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LITHUANIE

SAVAITINIU IVYKIU
APŽVALGA
STUDENTAMS

Neįtikėtinai
žmogžudiš
kas elgesys Ugandos prezi
dento Amln su Maherere Unlverslteto studentais Kampaloje apstulbino ir papikti
no visą pasaulį. Pasiskundus
jo sūnui, kad kolegos Iš jo
pasijuokė, diktatorius Amln
du kartu pasiuntė k ar luome Aės
dalinius, įsakydamas
šaudyti studentus.
Sušaudyta
dabartinėmis
žiniomis apie 1OO, šimtai
dingę, spėjama suareštuoti.
Arti 1OOO studentų buvo su
žeisti. Kai kurie buvo meta
mi Iš 3-lo Ir 4-to aukšto
balkonų. Moterys buvo ka reIvių niekinamos. Kai ku
rioms bvsljl ja<ičloms,b?.jonetėmte buvo ii įkirs los krū
tys. Ap’e 500 s uimtų.
Prezidentas Ami buvo Ir
nepate akintas, kad studentai

kinka maisto
beadrabučluose.per anksti uždaro mos bibliotekos dėl stokos
eleklros lempučių.
AMIN - LIGONIS

Gydytojas, tris metus gy
dęs Idl Amln, tvirtina,kad
pakrikęs Ugandos preziden
to elgesys yra smegenų ne
galavimo, Iššaukto s If U lo li
gos, padarinys.
Visais atžvilgiais Idl Amln
yra ligonis, ne tik protiniai—
tvirtina dr. Marcei Assael,/
Jeruzalės Universiteto lek
torius.

LJ V,ENU STRE,Kli mažiau

\

'a Ligoninių administracijos
darbuotojai pradėjo ruoštis
grįžti į darbą po streiko į
Montrealio ligonines. Medi
cinos technikai, po 7 savai
čių stre Iko, sugrįžo į darbus.
Medicinos te chntkal,kartu
suxsplndullu Ir laboratorijų
personalu
nubalsavo 77%
dauguma prllmtlketūrių me
tų darbo kontraktą,kurte pajamų atžvilgiu juos
bevelk
sulygina su slaugėmis.
Darbas ligoninėse netru
kus grįš į normalią padėtį,
ral perkrautosios pacien
tais, galės juos grąžinti į
streiko paliestas prancūzų
ligonines.
CHOCUETTE NUSTEBINO

Vienas pačių griežčiausių
Bill. 22 įstatymo vykdytojų
bei jam pritarėjų Jerome
Choquette tikrai pritrenkė
visus,paskelbęs laikraštyje,
kad jis mėnesiais svarstęs
savo pažiūras Ir priėjęs Iš
vados, jog Quebec’o provin
cijoje
tėvams turėtų būti
duodama pilna laisvė siųsti
savo vaikus į anglų ar pran
cūzų nidkjklas.
Šitoksai atsivertimas at
rodo mažiau keistas,paskel
bus, kad Popular National
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BENDRUOMENYBĖSI
iŠ ELTOS PRANEŠIMU:

galint! būti įdomi ryšium su
priekaištais, kad oficialioji
lietuvių versija mažinanti
Stanislovo
Naruševičiaus
rolę siekiant Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo .
, Toliau aprašo naują pog
rindžio leidinį Aušra. Tai
esąs nepolitinis leidinys, jis
nėra nukreiptas nei prieš
rusus, nei prieš komunistus.
Leidėjai turi viltį,kad Lie
tuvos komunistai, padorūs
patlrotal, jį rems. ’’Lietuvių
tauta Išliks gyva, jei savo
kultūra bus pranašesnė už
pavergėjus", rašo Aušra.

Paryžiuje leidžiamas len
kų kalba žurnalas Kultūra še
m. gegužės numeryje/nr. 5/
įdėjo Ilgokus aprašymus aple lietuvių veiklą;
’’ Vilkas turi savo Informa elnę Tarybą -Eltą, kuri lei
džia biuletenius lietuvių,
anglų, prancūzų, Italų, Ispanų
Ir portugalų kalbomis. Lie
tuvių kalba biuleteniai už
SLA SEIMO METU CHICAGOJE. — dr. Povilas Darais su žmona Gentrūda
sausį apima trisdešimt su
ir dešinėje Ona Indrelienė iš Toronto, Seime sekretoriavusi.
viršum
puslapių, kur yra
apstu
Informacijų, vėliau
perspausdlnamųkltos Išeivių
s įgyvenę SLA apmokami pa Jaunimo Ansambliai, chorai,
spaudos. Vilko rezoliucijose
sportininkai
bei lietuviai
reigūnai.
SLA SEIMAS
buvo pabrėžtas Informacijos
Delegatų tarpe matėsi tie dailininkai.
- svarbiausio emigracijos
Susivienijimo Lietuvių A- patys veidai Ir pavardės,
Be
Montrealio Aušros
ginklo- reikalas /bamdytl merlkoje 90 metų sukaktu kaip Ir visuose seimuose, Vartų Ir šv.Kazimieropa
Jerome
cite
profesionalus/. Ne tiktai vinis, o Iš eilės 59 seimas tad Ir įvairiose komisijose rapijos chorų, programą at
kraštas, bet Ir emigracija įvyko Čikagoje Pick Cong- velk jokių pakeitimų nepada liks Ir Hamiltono Mergaičių
laikosi tokio obalslo;Ištverti res viešbutyje liepos mėn. ryta.
choras Aldas, Tautinių Šo
Party Ir UN ruošiasi susi Ir Išlaikyti savo kultūrą.
5-8 dienomis.
klų
ansambliai- Londono
Kitas seimas nutarta su
jungti.
Kai
sovietai
delegatas
Iš 44 kuopų buvo suvažia šaukti Klevelande.
Baltija, Toronto Gintaras f
Nevisi tiki Choquette rim Jungtinėse Tautose skelbė, vę 102 delegatai.
Gražiai seime reiškėsi Montre ai lo- Gintaras.
tu pergalvojimu Bill 22, įtar kad nevalia kištis į Portuga
Seimą sveikino Lietuvos dr. V. Dar gis, Onutė JokūbalSollstal-Glna Čapkauskledami jį trokštant vadovauti lijos
vldauą reikalus Ir gen.konsulė J. Daudžvardletlenė,Lionginas
Kapeckas
Ir
nė Ir Vaclovas Verįkaltis.
naujajai partijai.
"trypti tautos teises", inln. nė,ALTos plr-kas dr.Kazys kiti.
i
Krepšinio varžybose daly
S.Lozoraitis tšsluntėmemo- .'^obelis, Inž. Antanas Rudis - Aplamai , seimas praė - vaus Toronto; Hamiltono Ir
randamą JT asamblėjos pir / jo žmona- BALFo pirmi jo
sklandžiai, be Ilgesnių Montrealio lietuvių krepši
GAMTOS NELAIMES
mininkui, atkreipdamas jo ninkė, tuo metu buvo Turki diskusijų.
nio komandos.
Siautęs Bell vardu pava dėmesį, kad kaip tik sovie joje, Bražinskų reikalais/,
Stepas Paulauskas
Didyste visų dalyvių Susi
dintas uraganas Amerikoje , tai tas teises sutrypė Pabal Čikagos burmistro atstovė
pažinimo Balius Ir Dailės
Šiaurės Rytų pakraštyje, at- tijo kraštuose.
Rose Farina Ir k.
Paroda įvyks puikioje James
KANADOS LIETUVIU DIENA
Kai K. Waldheim’as/kur te
s įmušęs į Kanadą- atnešė
Seimas priėmė kelius nu
Lyng High School salėje ,
didelį kiekį kritulių. Hurl- savo laikui? tūkstančių dkup, tarimus. Ateityje seimo de
22-ojl Kanados Lietuvių 5440 Notre Dame Street W.,
milžiniškų Lietuvos katalikų kreipimąsi legatai nebebus varginami Diena įvyks Spalio mėnesio Montre alyje.
kanas
padarė
nuostolių, sukeldamas pot į JT nukišo į stalčių/ lankė
vardo šaukiate, kas užtrukda 9-10 dienomis, Ugojo Padė
Dailės Parodoje dar yra
vynius Ir 1OO m. į valandą si Australijoje, jis sulaukė vo prieš kiekvieną sesiją po kos Dienos savaitgalio me galimybė dalyvauti vis lemsvėjo stiprumu, Išraudamas nedraugingų demonstracijų pusvalandį.
Šiame seime tu, Montrealyje. Ta proga Kanadoje gyvenantiems lie medžius, elektros įtaisymus Iš gerą atmintį turinčių pa- buvo 7 sesijos, tad delegatai įvyks Ir Kanados Lietuvių tuviams dailininkams. No
balt Iečių.
Išversdamas pastatus.
be reikalo sugaišo 3 su puse Bendruomenės Krašto Tary rintieji joje dalyvauttepra
Pereitų metų ' birželio valandos. Nuo dabar seimai bos Sesija.
Kai kur žmonės buvo ma
šomi
tuojau susisiekti su
mėn. Stockholme įvyko Baltų bus šaukiami ne kas 2, bet
siniai evakuoti.
i .
L D ruošti komitetas, pas Dailės Parodos koordlnatoKinijoje didelis
žemės Instituto konferencija. Dele kas
trys metai. Visiems kutiniame liepos mėn.posė rlum
Glntaru Naglu, tel.
dre b ėj Im as
pare įkala vo gatai Iš Lenkijos Ir Vengri
SLA centre pareigūnams pa dyje aptarė įvairių, su LD- 277-7868.
tūkstančių žmonių aukų, su - jos neatvyko. Japonas kal- kelti atlyglnlmalzplrmlnln - susljuslų darbų eigą. Ne Iškilmingos pamaldos bus
griovė pastatus Ir Peklnge, bAjo apie kylantį jo krašte
kul, sekretorei Ir kasininkei žiūrint
atostogų
laiko Ir atnašaujamos šv. Juozapo
■"
į
Čiurlionio
pagal oficialius pranešimus , susidomėjimą
<-------------po 50 dol. mėnesiui,
ki Montrealyje buvusios Olim Oratorijoje:. Sekmadienį, po
kūryba,
o
prof.
Stražas
Iš
ruošiamasi drebėjimo pasi
tiems po 1O %.
piados, visi pasiruošimai koncerto, šv.Kazimiero sa
Izraello/Hatfos u-to/
apie
kartojimui.
Č tkagos 228 vyrų kuopa vyksta be dlde s nlų sunkumų . lėje įvyks Jaunimo Suslpa Lietuvoje esančią medžiagą,
visus delegatus pavaišino, o
žlnlmo Šokiai. Bus Išleistas
liečiančią Lietuvos Tarybos
Numatytoje L D progr amo - LD leidinys, kuriame maty
šiaip vaišės vykoPlck CongX
ESTU VEIKLA
1918 m. veiklą. Ta medžiaga
res vie šbutyje, kur buvo ap je dalyvaus Kanados Lietuvių sime visų L D programos at
Estų Pasaulinio Festivalio
likėjų nuotraukas, sveikini
Komitetas Kanadoje prane
mus Ir 1.1. Leidinio redak
šė, ’kad Balttmorėje įvyko
torius renka medžiagą Ir
liepos 5 d. n-ste Estų Pa
prašo tų meninių vienetų,
saulinis
Festivalis, kurte
kurie dar nėra atsiuntę ap
truko savaitę laiko. Festi
rašymų ar nuotraukų-paskuvalio motto: Estai sveikina
bėtl.
Ameriką dviejų šimtmečių
Bailaus metu veiks turtin
sulaukus.
ga loterija, kurią tvarko Ir .
Šio Festivalio garbės glo
Lukoševičienė su
dideliu
bėjas buvo Amerikos pre z .
būriu talkininkių.
Gerald Ford. Du lėktuvai
Tikimasi, kad Ir ši, 22-jl
atgabeno estų Iš Švedijos,
Kanados Lietuvių Diena su
atvykuslųbuvo Iš Australijos,
trauks nemažai tautiečių Ir
Naujč Zelandijos, Kanados ,
svečių, Ir praeis gražiai tr
Anglijos, Vokietijos Pran
įspūdingai lietuviškojo jau cūzijos, Olandijos, Ve nezuenlmo Ir lietuviškosios kultū
los Ir 1.1.
ros ženkle.
r Šventėje
dalyvavo Ir P.
Todėl, m ai o n l a l kvie
Yuzyk, senatorius, parla
čiame visus Ir Iš vi
mentaras dr .Stanley Haldasz
sur LDruoštls Ir jo žinomas veikėjas Ir dauglase dalyvauti .*
kultūrlzmo propaguotojas.
< 22-los Kanados Lietuvių
Didžiausia estų grupė yra
Dienos Komitetas
Toronte, kurie pasirodė su
22-jai KANADOS L! ETUVILj DIDINAI RUOŠTI KOMITETAS: sėdi iš kairės: R.Otto vicepirmininkas, Aušins P'ertų
Kungla-liaudies šokėjų gru
LAIKRAŠTIS LAUKIA
kleb. J. KubiliuSfS. J’. pamaldų reikalams, sol. pina Capkauskitnė koncerto reikalams, J. Siaužiulis pirmininkas (ir
pe, Vyrų choru,
Mišriu
KLB Montrealio apyl. pirm. J, A. Jonelyte sekretore, A. Myle bąli aus-p arensimo reikalams;; .stovi: J. Adomonis nak
JŪSU !
choru Ir žinomaisiais savo
vynių. reikalams, L. Stankevičius reklamai ir L.D. leidinio finansų sukėlimo reikalams, A. įš.ličius meninių reikalu^
N L Bendrovė* V aldyba y ra n utaru *1
Kalev gimnastais. Glmnas vadovas, P. Klezas iždininkas, J. Dalmotas nakvynių, reikalams, R. Šiaučiulis jaunimo reikalams, G. Nagys dailės
I ai k rasit siuntinėli tik u ? $5.00 plr»
parodos reikalams ir J. Geltonus sporto reikalams. .Nuotraukoje trūksta: Ir. Lukoševičienės — loterijai, R. Lukošetai dalyvavo Ir olymplnluose
iščiūtės — jaunimo ir J. parbūto L. Q. leidinio redaktoriaus.
Nuotrauka Tony Laurinaitis.
naujiems skaityto jams.
pas įrodymuose.
----1
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PANORAMA
T AUTINIU ŠOKIU ŠVENTEI ARTĖJANT
I'i Lietuvos i si tu s l inini ą Z * i šfiliimybę A an adai!
Pour ta liberation de to LiI minie! Loy aute au Canada!
bar I i Iteration of Li th mini a' For loyalty to Canada!

