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SAVAITINIU ĮVYKIU
APŽVALGA
ITALIJA DĖMESIO CENTRE
Italijos rinkimus sekė su
dideliu susidomėjimu Ir rū
pesčiu ne tik Europa, bet Ir
Amerika. Krikščionys de
mokratai, dominavę rinki
mus per 31 metus, buvo at
sidūrę prieš dideles komu
nistų partijos pastangas lal) mėti. Italijos rinkimų Isto
rijoje pirmą kartą komunis
tų partija latm ėjo 8% dau
giau, negu praeituose rlnklmuose.1972 m., Ir tuo sukū
rė situaciją, kad krikščio
nys demokratai negalėtų sudarytl.be jų dalyvavimo,vy
riausybės.
Suskaičiavus 90% balsų ,
krlkšč. demokratai turi 38. 5
proc., komunistai- 35.1 Ir
socialistai- 9. 7prooentus.
Besilankąs
Paryžiuje
Henry Kissinger atsisakė ,
šiuo tarpu, komentarų, nors
•buvo anksčiau (spėjęs, kad
komunistų dalyvavimas vai džloje privers JAV peržiū
rėti savo politiką NATO na
rio Italijos atžvilgiu.
Krikščionys demokratai,
norėdami Išlaikyti daugumą,
turės priimti Į koaliciją Ir
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CANADA - MONTREAL - (Established 1941).

vten ar jie būtų (vykdyti jė
ga ar grąslnlmu jėgą pavar
toti. Jie yra lygiai priešingi
vienos
kokios valstybės,
kaip galinga ji bebūtų, klšlmulsl ( vidaus re įkalus kitos
..nepriklausomos valstybės,
kaip silpna ji bebūtų. .. ”

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO:
met- lietuvių tauta visuotl VISIEMS LIETUVIAMS
Pavergtojo Ir laisvojo lie nlu savo sukilimu pradėjo
socialistus.
sovietinį pavergėją
tuvio širdin birželio mėnuo prieš
Pastarieji, tačiau, yra pa sminga šiurpiausiais Ir dld- žūtbūtinę kovą Ir ją ryžtin
reiškę, kad jie prisidės prie vyrlšklauslals lietuvių tau gai tęsia Ilgi pat šios dienos,,
partijos, jei Ir komunistam tos (vykiais.
tik
mainydama jos būdą Toklos politikos Jungtinės
bus leista dalyvauti valdžio
Birželio mėnesi-,prieš 36 partizanų ginklą pakeisdama Valstybės laikosi Iki pat šios
je.
metus- Sovietų Sąjunga nu - raštu, Slaptąja spauda. Vle - dienos- nepripažįsta Lietu
E nrlco Be rllnguer,Italijos
akivaizdžiausias pa vos Ir kitų Pabaltijo valsty
žudė lietuvių tautos laisvę Ir nas
komunistų partijos vadas, (kalino Lietuvos valstybinę vergtųjų lietuvių dabarties bių prievartinio Ir neteisėto
susirinkusiai 20-30.000
nepriklausomybę, karine jė kovos ginklų prieš sovletln( (jungimo Sovietų Sąjungon ,
miniai pasakė:
ga užgrobdama jos žemę Ir pavergėją visuotinai- Ir net nebodamos Kremliaus deda
"Žinoma, jei krlkšč. de
laisvajame pasaulyje- pap mų didžių pastangų ją pa pavergdama žmones.
mokratai būtų gavę mažiau
Lietuvos
Katalikų ke IstLar be nt Iškraipai loti.
Birželio mėnesi-vos tik litusi
balsų-mums labiau patiktų .
vlenerlems metams praėjus Bažnyčios Kronika, skel Atvlricščlal, pastaruoju me
Bet faktas yra nenuglnčyjanuo Lietuvos sovietinės oku bianti nuožmų religijos per tu Jungtinių Amerikos Vals
mas, kad krikščionys demo pacijos- lietuvių tautą Ištiko sekiojimą pavergtoje Lietu tybių nusistatymą neprlpa kratai turi skaitytis su mu - pirmasis masinis sovietinio voje .
žlntl Pabaltijo valstybių (mis, kaip Ir mes negalime
jungimą
( Sovietų Sąjungą
genocido abtpuolls, pareika
Ignoruoti populiarumo Ir pa
lavęs
Iš jos daugiau kaip
Prieš 36 metus liepos 23d Helsinkio konferencijos po
jėgumo krlkšč. demokratų ",
40. OOO aukų-vyrų, moterų Jungtinės Amerikos Valsty veikyje dar labiau Išryškino
valkų, Išžudytų Ir Ištremtų / bės pasmerkė Sovietų Sąjun Prezidento Gerald ForcPo
PRIVAČIOS INICIATYVOS
tolimuosius
Azijos Sibiro gos agresiją Valstybės De bei Valstybės Departamento
KŪRYBA
plotus kančiai Ir mirčiai. Ir partamento pasek re tor lauš aukštųjų pareigūnų pareiški
S’Arcy McGee gimnazijos
mai Ir ypač Kongreso- Ats Ilgi Sumner Welles tartais žod
mokiniai sugalvojo Išpildyti tai buvo tik pradžia žiais: "Šios vyriausybės po tovųRūmų Ir Senato-pa s ta projektą, kuris atspindėtų 1952 metų Iš Lietuvos Iš
tremta apie 400.000 žmo litika yra universaliai žino ros los rezoliucijos. Šiuo bū
miesto centromokyklos chama. Jungtinių
Valstybių du Jungtinių Valstybių poli
nių.
rakterįkanadlečlų gyvenime.
Birželio mėnes(- po vle- žmonės yra priešingi gruo - tika Pabaltijo tautų požvil
Jie dirbo daugiau kaip 600
nerlų sovietinės okupacijos buonlšklems veiksmams, vis giu stiprina lietuvių tautos
valandų, nutapydami IO IŠ 9
i-------------------------------------------------------------------pėdų dydžio sienos paveikslą,
\TAUTOS FONDO VADOVYBĖ KANADOJE
kuriame pavaizduotos 7 di moję iš 324 mokyklų. Sie
Krašto Atstovybė:
džiausios grupės, charakte ninio paveikslo motto-KanaValčellūnas
Juozas,
- pirmininkas, FIravlčlus Antanas ringai besireiškiančios savo da- tai buvimas kartu.
vicepirmininkas,
Montvilas
Vytautas - sekretorius, Gu etniniu paveldėjimu dauguKiniečius
reprezentuoja
senoviškas laivas, Ispanus - daltls Vytautas - Iždininkas, adv.Puterls Algis - teisinis
šokis Ir bulių rungtynės, patarėjas, Patamsis Alfonsas Iš Hamiltono - narys, Ru
gienius Gediminas Iš TUlsonburgo - narys, Eimantas Le
prancūzus- E Ifello bokštas ,
Indus- tigras Ir jų spalvingi onardas Iš Londono - narys.
tautiniai drabužiai, portugaTautos Fondo Apylinkių Atstovybių Pirmininkai;
lus-grupė taut.rūbais apsi
Toronto-A.
FIravlčlus, 6 Constance str. Toronto, Ont. ,
rengusių, stebinčių Napole
tel.: 535-9864
oną, Italus- vaisių auginto
HamiltonoA.
Patams
Is,
7
Oakridge
Dr.
, Stoney Creek,
jai.
Ont.,
tel.
: 664-5804
Kanadą Ir Quebec’ą rep
Montreal,
rezentuoja sniego senls.paš- Montreallo-I. Petrauskas, 1581 De Seve str.,
Que.,
llūžlnlnkal ir čiuožėjai.
Tautos
Fondo
Apylinkių
Įgaliotiniai:
Darbas
buvo
atl Iktas,
Delhi- TUlsonburg- G.Rugienius, 39 Parkwood Dr. Till trumpinant pietų Ir kitas
sonburg, Ont
pertraukas, Ir dirbant po
mokyklos valandų. Jų meno Windsor-R.Eldukaltė, 1007 Elm. str., Windsor, Ont.,
N9A 5H3
dėstytoja prižiūrėjo darbą.
WinnipegJ.
De
me
reck
as,
507
Elgin
ave.
,
Winnipeg
2 ,
John Grigelis, mokyklos
.
Mann
.
vice-direktorius /mūsų tau
VancouverB.Radzevičius,
115
West
39
ave.
,
Vancouver,
tietis / patvirtino, kaip ra B.C.
šoMontreal Star, kad moki
niai šio projekto ėmėsi su London- L.E Imantas, 1496 Mardell Place, London, Ont.
dideliu entuziazmu, dažnai Soult Ste Marie- St.Druskls, 18 Arden Str.,Sault Ste Ma
rie, Ont.
dirbdami Iki vakaro.
Oakville-A. Valčellūnas, 421 St.Augustine Dr.,Oakville ,
Ont.
St.Catharines- J.Paukštys, 5 Thorndale ave. St.Catha rlnes, Ont.
PILOTAI NESKRENDA
Vykstant
ginčams
Ir Rodney-J.Statkevlčlus, R.R. 3 — West Lorne Ont.,
NOL 2PO
streikui avlo susisiekimo
Sudbury,
Welland,
Ottawa
.Calgary,
Ed
mon
ton
Ir Thun kontrolierių dėl dvikalbių
der
Bay
vietovėse
Tautos
Fondui
aukas
surenka
KLB A signalų Ir komunikacijos,
pyllnklų
Valdybos.
buvo jiems Federalinės val
Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje adresas:
džios (telktas (sakas gr(žtl (
170Indian Rd.,Toronto,Ont.M6R 2W I,tel.416-534-2501 .
savo postus.
/pas./ Juozas Valčellūnas
Pilotai, tačiau, būdami už
Tautos
Fondo Atstovybės Kanadoje
vlenakalblus signalus, atsi
Pirmininkas
sakė skraidinti lėktuvus.

Maskvos karinė Intervencija
(gyvendino komunistinę dik
tatūrą, pradėjo teisti du a merlklečlus, buv. Vietnamo
karo veteranus Ir H Britų
mlsljonlerlų. Jie gali gauti
mirties bausmę,nes kaltina
mi veikla prieš komunizmą.

• Iš Pietų Vietnamo atel na žinios, kad po metų ko
munistų okupacijos, jų val
džia suvarė virš 40 tūkstan
čių vletnamlečlųĮ Izoliaci
nes stovyklas, kur jie bus
teisiami už kolaboravimą su
amerikiečiais kapitalistais
Ir tarnavimą karo metu.

• Baigėsi pirminiai rinki
• Angoloje, kur. Castro Ir mai (Amerikos prezidentus .
1

Prof.dr. A. Ramūnas-Pa pi auskas.
Jo mirties 2 m. sukakties proga.ge
gužės 16 d.Ottawos universitetopatalpose buvo paminėjimas. Paminė
jimą surengėLietuviųKatalikif Mok
slo Akademijos Židinio valdyba.

viltį atgauti laisve Ir pas
tangas atstatyti
Lietuvos
valstybinę nepriklausomybę.
Visi kaip vienas dėkimės
kas kuo galime ( lietuvių
tautos žūtbūtinę laisvės kovą,
• Kauno Arkivyskupijos Ir
Vilkaviškio vyskupijos apaš
tališkas, administratorius,
vysk. J* Labukas-Matulaitis,
šių metų pradžioje savo pa
reigas perdavė pavaduotojui
vysk. Liudui Povllonlul.
Vysk. J.Labukas- Matulai
tis yra sulaukęs 82 m. am
žiaus, susilpnėjuslo regėji
mo Ir bendrai
palaužtos
sveikatos dėl Ištrėmimo Si
biran. Jis buvo konsekruo tas vyskupu grižus Iš trem
ties 1956 m.
Dabartinis
jo
įpėdinis
vysk. L.Povilonis yra 65 m .
amžiaus.

LIETUVIAI FLORIDOJE
Floridos Amerikos Lietu
vių Klubas Išle Ido savo blu letenį Lietuvių Žinios nr. 1.
Klubo valdybos Ir direk
torių Įžanginis žodis:
Klubo socialinei, kultūri
nei Ir visuomeninei veiklai
plečiantis, lietuvių kolonijai
St. Petersburge augant, su
sižinojimų galimybes reikia
tobulinti. Informacijos, ku
rias lankytojai gauna sekmadle nlals klubo pietų metu,
nepasiekia visų klubo narių.
Trumpos žodinės Informaci
jos
dažnai pamirštamos.
Klubo valdyba Ir direktoriai
todėl apsisprendė leisti perlodlnĮ mėnesini biuletenį
Lietuvių Žinios, kuriame
pirmoje eilėje tilptų klubo
visuotinių susirinkimų bei
valdybos nutarimai, ruošia
mi parengimai, klubo skyrių
bei komisijų pranešimai.
Toliau sektų parengimų ka
lendorius, kuriame tilptų
klubo Ir (vairių organizacijų
pranešimai Ir numatomi pa
rengimai.
Iš demokratų partijos Išryš
Redakcinis kolektyvas -K.
kėjo Jimmy Carter, o res - Grigaitis, A. Karnlenė, K.
publlkonų- pre z. Ford* as Ir Kleiva Irdr.H.LukaševIčlus.
gubern. Reagan.
-• • Ugandos prezidentas ALAIKRAŠTIS LAUKIA
mln Išvengė mirties,
kai
JŪSŲ. I
<
švenčiant mokslo pabaigtu NL Bendrovės Valdyba yra nutarusi
ves šalia jo sprogo bomba .
lalkraltj, siuntinėti tik u> $5.00 pir
muosius po ulslsakymo metus, t. y.
Vienas žmogus buvo užmuš
naujiems skaitytojams.
tas Ir keli sužeisti.
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PANORAMA

