liau visą seimą apstatęs ka
riuomene Ir Į salę suvedęs 
rusų karininkus, privertė 
viską patvirtinti. Taigi, ma
tome, kad Molotovas buvo 
visai teisingas, pareikšda
mas aną pareiškimą Krėve l- 
Mlckevlčlul.

Kaip po pirmojo padalini
mo sekė Pagaučluvlo sukili
mas, taip po antrojo - Tado 
Kosciuškos sukilimas. /Jis 
buvo kilęs Iš Naugarduko 
vaivadijos Ir laikė save gry
nu lietuviu, buvo pasižymė
jęs generolas Amerikos ne
priklausomybės kovose Ir 
geras Jurgio Vašingtono 
draugas. Jis 1794 m. buvo 
sukūlimo vadas, 1794-96 m. 
rusų belaisvis Ir mirė 1817 
metais/. Jam,po vieno mū
šio patekus į nelaisvę, netru
kus buvo likviduotas Ir visas 
sukilimas. / Palygink 1944- 
1954 metų partizanų kovas/.

Trečiasis Respublikos pada- 
linimas 1795 metais
Tai prilygsta 1939-1944 m. 

būklei,kuomet visas kraštas 
buvo okupuotas Ir sunaikinti 
sukilėliai / Partizanai/. Ru
sija, Prūsija Ir Austrija su
tarė pasidalinti visą valsty
bę. Lenkija po gabalą atiteko 
visoms trims valstybėms, gi 

pinklių Ir parodyti Ištikimy
bę Amerikos konstitucijai.

Mes esame šių laisvių 
pilnuose kraštuose lygūs ko
votojai už gerbūvį Ir politinį 
gyvenimą. Netinka kuris 
kandidatas,-jį nušvilpkime , 
kaip negrai daro, netūpčlokl- 
me Rinkiminiai metai, da- 
lyvaūklm politikoj, kelklm 
negeroves. Tuo kursime
mūsų Ir mūsų valkų ateitį . 
Tikėkime Ir Lietuva. JI prl - 
s įkels, kai pasaulis nusi
kratys amžinos pabaisos, 
kuris smaugia milijonų 
žmonių laisves.

Chicago.B* Brazdžlonls

MALCOLM LOWRY
Kanados literatūros hori

zontą nuplieskė meteoras - 
Malcolm Lowry veikalas 
" Under the Volcano". Tai 
esąs vienas Iš geriausių 
veikalų, parašytų šitame 
šimtmetyje.

Kas buvo Malcolm Lowry? 
Gimęs A909/ Ir miręs Ang-

Lietuva bevelk visa/Išsky
rus Užnemunę, kuri atiteko 
Prūsijai/ atiteko vienai Ru
sijai.

Mykolas Oginskis, pasku
tinysis Lietuvos Iždininkas, 
Rusijos Imperijos senato
rius, tapo Lietuvos Kuni
gaikštijos projekto autorius. 
Jis pirmasis pradėjo rūpin
tis, kad Iš buvusių Didžio
sios Lietuvos Kunigaikšti
jos žemių, būtų sudaryta 
autonomiška valstybė. Tam 
tikslui 1811 metais jis įteikia 
carai memorandumą - ku
nigaikštijos sudarymo pro
jektą./ Žlūr. mano projektą 
VLIKul, NL Nr. 6,1975, p. 2/. 
Juo buvo siūloma Iš 8Rusl- 
sljos gubernijų/ buvusių 
vaivadijų/, kuriose velkė 
Lietuvos statutas, sudaryti 
Didžią ją Lietuvos Kunigaikš
tiją. Įsidėmėtina, kad į ją 
buvo siūloma Įterpti Ir Vo- 
lulnės, Podolės Ir Kijevo 
srytls, kurios tik po 1569 m. 
buvo Lenkijos ribose,mat, 
jose taip pat visą laiką velkė 
Lietuvos statutas.

Vienos Kongresas 1815 metais
Jis prasidėjo 1814 metais, 

kur keturguba Europos Są
junga, susidedanti Iš caro 
Alexandro I, Frederiko Wl- 
llmo III, lordo Castlereagho 
Ir princo Wenzel von Met
ternich, turėjo laisvas ran
kas nuspręsti Europos kon
tinento likimą. Tai atitinka 
Helsinkio 4 didžiųjų Ir 31 
mažųjų paradoksui. Tai gal 
pirmas įvykis /bent mūsų 
Istorijoje/, kuomet tiek daug 
" padlaižių " pritaria Rytų 
Hiropos padalinimui, nes ten 
dalyvavo 31 vokiečių prin
cas, popiežiaus atstovas, 
Turkijos sultanas Ir daug 
Įvairių Interesų turinčių 
grupių.

1815 metais birželio 9 d. 
buvo pasirašytas galutinis 
aktas, pagal kurį buvo už
tikrinta / maždaug 4O-člal 
metų/ Hiropos saugumas. O 
jo pas3cmes gerai žinome, 
"nei rašto, nei druko jie 

‘mums neduoda, tegul, sako 
bus Lietuva Ir tamsi Ir juo
da". Šio akto paskmės pri
vedė prie keleto sukilimų 
Ir pagaliau 1914 - 1918 metų 
^aro* J. Benius

1 įjoję, savo kūrybingą lai
kotarpį jis praleido gyven
damas su žmona Margerie 
primityviame namuke pyle 
pat vandenyno, netoli Van
couver, B.C. Kita jo gyve
nimo dalis - odisėja - Ispa
nija Paryžius, USA, Mek
sika. Todėl jo raštai turi 
universalų pobūdį .Studijavęs 
Cambridge, metus praleidęs
jūrose, prekybos laivyne, 
kaip pečkūrlo asistentas, 
mėgdavęs Išgerti ir tai ap
rašęs veikale "Ultramarine". 
Knygynuose galima rasti 
sparčiai didėjančios Lowry 
bibliografinės literatūros.

Dar rašytojui gyvam esant, 
Kanadoje apie jį kas mažai 
težinojo / esą buvo parduoti 
tik du egzemplioriai jo kny
gų/.

Lowry yra žodingas rašy
tojas, atmetęs civilizaciją. ‘ 
Jo temose .rasite pastorali
nio Ir tragiško elemento. Jo 
nuotaikos primena Dosto- 
jevsk< S. B. . Sudbury, Ont.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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( Pradžia 8 numeryje)

Po to seki kambarys su 
maketu tipiško geležinkelio 
tilto per upę miško vidury
je, kur štai šis partizanų 
būrys yra nuvertęs vėl re- 

1 kordlnį skaičių priešo trau
kinių su karo medžiaga Ir 
kareiviais. Arba Ir vėl ki
tame kambaryje vaizduoja
ma visa mūšio panorama. 
Labai puikiai atvaizduotas 
vokiškas "landšaftas” su kal
neliais Ir kloniais,kur ma
tome bunkeriuose besigi
nančius vokiečius, žmogaus 
dydžio Ir pilnoj aprangoj su 
šalmais. Raudona liepsna 
splaudo jų kulkosvaidžiai. 
Guli jau Ir nukautieji įvai
riose pozose. Iš kito šono 
rodomi Šturmuojantys rau
donosios armijos daliniai. 
Vyksta dramatiškos tankų 
kautynės. Llespnoja padegti 
priešo Ir savi tankai. Toliau 
jaui matomos /nutapytos/oro 
kautynės tarp ” Yakų " Ir 
"Me sser Šmitų".

Galiausiai įžengiame į 
kambarį, kur rodomos visų 
Baltarusijos frontų korpusų 
vėliavos sų jų geležiniais 
skydais. Juose yra įrašyti 
kiekvieno korpuso vardai, 
numeriai bei jų vadų pavar
dės. O ant sienų jau Išskai
čiuotos visų frontų armijos 
su jųkomandyrlals.

Na Ir viskas baigiasi pa
talpa, kur rodomos visos 
respublikos su savais her- 

. bals Ir vėliavomis...

Sueina 35 metai kai sovietai traukdamiesi nuo vokiečių, pradėto karo,Lietuvoje išžudė n ekaltus. 
įmones. Kairėje P raveniškiuose darbo stovykloje, dešinėje Rainių miškelyje.

MINSKO APYLINKĖS
Noriu dar patiekti truputį 

Istorinių datų, kurios riša 
mūsų tautą su šiuo miestu.

1069 m. skaitoma Minsko 
pradžios data, kuomet pirmą 
kartą jo vardas randamas 
metraščiuose.

1326 m. miestas Ir sritis 
tampa dalimi Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštijos.

1793 m. miestas Ir sritis 
įjungiami į Rusų Imperijos 
ribas, drauge suu kitomis 
Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos dalimis.

1941 m. liepos 28 d. vokie
čių Wehrmacht’as įžengia į 
šį sudegintą miestą.

1944 m. liepos 3 d. Sovietų 
armijos užima miestą Ir a- 
pyllrikes.

CHATYNAS
Šiandien važiuojame ap

žiūrėti š lo buvus lo ka tmel lo, 
kuris dabar telikęs Baltaru
sijos tautine šventove.

Saulėta dienelė. Geru, as
faltuotu keliu mūsų autobu
sas smagiai rieda per malo
niai vilnijančias apylinkes . 
Pats ruglapjūtles laikas . 
Platūs javų laukai jau gelto
nuoja lengvo tipo žemėse . 
Šen bei tenjcombalnal urzgia 
laukuose. Vietovės tokios 
mielos Ir artimos. Jos taip 
primena brangiosios Lietu
vos laukus, tik miškų čia 
žymiai gausiau. Dauglausta
tai mišrūs miškeliai,pakei
čiami tankiais pušynais. A- 
ple 50 km. skriejame per 
šias Baltarusijos apylinkes, 

kur prieš 30 metų virė bal
siausi mūšiai.

Pakeliui pravažiuojame 
kryžkelį, kur matome ro
dyklę kairėn- Į VILNIŲ.

VS pravažiuojame kitą, 
bet mažesnę sankryžą,'kur 
ant cementinio, gal 4 me try 
aukštumos bloko stovi už - 
keltas T- 34 tipo Šarvuotis . 
Grįžtant, stabtelėję sužino
jom, jog šioj vietoj 1941 m . 
keletą šio tipo tankų didvy
riškai kovėsi su žymiai 
stipresnėmis priešo pajėgo
mis,kol tapo visiškai sunai
kinti. Ten įrašyti vardat vi
sų žuvusių šarvuočių įgulų.

Netrukus atvykstame į vis 
tankėjančius miškus, kur 
matome Iš lentų sukaltą di
džiausiomis raidėmis įrašą 
CHATYN.

Miškas čia dominuojamas 
beržynų. Asfaltuotas miško 
kelias įveda mus pro medi
nius vartus į plačią autobu
sams aikštę, plytoms grįstą, 
su restoranais Ir suvenyrų 
kioskais. Išlipame. Tolumoj 
tarp miškų,, regime didžiulį 
tuščią plotą su 26, kaminus 
primenančiais, cementiniais 
stulpais, Iš kurių lalks nuo 
laiko sinchronizuotai Ir klai
kiai sutarška elektriniai 
skambalai. Viso šio memo- 
rallnlo ansamblio prieky 
stovi didžiulė, sielvarto Iš
kreiptu veidu seno vyro fi
gūra, laikanti rankose negy
vo valko kūną. Tai vlenlnt ė- 
lls Išlikęs gyvas šio buvusio 
kaimelio gyventojas- Ka- 
mlnsklj.

Žengiame pamažu būre
liais, o įvairūs įrašai Ir 
eksponatai nebyliai kalba į 
mus:” 1943 m.kovo 22 d.fa
šistų baudžiamieji būriai 
apsupo ,Ir sudegino šį miškų 
vidury glūdintį kaimelį , 
drauge su 149 žmonėmis,ku
rių tarpe buvo 76 valkai”.