- pažinkime Šokantį
Toronto Atžalynas

Vienas iš pačių jauniausių
tautinių šoklų sambūrių yra
Toronto'tautinių šoklų grupė
Second Class Mail
Registration No.
1952. Return postage
guaranteed.
Postage paid
at Lachine,
Quebec. Published
Atžalynas / toks pilnas jo
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722
vardas/. Grupė Įsteigta 1971
George
Street,
LaSalle H8P IC4. Quebec,
Canada.
metais Lietuvių Be ndruomenėsToronto apylinkės. Anks
Metinė prenumerata Kanadoje — $9.50,
visur kitur — $ 10.02.
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 <. Atski
čiau grupei vadovavo Vikto
ras
numeris
25
Adm. Ir redaktorius F.Pr. P aukštaitis
ras Narušis Ir Roma SapljoAdresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE, QUE. H8P 1 C4
ntenė. Dabartinė vadovė yra
Tel, (514) 366-6220
Silvija Leparskienė. Grupę
BENDRADARBIU IR KORESPONDENTU SPAUSDIN AMOS MINTYS
administruoja Janina BubuNEBŪTINAI ATITINKA R ED A K CIJ OS N UOMON EI. RANKRAŠČIAI
TRUMPINAMI IR TAISOMI R EDAKCIJOS N UOŽIŪRA, GRĄŽINAMI
Ifenė. Grupės akordeonis
TIK IŠ ANKSTO SUSITARUS. UŽ SKELBIMU TURINI REDAKCIJA
tai -E dvardas Ir Aldona LuIR LEIDYKLA NEATSAKO.
košlal. Grupėje šoka 46 mer
gaitės Ir 30 vyrų, tarp 7 Ir
20 metų amžiaus. Nors šis
vienetas kukliai
vadinasi
grupe, bet galėtų drąsiai
savintis ansamblio vardą,
nes ne vien tautiniais šo
kiais
užsiiminėja, bet Ir
reiškiasi vaidinimais sce
, Visokį Įvykiai ateina Ir dlntas net kelis kartus, o ta
noje .
Nors grupė neseniai at
praeina- laukiami jie ar ne . čiau neĮstengėpllnal užbaig
šventė tik penkerlų metų gy
j
XXI-ojl Ollmpljada nebuvo ti pagrindinio Ollmpljados
kokia staigmena, nes visame pastato. Jo užbaigimui dar
vavimo sukaktį, bet su pro
gramomis jau yra pasiro
pasaulyje buvo žinoma prieš reikės Išleisti dideles su
džiusi ne kartą. Antai, 1973
kelis metus, kad Montreallo mas .. .
metais šoko Ottawoje ,1974 burmistras '’nurungė” kon
Už visa to, kyla Įtarimai,
Sault Ste Marle, 1975 - Sud
kurentus Ir Ollmpljada tapo kad vyko kokios nors finan
bury, " Baltic Night” meti
Montreallo atsakomybė.
sinės machinacijos, užkuli
Šis Įvykis vlenų buvo lau siniai paslplnlngavlmal. Vi
niame tarptautiniame festlkiamas, o kitų ne. Ir pačlo- si Montreallo miesto gyvena- :valyje, o šiais metals - St.
je Kanadoje žmonių nuomo tojal/ o pridengtoje formoje, Catharines mieste . Tad kiek
nės dalinosi. Jei pradžioje , Ir kiti/ bus priversti tą vienais metais vis kitoje
prieš kelis metus kanadie ekstravaganciją apmokėti.
vietovėje. Be to, Įvairiomis
čiai
džiaugėsi, tai vėliau
Quebec'o provincijos • ne- progomis dalyvauja Toronto
daugelis savo džiaugsmą ap- sus Itvarkymas su darbininkų kultūriniuose parengimuose.
Pernal suvaidino "Sekminių
gailestavo.
Jei
anuomet unijomis,be abejo,prisidėjo
šios Ollmpljados Iniciatoriui prie tos finansinės duobės .
vainiką".
Tautinių šoklų šventėse,
burmistrui Jean Drapeau juk nepaslaptls, kad unijos
reiškė simpatijas už suma- pernelyg pertempė
savo kur šoka daugiau grupių,
Atžalynui teko dalyvauti tik
numą Ir tokio nutarimo pra- streikais Ollmpljados statyvieną kartą. Tai Kanados
vedimą, tai vėliau, ypač pas- bos
komplikacijas. Ne tik
statybos
Išlaidas
ne
žmonlšlietuvių
pirmoje tautinių šokutintu metu daugelis dažnai
vadino jį ne Išmanėliu, dldy - kai Išpūtė, bet Ir darbą ne- klų ir dainų šventėje 1975
bės .manija sergančiu, Ir kl - užbaigė. Netrukus prasidės hfetaiš. Didžiosiose tautinių
taip. Toks likimas Ištinka oflclalūs tyrinėjimai,kur Iš- šoklų šventėse Čikagoje dalyvautl neteko, nes kai 1972
kartais veiklius žmones, ne kUs kaltės Ir darbdavlų}lr
dirbusiųjų.
metais
Įvyko ketvirtoji tauatsižvelgiant visuomeninės
tintų šoklų šventė, Atžalyveiklos pobūdžio ar aplinky
nas tebuvo vlenerių metų
bių: visuomet pirmiausiai yNežiūrint to, Kanada gali
kūdikis.Užtat Į penktąją tau
ra kaltinamas tas,kas Imasi didžiuotis Ollmpljados su
tinių šoklų šventę ruošia
Iniciatyvos. . .
planavimu, Įrengimais, ap
masi
su didžiausiu antuzltarnavimu, apsauga, atldaOI Implj ados nutar Imu rumo Ir uždarymo cere me azmu. Šokėjai repetuoja la
užuomazgoje vargu kas pa
nljomls.
galvojo apie pasaulinio mąs
Kita Ollmpljada numatoma
to Infliaciją. JI pagavo ruo
Maskvoje .Tebūnie ten spor
šėjus paskutiniaisiais me
tininkams apsistoti Įrengtas
tais. Pradinis biudžetas gal
”kalmells"ne tik su apsauga,
buvo Ir per kuklus. Statybos
bet Ir laisvu Išėjimu, kaip
projektai
gal buvo Ir per
Montrealyje. Gal Maskva Ir1
brangūs. Tikime,kad
visa
tikėsis, kad laisvojo pasaulio
tai Įvyko ne Iš blogos Jean
sportininkai pas juos pasi
Drapeau valios, ar Komlte liks asyllo te Ismts,kaip kai
to. Norėta pasirodyti neblo
kurie padarė Montrealyje,ar
giau, negu kiti kraštai: juk
ankščiau, kitur...
Kanada, visu kuo turtinga
i Tebūna Ir lietuviams vil
šalis. Laiko tėkmė nestovi
ties, kad sekančioje sporto
vietoje- žmonija norėjo Ir
Ollmpljadoje lietuviai lai nori vis ko nors geresnio Ir
m ėjimų medalius rinks
ne
tobulesnio. Šio principo ve
rusų, bet Lietuvos lietuvių
dini, Ollmpljados ruošėjai
sportininkų vardu.
Įklimpo Į finansines bėdas .
P .Paukštaltls
Pradinis biudžetas buvo dlLEIDĖJAS
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NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

jaunimą

bal noriai Ir nekantriai lau
kta rugsėjo 5-slos.
Kaip minėjau pradžioje,
Atžalyne dalyvauja 76 jau
nuoliai - jaunuolės. Į šoklų
šventę važiuos 71. Jie yra
paskirstyti į tris grupes:
vyresniųjų su 30 dalyvių,
jaunių - 20 dalyvių Ir vatkų21. Su vyresniaisiais dirba
pati Ątžalyno vadovė Silvija

Leparskienė. Jaunių grupę Bet juos rasime penktosiostreniruoja Danutė Jurkšal- tautlnlų šoklų šventės leidi
tytė, o su mažaisiais dirba nyje .
Gražina Strimaitienė Ir Bi
Šoklų šventė jau nebetoli
rutė Lelfe nė.
Beliko tik kelios savaitės-.
Labai norėjau čia surašyti Tarp daugelio grupių Iš Ka
ir visų šokėjų Atžalyno da nados, JAV, Europos Ir
lyvių pavardes. Deja, pen Pietų Amerikos, matysime
ktosios t. š. šventės vadovy šokant Ir Toronto Atžalyno
bės man prisiųstos Atžalyno jaunimą. Mes linkime jam
sarašų kopijos vietomis ab nuvažiuoti Čikagon gerai pa
soliučiai neišskaitomos. Iš siruošus. Ir linkime, kad Iš
trijų sąrašų šiaip taip Iš Čikagos grĮžęs Atžalyno jau
skaitomos tik valkų grupės. nimas su dar didesniu en
Nenorėdamas diskriminuoti tuziazmu garsintų Lietuvos
i
vyresniųjų Ir jaunių, ne vardą.
Alfonsas Nakas
skelbsiu nei mažėllų sąrašo.

Olimpiadai
praėjus

ŠĮ pavasarį, lankantis gim
nazijos direktoriui V. Natkevlčlul, Čikagoje, buvo su
šauktas rėmėjųsuslrlnklmas
* kuriame Išklausyta direkto
riaus pranešimas Ir rėmėjų
'

I
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K IEK YRA KOMUNISTŲ
Pagal JAV statistiką 1972
metais, pasaulyje buvo 47, 7
mH. komunistų. Iš jų 44, 8
mil. komunistų valdomuose
kraštuose ir 2, 9 mU.kitur .
Pagal kraštus.-SSSR-14, 7
mil., Lenkijoje- 2,27 mil.
Rumunijoje- 2, 26 mH., R.
Vokietijoje-1, 9 mU.,Š. Ko rėjoje 1,6 mil., Čekoslovakljoje-1, 2 mil., S.Vletname
mQ., Jugoslavijoje-1,1
mn., Vengrijoje- . 724 mU.,
Bulgarijoje- . 700 m U. ,Kuboje- .125 mil., Albanljoje.087 mil., Š. Mongolijoje.058 mU.
Ne komunistų valdomuose
kraštuose: Itallja-1, 59 mil.,

Japonija-.320 m.,Prancū zlja-. 275 m., Indija-.166 m.
Čilė- .120 m., Argentlna070 m.,Suomija-. 049 m. ir
1.1. Lietuvoje 1970 m.buvo
komunistų 129,000.
pageidavimai bei samprota- suorganizuodami gimnazijos
Už geležinės uždangos te
vtmal, kokiu būdu reikėtų 25 m. sukakties proga Lie- bevyksta komunistinė dikta
gimnaziją Išgelbėti nuo už- tuvių Dienų numerį,lėšoms tūra. Mažuma valdo didžiu
darymo pavojaus. T a proga' padidinti loterijas Ir kt. Bet mą prieš tautų norą, neduo
buvo padidintai perrinktas svarbiausias dalykas-šute Ik- dant laisvų, demokratiškų
glmnazljal remti komitetas, tl naujiems mokiniams pa- rinkimų. Diktatūra vykdoma
ĮkurĮ Įėjo Ilgamečiai jos rė remti didesnį stipend!jųfon- prieš tautų valią, paneigiant
mėjai, buvę mokiniai ar mo-' dą Ir juo paskatinti tėvus bei žmonių, tautų apsisprendi
kytojal, viso 11 asmenų.Ko jaunimą daugiau susidomėti mo laisvę.
J. V- tls
miteto tikslas- surasti už vfenlntėle visam laisvam pa
Toronto,
Ont.
gimna
jūriuose kuo didesnį mokinių saulyje lietuviška
skaičių. Iš Jums siunčiamų zija”.
KUR YRA MŪSŲ.
trijų lapų Informacljų-atsl MENININKAI ?
Pacitavus didesnę O. Za šaukimų matyti k-to už stmojlmųkryptis [r tempas . Hsklenės man rašyto laiško
Yra sakoma,kad muzika Mėginame eiti Į spaudą, Į- dalį, jungiu dar vieną k-to
menas kalba Įvairiomis kal
kalbėtomls juostėlėmls/buv. atsišaukimo lapą.
bomis. Bet taip pat yra ne
Pranys Alšėnas
gimnazijos mokinių, tėvų Ir
ginčijama tiesa, kad egzis
k-to narių/ į veikiančias
Toronto, Ont.
tuoja Ir tautinė muzika, taulietuvių radijo valandėles Ir

IR GERAI, IR BLOGAI...
nuomones, laiškai, atgarsiai
VASARIO 16 GIMNAZIJOS
SOS. . .
Šiandien gavau Iš vlsuo menininkės, Vasario 16 gim
nazijai remti k-to plrmlnlnkės,Onos ZaUsktenės,aliar
muojantį laišką, kuriame ,
tarp kita ko, rašoma;
"...Vadarlo 16 gimnazi
jai, dėl mažo mokinių skai
čiaus, gali grėsti užslda±y» mas.

LIETUVIU TAUTINIŲ ŠOKIU GRUPE "ATŽALYNAS"
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tlnls menas, kaip tautiniai
šokiai Ir pan.
Lietuvos okupantas, Įvalrlomls priemonėmis,fiziniai
Ir
dvasiniai spaudžia pavergtą lietuvį.GI lietuviškos
Išeivijos pareiga yra taip
pat įvairiomis priemonėmis
demaskuoti okupanto veiks
mus Ir klek galima paleng
vinti pavergtiem^ nešti oku
panto užkrautą naštą.

Negalima pasakyti,
kad
liet. Išeivija sėdi rankas su
dėjusi Ir džiaugiasi tik sa
vuoju kiemu. Dauguma or ganlzacljų, jaunimas Ir pa
vienių
asmenų labai daug
dirba Ir aukojasi pavergtos
Lietuvos labui. Reikia pa
žymėti ypatingai aktyvius
lietuvių daktarus,kurte pri
sideda stambiomis sumomis
Ir k Itok ta ve Ikla.
Bet kur yra mūsų meni
ninkai? Tiesa, jie randasi
gyvųjų tarpe Ir gan dažnokai
rengia savo kūrinių parodas ,
pasidžiaugia parduotais pa
veikslais. Bet tai yra jųjų
asmeniškas Interesas Ir ab
soliučiai nlč nieko neturintis
su Išeivijos rezistencija.
Šių laikų mūsų menininkų
parodose su labai maža
Išimtimi, nepamatysi jokio
paveikslo, kuris tau primin
tų brangią tėvynę. Dail914
m. vasario mėn. laidos, ru
siškame žurnale Ogonlok til
po p fe štas Save Ikslas, vai zduojantls rogėse sus įgūžu
sius tremtinius, o jųjų paly
dovai raiti, su šunimis.GI
1915 m.birželio mėn. tame
pat žurnale tilpo piešinys,
kur palydovai pėsčiomis va
rosi tremtinius, o laukuose
banguoja vešlūs javai Ir ga
nosi galvijai. Po abiem,pa
veikslo pavadinimas reiškė
Pakeliui Į Tremtį, kito Nuo
Vieno Policijos Punkto, Iki
Kito. Tas keliones Ir gan
ryškiai , yra aprašęs
savo
atsiminimuose tų
laikų
tremtinys
kun. J. Veltas
/žlūr. M. Biržiška, Istorinės
Pabiros/. Šia proga norėtų
si paklausti mūsų menininkų
kur, kada Ir kuris Iš jųjų
yra ką nors panašaus nuta
pęs. O gi panašių scenų Lie
tuvoje buvo daugybė 1941 m .

ir keletą metų vėliau, bet tų
Įvjfclų nematė mūsų jaunoji
karta. Kodėl joks daUlnlnkas nesugeba nutapyti lietuvlo tremtinio kelio Sibiro
taigoje, sniege ten kertant
medžius ar pan.
Vienoje
liet, partizanų dainoje,yra
apdainuota motina Vėlinių
vakarą besimeldžianti pa
miškėje ant sūnaus partiza
no kapo. Koks lletiivls dai
lininkas Ir kada sugebės
mums nupiešti panašų pa
veikslą?
Daugiau paveikslų su lie
tuviška dvasia mūsų organi
zacijos galėtų pageidauti ,
rengdamos dailės parodas.
Tautietis
Hamilton, Ont.

“NL" REDAKTORIUI
NL 23 nr. redakcija ats kle Idžla faktą, kad tūlas J .
Yla pakaltina vieną laikraštį,
kuriame telpa atviresni Ir:
laisvesni pasisakymai. Kul
tūr Inga re dakcl ja pas Ite riklna
pasipiktinimo pareiškimu
Mažiau kultūringas skaityto
jas, kad pateisintų savo laik
raščio
pasirinkimą, nori
ryškiai! pasisakyti.
Genys margas, bet gyve
nimas dar marges nls. Mar gam pasaulyje maišosi mar
ga minia; maišosi vlsoklvtenl avelėmis mekenantys,
kiti su didele, burna, Ir net
kiti su Ilgomis ausimis. Bet
tuo negali pasiguost nedrau
gingas Draugas, nes tik jis
vienas yra atsakingas už ta!
ką spausdina.
į —
Prieš porą metų Draugą
pakeičiau
Nepriklausoma
Lietuva. Šis laikraštis turi
mažiau
netobulumų Ir tie
patys ne kasdien akis bado,
be to, jis leidžia skaityto
jams patiems apsispręsti,
kaip Ir turėtų būt, nestik1
pats žmogus žino, kas yra
pačiam gerai, kas yra gera
kitiems, tik viens ponas Die
vas tikrai žino. Kas liečia
kultūringą kritikos skiltį
Kreivi Veidrodžiai, jie savo
uždavinį gerai atiteka. Gal
juose save atpažinęs Yla
tikrai Išlenda Iš maišo.