TAUTU GENOCID AS ISTORIJOJE
( Lietuvai Baisiojo Birželio - Okupacijos i r k t. atveju)
\j t Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
Apie Vili ir IX šimtme Lenkiją, o su ja drauge Ir
Pourla liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada!
čius Istorija mini lietuvius, įsijungusią Lietuvą rusų
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
kaip laukinius žmones,kurie genocidas suaktyvėjo. Už
LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ
tada gyveno pagal Dauguvą draustos lietuviškos mokyk
/Aviną/, Nemuną, Šešupę Ir los, kurios tada buvo tik už
Second Claes Moil Registration No.
1952. Return postage
Nėrį. Tuose amžino pušų, uomazgoje, bažnyčiose mels
guaranteed. -Postage paid at Lachine, Quebec. Published
eglių Ir ąžuolų miškų plo tis Ir viešai kalbėti lietu
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722
George
Street, Lo Salle H8P IC4, Quebec, Canada
tuose jų laisvas gyvenimas viškai. ” Po lltovskl hovorlt
Ir pagoniška tikyba kreipė vospreščaetsla " gatvių
Metinė prenumerata Kanadoje — $9.50, visur kitur — $ 10.00.
dėmesį
aplinkinių
kaimynų:
kampuose
Ir
miestų
namų
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 4. 'Atski
germanų Ir slavų. Kailiai, sienose buvo Išlipinti plaka
ras
numeris 25 4.
Adm. Ir redaktorius F.Pr. Paukitaltis
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE, QUE. H8P 1C4
bičių medus, gintaras, sta tai. Po Pirmojo Didžiojo
Tel. (514) 366-6220
tybai medžiaga, arkliai Ir Karo, 1914-1918 metais, šias
gražiai
Išaugę, skaisčiai tris Vilniaus, Suvalkų Ir
BENDRADARBIU IR K OR ESPOND ENT U S P A USD IN AMOS MINTYS
NEBŪTINAI ATITINKA REDAKCIJOS NUOMONEI. RANKRAŠČIAI
baltai
rausvo
kūno jaunos Gardino Lietuvos rėdybas
TRUMPINAMI IR TAISOMI REDAKCIJOS N UOŽIŪRA, GRĄŽINAMI
moterys
viliojo
kaimynus, jėga pasiglemžė lenkai.
TIK IŠ ANKSTO SUSITARUS. UŽ SKELBIMU TURINĮ REDAKCIJA
Tada, kai po spalių revo
kurie
nuo
tada
Ilgi
šiol pa
IR LEIDYKLA NEATSAKO.
liucijos 1917 me tais j caro Ni
liko aršiais priešais.
Palei Dauguvą gyveno lle- kolajaus Aleksandrovlčlaus
tuvių giminės latviai. Į Ne n- jo po trijų šimtų su vir
muno vakarus - žemaičiai, Į šum metų, dinastija Išsker
jo rytus arba pietus - aukš dė Lenino suagituoti komu
Mūsų
Istorikas Vincas vergtą Lietuvą Ir žinant, kad taičiai arba dzūkai. Ten kur nistai/caras, bėgant Į Japo
Trumpa knygos Įvade apie dldžlaruslnls šovinizmas Ir dabar vokiečiai vadina jų niją, buvo sulaikytas su vi
panslavlzmas valstybės dalimi - rytų Ir sa šeima prie Uralo kalnų
vysk.Motiejų Valančių rašo, mesljanlnls
kad lietuviškos spaudos lo didžiai palaikomas Ir skie vakarų Prūsiją, o mes Ma Ir komisaro Volkovo Įsaky
tyniškomis raidėmis uždrau pijamas Ir rusų komunisti žoji Lietuva, gyveno lietuvių mu, šeimos nariai Iškankin
dimas Ir dėl to sunki lietu nės santvarkos, būtinai at- giminės prūsai, o palei Su ti, moterys Išprievartautos
vių kova per 40 metų dr.V. kre Iptlnas mūsų dėmesys valkų trikampį - jotvingiai, Ir, pagaliau, Išžudžius Ir ži
apipilus, užmiestyje
Kudirkos ’’Varpe” 1899 me nesenai į Vakarus Išspruku kurie slavų Ir germanų ge balu
kūnai
sudeginti/,
pradėjo at
tais leido teigti, jog jei ne sio dali. VI. ŽUlaus užrašy nocido būdu liko Išnaikinti.
spaudos uždraudimas, Lie tus žodžius, tariamus oku Šiandien jų tik vardas Isto gimti naujos, tiek amžių ru
sams vergavusios tautos Ir
tuva būtų buvusi ramiausias panto pavergtiems lietu rijoj minimas.
rusų Imperijos kampelis. viams : ” Mes jus Išvada—
Kad Ir daug šimtmečių tautelės. Vienos jų anksčiau
jau turėjusios praeitį, ne
Rusai visai nesitikėjo Ir ne vom,mes jums at nešėm kul (praėjo, kai vokiečiai oku
priklausomybę,
o kitos - In
laukė, kad spaudos draudi tūrą /!/, mes jus nuo bado pavo prūsų žemes, vienok
vlrgs
:
pvz.
,
Latvija
anks
mas Iššauks visuotinį, tie Išgelbėjom, mes jums su- Iki šiol neįstengė Išnaikinti,
siog spontanišką pasiprie telkėm Istoriją" /"Draugas" Išbraukti Iš gyvųjų tarpo. čiau vadinta Livonija. Šiau
rės Vakarų Europoje - Pa
Bismarkui su jungus Vokieti
šinimą Iš lietuvių pusės.
Iš 1976. V. 14/.
ją į vieną valstybę, Prūsijos baltijy kilo Estija, Latvija
Ir dabar daug kas Ir Iš
gyventojai masiniai depor Ir senovėje garsi Lietuva.
mūsų tvirtina, kad šitas vi
Žinoma tokių ” perlinių ” tuoti į visus Vokietijos kraš Klek į šiaurę - Gudija /Blesuotinis - spontaniškas lie
tus, o Iš ten vokiečiais ko loruslja/, Į pietryčius - Uk
tuvių pasipriešinimas labai žodžių komunistai į savo lonizuotos jų žemės. Vienok raina Ir vidurio Europoj didele dalimi prisidėjo prie konstitucijas nerašo, bet tai 20% visumos Prūsijoje kal Lenkija. Buvo dar pasireiš
rūsul-komunlstul, fanatiškai
Nepriklausomybės paskel
bėjo, ar suprato lietuviškai kusių palei Kaukazą keletas
tikinčiam
savo "pranašumu",
bimo Ir atgavimo. Taip pat
senų, senovėje garsių vals
nerašytas įstatymas. ligi 1939 metų. Nors nestip
kai kas norėtų tikėti, kad yra
rus, bet prūsų pulsas Ugi tybėlių, bet visas jas užuo
Tačiau visa tai atrodo, kad
spaudos uždraudimu rusai
šiol dar plaka savo kūne.
mazgoj
rusai sugniužino.
patys sau padarė meškos pa rus as-komunistas Ir pačiais
Čia
klek
Ilgiau
mums
teks
Estija,
Latvija,
Lietuva ir
moderniausiais laikais nieko
tarnavimą. Mat, rusai tikė
sustoti
prie
aukštaičių
Vil

Lenkija
gyveno
nepriklauso

neišmoko...
ję, kad spaudos uždraudi
niaus, Suvalkų
Ir Gardino mos Ilgi 1939metų pusės, tai
mas Ir vysk. M. Valančiaus
rėdybose.
yra Ugi antrojo pasaulinio
įste Igtų parapijinių mokyklų
Nuo
Jogailos
laikų,
nuo
karo pradžios.
Matant okupuotoje Lietu
uždarymas buvo nukreiptas
pirmosios
unijos
Lietuvos
voje mūsų tautinio reiški
ne prieš lietuvių tautą, apie
Blankūs Šviesos Spinduliai
mosi niekinimą Ir didelį, su Lenkija, jau tada prasi
kurią jie greičiausiai Ir su
ypač
religinio
gyvenimo dėjo lietuvių genocidas pa
1918 - 1939 m.
pratimo neturėjo, bet tik len
būdu. Gyvendamas
persekiojimą, peršasi min syviu
kybės Ir katalikybės įtaka
Dvidešimt vienerl metai
tis, kad rusai-komunistai Ir Krokuvoje, Jogaila su savo
Lietuvoje. Tuo tarpu visi
laisvės
vokiečių ir lenkų ap
dabar apsiskaičiavo... Lie šeima kalbėjo tik lenkiškai
gerai žinome, kad lietuvybė
karpytai
Lietuvai, po šimto
tuvybės niekinimas Ir tikė ir Lietuvos kunigaikštijos
Ir katallkybėtals laikais bu
dvidešimt trijų / 1795-1918 /
jimo persekiojimas Ir dabar Įstaigų valdininkams "ukavo labai glaudžiai susiju
metų carinės Rusijos jungo
zy
"
rašė
jei
ne
lenkų,
tai
Iššaukia panašius rezulta
sios.
ir dvidešimt vie neri metai
tus, kaip kad atsitiko su gudų ar rusų kalbomis. 1795
’
okupuotos
Lietuvos gyvento
metais trečiu kartu Rusijos,
Žiūrint į dabartinę jau spaudos uždraudimu...
jų
vergautų
tautų "Rzeczporusų - komunistų vėl pa
Liudas Damulls Vokietijos Ir Austro Vengri
spolitos"
ponams.Remiantis
jos imperijoms
išdalijus
etnografiniais ir geografi
niais
duomenimis nepri
klausomybe pasinaudojo tik
dalis Lietuvos gyventojų, o
didesnė'pusė Vilniaus, Su
valkų, Gardino, Mažosios
Lletuvos ir Klaipėdos kraš
To.cla
reprezentacija
lie

save
taip
parašo.
..
to lietuviai liko pavergti
NEIGALIOTI
J.
Paukštelis
tuviams
yra
žalinga.Tikrieji
vieni lenkų, kiti vokiečių.
RE°REZENTUOTOJAI
Albe rta
Idealistai
lietuviai,
veikėjai
— • “
Visuomeninė veikla yra
reikalinga lietuvybei Išlai kuklūs, nemėgsta tuščios pa
IŠ NEGAILESTINGO
<
lipdavo tėvas laiptais kažin
kyti. Tam reikia daug Idea sirodymo garbės. Jie dirba
PRISIMINIMO.
.
.
kur aukštai Į tuos rūmus, o
listų darbuotojų, kurių eilės tyliai^ nereikalaudami gar
Šiauliai, tarpe kitų dova aš, tų didingų Ir piktų liūtų
binimo,
blizgučių
Ir
neužpel

nuolat mažėja dėl senatvės
ir kitų priežasčių. Jaunajai nytos panege rlkos laikraš nų buvo Ekaterlnos dovanoti aky vaizdo je, jo laukdavau
grafui Zubovui už caro nu /vestis pas "kamarntką" val
kartai, dėl tam tikrų prie čiuose.
žudymą.
Šiaulių
dvaras, ką, matomai buvo nepatogu/.
T
odėl
į
vado
vau
janč
las
žasčių, neįmanoma pakeisti
Dldždvarlu
vadinamas,
dabar Ir kaip man prailgdavo tos
senosios kartos žmonių. Se vietas lietuvių organizacijo
nosios kartos veikėjai laiku se turėtų būti renkami as senai vidury miesto stovi. laukimo valandos, ypač, kai
neparuošė Ir neruošia jau menys Iš jaunosios kartos su Keistai skamba žodžiai - tikrai ne po vieną valandą
nosios kartos, kad pastaroji Išsimokslinimu, pilnu krašto "Eik per Dldždvarį", kai e Ir tėvas ten Išbūdavo. Būdavo
užlmtų/jos vietą. Dažnai seni kalbos mokėjimu Ir turintieji nl tame pačiame mieste Iš stoviu, stoviu, apkvalštu be
gerą vienos dalies į kitą. Taip aš stovėdamas, akyse Ir galvogalvoja, kad "mūsų niekas lietuvių visuomenėje
lankiau pirmąją savo mo jle tiedu didingi Ir pikti llū
negalės pakeisti".O kai jau vardą.
kyklą.
tai Įslspaudžla, o tėvo nesu
nųjų vadovaujami kadrai lai
laukiu
Išeinant... Pasakiš
Stovi
prie
Dldždvarlo
rū

Kanados Ir JAV politikai
ku neparuošlami, tada jau
kai
nežinomas
būdavo man
mų
dvi
didingos
gulinčių
liū

merdėja lietuviškos organi taipgi Ir mūsų priaugančioji
akademinė karta, moka pui tų stovylos/bent tuomet sto tas "kamarntkas"^ kažin kur
zacijos.
kiai
atskirti, kurie etninių vėdavo./. Buvo tuose rūmuo ten viduje, aukštai, didžiu
Didžiausia nelaimė yra,
kai vadovaujantieji, išdirbę grupių veikėjai yra svarūs se koks ten "kamarntkas", liuose rūmuose laikąs be ga
po kelloltką metų, išsisemia, mas ėse, o kurie moka tik kas kurį reikėjo tėvui užei lo, be pabaigos mano tėtį...
nustoja kūrybinio potencialo burbulus pū’stl Ir pataikauti. ti dėl "pienų" naujam skly Taip Ilgai jis ten Išbūdavo,
Jei Ir būna kartais laflk- pai ir trobai už "Latviuko", kad Imdavau net abejoti, ar
ir betrokšta tik garbės, ap
rašluose
aprašyta, kad toks netoli "Kai nei to'’/priemies Iš tikrųjų tėtis beišeis, gal
dovanojimų Ir pirmųjų vie
tų. Dažnai jie visur lenda, ir toks yra "žymus veikė čio/ prie plento. Mane tėvas su juo ką nors tas nežino
forografuojasl, kur reikia ir jas'', tai dar nereiškia, kad kelis kartus yra ten atsive mas " kamarnlkas " padarė,
kur nereikia kalba už visus jis kaip tik toks yra Ir kad dęs, kai eidavo pas tą " ka- gal tėtis, mane pamiršęs,
lietuvius, kartais net ir už gali reprezentuoti lietuvius, marnlką"./Matomai, tai bu senai namo Išėjo, Išėjęs pro
nes jie kartais patys apie vo miesto matininkas/.Už- kokį nors kitą Išėjirtią, arba
visą tautą.

ISTORIJA KARTOJASI...

IR GERAI, IR BLOGAI...
nuomonės, laiškai, atgarsiai

2p si.
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Klaipėdos kraštą su uostu
lietuviai atsiėmė Iš prancū
zų ’’globos” tik 1923 metais.
Sulaužę Suvalkų sutartį
1920 metais, po kelių dienų
lenkai okupavo aukštaičius,
sllnkdaml tolyn į rytus gudų
Ir ukrainiečių sodybomis.
Nepasotinamam lenkų apeti
tui patenkinti, vadovavo ka
rališkajai šeimai giminingas
prancūzų maršalas Foch su
savo karininkais, o Impe
rialistiniai komunistai po
1917 metų spalių revoliuci
jos buvo dar nesustlprėję.
Bet ne tik rytų Ir vakarų
frontu lenkai stūmėsi pir
myn Ilgi Baltijos jūros, oku
puodami 30 km. pločiu ko
ridorių tarp Dancigo Ir Gdy
nės žvejų kaimo, kur vėliau
Išugdė Gdynės uostą. ŠI lonskas, Silezija,Galicija Ir Poz
nanė taip pat atiteko lenkams, nes prancūzai norėjo
matyti jų giminaitę Lenkiją
geografinėse ribose.
Po karo kilusiose valsty
bėse laikina tvarka Ir rubežlal pasireiškė tik 1921 me
tais Ir nuo tada prasidėjo
lenkų aktyvumas pavergtoms
tautoms:
lietuviams, gu
dams, rusams Ir vokie
čiams. Bet labiausiai buvo
persekiojami lietuviai,kaipo
skaltllngesnl gyventojais Ir
žeme. Apie 1925 metus lenkų
okupuotoje Lietuvoje buvo
kultūros Ir mokslo įstaigos :
Laikinasis Vilniaus Lietu
vių Komitetas,
švietimo
draugijos ’Rytas" ir "Kul
tūra" / pirmoji dešiniųjų su
klerikalais, antroji - liau
dininkų/, kurios užlaikė per
60 liaudies mokyklų, dvi
gimnazijas Vilniuje Ir Šven
čionyse, Mokytojų Semina
riją, Vasaros Lietuvių Mo
kytojų Humanistinius Kur
sus Ir 1.1. Be to dar buvo
Šv. Kazimiero D-ja, užlai
kiusi apie 3000 skaityklų su
bibliotekomis Ir keliolika
valkų darželių Vilniaus, Su
valkų ir Gardino rėdybose.
Amatų Mokykla, Studentų
Sąjunga Ir keletas bendra
bučių, Savišalpos
Kredito
Kasa /Bankas/,Lietuvių Po
liklinika su ligonine, du sa
vaitraščiai kairiųjų ir deši
niųjų ir keletas žurnalų.
Nuo 1926 metų pradžios
lenkų
varomas
genocido
procesas suaktyvėjo. Poli
tiniai lenkų erelio nagai vis
stipriau smigo į minkštą, be
ginklį lietuvišką kūną. Ka
riuomenėje šaudomi susi
pratę jaunuoliai, kurie ne
sidavė lenkinti jų pavardžių:
Šimkūnas, Bakanauskas,
Lazdėnas Ir šimtai kitų. Išdrąskomos visos prieglau
dos, bendrabučiai Ir valkų
darželiai. Uždaromos mokyklos, skaityklos Ir biblio
tekos, o jų turtas su^kasomls pažįsavinamas Itkvlda-