Štai vėl didžiulėmis gelž- 
betono raidėmis įrašyta ant 
masyvių horizontalių balkių: 
” 136kltl panašūs Baltarusi
jos kaimai susilaukė < tokio 
likimo".

Kitur vėl memorallnė gra
nito lenta byloja ; "Mūsų 
respublikoj nuo fašistų ran
kų žuvo 2 milijonai 230 
tūkstančių taikingų tarybinių 
piliečių. Kas ketvirtas pi
lietis tapo auka".

Visas šis memorallnls 
kompleksas tai eilės cemen
tinių sienų, pyiymų Ir vėl 
plačių, gatves primenančių, 
akmenimis grįstų ravlnų.

Prie įname ligą gelžbeto
nio sieną, ant kurios Išra
šytos keturkampės plokštės, 

lyg Iš didžiulių plytų sukrau
tos Ir ant jų alfabeto tvarka 
Išrašyti vardai Ir rajonai 
kaimų, tapusių praeito karo 
aukomis.

Tol lau vėl aikštė su kapus 
primenančiais kvadratais, 
kurių centre stovi cemen
tinės urnos su pelenais visų 
sudegintų 26 šio kaimo so
dybų gyventojų.

Galiausiai patenkame 
akmenimis grįstą aikštę, ku

Į .okupantų...
/Bus daugiau/

FILMU RĄSAUDUE *
Ages of Man”
darbuotojai laiko pasikalbė
jimą su garsiuoju britų 
Šekspyro veikalų žinovu bei 
jų Interpretatoriumi, lietu
vių kilmės artistu Sir John 
Glelgudu, tuo laiku Cleve- 
lande turėjusiu Šekspyro kū
rybos rečitalį. Tą retą sve
čią ne be tūlų pastangų pa - 
vjko "sumedžioti" Alfonsui 
Petručlul drauge su smuiki
ninku Vytautu Kušle Ika Ir 
jūsų korespondentu Vytautu 
Braziuilu, Sir J. Gelgudo 
rečitalio metu.

Amerikos Balso bendra
darbių pravesti pasikalbėji
mai daugiausia lietė šio 
krašto buitį- gyvenimo Ir 
darbo sąlygas, visuomeniš
ką Ir kultūrinę veiklą, tar- 
pusavlus santykius, neven
giant, kaip minėta, nei ne
malonių segregacijos prob - 
lemų. Tais pasikalbėjimais 
Ir pranešimais, kurie per 
Amerikos Balso Washlngto- 
no slųstuvą bus perduodami 
pavergtoms tautoms anapus 
geležinės uždangos, bando
ma apytikriai pavaizduoti šių 
dienų JAV ekonominį* visuo
meninį Ir kultūrinį gyvenimo 
vaizdą, taip pat Ir daugia
kalbių tautybių visokeriopos 
veiklos reiškinius,kurie su
daro nepaprastai didelį Įna
šą Į bendrą šio krašto gyve
nimo pažangą".

Deja, žinutėje nieko nėra 
apie liet uvlus ’. Bet užtatai 
apie negrus?lr kaip ameri
kiečiai su jais bendrauja. 
Talko vertas toks Amerikos 
Balso pas įkalbėjimas, atlik
tas netgi lietuvių ? O gal 
" Iš kuklumo" nesltelktaSlr 
John Glelgudul priminti jo 
lietuvišką kilmę, priminti 
lietuvių tautos Istoriją Ir tą 
Istorinę Lietuvos didikų 
pilį, Ir 1.1.

Draugas nr. 8,1959 sausio 
1O d. kultūriniame skyriuje 
rašo: "Jonas Glelgudas, lie
tuvių kilmės britų aktorius, 
su pasirodymais scenoje ke
liauja po JAV. Paklaustas 
apie įspūdžius, jis kalba, 
kad šio krašto scenos yra 
per didelės, Ir kad studentai 
per daug klausia Įvalrlųklau- 
slmų. Glelgudas per tris 
mėnesius bus apvažiavęs 
18.000 mylių, spektakliuose 
pasirodydamas pats vienas , 
18.000 mylių,, scenose su
darydamas vieno žmogaus 
spektaklį, vadinamą Žmo
gaus Amžiai, paremtą 
Shakespearo dramomis Ir
sonetais. Jo pasirodymu su
sidomėjimas yra: 55-se vle - 
tose buvo Iš viso surinkta 
$250.000. Glelgudas dabar 
turi 54 m. amžiaus. Šiuo 
metu jis yra Broadway* aus 
scenoje* Iki sausio 24 d. Po 
to jis pailsės Ir vyks Į Lon
doną".

The Christian Sclėnce Mo
nitor 1961 spalio 16 d. Harold 
Hobson straipsnyje "Gielgud 
Triumphs Over His Produc
tion" Ištisai paleido aukštus 
Įvertinimus. Be kitko:

" And so It continues aH 
evening. One superb scene 
following another at i sober 
Intervals whilst the drama-

“Shakespeare’s
AKTORIUS LIETUVIU 
GILMĖS
Pasaulinio garso teatro, 

filmų aktorius, rėžis or lūs, 
Sir John Gielgud gimė Ang
lijoje, 1904 m. Jis yra ypač 
žinomas Shakespeare veika
lų personažų atkūrėjas, 
vaidmenis atlikęs šimtais 
kartų. Nepaprastai aukšto 
lygio Ir moderniųjų autorių 
Interpretatorius. Jis bend
radarbiauja spaudoje, yra 
parašęs knygų. 1953 m. Ang
lijos karalienė Elžbieta II 
jam sutelkė riterio/knight/ 
titulą.

Kai anais metals Sir John 
Gielgud ruošėsi atvykti Į 
Los Angeles, į mane krei
pėsi įvairūs asmenys,klaus - 
’darni Ir siūlydami susitikti 
su. juo. Pav., Lietuvių Dienų 
vyr. redaktorius Bernardas 
Brazdžionis laiškelyje:

"Algirdai, 
manau, kad re Ikėtų su šiuo 
vyru susitikti. Jo biografi
nių žinių, be abejo, galima 
rasti Who Is Wo’s /teatro/ 
Ir pan. leidiniuose. Jo seną 
lietuvišką giminę Ir Pats ži
nai. Laiko yra. Spėsi ? 
Laukiu žinių .’’

Prie laiškelio priklijavo 
žinutę IšLos Angeles T įmest 
" Sir John Gielgud, one of 
Great Britain’s leading dra
matic actor, will appear In 
two performances at Phil
harmonic Auditorium In 
Shakespeare’s Ages of Man" 
gruodžio 5 Ir 6 d. d. Tai bu - 
vo 1958 metals.

Tada su Sir John Gielgud 
pasimačiau, pasikalbėjau. 
Prie jo stengėsi prieiti di
džiosios filmų žvaigždės Ir 
aš vos-vos pakliuvau. Vyras 
buvo Išvargęs po teatrinio 
spektaklio, nervingas, bet 
puikiai laikėsi. Pasikalbė
jimui, be abejo, negalėjo 
skirti daug laiko, visi nori 
nors ranką paspausti, o pa
sikalbėjimai jau skaitomi 
liuksusu.

Tada jam pasisakiau esąs 
lietuvis ir perdaviau mūsų 
visų lietuvių geriausius 
sveikinimus jam, taip pat 
lietuviškos, nors jau Ir klek 
pamaišytos, kilmės. Pak
lausiau, ar jam žinoma jo 
ainių Lietuvoje valdyta Gel
gaudų pilis, labai gražioje 
vietoje, netoli nuo upės, 
vardu Nemunas. S tūl lau ka
da nuvykti į Lietuvą Ir ap
žiūrėti tą jo senolių gyventą 
pilį. Ramiai atsakė,kad jei 
būtų proga, norėtų nuvykti Į 
Lietuvą. Pasirašė ant ats
pausdintos šaunios, 20 psl . 
programos, su gausybe 
nuotraukų Iš jo vaidinimų .

Vėliau esu gavęs New 
York’o lietuvių kvietimą at- 
vjktl į jų rengiamą didelę 
lietuvišką šventę Ir pak
viesti jon Sir John Gielgud . 
Vėl bandžiau jį sugaudyti, 
bet sekretorė-pranešė,kad 
Išvykstąs Ir neturėsiąs laika 

1958 m. lapkričio 28 d. 
Draugo nr. 279, žinutėse Iš 
Cleveland’© skaitome And
riaus Jogaudo rašinyje:

"Savitulaimikiu Amerikos 
Balso lietuviško skyriaus

rios viduryje stovi didžiulis 
cementinis luitas, prime
nantis namo stogą. Viename 
krašte liepsnoja amžinoji 
ugnis žuvusiųjų prisimini
mui...

Žingsniuojame atgal Į au
tobusus. O galvose non vis 
peršasi prieštaringos min
tys : klek panašių katynų yra 
Įvykę mūsų Lietuvėlėje nuo

Fred Fehl 
Gielgud & Leighton

tic Interest seeped away".
Die Welt Berlyne,The 

Spectator Londone, U Glorno 
Italijoje Ir visur kitur pa
saulyje Sir John Gielgud pa
sirodymai Įvertinti labai 
puikiai.

Jo teatrinių,filminių vai
dinimų sąrašas tiek Ilgas, 
kad gali būti įdomus tik spe
cialiai tuo besidomintiems . 
De ja, apie jį lietuviai yra 
per mažai rašę Ir permažal 
žlno.Todėl pakartosiu žinutę 
Iš Ateities nr. 9, 1958 metų. 
Prie Gelgaudų pilies nuot
raukos atspaudė: "Gelgaudų, 
arba Gelgūdų pilis, netoli 
Jurbarko, Nemuno dešinia
me krante, statyta architek
to Nonhardto XVI-X VTII amž. 
Žmonės vietovę vadina Vy- 
tėnals. ŠI pUls buvo svarbi 
Istorijoje. Vokiečių ordinas 
pradėjo ją pulti 1283 m., 
puolimai tęs ėsi per visą XIV 
a. Manoma, kad ji buvo su
griauta 1418 m. Vėliau buvo 
atstatyta Ir ėjo per Lietuvos 
didikų rankas. 1686 atiteko 
Gelgaudams. Pilyje gyventa 
Iki 1831 m. Po tų metų suki
limo pilis nyko Ir skurdo . 
Vėliau globoti paėmė Vytau
to Didžiojo Kultūros Muzle - 
jus. Iš tos Gelgaudų giminės 
yra kilęs anglų garsus akto
rius John Gielgud".

Sir John Gielgud yra vi
siems laikams Išliekanti te
atrinė asmenybė. Išskirti
nas jis Ir puikiais vaidini
mais f Urnose.

Žurnalas The The ate r 1959 
lapkričio mėn. Norrls 
Houghton straipsnyje rašo: 
"It Is safe to say, I think, 
that Sir John Is consistently 
the finest Interpreter of 
Shakespeare performing In 
English-speaking world to
day/ and I say this who am 
an enormous admirer of 
those other good knights, Sir 
Laurence Olivier and Sir 
Michael Redgrave/. Ats
pausdinta Ir jo su aktore 
Margaret Leighton nuotrau
ka. Galima prisiminti,kad 
tuo laiku, kai Margaret 
Leighton buvo Ištekėjusi už 

'lietuvio, fUmų garsenybės 
Laure nee Harvey,kartą, mū
sų visų pokalbio metu, ji 
man tarė: "Ir aš norėčiau 
būti lietuvaitė". Apie tai 
parašiau 1958 m. Draugo 302 
numeryje.

John Gielgud tėvas buvo 
Frank Gielgud Ir motina 
Kate /Terry-Lewis/. Mokė
si Westminster mokykloje , 
teatro meno studijavo Lady 
Benson’s mokykloje Ir Ka
rališkoj Dramos Akademijoj 
baigdamas jas abi. Pir
mą kartą pasirodė scenoje 
Old Vlc teatre 1921 m., vai
dinęs Herald’ą veikale Hen
ry V. Maždaug nuo 1936 m. 
pradeda keliauti su vaidini
mais už Anglijos ribų.