B. Bačlūnas
S<mcoe,Ont. *
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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ramos paieškotų Ir PLB
valdyba”. Tai pirmoji gim
nazijos mokinių skaičiui pa
Reikėtų tėvams priminti, m ėjai ar jų sudarytas komi
didinti
LB reali kregždė.
Mieli Lietuviai I
kad jų turima baimė toliau tetas, bet Ir visos lietuvių
Išleisti net aštuonis skyrius Institucijos bei stipriau Įsi Nuoširdžiai linkime, kad jo
paraginimas pasiektų viso
Vasario 16 Gimnazija, baigusius savo valkus, yra kūrusios organizacijos,kaip
laisvojo pasaulio bendruonepagrjsta,
nes
Iš
Ameri

šiemet minėdama savo gy
Lietuvių Fondas, Lietuvių
mfenlų vadovų bei visų lie
vavimo 25 metų sukaktį, be kos Vasario 16 gimnazijoje Prekybos Rūmai, PLB val
džiaugsmo Ir laimėjimų, Iš mokęsi 34 mokiniai, visi dyba, LB kraštų valdybos* tuvių širdis.
Paramos reikalingų lietu
gyvena Ir didelius rūpesčius, sveiki sugrįžo pas savo tė apygardų Ir apylinkių vado
vių šeimų yra Pietų Amerlnes 75 - 76 m. m. mokinių velius, kad ten toli nuo did— vybės bei jų nariai, nes jų
Belgljoje,
skaičiui sumažėjus Iki kri nį les člų Ir dar tokioje gra visų paskirtis Ir yra per koje, Anglijoje,
Š.m. liepos mėn. 8 d.Tė
Kal 1940. VI.15 Lietuvą
gal
net Ir viškės Žiburių 28-ame nu
V.
Vokietijoje,
o
tiškos ribos -60, Vokietijos žioje gamtoje Ir nuolatinėje švietimą rūpintis lietuviško
pavergėkomunlstlnė
Rusija,
čia, Jungtinėse’ Amerikos meryje tilpo Iš.Lietuvos klvaldžia gali bet kada nu vyresniųjų priežiūroje, yra jo jaunimo Išlikimu. Gim
didelis žydų nuošimtis šoko
traukti jai telkiamų 1/2 mi daug mažiau jaunimui progų nazijos rėmėjai Ir jų komi Valstybėse bei
Kanadoje-.
lo jj. Dov. Levlno aštrus
Ypatingai mums turėtų rū- aęjĮęait|nlmas lie tuviams, ry Išskėstomis rankomis ko
lijono DM paramą. Ir tas Įprasti žaloti savo fizinę Ir tetas yra tik nuoširdūs tal
pėtl ligų, mirties Angelo pa šy su žydų tragedija n-jo munistams j pagalbą— tvar
brangus švietimo žiburys dvasinę sveikatą narkoti kininkai.
kyti Lietuvą ’.
liestos Ir mišrios šeimos,
Komitetas mano, kad prie
turėtų nesugrąžinamai už kais, kad ten jiems nejučio
Pasaulinio Karo metu. Bet
Dr. Levinas toliau tvlrkurios sielojasi
Išauklėti šis skaudus Ir visuotiniai
lietuviška gimnazijos mokintų skai
gesti, o netekimas, atneštų mis Įdiegiama
Ina,
kad
pars įdavė! Iško
gerais
lietuviais savo ar smerktinas žydų naikinimas
mums didelių nuostolių, bū dvasia, kad te n tikrai gerai čiaus padidėjimo tikrai pri
liaudies
seimo
sąstate buvo
našlaičius valkus, bet nepa Įvyko
tent :žūtų visos savąja! gim Išmokstama lietuvių kalbos sidėtų paramos reikalin
daugelyje Europos tik 4 žydai. Bet visi žinome,
jėgia.
nazijai Įkurdin i Ir ją Iki Ir kitų lituanistinių dalykų, giems naujiems mokiniams
kraštų. -Šis apgailėtinas žy
Jeįkalbama parama nebū dų naikinimas yra kilęs hit komunistiniai "seimai" tėra
šiol Išlaikyti pavienių lietu taip pat Ir vokiečių bei ang didesnių ar mažesnių sti
tų tik mūsų svajonė, bet at lerinėje Vokietijoje Ir nacių tik marionetės- Iškamšos.Ir
vių, Balfo, LB Vokietijos lų kalbų. Amerikos mokslo pendijų parūpi nlmas.
siliepusiųjų ją sutelkti rim atneštas Ir Išplėstas visur dabar jų seimuose netrūksta
Su širdies palengvėjimu
krašto valdybos Ir kitų su įstaigos te n Iše Itą kursą pil
tai pažadai, tai daugiau at kitur, kur tik pasiekė jų o- apgautų karvių šėrikų Ir
telktos aukos, darbas Ir vil nai pripažįsta. Žinoma ten, skaitėme š. m. balandžio
melžėjų. Tačiau jų smegenų
sirastų Ir mokinių.
tys. Visa ta žavioji pasakų kaip Ir visur gyvenime pa mėnesio " Pasaulio Lietu
kupaclnė jėga. Mesti kalti centras sutelktas komunistų
Galintieji
Ir norintieji nimus lietuvių tautai, kaip
pilis -Romuva, atitektų Vo sitaiko, gali būti Ir netobu vyje ” PLB valdybos pirm.
partijoje. Todėl tada Ir Lie
kietijos švietimo ministeri lumų bei taisytinų dalykų, Inž. Br. Nainio viltingą gimnaziją paremti mokiniais kad dr. Levlno z tvirtinimu, tuvos žydai telkėsi visa ga
jai Ir netektume lietuvių kul bet tai nereiškia, kad dėl to straipsni " Talkos Vasario ar stipendijomis, prašom1 padarė
žydų konferencija linčios ' komunistų partijos
palikti 16 gimnazijai", kuriame jie kreiptis 1 direktorių V. Nat MUnchene 1947 metais, yra
tūrai kelti Iš šalies gauna gimnaziją reikėtų
viršūnėse. Pavyzdžiui, pa —
mos tos didžiulės paramos. Dievo valiai.
jai talką net Ir sukonkreti kevičių tokiu adresu:
nukrypimas
nuo tiesos Ir Imkim, kad Ir KAUNO RĄArba į gimnazijai remti Ieškojimas netikrų kaltinin
Tad kas daryti, kad toks
Gimnazijos likimu turėtų na : ” Pietų Amerikos vie
DIJOFONO patvarkymą po
smūgis mus ne Ištiktų ?
rūpintis ne vien tik jos rė- nam, kitam lietuviukui pa komitetą , kuri sudaro Algis kų. Juk savaime aišku, jei
1940.
VI. 15.
Agitacijos Ir
Avižienis, Karolis Avižie Vokietijoje nebūtų kilęs na
propagandos
ėmėsi
tvarkyti
nis, Donatas Blelskus, Jur cizmas, apie žydų naikinimą
Judita
K
omoda
lt
ė
/žydo ,
gis Brlnkls, Birutė Navic Lietuvoje niekas nebūtų net
kienė, Irena Sekmcklenė, sapnavęs. Nejaugi Žydų Kon furtuolio duktė/. Žinių re Pranas Sekmokas, Algė Šle ferencija nežinojo šios tra daktorlal buvo Dov.Levlnštelnas ir Maušas Llubeckls .
žienė, Elena Razmlenė, Pra gedijos kilmės ir esmės?
Muzikinės programos ve nas Zallskls Ir Ona Zalls
Žydai nuo Vytauto Didžio dėjas Abelis Kleniekis. Ver
klenė.
jo laikų Lietuvoje buvo pla tėjas įsakas Kaplanas taip
Ona Zallsklenė
čiau
Įsikūrę Ir globojami, o pat sekė visus tarnautojus, o
Komiteto pirmininkė
ne naikinami. Dr. Levinas Benj.Gurvlčlus tikrino netik
tvirtina, kad Lietuvoje buvę žodinę,bet Ir muzikinę prog
Mielieji Vasario 16 gim žydų pogromų dar prieš vo
ramą. Žinių redakcijai tal
nazijos Bičiuliai.
kiečių nacinės armijos Įžen kininkavo Iš visos Lietuvos
Leiskite Vasario 16 gim gimą. Tai nepagristas kai - 52korespondental,kurių 80%
nazijos siunčiamas Informa tinimas. Per 22 metus ats - buvo nelietuviai. Todėl Kau
cijas papildyti dar šiomis tatytoj
Nepriklausomybėj no radijas pradėjo trans-’
mintimis ;
pogromų nebuvo. Tiesa, glr- lluotl tik kiršinančius mi
1. Direktorius
pranešė. dėjau, kad pogromų buvę ru- tingus, kalinių pagerbimus,
kad Ir šiemet Vasarlo 16 sų carlstlnėje Imperijoje , rusiškas
dainas Ir visaip
gimnaziją sėkmingai baigė kuriai Ir Lietuva vergavo Lietuvą niekinti Ir šmeižti
penki jos abiturientai.
123 metus. Ar žydai buvo Prieštarauti prieš tai buvo
2. Iki šiol tą gimnaziją Lietuvoje pilnai patenkinti neįmanoma. Pav., 1941 m .
lankyti yra užsiangažavę Iš Nepriklausomybės metais f prieš rinkimus i Sov.Sąjun
Kanados Ir JAV jau aštuonl sunku nustatyti. Yra tik fak- gos aukščiausią tarybą Iš
naujl mokiniai, Iš kurių keli tas,kad nemaža šios tautinės radljofono turėjo būti skai
norėtų gauti klek paramos, -mažumos narių buvo komu - tomos
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE PIRMAISIAIS METAIS — KLASĖJE PAMOKOS METU.
Justo
Paleckio Ir
3. Mokinių skaičiui pakel-nlstal.
(Nukelta į 5 psl.)
tl komiteto Idėja sutelkti
Mieli Tėvai:
klek daugiau lėšų naujiems
paramos reikalingiems moVasario 16-tos gimnazija, jau 25 metus egzistuojanti Vakarų Vokietijoje, netoli
Heidelbergo, yra vienintelė lietuvių gimnazija laisvajame pasaulyje. Joje mokosi kiniams, skiriant jiems di
ne tik lietuvių tėvų vaikai iš Vokietijos, bet ir iš Siaurės ar net Pietų Amerikos^g^g ar mažesnes stipen
Per paskutinius 5 metus joje mokėsi 34 mokiniai iš JAV
dijas, daugelio geros valion
lietuvių rimtai Ir šUtal pri
Aukštas mokslo lygis
imta. Vieno mokinio pilnas
Vasario 16 gimnaziją savo mokslo lygiu nė kiek neatsilieka nuo amerikietiškųjų<
Išlaikymas vle nėr lems me
privačių gimnazijų (high school*ų), daugeliu atžvilgių jas net pralenkia. Ypač
tams
kainuoja $ 960.©O
joje daugiau nei čia, Amerikoje, išmokstama lietuvių kalbos, o taip pat ir sve
timų kalbų. Lietuvių k. ir literatūros mokama iętisą savaitę po kelias valandas plius mokiniams taikomu ta
kasdien, nė vien šeštadienį, kaip Amerikoje. Aukštesnėse klasėse nuosekliai
rifu kelionės Išlaidos.
išeinami lietuvių didieji rašytojai, perskaitant jų pagrindinius veikalus iš
4., Je l komitetas gal ėtų
tisai. Galia lietuvių k. gimnazijoje reikia mokytis ir vokiečių k. Ją mokiniams
iš Amerikos dėsto vokietė mokytoja, mokanti ir angliškai. Norintieji gali mokytisPaskelbtl, kad minimos pa
ir rusų bei lotynų k. Anglų kalbą mokiniams iš užjūrio dėsto Amerikos lietuvis, ramos jau tikrai tiek Ir tiek
baigęs Amerikos universitetą, pagal high school programas. Dėl to gimnazijoje
yra, tėvų Ir jaunimo Vasa—
pabuvus nors ir 1 ar 2 metus, be jokių sunkumų galima įstoti Amerikoje į aukštesnęrįo jg gimnazija
's-^high school klasę: išeitieji Vasario 16 gimnazijoje kursai yra visada įskaitomi
j Imas būtų dar didesnis Ir
VASARIO 16 gimnazijos pirmosios abiturientų, laidos i žl ei stuvių akto
* Ir matematikos gana daug išmokstama šioje gimnazijoje.
preziudumas. Direktorius Giedrius ■Giedraitis Antanas skaito pirmųjų
jai gręsiančio pavojaus ne
metų gimnazijos darbų apyskaitą, už stalo iš kairės sėdi: Matematl Kada geriausia stoti gimnazijon
būtų.
—
kos mokytojas S. Antanaitis, Lietuvių kalbos mokytojas dr.J. Saka
5. Todėl, mielasis Vasa
Mokiniai iš Amerikos priimami gimnazijon po 4 pradinės mokyklos skyrių. Dažniau
lauskas ir vokiečių kalbos mokytojas O. Kyzelbachas. ( iš 1952 m.)
rio 16 gimnazijos Bičiulį
siai betgi stojama pabaigus 8-metę pradinę mokyklą. Tokiu atveju priimama į IV
klasę, kartais į V, jei mokinys yra pakankamai išmokęs matematikos. (Gimnazija
Bičiule, jei Ir Jūs apsl—centrui - United Lithuanian člams, ar -iš kartoj neštis
turi 9 klases, kaip ir visos Vokietijos gimnazijos.) Be abejo, į Vasario 16
spręstumė^e jai Ištiesti tvlr-Rellef Fund of Amer lea, Inor. visą pažadėtą sumą. Pirmąjį
'gimnaziją galima stoti ir iš amerikiečių gimnazijų. Atrodo, kad ypač patogu įsto
tą
pagalbos ranką, būkite 2606 West 63rd Street, Chl- Įnešimą reikėtų atlikti jau
ti po vienerių metų high school*os, pabūti ten I metus Vasario 16 gimnzazijoj ir
malonūs
tuojau pat atsiųsti cago, III. 60629, nurodant* rugplūčlo mėnesio dienomis,
, paskui grįžti Amerikon pabaigti.
komiteto vardu didesnei ar kad auka skiriama X Y mo- o sekančius, klekvleno ki
Proga pažinti Europą ir jos kultūrą
mažesnei'sumai pasIžadėjl—kiniui paremti ar ji pilnai to mėnesio pradžioje, ar
Mokantis Vasario 16 gimnazijoje, kartu galima gerai pažinti Europą ir jos kultūrą,mą, nes nors Ir mažas su-Išlaikyti, ar metinio nepa- antram
pusmečiui -kovo
\^nes vyresniesiems mokiniams yra gera proga per Kalėdų, Velykų ir vasaros atostogas vėllnlmas sutrukdytų visų s trinkus pažymėti, kad auka mėn. pradžioje.
pakeliauti po Europos kraštus. (Kalėdų atostogos tęsiasi 3 savaites, Velykų - 2, pasiruošimų eigą Ir galėtų skiriama naujiems metiUž sutelksimą gimnazijai
's«/Vasaros - 9.)
gimnazijai atnešti neatltal- nlamsparemti. Balfo centras paramą direktorius V. Natsomų padarinių.
— Išduotų aukotojams pakvlta- kevlčlus Ir gimnazijai remti
Bendrabutis
6. GI pažadėtą auką, ga-vtmus.
Komltetaą Iš anaksto Jums
Prie gimnazijos veikia bendrabutis., Jame auklėjimas principinis. Iš mokinių
vus
Iš
gimnazijos
ar
komi
—
7.
Metinę
auką
galima
būdėkoja.
reikalaujama pastovaus darbo. Gimnazija rūpinasi ir daro visa, kad mokiniai
Vasario 16 gimnazijai
įsigytų ko daugiausia mokslinių žinių ir subręstų dorais žmonėmis ir sąmoningais tetoparamos reikalingų mo-tų Išdėstyti qo lygiai kleklietuviais. Šita prasme Vasario 16 gimnazijos mokiniai išvengia tų pavojų, kurie kinių sąrašą, siųsti Balfo vienam mėnesiui ar pusmeremti Komitetas
ne vieną tyko Amerikoje: narkotikų, tinginio, pertempto lytiškumo.
■■■■»»■

Vasario 16. gimnazijai 2 5 metai

KALTINIMUS
REIKIA
ATMESTI

g Vasario 16 gimnazijai remti Komitetui.

Mokestis
Aš...... ................... .................................... nasd^.arhi Vasario 16 s?imnazi-ios
Už mokslą ir pragyvenimą gimnazijoje (valgį ir kambarį) per mėnesį reikia mokėti
80 dol., per metus 960 - dol. Tai pigiau nei kai kuriose privačiose amerikietiš | paramos reikalingų mokinių stipendijoms sudaryti 1976 - 77 mokslo metams
kose gimnazijose. Nuskridimas lėktuvu į Vokietiją (Frankfurtą) mokiniams papi
gintas.

Daugiau informacijų telkia:
’ Data: .... .
Vasario 16 gimnazijos direktorius V. Natkevičius: Privates Litauisches Gymnasium,
Adresas: .............
684 Lampertheim-Mūttenfeld 4, tel. 06256-322 ir šiai gimnazijai remti komiteto pir
mininkė: Ona Zailskienė, 1934 So. 48th Ct., Cicero, III. 60650. Tel. 312-652-7066
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Iį^Telef.:
...........................
..................