torlaus Szwedo. Išvežtas ne
žinoma kryptimi Švenčionių
muziejus. Persekiojami,
kratomi Ir areštuojami mo
kytojai, skaityklų vedėjai Ir
susipratę asmenys, Išgroda
mi gdumon į Lenkijos kalė
jimus. Lietuviai Išvalyti Iš
betkoklų įstaigų, net sargai
nepaliko savo vietose. Su
lenkintos pavardės Ir vieto
vės. Viešųjų darbų vieti
niams nebeliko. Per ta laiką
prlgabenta Iš Lenkijos apie
120 tūkstančių vytų Ir mo
terų " osadnlkų ” su šeimo
mis. Lietuviams nesumokė
jus ’’padatkl” mokesčio kelių
zlotų už žemės gabalą, po
kelių dienų parduodavo Iš
varžytynlųjo nuosavybę atslbastėllams " osadntkams ”,
'kurie įsiskverbę tarp lietu
vių šnipinėjo, persekiojo Ir
demoralizavo juos.Tuo būdu
tūkstančiai šeimų, praradę
nuosavybes, atsidūrė gatvė
je. Bado Ir skurdo verčia
mi privalėjo atslbastėllams
nusilenkti Ir keisti savo Įsi
tikinimus Ir kalbą. Įsikūrę
atėjūnai kūrė savo dvasioje
visokius "kolo" ratelius, mo
kyklas, kursus
jaunimui,
valkams Ir seniams, visus
tempdami ant savo kurpalio.
Veltui išrašinėjo laikraščius
Ir žurnalus, už kuriuos, pra
ėjus metų laikui, privalėjo
nenoromis sumokėti ir tęsti
prenumeratą. Bažnyčio
se uždraudė lietuviškas mal
das ir pamokslus. Lietuviai
kunigai ištremti Į nelietu
viškas parapijas, o Iš ten
atkelti lenkai, arba sulen
kėję asmenys. Pvz; Į Šven
čionis atkeltas žydų kilmės
kunigas Šteinas ir kt. Visa
tai suaktyvėjo viešpataujant
Vilniuje "wojewodal" guber
natoriui Boclansklul, kuris
sufleravo tragedijos vaidi
nimui okupuotoje Lietuvoje.
Žuvauti Ir grybauti bei uo
gauti valdiškuose ežeruose
Ir miškuose buvo uždrausta.
Buvo atsitikimų, kai žuvau
jančias Ir grybaujančias mo
teris su valkais eiguliai nu
šovė, kad jie lenkiškai ne
susikalbėjo. Uždaryti visi
lletuvlškllalkraščlal Ir žur
nalai.
Tai tik suglaustai yra keli
pavyzdžiai lenkų okupuotos
Lietuvos dalyje praktikuoto
genocido, kuris Ir naujojoj
Imperialistinio rusų komu
nų zm o eroj, Išskiriant Bal
sųjį BlrželĮ, yra nedaug
žvėrlškesnls, o tik tiksliau
puoselėjamas.
Lietuvos nepriklausomybė
pažeista jau 1939 metais,kai
Imperialistiniai komunistą,
įsisteigė ten savo karo ba>
zes, todėl tikrą nepriklau
somybės egzistencija skai
toma tik dvidešimt vienerius
metus.
Dr. K. Člr.člkas

nelatmel, mano visai nepa
stebėtas, pražiūrėtas,.
Laukdavau, laukdavau. Ak,
aš žinojau tuomet, ką reiš
kia
sunkus, beviltiškumo
laipsnio paslekąs laukimas.
Jau daug, daug prabėgo
metų nuo to laiko, kai
aš basas Ir bekepurls sto
vėdavau prie tų dviejų "žiau
rių liūtų". Juk Ir dabar vis
tenka ko nors laukti, lyg kas
turėtų Išeiti pro duris, ku
rias saugoja negailestingi
akmeniniai liūtai... Ir daž
nai jaučiu, kad mano viltis
yra pavogta Ir nebebus pa
leista Iš už durų su dviem
beširdžiais liūtais.. Ir kar
tais Imu abejoti, ar, Iš vi
so, ten yra mano viltis kada
nors Įėjusi Ir ar aš tik ne
veltui
laukiu... Gal kaip
anais metais mano tėtis,kaip
aš galvodavau, mano viltis.
Išėjo
nepastebėta pro kokį
kitą Išėjimą Ir mane visai
užmiršusi. O aš stoviu Ir

Arė jas V rtkauskas

laukiu, laukiu taip nuobo
džiame, sunkiame gyvenimo
dldždvaryje. Saulė nuvargi
no neapdengtą galvą, akys Ir
mintys pavargo nuo vienodo,
sunkaus
akmeninių liūtų
vaizdo, aš neberlmstu, try
piu vietoje arba neramiai
vaikštinėju paskaudus tomis
nuo stovėjimo kojomis. O.
žiaurūs, negailestingi akme
niniai liūtai neišleidžia ma
no vilties...
Arėjas Vitkauskas
New Jersey, USA
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ALGIMANTO
KARDINOLAI,
POPIEŽIUS
IR LIETUVA

( Prcdzia 8 numeryje)

Maloni liepos mėnesio po
pietė. Dangus toks mėlynas.
Jau virš 30 metų nuo šių
kruvinų įvykių. Jų žaizdos
jau senai užglję, tik įvairūs
paminklai vis primena jau
najai kartai, kad būtų nuolat
budrūs Ir neleistų panašiems
įvykiams pasikartoti.
Po
vakarle nės keletas
draugų nutariame patys ap
žiūrėti miestą vakare.
Temstant, paėmę taksi, apskrlejame keletą kilometrų
po
įdomesnius kvartalus
Išlipame
dvigubos alėjos
gatvėje.Eilėmis žaliuoja jau
paaugę klevai Ir liepos.Tar
puose vėl eilės gėlynų Ir
krūmynų. Kažkas panašaus
į mūsų botanikos sodą. Čia
randasi Ir keletas kavinių su
vakariniais
pasirodymais,
tačiau jie buvo uždaryti va
saros atostogoms.
Žingsniuojame
Lenino
prospektu, kuris yra tikrai
platus Ir gal būt vienas Iš
didžiausių magistralių. Jo
viduryje - vėl plati juosta su
medžiais kraštuose,© centre
įvairūs paminklai rašytojų,
poetų, menininkų... Pereiti
šį prospektą reikia vartoti
tunelius, kurie yra pastatyti
Iš glazūruotų plytelių. Čia
koncentruojasi įvairios uni
versalinės parduotuvės,
vaistinės, maisto krautuvės.
Jau buvo po 9 vai. vakaro,
tačiau maisto krautuvės dar
ebebuvo atdaros, vėlai dir
bančiųjų patogumui.
Blankiai apšviesti šali
gatviai su liepaičių eilėmis
gana jaukūs Ir romantiški.
Troleibusai šnypščia šonais,
sukabinti po porą.
Grįžtame į viešbutį gan
nuvargę po Ilgos dienos.
Sekantį rytą esu pabudina
mas telefono Iš Vilniaus.
Skambina
giminaičiai
Ir
klausia kaip sekasi kelionė.
Taip pat praneša, kad at
vysią į Minską mus IšlelsA, nes rytoj jau pakilsime
nkstl rytą lėktuvu į Mask-

Na Ir suvažiuoja vėl vi
sas būrys akademinio jau
nimo. Vėl bendri pietūs prie
atskiro stalo, dėl ko malo
niai sutiko viešbučio vado
vybė. Giminaičiai atšvilpė
iš Vilniaus vieni su lengva
mašinėle, kiti traukiniu. .
Po pietų pas įleidžiame
pamedžioti po
dolerines
krautuves Ir dar apžiūrėti
nematytų kvartalų: univer
siteto, respublikos vyriau
sybės rūmų, kurie yra Išsi
dėstę aplink paradinę aikštę.
Vakarėjant, nuspre ndžlame apžiūrėti garsųjį Kurganą - milžinkapį, kuris ran
dasi gal 30 km. į šiaurės
rytus. Geru, tiesiu kaip sty1976.V 1.23

ga plentu, spaudžiame link
Slmole vielų.
Vietovės
gan
įdomios,
plentas skrodžia k ai ne liūs Ir
tiesiasi virš daubų, kurios
kaitaliojasi labai pamažu.
Pravažiuojame keletą se'nesnlų dvarų rūmų ir kai
kurias karines gyvenvietes.
Nemažas sunkiųjų kariškų
mašinų judėjimas. Priva
žiuojame sankryžą, kur vėl
randame stambiomis raidė
mis užrašą ”Į Vilnių". Už
rašas rodo kryptį į Molodeč
no, kuris yra maždaug už
80 km.
Netrukus tolumoje pasiro
do vakaro saulutėje blizgan
tys 3 sidabriniai durtuvai,
iškelti ant
gelžbetoninio
bokšto, kuris stovi ant aukš
to milžinkapio - Kurgano.
Šis piliakalnis stovi lau
kuose, kur 1944 m. vasarą
virė ir siautė galbūt vienos
iš aršiausių šio karo mūšių.
Jie vyko tarp dviejų milži
nų - Sovietų armijos ir be
sitraukiančio Wehrmachto
pajėgų.
Tą lemtingą 1944 m. va
sarą čia maišėsi žemė su
dangumu. Abipusės pasirin
ko šią vietą sprendžiamie
siems mūšiams, nes šios
yletovės tikrai buvo tam
Idealios. Tolumoje boluo
jančios plikos aukštumos,
teikė gerą matomumą ir la
bai Ilgą horizontą, visu 40
km. ilgumu nuo Minsko lig
Smolevielų. Buvo runglamasl dėl geležinkelio Ir plento,
kurie eina greta tarp šių
dviejų miestų.
Didingas tai paminklas. Š lo
milžinkapio papėdėje - su
stojimo aikštelės automaši
noms. Savaitės vidurys, ta
čiau mes nesame vieni. Šen
bei ten žmonių grupelės vis
juda link šio kalno ar aplin
kui jį sraigtu vingiuojančiais
laiptais.
Kalno viršūnėje - gelžbe
tonio plokštuma, dengta mar
muru. Ant jos žiedu viršu
je sujungtos šlifuoto granito
kolonos. Čia iš visų pusių
akmeninėmis raidėmis iš
rašyta šių mūšių istorija su
įvairiomis detalėmis. O tų
kolonų žiedo viduryje - ne
rūdijančio plieno / stainless
steel/ trikampio formoj su
montuoti į dangų šauną trys
durtuvus vaizduojantys ke
turkampiai stulpai. Visą tai
sutelkia kažkokį nelšrelš k lamą jausmą...
Nepaprastai malonus vė
lyvo liepos mėnesio pavaka
rys. M atom imi as nuo šios
aukštumos tikrai yra pulkus.
Ten, saulėlydžio link - Vil
nius, Lietuva. Ji tikrai ten,
kažkur už tų tolumoj dunk
sančių miškų...

Šia tema vėl pakalbėti
progą davė gegužės menesį
atliktas 2O-tles naujų kar
dinolų
paskyrimo
aktas.
Prieš tai buvo paskelbta,
kad du kardinolai tėra įmin
ti tik Šv.Tėvo širdyje —krū
tinėje - "In Pectore". Tuo
kart buvo spėliojama, kad
neįvardinti du nauji katalikų
Bendrijos principai, jų as
meninio saugumo sumeti
mais, yra iš anapus geleži
nės uždangos. Vieno paslap
tis paaiškėjo tik naujų kar
dinolų įvesdinimo - įvllktuvlų ceremonijos metu. Tai,
Hanojaus, Šiaurinio Vietna
mo arkivyskupas, kuri ko
munistai vis dėlto Išleido
Vatlkanan gauti kardinolo
skrybėlę. Antrojo tapatybė
nežinoma,
nors landžlųjų
žurnalistų nuomone, jis esąs
arkivyskupas, šiuo metu re
žimo įkalintas Gvinėjoje. Su
tuo, deja, bet kuri spekulia
cija vardais ir vietomis kaip
tik pasibaigė, kai kam tikint,
kad pagaliau, atėjo laikas
/Viešpatie, kaip pavėluotai/
ir eilė Lietuvai, jos Bendri
jai, jos tikinčiųjų, pasaulie
čių ir dvasiškių herojiškų
pastangų įvertinimui Ir pri
pažinimui.
Atrodo, kad šiuo metu kar
dinolų kolegijoje atstovauja
mos, kaip ir visos katalikiš
kos tautos, net Ir tos, kurtų
katalikai gyventojai nesuda
ro nei pusės visos tautos.
Išimtis čia labai žymi, ryš
ki Ir neatšaukiama - Lletuva Ir lietuviai.Mūsiškiai vis
paliekami už durų, prieš
kambary. Kai kieno savotiš
ka nuomone todėl, būk tai
nėra tinkamų kandidatų. Tuo
tarpu, jei tikime Lietuvos
Katalikų Kronikos dvidešim
ties numerių tekstais, jau
vien Iš ten suminėtų visos
eilės kunigų veiklos, teis
mų, kalinimų, tardymų, Iš
trėmimų Ir jų viešų žodžių,
veiklos /pastoracinės/, drą
sos Ir nepalaužiamo tikėjl-