Apie jį yra prirašyta dau
gybė straipsnių, jis yra vi
sose svarbesnėse jo laiko
tarpio teatro,filmų knygose. 
Atrodo, jo tėvai jam neįdle- 
gė lietuviškos sąmonės, ne- 
supažlndlno su lietuvių kul
tūra. Dabar jį, ( be abejo, 
nori pasisavinti kitos tau
tos. ..

3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS

MARI WAS 
AAAZWDAS

VILNIUJE
Kelios Ištraukos Iš premijuotojo Juozo Kraltkausko romano 

MARTYNAS MAŽVYDAS VILNIUJE :

Prajojau, pradyrlnau. Nugalabyti dūlėja po žeme. Jie ponam kai 
nūs, jiem ponai duobes. Prajojau ten, pradyrlnau aš jau kitoks. Nebe 
prieš metus buvęs Martynas Mažvydas...

Šeštieji metai, kai skarmaliai duobėse. Pamiškėse, toli nuo tur
tingųjų. Nebent bitės ten padūzgena jiem, apdrlskėllam... Jau šeštie
ji, o žiūrėk- rašai, kur eini ar šiaip esi vienas... Ir staiga -žerptell 
prieš akis, atgrįžta, sudrebina visą... Šeštieji metai, kai kas vaka
rą pasimeldžiu už anų vėles... Ir paregiu, kaip dreba dreba ten epu
šėlėm, kaip virpa drebulėlės.. »- e-uA

»'Dtdpllvlal visko pertekę. Dažnas dtlbsl nusipenėjęs, o vis neatsb 
valgo, puotauja. Kur tau ponas darbe paslmtkllns: drybso, ballavoja, 
pokyliauja. Braška dvarų svirnai Ir kluonai nuo atsargų. O juodnuga
riai nušllurę, pusalklal, metai po metų vis skurde Ir skurde. Džio
vinti grybai su sėmenų aliejumi jau jiem balius...

Maištininkai ? Ko jiem ? Nesupranta alkano, kai pats punta pilna 
burna... Kai sava valiau ja, skriaudžia, Ima nepakeliamas baudas.

GI duonos savo valkam. Duonos *. Ir nebūti nuo rimbų bei stlrna- 
kojų margiem, kaip geniam... GelbėtlsHš didžiausio skurdo Ir pra - 
žūties.. .Kad nebūtų įvedama vis naujų sunkumų...

Siaubas sukrėtė tūkstančius bėdžių toli aplinkui. Girdėjau:

"Dievaiti, nutrenk žudikus t "
Drobiniai marškiniai, dryžos kelnės, skaudžiai drebąs balsas: 

"Nutrenk, teisingasis, tijūnus Ir urėdus ’."
Nutrenk, teisingasis į Kaimiečiai šaukiasi Perkūno, ; senovinių 

dievų. Nesgl neužsistoja klebonai, neužtaria nei vyskupas, nei jaugi 
niekas. Tad ko Ir Iš kur jiem šauktis pagalbos ? Dėl to gi kreipiniai: 

"Saulute motinėle, Išbaltink linelius*. " 
"Gyvatėle- auksute sldabrute ’. " 
Kaipgi balsu,kad neį>džįsta Dievo nei ponai, nei kunigai, nei juodnu

gariai prasčiokai ’....
Tos anuosjk rainos akys nubalusiam,kaip drobė, veide: 

"Nebeištvėrė nabagai. Metėsi kaip žalteliai prieš dalgį".
Ir moteriškė, užsigobus drobule:

"Kad jaugi gal svieto pabaiga?"
Ir dar kitas veidas, Išbalęs kaip drobulė:

"Kibą jau pabaiga..."
.. .pabaiga ?
• • •

Skreba krebžda žąsies plunksna.
Nebe pirmi metai, kaip perrašlnėju. Dažnas pagiria; mano rašy

sena bei grafiniai ženklai -lengvai skaitoma. Puošnios pradinės ral - 
dės, gražūs gėlių ornamentai.

Perrašlnėju lotyniškus Ir slaviškus tekstus. Ką dirbu - visad 
stropiai. Darbas, koks bebūtų, turi būti kuo geriausiai padarytas. Tai] 
esu tėvų pratintas, taip Ir Stanislovas Rapolionis mokė Viduklėj, Jono 
BUevlčlaus dvare.

Rankraščius perrašinėti.seniau vienuoliams atgailai užduodavo. 
Šis darbas nėra lengvas. Kad galėtum teisingai perskaityti Ir perra - 
Syti, reikia gerai mokėti kalbą, kuria rašai. Tenka nemažai knlblnė - 
tls su rašymo įrankiais: žąsies plunksna, nendre, koteliu Ir šepetė - 
llu. Dažnai prireikia pergamentą peiliuku nukrapštyti, kempine nu
trinti, antrą ar trečią kartą panaudoti. Rankraščius reikia gerai sau
goti, kad negestų Ir pelės neapkrlmstų...

Krebžda skreba plunksna...
Užtaigi Lietuvos Statutą retas tegali turėti: dėl Ilgo Ir sunkaus 

perrašinėjimo...
.. .Pereitą naktį spanavau.. .Esą, lyg aš rotušės aikštėj...

Viešos svarstyklės vaškui Ir kitoms prekėms... Aučteklų krautu
vės. . .Vyno, alaus Ir midaus parduotuvės... Žvakių Ir apynių prekyba 
Druska Ir silkės...

-Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus *. - nusivožia kepurę odinin
kas Meškadūrls.

-Per amžių amžius ’. - atsisveikinu, Irgi nusiimdamas kepurę. 
... Vilniuj daug kailininkų Ir odininkų skuta, grando Ir gremžia odas . 
"Garbary, kožemlacy, kožemlakl" prekiauja su Karaliaučium, Ryga , 
Poznane. Vežimais Ir Nerimi Išveža elnių Ir stumbrų kailius, verše - 
nas Ir briedienas, karvenas Ir ožkenas, baltą Ir raudoną juchtą...

Ir sulaiko mane sargas ne sargas, pranciškonų vikaras ne vlka - 
ras, ir prikimba kaltinti:
- Nevoki artimojo daiktų. Tai sekmas prisakymas.
- O tu nelludykl prieš artimą tavo neteisaus liudijimo,-atsikertu.-Tai 
ašmas Dievo prisakymas.

Tat jis jau užrinka:
-Neminėki tavo Pono Dievo vardo dovanai.

-Žmogau,paprašyki Šventosios Dvasios apšvietimo, Idant nebūtumei 
toks piktas be reikalo.

-Ko čia Ieškai ? Darbo ?
Į VUnlų suplaukia daug žmonių, leškančtį darbo. Šitas va, Ir mano 

no, kad aš esmllš tų.
-Ieškau lietuviškos knygos.
-Lie- tu-vlš-kos ?’.
-Katekizmo ar giesmyno.
-Pagonių kalba katekizmo ar giesmyno ?

3S
EI , mesčiau, mesčiau 
rūtų kvletkužę, 
kad jis žinotų, 
kad vasaružė...

EI, mesčiau ,mesčlai 
sniego gnlūžtužę, 
kad jis žinotų, 
kad jau žiemužė...

O Ir Iškėlė
vario duružes,
Ir Išvadavo
jauną bernužį... f

E l, žinau, žinau, 
niekam nesakau, 
kur aug mergužė, 
man mergužėlė...

E l, vlrvlngėle, 
mano vlrvlnge, •*;
žali lapeliai, 
juodos uogelės...

-Per laukelį jojau, 
laukelis dunzgėjo, 
kur užmyniau'akmenėlį, ( 
ugnelė žėrėjo.

Prijojau kiemelį, 
uošvelės dvarelį, 
vario vartai užrakinti, 
sargai pastatyti.

» »<
Išeina uošveiė, 
sena motinėlė, 
o jos miela dukružėlė 
balta kaip gulbelė.

Už stalo sėdėjau, 
alų midų gėriau, 
kad pažiūriu pro langelį, 
žirgas ant dvarelio.

Užtekėk , saulele, 
papūski , vėjeli, 
nušlldykl, nuvėdlrikl 
nuo žirgo raselę.

SS
Naujas premijuotas kūrinys Marty

nas Mažvydas Vilniuje yra skirtingos' 
lietuvių tautos istorijos iškarpa. Cisr j 
susiduria 16-to šimtmečio pradžios 
skirtingos jėgos, norėjusios ne tik gy
venti, bet ir savo idėjomis veikti tuo
metinėje valstybėje. Čia susiduria lietu
vių tautos, lenkų įtakos, prūsų povei
kio, religinių kovų ir tautinių troški
mų skirtybės, kurios atkurtos vieno 
laikotarpio vaizdu, didingu paveikslu, 
atsispindinčiu premijuotame kūrinyje.

Pagrindinis veikėjas Martynas Maž
vydas šiame romane parodomas tik vie
no savo laikotarpio gyvenime — gy
venime Vilniuje, nors tikroji jo veikla 
ir literatūrinis palikimas su didele įta
ka tautos ateičiai pasireiškė Prūsijoje.

PAŽINKIME PRAEITI l

NUŽMOGĖJIMO DOKUMENTUI
/tęs

4. Išvežimui vykdyti tvarka

Atvykus į kaimą, operatyvinė grupė /laikydamasi relkalln - 
gos konspiracijos/ užmezga ryšį su vietiniais valdžios ats
tovais /vietinės tarybos pirmininku, sekretorium ar na
riais/ Ir kartu su jais Išaiškina tikslią Išvežti numatytų šel 
mų gyvenamąją vfetą. Po to, operatyvinė grupė drauge su 
valdžios atstovais, skirtais turtui surašinėti, vyksta Išve - 
žbno operacijos atlikti.

Operacija pradedama auštant. Įėjęs į Išvežamojo butą,o- 
peratyvlnės grupės vyresnysis surenka visą šeimą Į vieną 
kambarį, Imdamasis reikalingų atsargumo priemonių, kac 
neįvyktų kokių nors Išsišokimų.

Nepriklausomai nuo to, ar ginklai bus atiduoti ar ne, 
ginklams surasti daroma pirmučiausia Išvežamųjų asmens 
krata, o paskui Ir visos patalpos krata.

Jei kratos metu ginklų rasta nedaug, tai juos pasiima ope 
ratyvlnė grupė, pasidalindama tarpusavy. Jei ginklų rast: 
daug, tai, Išėmus užraktus, jie pakraunami į operatyvinės 
grupės mašiną ar vežimą. Šoviniai sutvarkomi Ir kraunami 
kartu su šautuvais.

Suradus ginklų, kontrrevoliucinių atsišaukimų/ literato - 
ros, svetimos valiutos, didelį kiekį vertybių Ir 1.1., apie ta 
surašomos vietoje trumpas kratos protokolas , kuriame pa
žymima, kad surasta ginklų arba kontrrevoliucinės litera - 
tūros. Ginkluoto pasipriešinimo atveju, apie reikalą pasl - 
priešinusius asmenis suimti Ir pristatyti į VRLK apskrities 
skyrių sprendžia apskričių trejukės.

Padarius kratą, Išvežamiesiems pareiškiama, kad vy
riausybės nutarimu jie būsią Išvežti Į kitas Tarybų Sąjungos 
sritis.

Išvežamiesiems leidžiama pasiimti su savim šių namų a-
4 p si.

l n y s /

pyvokos daiktų, bet nedaugiau kaip 1OO kg. 1. Drabužių, 2 . 
Avalynės, 3. Baltinių, 4.Patalinę, 5.Indų valgiui, 6.Indų ar
batai 7. Virtuvės _ Indų, 8. Maisto mėnesinę atsargą kiek
vienai šeimai, 9.Turimus pinigus, 1O. Lagaminą arba dė
žę daiktams sudėti.