Vasario 16-tos Gimnazijos Direktorius
ir Gimnazijai Remti Komitetas

/ parašas /

(Palslnaudok Šia iškarpa)
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
Nobelio laure ato, rašytojo buvęs įkalintas. Trys pag Aleksandr Solženitsyn’o li rindinės priežastys pastū
teratūrinis kelias yra skir mėjus los ii i kūrybą:
Ptrma-'Šturkštus ir bailus
tingas
nuo kitų rašytojų.
Skirtumą sudaro aplinkuma, rusų tautos paslaptingumas
kurioje autoriui teko gimti , daro žalą ir sukelia nesėk
gyventi ir kalėti. Iš jo iš - mę rusų kraštui. Mes nesa
leistų knygų Vakarų pasau- me tokie,kurie atvirai pasi
J lyje sužinome,kaip prasidė sako, ką jie svarsto ir gal
jo, augo Ir vystėslkomunlstų voja.
Mes bijome išsi
rėžimas Rusijoje ir kokių reikšti ir žodžiu ir raštu,
pasekmių Iš to rėžimo susi nes virš kiekvle no kabo kir
laukė rusų tauta ir visos ki vis, kuris kiekvienu metu
tos tautos, pakliuvus los į So gali kristi Ir nukirsti jiems
vietų Sąjungos nagus. Vie- galvas. Kaip ilgai tas pas
nlntėlls jo rankraštis, iš laptingumas
glūdės rusų
spausdintas Sovietų Sąjungos tautoj, to negalime pramaty
žurnale
Novyj Mlr-Viena ti. Gal mus išskers Ir vis
Ivanovo Denlsovlčlaus Diena, kas lšnjks,ko nespėjome dar
atskleidžia rusų komunistų pasakyti.
valdžios įkurtas darbo stoAntra- pavojus autoriui .
vyklas
ir tose stovyklose Ant mano kaklo jau du metai
įkalintų žmonių vargus. Vė užmauta kUpa, bet dar ne lesnieji jo romanai Vėžio patraukta.Ar aš susilauksiu
Palata, Pirmame Rate ir sekančio pavasario, ar aš
Gulago Salynai supažindina kUpą nutrauksiu, ar jie mane
skaitytoją su brutaliu, než- pasmaugs, to neįmanoma
moniškukonclagerto gyveni pramatyti. Ir dėl to aš ma
mu, kurį teko pakelti ir pa nau, kad atėjo laikas kai ką
čiam autoriui.
paaiškinti”.
J
Solženitsyn’o kūrybą
Rašytojas pogrindyje
tektų žvelgti kaip Į žymių
Peržengus 1917 m. ;re
jų rusų rašytojų-Dostojevs - voliucija , rusų literatūra
klo, Turgenevo Ir Tolstojaus nepakilo į mirgančio pasau
tęsinį. Jo romanų siužetas , lio dangų, bet įsirėmė į lu —
stilius ir kompozicija yra bas Ir sienas, kurios kas
labai artima žymiesiems ru kart vis daugiau Ir daugiau
sų klasikams. Tarp Solže - siaurėjo. Sovietų rašytojai
nitsyn’o Vėžio Palatos, Pir - labai greit pastebėjo,kad ne
mojo Rato bei Rugpjūtis 1914 kiekviena parašyta knyga ga
ir Tolstojaus Karo ir Taikos li Išvysti šviesą. O už de
galime išvesti aiškų analo- šimties metų suprato,kad
glškumą. Tosltojaus ir Sol vietoj honoraro, galima at že nitsyn’o kūryba yra epo s įdurti už grotų Ir spygliuo
chinė. Abu svarsto rusų, tų vielų.
tautos likimus, Tik skirtin
IkL,j3avo arešto aš mažai
gais laikais Ir, skirtingais ką ^supratau., Po dviejų, trijų
veikėjais. Problemos,; tog ^.jpetų kalėjimo Ir konclagepačios- tik skirtingoj vals rlo, aš mačiau ir supratau
tybinėj santvarkoj.
viską. Netik mano patirties
Priežastys, pastūmėjusios niekas nespausdins, bet vie na
kūrybon
parašyta eUutė mane galėtų
Jau pačiame atsiminimų pražudyti. Be didelių svars
įvade autorius aiškiai pasi tymų Ir abejonių supratau,
sako, kad vargu ar jis būtų kad šių dienų rusų rašytojo
tapęs rašytoju, jeigu nebūtų pareiga yra ieškot teisybės

Ir užrašyti viską, kas pas-1
teblma. Kad niekas neliktų
užmiršta Ir viskas būtų per
duota sekančlom kartom.
Ir aš įvykdžiau savo užsi
brėžtą tikslą. Temą po te
mos rašiau darbo stovyklo
se, Ištrėmime Ir rehabIIRa
cijoje. Pirma eilėraščius ,
paskui dramą, vėliau-prozą.
Ir vieno te troškau-kaip nors
visa tai išlaikyti.
Ištrėmime
aš susirgau
vėžio liga. 1953 m. rudenį
atrodė, kad aš už keltų mė
nesių mirsiu. Gruodžio mė
nesį gydytojai man davė tik
kelias savaites gyventi. Tai
buvo balsiausias laikotarpis
mano gyvenime. Mirtis čia
pat prie slenksčio, bet čia
pat ir išsilaisvinimas. Ir
viskas,kas buvo patirta, per
gyventa ir
sukurta-turės
pražūti. Nebllko kuo pasi
kliautimama pasimirė,
žmona mane apleido ir ište
kėjo už kito, o visi mano
draugai- končlagertų kali
ntai.
Aš
rašiau
vakarais tr
naktimis, kentėdamas neap
sakomus ligos skausmus .
Rašiau smulkiu raštu, ©po
pieriaus lakštus klmšau
į
butelius iružkasdavau sa
vam darže. Tačiai aš nemi
riau. To negaliu kitaip aiš
kinti, kaip Dievo stebuklu.
Mai sugrąžintas gyvenimas
įgavo dabar tikslą, Tą patį
pavasarį, pagautas džiaugs
mo verpeto, parašiau Darbo
Respubliką. Pradėjau savo
raikraščius saulės spindulių
pagalba mikrofilmuoti. Su
tvarkytus mikrofilmus pau
škinčiau rusų rašytojo L .
Tolstojaus dukrai JAV-se .
Buvau įsitikinęs, kadjlmai
padės.
Praėjo keli metai. Aš su
grįžau Iš tremties į vidurio
Rusiją, vedžiau, buvau re ha
bilituotas Ir prileistas prie
normalaus gyvenimo. Aš vis

rašiau Ir slėpiau. Juodraš člus deginau. Sukūriau ro maną Pirmame R ate, Šč-856
Ir Tankai Žino Savo Paskir
tį, neminint ankščiau sukur
tų.
Pesikl metai lageryje Ir
septyni metai Ištrėmime.
Dabar, normaliame gyveni
me, aš sekiau spaudą, žurna
lus, radiją lt knygas. Aš
pamačiau, kad visi sovietų
rašytojal-soctallnlal roman
tikai, dramaturgai, publicis
tai Ir kritikai sutapo viena
me taške, būtent, neskelbti
teisybės. Toji klika, neskel
bianti tiesos, vadinama soclalreallzmu. Aš pastebėjau,
kad nesu vienas, kuris Ieško
teisybės. Yra saujelė tokių
asmenų, Išsiblaškiusių po
visą Rusiją. Mūsų laikais
tikroji tiesa yra kalėjimai,
sušaudymai, tremtis Ir konolagerlal. Mūsų pareiga yra
tą teisybę užrašyti. Mūsų
draugai apsaugos mūsų už
rašus Ir paskelbs juos po
mūsų mirties. Mes tikėjo
mės,kad plyšys į laisvę pa
sirodys Ir ten pajudės mū
sų literatūra Ir paaiškins
paklydus lems protams, ko
dėl tas viskas turėjo įvykti,
kalpt tas įvyko It ir vystėsi
nuo 1917 metų.
Trečiasis mano įsitiki
nimas buvo, kad mūsų drau
gai, būdami Ištikimi mums
Ir pakankam? I sumanūs, ap
saugos mūsų sukurtas kny
gas Ir po mūsų mirties, pas
kelbs jas. Bet praėjo metalį
kiti, Ir aš pradėjau įsitikin
ti, kad aš klydau visais trim
atvejais. Sovietų^ Rašytojų
Sąjunga pradėjo šalinti Iš
narių tarpo kai kuriuos ra
šytojus: Achmatovą, Paster
naką Ir kitus. Pilnoji litera
tūra negalėjo užgimti. Gele
žinė
čekistų šluota dirbo
stipriau Ir greičiau, negu aš
maniau. Pradėjo atsirasti
pogrindžio literatūra. Dvy
liką metų aš rašiau Ir tylė
jau. Tik tryliktais sudrebė
jau. Tai buvo 1960 m. Iš ra
dijo Ir spaudos pranešimų
negalima buvo užčiuopti jo

kių žymių, kad Chruščiovas
22-los sesijos suvažiavime
stipriai atakuos Staliną. Aš
skaičiau suvažiavimo kalbas
Ir man atėjo mintis, ar ne
reikėtų man savo pakaušį
Iškelti virš vandens. Tame
suvažiavime gerai užsire
komendavo Tvardovskls Naujojo Pasaulio žurnalo
vyr. redaktorius. Žurnale
pradėjo rodytis naujos dva
sios straipsnių. Mano kalė
jimo laikų draugas apsiėmė
perduoti mano rankraštį
žurnalui.
Tvardovsklul
rankraštis patiko, Ir aš bu
vau asmeniškai Iškviestas į
redakciją. Pasirodo, Tvar
dovskls rankraštį skaitė ke
lis kartus
per visą naktį.
Pranešė man, kad rankraštis
Šč-854 vardu niekad negalės
būti spausdinamas. Bendrom
jėgom suradom naują pava
dinimą- Ivano Denlsovlčlaus
Viena Diena.
Dabar tereikėjo gauti lei
dimą Iš valdžios tą rankraš
tį atspausdinti”.
Anot Solže nitsyn’o,Chruščevas knygų neskaitydavo .
Išsilavinimą sėmė Iš fUrnų.
KalPIcundos kurorte Chruščevul buvo skaitomas rank
raštis, jis įdėmiai klausėsi,

kartais juokdavosi, kartais
pasišaukdavo MIkojaną pasi
klausyti. Jam rankraštis pa
tiko Ir jis sutiko leisti jį
spausdinti. Spalių 20 d.r
šeštadienį, Chruščevas pri
ėmė vyr. red. Tvardovskį,
kad praneštų jam, jog lei
džiama spassdlntl. Kalbėda
mas su Tvardovsklu, Cruščevas, matomai dar nežino jo, kad Washingtone yra pa
didinamos rusų raketųKuboje
nuotraukos Ir kad JAV
prezidentas J. F. Kennedy
davė amerikiečių jūros lai
vynui įsakymą tikrinti visus
laivus, įplaukiančius į Kubą.
Chruščevas tarp kitko, pa s įkalbėjimo metu paminėjo
Tvardovsklul, kad yra su
rinkta trys tomai kaltinamo
sios medžiagos prieš Staliną,
tačiau dar nespausdinama.
Skaitytojai, norį pažinti
pilną Ir IšsamiąSolženitsyn'
o kūrybinę kovą su sovietų
valdžia,
turėtų tą knygą
paskaityti. Be rusų kalba,
rinkoje, neperseniausiai atsi
rado vertimas Ir anglų kai ba.
/A. Solže nycln-Bodais ia
tellonok s dubom-rusų kalba.
YMCA-Press, Paryžius, 629
psl.Kaina nepažymėta/, la.

ORIGINALI KNYGA
Š.m. rugpjūčio gale Ateities leidykla Išleidžia Izrae
lyje gyvenančio lietuvių rašytojo lechoko Mero romaną:
"Striptizas, arba Paryžlus-Roma-Paryžlus”.
Kritikai teigia,kad tai neeilinis romanas, toks, kokie
Iki šiol lietuvių literatūroje dar nebuvo. Romane, para
šytame moderniu, bet puikiai lietuvių kalbą Išteškančiu
stiliumi, autorius Iškelia žmogaus pastangas su viltimi
pažvelgti į amžinybę.
Icchokas Meras, šešių knygų autorius, Iki 1972 m. gy
ve no Lietuvoje ir ten buvo pripažintas kaip Iškilus be įletrtetas. Jo veikalų yra Išversta į dešimtį svetimų kal
bų. Nežiūrint to, Išvokus jam į Izraelį, jo vardas , Vil
niaus literatūriniuose svarstymuose jau ne be figūruoja.!?.
Su šia knyga I.Meras įsijungia į Išeivijos literatūrinį
gyvenimą. Nuo šių metų jis jau priklausys Lietuvių Ra
šytojų Draugijai.
Pakilus spaustuvės kainoms, "Striptizas" išleistas ri
botu tiražu. Romaną bus galima užsisakyti pas spaudos
platintojus, arba kreipiantis tiesiog į Ateities leidyklą :
17689 Goldwln Dr. .Southfield,Mich.48075.
Ateities Leidyklos Informacijos
Ve dėjas