Neseniai f Urnas pradėtas pažįstamas iš "The Walmo demonstracijos, nebijant
JAV, išleido 2Oth tons ". Sovietų artistai turi
joklųflzinlų Ir dvasinių kan rodytl
čių, atrodo būtų ne vienas, Century Fon Corp. Mums menkesnes roles : Mėlyna
bet bent pusė tuzino kandi įdomiausia, kad pagrindiniu Paukštė - Nadejda Pavlova,
datų vertų kardinolo be re fUmuotoju yra lietuvis Jonas Cukrus - George Vltzln, PleGriclus. Rašoma
lonas nas - Margareta Terechotai.
Šypsena ima, kai matai Grltzus, kas yra neleistinas va.
FUmo turinys fantastinis,
kardinolus iš genčių ar tau iškraipymas. Jonas Gricius
telių, kurios vos ne vos iš yra gimęs Kaune 1928 me nes kas gali prUetstl, kad
sirito Iš primityvių kultūros tais rugpiūčio 5 d. ir yra pienas, cukrus ir ugnis gali
ir civilizacijos / ir tikė žinomas lietuvių fUmuoto- pavirsti į žmones. Šuo, katė,
jimo / sąlygų ir kai palygini jas. 1954 m. baigė Kinema na gal ir galėtų... Tokiomis
su gUlu lietuvių tautos tikė tografijos Institutą Maskvo fantazijomis parodyti filmi
jimu, Ištikimybe Ir meUe je ir tuoj pradėjo dirbti Le niai efektai tinka geriau, nei
Apaštalų sostui dar neturin ningrade operatoriaus asis geriausiai apvaldyta scena.
čiai savojo kardinolo, nera tentu Lenfllmo kino studijo Ir toji Mėlyna Paukštė vis
mu darosi širdyje ir tiek. je. Tenai, be kitko, nu- te be skrajojanti. Bet žinant,
Noromis, nenoromis, prade fŪmavo Don Kichotą./veika kad čia yra pasaka, žiūrėti
di galvoti, kad Ir Vatikanas lą esu matęs Los Angeles, yra labai malonu.
Kultūrinis, filminis bend
teigiamą
įspūdį./
pasinėręs ar paskendęs ne paliko
ravimas
esmėje yra gražu.
visai aiškiose tarptautinės 1964 m. Sovietų Rusijai nupolitikos vingiuose, bazuę- fUmavo Hamletą ir kt.Nuo Galima paklausti, ar JAV ir
jant savo spre ndimus ne tik 1958 metų dįrba kaip vyr. Sovietų Rusija dabar yra to
moralinėje ir
teisingumo operatorius Lietuvos kino kios draugiškos, kad tiesta
ploymėje, kiek taikstantis, studijoje. Jo nufUmuotl fil draugiškumo rankas pasau
gal net ir nuolaidžiaujant mai yra gavę įvairių premi linio garso ve įkalė. Koks es
minis veikalo turinys ? Nagi
jėgoms ar srovėms, kurios jų.
meilė visiems, net medžiams
tegali Romą Ilgainiui tik su
"The Blue Bird"/Mėlyna bei gyvuliams o taip pat ir
kompromituoti. Kas Vatika
ne girdėjo /jei girdėjo, tai paukštė/ yra pirmas filmas, žmonėms. Piktosios žudikų
regis, jau senai ir užmir parengtas JAV ir Sovietų vėlės, karo kurstytojai pa
šo/ apie 17000 lietuvių ka Rusijos jėgomis. Pagrindi leidžiami iš už storųjų ce
talikų
pasirašyta laišką - niai filmavimai atlikti So lių pasirodyti, bet kadangi
memorandumą Šv. Tėvui ? vietų Rusijoje. Beveik pusė jie tokie blogi, tai vėl su
Kiekvienas tų parašų, jei jau jo pagaminta Leningrade, varomi atgal, visiškai Izo
ne krauju, tai ašaromis tik šiaurinėje Nevos upės pusė liuoti nuo normalių žmonių
rai pasirašytas. Pokario je, kuri miestą kerta per Nuolat skamba visuotinos
metais Lietuvos miškuose pusę. Filmų studija yra va meilės, draugiškumo saki
akvariumo
sodu. niai, rodomi puošniausi žmo
velkę partizanai,taipgi siun dinama
Dalis
filmavimo
padaryta
ir nės, milžiniškas deimantas
tė kreipimas įRomon... Kur
visa tai ? Kurtuose archy Rygoje, garsiose savo ža berniuko kepurėje stebuklus
padaro. Me 11 ė vle nl kitiems,
vuose
ar
stalčiuose, ar viomis apylinkėmis.
Iš amerikiečių pusės di o tie nesuprantantle ji tik
šiukšlių dėžėse tai saugoma,
slepiama, ar išvis nesiskai rektoriumi buvo George Cu rojo draugiškumo, paversti
Ir
toma? Ir lenkai, Ir vengrai, kor, prodiuseris Paul Mas- medžiais, prabangomls
Ir čekai - anapus, bet ne lansky, fllmuotojas Freddie kitokiomis nerealybėmis.
Ieškojimas mėlynos paukšlietuviai turi po vieną ar ir Young.
tės yra tik pasakiška svajo
dauglau kardinolų. Kada gi
nė. Ją gal pamatysi, gal ap
Amerlklečlų
pagrindiniai
ateis eilė katalikiškai Lie
čiuopsi,
bet ji Išskris kaip
artistai:
Elizabeth
Taylor,
tuvai ? Kiek dar herojiškų
nebuvusi
ir liks gyve nlmlšturinti
keletą
rolių,
kurių
aukų Iš kunigijos ir pasau
realybė su paprastu
liečiu bus pareikalauta, kad, pagrindinės yra Motinos,Ra- ka
pagaliau, mūsų katalikų bal ganos / labai puikiai atliko/ maistu ir darbu.
sas būtų pripažintas Ir įver Šviesos. Vaidina Ir valkai,
tai rie šimtmetis amerikietis
tintas ?
Todd Lookinland Ir septyn
Lauklmas ir kantrybė turi metė anglaitė Patsy Kenslt.
ribas. Ar ne pats laikas tam Pulkus Ir senelis Will Geer,j
tikrai
akcijai,
įjungiant
Lietuvos diplomatinį postą
Romoje, mūsų vyskupus Ir
visus tikinčiuosius, bent ke
turiuose kontinentuose ? Ži
noma, kur kas lengviau lauk
ti Ir . . .nieko neveikti.

FILMU PASAULYJE *t^***?
Nauji filmai

-

MĖLYNA PAUKŠTE

Belgų rašytojas Maurice linck veikalų yra statyta Ir
Maeterlinsk/1862-1949 m. / Lietuvos teatruose.
yra apllkęs nemažai simbo
Vienas tokių veikalų yra
linių, mistinių, meiliškų bei
"Mėlyna
paukštė" /išversta
didžiai žmogiškų /humaniš
P.
Vaičiūno
1928 m./Kūrinys
kų/ veikalų. Laki vaizduotė,
fantazija, nesenstanti tema yra įdomus skaityti, gerai
tika, kūrinių naujoviškumas pastatytas, malonus žiūrėti
Išliks metų bėgiuose, nes tas teatro scenoje Ir patrauklus
jį pastatė į pasaulinio teatro ekrane.
sceną. Kai kurie jo raštai
yra išversti ir į lietuvių kal
bą. Juos Išvertė tokie pa
garbūs asmenys,kaip pulkus
lietuvių
kalbos žinovas
J. Talmantas, dramaturgas
Petras Vaičiūnas, V. K.Rač
kauskas Ir kt. M. Maeter
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KRISTIJONAS DONELAITIS

Išl

PAVASARIO LINKSMYBĖS

/Pradžia nr. 23, biržei lo9 d. ,1976/

Visi trys kompozitoriai
pasirodė kaip originalūs,
pirmaeiliai
profesionalalkūrėjal. Nors kai kas publi
koje pageidavo skambių ligų
arijų, tačiau užteko gero Ir
moderniško solo dainavimo ,
kuris gerai įsiaudė Į bendrą
veikalų muzikinę struktūrą .
Operos choras skambėjo
Išlygintai, švariai Ir Išraiš
kiai. Juo rėmėsi ne tik kla
sikinės- tradicinės operos ,
bet ypač įvairių balsų sąs kamblals pagrįstos naujo s los. Atmosfera sukuriama
choro, kaip simfonijos or
kestro. Šiose trijose orlgl nallose mūsų operose choro
roles dainavo: Arlenė M.,
Babrlenė V., Boblnlenė J.,
Buntlnaltė A., Busko D.,
Čelkls P., Černauskaltė P.,
Gaižutis J., Graužlnle nė R.,
Ivanauskienė J., Jurėnlenė
D., Kavaliūnaitė V., Kogut
K., Končienė G., Kovera A.,
Mačiukevičius Br., Mačiuly
tė G., Mardosas V., Mataitis
F., MiellullenėR. ,Mockaltls J., Momkus V., Naris A .
Narls P., Naureckaltė B.,
Navickaitė I., Palionis A .
Paškus Z., Pl less E. ,
Prlelgauskas V., Putrlus A.l
Radžlus V. ,Runlmaltė D. ,
Sabaliūnas N., Sakalas R. ,
SamoškaR., Savrlmas J.,
Skalsglrys K., Smollnsklenė
R., Stauskas-Martine z G. ,
Stropus VI., Urbonienė V.,
Vaitkevičienė R., Vaitkevi
čius V., Varanecklenė D. ,
Vidžiūnas J., Žukauskas B. ,
Žukauskas J. r,
Mūsų gerbiami Ir mylimi
solistai pas įrodė augštumoje
tiek balsų, tiek valdybos atž
vilgiu. Jūrą-Juodajame Lai
ve Ir Julijoną -Priesaikoje galingu Ir Išraiškiu balsu at
liko Dana Starikaltytė. Žmo
ną- Catherine Kogutaltė
Ir
Motlną-Nerlja Llnkevlčlūtėabl Juodojo Laivo roles-tln-

kamal atliko, nors valdyblškal, kaip jau ankščiau minė
jau, šiame veikale buvo ne
paprastai suriku ką nors pa
daryti. Jūreivį IšpUdė len kas bičiulis, Ištikimai atsl davęs Lietuvių Operai Chlcagoje- geru dainavimu Ir
nuoširdžiom
valdyblnėm
pastangom/jam bendrai rei
kėtų gero re žlsorlaus pagal
bos/. Jis jautėsi laisviau Ir
gyvai Visvaldo rolėje Ginta
ro Šalyje. Algirdas Brazis
savo sodriu balsu Ir gera
scenos būsena
užimponavo
Balto Laivo Kapitono ir y pač Plkulo- Gintaro Šalyje rolėse. Jonas Vaznells gra
žia laikysena Ir muzikaliais
judesiais .šalia savo geraiaapvaldyto balso /buvo Impo
nuojantis Pranašas Gintaro
Šalyje Ir Zblgnlevo rolėje
Priesaikoje.
Margarita
Momklenė gero balso Lakš
tutė Gintaro Šaly Ir Sofijos
rolėje
Priesaikoje paliko
gerą įspūdį. Roma Mastlenė
-Vakarė-estetlškal Ir įtiki namai pas įrodė Gintaro Ša
lyj. Stasys Baras, vlsuo met pagaunantis ne tik savo
nepaprastu balsu bet Ir stip
riu vaidybiniu talentu nenu
vylė Ir dabar Priesaikoje ,
nors paskutiniame spektak
lyje balsas buvo i pavargęs.
Julius Savrlmas-Tprnovskls,
Valentinas Llorentas -Rumbaudas, Bronius Jančys-Jogalla- visi buvo gerai pasl ruošę savo rolėmis Ir prisi
dėjo prie šios pažymėtinos
operos pasisekimo.
Lieka tik apgailestauti, . o
gal reikia viltis-kad bent
dvi operos Išvystų didesnes
mūsų ko1 onl jas. Nors aplan
kytų Toronto Kanadoje. Jau
nimui, klek teko užgirsti, jos
paliko neišdildomą įspūdį ,o
ką bekalbėti apie mus, druska
ka Ir plpl rals pabarstytus ?
Užkimusi Fleita

Krūmus Ir girias visokios ošono dainos,
O laukus visur bei pievas skambino garsai.
Gegužės Ir strazdai, sumišai lakstydami, žaidė
Ir Sutvertojį, linksmai rykaudami, gyrė.
Kregždės su lengvais sparnais aukštai pasikėlė
Irgi bešutydamos, nei kulkos šaudė per orus,
O paskui valgius prastus be proprovų valgė
Ir prlslvalgluslos pliauškėjo pasaką savo.
Gervins Ik debesų juodų dyvlnal koplnėdams
Ir nei verk dams Irgi dejuodams, skambino dangų;
Bet tai ne verksmai, kad jis taip skambina šaukdama,
Ne ’. Jis nor pamokint, kaip Dlebo dldė galybė
Ir paukštelių balsuos yr dldlal stebuklinga.
Žvirbliai su valkais, žodžius girdėdami tokius;
"Rods, tarė, mūs giminė taipjau šlovina Dievą ".

s—'
Bet lakštingala, dar Iki šiol kytrlal pasislėpus,
Laukė vis, Iki kožnas bus savo dainą pabaigęs.
Todėl ji pasklaus kasmets vis pradeda šūkaut •
Ir nakties čėse, kad svlets jau mlegt įslgūžtęs,'
Sav viena tamsoj budėdama garbina Dievą O Išaušus jau, kad mes Iš patalo koplam,
Kartais budina mus Ir mūsų linksmina širdis.
Ak, šlovingas Dieve, kaip dyvlns tavo sutalkyms’.
Kad mes rudeny ar žiemos čėse pasislėpę
Ir susirietę pas meilingą kakalį krankiam,
Tallr tu, paukšteli mlels, pas mus nesirodai,
Bet taip jau, kaip mes, tamsoj pasislėpusi, lindai
Ir mažu savo glūpas muses sapnuodama gaudai.

----------------- '

Nenuilstamo pasiryžimo
Operos Valdybos sąstatą su
daro:
Vytautas Radžlus-plrmlnlnkas, Vaclovas Momkus-vice
pirmininkas, Irena Navickai
tė Ir Jurgis Vidžiūnas-vice
pirmininkai, Rūta Graužl
nle nė- sekretorė,
Vladas
Stropus- Iždininkas, Bronius
Mačiukevičius- turto globė
jas.
Revizijos Komisiją sudaro
Algirdas Palionis, Antanas
Kovera Ir Zenonas Poškus .

PAŽINKIME PRAEITI !
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Instruktavimo metu turi būti sudaryta namams saugoti ap
sauga Iš operatyvinių darbuotojų
tarpo", atsieit, Iš pa
čių slaptosios milicijos tarnautojų.
Numatydami, kad toks nežmoniškas trijų tautų sunalkl nlmo
užsimojimas gali sukelti šiurpą net pačių tos egze •t
tarpe, raudonieji komisarai savo Ins
TSR Sąjungos Valstybės Saugumo Liaudies Komisaro kucljos vykdytojų
Pavaduotojas Valstybės Saugumo 3 Rango Komisaras trukcijoje nurodė, kad tuos vykdytojus paruošiant, retka llnga "atkreipti instruktavime dalyvaujančių partijos dar /-/ SEROV
buotojų /vietinių/ dėmesį į tai, kad Išvežamieji yra Tary
bų liaudies priešai Ir kad Iš jų pusės gali kartais būti net
ginkluotas pasipriešinimas".
Instrukcijos prasmė
Pasjruošlmal masiniam pavergtųjų Pabaltijo tautų Išve
Perskaičius instrukciją, krenta į akis šie
reikšmingi
žimui
buvo vykdomi bevelk Ištisus metus.
faktai: a/ Raudonieji Maskvos komisarai "prleštaryblnlo
1940 m.lapkričio 28 dleną»Maskval diktuojant,Lietuvos
elemento" Išvežimui telkė didelės politinės reikšmės b/
Tarybų Socialistinės Respublikos vidaus reikalų liaudies
reikalavo, kad visa milžiniška operacija būtų tiksliai at
likta " be triukšmo Ir panikos" Ir c/ tam reikalui' Išdirbo komisaras Išleido įsakymą nr.OO54, kuriuo turėjo būti ne
išleidžiama Iš aklų nė viena įsakyme nurodyta "priešvals
nepaprastai smulkų paties vykdymo planą.
Kokių nors naikinamosios tautos sentimentų nesitikėjo Ir tybinio elemento grupė". To įsakymo 5-jame punkte Išvar
negalėjo tikėtis. Jei raudonieji komisarai, telkdami visam dintos visos tos grupės paeiliui Ir jos apima visų politinių
partijų narius, visų veikusių organizacijų, tiek kultūrinių,
Išvežimui didelės svarbos^ rūpinosi, kad viskas • praeitų
tiek profesinių, narius, visus
buvusius bet kurios armi
be triukšmo Ir panikos, tai jie tenorėjo, kad apie
visus
jos karius, savanorius, visus .šaulius, atsargos karlnln šluos barbariškus darbus užsienis patirtų kaip galima vė
liau. DS to visas jų dėmesys buvo sukoncentruotas į smul kus, pirklius, pramonininkus, užsienyje buvusius ar už slėnyje giminių bei pažįstamų turinčius asmenis,
visus
kiausią plano parengimą.
Tą planą rengiant Ir juo vadovaujantis, visur Išryškėja tautinės spaudos bendradarbius, Raudonojo Kryžiaus visų
įstaigų Ir įmonių tarnautojus, filatelistus, esperantininkus
ypatingas konsplratyvlškumas. Tam, žinoma,
nepakanka
Ir daugybę kitų.
užrašo "visai slaptai". Tiesa, tokius užrašus bolševikai
Visiems šiems Išvardintiems asmenims turėjo būti Ir
dėdavo’ bevelk ant kiekvieno raštelio. Konsplratyvlškumo
jtios
reikalaujama pačioje Instrukcijoje, kur sakoma, kad pa - buvo sudarytos atskiros asmens bylos, su visomis
talpos, kuriose bus paruošiami naikinimo egzekutoriai,bū liečiančiomis žiniomis. O tai buvo reikalinga ne kam kl tam, kaip tik būsimam trijų tautų sunaikinimui.
tų " Iš anksto rūpestingai paruoštos.. .užkertant kelią
į
Visos šios grupės buvo nuolatos sekamos. Tam darbui
jas patekti pašaliniams asmenims". Toliau sakoma, kad
p SI.
P?kro ę Išvežamuosius į e Saloną Ir patelkę raportus apfe atliktos operacijos išdavas, operatyvinės grupės da lyvlal laikomi laisvi Ir veikla pagal VSLK apskrities sky
riaus viršininko nurodymus.
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O štai, kad mes vėl linksmi pavasarį švenčiam
Ir savo darbus ant laukų jau dirbt prlsltalsom,
Tuo Ir tu, savo skambantį nutvarusl vamzdį,
Su visokiais balsais Ir dainavimų garsais
Ragini mus pasidžiaugt Ir mūsų lengvini darbus.
Ale sakyk, galdel dėl ko tu vis pasislėpus
Ir, kad pradeda temt ar naktyj,paderi šūkaut ?
Kodėl taip dldlal slapais su pasaka savo ?
Juk svlets visas, ar būt būrs ar pons įsirėmęs,
Ir valkai be buksvų Irkrlunėdaml diedai,
Kožnas Ir kiekviena tavo šaunią,garbina dainą.
Kad tu mums dyvus linksmų lakštingalų čiauški.
Tu vargonų bei cimbolų niekini garsą.
Smuikai tav Ir kariklys tur su gėda nutilti,
Kad rykaudama tu savo saldų pakeli balsą
Ir kinkyt, paplakt, nuvažiuot Išbudini Jurgį *.