Jei atliekant operaciją, prie Išvežamojo namų pračteda 
rinktis kaimo gyventojai, tai jiems reikia pasiūlyti Išsis
kirstyti Ir neleisti, kad susidarytų minia.

Jei Išvežamasis atsisako atidaryti savo buto duris, nors 
Ir žino, kad yra atvykę VSLK /Valstybės Saugumo Liaudies 
Komlsarljato/bendradarbiai, duris reikia Išlaužti. Atski
rais atvejais Į pagalbą kviečiamos kaimyninės operatyvinės 
grupės, atliekančios operaciją toje pačioje vietovėje.

Išvežamieji turi būti pristatomi Iš kaimų Į geležinkelių 
stoties susirinkimo punktą dieną, kol dar šviesu; todėl rei
kia stengtis, kad kiekviena šeima būtų sutvarkyta daugiau - 
sla per dvi valandas.

Veikti operacijos metu visais atvejais reikia tvirtai Ir 
griežtai, be mažiausios maišaties, triukšmo bei panikos .

Atiminėti Iš Išvežamųjų bet kokius daiktus, Išskyrus gink 
lūs, kontrrevoliucinę literatūrą bei valiutą, o taip pat nau
dotis Išvežamųjų maisto produktais- kategoriškai draudžia
ma .

5. Tvarka šeimos galvai atskirti nuo šeimos
Turint galvoje, kad didelė Išvežamųjų dalis turi būti areš 

tuota Ir padėta Į specialias stovjklas, o jų šeimos vyksta Į 
specialiai numatytas tolimas sritis apsigyventi, reikta šei
mos atskyrimo operaciją daryti tokiu būdu, kad Iš pradžios 
apie atskyrimą nebūtų skelbiama. Po to, kai padaryta kra
ta Ir suformlntl atitinkami dokumentai asmens bylai, opera
tyvinis darbuotojas, dar būdamas Išvežamojo bute, užpildo

šeimos galvą liečiančius dokumentus Ir įdeda į jo asment 
bylą, o šeimos narių suformlntl dokumentai įdedami į Išve
žamosios šeimos asmens bylą.

Į pakrovimo stotį visa šeima gabenama viename veži - 
me Ir tik pakrovimo stoty šeimos galva sodinama atskirai 
nuo šeimos speclallškal šeimų galvoms skirtuose vagonuose 
se.

Išvežamiesiems ruošiantis savo bute, įspėti šeimos gal -
vą, kad jis savo asmeninius daiktus dėtų į atskirą lagaml - 
ną, nes Išvežamiesiems vyrams būsiąs padarytas sanitari
nis patikrinimas atskirai nuo moterų Ir valkų.

Pakrovimo stotyje areštuotlnas šeimos galvas krauti Į 
specialiai jiems skirtus vagonus, kuriuos nurodys tam rei
kalui paskirtas operatyvinis darbuotojas.

6. Tvarka Išvežamiems lydėti
Bendradarbiams, lydintiems vežimais vežamus Ižveža - 

muoslus, važiuoti Išvežamųjų vežimuose draudžiama.Bend
radarbiai privalo žygiuoti Iš šonų Ir užpakalių Išvežamųjų 
kolonos. Apsaugos vyresnysis periodiškai apeina visas ko - 
lonas, tlkr Indam as judėjimo tvarką.

Išvežamųjų kolonai praeinant pro punktus, o taip pat pra
šilę riklant su praeiviais, priežiūra turi būti ypatingai rūpes
tinga, kad lydimieji negalėtų pabėgti; draudžiami taip pat 
bet kokie pasikalbėjimai tarp Išvežamųjų Ir praeivių.

7. Tvarka e Salonams pakrauti
Kiekviename pakrovimo punkte už pakrovimą atsako ope

ratyvinės trejukės Ir specialiai tam reikalui paskirtas as - 
muo.

Išvežimo dieną pakrovimo punkto viršininkas drauge sue- 
šalono Ir jį lydinčios NKVD kariuomenės dalies viršininku 
apžiūri geležinkelių patiektus vagonus, kad juose būtų visa 
kas reikalinga /plautai, žibintai, grotai Ir 1.1./, Ir susitarta 
su e Salono viršininku dėl Išvežamųjų priėmimo tvarkos.

Pakrovimo vieta stoty apsupama NKVD kariuomenės rau
donarmiečių.

Išvežamieji kraunami Į vagonus šeimomis, skaldyti šel — 
mų neleidžiama /Išskyrus areštuotlnus šeimų galvas/; Rei
kia taip pat apskaičiuoti, kad Į vagoną būtų pakrauta Iki 25 
žmonių.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MEŠKERIOJIMAS
Rašo: B. Vaičaitis

Iš

vietovės yra didelis, gl- 
dauburys, nedidelio eže- 
formos, kuriame mes 
radome apie pusę tuzino

/TĄSA/ viršluje.Vandens srovei ne-
Pasltatko momentų, kad šant, gaunasi tikro vabzdžio 

meškeriojama giliame upės Imitacija Ir dideli t rautai tuo 
duburyje be pasėkmlų, bet būdu apgaunami.
nereiškia, kad ten niekada 
nebūna žuvies. Gali būti,kad 
ten gyvena būrys walleys 
arba trautų, kurios tuo mo
mentu yra Išplaukę maitin
tis į seklumas. Tame pačia
me duburyje gali būti ge- 

- r lauš i as meškeriojimas už 
pusės dienos, kai čia žuvys 
grįš Iš maltlnlmoslekspedl- 
cljos. Gali būti, kad dėl 
ne žinomų priežasčių tuo lai
ku visai neslmaltlna.

Imkime atsitikimą
praktikos. Vieną gražią bir
želio dieną važiavome meš
kerioti į Manltobos šiaurės 
rytų Blsset rajoną. Pirmas 
sustojlmąs buvo Wanlplgow 
upe, kuri jungia Winnipeg 
ežerą su Wanlplgow e žemi. 
Upelis savo dydžiu prilygs
ta lietuvių dainose apdalnuo- 

' tą Dubysą. Prie stovyklavi
mo 
lūs 
ro 
jau
meškeriotojų, daugumoje su 
šeimomis Ir valkais.

puburyje meškeriojimas 
buvo blogas. Mes,trys nau- 
jaŲ prisijungę prie buvusių, 
sugavome per tris valandas 
porą ešerių, du sakerlus Ir 
vieną lydeką, jauku naudo
jant smeltus. Upelis negilus, 
vietomis tekantis per akme
nis, auliniais batais per- 
brendamas.

Po pietų, nešini savo spi
ningais, pasukom bandyti 
mažų krioklių papėdes Ir 
duburius. Meškeriojimo re
zultatai pasikeitė. Mažuose 
duburiuose Ir krioklių papė
dėse, naudojant 1/4 OZ 
šaukšto formas, varlės Imi
tacijas, woblerlus Ir mažus 
džigus, kartais prikabinant 
žuvytę, prlslgaudėm- ’’ wall
eyes" 
svarų 

Šis 
gilus
akmenis 
krioki lai,pėdos ar pusantros 
aukštumo, duburėliai su 
žvyruotu dugnu, yra "wall — 
eyes” maitinimosi vietos ne 
tik nakties, bet Ir dienos 
metu. Negilioje vietoje, dau
gumoje, laikosi mažesnė žu
vis, bet labai dažnai didelė 
žuvis į seklumas atplaukia 
maisto pasimedžioti. Gi
liausias vietas reikia meš- 

'^zkerloti paskutiniąsias.

nuo vieno Iki dviejų 
didumo.

įvykis rodo,kad ne- 
vanduo, tekantis per 

vietomis maži

Brendant vandeniu, žuvis 
jūsų kojas geriau mato van
denyje, negu liemenį virš 
vandens. Prie vandens sto
vėjimo vieta turėtų būti pa - 
slrlrikta žemiausia, Iš ku
rios būtų galimybė užmes - 
tl norlmon vieton meškerę , 
kad Iš vandens žiūrint, ho
rizonte nebūtų matomas jū - 
sų profilis.

Banguojančiame vandenyje^ 
žiūrint Iš gilumos, esantieji 
virš vandens vaizdai yra ne
ryškūs, kaip žiūrint Iš tro
bos pro blogai pagamintus 
langų stiklus, matome lau - 
žytus vaizdus.

trout, grayling

’’. Mano šiame 
bus kalbama apie

Up ėtak Is -tr autas
T rautą lietuviškai vadina 

upėtakiu, Vakarų Europoje 
ši žuvis vadinama forelle.

Šios giminės žuvys skirs
tomos į atskiras grupe s, ku
rias, kad visiems būtų aiškių 
vadinsiu angliškais vardais : 
’’ salmon, 
White 
white fish 
aprašyme
trautų grupę. Trautų grupė 
pagal žuvies charakteristiką 
sklrstoma:"braun, rainbow, 
brook, cutthroth,, splake’ Ir 

lake trout".
T rautas sporto meškerio

tojų vertinamas labai gerai 
dėl savo kovingumo Ir gero 
mėsos skonio. Trautų meš - 
kerlojlmo būdai keitėsl,kel - 
člantls meškeriojimo prie
monėms. Dabartiniu metu 
naudojama: fly-fIshlng, spl -

nlng, trolling ir balt-fIshlng. 
Kuris geriausias būdas 
t rautams meškerioti, nega
lima trumpai atsakyti, nes 
priklauso daug nuo me ške - 
rlojlmo aplinkybių, nuo metų 
sezono, vandens struktūros, 
trautų rūšies Ir daug kitų 
aplinkybių. Kalnų upėse , 
vandenynų pakrantėse, vidu
rinės Kanados ežeruose , 
naudojami skirtingi meške
riojimo būdai. Žinant vieną 
trautų grupę, jų maitinimo
si charakteristiką Ir meš
keriojimo būdus, nebūtų 
sunku Išmcktl kitas trautų 
grupes meškerioti.

Spiningas, kaip labiausiai 
paplitusi meškeriotojų tarpe 
meškerė, tinka trautams 
gaudyti. Jis negali pilnai 
atstoti kitų meškerių, bet 
gerai pritaikomas visokios 
rūšies žuvims gaudyti Ir vi
sata metų laikais galima pa
naudoti, Išskyrus meškerio
jimą ant ledo.

Šiaurinėse Amerikos vals
tijose Ir per visą pietinę Ka
nadą trautų meškeriojimo 
sezono pradžioje oras būna 
nepastovus, Ir meškerldto - 
jas turi būti pasiruošęs su
tikti daug netikėtumų. Gali 
būti šalta, labai vėjuota , 
tarpais šlapdriba, aukštai 
pakilęs Ir dumblinas upėse 
vanduo.

Sezono pradžioje, ne tik 
oras ir vanduo meškeriotojui 
atneša daug staigmenų, bet 
Ir trautų gyvenamosios vie
tos keičiasi dėl upėse aukš
to Ir dumblino vandens, nuo 
pavasarį tirpstančio sniego 
Ir didelių liūčių.