PAŽINKIME PRAEITI l

vežamųjų turto,kaip tada visų buvo daroma. Už tat buvęs įskųstas. Nuginklavę, atle Idę Iš tarnybos Ir įsakę vykti į na
mus. Bet jam dviračiu bevažiuojant prie Sėdos miestelio ,
buvęs peršautas dviem šūviais- Ir kirtęs vietoje/pasakojamą
kad pagal įsakymą.jį nušovę kiti du milicininkai/.
Masinis lietuvių Išvežimas į SSSR lietuvių tautai buvo be
galo skaudi operacija. Paprastai, darant operaciją, stengia
masi operuojamajam klek galint palengvinti kančias. Bolše v Ik a i šiuo atžvilgiu elgėsi visai priešingai. Jų i saugumo
/t ę s l ny s /
organai savo slaptuose aplinkraščiuose smulkmeniškai nu 1O. Asmens turį asmeninių susirašinėjimų su užsieniu.
raclnlo štabo,tačiau operacijos darbininkai Išvežamojo na- sako,kaip turi būti aprūpinti jų operatyviniai darbininkai ,
pasiuntinybėmis Ir konsulatais,esperanttetal Ir filatelistai, mus krėsdavo, ieškodami ginklų Ir kompromituojančios me-bet nė žodeliu neužsimena,kalp*tte darbininkai turi elgtis,
11. Buvę valstybinių departamentų tarnautojal/nuo referen- džlagos. Tos paviršutinės formalinės kratos metu operaty-kad jų "operuojamieji" mažiau kentėtų ar lengviau
galėtų
to Ir aukščiau/.
viniai darbininkai grobė Išvežamųjų brangesniuosius datk-pakelti kančias. Juk jiems viena buvo aišku, kad juridiškai,
12. Buvę Raudonojo Kryžiaus darbininkai Ir Lenkijos trem- tus, o kitus nužiūrėtus dalktusvėllau, po operacijos paslg - net pagal sovietinius įstatymus, daugumas tų žmonių buvo
tintai.
r°^-,aKratos T“ operatyvlnlal darb,“1"kal žl»urt» tyčiojoKuo kalta
kad Jo3
as buvo Sau 13. Įvairių konfesijų dvaslnlnkal/popal,kunigai/ sektantai si Is Isvgzamuiu
•
Kadangi 13 vėžyte J t buvo stalgiai bei netik tol užklupti Ir
“ kur,°a
'
Ir religinis aktyvas.
’
14. Buvę bajorai, dvarininkai, pirkliai, bankininkai, prekybi verčiami ruošto J tolimą bot nežinomą kelionę, tat Jte Iš- ’“’"'IT'’
gąsdinti
nebežinojo
ko
griebtis,
ką
su
savim
pasiimti.
Opeva
_
a
......
ninkai/ kurie naudojasi samdomu darbu/, įmonių valdytojai,
ratyvlntat darbininkai, užuot padėję Ir patarę, šlykščiai ty- IS Kauno stoties,.Iš ptanos los karo rampos
pirmasis
viešbučių Ir restoranų laikytojai.
čtodamlesl
ragindavo
greičiau
ruoštis,
Ir,
savo
galtą
roJ
“
“
*1
“
?*
e
“
°^
’
8,
?
We
,
d
*
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Pastaba: Organizuojant prleštaryblnlo elemento susirašinė
- -— -*
- -vienur1941 m.birželio 15 d. 6 vai.45 mln.sekmadienio rytą. Pakjimą, turi būti panaudoti visi šaltiniai, tame skaičiuje:age n- dydaml, neretai Išvežamuosius skaudžiai apkuldavo. Vienur
leisdavo pasiimti štttesnlų rūbų. Kitur, kaip pav. šlatdlųįauataa
«“> ee®lon° vyr.konduktor^ ženteltsparelštūrų pranešimai, specialiai pritaikyta medžiaga, partijų Ir
buvuslokė-kaJ>T5t8®S^“''“ x
" i.. x i. ic a a —i ar
tarybinių organizacijų medžiaga, archyvo medžiaga,piliečių apskrttles operatyvinė grupė, atvažiavusi Iškrėstf
pranešimai, areštuotų parodymai Ir kiti daviniai. Praneši-* Šiaulių apygardos prokuroro padėjėjo Aleksandro Šalkausko
__ "
mal,parodymai Ir kita oficiali medžiaga turi būti,kaip rei su šeima, rado JĮ tebemlegantį. Prl-adtnę Ir Iškrėtę namus E5e,1°n“ buv«8 ?a,statytaS k?Tl^<* *2m??)e’.k.UL. t*?’”?’
skubiai susodino Į
autosunkvežlmĮ Ir Išvežė Į
Šiaulius .turėjo būti pamaitinti. Bevažiuojant, Ząsltų stotyje k“me
kalaujama, Iš anksto agentūros keliu patikrinta.
dantas telefonavęs, kad Vilniuje paruoštų virinto vandens Ir
Visais neaiškiais klausimais kreiptis prie mano pavaduo- Neleido net mažų vaikučių apauti Ir šilčiau aprengti. Autotris tonas duonos,bet Vilniuje nieko neparuošė. Vilniaus getojo draugo Paulenkos arba prie Vyr.oper.įgaliotinio drau- sunkvežimiui Gruzdžiuose sustojus, Šalkauskienė
v,
.. nupirkit
. ....batelius
...
_
,
».
ležlnkello tarnautojai sakę,kad tas ešelonas Naujoje Vllnlotoms
„orėjo
Tačiau komunts as
stovėJ
'tenų.
TOŽtaraščlo buvę
pažymėta
go Syčevo.
vykdomojo
.komiteto
pirmininkas
Love
Oto
neleldo^luAŠ
m
Xut«s,
Kaunas.
Vtlnlus,Minskas
Ir
toliau
atskiru
Apie darbo eigą kiekvieną dteną man pranešti.
Biržai,30.1.41
/pas./Biržų UO NKVD viršininkas
čia:
.
. atsakydamas, tegu buržujų valkai mokosi basi valkščlo- nurodymu.
P.Llsas
ll»
Jeigu kuris Iš vietinių milicininkų Išvežamųjų
atžvilgiu
Laiškas tremtinio Stasio Kairiūkščio, buv.Kaišiadorių
parodydavo
kiek
daugiau
žmoniškumo,
tokį
komunistai,
kaip
Išvežamųjų medžioklė
Birželio 14 dienos anksti rytą visose Lietuvos miestų bei tariamąjį buržujų draugą, o liaudies priešą, tuojau pasta -gimnazijos direktoriaus, rašytas Iš Naujosios Vilnios savo
miestelių gatvėse, visuose Lietuvos keliuose pasirodė sunk- tengdavo sullkvlduotl. Pavyzdžiui,pasak "žemaičių Žemės"broliui Jonui, gyv.Kaune:
ve žirniai įsu enkavedistais Ir vietiniais komunistais.
Kur ■ nr.4. Mažeikių apskrityje milicininkas Petras Sabecklš,sūMielasai Daktare,
Ką
mes pergyvenome, atpasakoti nėra galimybės... Jau
tik pasirodė tie operatyviniai darbininkai,ten
prasidėjo nūs Mykolo,kilimo Iš Vaičaičių kaimo, Ylakių valsčiaus, Iš
negali
būti didesnių smūgių,atskirus žmoną nuo vyro Ir val
vežamiesiems buvęs neblogas: ne skubinės, leis davęs dau Verksmas, lie josi ašaros.
i Operatyviniai darbininkai su Išvežamaisiais elgėsi labai glau ko pasiimti, mandagiai elgdavęsta Ir komjaunuoliams kus./b. d./
žiauriai. Nors Išvežamųjų likimas jau buvo nulemtas ope - bei kitiems dalyviams neleIšdavęs grobstyti Ir savintis Iš -
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Meškeriojimas naktį
Naktį meškeriojama žu
vys, kurios daugumoje nak
timis maitinasi, kaip trautal, walleyes. Didelės žuvys
naktį plaukia arčiau krantų
maitintis. Jos būna drąses
nės kaip dienos metu Ir
meškeriotojų greičiau su
gaunamos.
Norint meškerioti naktį
naujoje vietoje, reikia meš
keriojimą pasirinkti dienos
metu.Dienos metu reikia Iš
studijuoti vandens gylį, sro
vės stiprumą, kryptį, po
vandenines kliūtis, stovėjimo
vietos pasirinkimą Ir pana
šiai. Dienos metu reikia nu
matyti, kur trautal nakties
, metu galėtų laikytis. Reikia
apsižiūrėti, kur yra gilūs
duburiai, gilios vietos pile
■srovės paplautų krantų, kur
'susiduria dvi vandens sro
vės Ir kur yra vandens su
kuria! arba paskendusios
uolos, kurių priedangoje
slepiasi trautal.
Maža šviesa,kuri yra rei
kalinga keičiant jaukus, turėtųbūtl pastatyta toliau nuo
vandens, kad žuvis negalėtų
pastebėti. Turi būti Išlaiko
mas nakties ramumas Ir dė
žutė su jaukais privalo būti
prie švieselės, kad būtų ge
riau matoma pasirenkant Ir
keičiant jaukus.
Naktį meškerlojant, reikia
stengtis toli mesti jauką.
Metlmal turėtų būti trumpi
Ir tikslūs. Šniūras stipres
nis negu dienos metu, kad
galėtume kontroliuoti žuvį.
Jaukai naudojami didesni.
Kabliukai turėtų būti paašt
rinti dienos metu.
Naktį juodi jaukai duoda
gerus iltrezultatus. Ten kur
trąutal maitinasi žuvytėmis,
.gęfiMu
paudotlbaltą dži
gą, kartais užkabinant žuvy
tę. Artėjant nakčiai, trautal
kartais keičia maitinimosi
vietą : jie plaukia į seklu
mas jeigu ten randa maisto,
ypatingai jeigu ten nakties

Rašo: B. Vaičaitis

metu atplaukia būriai žuvy
čių. T rautai tą daro regulia
riai kiekvieną naktį per tam
tikrą laiką arba visą sezo
ną, jeigu ten randa maisto.

Upeliai
Upeliuose Ir upokšniuose,
kurie teka perkainuotas vie
tas, dažnai būna dideli dubu
riai, kuriuose vanduo Ir va
saros metu būna šaltas nuo
šaltinių tekančių į upokš
nius. Tokiuose upeliuose
dažnai veisiasi brook trau
tal. Civilizacijai augant, žu
vys upeliuose mažėja dėl
užteršto vandens. Iškirtus
miškus, upeliai nuseka, van
duo, tekadamas per laukus,
greičiau įšyla, negu tekėtų
per miškus.Medžiais apaugę
upelių krantai, ne tik apsau
go vandenį nuo karštų saulės
spindulių, bet medžių šak
nys Ir šakos, pasvirusios
virš vandens, duoda žuvims
priedangą.
M ažuose upei luose trautas
turi daugiau pavojų, negu
ežeruose Ir didelėse upėse.
Čia juos puola mlrikos, rakūnal, vandens gyvatės, todėl
žuvis yra daugiau įbauginta
Ir žvejas privalo labai at
sargiai slinkti prie upokšnio
duburių, nes trautal atydžlal
seka visus upelių pakrante se judesius Ir triukšmą.
Meškerės metimai turi būti
atliekami riešu,bet ne visą
ranką kilnojant Ir mosikuo
jant.
Kalnų upeliuose
vanduo
būna šaltas Ir vasaros metu,
nes jie papildomi Iš kalnuo
se esančių šaltinių Ir pože
minių versmių.Per lygumas
tekantieji upeliai
vasarą
daugiau įšyla, nes jie gauna
papildomą vandenį Iš balų.
, Per lygumas tekantieji upe
liai turi daugybę žuvims
maisto : žiogų, vabalų, vikš
rų Ir 1.1. Kalnuotų vietų
upokšniai turi žvyruotą Ir
akmenuotą dugną, daug Ištirpus lų mineralų, bet ma-
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žal maisto, nes srauniai te
kantis vanduo viską nuplau
na Ir mažai turi gyvių Ir
vikšrų. Trautal dėl maisto
trukumo kalnų upeliuose yra
maži, nors Ir būtų pilnai užaugę.
Upokšniuose meškerioto
jas turi saugotis, kad jo žu
vis nepastebėtų Ir jis visuo
met privalo meškerioti ei
damas prieš vandenį. To
kioms aplinkybėms esant,
užsimaskavęs Ir tyliai meškeL-lodamas , jis pagaus du
kartus daugiau negu triukš
mingas draugas.
Jeigu yra saulėta, jūsų še
šėlis neturi kristi į vandenį.
Prityręs meškeriotojas neis
prie pat kranto Ir nelips ant
aukštesnių objektų. Jūs gali
te dažnai pastebėti, kaip di
desnis paukštis perskrenda
vii š vandens Ir mažos žuvy
tės neria gilyn arba po px ledanga.
Lygumų Ir kalnų upeliuo
se geriausia meškerioti po
lietaus, kada vanduo daug
maisto nešasi nuplauto nuo
krantų. Labai drumzliname
vandenyje
meškeriojimas
neproduktingas, nes žuvis
nemato jauko. Drumzliname
vandenyje naudojami didesni
jaukai. Pastebėjus,kad trau
tal gaudo maistą, Iškildami
į vandens paviršių, mesk
jauką metru ar dviem toliau
matytos žuvies ir jaukui nu
skendus, Iš lengvo trauk artyn savęs.
Nedideliuose upeliuose ge
riau naudoti natūralius jau
kus negu dirbtinus. Geriau
sią, pagavus pievoje jauką,
užkabinti nr.6 kabliuką Ir
prlsllnkus tyliai ptle kranto,
palaikyti jauką su kartele
taip, kad žiogas siektų tik
vandenį,, bęt nebūtų, visas
. pąskę ndę.s. Momentą Išląįr
klus, jeigu nereaguoja, per
kelk jauką į kitą vietą. Jeigu
užkabintas sliekas,leisk jam
skęsti natūraliai, be svore
lio, srovei nešant.
/bus daugiau /..
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Bostono Jumoristas i
Toronta. . .

Sveikas
juokas- sielai
maistas, liūdesys- nuodai.

*
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Tie žodžiai būdavo dažnai
rašomi gimnazisčių albumė
liuose, tėvynėje nepriklauso
mybės
laikais.
Taip pat
dažnai kartojame »kadjucktls
lengviau, negu verkti. O Iš
tik r ųjų, sudaryti juokingai
mimikai reikalinga
daug
mažiau raumenų, negu- pyk
čio. Be to, juokas apsaugo
ja žmogaus veidą nuo pergrelto pasenėjlmo. Gal Ir
•tiesa, kad linksmumas pra
ilgina gyvenimą, ar bent ap
saugoja nuo kai kui lų Ilgų.
Tiesa ar tik spėliojimas ,
bet faktai rodo, kad f Urnų
pasaulyje, tie artistai,kurie
, prajuokina žiūrovą, tikrai
- daugiau apmokami, negu tie ,
kurie pravirkdo.

Tik mūsų taut Iečiai, kaž
kodėl, nelabai daug dėmesio
kreipia į jumorą ar bendrai
komišką meną. Priešingai
gi, elgiasi vietiniai ameri
konai— jie kartais sugeba
juokais paversti Ir savo ne sėkmės.
Mes
turime nuosavų to
žanro menininkų, bet juos
kažkaip užmirštame, nesls tenglame jų dažniau asme
niškai pasikviesti, leidžiame
pasenti Ir Išnykti, kaip dū
mams Išblaškytiems vėjo
/kaip daina sako/, nepasi
naudodami jų talentu.
Vienas toks, pirmos eilės
jumoristas
yra
Antanas
Gustaitis, gyvenantis Bos
tone. Jis jau seniai girdėtas,
nes Toronte buvęs gal prieš
dešimtį metų,drauge su ki
tais poetais.
Kas Antaną Gustaitį kartą
girdėjo, visada sugrįš Ir vėl

Antanas Gustaiti s

jo pasiklausyti,
nes jis
meistriškai- jumorlstlškal
Ir net puikiai sueiliuota for
ma, pašiepia, Iškelia aikštėn
daugelį mūsų netikusių pap
ročių bei ydų.
Nors Antanas Gustaitis
savo povyza nėra Imponuo
jančiai galingas, bet jo žo
džiai tikrai gali Išvytlplktąjądvasią Iš "grlešnų" Ir su
glebusių tautiečių/ jo žo
džiais tariant/ Ir prajuokinti
jauną,bei seną Iki ašarų.
Šį jumoristą pamatyti Ir
Išgirsti bus proga šiemet ,
dar prieš Kalėdas, 'Neprlbet jeigu geri ir matai, kad gėrimas ima
klausomos Lietuvos"Spaudos
naikinti tave patj, tavo ir tavo artimųjų
Baliuje, Toronto Lietuvių
gyvenimą ir nori nustoti gerti Namuose.
Tautiečių dalyva
ATEIK PAS MUS., MES GALIME
vimas ne tik įvertins poetoTAU .PADĖTI.
jumoristo didelį talentą,bet
LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ
Ir parems Montrealyje lei
__ ___________ (Lithuanian A.A. Group)
džiamą lietuvių savaitraštį.
Šio laikraščio antraštė
susirenka kiekvieno trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722
mums
neleidžia užmiršti,
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietukad
tėvynė
buvo laisva Ir
yjikai. Jie atviri visiems, ieškantiems pageltos. Atėjęs posmus
nepriklausoma, todėl Ir to— nebebūsi vienos. Jei nori daugiau informacijų skambink:
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
rontlečlal,būdami skaičiumi
Juozui S. 365-069 I, Henrikui N. 277-7868.
skaltllngesnl, rengia metinį

KALTINIMUS REIKIA. . .
(Atkelta iš 3psl.)