buvo prįgabenta daugybė po Itlnės policijos
bolševikinių
darbuotojų. Pasitelkę vietos "partinį aktyvą" - žydus Ir
žydiškąjį komjaunimą, bolševikiniai žandarai per metus
spėjo suregistruoti visus tuos, kuriuos numatė ištremti ,
kaip "tarybinės santvarkos" amžln s priešins.
Dėl to Ištrėmimo Instrukcijoj visai Ir nekalbama apie pa
tį Išvežamųjų "apdirbimą", apie jų s .įregistravimą. Tas
buvo vykdoma visą laiką. Instrukcija daugiausia liečia pa
čią numatytų aukų Išvežimo tvarką. Joje nurodoma,kad operaclja turi būti pradėta vykdyti auštant Ir kad, "kiekvie
na šeima būtų sutvarkyta daugiausia per dvi valandas
Taigi, egzekutoriai turėjo
dviejų alandų laikotarpyje
įsiveržti į nieko nežinančią šeimą, ją Iškrėsti, paskelbti
jai apie tai, kad "vyriausybės nutarimu jie būsią Išvežti į
kitas Tarybų Sąjungos sritis" , užpildyti reikalingus for mullarus Ir sugrūsti visą
išvežamą šeimą į laukiantį
sunkvežimį.
Instrukcijoje atskirai nurodoma, kaip egzekutoriai turi
apgaudinėti šeimas, kad jos nesuprastų, jog rengiamasi
jas suskaldyti Ir šeimos galvas atplėšti nuo visos šeimos,
palikti ją be maitintojo, be globos savo pačio-likimui neži
nomuose Azijos tyruose. Tuo reikalu Instrukcija įkūnija
apgaulę, kokios dar niekas neprakttkavo. Joje
sakoma ;
"Turint galvoje, kad didelė Išvežamųjų dalis turi būti areštuota Ir padėta į specialias stovyklas,© jų šeimos vyks
ta į sp^clallškal numatytas tolimas sritis apsigyventi,rei
kia šeimos atskyrimo operaciją daryti tokiu būdu,kad Iš
pradžios apie atskyrimą nebūtų skelbiama. Po to, kai pa
daryta krata Ir suformintl atitinkami dokumentai' asmens
bylai, operatyvinis darbuotojas, dar būdamas Išvežamojo
bute, užpildo šeimos galvą liečiančius dokumentus Ir įde
da juos į as me ns bylą, o še Imos narių suformintl doku mental įdedami į Išvežamos šeimos
asmens bylą. Į pak
rovimo stotį visa šeima gabenama viename vežime ir tik
pakrovimo stoty šeimos galva sodinamas atskirai į speclallškal šeimų galvoms skirtą vagoną". Kad šeimos ; galva
galėtų mantą pasiimti sau atskirai, Instrukcija relkalau ja "įspėti šeimos galvą, kad jis savo asmeninius daiktus
dėtų į atskirą lagaminą, nes Išvežamiesiems vyrams bū sląs padarytas sanitarinis patikrinimas /\/ atskirai
nuo
moterų Ir vaikų".

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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su paplautais krantais netoli
upelio žiočių, būtinai reikia
nuosekliai, apgalvotai, be
triukšmo, planingai pradedant nuo negilių vietų, meš / TĄSA /
Rašo: B. Vaičaitis
Jeigu žuvis paėmė jauką Ir kerlojant palaipsniui gilyn,
Meškeriojimo vietos upė
je ar ežere turi būti Iš anks atleidžiant yra neproduktin plaukia prieš vandenį, daž naudojant geriausius turimus
nes ten
slepiasi
to gerai apgalvotos. Kur bu ga. Anksti pavasarį Ir tokiu niausia tekančiame vandeny jaukus,
vo gerai praėjusį rudenį ar būdu pasitaiko pagauti žuvį , pasidaro alkūnė arba, saky gudrūs, triukšmui prietarin
vasarą, gali būti dabar visai bet trauto Instinktas sako sime kilpa, Iš laisvo šniūrą gi trautai.
Žiūrint nuo kranto,kad Ir
netinkama vieta meškerioti, jam, kad kirmėlės Ir vabz - Tuomet nereikia kirsti stal
džlal,
kuriuos
pavasario
į
nelabai
drumstą vandenį,
giai,
nes
kirtimas
bus
tik
nes didelei srovei Ir dumb vanduo
neša
nuplautus
nuo
prieš vandenį, šniūras per matomumas vandenyje būna
linam vandeniui esant, trauupės krantų, natūraliai nie vandenį
tik pasitrauks ir labai mažas, beveik nieko
tal gal ten nesilaiko.
Didžiausią klaidą meške - kuomet taip netrūkčioja, toks kabliukas ne įsmigs į žuvies dugne nematyti. Atvirkščiai
Ir žuvis paspės yra Iš upės dugno žiūrint į
rlotojas daro, jeigu jis nori jauko veiksmas yra ne įpras - žiaunas,
tas,
kad
Ir
alkana
žuvis
,
Išsplautl.
Tuo
atveju, geriau viršų. Trautas labai lengvai
pagauti žuvį, bandydamas
dažniausia
atsisakys
griebti.
greitai susukti laisvą šnlū - mato, kaip žmogus ant upės
kiekvieną
jauką, kurį jis
randa savo dėžutėje. Vieną Srovės natūralus jauko neši rą į špūlę Ir tuomet stalgiu kranto skerečlojasl su meš
taisyklę reikia visuomet at mas turi pirmenybę prieš smūgiu truktelėti meškerę .* kere. Tokioms aplinkybėms
Jeigu srovė neša jauką Ir esant, senas plėšrus trautas
siminti: šaltame vandenyje kitokią meškeriojimo stra
tegiją.
Jaukui
kablnantlsuž
nepasiekia
dugno, tuomet jūsų siūlomo jauko nelies ,
trautas yra nejudrus, jis ne
uolos
ar
dugno,
reikia
pa

uždedama 30 cm. aukščiau kol matys esančią pavojingą ,
puola prie jauko,kaip vasa
ant
ros metu, šiltame vandeny - kelti kartelės šniūrą taip, nuo jauko skeltas šratas, triukšmingą būtybę
je. Jaukas šaltame vandeny kad kliūtis atpalaiduotų Ir kad jaukas skęstų Iki dugno. kranto.
Ežeruose geriausia meš je turi judėti labai Išlengvo vėl gautųsi natūralus jauko Svorelis turi būti pritaikytas
kritimas
su
srove.
Jaukas
kerlotl
gyvomis žuvytėmis ,
prie
srovės
stiprumo.
Per
Ir turi būti netoli žuvies .
su
srove
turi
judėti
tuo
pa

didelis svoris sugadina natų-5 re t upėje bėgančiame vande
Jaukas turi būti Iš viliojan
čio trautą maisto, kuris jo čiu greičiu, kaip juda kiti ralų jauko kritimą į dugną , nyje, nebūtinai reikalinga gy
žuvyčių, nes vandens
Ir sunku tikėtis, kad žuvis vų
negalėtų atsisakyti priimti . daiktai įmesti srovėn..
Pavasarį natūraliu jauku griebs jauką. Gyvas jaukas srovė atlieka gyvos žuvytės
Geriausia, tai gyvas, natū
ralus maistas, kuriuo trau /balt flshlng/meškerlojlmas turi būti visuomet šviežias , uždavinį. Gyvai žuvytei rei
tas
daugumoje maitinasi; būna labai sėkmingas, jeigu didelis sliekas vandenyje tu kia atsargiai kabinti kabliu
gyvos žuvytės, vikšrai, dru surandamos trautų maitini ri daryti natūralius, gyvus ką, kad Ilgiau Išliktų gyva .
geliai, vėžiukai, sliekai. mosi vietos. Jeigu žuvytės judesius. Jeigu rodoma ma Tekančiame vandenyje mešGyviems jaukams naudojami ar kitus natūralius jaukus žai gyvybės- pakeisti nauju ker lojant, reikia stipriau
žuvytę, kadangi
maži, ploni kabliukai,kad nuo dugno trautas Ima labai slieku. Tam reikalui ge užkabinti
jaukas nebūtų labai sužeis Išlengvo,panašiai į walleye, riausiai tinka 6-10 kabliukai daužantis į akmenis, jaukas
tas Ir Išsilaikytų Hglau gy Ir pajutus, kad jaukas tik Iš plonos vielos su didelė pats blogai užkabinus, nusi
čiulpiamas, bet negrlebla - mis užkarpomis, bet trum - daužta. Imama didesnis kab
vas.
Sezono atidarymo dieną mas vlenuypu/kąsniu/, tuo pals kočlukals.
liukas Ilgesniu koteliu,kab
Pavasarį geriausia meš- , liuko viršūnė kišama
meškeriojimui
geriausiai met reikia Išlauktimomentą,
pro
tinka ežerai, nedidelės upės kol visas jaukas bus burnoje kerlotl upių žiotyse,kur u- burną Ir Ištraukiama perIr upokšnių žiotys, nes dl - /paprastai .paėmęs maistą pells įteka į didesnę upę ar durlant žemyn pro žuvy delėse upėse būna šaltas , burnon pradeda nešti šniūrą/ ežerą. Mažas upelis atneša t ės krūtinę Ir įsmeigiama
tuojaus reikia stalgiai ne tik daug maisto liekanų Iš kabliuko viršūnė į žuvytės
aukštas,
drumzlinas
Ir Ir
truktelėti
Ir pakirsti, kad laukų Ir pievų, bet jis at ne - šoną, kiaurai perdurlant taip
smarkiai bėgantis vanduo, kabliukas
įsmigtų
burnon.
ša Iš laukuose esančių balų kad kabliukas perlįstų per
nepalankios sąlygos žuvtmsi
Jeigu žuvis stalgiai su-1 apšilusį vandenį su daugybe nugaros raumenis. Taip už
gyventi.
T rautai darosi aktyvesni, tempia šniūrą, reiškia, žu vandens gyvių Ir kirminų, kabinta žuvytė gerai laikosi
dal vandens temperatūra pa vis griebė jauką vienu ypu. kurie nusėda didesnės upės ant kabliuko Ir srovėje su
nelaukiant kirsti ar ežero dugne Ir sudaro daro Imitaciją, tartum žu siekia 9° C. Nedidelėse upė Tuomet
se pavasarį bandomi gilesni stalgiu trumpu smūgiu meš maisto sandėlius įvairioms vytė būtų gyvą, sužeista ir
Daugelis tėvų, suprasdami
Ir
pareikalavo
nutraukti
muzikos
tinkamai įvertindami.
muzikinio
mokymą. Tokiu atveju, kai vai
duburiai, kur ramesnis van kerę Ir pradėti traukti be žuvims. Meškeriotojo užda trautul atrodo, kad tai le ngauklėjimo reikšmę
besiformuo
kas nori mokytis, bet silpnesnes
jančiai asmenybei, savo
vaikus
duo, ežerų gilesnėse pak - atleidimo, nes trauto burna vinys surasti, kur maistas val pagaunama auka.
sveikatos, matyt, geriausia leisti
stengiasi nukreipti j kurią nors
jj j muzikos būrelį bendro lavi
rantėse Ir upeilųžiotyse,ku Ir burnos raumenys taip Iš upėje nusėda, ten jau rel -3 •j i muzikinės veiklos sritj. Populia
nimo mokykloje.
Ten pamokų
/bus daugiau /
riausios yra vaikų muzikos mo
koncentruoti meške
krūvis daug mažesnis, ir vaikai
vystyti, kad kabliuką tuojaus kla
rie įteka į ežerus.
kyklos. Vaikai,
patekę j šias
gauna visai neblogą muzikinį iš
Meškeriojimas Srovėje
išsplaus, jeigu šniūrą bent riojlmą. Jeigu didesnėje u—
mokyklas, pradžioje labai žavisi
silavinimą.
pasirinkta specialybe, noriai mo- '
Darželio
muzikos
vadovė,
Kalbant apie trautų meš- truputį atleisi.
pėje randama gilios vietos ,
kosi ir nesudaro jokių rūpesčių
pastebėjusi, kad vaikas turi ge
tėvams. Tačiau po pusmečio ar
rus muzikinius duomenis, patarė
ke r loj im ą ,p irm lau s la tur im a
anksčiau, kai sudėtingesni muzi
tėvams jj
leisti j muzikos mo
kos kūriniai pareikalauja
dau
galvoje mus In ė meškerė
kyklą. Vaikas gerai išlaikė egza
(SPĖTA
giau darbo, už kurj ne visuomet
minus, tačiau jau nuo pat pirmų
„ETRUSKŲ M|SLĖ"
/fly/, bet ankstyvą pavasarį
gauna penketuką, kai kurių entu
dienų nenorėjo mokytis. Nevilio
ziazmas
dingsta.
jo jo nei toks populiarus instru
plačiau pritaikomas spinin
Nesėkmingas
muzikai
gabių
mentas kaip akordeonas. Peda
Bulgarų mokslininkas V. Georgas tr autam s gaudyti. Dide
vaikų mokymasis gali turėti įvai
gogams patarus, tėvai
dažnai
gijevas išsprendė vieną sudėtin
rių priežasčių. Vienos Jų pašali
kartu su vaiku pradėjo lankytis
liems trautams šniūras nėr
giausių uždavinių, dėl kurio dau
namos lengviau,
kitos sunkiau.
koncertuose,
spektakliuose vaP
giau kaip 200 metų veltui suko
Dažniausiai vaikai nesugeba su
gali
būti
storesnis 8 Ibs
kams, nepraleisdavo jiems skirtų
i •Agalvas viso pasaulio mokslinin
telkti dėmesio ilgesniam laikui,
muzikinių televizijos laidų, daž
stlrpumo ir klek galint ma kai. Jis surado būdą perskaityti
jiems neužtenka darbštumo, sa
nai klausėsi liaudies kūrinių {ra
etruskų rašmenis.
A# H
varankiškumo bei valios.
Visa
šų. Šiandien šis vaikas jau tre
žesnlo diametro.Skaidriame
Mūsų eros pradžioje išnykę
tai galima išugdyti,
nuolat ir
čioje klasėje. Mokslas jam sekasi
ežerų vandenyje naudojama
etruskai, gyvenę dabartinės Siau
faktiškai kontroliuojant vaikų na
gerai, o su akordeonu berniukas
rės ir Centrinėje Italijoje, paliko
mų ruošą, stengiantis juos sudo
nesiskiria net per vasaros atos
lengvas spiningas Ir 4-6 1b .
minti pačiu muzikos kūriniu, mo
apie 10 000 užrašų, kurių niekas
togas.
kant pasidžiaugti nors ir nedi
negalėjo perskaityti. Po daugelio
Be abejo, ne visuomet galimi
stiprumo šniūras. Tik blo
deliais laimėjimais.
metų tyrimų V. Georgijevas nu
tokie rezultatai. Ypač prievarta
gam matomumui esant, nau
Būna priežasčių, kurias paša
vaiką
sodinant
prie muzikos
statė, kad etruskų kalba artima
linti daug
sudėtingiau, o kar
instrumento, griežtai baudžiant
hetitų kalbai. Naudodamasis jau
dojama stipresnė meškerė.
tais ir visai nepasiseka. Tai visiš
jj už tai, kad nenori groti.
žinoma hetitų kalba, V. Georgi
kas abejingumas muzikai, nepa
/Upėse meškerlojant, ne
Susidomėjimą
muzika
reikia
jevas verčia etruskų tekstus, ku
tenkinama vaiko sveikata, muziki
pradėti ugdyti daug anksčiau.
rie daug pasakoja apie etruskų
reikia jauko tempti per van-Į
nių ar fizinių duomenų stoka pa
Jei vaikas auga
šeimoje, kur
ir Senovės Romos istoriją.
sirinktai specialybei. Čia reikalin
nuo pat pirmų gyvenimo dienų
denį, bet leisti natūrailalH
ga rimta medicininė, pedagoginė
girdi švelnią motinos lopšinę, o
plaukti pasroviui, ne velkantį;
bei
psichologinė
konsultacija.
vėliau nesudėtingas
liaudies ir
PAŠARAS... MIKROBAMS
Antai
Raselė
pradėjo
vengti
mu