Bus Daugiau

PARODIJA
LIETUVOS IMPERIJA IR JOS 
PROBLEMOS

/Pradžia 22 numeryje/

Z. T amošauskas

Matomumas
Žuvis po vandeniu geriau 

daiktus mato, negu plūdu
riuojančius objektus virš 
vandens. Vandens pavirš lūs ( 
kaip veidrodis laužia spin
dulius Ir plūduriuojančio ob
jekto vaizdas būna nevisai 
tikras. Ta savybe meškerio
tojai pasinaudodami, sugal
vojo dirbtinų muselių trau- 
tams apgaudinėti. Tekia 
dirbtina muselė su mažu 

<—kabliuku laikosi vandens pa-

Nežiūrint nepaprastų iš- 
re ik ai avimų, re ik la gal vot i 
ir apie ateitį, nes kas ne
žengia pirmyn, jau traukiasi 
atgal. Negalima užmiršti 
Anglijos.Tūkstančiai bendrų 
žodžių įrodo,kad ten gyventa 
lietuvių Ir prisijungti šias 
salas nebūtų didelių sunku
mų. Šių nukrypusių tautie
čių sąžinę pabudino Hitlerio 
raketos ir Stalino pamoksli
ninkai, kurie pagelbėjo at
sikratyti kolonijų, patarė ne- 
bevalgytl Didžiosios Lietu
vos bekonienos, o tenkintis 
iš Temzės ištrauktais kil
bukais .Prancūzija ir Vidur
amžio Jūros valstybės yra 
tiek tautiniai sąmoningos, 
kad sutinka prisijungti prie 
tautos kamieno, tik jos no
rėtų turėti tokią savivaldą, 
kokią mes buvome gavę iš 
Stalino ir Hitlerio. Šitiems 
ėjimams yra neginčijamas 
įrodymas - išieškota mūsų 
praeitis. Negalima užmiršti

Ir Egipto, nes mokslininkų 
nuomone Ir ten gyventa lie
tuvių. Tam faktui patvirtinti 
randama panašlij pavardžių 
Ir vietovardžių. Pavyzdžiui 
Sadat yra Iš žodžio sėdėto
jas, nesvarbu kur, kalėjime 
ant narų ar prezidento kėdė
je . Kairo miesto vardas yra 
kilęs Iš žodžio kairė. Kyla 
klausimas, nors Ir nesvar
bus, kas pirmiau apleido 
Egiptą žydai ar mūsų protė
viai ?Vėliausiais patyrimais 
nustatyta, kad Išvykta kar
tu. Žydų grupei vadovavo 
Mozė, o lietuvių - Pykuolls, 
tik žydai apsistojo per žygia
vę Raudonosios Jūros dugną, 
o lietuviai patraukė tolyn, 
galimai Gintaro keliu. Visi 
žino, kad žydas nemėgsta 
sunkumų Ir pėsčias keliautu 
didžiausiais speigais Iš ro
gių nelipa. Apjungę Europos 
žemyną, negalime užmiršti 
Ir Šiaurinės Amerikos. Čia 
jokių kliūčių neturėtų būti, 
nes jau gyvena virš milijono 
tikrų lietuvių. Turime sos
tinę Čikagą, be to įkurs tone 
Pasaulinę Vyriausybę Ir nu-

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

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

NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI -
ATEIK PAS MUS.. MES GALIME 
TAU PADĖTI.

šluostysime nosis Kis s lage
riui, Rockofelerlul Ir kitiems 
gobšams. j

Toliau seka dideli darbai 
viduje. Būtinai reikta seimo 
Be jo sunku bendradarbiauti 
su "Free countries" Ir nebus 
detante. Kandidatų pradeda 
atsirasti : didėja advokatų 
skaičius, o jie kaip tik tinka 
būti seimo nariais. Sugeba 
Išgalvoti pažadų, pravesti 
jiems pelningus įstatymus, 
kaip pvz, lengvas skyrybas, 
saugoti kriminalinius nusi
kaltėlius, " malpractice ", 
civilinėse bylose pasiimti 
bevelk visą Ieškinį Ir 1.1. 
Turi regionalinių įstaigų su 
šimtais gražių sekretorių, 
kurios rūpinasi rinkikų ger
būviu, yra nariais svarbių 
komisijų: tyrimui, kada ge
riau sodinti bulves rudenį 
ar pavasarį, kuo skiriasi 
višta nuo žąsies Ir pan. Už 
šį svarbų darbą privalo gau
ti nors mažiausią atlygini
mą. O kur kelionės tautos 
reikalais, "lobistų" priėmi
mai ? Laisvose šalyse Iš
rinktieji jau baigia nuvilkti 
rinkikams marškinius. Tuo
jau kibs į plaukus. Pradžioje 
kandidatai klek turės sunku-

1 mų, nes mažai tėra apslsel- 
lėjuslų negriukų Ir nebus ko 
bučiuoti. Bučkis yra pats 
svarbiausias meilės įrody
mas Ir be jo vargiai Išdygsta 
Ir pats kandidatas.

Seimo rūmų statyba, at
rodo, Išsispręs lengvai, nes 
juos pastatyti apsiima buv. 
Vytauto Dldž.Klubo Valdyba, 
sėkmingai pastačiusi klubo 
patalpas Montrealyje.

Yra klek keblumų su val
dovo Ir jo padėjėjų titulais, 
nes žynių sąvoka yra sunkiai 
suprantama trečiojo pasau
lio diplomatams Iš Afrikos. 
Turės būti Imperatorius Ir 
ministerial.

Imperatorius Ir jo dva
riškiai tebegarbina Perkūną 
Tuom nepatenkintas Vatika
nas .Verčia krikštytis, grą- 
slna Kryžiaus karais, bet 
ms.to, kad Lizdeikos II Lie
tuvi. yra ne Mindaugo laikų. 
Ką žinai su pagoniu, gali nu
drėbti atominę bombą ant 
kokių ne šventų nuosavybių. 
Apkrikštijus, žada gintarinę 
karūną, apibarstytą stikliu
kais ir rimtai susirgus, be 
atskiro atlyginimo,paskelbti 
šventuoju. Už visą tai tenori 
visiems laikams 7, 9% visų 
metinių Imperijos pajamų. 
Siūlo paskirti keliasdešimt 
kardinolų Ir už tai tenori, 
kad pirmas persikrikštijęs 
perkūnlnlrikasbūtų paskirtas 
kulto mlnlsterlu. z

Nors visos Europos šalys 
tapo sudėtinėmis imperijos 
dalimis, bet vist ik reikta 
budrumo. Gali kur nors kil
ti seperatlstlnis judėjimas 
gali pajudėti čalnlal net ir 
Burneo papuasal, tad reikia 
šiek tiek apsiginkluoti, ypa
tingai turėti pajėgų laivyną. 

. Ginklų Ir laivų įsigyti gali
mą mainais į gintarines 
špllkutes, karolius ar net 
žaliavą. Nemažą rūpestį ke
lia gyvoji jėga ; kur gauti 
laivų kapitonų, sausumos ar-i 
mljų vadų. Nedrąsu patikėti 
80 OOO tonu lėktuvneši ko- Naujienos tvirtai Stovi ir kovoja už Lietuvos ir paverstų lietuvių laisvę, OO.LAJLJ Lonų leKiuvnest ko neiflamos ir nesidėdamo.s i sandėrius su okupantais ar jų igalioti-
klam buvusiam jotvingiui,; niais.
sambul ar pamlškėnul, kad KAINUOJA: Chica;;oje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00,

Tėveli, jau dabar tikrai esi patenkintas mano 
naujuoju mylimuoju, nes jis negroja gitara ?

KRe/VI 
VE/DRoDž/ą/
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dar nors latviui, bet ir tas 
gali pridaryti juokų. Gali 
Palangoje Ronžės upe įplauk
ti Iki buvusios Br. Sadausko 
alinės, ar Ventos upe Iki 
Pavenčių cukraus fabriko Ir 
Lietuvos GAU padovanoti 
Latvijos gauleiteriui.Latviai 
tokią svajonę nelabai senai 
turėjo. Kitas dalykas - rei
kalinga įtaka kituose žemy
nuose, kad kokie nors spal
vuoti pltkabamblukal, susė
dę po palme,ne rodytų špygas, 
kaip kad dabar daro su "free 
countries". v

Ekonominė krašto padėtis, kai nusipirkti gana. Koše- 
atrodo, visai gera: užsienio 
prekybos balansas aktyvus, 
apie energijos trūkumus 
niekas net nesapnuoja. At
naujintu Gintaro Keliu pūkš
čia laivai Ir dūzgia sunkve
žimiai, pakrauti gintaro dir
biniais, uranljum bei kitais 
produktais, skirtais Kinijai, 
Indijai bei kitoms Rytų ša
lims. Iš Bakų alyvos vers
mių vamzdžiais plūsta naf
ta į visas Imperijos dalis. 
Arabų alyvos mums nerei
kia. ~ Jie 
smėlio 
Lizdeika 
valdovas 
vuslos Sovietų Sąjungos įsi
leisti žydų(malnals į bet ko
kius grūdus, nes trūksta pa
tyrusių komersantų. Jie Iš 
ten mielai emigruoja, nes 
nustojo. Serijos, Kaganovl- 
člaus, Jagodos, Člčerlno Ir 
kitų panašių postų, nebegali 
milijonus gojų siųsti į Sibi
rą, o tas jau yra antisemi
tizmas. Kitur jie lengvai 
įsitaiso į sekretorių, mlnls- 
terlų kėdes Ir sumaniai 
tvarko kraštų ūkinį gyveni
mą, auklėja piliečius kiše
nėse nelaikyti nei kapeikė
lės, o viską Iškeisti į pre
kes. Šiek tiek susidaro keb
lumų su valiutos pavadini
mu, ne s Litas yra ne vl- 
slems suprantamas. Tad vy
riausybė nutarė pinigo vie
netą pavadinti "LItaras", nes 
būtų klek panašu į biblinį

dinarą. Centai būtų - centą- 
ral. Pertekęs turtais kraš
tas negali apseltlbe ’’Wel
fare”. Šia paramą gauna vi
si, kas tik nori dirbti. Ypa
tingai gerai yra aprūpina
mos jaunos panelės, baigu
sios Sex Education kursus 
Ir atlikus los praktiką. Joms 
mokama šimtinėmis Ir dar 
priedo maisto kortelės.Klek 
blogiau yra senutėms, Iš
dirbusioms net po 50 metų. 
Ir mokėjusioms įvairius 
mokesčius. Jos semia po 
20-30 lltarų į mėnesį. Drus-

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPE 
(Lithuanian A.A. Group)_
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gali joje kepti Iš 
blynus. Karalius 
n, kaip sumanus 
nutarė Iš sugrlu-

nel daugiau reikia? Toms 
panelėms Išlaikyti lėšos su
daromos Iš dirbančių dur
nelių uždarbių.

Švietimas pastatytas labai 
aukštai. Mokyklose zvimbia 
kulkos, jau pradinėse mo
kyklose valkai turi savo at
stovus 
kytojams kaip juos mokinti. 
Svarbiausia mokslo) sritis 
yra sex education, nes ne
galima atsilikti nuo demo
kratinių kraštų. Baigus vi
durinę mokyklą, nebūtinai 
reikia mokėti skaityti. Kai 
kur prie mokyklų trūksta 
aikštelių valkų vežimėliams 
pastatyti, nes 14-15 metų 
’’studentės" žino bučkio sko
nį Ir motulės vargus. Aukš
tojo mokslo mokyklos grei
čiausiai bus /ir jau yra/ vi
sai demokratiškos: studen
tai basi, gauruoti, neslprau- 
sę Ir jie atminčiai pagerinti 
Ir optimizmui palaikyti nau
doja baltas,, raudonas ir kl- 
tųspalvų piliules bei "žolės” 
dūmas. ,

Šitaip susitvarkę, galime 
nusišypsoti į to arabo pra
našavimą, kad Išsilaikysime 
1OOO metų. Ne, Išsllalky - 
slme Iki amžių pabaigos.

Pastaba ; Naudoti žinių 
šaltiniai: Astrologų knygos, 
pasikalbėjimai su burtinin
kėmis Ir asmeniški "Laisvų 
Šaltų" stebėjimai.

Santa Monica, California/

kurie nurodo mo-...

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

trims mėn. — 58.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metame 
__ $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se _  $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608
Į—j Siunčiu .................... dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuviškų spaudų.
[2] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vienų savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS .................. ......................................... ......
ADRESAS ---------------------- -----------------------------------------------
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Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”___
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Taupyk ir skolin k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame ee je jb 
TORONTO LIETUVIŲ f* AfcA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE-------------------------------------

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieninis nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 ik> 2 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas ----  viri $7.000.000.

| GAUSU PARENGIMU
Gegužės mėnuo hamllto- 

nfečlamsbuvo gausūs rengi
niais. Pirmąją mėnesio die
ną turėjome mergaičių cho-, 
ro "Aldas" tikrai gerą dainų 
koncertą, kuris ribojosi lie
tuviškų kūrinių autoriais Ir, 
atrodo, Išėjo su nauju,links
mesniu dainų repertuaru.