KReM
VE/DRoDž/a/

Pov. Pakarkilokalbos,bet J.
Komodaitė taip Išcenzūravo
tas kalbas, kad net šie ma
rionetinės valdžios atstovai
atsisakė kalbėti. Tais lai
kais be Širdgėlos niekas ne
galėjo klausytis radijo. Mi
nėti žydai komunistai, tlkrlejl radljofono šeimininkai
dergė Lietuvą Ir taip suda
rinėjo "viešąją opiniją". Tai
buvo klršlnlmas, Išjuokimas .
lietuvių.
Tokioms nuotaikoms te
besant, atėjo balsūs 1941 m .
birželiniai trėmimai į Sibi
rą. Ištremiamųjų Lietuvos
gyventojų sąrašus rusams
sudarė komunistai, o jų tar
pe buvo daug žydų.
Vos po
savaitės nuo tų
balsiųjų trėmimų, Lietuvą
užgriuvo nacinės Vokietijos
kfetljon. Čia susilaukiau ką- apskr. mieste .priešingai,žykarinė Invazija, kuri ypač
pasidarė balsi daugeliui ne ro galo Ir, po amerikiečių dų mokjkla klestėjo. Vienas
atsidūriau jos
mokytojas
"atėjo” į
kaltų žydų. Tik žydai komu Išlaisvinimo,
šiaurės
Bavarijon,
netoli
apskr.
pradžios
mokjklų
nistai Išdūmė Sov.Rusijon-.
Čekoslovakijos. Č la, už ke - Inspekciją viso lietuviško
Kodėl, kai jie buvo viešpa
čiai Lietuvoje, neįspėjo savo llų kilometrų, amerikiečiai švietimo sovletlntl.
Dr.Levinas kaltina mūsų
tautiečių dėl nacinės grės užtiko nacių įrengtą tautų
mės? Juk 1939 m.rudenį,kai naikinimą- Flossenburgo - laikinąją- Vyriausybę, Kat.
Lenkiją Išparceliavo du su koncentracijos stovyklą. Jo Bažnyčią Ir nelegalias parsitarę galiūnai,
prasidėjo je vien tik per krematorlu- tljas ar organIzaclias,kam
žydų naikinimo akclja.Lletu- mo kaminą Išrūko 73.296 jos rimtai nesmerkė žydų
atskirų naikinimo .Šis jo tvirtinimas
vos žydai komunistai tatai asmenys, 18-kos
tautybių žmonės. Amerikie Implikuoja, kad smerkimų
gerai žinojo.
Bendrai, vokiečių nacių čiai atrado krematoriumo visgi būta, tik dr. Le vlnul ta
knygas Ir Išvedė tikslią sta tai neatrodo rimtai,
Invazija buvo labai nelaukta
Lalk. Vyriausybė juk grei
Ir daug kas L letuvoje gyveno tistiką. Žuvusiųjų lentelėje
žydai užėmė septintą vietą tai buvo nacių sullkvlduota.
netikrume .Apskrities mies
te, kuriame gyve nau, pirmo su 3132 aukomis. Lietuviai Kai kur kunigai žydus užsto
buvo
aštuntoje vietoje su jo Ir slėpė. Čia, Kanadoje,
mis Invazijos dienomis kiek
2480 sudegintųjų.
vienoje mūsų apylinkėje bu
vienas stengėsi pirmiausia
Panašių davinių galima vo kunigas,kuris žydą Išsau
gelbėti tik pats save. Tokia
turbūt rasti Ir Iš kitų kon gojo. Lietuvoj prelatas M.
jua yra karo meto situacija.
centracijos stovyklų. Visa Krupavičius juk buvo nacių
Atsimenu, kai vokiečiai su
tai sako, kad naciai naikino deportuotas. Dr.Levlno ma
šaudė jauną gimnazistą, kurį
įvairias tautas. Tačiau, ats - nymu, kad nelegalios parti
miesto tvarkytojai buvo pas
k Iros tautos dėl savo minė jos turėjo Išeiti viešumon Ir
tatę sargybiniu prie malstotų aukų vlenakltos nekaltina, protestuoti, atrodo nelogiš
šandėllo. Tuoj visi aplinklnes žino, kas yra tikrieji kas. Pagaliau, ar Izraelis
nlal žmonės Išbėgiojo. Ne
kaltininkai. Nuostabu, >kodėl protestavo dėl persekiojimų
paprastai Išgąsdino balsus
įvykis,kai pirmąją karo dlej- tik žydai nori kaltę užmesti dabartinėje Lietuvoje ?
Bendrai Imant, dr.LevIno
hą vokiečiai Tauragės’aps — 'lietuviams ar kitoms tau
minimas
straipsnis keistas
"krltyje, KIa(pėdos kraŠto pa- toms, taip pat“ nukentėju
Ir
Iššaukiantis.
Jam jokie
kraštyje, sušaudė visus Iš sioms nuo nacių. Neįtikėtiną
tiso kaimo gyve ntojus. Sakę , kad tuo žydai lyg norėtų na lietuvių argumentai nepri
kad rusai kariai- slapukai cių kaltumą sumažinti. Žy - imtini Ir nerlšantys. Jo žo nesunku įžiūrėti
dals pradės gal niekas neti džluose
ten nukovę du vokiečius.
kerštaujantį
toną. Jis pri
Tokioje pat baimėje gyve kėti,kai jie Ims kaltinti daumena
mums
žydų
tautinę at
no Ir mūsųapskr. miesto pa gelį Europos tautų.
Bet nacinis košmaras liko mintį. Juk nuo biblinių lai
silikę žydai. Vokiečiai pas sunaikintas,
Ir jis Europai kų, girdi, žydai niekad nepa
kubomls juos suvarė į geto
daugiau
ne
be
graso Ir nebe- miršta, kas buvo prie pas ar
Ir vėliau daugelį Išvežė ar
sultkvldavo. Tikresnių gali grasys. Vokietija Ir pati dėl draugas. Keista, bet gal dėl
mybių ar progų gelbėti žydus II-jo Pasaulinio Karo labai tos tautinės atminties žydai,
niekas turbūt neturėjo. Pa - nukentėjo. Atsistojo visai atrodo, didina savo priešų
slprlešlnlmas nacių galybei kitokia Vakarų Vokietija. T Ik skaičių. Tik prisiminkim
buvo lygu savižudybei.Svar per Rytų Vokietiją gali ateiti milijonus juos supančių abiausia, kad viskas pagal na pavojus, nes ten įsišaknijo rabų. . i
Bet lietuviai- maža tauta?
cišką tvarką vyko stalga- rusiškas komunizmas, kuris
vengia
priešų Ieškoti. Nebu
žalblškal1. Ne s lor lenta vo, at Europos laisvoms tautoms
vom mes priešais žydams n
rodo, ką daryti Ir patys žy yra tikroji grėsmė.
Pasaulinio
Karo metu, ne
Toliau
dr
.Levinas
nurodo
dai. Vėliau, kai žydai buvo
sam
Ir
dabar.
Mes apgailėskad
Lietuva
tapo
skerdjkla
susemti Ir Izoliuoti, gelbėji
mosi
galimybės liko velk Ir kapais ne tik L lėtu vos, bet taujarn dėl žydus Ištikusios
ne įmanomos .Daugeliui mūsų Ir Austrijos, Prancūzijos Ir- tragedijos. Mes visi smer
stalgių įvykių apglušlntų, at Vokletljos žydų. Šis tvirtini kiam tuos retus tautiečius,
rodė, kad žydų naikinimas mas yra juk teigimas,kad Iš kurie buvo įvelti prie žydų
buvo susidėjusių aplinkybių kitur Lietuvon žydus atvežė naikinimo. Visos tautos turi
Ir padėties naciška Išdava . patys naciai. Lietuviai juk oportunistų Ir Ii Išsigimėlių.
Žinojom, kad viskas prl - negalėjo Ir nevežė minėtų Lietuvių tarpe jų tikrai ne
daug, Ir jie mūsų ne repre
klausė nuo tuolaikinės nacių žydų.
Taip
pat
dr.Levinas
tvir

zentuoją.
jėgos. Buvo aišku, kad jie
tina,
kad
Lietuvos
sovietiza

Ps. straipsnis gautas liepos vi
naikina Ir įvairias kitas pa
duryje. bet del laikraščio atostogą
cijos
procese
buvo
uždary

vergtas tautas. Jei jų planai
talpinamas tik dabar. NL.
būtų pasisekę, gal daug daug . tos hebrajų mokyklos. Mūsų
lie tuvių būtų susilaukę pana- f
šaus likimo,kaip žydai.
Karui
slenkant į galą? NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę,
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
fronto buvau nustumtas Voniais.

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Spaudos Bailų sutelkti lėšų
Ir pagelbėti šiam laikraščiui
pabrangusias spaudos Išlaldas padengti. Mums labai
aišku, kad visa mūsų spauda
dėl mažo tiražo, labai sun
kiai Išsilaikytų be aukų.
T Ik Imas l gausaus publ tkos
atsilankymo šiame Spaudos
Baliuje, kuris bus š.m,13
d. lapkričio, Toronto kultū
ros centre, Liet.Namuose ,
su minėta įdomia programa,
visokiom įvairenybėm bei
šokiais.
Gunda Adomaitienė
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KAINUOJA: Chica<;o|e ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metę — $16.00,
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams
Užsieniuo— $26.00, pusei metęi — $14.00, vienam mėn. — 2.50.
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, Ill. 60608
|~| 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.
PAVARDE

ADRESAS

IR VARDAS

-------------------------------------------------- »

.................................................... ........................................ '
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Toronto

Hamilton
•i

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

avuose namuose
—————— ■■■«!■ «■
Nesutarimų paraštėje

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmod'eniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - Rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $7.000.000.

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolas
nekiln. turto pask.

12%
ii %

TAUTŲ. FESTIVALIS
atstovai Ir dainos meną,antBlržello 26 Ir 27 dieno- rąją dienų ^mergaičių choras
mis, Hamiltono Gage parke, Aldas, vad. V. Verlkalčlul, aįvyko čia egzistuojančių et komponuojant J. Govėdul.
ninių gi’Uplų pas įrodymas Festivalio dienų oras buvo
Festlvalls. Tai jau šeštą gana giedras, šiltas Ir tvan
kartą Iš eilės buvo duota kus. Per abi jo dienas lan
proga Hamiltone esančioms kytojų buvę per 160 tūkstan
taut.mažumoms Išeiti vle - čių. Tai rekordinis skaičius,
šal į pasaulį pademonstruoti betgi Fest. rengėjai Ir tuo
savo taut, kultūrinį meną- nelabai, buvo patenkinti, nes
tapybą, skulptūrą, šoklus , tikėjosi susilaukti per 200
dainas Ir dar kitokį meną, na tūkst.
laikytojų.
Išlaidų
Ir taut.mitybos papročius.
biudžetas buvęs sudarytas
Dideliam parko plote buvo 30 tūkstančių dol. sumai,bet
Išs rikiavusios 22 didelės Ir klek visa tai kainavo, sunku
mažos tautos. Kanados tautų pasakyti.
v
mozaikoje, čia,lietuvių buvi
Kalbant apie lietuvius, pa
mą bylojo aukštai Iškelta sakytina, kad tai buvo atlik
mūsų trispalvė, svečiams tas didelis Ir surikus darbas ,
darželio tvorelės dalis ap - kuris atiteko nesentai Iš
juosta taut, spalvų medžiaga rinktai naujajai B-nės Val
Ir stambus užrašas.-LIthua- dybai, kurion įeina pusė
nlans Village. M iki lai bėgio jaunos kartos atstovų Ir ku
jo
apšilusios mergaitės, rios pirmininku tapo
jau
rengdamos maisto užsaky nuolis. K, Dek s nyą.
» mus eilutėse lauklantleįną
™ w ^^a^nH.^bonlųat®BEtI<dar-r!
svečiams, gi maisto buvo bkl sėkmingai. Geros sėk
gana
įvairaus, kaip pav., mės linkėtina Ir ateičiai.
koldūnai, cepelinai, dešrelės
Zp.
su kopūstais, šaltlbarščlal
su bulvėmis, na Ir
kava • Š.m. liepos 5 dieną stai
su kelių rūšių pyragaičiais. ga mirė Jonas Kasparas
Taut.menoparodėlėje ma /John Kasper/ senesniosios
tėsi nemažai gintaro Išdlr- kartos lietuvis. Jis buvo ki
bInlų- karolių, žle dų, apy - lęs n o Pilviškių. Pirmojo
rariklų, sagučių. Kelios taut . karo metu jis lankė M. Yčo
juostos bei rankšluosčiai Ir gimnazija Voroneže Ir vėliau
dar kiti mažesni audiniai. medicinos mokslus Kara
Parędėlės stalą puošė stam liaučiuje. Mėgo spaudą Ir
boki meno leidiniai Išleisti rašinėdavo į įvairius laik
Vilniuje apie Lietuvių Tapy raščius. Yra parašęs atsi
bą, Lietuvių Liaudies Menas minimų knygelę "Atsimini
/drabužiai/, Lietuvių Liau mų Žiupsnelis". Pasirašy
dies Menas /skulptūra/
Ir davo J. Kapsas. Paskutiniu
1 dar vienas kitas leidinys . metu mažai kur Išeidavo.
Pirmąją dieną tautinius Palaidotas Woodland Hamllšoklus atliko mūsų Gyvataro, tono kapuose.
| JURGIO STRAZDO NUOPELNAI TORONTO LIETUVIAMS f

Asmeninė veikla
Jurgis Strazdas krito to
rontiškiams į akis jau 1949
metais, kai pradėjo čia kur
tis antrojo pasaulinio karo
Išeivių banga. Torontiškiai
vertino jį jau tada, kaip žva
lų, apsukrų, protingą Ir su
manų verslininką. Jis vienas
is pirmųjų realizavo,kad po-

karinė ekonominė konjunk
tūra atidarė plačlaslas gali
mybes verslininkams.Su pu
sininku metėsi į statybą.Sa
vo darbštumu, sumanumu Ir
nepaliaujama energija grelt
Iškilo į sėmingųjų eiles. T o
darbo
Lietuvoje nedirbo,
1927 metals VD Universite
te baigė gamtos - matematl-

Jurgis strazdas aptarnauja svečiu staią( sėdinčius Valiūnus, Gupiinskus,
f Matuiionius ir kunigą žilinskp, vliko seimo metu, 1973 m. ln namuose.

Gan solldnl, niekur prie
ežerų ar į vasarvietes ne
išvažiavusių tautiečių grupė,
šią gražią sekmadfenlo po
pietę atėjo praleisti į Lietu
vių Namus.
Pietaudami Ir grakščių
padavėjų aptarnaujami, jie
kalbasi apie nūdienos aktu
alijas : viena Iš jų svarbiau
sia, tai mūsų brolių ame
rikiečių
nesutarimus, jų
ryškiuosius nuomonių skir
tumus, pr įvedus lūs
prie
svarbiausio jų organo ski
limo. O to pasėkoje, prade
dant jau skirstytis meninių
parengimų paslrlriklme, jų
neigiamame rūšiavime, ar
net visiškame Ignoravime.
Besikalbantieji torontlečlal, tiesiog negali suprasti
į tokias neigiamas platumas
nuklydusių tenykščių reika
lų. Juk dar prieš porą, tre
jetą metų pasaulio lietuvių
centras švytėjo pasigėrėti
noje, visus nuostabiu vieny
bės akstinu apjungiančioje
harmonijoje. Čikaga taip
suspindėdavo savaisiais ope
rų, baletų pastatymais, kad
mūsų torontlečlal, kas . su
kuo susimetę, ne tik maši
nom ten traukdavo, bet Iš
tisom
grupėm
lėktuvais
skrisdavo į tas didžiąsias jų
(rengiamas meno šventes, O
dabar gan nemaloniu aidu
pasiekiančios žinios teigia
ne tik apie neužpildytas sa
les, bet priėjimą prie tokio
Ignoruotlno nelarikymo, jų
pačių rengto, šlovingosios
tautos dviejų šimtmečių su
kakties minėjimo.
Bet vienas pilietis, klek
ryškiau įsiterpdamas, pri
pažįsta tai normaliu gyveni
mo reiškiniu. Kaip Ir visur
pasitaiko audrlngesnlų dienų
ar didesnių nesutarimų. Bet
praėjus
reikiamam laiko
tarpsniui, Išsilukštenus vi
siems ne sklandom am s, kos
telėjusieji susipras. O po to
vėl sugrįš palaiminta san
talka Ir nuoširdaus bendra
darbiavimo vienybė. Lygiai
taip, kaip įsisukus stipres
niam vėjui Ir Išblaškius
paskutiniuosius audros de
besis, saulė savaisiais spin
duliais vėl užlies pagražėjusį pasaulį. Tuo labiau, kad
tekių nesutarimų visur yra,
jų visur pasitaiko. Jis tik
dabar skaitęs tarybinį sa
vaitraštį "Literatūra Ir Me
nas ", kur gan jau sušvel
ninta forma Iškeliami lite
ratų, kino rašytojų Ir kine
matografininkų nesutarimai.
Vieni ten kaltina kinemato
grafininkus už literatūros
kūrinio suprasttnlmą, jo nu
skurdinimą. Kiti tuo tarpu
priekaištauja rašytojams už

93/ą%

už

9%
8 Vi %
8’/4%
7 ¥2%
6%

už
už
už
už
už

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

VBaČėnaS

533-3531

6

gi

■1 m

PARAMA
—
IMA:
9’/a % už asm. paskolas

9 ¥2% už mortgižius

AKTYVAI virš 13 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $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 RŪŠIŲ DRAUDA

• *bo> 20 METŲ PATIRTIS

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

ĮVAIRŪS
SIUNTINIAI
j Lietuvą, 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.

JSJSK Baltic Exporting Co.