kitas tėvų mėgstamas dainas, nejo
dirbtiniu
būdu dugnu '
zikos
pamokų,
neatlikti namų
frankią instrumentinę muziką, tai
darbų. Tai pastebėję, tėvai griež
Šniūras reguliuojamas kar - i
paūgėjęs jis ir pats norės atlikti
Puugelis nuodingųjų chemika
tai
nubaudė
mergaitę
ir
pradėjo',
muzikinius kūrinius. Tada vaikas
lų, vartojamų kovai su kenkė
tele, kad srovės nešamas j
reikalauti,
kad
ji
tiksliai
atliktų
dažnai ragina dainuoti kartu su
jais, augalų ligomis ir piktžolė
visas
užduotis, kasdien po dvi
juo ir suaugusius, dažnai dainuo
nepradėtų vilkti per pasken- •
mis, patekę į dirvą labai lėtai
valandas grotų pianinu. Po ku
ja
žaisdamas.
Ypač jo mėgsta-:
skyla. Taip atsiranda jų susikau
rio laiko
mergaitė
išblyško,
duslus akmenis jauką. Jau:
mos dainelės su judesiais.
Iri
pimo dirvoje pavojus. Greitai
pradėjo skųstis galvos skausmais.
nuo dvejų, trejų metų jau atsiy
kas privalo natūraliai, ne 4“skylančių pesticidų sukūrimas
Tačiau tėvai nelabai j tai atsi
randa noras groti muzikos instru
yra perspektyviausia augalų ap
žvelgė. Raselė
atlikdavo savo
mentais. Siame amžiuje ir turi
šamas srovės, slinkti pagal*
saugos kryptis.
pareigas ir mokėsi neblogai, bet
prasidėti sistemingas vaikų mu
Amerikiečių
mokslininkas
Dž.
dugną, protarpiais sus įduo
jokio džiaugsmo, meilės muzikai
zikavimas.
Mak-Kliuras pasiūlė naują, gana
nejautė.
Kartą,
nuėjusi
pas
Labiausiai reikia muzikos ma
damas į dugną ar akmenis f
originalų herbicidų „gyvenimo
draugę, pasiguodė:
žiesiems. Išmokykim mylėti
ją
trumpinimo" būdą. Jis pabandė
__ Kaip tau gerai, kad neturi
savo vaikus. Šio darbo
vaisiai
bet kad nebūtų ant šniūro
terpti į dirvą herbicidus, sumai
namie pianino. . .
atneš visiems tik džiaugsmą.
velkamas. Čia slypi meške
šytus su paprasta auginimo terpe,
Netrukus Raselės sveikata vi
Albina KATINIENE
kurią biologai vartoja mikroorga
sai pašlijo, ir gydytojai griež‘ai
riotojo gudrybė suvilioti la(IS
Vilniaus
“Tiesos’)
nizmų auginimui. Toks priedas
nemažina herbicidų efektyvumo,
< y bal atsargų, seną trautą.
tačiau gerokai padidina dirvos
Sezono pradžioje dirbti su
bakterijų, kurios natūraliomis
sąlygomis skaldo herbicidus, gy
meškere kaip vasaros metu,
Buvęs ALB Sydney apylinkės pirmininkas ir Tarybos narys,
vybinę veiklą. Suintensyvėjus NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę,
trukčlojant /jerking/ ir vėl
dirvos bakterijų veiklai, po sa
Vytautas Delkus. Nuotraukoje jį matome su Murray C®d, — !
neiriamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jų įgalioti

MEŠKERIOJIMAS

Kaip mokome vaiką muzikos?

ĮVAIRENYBĖS

'

vaitės herbicidų dirvoje sumažė
ja 2—4 kartus.

australiška Žuvimi.

LIETUVIŠKA RADIJO

"

PROGRAMA
JEIGU

GERI

IR GALI GERTI

BET JEIGU GERI IR MATAI,

-

TAVO REIKALAS;

KAD GĖRIMAS IMA

NAIKINTI TAVE PATĮ, TAVO' IR TAVO
GYVENIMĄL IR NORI NUSTOTI GERTI
ATEIK PAS MUS.\MES GALIME
TAU PADĖTI.

ARTIMŲJŲ

-

1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11 iki 11,30 vai. vok.
RADIO

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albanai Cr., Duvarnoy. P.O.

PRENUMERATA S 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ
(Lithuanian A.A. Group)

susirenka kiekvieną trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu-,
yįlkai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs pas mus
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink:
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
Juozui S. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868.

TEL. 669-8834

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

niais.

KAINUOJA: Chica<;oje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00,
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams
— $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

.

J
.j

□ Siunčiu __________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų:

PUBLISHING
COMPANY
TEL. 268-3071
636

,
EAST

PUBLISHERS OP THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905
BROADWA'*aSOUTH BOSTON, MASS. 02127
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PAVARDE IR VARDAS
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toronto

Hamilton
j į Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125
MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)
6%
santaupas
............... 8'/i %
term, depozitus 1 m. 9V4 %
IMAME UŽ:
asmenines paskolas
nekiln. turto pask.

12%
11 %

PLEČIA VEIKLA

Lietuvių
Žūklauto jų Ir
Me škerlotojų klubo*Gledraltls" metinis narių susirinki
mas, įvykęs š. m. birželio 6
d. savos šaudykloj patalpo
se,
narių skaičiumi buvo
rekordinis. Perrinkta bevelk
visa buvusi valdybarplrm. J .
Stankus, vloeplrm. A. Bulnys,
sėkr. - Ižd. A. Povllauskas,
šaudymo vadovas V. Svllas1
Ir jo talkininkai A.ŠUlnskls
Ir A.Kontrimas, medžiotojų
vadovas A. Plntulls, žvejų
vadovas M. Trumplckas ,
spaudos re tkalams A. Paullus.
Revizijos komisijoj
pasilieka tie patys; dr.T .
Gailius Ir A.Patamsis.
Kaip paprastai, valdybą
sudaryti nėra lengva. Už
tenka tik kai kam pasiūlyti ,
kad pasiliktų senoji, Ir šiai
sutikus, visi paploja Ir var
gas atpuolęs. Buvo svarsty
tas klubo patalpų didinimas .
Susirinkimas tam pritarė.
Valdyba įsipareigojo suda
ryti planus bei sąmatą Ir po
to atiduoti į sekančio visuo
tinio narių susirinkimo ran
kas. Žinoma, tam planui Į Vykdyti reikės narių visoke
riopos
paramos. Ten pat
klubo narys V.Keturakls su
rinko $ 45, 85 aukų, kurias
panaudos Romuvos stovyklos
skautų šaudymo pratyboms .
klubas numato šaudyklą apsodinti medeliais. Tam tiks
lui
bus
kreipiamasi Ir Į
skautų
organizacijas. Po
susirinkimo
buvo kuklios
vaišės.
V-ba

vano
LIETUVIU VEIKLA IR
STAIGMENOS. . .

Šių metų B. C. Bendruome
nės veikla gana gyvatbendrąs Vasario 16-tos los mi
nėjimas Seattle, minėjimas
Vancouver*yje, Motinos Die
nos,
kun. I. Grigaičio pa
maldos, Elenos Dauguvletytės-Kudablenės
gastrolė
paruošė
gražią
pradžią
Bendruomenės
1976 metų
vęlklal.
Seattle lietuvių suruoštas
bendras Vasario 16tos mi
nėjimas įvyko latvių namuo
se Inž. V. Lapatlnsko pas-

Aktorė- rėži sorė E. Dauguvietytė
— Kudabienė.

6 P s !.

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

HZlfCXl/VIZl
------------- Z”* w

MOKA:

IMA:

SB

ja

ą ąg

m

93/i% ui 2 m. term. dep.

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybė* ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas ---- virš $7.000.000.

skoIinkis

Taupyk ir

Sol. Anita Pakalniškytė gavo
vokalinę moterų stipendijų už
gerus pažymius, RoyalHamil ton College of Music. Soliste
yra dar jauna, bet jau nemažai
pasireiškusi dainavime ir ap *
lankiusi daugeli lietuviu
kolonijų.

tangų dėka. Ypatingo dėme slo atkre Ipė prof. V. Vardžlo
politinių mokslų profeso
riaus Oklahama U-te kalba.
Jis palygino Sovietų Sąjungą
su Titaniku, kuri susilauks
to paties likimo- susidurda
ma su nematoma povandeni
ne uola. To minėjimo visi
dalyviai buvo pakviesti vai
šių. Prie gražiai papuoš
to stalo, apkrauto lietuviš
kais skaniausiais valgiais ,
teko susipažinti su dr.Mikellonlu, dr.Raišiu, arch.Ber tullu Ir kitais maloniais lie
tuviais. Minėjime matėsi Ir
lletuvlačlų sutautlnlals dra
bužiais.
Sekančią dieną Vasario 16
minėjimas
vyko Vancou
ver’yje. Susirinkimui žodį
tarė neseniai Vancouver’yje
apsigyvenęs R. Jacįkas. Jis
yra daug keliavęs Ir susipa
žinęs su lietuvių jaunimo
veikla Amerikoj, Europoj,
Pietų
Amerikoj.
Jis su
džiaugsmu teigė, kad lietu
vių jaunimas yra patriotiš
kas Ir plačiai organizuojasi.

Motinos Dienos minėjimas
tapo Lietuvių Bendruomenės
Vancouver’yje tradicija, Iš
laikyta Iki šios dienos nuo
pat Bendruomenės Įsikūri
mo.
Minėjimo pradžioje
kun. Grlgdltls atlaikė tai
šventei skirtas pamaldas .
Susirinkimas Įvyko ukrainie
čių salėje. Įžangos žodį tarė
Bendruomenės pirmininkas
Edvardas Gumbe Ils, o pas
kaitai pakviesta Teres ė Česnaltlenė savo poetiškais žo
džiais nušvietė tragišką lie
tuvės motinos likimą, kartu
mus Įparelg) jantį pildyti jos
lūkesčius. Tolimesnę prog
ramos dalį užpildė E . Gumbellenė Ir E .Macijauskienė ,

Atidėta kelionė
Dvi pažįstamos torontletės susitarė susitikti Lietu
vių Namuose Ir člą Išsamiau
pasikalbėti apie pasirengi
mą šios vasaros kelionei į
Lietuvą. Įdomiu sutapimu,
kad Ir jų gimtinės esančios
gretimuose valsčiuose, kaž
kur apie Šiaulius. Tad jeigu
ta slapta,vogtinoji kelionė Iš
penkių Vilniuje leidžiamų
dienų, tai gal kaip nors,
bendrom priemonėm bus ga
lima patraukti Į savo pasi
ilgtą tėviškę.
Prie to paties apvalaus
stalo tarp kitų svečių joms
užsisakius pietus Ir palietus
tą kelionės temą, puošniau
apsirengusi moteris sako,
kad ji pakeitusi savo planus
Ir Į Lietuvą nebevažiuoslantl. Nežiūrint, kaip pasiilgu
si savo krašto Ir artimųjų,
bet ji nebegalinti daryti tos
kelionės. To prležąstlml
buvus I jos pe rska Ityta k nyga
apie tenykščių padėtį Ir apie
ten engiamus žmones. Tai
buvusi jau antroji Stefanijos
Rūktenės knyga "Sugrįžimas
Į laisvę ", Išleista Vilties
1970 m. Toji Sibiro tremti
nė savo gabia plunksna vaiz
džiai ten aprašė savo trė
mimo, kalinimo Ir kankini
mo patirtį.
Moteris atsidėjusi per
skaitė įdomią Ir Intriguo
jančią knygą.Kai kurias vie
tas ji net pakartojo. Ypač
tokias vietas, kur nusakoma,
kad lietuvis savoj tėvynėj
jaučiasi kaip sekamas Ir
ujamas
benamis
šunelis
Niekur jam nėra vietos kur
kojos pastatyti. Dėl to, kad
Lietuvą užplūdo variagų ai
niai Ir kreivomis akimis Ati
los palikuonys.
Perskaičius knygą Ir vis
ką apgalvojus, pasijuto, kad
jai dingo bent koks noras va
žiuoti į Lietuvą. Tuo labiau
Iš arti pamatyti, ar turėti
bent kokių reikalų su tais
krelvaaklals Atilos palikuo
niais. Tik per kurių malonę
Ir patyčių parodiją galima
ten važiuoti.

Dėdės Tomo Trobelė
Toliau moteris pasakoja
kaip Įdomiu sutapimu, ji per
skaičiusi Ir kažkada dar Iš
pradžios mokyklos prisi
mintiną Harriet Beecher
Stow "Dėdės Tomo Trobelę".
Toje knygoje aprašoma dau
giau kaip prieš 1OO metų
Amerikoje siautėjusį vergi
ja. Ten Irgi labai vaizdžiai
piešiama Iš Afrikos suvežtų
negrų vargana padėtis Ir su
jais žiaurus apsiėjimas.Dėl
to ji Ir stebėjosi, kad savo

VBacėnas

fabula abi knygos tyrėjo daug
panašumo. Tuo labiau, kad
abi autorės yra moterys Ir
Iš profesijos abi mokytojos.
Viena amerikietė, o kita lie
tuvė. Viena po kitos rašė
119 m. laikotarpyje. Pirmoji
rašytoja gailėjo negrų, juos
užjautė Ir daug jiems padė
jo. Tuo tarpu kita, pati savo
patyrimu Išgyveno visas ap
rašytas raudonojo pragaro
baisybes.
Able jų rašytojų pulkus sti
lius, nuoseklus dalyko aiški
nimas Ir aprašomų detalių
puošnumas, abiem kūriniam
sutelkia ypatingos apimties
Istorinę reikšmę /"Dėdės
Tomo Trobelė" parašyta
1852 m., Išversta į kelias
dešimt kalbų/.
Nežiūrint, kad amerikietė
aprašo negailestingų plan
tatorių Iki mirties plakamus
negrus, o mūsųRūklenė nu
šviečia Sibiro tremtinių li
kimą, bet bendruose pergy
venimuose Ir jų kankinimo
detalėse yra daug panašumo.
Ypač tose vietose, kur kal
bama apie neįsivaizduotiną
žmogaus paniekinimą, be
saikį jo Išnaudojimą. Apie
nelaimingųjų svajojamą lais
vę Ir apie jų puoselėjamą
pabėgimo viltį. Ar tai Ame
rikoj bėgant Į šiaurės vals
tijas Ir Iš čia,per Erie eže
rą, keliantis į laisvą Kana
dą. Ar mūsų tremtiniams,
atkirstiems beryblų Sibiro
pusnynų su mažesne viltim,
svajojant apie savo tėvynę.
Tik tokiu skirtumu,kad Lie
tuvai neturint Ir tos brangi
namos laisvės.
• Abiejose knygose pasitai
kė Ir šviesesnių momentų.
Ypač ten, kur
atsiranda
negrus užjaučiančių Ir juos
suprantančių žmonių,
o
tremtinių atžvilgiu, nuošir
desnių rusų. Pas įrodo, kad Ir
tokiose ąpllnkybėse pasitai
ko gerų
žmonių. Tokios
šviesesnės valandėlės pra
skaidrina Ir sustiprina ne
laimingųjų vergų viltis. Dar
galima pridėti, kad abiejose
knygose yra ryškus tik žmo
gaus vertės skirtingumas.
Nors anų laikų aprašomas
negras yra beteisis, bet jis
turi materialią vertę. Tuo
tarpu soviet įjos vergas, koks
jis bebūtų, yra bete Is Is pa
daras. Pusbadžiai maitina
mas Ir verčiamas sunkiai
dirbti, jis yra greitai sunai
kinamas.
Nuo kelionės susilaikiusi
moteris galvojo apie įkaity
tas knygas Ir negalėjo su
prasti kaip po šimto metų
galėjo atsirasti nauja ver
gija. Tekia vergija, apie ku-

Ali Seasons Travel, b.dl

2224 DUNDAS STREET W.,

Visais kelionių reikalais
betkur pasaulyje skambinti

TORONTO, ONTARIO
Mėlt

te/.
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padeklamavusios gražių ei
lėraščių.
Malonią staigmeną paruo
šė Elena Dauguvietytė- Ku
dabienė, kuri netikėtai apsi
lankė Vancouver’yje su duk
terim Ina, sūnaus Tomo uunlverslteto baigimo proga.
JI lietuviams suruošė aukšto
meniško lygio programą.Šis
pUnas atsiminimų sekmadie
nis pradėtas kun.Kulblo lai
kytam pamaldom, kuris Irgi
netikėtai čia atvyko. Pamal
doms patarnavo kun. Brigai tls. Po jų bažnyčios salėje
Įvyko mūsų žymios lietuvės
aktorės valdįnlmu, poezijos
valand&e.
Padeklamavo:
Tautos Kūrėja- Putino, Iš
Sibiro tremtinės eilėraščių

533-3531

Kalinio Motina, Kazio Inčlū ros Lukų Poema, Blriklo-Gėlės Iš Šieno, , Odę-Moterėlės
Vargai, Gustaičio- Kai DU
Stos.