Gegužės 15 d. Dramos 
Teatras "Aukuras" statė A. 
Rūko 3-jų veiksmų "Bubulį 
Ir Dundulį"linksmų nuotykių 
scenovaizdį.

Na Ir gegužės 29 d. šeš
tadienį tutėjome mūsų pen
sininkų klubo renginį, vadi
namą “Draugystės'' vakaru. 
Vakaras pradėtas parodėlės 
apžiūrėjimu, kurios ekspo
natus paruošė darbščios 
pensininkų rankos. Tai buvo 
gana gausu įvairių Išsluvl- 
nėjlmo rankdarbių Ir gana 
meniškai atliktų darbelių 
įvairios paskirties kambarių 
papuošimui. Meninėje dalyje 
vietos "Gyvataras" davė tau
tinių šoklų koncertą, kuris 
užtruko net pusantros va
landos. Šoklų buvo gana daug 
Ir visi puikiai atlikti. Tai 
buvo bene geriausias "Gyva- 
taro" pasirodymas Hamilto
no renginiuose.

Kaip paprastai visi rengi
niai baigėsi svečius links
minančiais šokiais Ir bufete 
įsigytais skystimėliais.

Visi renginiai turėjo skir
tingas programas, todėl bu
vo galimybė pasirinkti kas 
kam patinka. Vėsus gegužės 
oras sudarė puikią galimybę 
aplankyti renginius gana 
skaitlingai, betgi ne visi ren
gėjai sulaukė pakankamo 
skaičiaus svečių.

st.catharines
ŠAULIU. SUSIRINKIMAS

Niagaros pusiasalio Po
vilo Lukšio Šaulių kuopos 
metinis susirinkimas įvjko 
birželio G d. Susirinkimą 
atidarė kuopos pirmininkas 
A. Šettkas.pasveL.lnęs visus 
šaulius Ir Iškvietęs naujai 
įstojusius duoti Iškilmingą 
priesaiką. Naujais nariais 
įstojo: Andrius Smolskls, 
Irena Šidlauskienė, Vladas 
Palujanskas, Jonas Lelevl- 
člus Ir Kazys Gegleckas.

Susirinkimui pirminin
kauti pirmininku buvo Iš
rinktas Bronius Simonaitis.

' Mike Rutkauskas )

green Ware Glazes Firing Kilns

477-G Delmar Ave..

Pointe Claire. P.O. HSR 4A9

Tel. sns-0370

6 P si.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas ...................8'zi %
term, depozitus 1 m. 9 '/s %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12 % 
nekiln. turto pask. 11 %

NAUJAS IR JAUNAS KAPAS
Birželio mėn. 2 d. ryte, 

šv. Juozapo ligoninėje mirė 
PUypaltlenė Jūratė Ona, apie 
37 m. amžiaus, palikdama 
liūdesyje vyrą Algirdą, sūnų 
Liną 14 m. amžiaus Ir duk
relę Kristiną 6 m.amžiaus. 
Be to dar tėvą Joną Narbu
tą, brolį Algirdą Ir sesutę 
Laimą Montrealyje, bei ki
tus artimuosius Hamiltone.

Velionė Ilgesnį laiką sir
guliavo namuose Ir ligoninė-* 
je. Čia priklausė skautų or
ganizacijai, todėl Ir laidoji
mo koplyčioje buvo pagerbta 
skaučių sargybos su jų vė
liava. Gėlių puokščių Ir vai
nikų taip pat buvo daug.

Koplyčioje pamokslą pa
sakė dr.prel. J .T adarauskas 
Ir trumpą atsisveikinimą ta
rė skautlnlnkė Bagdonienė.

Velionė palaidota birželio 
4 dieną per vietos liet.para
piją, lietuvių šv. Jorio kapi
nėse Mlsslssaugoje /Port 
Credit / arti Toronto. Zp.

IŠLEIDŽIAMAS ROMANAS

"Rūtos" leidykla Išleidžia 
antrąjį S. Pranckūno roma
ną "Atidaryti Semaforai Vil
niuje". Knyga turės apie 250 
puslapių Ir kalnuos $6. Lei
dykla kviečia knygos mėgė
jus užsiprenumeruoti leidi
nį Iš anksto. Užsisakiusiųjų 
pavardės bus paskelbtos 
knygoje. Aukojusieji daugiau 
bus įrašyti garbės prenume
ratoriais. Užsakymus siusti: 
" Rūta " 373 Charlton Ave. 
W. Hamilton, Ont. L8P 2E6, 
arba autoriui :1O5 Talbot Rd. 
WUlowdale Ont. M2M 1S2.

Pirmininkaujantis, prieš 
pradedant svarstyti dienot
varkę, kvietė visus šaulius į 
darnų Ir gražų sugyvenimą. 
Jis pabrėžė, kad šaulių or
ganizacija buvo garbinga pra
eityje, tegul lieka garbinga 
Ir ateityje. Tuomet ne tik 
niekas negalės Iš mūsų pa
sijuokti, bet būsime pavyz
džiu Ir kitoms organizaci
joms.

Toliau sekė praėjusio 
metinio susirinkimo proto
kolo Ir įvairių laiškų skaity
mas, valdybos pirmininko Ir 
Iždininko pranešimai. Pa
baigus eilinius dienotvarkės 
punktus, prieita prie kuopos 
valdybos rinkimų. Kadangi 
kuopos pirmininkas renka
mas atskirai, pirmininkau
jantis siūlė statyti kandida
tus į pirmininkus.Pasiūly
ti : A.Šettkas, P.Polgrlmas 
Ir Stp. Ulbinas. Pagal balsų 
daugumą pirmininku Išrink
tas A.Šettkas. Į kuopos vai-

Toronto

Kooperacijos principai
Po reguliariai, kas mė

nesį, pirmą antradienį To
ronto versllnlrikų rengiamų 
paskaitų, jaunų profesionalų 
būrelis šią sekmadienio po
pietę giliau diskutuoja iš
klausytą temą. Suslrlrikę 
Lietuvių Namų svetainėj Ir 
susibūrę prie vieno stalo, jie 
nori geriau Išsiaiškinti Ir 
daugiau įsisąmoninti girdė
tas paskaitininko mintis.

Kalbėdamas apie ko-ope- 
raclją, apie tikruosius jos 
uždavinius, prellgentas buvo 
pakankamai aiškus. Kai ku
riuos įmantresnius žodžius 
jie, jaunesnieji, tiesa, ne 
visai suprato. Bet bendrąja 
apimtim ten buvo kalbama 
apie platesnės apimties ar
timo be ndradarblavlmo 
reikšmę Ir Iš to turimas 
ge rąs tas pasekme s. Ypač 
buvusi įdomi toji vieta, kur 
buvo plačiau apibūdinta,kaip 
buriantis į panašius viene
tus,galima vieni kitiems pa
dėti.

Nežiūrint, kad vienas Iš 
pagrindinių ko —operacijos 
bruožų turi stiprų socialinį 
aspektą, kuris yra gan skir
tingas nuo šios rūšies eko
nominės sistemos,bet mums 
lietuviams, atsidūrus sve
timame krašte, ko-operatlnė 
Idėja esanti tuo ypatinga,kad 
ji pabrėžia asmens pirme
nybę prieš kapitalą. Ekono
minių problemų sprendime, 
pirmoje eilėje tenkina savo 
narių reikalus Ir ypatingai 
Iškelia jų, kaip Individualią, 
neabejotiną lygybę.

Dėl to jaunieji profesio
nalai Ir kai kurie jau verslo 

dybą Išrlriktl sekantieji as
menys : P.Polgrlmas,P.Sid
lauskas Ir K. Galdikas,kurie 
vėliau taip pasiskirstė pa
reigomis ; P. Sidlauskas vi
cepirmininkas, Iždlnlrikas K. 
Galdikas Ir sekretorius P. 
Polgrlmas. Kandidatais liko 
P. Baronas ir S. Jankauskas. 
Į Revizijos komisiją išrinkti 
šie asmenys : B.Simonaitis, 

Smolskls ir Stp. Ulbinas.
Sekretorius

A.

■M NOT D(>y afĄfį

’ CLEAN

,SY-CAR[~

ŠIUO PAVADINIMU ONTARIO PROVINCIJOJE, MINISTRY OF 
AGRICULTURE AND FOOD ŽINIOJE VEIKIANTIEJI KLUBAI 
TURI VIRŠ 16000 NARIlį*. JAUNOS MERGAITĖS LAISVALAI
KI PRALEIDŽIA BESIMOKYDAMOS NAMU APYVOKOS RANK
DARBIŲ, MITYBOS IR KITU ŽMOGAUS GYVENIMUI REIKA
LINGU IŠSILAVINIMU. Foto: Information Branch, Guelph, t.

galimybes mėginą torontle- 
člal, Išreiškia savo pasiten
kinimą šios temos turinin
gumu Ir Išsamiu jos Išgvll- 
denlmu.Tuo labiau, kad pas
kaitą laikęs prellgentas, pa
tyręs advokatas,taip vyku
siai Išaiškino Ir plačiai nu
švietė kiekvieno ko-operaty- 
ve dalyvaujančio teises Ir jo 
niekuo nepaneigtas galimy
bes. Ypač klek tai lietė kil
niosios apimties savitarpio 
sąjūdį, pabrėžiant tarpusa- 
vės pagalbos solidarume 
principus.

Tuo tarpu į pokalbį įsi
jungdamas, Iki šiol kantriai 
visų klausęs pilietis sako,
kad tuo reikalu' jis sužinojęs 
Ir kitokių nuomonių. Apie 
tai jis skaitęs Amerikoje 
leidžiamame " Dirvos " sa
vaitraštyje. Ten buvo ne tik 
nušviesta, bet Ir Išvesta, 
neva visai kitokia ko-opera
cijos paskirtis. Straipsnio 
autorius Pranas Bastys,ra
šydamas apie vieno toron
tiškio ko - operatyvo metinį 
susirinkimą, stebisi kai ku
riais nukrypimais nuo vi
siems suprantamų, bendrų 
principų. Autorius ten Iškelia 
pirmininko pranešimą, ku
riame, įvertinant valdybos, 
valdomųjų organų Ir tarnau
tojų darbus,tuo reikalu esąs 
padarytas nutarimas, įga- 
llojąs jiems duoti nekilnoja
mo turto Ir asmenines pas
kolas žemesniais nuošim
čiais. Straipsnio autorius 
Bastys esąs daugiausiai dėl 
to susirūpinęs. Jis kviečia 
visus pagalvoti, ar tai ne
esą paneigiami pagrindiniai 
ko-operacijos principai.

O valdyboms nesant amži
noms ir joms keičiantis, ar 
neatsiras su jomis Ir drą
sesnių minčių?Ar jos nesu
sigundys dar aukščiau pa
kopti Ir prieiti prie procen
tinio nulio.

Manydamas, kad solidūs 
rūmas Ir gražus narių ko- 
operavlmas neturėtų Išsi
skirti iš visumos Ir užsida
ryti šiauriame vykdomų or
ganų ratelyje, autorius Bas
tys siūlo, kad tas kaip tik 
turėtų apimti visus ko-ope- 
ratyvo narius.

1

/RI S WE AR 
OR ALL 
EASONS

BY 
ADSHILL 
■Tetchy I

MOKA:
9%% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8’/4% už pensijų ir namų planų
8’/4% už spec, taupymo sqsk.
7’/2% už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 12 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir. mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadienia’s — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

Tel. 251-4864 arba 251-4025 — Namų tel. 277-0814

2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

V Bačėnas All Seasons Travel. ■ d.
2224 DUNDAS STREET W., visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO •»«*<««■ P««uiyie skambinti

**•» lx*_____________________________ tel, 533-3531
. - , tlnėje su LN vedėju arba
ICS1J LIETUVIŲ NAMAI skambinti telefonu 533 -9030.

