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JIMMY CARTER GERALD FORD

FORDAS AR CARTER ?
31-oje Respublikonų kon

vencijos, vykusios Kansas 
City, pabaigoje,Re Romld 
Reagan, buvęs Kalifornijos 
gubernatorius, pralaimėjęs 
nominaciją į prezidentus 
prieš Gerald Ford, buvo pak
viestas tarti žodį. Jis pa
linkėjo Ford’ul sėkmės bū - 
Simuose rinkimuose, pa 
brėždamas, jog jo laimėji
mas būtų labai svarbus gy
ventojų JAV-se laisvių Iš
laikymui.

Prez.Ford’as savo žodžio 
pradžioje pareiškė, kad jis 
nekantriai laukia diskusijų, 

"kuriose galim būtų Išryš
kinti kokia laikysena valsty
bės reikalais yra jo, kokia 
jo oponento, Demolcratų par
tijos atstovo Jimmy Carter .

Spekuliacijos Ir spėlioji
mai nenurims Iki pat rinki - 
mų dienos, nes Carter, kad 
Ir mažai žinomas, sugebė
jo patraukti dėmesį Ir suža
dinti viltis gyventojų masė - 
se. Abiejų asmenybės Ir 
temperamentai bei pomėgiai 
yra skirtingi.

Š. KORĖJA ATSIPRAŠO
Du JAV karininkai, neutra

lioje zonoje tarp Šiaurės Ir 
■°fetų Korėjos bandė apkar
pyti medį, kuris užstojo ma- 
omumą. Jiedu buvo Š.korė

jiečių užpulti kirviais Ir nu
žudyti.

Š. Korėjos vyriausybė pa
siuntė raštą, apgailestaujan
ti šį įvykį Amerikos vy
riausybei. Rašte nebuvo pri
siimta atsakomybė už šias 
brutalias žmogžudystes, nei 
užtikrinta, kad tekių nelega
lių Inclndentų nepasikartos .

Protestuodama prieš šį 
įvykįjJAV valdžia sustiprino 
oro, jūrų Ir žemės kariuo
menės dalinius Pietų Korė
joje.

PAGIRIOJAMA. . .
Po blizgesio, šventiškos

nuotaDcos Ir llnksmyblų-gal- 
voeūpls neišvengiamai už -

gulė Olimpinį Komitetą: o- 
flclalus tyrinėjimas dėl ne - 
paprastai pakilusių šlopro- 
jekto'kalnų, prasidėjo.

Victor Goldbloom Ir R o - 
bert Bourassa tvirtina, kad 
pilnas tyrinėjimas Ollmpljn- 
dos knygų perbranglal kal
nuotų- arti 1 mH. doleriu 
Siūlo laikytis pradinio nuta
rimo Ir apsiriboti Partl: 
Quebecois Tyrimo Komisl r 
ja. Tačiau, svarstysią pas
kyrimą pilną laiką dirbančių 
tyrinėtojų, jeigu Komisija 
/12-kos asmenų/ to pareika
lautų.

DEGA MIŠKAI

A ngl lja te beke nč la nuo už
sitęsus los nepaprastos saus
ros, kokios nėra buvę per 
250 metų. Planuojama ra- 
clonuotl vandens naudojimą.

Sausrų pas3coje, Išsiplėtė 
miškų gaisrai. Šešiose pietų 
Anglijos Ir Wales srityse 
gaisrus gęsIna kariuomenė, 
gaisrininkai, savanoriai.

HAMILTONO "GYVATARAS" PASIRUOŠUS VYKTI Į V TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTI CHICAGO!E. Nuotraukoje - viduryje 
vadove G. Breichmaniene, jos deiinėje Irena Jokubynienė—pavaduotoja ir veteranų'grupės mokytoja. Šalia jos Jolanta jokuby- 
nait'e ir Anelė Kaminskaitė — jaunių grupės mokytojos. Akordeonistas Kazimieras Deksnys.