Bendruomenė Ir Valdyba
nuoširdžiai dėkoja E . Kudabtenel už jos reto grožio
valdybą Ir turi vilties bran
gią lietuvę aktorę dažnai
matyti čia Vancouver’yje.
Taip pat dėkojame kun.
Kulblul už pamaldas, o To
mui Kudabai geros s San ės
savo profesijoj Ir taip pat
gero pasisekimo žaidžiant
Edmontono Eskimų futbolo
komandoj.
Vancouver’lo Apylinkės
Valdyba
6

9%
8’/i %
8'Zi%
7’/2%
6%

už
u*
už
už
už

1 m. term .dep.
pensijų ir namų planų
spec, taupymo sųsk.
taupymo s-tas
čekių s-tas (dep.)

9’/2% už asm. paskolas

9’/a% už mortgičius

_ _________ 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; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

ir

M6P 1A6

532-1149

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ
VISŲ RŪSIŲ DRAUDA

•

20 METŲ PATIRTIS'
i

,

■

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

r

įvairūs

SIUNTINIAI
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193,4 svarų
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais,
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v.
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

tcTAU.oi
jSTAIGA

Baltic Exporting
Co"

Telefonai LE 1-3098

Toronto 3, Ontario

Savininkai S. ir F. Janavičiai

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W.

(Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

rlą skaitydamas dar pradžios
mokjkloj, ji nebūtų drįsusi
net įsivaizduoti, o tuo labiau
dalelstl takiam košmarui
nuslaučlant mūsų kraštą.
Gal todėl, kad šių dienų pa
saulis taip sumodernėjo, o
jį valdo nūdieninis sužvėrėjęs žmogus.

Maai LIETUVIŲ NAMAI
Pereitą sekmadienį Lie
tuvių Namų popietė buvo pa
lyginti gausi. Dalyvavo apie
180 svečių. Buvo svečių Iš
tolimesnių lietuvių kolonijų.
Svečių knygoje pasirašė; B.
Kuzmlnskaltė Iš Leeds York,
Anglija, V.Genienė Iš Čika
gos, UI., Jonas Ir Olga Kllotalčlal Iš Calgary, Alber
ta, Antanas Naštajus Iš Lie
tuvos, Antanas, Pranė Ir
Julija Mlckal Iš Longuell,
Oue., Joana Butkienė Iš Ha
miltono, Ont., Ina Ir Pranas
Gvildžiai Iš State Hand, N. Y,
Viktoras Prlščeporika
Iš
Ottawos, Ont. Antaninių pro
ga visiems Į popietę atsi
lankiusiems Antanams buvo
palinkėta gerų Antaninių.
Lietuvių Namams reika
lingas reikalų vedėjas, nes
dabartinis vedėjas Išeina Į
platesnių galimumų darbą.
Lietuvių Namų re įkalu ve
dėjas turėtų mokėti lietuvių
Ir anglų kalbas Ir būti ūklš-.
kai nusimanąs reikalams
tvarkyti. Užlnteresuotl pra
šomi rašyti Lietuvių Namų
valdybai 1573 Bloor St. West,
Toronto, Ont. M6P 1A6 arba
sutarti pasimatyti telefonu;
533-9030.

Lietuvių Namams taip pat
reikia virtuvės šeimininkės
Ir vlrtuės darbininkių ap
tarnauti sekmadienių popie
tes Ir Įvairiems kitiems pa
rengimams.
Toronto lietuvaičių kera
mikos Ir sidabro meno mė
gėjų darbų paroda Įvyks spa
lio mėn. 23. d. Lietuvių
Namų Gedimino Pilies me
nėje . Parodoje bus parodyti
Sofijos Pacevlčlenės, Gra
žinos Balsienės, Genės Vallūnlenės Ir Gražinos Krašausklenės vėliausi darbai.
Pranas Bastys, Lietuvių
Namų 25 - člo leidinio auto
rius, po automobilio nelai
mės gulėjo ligoninėje Ir Iš
jos jau paleistas. Dabar jis
dar sunkiai serga privačiuo
se namuose. Visą su LN lei
diniu surištą korespondenci
ją prašome siųsti į Lietu
vių Namus 1573 Bloor St.
W. Toronto, M6P 1A6. z
• Prisikėlimo Parapijos pa
talpose esantis kioskas, ve
damas Petro Misevičiaus ,
bus uždarytas Iki rugsėjo
mėn. 15 d.
• Numatomos sutuoktuvės.;
Lino Spalio su Asta Senkevi
čiųte, Kęstučio Tamošiūno
su Liucija Vasiliauskaite Ir
Glnos
Zakarevlčlūtės
su
Mario Turco.
,
• "Aušros" jaunimo stovjk la veiks nuo liepos 4 d.Reglstruotts klebonijoje.
• Br. Ir P.Spaliai atšventė
sidabrinę vedybinę sukaktį .
• Pr. Bastys, po auto katas
trofos, kurį laiką turėjo gy dytls ligoninėje.
■N E P R IK L A U S0 M A L IE TUVA
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VOICE OF LITHUANIA
WOPA 1490 AM
Char. Brazdzioais
2646 W. 71»t St. ■ Chicago, III, 6dUI

LIETUVOS AIDAI- lietu
viška radijo programa bus
girdima penktadieniais 10-11
vai.PM. Ved. Kazė Braz
džlonytė, WOPA 1490 Kel.
AM banga.
Programoj bus šie sky
riai: Muzika Ir dainos, žl nlos, religija, teisės pata
rimai, sveikatos, šeiminin
kių patarimai, jaunimo vai.
Ir organizacijų pranešimai.
CHICAGOS LIETUVIAI I

Į
Chlcagos Ir apylinkių
lietuvių gyvenimą atėjo nau
ja lietuvių kalba radijo
programa Lietuvos Aldai .
Jos {steigėja Ir vedėja daug
kartų vedusi televizijos Ir
radijo
programas,
Kazė
Brazdžlonytė. JI pasiryžusi
kartu su štabu skleisti lletuvlšką žodį, dainą Ir muzi
ką, Ir patarnauti visuome
nei, per oro bangas.
Lietuvos Aldų programoje
bus skyriai, tarpe jų orga
nizacijų veiklos pranešimai.
Pastaba: visos organizacijos
jos, Institucijos, sambūriai ,
klūbai, kurie norėtų skelb
tis, prašomi per dvi savai tęs prieš Įvykio paskelbimą ,
atslūstl programai savo ži
nias. Tie pranešimai turi
būti pasirašyti atsaklngųpaų
re Igūnų Ir pridėtas telefono
numeris. Atsitikus svar
biam netikėtam Įvykiui, ne
bus laikomasi šios taisyk
lės. Pranešimų turinius Ir
skelbimų dažnumą skelbsime
kaip stočiai patogiau.
Tad, mieli tautiečiai,pa
dėkit radijo Lietuvos Aldų
programai augti Ir Ilgai gyyuotįt Kviečiame organiza
cijas, Institucijas, s'arn—
būrius Ir pavienius klubus
atslūstl pranešimus. Užtai

nebus paimta nė vieno centą
Bet jei kas galės, savo mle —
lašlrdlngumu
moraliai Ir
mate rial lai,paremkite.
Sukaupkime
pastangas
sparnuotam lietuviškam žo
džiui atkeliauti į lietuviškus
namus. Tegul Chlcagos pa
dangėje Ir visų širdyse Ūgal
gyvena lietuvybė, meilė Lie
tuvai, kovingumas dėl jos
laisvės. Tegul būna skel
biama pasauliui jos i sunkios
okupacijos dienos, tegul mus
nežlerlnt jokių Įsttlklnlmų,
jungia bendras tikslas.
Kazė Brazdžlonytė
Ir Lietuvos Aldų Štabas
SLA SEIMUI RUOŠIMASIS

SLA Se Imo ruoša
jau Įpusėjusi. Prez. Darglul da
lyvaujant, Įvyko svarbūs ko
misijų pasitarimai. Sveika
tai klek sušlubavus, negalė
jau juose dalyvauti, bet mū
sų spaudos komisijos nariai

todėl visi pajudėk line Ir pa
rodykime, kad SLA dar ne slruošla Iškeliauti Į amži
nybę, o veiks dar Ilgai.
Bal. Brazdžionis

aktyviai pareiškė savo pas
tabas. Svarbiausias punktas
buvo užbaigimas Seimo Ban
keto pravedimo , Ir 200 Amerlkos Laisvės sukaktuvi
nių metų paminėjimas. Ban
keto komisija po seimo po
sėdžių rengia du vakarussus įtikimus.
Iškilmingo se Imo pradžio
je bus paminėta JAV šventė,
kurią praves 322 kuopos
pirm. A. Kalvaitis, buvęs
Lietuvos konsulas Chlcagoje,
o apie SLA 90 sukaktĮ kal
bės p.Sirvydas
Iš New
York’o.

DĖMESIO’. Visiems Vyt.
Dldž. Šaulių Rinktinės na
riams Kad laiku būtų galima ap
lankyti sergantĮ šaulį arba
šaulę, Ir kad Išvengus nė
rė (kalingų telefono skambi
nimų ne ten, kur
reikia,
pranešant apie sergantĮ šau
lį ar šaulę, prašom skam
binti tlesloglnlalllgonlų lan
kymo komisijos nariams,
kurių čia žemiau patiekia
mas sąrašas, su tiksliais jų
telefonų numeriais. Būtent :
J. Gurevičius, Komisijos
Plr-kas tel. 471-0720, nariai
M. Dapkienė- 436-5159, L.
Vitkus-737-9244, J. DIkšIe nė- 925-4196,C. Oslpavlčlus
-434-7313, A. Gustuf- - 4347705, S. Paulauskas-9278584, J. Paškevlčlenė- 9272825, J.LlutkenIs-254-7355 .
J. Gure vlčlus
Komisijos Pirmininkas

Dabar svarbiausias chlcaglečlams rūpestis užpildyti
Banketo salę svečiais. Ban
keto pirmininkas p. .Molis įsu
visa komisija
jau sun
kiai dirba. Mes, nariai, tu
rime jam padėti. Dėl bilietų
skambinkite tel.: 471-0310 .
Vyrų kuopa, kuriai vado
vauja p. Uznyš, rengiasi Irgi
pavaišinti delegatus Ir sve člus
su jaunimu. Moterų
kuopos dirbs Seimo sąstate .
Žodžiu, artėjame prie Seimo,

A fA

Musu Kredito Unijos nariui
MYKOLUI LUKOŠIUI

mirus, jo žmonai Eugenijai, dukterims Eugenijai,
Michelinai, sūnui Viktorui ir artimiesiems
nuoširdžią užuojauta, reiškia —
Montrealio Lietuvių.Kredito
________ Unijos ‘Lito* Valdyba

Viktorui Lukošiui ir šeimai, Jo tėveliui
A'* A MYKOLUI LUKOŠIUI mirus,
nuoširdžią užuojautą, reiškia —
Klebonas ir
A. V. Parapijos Komitetas

kolonijai Ir mažėjant, tau
tinis susipratimas bus stip
rus.

sudbury
LIETUVIU VEIKLA

” Tumo-Vaižganto” šeštadfenlnėmokykla baigė moks
lo metus. Nors Ir mažos
lietuvių kolonijos, bet tau
tiniai susipratusių tėvų dė
ka, ją lankė 14 mokinių. Tai
T. Stankutė, J. Stankutė, V.
Stankutė, P. Tolvaišą, J.Tolvalšaltė, A.Stepšytė, M.Ru
dytė, L. Paulaltls, D. Zlat
kus, J.Čebatorlus, R.Čebatorytė,K.RačInskaltė, F.Račlnskaltė.
Mokytojais yra - vedėja
Nijolė Paulaltlenė, mokyto
jas kun.Antanas Sabas. Mo
kykla jau keli metai naudo
jasi Sudbury H Igh.mokyklos
patalpomis Ir jos Išlaiky
mu dabar rūpinasi-tėvai Ir
dalinai LB valdyba. Mokykla
veikla jau 26 metai. Keista,
kad apie mokyklos mokslo
metų eigą Ir kitus Įvykius
mūsų mokytojai buvo pamir
šo duoti žinučių spaudai.
Šeštadieninė mokykla yra
mūsų kolonijoje tautinis ži
burėlis Ir kol ji gyvuos, norši

GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS

GERA-. PROGA

477-G Delmar Ave.,

Puikiai įrengta ir net kilimu likloto
NL redakcijos žemutinė patalpa. I*.
nuomuojama susirinkimam* bei kito*
kiems reikalam*.

Pointe Claire. P.O. HSR 4A5
TEL. 695-0370

GUY
RICHARD
ROOFER------COU VREUR

Pharmade BRONX PARK Pharmacy
LEO
NIEKO

• LŠST ” Maironio ” kuopa
Intensyviai ruošiasi švęsti
Įsikūrimo metines. Bus na
rių priesaika, vėliavos šven
tinimas Ir kartu paminėta
Tautos šventėš.m. rugsėjo
mėn. 11 dieną 130 Frood Rd
ukrainiečių salėje. Progra
mai bus kviečiamos buvu
sios anksčiau Ir dabar esan
čios žymiausios kolonijos
meno pajėgos.Tikimasi daug
svečių Iš
šaulių dalinių
Amerikoje Ir Kanadoje. Taip
pat solidaraus vietinės Lie
tuvių Be ndruome n ės be l kai
myninių kolonljųlletuvlų da
lyvavimo. Tolimesni prane
šimai bus skelbiami spau
doje.
J. Kručas

Laukiu apsimokant
PRENUMERATĄ N L.