LN 25-člo leidinio redak
toriui Pr. Basčiui sergant 
ligoninėje, visus leidiniui 
skirtus laiškus prašome ad
resuoti LN adresu 1573 
Bloor St. West Toronto, Ont. 
M6P- 1A6.

Antradienį, š.m.birželio 
mėn. 15 d. Lietuvių Namų. 
Mindaugo menėje įvyks lš-< 
vežtųjų į Sibirą minėjimas i 
Jį ruošia kartu estai, latviai 
Ir lietuviai. Kalbės senato - 
rlusC. W.Corter. Bus estų, 
latvių Ir lietuvių meninių 
grupių pasirodymai. Lietu
vius atstovaus Varpo Ir Pri
sikėlimo parapijos jungtinis 
choras. Gausus lietuvių at 
s (lankymas labai pageldau-.' 
tinas.

VI. Putvlo šaulių kuopa 
praneša, KLB Toronto apy- 
1 Inke I pave dus, š.m. lapkrl- 
člo mėn. 20 d.Kuopa rengia 
Lietuvos Kariuomenės pa
minėjimą. Numatoma graži 
programa. Šių Iškilmių pag
rindinis kalbėtojas bus poe
tas- visuomenininkas dr. 
Henrikas Nagys. Toronto 
lietuvių organizacijos pra-' 
šomos tą dlenąkltų parengi
mų neruošti.

Minėjimas įvyks LN, Ka
raliaus Mindaugo menėje.

Pereitą savaitę nario įna
šus įmokėjo: Braškys A. Ir 
Guobys Pr. po $1OO, B. J . 
$75, Raudys A. Ir Raudys 
K. po $ 40, Jokubauskas R . 
$ 31,33 Ir Kutkevlčlus V. Iš 
Rochester padovanojo $ 1O.

SUto Ir saulėto savaitgalio 
atgarsiai pereito sekmadie
nio LN popietėje buvo labai 
juntami- teatsllankė tik 140 
popietės dalyvių. Buvo sve
čių ir Iš tolimesnių vietovių 
Svečių knygoje pasirašė: A . 
Navickienė Iš St.Petersburg 
Florida, Gį. MĮgllr|Ięnė Iš 

(Chicago, 111., Br. Krakaltle 
iš Romeo,Mlch. , p.p.Kra- 
kalčlal iš Burlington,Ont. , 
V.Skrolys iš Perth, V. Aus
tralija, p.p. Kojelalčlal Iš 
West Lome,Ont., M. Ir P. 
Karlai Iš Stayner, Ont., J . 
Ir Mi Vleratčlat iš T Ilsen
burg, Ont., ir A.Press su 
nąotina iš Brampton, Ont.

L N Ieško virtuvės šeimi
ninkės ir virtuvės darbinin
kių aptarnauti sekmadienių 
popietes, LN parengimus Ir 
svetainę Lokys. Tartis raš-

SATISFACTION

IMA:

9’/2% už asm. paskolas 

9’/2% už mortgičius

20 METŲ PATIRTIS'1

PRANEŠIMAS

Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas, su gra
žia programa,. įvyks š.m. 
lakprlčlo mėn. 2Od. šešta
dienį, Toronto Lietuvių Na
muose, karaliaus Mindaugo 
menėje.Šios šventės paskai
tai pakviestas Ir sutiko būti 
visuomenininkas Dr. Henri
kas Nagys Iš Montreal to.

KLB Toronto Apylinkės 
Valdybos pakvietimu šį ml- 
nėjtmą rengia Vlado Pūtvlo 
Šaulių kuopa Toronte.

Organizacijos prašomos 
tą dieną kitų parengimų ne
rengti.

VI. Pūtvlo Šaulių kuopos 
Valdyba

■NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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- Lietuvių Tele vizijoje -
T. Šluto Televizijos prog

ramoje pasirodė dall.Romas 
Viesulas, pas įkalbėdamas su 
Šlutu įvairiausiais klausi
mais.

Toje programoje dainavo 
Tėviškės prarapljos 9 narių 

{ moterų vienetas, akomp. p. - 
Kaminskui, gražiai atllkda-

1 mas eilę gerai paruoštų
• dainų.

T.Šlutasprašė remti LTV 
programą. Jei kiekvienas 
žiūrovas atsiųstų tik po 25 c.

j už programą- tai LTV dar 
‘ Ilgai gyvuotų’.

Mūsų spaudoje A.Dldžballs 
dažnai parašydavo Iš šaulių 
gyvenimo, buvo labai akty
vus, daug Iškentėjęs bolše
vikmečio okup. Lietuvoj, kan
kinamas kalėjime ir terori
zuojamas su šeima Iki II 
Pasaulinio Karo.

Chlcagos šauliai Ir kitos 
organizacijos dalyvavo at
sisveikinimuose Ir palydėjo 
į švJCazlmlero Lietuvių Ka
pines, dėl kurių velionis 
daug kovojo, kad jos nepa
tektų svetimtaučiams,kad Ir 
po mirties galėtų, lyg Lie
tuvoje, Ilsėtis.

Dail. Romas Viesulas, kuris skaitomas Žymiu IietuViu dailįninku 
laisvame pasaulyje, kalba (dešinoje) jo meno parodos atidarymo 
metu, Chicagos Čiurlionio galerijoje. Kairėje dail. A.Valeika, 
tares parodos atidarymo žodi. Nuotrauka E. ^ulaičio.

’ - Garbingieji Išvykę - 
; Vytauto Did. Šaulių RIrik-

-Pamlriklas Barauskul-
Aktorlus Leonas Ba-

tlnė neteko vėl dviejų savo 
rinktinių narių:

Elena Kvečas mirė gegu - 
į ž ės 16 d. Ir Adomas Dldžba- 
lls gegužės 17 d. Abu paliko 

‘liūdinčias atsiskyrimo va- 
I landoje, gaus las še Imas. Nfe s, 
’ visi šauliai jas atjaučiame Ir 
; Kartu apgailestaujame,ypač , 
kad mirusieji buvo tckle 

; brangūs lietuviai patriotai.

rauskas įamžintas dvejopai: 
kapinėse IškUo pulkus pa
minklas, daliu. Mozollausko, 
Ir Išleista jo plokštelė. Gai
la, kad prie š metus netekom 
tokio gabaus žodžio pertei
kėjo, o Chlcagoje jų dabar 
daug nesirodo. Kartais Iš
girstame akt. Dlklnį,akt. 
Brinką Ir akt. Kelečlų. Iš 
jaunimo- ryškesnis Alens-

kas, Arštlkytės, kai kurie 
Antrojo Kaimo vaidintojai.

-Gerbiame Amerlką-
Martpuette Parko Gimimo 

parapijos bažnyčioje Ir mo
kyklos salėje net 4 dienas 
vyko Amerikos 200 metų 
sukakties minėjimas. Gegu
žės 16 d. buvo Iškilmingos 
pamaldos, kuriose dalyvavo 
Don Varnas Postas, daugybė 
uniformuotų žmonių, kurie

buvo aps Ir ėdę 1776 m. rū
bais . Pamaldų metu buvo 
įteiktos naujos JAV Ir Lietu
vos vėliavos, kurias nupir
ko Lietuvos Vyčiai. Salėje 
pasirodė mokyklos valkai Ir 
vyčiai su vaidinimais, dai
nom Ir giesmėm. Kas va
karą vyko pamaldos už Ame
rikos Ir Lietuvos laisvę žu
vusius, kovojusius. SW He
rald įdėjo nuotraukų Ir ap
rašė Iškilmes.

Adomas DidŽbalis laidojamas Šv. Kazimieio Iietuvių kapinėse, 
Chtcagoje. N uotr.auka C. Genučio.

GUY
RICHARD
ROOFER FERBLANTIER
COUVREUR TINSMITH

PARDUODAMA

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys 

Guy Richard, kurisjaufseniai lietuviams patarnauja. Darbą,atlieka 
sąžiningai ir prieinamomis kainomis, gaukitės kai J ūsą namo sto
gas blogas arba kai statote naujus —

Pharmade BRONX PARK Pharmacy 
LEO RATNER, B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRAI! - LASAUE - 365-0770

-Rūpinasi gerbūviu - juje: juodieji prislinko Iki 
Kongresm. Martin Russo Western avenue.

Iš 3 dlstrlkto, Išleido rezo
liuciją Kongrese, kad būtų -Galėjo būti dauglau- 
sustabdytas federalinės pa- Lietuviškos Operos orlgl- 
ramos planas, perkant namą nallų kūrinių spektakliai ga- 
į paskolą. Komitetas turi Įėjo visai užtarnautai prl- 
lštlrtl,kalp juodieji nuperka traukti dlctesnį būrį mūsų 
už 200 dol. namus, juos nu- tautiečių. Atsilankę, jas 
alina , į laužus Ir valdžiai da- priėmė įvairiai. Re ikią 
po didžiausius nuostolius, džiaugtis, kad jos buvo su- 
Mes, lietuviai, turime būti kurtos, Ir verta jomis dl- 
labal dėkingi M.Russo už džluotls. Linkėtina s sėfcrr> js 
tokį žygį, nes Marquette ir toJ/a u.
Parkąs jau dideliame pavo- Bal. Brazdžionis

PIRKITE IR BUSITE PATENKINTI...
Jei nemėgote dažyti savo namus - jūs pamėgsite dažydami 

su d’Exterieur CIL dažais, nes ju graži ir patvari spalva 
Pasiteiraukite apie mūsų Blanc Trutone

DE LASALLE HARDWARE
W. Theroux prop.

7688 Edouard, La Salle, P.O.
Tel. 365-0470 (kampos 6 ave.).

''DIDELĖ NUOLAIDA K A 1 N U (iki 60 %) SI U N T I N I A MŠ į

LIETUVAO’
b Medžiaga suknelėms- Crimlene, kostiumams ir Švarkams - šimtaprocentine rulis

— pusė kaino?..
i Angį i ik a medžiaga 100% vilnonė. Vilnonė arba polyester ’io - nuolaida iki 60 %.
I Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujausiais piešiniais.

Megztukai, golfui ir puloverinici — didžiausios pasirinkimas specialiomis

Moteriški paltai - Borgana (art.,fur) įvairaus dydžio tik $49.00.
Vyriški mėgsti marškiniai (kanadiški) - pusė kainos. Taipgi, daugybe 

-kitų daiktu reikalinau Lietuvoje.

4 »/• PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd., 
Montreal, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 9038.

TEL. 525-8971.

IOon,^ 6
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.O.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS PROGOS 

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchaid Street, La Salle,P. Q.
įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliek rimą s sąžiningai ir arieinamomi s kainom, s.
- tai. 366-6237-

M. PHILIPPE IZZI
Prop.

SKAMBINKITE -

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome 
365-7146

nettoyeurs cleaners

TEL.: 694-1037

IMIKB RUTKAUSKAM

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

MISE-AU-POINT - REMORQUAGE 
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE 

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE-CLAIRE

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

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

7661-A CENTRALE 
coin/ corner 5e avė 365-7146 

495-90e AVE 
coin / corner Bayne 365-1143

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

' • ATLIEKAME AUTOMOBILiU IŠORĖS(Body) TAISYMO
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame spec i ai i nuolaida)

I APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. $ui:ntkas i San, te/. ?89 - 0577.

1976.V 1.16

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams 1 

Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir [ren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstie- 
kima. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktori us.

140- 2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

7
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NL REIKALAI
AKCIJŲ VAJUS: Iždininkė, M. Grlriklenėsek-

Z. PULIANAUSKAS Iš Ha- retorlus, Ir Ona Augūnienė 
mlltono įsigijo 2 akcijas prie kasos globėja.
turėtų 12 Iš ankščiau. Jis yra JUOZAS VIZGIRDA IšAuro
laikraščio bendradarbis su 
aprašymais Iš Hamiltono lie
tuvių veiklos.