BENDRUOMENYBES»»>
LIETUVOS NACIONALINIO LIAUDIES FRONTO DEKLARACIJA

- VARDAN TOS LIETUVOS VIENYBE TEŽYDI -
Piliečiai: Lietuvos patriotai. 
Pirmyn, uz laisva Liaudies 
Lietuva.

Minint Pabaltijo tragedi
jos 36 metines,mes,Lietu
vos Patriotų Sąjunga /LPS/, 
Lietuvos Katalikų Susivieni
jimas /LKS/,Lietuvos Lais
vojo Demokratinio Jaunimo 
Sąjunga /LL DJS/kre Iplamės 
į pasaulį, IŠre tkšdaml pro
testą TSRS vyriausybei 
Maskvoje už lietuvių, latvių 
Ir estų tautų persekiojimą . 
1975 metų Helsinkio konfe - 
rencljos garsiosios tezės 
apie talką,laisvę,tautų bend
radarbiavimą ir demokrati
ją Ignoruojamos. Dar kartą 
turime visiems priminti,kad 
Stalino diktatūros epochoje 
TSRS oficialiai save vadinu
si ir vadinanti dabar laisvės 
Ir talkos Idėjų nešėja, 1940 
metais įvykdė brutalų agre
sijos aktą prieš Lietuvos, 
Latvijos Ir Estijos nepri
klausomybę. TSRS Ir fašis 
tinės Vokietijos tuometiniai 
politikieriai Ir vadeivos Mo
lotovas Ir Rlbbentropas 
slaptame suokalby nutarė 
likviduoti Pabaltijo valsty
bes Ir Išbraukė jas Iš Euro
pos žemėlapio. Trys mažos 
Pabaltijo šalys, suvereninės, 
neutralios 1940 metų biržely 
Raudonosios Armijos anek
suojamos . Propagandiniai 
Maskvos teiginiai, kad Lie
tuva " laisvai įstojo Į TSRS 
sudėtį, tai šlykštus melas , 
kuriam lietuvių tauta neti
kėjo tada Ir netiki dabar. 
Negalima nutylėti, kad Pa
baltijo aneksija buvo tyliai 
sankcionuota didžiųjų Vaka
rų Europos Valstybių ir A- 
merfleos. Vakarų valstybių 
propaganda apie tariamą Pa
baltijo nepripažinimą TSRS, 
tai tušti žodžiai, kuriems 
Ilgai tikėjo naivūs Lietuvos 
patriotai, šiandien ne suklai
dins mus. Mums gerai su
prantami jų Imperialistiniai 
siekiai /politiniai, mUltarl-

(Sis rastas redakcija pasiekė pri
vačiu bud u. P erspausdiname 
visiems susipažinti)

nlal, ekonominiai/ Ir nelTS 
RS, nei JAV negynė, negina 
Ir negins mūsų nacionalinių 
Interesų. Joms svarbu kiti 
dalykai-pasaulio pasidalini
mas į savo įtakos sferas . 
Visos didžiosios Imperialis
tinės valstybės yra, buvo Ir 
bus mažų tautų priešai Ir Iš 
jų nelaukime pagalbos, ne- 
apgaudlnėklme patys save 
laisvės atnešimo Iliuzijomis. 
Bet laikas, neužmirškime , 
dirba mūsų naudai. Laikas 
privertė pasaulio grobuonis 
paleisti kolonizuotas tautas. 
Jau bevelk visos buvusios 
kolonijos Afrikoje sukūrė 
valstybes, pažengė vieną 
žingsnį į prlekį-į valstybių - 
gumą /TSRS jas rėmė šioje
kovoje/. O mūsų klausimu ? 
TSRS velkė atvirkščiai. Mes 
buvome priversti padaryti 
du žingsnius atgal- prara- 

^dome nepriklausomybę, sa
vo valstybingumą Ir turime 
teisę jį atgauti. Ne tik kad 
turime, bet privalome, tai 
mūsų šventa pareiga Ir teis Ą 
todėl Išeinant Iš tarptautinės 
teisės pozicijų, Iš tiesos Ir 
humanizmo principų, Iš V. 
Lenino mokymo apie tautų 
teisę į laisvę, apsisprendi
mą Ir atsiskyrimą nuo 
metropolijos, mes šiandien 
reikalaujame :

1. Nutraukti Maskvos vy
riausybės kišimąsi į Pabal
tijo valstybių vidaus reika
lus, atsisakant visiems lai
kams nuo visų pretenzijų į 
Lietuvos, Latvijos, Estijos 
teritorijas, kurias de jure 
mes nelaikome TSRS dalimi.