Savininkai S. ir F. Janavičiai

Telefonas LE 1-3098

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

*

(Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

Klek pinigų jie dar laiko ka-1
nadlškuose bankuose ?
Naudingą
Ir sumanią J.
Strazdo kooperatinio banko
Idėją greit pasigavo kitos
lietuviškos kolonijos. Ir "Taika " Hamiltone Ir "Litas"
Montrealyje sėkmingai auga
ir bujoja Iki šiandien.
Antrieji Lietuvių Namai
Prieš kelerls metus kilo
mintis įsigyti didesnius, pa
togesnius Ir geresnius na
mus. Torontiškiai darbštu
mu ir sumanumu jau buvo
prakjutę Ir pajėgūs įvykdyti
tą sumanymą. Buvo krelptąsl į eilę toje srityje paty
rusių asmenų, jų tarpe Ir į
Jurgį Strazdą. Ir vėl Straz
das tapo pirminiu varikliu
namams įsigyti, Iš pagrindų
juos pertvarkyti lietuviškai
visuomenei. Ant jo Ir jo paAll Seasons Travel, b.d. gelblnlrikų krito namų admi
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais
nistravimas. Visi į juos su
betkur pasaulyje skambinti
TORONTO, ONTARIO
tilpo Ir jaunieji Ir vyresnie
tel.
ji. Visi džiaugėsi Ir sutarti
kos fakultetą, įsigydamas kalbėta, klek asmenų apei nai bei glaudžiai dirbo.
matematikos diplomą. Ilgus ta, kol buvo surinkta reikia
Audros Ir ūkanos
Kaip šios planetos gamta
pietus
dirbo centriniame ma suma namams užpirkti-.
O paskui teko juos sėmin turi saulėtų ir debesuotų die
"Pienocentre" Kaune.
gai, ūkiškai tvarkyti. Vls- nų, taip Ir Toronto Lietuvių
VIsuome ninė veikla
Visą' lalsvalalką, o taip kas krito ant J. Strazdo Ir jo Namai pergyvena džiaugsmą
krizę. Pirmieji krizės ženk
pat neretai nuvokdamas lai pagalbininkų pečtų.
Pirmąjį bankelį "Paramą" lai pasirodė kovo mėn. me ti
ko nuo darbo ar poilsio, sky
susirinkime.
rė lietuviškam darbui. Ne suorganizavo
taip pat J. ntame narių
politiniam o socialiniam Ir .Strazdas, pasikvietęs pagal Keturi Namų įsigijimo Ir
ekonominiam įstkūrlančlųjų bon talkininkus. Iš duomenų, valdymo pionieriai nebuvo I
gyvenimui pagelbėti. Ne tik patelktų nariams, sužinome, valdybą perrinkti. Tapo Iš
darbu, bet Ir asmeninėm kad 1975 m. gruodžio mėne rinkti nauji. Kas paveikė na
Lėšom
dažnai - paremdavo si d. "Paramos" Ir "Prlsl- rius šiam žygiui - neaišku.
Lietuvišką veiklą.
— kėllmo"bankellų nariai laikė Tektų manyti, kad ne savis
J.Strazdas jau pačioje Iš— pasidėję abiejuose banke tovus galvojimas Ir nesvars3įvijos įsikūrimo užuomaz liuose 20 mil. atliekamų pi tymas ateities pasekmių pri
goje suorganizavo komitetą nigų. O kokios vertės yra vedė prie tų re zul ta tų. R In
įsigyti Lietuvių Namams, torontiškių lietuvių kilnoja- kimų pasėkmėję šlandlenNa—
Klek 'čia darbo įdėta, klek mas Ir nekilnojamas turtas ? mų valdomos tuose organuose
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nesveiką pei didelį jautru
mą, neno±ą suprasti kinema
tografų specifikos.
Literatūros kritikoje pla
čiau besireiškiąs Algiman
tas Bučys per visą Nr. 20
puslapį įrodinėja, kad skai
tytojas atėjęs į kino teatrą,
kuriame rodomas ekrani
zuotas literatūros kūrinys,
norėdamas kartą pabendrau
ti su mėgstamais knygos
herojais, nusivilia pamatęs,
kad veikėjai nei dvasiniai,
nei fiziniai nėra panašūs į jo
įslvalzduątus, skaitytus kny
goje.
Eidamas prie konkretes
nių pavyzdžių, autorius pa
mini J. Tumo - Vaižganto
apysakos "Dėdės ir dėdie
nės" fUmo
pastatymą.
Džiaugdamasis, kad klasikų
ekranizacija esąs didelis
dalykas, bet kartu suabejo
ja, klek ji yra pavykusį.. .
Klek jam yra tekę pažinti
didįjį rašytoją, Bučys kelia
klausimą : klek jo Išliko ek
rane ?■ Vaižgantas buvęs di
delis entuziastas, o žiūro
vas, pamatęs tą f Urną, su
pras, kad šalia pavadinimo
ten yra perkelti tik veikėjų
vardai. Ten prarasti ne tik
bendrieji jų bruožai, bet Ir
nacionalinis koloritas, kurį
akcentavo pats Vaižgantas
sakydamas, kad vienas Iš
veikėjų, Mykoliukas, buvo
ne tragedijoms vaizduoti
bet melancholijai IšrelkštL
Tai esanti nepaprastai per
dirbta Istorija, kurią autoriai
taip suraclonallzavo Ir supažangino, kokia tikrumoje
ji niekuomet nebuvo. Todėl
vertinant filmą, tenka pasa
kyti, kad seenarlstel V. Ži
linskaitei, norėjus paversti
Vaižgantą kuo fllmagenlškesnlu, tas nevisai pavyko.
Ir tą supranta ne tik lie
tuvis, bet Ir sąjunginis žiū
rovas, kuriam Vaižganto
vardas nieko nepasako, o
Išėjus Iš kino salės, žiūro
vas Išsineša tik tokią, Vaiž
gantui visai svetimą Idėją,
kad vergas negali pasiryžti
savarankiškam poelgiui. Dėl
to te n vaizduota mergina su
sitaiko su savo', vedybiniu
gyvenimu Ir netgi, jaučląsl
savotiškai laiminga.
Bendrai Išryškinant so
cialinių įvykių pagrindą Ir
įjungiant į tekstą tokias min
tis, kurios glūdėjo rašytojo
gilioje potekstėje, visai su grublno Ir
suprastino tiek
socialinius, tiek etinius per
sonažų santykiui. Ir tai įvyko
rašytojo supažanglnlmul,kal
į vieną kūrinį buvo įjungtos
kitos Vaižganto temos, nieko
bendro šiuo atveju neturėju
sios nei su rekrutų gaudy
mu, nei su avių plovimu.

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

atslranda krizė.
Strazdas Ir valdomieji
organai
J. Strazdas yra Išskirtinas
asmuo. Jis turi daug prlglmtlnlų savybių, kurių kitiems
trūksta. Aukšto Išsilavinimą
sumanus, energingas ir
darbštus. Jo nesulaiko
ma energija Ir gimstančios
Idėjos Išveda jį į priekį kiek
vienos asmenų grupės. Yra
pulkus oratorius - greitos,
orentacljos žmogus. Tai yr
gerosios vado - lyderio ypa
tybės. O tos gerosios savy
bės perkerta kitų asmenų as
piracijas. Ir čia Iškyla kon
fliktas ir seka krizė. Eilinių
asmenų sambūryje konspi
ruojama prieš lyderį. O to
tikrai nereikėtų, nebent va
das darytų nusikaltimą.
Išvada
Taip daug torontiškiams
nusipelniusį asmenį reiktų
gerbti Ir jam dėotl. Nebū
tų Strazdo, vargu ar turėtu
me lietuviškus bankelius ii
savus Namus. Antrojo pa
saulinio karo Išeivija stovi
prie savo saulėlydžio slenks
čio. Turėkime kantrybės išreiškime pagarbą Ir padė
ką Išeivijos veikėjams, la.
• Tolimesnė Anapilio sody
bos statyba nejuda. Po ar chltektų pakartotino .keiti
mo, buvo žadėta bažnyčios
statybą pradėti, bet tam, ma
tom ai, yra kliūčių. Visuome
nėje eina visokiausių gandų.
Esą, tai trukdo vyskupija,
miestas, byla su buvusiu
architektu Ir t.t.Tal tik gai
dai, gi teisybę težino para pljos vadovybė,kuri visiškai
be reikalo tyli.
a.
•NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Vilniečiai
sąskrydis

Bernardas Naujalis

r-

Kaip kas metai Ir vėl tas
pats Broniaus Sapllo valdo
mas/torontiškio visuomeni
ninko, gero veiklaus Vilniaus
krašto sūnaus/ metalinis
žirgas, rydamas benziną ir
prunkšdamas dūmais, kaip
pašėlęs nešė mus į "Pary• žlų”.
, Aš džiaugiausi, nes vėl
♦ tikėjausi pamatyti Notre Da; me, Place de Šatlet, Place
de Concors, Place de Bastl
ie, Place de Barbes ir kitką,
' o ypač gražiuosius sodus Ir
AHzejaus paminklų laukus.
| Nesupratau, kaip tas meta
linis žirgas mus perneš per
į Atlanto vandenyną.Deja,kaip
rpraeitais
metais, taip Ir
šiais, važiavome no į Pran
cūzijos Paryžių, bet į Paris,
Ontario pas labai vaišingus,
; geraširdžius Gedimino Pi
lies savininkus Česnullus,
, kurie praeities gyvenime
lenkų iškankinti, moka žmo
nes mylėti. Darbštūs, są
žiningi, veiklūs Ir mokslu
persisunkę, priėmė svečius
su nuoširdumu. P.Česnulienė tuojau nuvedė prie pa„ ruošto svečiams stalo, kuris
laivo apkrautas skirtingais
32malstopatiekalais. Šį sta
lą paruošti mamyte l padėjo
jos maloni dukrelė. Ją nusi
uvo dęs nuošaliau klausinėjau,
įkalp jai pavyko pasekti pui*klals mamytės papročių ke
liais. Deja, niekur be sek
lių neapsieinama, todėl Ir
j čia staiga pamatėme pa
žįstamą veidą ir turėjome
mūsųpdkalbį tuojaunutrauk| tl.
Vilniečių sąskrydžiui pir
mininkaujant p. Ancevlčiel_nel tr sekretoriaujant p.
rTrumpauskienel, Sąskrydis
buvo atidarytas.
A n ge 1 ė
Čosnullenė sveikino svečius
savo šūtals žodžiais Ir kai
kurie apgailės tavo,kad per
daug /kas metai/ p. Česnu-

Hal yra varginami suvažia
vimais. Berods, pernaLV. Ir
J. Skrebutėnal buvo pasiža
dėję sukviesti sąskrydį pas
save — Vilniaus Renčia”,
bet dėl kokių tai prie žąsčlų
neįvyko Ir vėl susirenkame
pas Če s nulius.
Nesiimu minėti daugiau
pavardžių, nes tai būtų eik
vojimas popieriaus Ir vietos
laikraštyje, bet pažymėtina,
kad S. Vararika Išdalino kai
kurias kopijas apie Istorikę
V. Kudabienę Ir Vilniaus
raktų pervedimą J. Pilsuds
kiui /kas turi teisę pervesti
raktus
Lietuvos sostinės
okupantui ? / B. N. /
Svarbiausia kalba, labai
Imponuojanti Ir teisinga bu
vo pasakyta Juozo Dyllo,ku
rį aš žinau asmeniškai kaipo
gerą lietuvį, bet dar geresnį
Vilniaus Krašto valką. To
liau nerašysiu, nes perduodu
Juozo Dyllo pasakyta pagrin
dinę kalbą Ir dėkoju Broniui
Sapllul už susisiekimo pa
tarnavimą.

montreal
DEŠIMTOJI “ŽMOGUS IR
PASAULIS ’ PARODA

KasmetlnėMontreallo Pa
saulinė’ Paroda ’’Žmogus ir
Pasaulis" /anksčiau - E xpo
'67/š.m.blržello!7 d. ir vėl
atidarė savo vartus. Paroda
truks Iki rugsėjo 6 d., Dar
bo Dienos. Q.pasitinkami dmų parkas LaRonde buvo atldarytas jau gegužės mė.i.
pradžioje ir ve tkė savaltga-

s£mcix
{ Mike Rutkauskas J
GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS

477-G Delmar Ave..

Pointe Claire.

p.Q. hbr

dymą. Programą išpildė Z .
Hals, o dabar kasdien.
Lapino
vadovaujamas Ginta
Įėjimas į parodą nemoka
ro
ansamblls:Montrealioglnmas/ į LaRonde reikia mo
tariečiai padainavo, pagrojo
kėti -valkams 25 c.,suau Programą tą
guslems-5O c./,bet įėjimui ir pašoko .
į pavllljopus reikia turėti dieną išpildė du kartus.Ka vizą. Vienadienė viza kai dangi sekmadienio oras buvo
nuoja 3, 50 dol. , sezonlnė-5 puikus, publikos teatre pri
dol. Todėl, kas turi laiko ir sirinko sausakimšlai ir kon
žada ten dažniau apsilanky certą sutiko entuziastingai.
ti, apsimoka įsigyti sezoninę Kai kitais metais ansamblis
nedalyvavo,
skųs damas is ,
vizą. Kas turi vlzą-į La
Ronde įleidžiamas nemoka kad vasaros metu negali su
rinkti visų dalyvių, tai šie
mai.
met
viskas pavyko puikiau
Šiais metais parodoje da
lyvauja šios valstybės;Aus - siai.
/Vėliau, vidury vasaros ,
trlja, Bulgarija, Čekoslova
kija, Graikija, Haiti, Indija, pasirodė ir glntariečiai iš
Kolumbija/ pirmą kartą iš Toronto, dalyvavę tarp kitų
pristatydami Miss
viso/, Marokas, Meksika , tautų,
Pakistanas, Persija/Iranas/, Vilnius iš Toronto ir pašokPrancūzija, Quebec’as, So - darni kelis šoklus. Red./.
Be ansamblių pasirodymų,
vietų Sąjunga ir ŠVelcarlja .
Nebe dalyvauja Jugoslavija ir teatre vyksta koncertai, Ir
des Natlons-Tautų
Kinija. Nedalyvauja ir Jung Place
tinės Amerikos Valstybės , Aikštėje vakarais taip pat
nes jų gražusis ir pat įspū - koncertuojama.
Kadangi
šie metai yra
dlngiauslas pavllijonas, tas
didysis ” burbulas ", beruo Olimpiniai metai, tai Ir pašiant darbininkams pataisy vllljonų pagrindinė tema yra
mus, š. m. gegužės mėn.2Od. sportas. Pvz., Austrija Iš sudegė Ir dabar teberiogso statė daug pavyzdžių iš šių
tik metaliniai griaučiai. Iš metų Žiemos Ollmpljados
kabos sako, kad pavllijonas Innsbrucke. Prancūzija daug
šiemet nebus atstatytas, bet dėmesio kreipta į . modernių
bus atidarytas kitais metais. laikų olimpinių žaidynių at
Be
išvardintų atskirų gaivintoją P lerre Coubertin.
valstybių pavtlljonų , ve Ikla Sovietų Sąjunga išstatė mo
keletas specialių paskirčių delius Ir planus XXTTPasau pavllljonų, pav., ginklų, erd llnės Sporto Ollmpljados,
vės/Strange, strange World/, kuri įvyksl98O m.Maskvoje.
jumoyo, gamtos apsaugos pi Kita dalis ekspėnatų skirta
late H jos, Vakar Dienos Kai Estijai. Iš lletuvlų-yra Iš melis, ir kitokių. Keli pavl - statyta Jono Mikėno skulptū
lijonal rodo mokslines fil ra Pirmoji Kregždė, Domi
mas, o apvalusis Quebec’o cėlės T ar ab 11 die n ės dvi gra
pavllijonas tebešoka garsųjį viūros įr Algio Zokaičlo
Walt Disney f Urną Canadrf67. medžio
skulptūra. Knygų
Atskirų tautybių pavl Ii jono tarpe parduodama ir lietu
šiemet
nėra, bet tautybės vių Poezijos Pavasaris rink
gali pasirodyti su savo an tinė.
sambliais
parodos teatre
Bevelk visuose pavlltjo Klostjue Internationale. Įėji nuošė rodomi su tuo kraštu
mas į tą teatrą nemokamas . surišti filmai ir skaidrės. O
Jau pasirodė keliolika ats-'l mokslinių filmų
pąvūljone
kirų tautų.
'rodomos Jacoiies Cousteau
Llep6s‘ & dl, setrfnadle iį, filmas Iš kelionių Į jūros
lietuviai turėjo savo paslro- dugną.

PADĖKA

m. liepos mien. 5 d. po ilgos ir sunkios ligos
mūsumylirtam vyrui, tėvui, seneliui ir uošviui
A. A. JONUI

PETRAUSKUI

mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir
pažįstamiems, pagerbusiems velionį, savo atsi lankymu bažnyčioje laidotuvių išvakarėse ir jį

palydejusiems į kapus.
Nuoširdžiai dėkojame ir visiems tiems, kurie
pareiškė mums užuojautą žodžiu ir raštu ir už
prašė šv. Mišias uŽ velionies vėlą.