( Mike Rutkauskas )
SLA 80-tį minint Now Yorke. Kolba SLArentro sekretore B. P,ivoriūniene, jos delinije ^ SL Aprez. Po v.
Dargi s ir izd. E. MikužlOtė. Dešinoje — gen. kons. V. Stašinskas, ,R»| Budrienė ir A. Simutis..

• Antanas Juozapavičius LB
Iždininkas Ir LŠST ’’Malronuo" kuopos vicepirminin
kas, trumpas atostogas pra
leido Lietuvoje, Vilniuje.

Dl D E L Ė

NUOLA IDA

KAINU (iki 60 S) SIUNTINIAMS (,

RATNER, B. P. H. L. PH.
*
NEKAINUOJANTIS IR GREITAS

PRISTATYMAS
VEIKIANTI

7576 CENTRAI!

PAŠTO

-

ĮSTAIGA

LAŠALE

-

Medžiaga suknelėms- Crimlene, kostiumams ir Švarkams - žimloprocentinė rėžis Z
- pusė kainos.
Angliika medžiaga 100% vilnonė. V U nonė arba polyester "io - nuolaida iki 60 %.
Skarelės vilnones; arba Silkinės ir noujdUsiais pieliniais.

365-0770
o

Megztukai, golfui ir puloveriniai - didžiausias pasirinkimas specialiomis
kainomis.
e Moterį Iki paltai -Borgano (art., fur) įvairaus dydžio tik $49.00.
o V yri iki megzti morlkinioi (konodiiki) - pusė kainos. Taipgi, daugybė
kitu daiktu reikalingi Lietuvėje.

7725 George LaSalle

Garinusias patarėja* Ir darbo atlikėja* jum* gali būti stogdengy* Guy

Richard!, kuri* jau seniai lietuviam* oatamau|<- Darba atlieka sąžiningai
—•elnamomi* kainomis. Saukite kai namo stogas bloga* ar kai statote)

A » C PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd.,
P.Q. H2W 1X.9. Tel. 844 - 9098.

on.y. 6 Imlioto Studio
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL P.O.

TEL. 525-8971.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG'D.
89 Orchaid Street, La Salle,P.Q.
Įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas
ctliejfmzias sąžiningai ir prieinamomi s kainomis.

- tai. 366-6237- 389A

_____________________

ĮVAIRIOS PROGOS

FINABNM

TEL.: 694-1037

’•
•
•

PLAZA FINA

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. -

Tel. 366-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILiU IŠORĖS(Body) TAISYMO
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.
(Lietuviams duodame specialiu nuolaida)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS
PRODUKTAIS.
Savininkai V. fuiinskas & Son,
389 • 0571.

Prop.

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

SKAMBINKITE -

7661-A CENTRALE
365-7146
495-90e AVĖ
coin / corner Bayne 365-1143

UOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

<MIKK RUTKAUSKAS!

MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS
MISE-AU-POINT - REMORQUAGE
GENERAL MECHANIC - BRAKE SERVICE
TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS
POINTE-CLAIRE

M. PHILIPPE IZZI

Skubiai
išvalome,
paimame,
pristatome

coin/ corner 5e ava

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoiu
Vasaros laika saugojimas
(Storage)'

6J96 Bonn*"”"* **•- Verdun, Montreal.

Tel. 767-6183

PA

RDAVIMAS:

Chrysler e Monaco e Charger e Dodge e Dart
Special e Sedan e Trucks

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams 1
Visi kiti vandentiekio ir
šildymo taisymai ir nauji
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.
Plumbing 4 Heating kontroktoriu*.

140- 2e AVENUE
366-0330
LASALLE,

Mechanizuotas ratų |r kitų dalių reguliavimas. liorfcs (Body) taisymas ir
dažymas nauį ame garaže ir moderniom i s priemonėm! s. Kreipkitės —
De LaVerendrye. pr’e Lopierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psi-

1976.VL23
7

8

jektą labai pabrangintų.
Trečioji statybai prie Inamlausla
vieta yra Aušros
Litas kiekvienais metais Instltucljas, kaip Susivieni Vartų parapijos sklypai šalia
skiria laikraščiui,Įvertlnda- jimas Lietuvių Amerikoje Ir klebonijos. Jų
MONTREALYJE - 1 976 - SPALIO MĖNESIO 9-10 DIENOMIS
perleidi
mas Informacinius patarna Lietuvių Amerikos Medici
mui principinis Parapijos
vimus vystant Lito veiklą, nos Daktarų, kurios Irgi yra Komiteto Ir parapijiečių su
nlstratorlum bei įžanginių
tam tikrą sumą. Šiais me prlsluntuslos po 25 dol.
sirinkimo sutikimas jau bu
straipsnių
autorium.Patar Gal daugiau nustebino,kai
tais Irgi paskyrė 250 dol.,
vo duotas. Kol kas Litas
davo skaitytojams kaip lai
už kuriuos laikraščio leidė laikraštis gavo 25 dol. Iš 1975 delsė su galutiniu sprendi
kytis okupacinėse sąlygose .
LSS Jubiliejinės Stovyklos ,
jai dėkoja.
mu vis dairydamasis į plr- *
Šalia to, buvo keliose mo
Taipgi, kad Ir mažesnė nes jaunimo organizacijos mąstąs dvi galimybes. Ta
kyklose
religijos mokytojas.
mis sumomis, remia Hamil dažniausiai verčiasi su ne - čiau atrodo, kad tolimesnis
1943 m. naciai susekė, kad
tono Talka- 1OO dol. ir To date kitais...
delsimas
nebėra niekam
jis parūpina žydų valkams
ronto Parama- 50 dol.
Dėkojame Ir privatiems naudingas Ir kad jau būtų
krikščioniškų religijų metri
Prisikėlimo
Parapijos asmenims,
par ėmus lems laikas šia trečiąją galimybe
kus. Jį areštavo Ir jam grė
Bankelis pirmą kartą sky-t laikraštį.
pasinaudoti. ŠI vieta bloges
sė mirties bausmė. Pagel
rė praėjusiais
metais
Rėmėjo prenumeratą ne nė tuo, kad yra toliau nuo
bėjo organizacijos
nariai,
1OO dol.
mažiau 15 dol., apmokėjo:
metro stoties Ir yra grynai
kurie kovojo su vokiečių na
Visoms šioms k oope r aly
Iš Montreallo»
rezidencinės vienos kryptie s
ciais. Išslgelbėjęs Iš kalėji
vinio verslo Institucijoms, o M. Tamkevlčlenė, Nekalto gatvės namų bloko viduryje .
mo, gyveno kalnuose su
ypač jų valdyboms nuošlr-- Pras. Seserys, P.Norkellū- Tačiau, kadangi Litas Ir da
prancūzų partizanais. P6
džlal dėkojame.
nlenė, A.Jurjonas.
bar yra tokioje pat situaci
karo
gyveno Paryžiuje Ir
Neužmiršta lalkračlo Ir
Iš Toronto;
joje Ir kadangi jo operacijos
studijuodamas Sorbonos u-te
kitos organizacijos Ir sunku Statulevlčlus Alb., Daunius remiasi be ve Ik Išimtinai lie
parašė
disertaciją
apie
būtų jas visas Išvardinti,kai Jz.Iš Ontario- V.Staškūnas , tuviais Ir žymia
dalimi
Nletzshės filosofiją Ir gavo
per eilę me tų-vienos vienu , V. Matulaitis.
vyksta perpaštą, tai tie mi
antrąjį daktaro laipsnį.
kitos kitu kartu yra laikraš
Meškauskas M. -Candlac, nusai nėra jau tokie svarbūs.
Kun. J. Kubiliaus pastan
čiui padėjusios.
Žilėnas P. - Arvlda, Žemai GI pagrindinis visų noras- Kun. dr.J. Kubilius,S.J. kalba Ausros Vartų parapijos 25 rn. sukakties gomis Paryžiuje buvo Išlai
Lietuvių Žurnalistų S-ga, taitis Iz. - Calgary^ Ubavl- šį De Seve gatvės kampelį proga. Sį šeltadienį iioje pačioje saloje rengiamas jo 70 m. amžiaus kyta pusiau oficiali Nepri
pati nebūdama Iš turtingųjų, člus Alb. -London, Kačinskas Išlaikyti Montreallo lletu- pagerbimas.
klausomos Lietuvos atstovylaikraščio sukakties proga Jz. - Waterloo, dr. J. V. vlškų organizacijų ce ntruuniversitetą gilintis teologi bė.
SVEIKINAME
atsiuntė 50 dol. ,KLK Mote Sniečkus-Elora, Čepas St.- būtų patenkintas. Užtat, ar
joje. Kunigu įšventintas 194Q
Savo nuoširdumu, jumoru,
Tėv.kun.
JONĄ KUBILIŲ
rų D-jos Montreallo skyrius Stayner, Dilys J. -St. Catha ne laikas pradėti veikti.
Įdomu, kad vokiečių oku paprastumu ir prieinamumu
Birželio 25 dieną sueina
- 25 dol., Hamiltono šalpos rines, Pauliukas A.-Hamil
pacijos metu Prancūzijoje yra laimėjęs visos lietuvių
Pr.Rudlnskas
70 metų amžiausMontreallo jis Įsijungė Į tautinį prancū
Fondas- 25 dol., jau nekal ton, Šeldys J.-Hudson,N. Y.
kolonijos meilę Ir pagarbą.
• Selenls Liudas su žmona
Aušros Vartų Parapijos kle
bant apie tokias turtingas
zų
sąjūdį
Ir
pradėjo
dirbti
Sveikatos Ir
kūrybingų
Ona Ir dukrele Lidija sve bonui, Tėv.
Jonui Kubiliui, socialinių bei ekonominių
metų
jo
sukakties
proga lin
čiavosi pas seserį- BaltuoT "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui
S.J.
į
studijų
žurnale,
būdamas
ki visi Montreallo lietuviai.
nlus Ir pas motlną-Kaulaklus.
Visiems Montreallo lietu
skyriaus
redaktorium,
admltik už $ 5.00 me t a m s 1
Į
b.
Taipgi visi dalyvavo Vik viams jis yra
ypatingai
toro Ir LUljos Allnauskų brangus, nes atvykęs 1950 m.
Prašome Iškirpti ir prisiųsti
vestuvėse.
su virš nurodytu
į Montrealį, kartu su visais
'Pavardė ir vardas)
• Kun. B. Jurkšas, anksčiau pradėjo vargo kelią. Suorga
prenumeratos
mokesčiu.
gyvenęs Toronte Ir vedęs
nizavo naują parapiją Ir baž
'Tikslus adresas)
Prisikėlimo parapijos cho
Pontiac ★ Buick + Astra
nyčios pastatymą.
rą, lankėsi Montrealyje.
NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ
Qlmėl9O6 m. birželio 25 d.
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !
Dabar jis gyvena JAV-se Šerkšnių
kaime Telšių
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS
rėtų būti dabartinės
Lito Ir verčiasi pašto ženklų Ir apskr. Baigęs Telšių gimna
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
būstinės rajone. Jeigu ne kitokių senienų verslu.
ziją
Išvyko į Olandiją Ir,
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,
šita siaurinanti sąlyga, to
Jis Montrealyje yra su
įstojęs į jėzuitus,
pra
IR SU IŠIMTIMI JUMS,
klausimo Išsprendimas žy pirkęs ženklų, net Ir He - dėjo
studijuoti filosofiją.
LITO NAMAI
PASITARNAUS I
miai palengvėtų.
LEONAS GUREOCAS
tuvlškų,
kelių
dešimčių
tūks

1933
m.
gavo daktaro laipsnį
Paskutiniame Lito narių
Salas Monogar
UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J
Dabartinės Lito būstinės tančių dolerių vertės.
(Lietuvis atstoves)
Ir grįžęs Lietuvon, dėstė
susirinkime gyvai buvo dis
PASINAUDOKITE I
rajone geriausia vieta Lito • Tėv. St. Kulbls po ligos
graikų Ir lotynų kalbas gim
kutuotas savų namų įslgyjlPASIKALBĖKITE SU
GM
GM
nazijoje.
mo klausimas. Kol kas vi namui būtų Marijos Nekalto kelionės Amerikoje Ir Kana
Prasidėjimo
Seserų
sklypo
doje, grįžo į Montrealį.
1937 m. Išvyko į
Lijono
sos tos diskusijos susiveda
LEO GUREKAS
dalis
šalia
jų
pastato
į
De
į vieną nuomonę: namai tuSeve gatvę. Atrodo,kad tos
Greitas ir tikslus patarnavimas!
galimybės šiuo metu nėra .
montreal west automobile
Antra galimybė būtų nupir
Dr. J MaliŠka
Tel. Bus.: 722-3545
kimas poros namukų prieš
1 1 WESTMINSTER SOUTH
489-5391
Dantų gydytojas
(At the and of Sherbrooka Street WatO
pačią Jollcoeur metro stotį .
Rei.: 256-5355
Tačiau tokiu atveju namukus
1440 r ne Ste-Catherine Ones:
Suite 600
tektų nugriauti Ir panaudo
PETRAS AD AMON IS
Tel: 866-8235. namų 488-8528
ti tik sklypus, kas visą pro-

NL REIKALAI

22

KANADOS LIETUVIŲ DIENA

MONTREAL WEST

AUTOMOBILE

j

1

Litas

muu

C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE e GYVYBC

DR. A. O. JAUGELIENė
Dantų gydytoja

DR. V. G1RIŪN1ENE
Dantų gydytoja

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

—•—
1410 OUY STREET
SUITE 11 - 12
MONTREAL P-Q.

5330 L'Aiio*i*riON Blvd.

Montreal,

Tat. 255-3536

Tel. 932- 6662; nomq 737-9681.

LEFEBVRE & ROBERT
■

AMtUBUMUNT - fUKHITUBt

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU
w
*•

@ Royal Trust jį

BALDŲ

Atstovas J. Skučas,
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1.
Tel. 354-0360, namu 722-9663.
B.A., M.D.. C.M., M.Sc., L.M.C.C^ E.R.C.S.fC*

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West,
Suite 215, Montreal 109, Que.

Tel. 931 -4024

3270 Boul. Longelier, Montreal, P.O. H IN 3A7

ATIDARA

NUO 9 VA1_. RYTO IKI

366-9742

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS

3

.

AUKŠTUS

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.
e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEMTRAUE

:~4e AVENUE LASAt.tr 363-3887

p7B43 OBHTRALa

380-1288 (DECORATION) Į

V. PĖTEJRAITIS

11 VAL.. VAKARO

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS

KRAUTUVĖS

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO
PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė — sklypai ir žeme )

TRUST GENERAL DU CANADA

7626 CENTRALE LASALLE

PER

254-4566

/ Namų - 72 1-06 14’

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

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL
606 Cathcart (prie Phillips Square), Suite 405.
Montreal, P.Q.
— Tel: 871 - 9644, namų 678 - 3660.

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.c.L.
Suite 627, 3 Place V Ule Marle,
Montreal, Quebec H 3B 2E3
Te/. (5 14)871-1430

D.N. BALT - BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.
445 Jean Talon West. Suite 305,
Tel: 273-3442, 273*918 1, 737-0844.
Foto E.M.L.S.
M o n t r e a I, Que.

Sistema.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
tel.727-3120

ADVOKATAS

J.P. MILLER.b.a, B.c.L.
168 Notre Dome Street E..Suite 205.
Tel: 866-2063; 866-2064

Agentūra

Namų 376-3781
veikia nuo 1945 m.

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

8 psl.

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL.,QUE.H4E 2A8,
Telefonas: 766 5827
MOKA UŽ:
6.0%
Einamąsias s-tas
Taupomąsias s-tas
8.25%
'Terrain, ind. 1 metams
9.5%
Terrain, ind. 2 metams
9.75%
Ten-iin. ind. 3 metams
10.0%
Duoda nemokama gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
11.0%
Nekiln. turto
10.75%
12.0%
Čekių kredito
Investacines nuo 11,0%
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 nedirbarta
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

8