2. Ryšium su tuo, kad 
įvykdyta TSR S agresija prieš 
savo kaimynus yra tarptau
tinės teisės pasmerkta, mes 
turime juridinę Ir moralinę 
teisę mums jėga primesto, 
taip vadinamo tarybinės so
cialistinės respublikos sta

tušo atsisakyti Ir visas TSRS 
Institucijas, kaip antlnaclo- 
nallnę bazę, anuliuojame.

3. Tautos vardu mes rei
kalaujame Iš TSRS vyriau
sybės naujtįlalsvų demokra
tinių rinkimų- plebiscito dėl 
visų Lietuvos TSR piliečių 
-lietuvių. Mes už (Išstojimą 
Iš TSRS sudėtles/tal garan
tuoja TSRS konstitucija/, už 
Liaudies Respublikos statu
są socialistinių valstybių 
sandraugoje. Nutraukti TSR 
jaunimo rekrutavlmą- ėmi
mą į Tarybinę Armiją Ir jo 
siuntimą įTSRS gilumą. Me s 
turime konstitucinę teisę 
tarnauti savo teritorijoje , 
savo nacionaliniuose jungi
niuose. Sugrąžinti visus ka
linius Ir tremtinius į savo 
kraštą, nes centrinė Mask
vos vyriausybė neturi jokios 
juridinės teisės represuotus 
laikyti už respublikos sienų

4. Mes reikalaujame na
cionalinių jaunimo organiza
cijų bei partijų,kurios šian
dien uždraustos, jų veikla 
pasireiškia tik nelegaliose 
formose. Visasąjunginė Le
nino . komunistinio jaunimo 
sąjunga mus nepatenkina. 
VLKJS svetima Ir primesta 
Iš viršaus, nieko bendro ne
turinti su lietuvių tautos 
dvasia Ir siekimais. Nepas- 
laptls.kad daugiau kaip pusė 
Lietuvos komjaunimo tiesio
giai ar netiesiogiai palaiko 
Idėjas, skelbiamas Lietuvos 
Laisvojo Demokratinio Jau
nimo Sąjungos / dabar dar 
nelegalios/,' o jos Idealai vi
siem žlnoml:-lalsv,ė, lygybė* 
brolybė, tautos vienybė Ir 
nacionalinės, suvereninės 
valstybės atstatymas. Lie
tuvos Komunistų partija, 
TSRS komunistų partijos pa
dalinys, ne nacionalinis, o te
ritorinis vienetas /Tegalimus 
įkvėpti didžiosioms perga
lėms, tuo labiau, kad ji ne
gynė Ir negina nacionalinius 
Interesus, už tai ji neturėjo 
Ir neturi visaliaudinio tautos 
pasitikėjimo, neskaitant ma
žumos žydlš-lletuvlškųjųko- 
laborantų, aktyviai dalyva

vusių Asmenybės Kulto lai
kais lietuvių tautos fiziniame 
Ir dvasiniame naikinime.

5. Vėl pranešam laisvam 
pasauliui apie lietuvių Inte
lektualų persekiojimą, nau
jus jaunų patriotų areštus Ir 
persekiojimus, apie repre
sijas Ir suvaržymus Lietu
vos Katalikų Bažnyčios dva - 
slnlrikų, tos dalies kunigų, 
kurie nenuėjo su pataikau
jančia tarybinei kulto admi
nistracijai bažnyčios hierar
chija, kartais skelbiančia a- 
ple tikinčiųjų laisves TSRS .