Nuoširdi padėka Šv. K azimiero parapijos kle
bonui dr. F. Jucevičiui ir velionies broliui ku
nigui Antanui už atlaikytas šv. Mišias ir pasa
kytą gražu pamokslo.
LIŪDINTI ŽMONA, DUKTĖ,
ŽENTAS IR ANŪKE______ _

A^A Dr. JONUI ZULONUI mirus, žmona D el s in ą
ir sūnų Raimunda, gil iai užjaučia ir kertu
liūdi —
Vincė i r P ra na s
Gudzinskai

Ramovėnui R. SIMANIUKŠČIUI, jo tėveliui

Lietuvoje mirus, reiškiame jam nuoširdžią

užuojautą —
L. V.S- gos Ramovė,
M ontrealio Skyrius

Bulgarija Ir Čekoslovakija
atsivežė savus ansamblius Ir
jų pasirodymai vyksta prie
jųpavllljonų ar tarpt. teatre .
Turi ansamblius mekslkle člal, Indai Ir šveicarai.Pa
kistanas turi gyvačių tram dytoją Ir savus šokėjus.
Aikštyne veikla parodos paš
tas Ir bankas. Yra keli restoranal Ir daug užkandinių.
Pardavinėjami suvenyrai.
Ant. Bernotas

• Alfonsas ' Viskantas su
šeima buvo ’išvykę į Lietuvą
ir grįždami sustojo žmonos
tėviškėje Bulgarijoje.
Lietuvoje kurį laiką vie
šėjo Juozas Petrauskas Ir
Mykolas
Gudas. Juodvlejų
pasikalbėjimas su korės poidentu buvo patalpintas
Gimtajame Krašte.
• Susirgo Petras Vaupshas *
gydosiMontreal General Li
goninėje. Taipgi suslrguslK.
Valoekauskte nė.
LIETUVIŠKA RADIJO

PROGRAMA
RADIO

MONTREAL

1410

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ. NUO

11 iki 11,30 val.vak.

4AS

PROGRAMOS VEDĖJAS
Tel. 605-0370

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
LEO

10

NIEKO

L. Stankevičius, 1053 Albanai Cr., Duvernay, P.O.

DIDELĖ

RATNER, B. P. H. L. PH.

NEKAINUOJANTIS IR

NUOLAIDA

TEL. 669-8834

KAINU Lilei 60%) SIUNTINIAMS (.

GREITAS

PRISTATYMAS
268 0

TEL. 525-8971.

FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.Q.

VEIKIANTI

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

PAŠTO

ĮSTAIGA
e

7576 CENTRALE

-

-

LASALLE

365-0770

ĮVAIRIOS PROGOS

•
•
•

•

TEL.: 694-1037

o

Medžioęa suknelėms- Crimlenr, kostiumams ir Švarkams - žimtoprocentinė rėžis
- pusė kaino*.
Angįiiko medžiaga 100% vilnonė. Vijnone arba polyester*io- nuolaida iki 60%.
Skarelės vilnones, arba šilkines ir naujaisiais piešiniais.
Megztukai, golfui ir puloverinioi — didžiausias pasirinkimas specialiomis
kainomis.
Moterilki paltai • Dargano (art..fur) įvairaus dydžio tik $49.00.
V yri ik i megzti moflkiniai (konodižki) - pusė kainos. Taipgi, daugybe
kitu daiktu reikalingu Lietuvoje.

(MIKE NUTKAUSKAtl

PLAZA FINA
JĮ įf /• PARCEL SERVICE, 3891 St. Lowr.nc. Blvd.,
Montr.ol, P.O. H2W 1X9. T.l. 844 - 9 09 8.

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

Skubiai
išvalome
paimame,
pristatome

Highland Auto Body
-lę
? oi

611 Lafleur Avė., LaSmle. —

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. Šulinskas <5 Son, tel. 389 • 0571.

j

GUY
RICHARD
ROOFER---- COU VREUR
7725 George LaSalle

Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy
'Richard'* kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote

364-1470

, W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.
89 Orchaid Street, La Salle,P. Q.
Įvairi industrinė ir korrercinė statyba ir dažymas. Darbas
otlieĮtąmas sąžiningai ir prieinamomi s kainom! s.
- tel. 366-5237-

JUO Z A S G RA Ž Y S
Kailių siuvėjas
•

Siuvu ir parduodu

•

Taisau ir remodeliuoju

•

Vasaros laiko saugojimas
(Storage)'

6396 Bonnantvne Ave. Verdun, Montreal.

T<?l.

M. PHILIPPE IZZI
Prop.

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS

SKAMBINKITE -

766I-A CENTRALE
coin/ corner So ava 365-7146
495-90e AVĖ
coin / corner Bayne 365-1143

767-6183

Jettė & Frere Ltėe
Viskas moderniems nonoms !
Visi kiti vandentiekio ir
šildymo taisymai ir nauji
Įrengimai. Goziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandenstiekimo. Veltui įkainavimas.
Plumbing & Heoting kontroktoriu*.

140-2e AVENUE
366-0330
LASALLE,
1976.VIII. H

7

7 psl.
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N L REIKALAI
. NL laikraščio GEGUŽINĖ •
Įvyks rugpjūčio 22 d. F.
Skrulblo vasarvietėje.
Jau skelbėme
gegužinės
laiką liepos mėnesio prad, žloje, tad Ir dabar pakarto' tinai primename Ir prašome
' rezervuotls laiką šiai Išvy kai. JI yra tradicinė,kas
j met susilaukianti montreallečlų Ir Iš dalies ottavlšklų
bei apylinkių lietuvių dėmeslo-tad sekite skelbimą ’.
Į NL laikraščio atostogos
I praėjo gerai Ir linksmai o - 1

Nekantrauju kai neapsimokat
prenumeratą. Laikraštis

limpi n ėję dvasioje, kaip Ir
daugeliui montrealfečlų.
Vėl paslrodydaml su lalkraščlu, tikimės, kad Ir įplaukos bei prenumeratų ap
simokėjimai pagyvės.
Džiugu, kad laikraščio
bendradarbiai net daugiau,
negu paprastai, parašė atos
togų metu. Jiems dėkojant,
primename, kad jų rankraš
čiai, pagal galimybę, bus pa
talpinti, kad Ir vėlesniuose
numeriuose. NL.

NL LAIKRAŠČIO LEIDĖJAI KVIEČIA VISUS MONTREAr
LIEČIUS IR 0TTAWIECIUS IR APYLINKIŲ LIETUVIUS SU
PAŽĮSTAMAIS ATVYKTI I

GEGUŽINĘ.

KURI RUOŠIAMA PAS F. SKRUIBĮ, JO GRAŽIOJE
VASARVIETĖJE, Pointe Fortune, prie Ottawos upės,
rugpjūčio 22 d., sekmadieni.

QTTAvdf\

• P. Skruibit

r ortun

Vietovė pasiekiama va
žiuojant į Ottawa, Prava
žiavus Rigaud išsuktiįPointe Fortune
o privažiavus 17 kelią tučtuojau iŠsuk-\
ti i dešiną link Pointe Fortune.
.
Nuo Ottawos važiuojant i Montreali —
išsukti East Fortune ir paupiu pietų !
kryptimi važiuoti iki gegutine s.

17 - 20 _ 40

FlOflTHEfiL Į

Veiks muzika ir kiti svečiams pasitarnavimai !

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui
tik už $5.00 metams <
Prašome iškirpti ir prisiųsti

į

MONTREALYJE
skirtos lėšos filmui paruošti.
Filmavimas pradėtas pas p.p. Ta
mošaičius š.m. birželio mėnesį. Fil
mavimas, kuris yra reikalingas garso
arba pilnos aptarnos (crew), yra už
baigtas. Dar teks papildomai filmuo
ti apie pora šimtų pėdų, sukarpyti
bei redaguoti filmą ir parašyti ati
tinkama komentarą.
Reiškiu nuoširdžią padėką visiems,
prisidėjusiems prie šio kultūrinio
darbo: J. I’aukštaičiui. kun. dr. Pr.
• Gaidai, prel. dr J. Tadarauskui. N.
Kulpaviėienei, dr. M. Ramūnienei,
Anglijos ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenėms už rekomendacijas Ka
nados vyriausybei filmo reikalu; p.
p. Tamošaičiams ir Nagiams už rankf
Dr. Raymond ŠIMKUS, naujas medi rašėio (skripto) paruošimą, prof. R.
cinos daktaras Montrealyje.Moks - Vaštokui ir dr. M. Ramūnienei už
patarimus rankraščio reikalu; p.p.
lūs baigęs McGill universitete ir
Tamošaičiams, "Gyvatarui” bei jo
dirba St. Mary ligoninėje, kaip
chirurgas.
vadovei G. Breichmanicnei, Muziki-'
nei Stepo Kairio Grupei bei jos va
dovams už dalyvavimą filme; archit.
V. Petruliui už filmavimą ir ypač ge
FILMAS DŽIUGINS LIETUVIU rai techniškai paruoštas spalvas, jo
IR KANADIEČIU AKIS
padėjėjams Randolph Gaynor ir
Michael Macmillan; garso tvarkyto
1974 m. pavasarį pamačiau Otavo’
jai panelei Patricia Kipping. Ypač
je nuostabių dail. A. Tamošaitienės
dėkingi esame p.p. Tamošaičiams už
kilimų parodą. Kilo noras tas grožy
vaišingumą.
Ramūną Macdonald,
bes parodyti ir kitataučiams. Susita
direKtorė rėm su A. Tamošaitiene, kad aš pa
rašysiu straipsnį, kuris tiktų žurna
KONCERTAS-PIKNIKAS
lui "Arts Canada". Kai grįžau į HaANT
DAINAVOS EŽERO
lifaksą,
nusprendžiau
rašyti
ne
straipsnį, bet paruošti filmą, nes toje
KRANTU.
srityje jau porą metų buvau dirbusi.
Sekmadienį, rugpjūčio 22
Bandžiau pirmiausia gauti lėšų iš
d.rengiama
kelionė į Daina
"National Film Board". Šiai įstaigai
mano paruoštas rankraštis patiko.bet
vos ežero pakrantes,Mont
lėšų paskyrimas būtų užtrukęs porą
real lo Ansamblio GINTARO
metų. Tada bandžiau kitur. Susidarė
N. Škotijos būrelis lietuvių, kuris gimtinę. Po buvusio pasiro
mane išrinko pirmininke. Anksčiau
dymo Kanados gimtadienio
paruoštąjį rankraštį įteikiau Kana Iškilmėse bei koncertąvlmo
dos vyriausybei minėto būrelio var
du. Teko eiti per penkias komisijas. Man and His World Interna
Pagaliau po ištisų metų laukimo at tional Band Shell,glntarIe
ėjo atsakymas, įpareigojantis užbaig čiai koncertuos, Iškylaus Ir
to filmo teises atiduoti ne N. Škoti
jos lietuvių būreliui, o Kanados Lie plkntkaus Dainavos ežero atuvių Bendruomenei. Po to buvo pa- pyllrikėse.
Šv. Mišios bus

I

su virš nurodytu
prenumeratos
mokesčiu.

'Pavardė ir vardas)

PATAISYMAS: Nr.25 Icėdoįe Filmų
Pasaulyje — MėlynaPaukšte A.Gus taičio rašinio pabaigoje praleista:

, Ją gal pamatysi, gal ap-

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas
1440 rue Ste-Catherine Ouest
Suite 600

Tel: 866-8235, namų488-8528

DR. A. O. JAUGEL1ENŠ
Dantų gydytoja

— • —

1410 GUY STREET
SUITE 11 - 11
MONTREAL P.Q

S33O L‘Ai>o-»tio. Blvd.

MOHtMAL.

Tel. 932- 6662, namą 73? - 968 1.

T»L. 265-3536

Dr. A.S. Popieraitis
R.A., M.D.. C.M.. M.Se., L.M.C.C-, E.R.C.S.fc'

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

G

agnon

ROBERT GENDRON LPH...O.,

366-9742

7626 CENTRALE LASALLE
NUO 9 VAL. RYTO IKI

EĄST

BRO ADWAY • $O|jTH

SKRUIBIO VASARVIETĖJE
Pointe -Fortune,P. Q,
BUS ĮDOMIAI

X

[VAIRI

SU MUZIKA
Svečiai renkas
prie paruošto
stalo su savo
gėrimais ir
užkandžiais.

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE
Pontiac + Buick

MASS.

★ Astra

NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I ,
NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI,
IR SU IŠIMTIMI JUMS,,
PASITARNAUS I
‘
a UŽEIKITE I

ĮSITIKINKITE J

pasinaudokite i

GM

PASIKALBĖKITE SU
02127

Managariu

mum

_______ ISO OUSEKAS_________

Greitas ir tikslus patarnavimas!

montreal west automobile

Tel. Bus.: 722-3545

11 WESTMINSTER SOUTH

489-53Sh

(At the and o< Shartxooka Street West!,

Res.: 256-5355

PETRAS AD AMON IS
>

C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYB6 • GYVYBR

LEFEBVRE & ROBERT

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

@ Royal Trust
Atstovas J. Skučas,
6966 Tėrasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1.
Tel. 354-0360, namu 722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO
PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė - sklypai ir žeme)

TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Bout. Longelier, Montreal, P.O. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ, PADĖS JUMS
254-4566

GALVOJATE

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

• Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CRmiAIl

-4e AVENUE LASAU! 363-3887

|~7S43 eaNTRAU|

V. PĖTERAITIS

11 VAL. VAKARO

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

BOSTON,

su
it Mirė Leonas C
laukęs virš 70 m.
Išgyveno Kanadoje apie 50 m.
Paliko žmoną Marija. Kiti
giminės Lietuvoje.

rugpjūčio 15d, sekmadieųj,

PUBLISHERS OI- THE LITHUANIAN WEEKLY SINCE 1905

636

• Vytas Ptašlnskas dirba
n”vybės Apdraudos įstaigo
je. Perėjo dirbti į Nekllno jamo Turto Pirkimo-Parda
vimo Įstaigą Vincas Plečaltls. Netrukus pasirodę
skelbimai. Sėkmės »

GBGIJŽ1JVĖ

KUU.0-H.0A-

Soial Manager
i
(LiatuVit atstovas)

PUBLISHING
COMPANY
TEL. 268-3071

Neužmirškite pasiimti fo'
to aparatų.
P Povilaitis

MONTREALIO LIETUVIU ŽVEJOTOJŲ - MEDŽIOTOJU

LEONAS GURECKAS

Tel. 9^31 - 4 0 2 4

pharmacie

celebruojamos kun.J.Kubl-i
liaus 11 v. 30 prie Beržo
Kryžiaus.
Autobusas išvyksta 1O v.
ryto nuo Aušros Vartų baž
nyčios, o Iš Dalnavos-lO v.
vakare . GIntarIečiai prašo
mi atvjktl prie autobuso ne
vėliau 9 v.45 m.Kadangi ja
me turėtų būti užtenkamai
vietos, tautiečiai, kurie no
rėtų tą dieną praleisti Dai
navoje, prašomi keliauti kar
tu. Kelionės Išlaidos ten Ir
atgali3.Pranešti 737-8524 .

j

__________________________ i
čiuopsi, bet ji išskris kaip
nebuvusi ir liks gyvenimiš
ka realybė su paprastu
maistu, kl3tu darbu, kuo ma-,
tyki, yra bendras JAV ir So-‘
vietų Rus įjos filmas. Supran
tate gudrią apgaulę ? Ame
rikiečiai Ir pasaulis supras.
Vėl mCcoa valstybė bus So vletųRuslja, štai, kokius liuk
sus parodžiusi net Iš paties
Lenlngrado l Atsiprašome N1J

DR. V. GIRlŪNIENt
Dantų gydytoja

- 1 976 - SPALIO MENESIO 9-10 DIENOMIS

PRENUMERATA S 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

'Tikslus adresas)

I

ATIDARA

j

22-ji KANADOS LIETUVIŲ DIENA

360-4 888 (OKCORATION)

Į

/ Namų - 72 1-06 14*

PIRKTI

AR

PARDUOTI?

NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS
ADVOKATAS

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

NOTARAS

J. BERNOTAS,

B.A., B.C.L.

Suite 627, 3 Place Ville M»ie,
Montreal, Quebec H3B 2E3
Tel.(514)871-1430

D.N. BALT - BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.
445 Jean Talon .West. Suite 305,
Tel: 273-3442, 273^9 18 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 Namų 376-3781
A g e ntūra

veikia

nuo

1945 m.

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

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE-H4E 2A8,

Telefonas: 766 5827
MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
6.0%
Taupomąsias s-tas
8.25%
Terrain, ind. 1 met aras
9.5%
Terrain, ind. 2 metams
9.75%
10.0%
Terrain, ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir Liečia-1
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais lr penktadieniais nuo 12 Iki
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki .12.45 v. Sekmadieniais nedirbam*
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.
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DUODA PASKOLAS:
Asmenines
11.0%
Nekiln. turto
10.75%
Čekių kredito
12.0%
Investacines nuo 11.0%
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