K. JOKUBAUSKTENE vi - 
stems gerai pažįstama mon- 
trealtetė įsigijo 2 akcijas prie 
turėtų 2 akcijų. JI visuomet 
rūpinosi laikraščio padėtimi 
Ir yra skaitytoja nuo jo pasl-

• rodymo dienos.
ŠV. ONOS DRAUGIJA įsi

gijo pirmąją akciją. ŠI drau
gija yra veikianti prie Auš - 
ros Vartų parapijos. Jos val
dybą sudaro: A. Ūsienė pir
mininkė, G. Kušllklenė vice
pirmininkė, M. Žemaitienė

ra prie Chicago, atvykęs pa - 
sveikinti krikšto dukterį Rl - 
mąStyraltę universiteto bai
gimo proga. Jis besldžlaug - 
damas jos gerais mokslo pa
žymiais Ir Ouebec’o Švietimo 
ministerijos paskirta 16, OOO 
dolerių stipendija fiziologijos 
mokslą tęsti toliau, įteikė 20 
dol. pirmom akcijom įsigyti.

Tad prie skelbtų akcijų va
jaus sumos, pridėjus šias 7 
akcijas, yra parduota šiame 
vajuje už 8, 570 dol. akcijų. 
Dėkojame plikus tems Ir lau
kiame daugiau atsiliepiant.

NL.

Gintaras Brikis ir Lilija Jonelytė NL Spaudos baliuje sakių l< on teste 
laimėję pirmųjų vietą uŽ modernųjį, j aunimui Šokį. Juodu gavo 15 dol. 
premijų skirtų L K Mindaugo Šaulį ųK udpos. Tony’s Photo Studio.

...IR SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS altečlų svečių dalyvavo jau-
Praeltą savaitgalį mont- 

real Iečių lie tuvių, tarpe įvy
ko net trejos vestuvės ; Re
ginos Staškevielutės su Juo
zu Plečalčlu. Sutuoktuvės į- 
vyko Aušros Vartų bažnyčio
je Ir jas atliko jaunosios pus
brolis kun. J. Staškevičius , 
iš Toronto. Vaišės vyko čia 
pat salėje Ir jose be montre-

Dr. J Mališka
Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866-8235. namų 488 - 8528

noslos dėdė J. Ir E .Staškevi
čiai su sūnum kunigu Jonu, A 
Valtonlenė su dukterims Iš 
Toronto Ir V. Kuncaltls Iš 
Australijos.

Šv. Kazimiero parapijos 
salėje įvyko L U įjos Gabru- 
sevlčlutės su Viktoru All- 
nausku. Jaunųjų tėvų pas
tangomis labai Iškiliai buvo 
paruoštos vestuvės. Puota 
vyko prie gražiai padengtų 
stalų valgiais Ir gėrimais. 
Aplpllnė salė linksminosi 
Iki vėlyvos nakties. Svečių 
buvo Ir Iš tol lau, o ypatingai 
svečių nuotaiką kėlė viešnia

iš Toronto Laima Mačlonle- 
nė. Ji turėdama charakte - 
ringai stiprų balsą ekspron- 
tu, be akomponavlmo, pa
dainavo keletą dainų, užli
pusi salėje ant scenos. Visi 
svečiai lydėjo jos dainas Il
gomis "katutėmis". JI buvo 
atvykusį su vyru Valentinu. 
Be to Iš Toronto dar buvo 
Statute vlč lūs Albinas su 
žmona, Iš St. Catharines Jo
nas Ir Genė Lelevlčlal Ir 
Petras Ir Izabelė Baronai. 
Julė Vitkauskienė Iš Čikagos, 
Alfonsas Ir Barbora Šimo
ni, lai, Kazys Ir Stasė Grl- 
clal Iš Santa Monica Califor
nia Ir Stasys Allnauskas Iš 
Richmond H Qis, New York.

Jaunieji povestuvinei ke
lionei pasirinko Barbados 
salas.
Taipgi buvo vestuvės Algio 

Pocausko su Dlory Flanagan, 
kurte gyve na Cowans vllle, P.
• Choreografė Birutė Valt- ' 
kūnaltė- Nagle nė, Ottawos 
Šokio Mokyklos pakviesta, 
sukūrė choreografiją. Ją at
liks tą Mokyklą baigusie
ji šokėjai, kurte dabar su
formavo Dance Company.

Choreografija bus Išpil - 
dyta antroje programos da
lyje birželio 17 Ir 18 d. d., 8 
vai. vakaro, Laurentląn High 
School Auditorijoje, Ottawoje.
• Sol. Gina Čapkausklenė 
drauge su sol. Vaclovu Verl- 
kalčlu Ir pianistu Jonu Go- 
vėda birželio 26 d. koncer
tuos Thunder Bay, Ont. Tuo 
metu tenai vyks didelės Iš
kurnės. Numatyta gana plati 
programa.
• Mirė Mykolas Lukošius, 
76 m.amžiaus. Paliko žmo
ną Eugeniją, sūnų Viktorą Ir 
dukteris Eugeniją, Mlche- 
llną su šeima. Velionis buvo 
didelis visuomenininkas lie
tuviškame m ont re ai Iečių gy
venime. Atvykęs į Kanadą 
prieš 40 metų, be paliovos 
sielojosi lietuviškosios veik-

22 KANADOS LIETUVIŲ DIENA
MONTREALYJE - 1 976 - SPALIO MĖNESIO 9-10 DIENOMIS

Vida Petronytė, sumainė aukso 
žiedus su Pete Turner... Jungtu*- 
ves atliko A.V.p arapi jos klebo
nas Tėv. J. jtu bilius,S.J. Vestu
vinėje puotoje dalyvavo apie 200 
svečių iŠ įvairių JAV ir Kanados 
vietovių. Povūstuvinei kelionei 
jaunieji buvo išvykę i Barbados 
salas 1

los nepasisekimais ir džiau
gėsi jos sėkmėmis. Visą 
laiką rūpinosi tėvyne Lietu
va, kurlą^ prieš kelis metus 
abu su žmona aplankė. Taip 
pat išaugino valkus, kurte 
visokeriopai yra pasekę tė
vo pėdomis. Palaidotas bir
želio 15 dieną per Aušros 
Vartų bažnyčią.
• Mirė Julius Gena lt Is, gy
venęs LongeuU.Paliko žmo
ną Magdaleną Ir dukrą su 
šeima.
• Petras Yokšys, Uglau ne
galavęs su sveikata, buvo 
paguldytas ligoninėn. Po il
gesnio tyrimo Ir gydymo lrf 
norint išgelbėti gyvybę, jam 
buvo amputuotos abi kojos.
• Laima Skučą lt ė-Rutkaus
kienė.ir Stasys Rutkauskas 
susQaukė gražios dukrelės 
Ventos1.

Ps.Praeitame numeryje kronikos 
ž inuteje— įnašas į K L F ondą, tu
rėjo būti A.S. D ėraičiai o ne Da
nauskai. Atsiprašome. NL.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
Re*.: 256-5355

DR. V. GiRlŪNIENĖ
Dantų gydytoja 

’l

5330 L*Assomrtion Blvd. 

Montreal.

Tel. 265-3536

DR. A. O. JAUGĖ LIE N ė 
Dantų gydytoja

— • —
1410 OUY STREET

SUITE 11-12 
MONTREAL P Q-

Tel. 932 - 6662*~nom^ 737-9681.

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS e AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE e GYVYBE
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

@ Royal Trust
Dr. A.S. Popieraitis

B.A., M.D., C.M., M.Sc.. L.M.C.C., E.H.C.S.(C>

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

Atstovas J. Skučas, -.... .
6966 lerasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 

Tel. 354-0360, namų722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė - sklypai ir žeme )

G
PHARMACIE

nanon
•^ROBERT GENDRON LPUprop.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAL. RYTO IKI 11 VAU. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

I
ADVOKATAS

R.J. Išganaitis, ba, bcl
606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405.
Montreal, P.Q. - Tel: 871 -9644, namų 678-3660.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.c.l.
Suite 627, 3 Place Ville Marie, 

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

ADVOKATAS

J.P. MILLER,B.A^ B.C.L.
168 Notre Dame Street E.JSuite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064

8 psl.

TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. Langelier, Montreal, P. Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMA TURTĄ. PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
254-4566 i Namų — 72 1-06 14'

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI?
Į NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS 

D- N- BALT - B ALT R U KO NI S 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
-'--T Tel: 273 - 3442, 273 -9181, 737 - 0844.

Foto E.M.L.S. Montreal, Que.
Sistema.

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 NORKEL IGNAS, B.A. CSC., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

SKELBKITĖS LIETUVIU DIENOS LEIDINYJE I
Kanados Lietuvių Dienai, įvykstančiai Montrealyje Š.m.spalio 
mėn. 9 — 10 dienomis, ruošti komitetas yra užplanavęs išleisti 
tos dienos leidinį.

Leidinyje atsispindės lietuvių bendruomeninis gyvenimas ir 
veikla. Jame reikšmingų vietų užims profesionalai, prekybinin
kai ir organizacijos. I š jų. dedamų skelbimų, ir sveikinimųpla - 
čiai sužinos visuomenė kas ir kuriose profesijose dirba, kurio
se šakose reiškiasi mūsų prekybininkai ir kurios organizacijos 
stipriau pasireiškia veikloje. Gi už skelbimus — sveikinimus — 
surinktos sumos įgalins Dienų, rengė jus tą leidinį išleisti.

Leidinys planuojamas patrauklios formos — 7žiX 10* dydžio. 
Skelbimą ir sveikinimų dydžiai ir kainos yra šie:

a/ Skelbimų-sveikinimųskyriuje: — visas puslapis $75.00
— pusė puslapio 50.00
— ketvirtadalis psl. 25.00
— 1/8 puslapio 15.00

b/ Tokio pat dydžio skelbimas ar sveikinimas tekste kainuoja
20% daugiau. 1
Siunčiant skelbimus ar sveikinimus galite pridėti savo viziti

nes korteles, kitur tilpusiu.skelbimųjštraukas ir bendrai visa , 
kas padėtųmums padaryti Tamstųskelbimus gražesniais ir tu - 
r iningesniais.

Lietuvių Dienos Komitetas tvirtai tiki, kad Tamsta paremsi 
LietuviųDienos rengėjų pastangas ir sutiksi duoti skelbimą ar 
sveikinimą^ į, leidi n j.

Skelbimus ar sveikinimus ir Čekį siųsti iki birželio 25 d. šiuo 
adresu:

22 Lietuviu Dienos Leidinys
1053 Cr. AlBanel
Lavai, P:Q. j H7G 4K7.

Čekius rašyti: KLB Montrealio Apylinkės Valdyba. Laukiame 
malonaus Tamstos atsakymo.

22- sios LietuviųDienos Rengimo K-to 
vardu: Liudas Stankevičius

f MONTREAL WEST

LEONAS GURECXAS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astro

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ >

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI f

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

Salat Manager 
(Lietuvis atstovas) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J 

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Managęrsu 

LEO GURĖKAS

muj montrea! west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391

(At the and of Sherbrooke Street West)

LEFEBVRE & ROBERT
AmtUeUMtNT - fUANITUKt ,

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU

BALDU

PER

KRAUTUVES

AUKŠTUS

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

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEWTRAUE r 4e AVENUE LASAU E 363-3887
I T043O«NTRALR 306-1282 (DECORATION) Į

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

I MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tas 6.0%

Taupomąsias s-tas 8.25%
'Terrain, ind. 1 metams 9.5%

Termin. ind. 2 metams 9.75%
Terrain. ind. 3 metams 10.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

DUODA PASKOLAS: 
Asmenines 11.0%
Nekiln. turto 10.75%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo 11.9%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbsiąs 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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