6. Reikalaujame grąžinti 
Lietuvos etnografines žemeą 
priskirtas Baltarusijos TSR , 
kur lietuviai neturi jokių są
lygų vystytį nacionalinę kul
tūrą. Laikas likviduoti taip 
vadinamąją Kaliningrado 
sritį, RSFSR koloniją, nieko 
bendro neturinčią su etno
grafine Rusija. /Rytprūsiai, 
kur gyveno lietuvių gentis 
prūsai, Istorijos bėgyje už -
kariauti vakarų riterių,pri
klauso prūsams. Čiabuvių, 
prūsų- vokiečių Išvijimas Iš 
gimtos žemės buvo neteisė
tas, įvykdytas svetimomis 
rankomis, Vokietijos Reichą 
nugalėjusios trljukės: TSRS, 
JAV .Ir Anglijos. Atkurti 
Mažąją Lietuvą, Prūsiją bū
simos Lietuvos valstybės ju
risdikcijoje supUna politine, 
ekonomine Ir kultūrine auto- Z -e
nomlja.

7. Panaikinti RSFSR įsta
tymus, veIklančlus (Lietuvos 
TSR teritorijoje,trukdančius 
kultūriniams ryšiams palai
kyti su užsieniu. Jokių apri
bojimų turistams, vietinių 
piliečių giminėms, at vyku-\ 
stems Iš vakarų ipasaullo> 
Drakoniški TSRS įstatymai, 
diskriminuojantieji lietuvius 
kaip naciją,kuriai uždraus - 
ta atstovauti pačiai sau už
sienyje, turi būti tuojau pat 
anuliuoti. Jokių apribojimu 
asmenims, norintiems emig
ruoti šeimų sujungimo tiks
lu. Laisvas turizmas Ir lais
va reemlgraclja lietuvių 
be jokių sąlygų Iš anksto.be 
represijų už jų, taip vadina
mą, antitarybinę praeitį, nes 
RSFSR įstatymai negali būti 
taikomi Lietuvos piliečiams.

-8. Mes skelblameblržello 
15- 18 dienas Nacionalinio 
Gedulo Dienomis. ** Visoje 
respublikoje siūlome Iškelti 
valstybines vėliavas per
rištas jtiodals raiščiais, pro
testo ženklan užTSRS Inva - 
zlją į Pabaltijį.

9. Liepos 21 dieną, dabar 
vadinamą Lietuvos TSR įkū
rimo švente, boikotuojame 
Ir vadiname ją tautinės Iš
davystės diena, neiname į 
marionetinės Lietuvos TSR 
vyriausybės organizuojamą 
demonstraciją Ir TSRS Ar
mijos garnizono paradą VU - 
nluje. Visoje respublikoje 
skelbiama tylos demonstra
cija, ’ kas re Ikštų mūsų pro
testą LTSR valątyblnel ad- 
mlnlstracljal, niekada ne
ri nktai lietuvių tautos laisvų 
rinkimų pagrindu.

(Nukelta i 8 psl.),
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l i Lietuvos i Si ai svirtim ą! Ii ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada'
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ŽEMES antologijos pa

sirodymo Išeivijoje. Jos 
Iniciatorius Ir redaktorlus- 
poetas Kazys Bradūnas. Be 
jo paties e Uių ŽEMĖJE buvo 

- atspausdinta dar keturių po
ezija: Juozo Kėkšto, Vytau
to Mačernio, Henriko Naglo 
Ir Alfonso Nykos- NU tūno . 
Išsamią įžangą šiai antolo
gijai parašė dr.Juozas Gir
nius.

Paprastai, mūsų Išeivijos 
laikraščių vedamuosiuose li
teratūrinių veikalų sukaktys 
neminimos. Popui tariau- 
organlzacljų, vlsuomenlnln - 
kų, politikierių Ir 1.1. Kol 
kas Ir mūsų žurnaluose ne - 
teko pastebėti bent žodį apie 
šią sukaktį. Mūsų kritikai / 
kurių liko tik saujelė, per
daug užsiėmę, ar susirūpi
nę gražbylystės problemo
mis. "Žemininkai" pasidarė 
lyg atgyventa etiketė,kuri 
prisegama šios antologijos 
dalyviams, net ne žinant ko
dėl Ir kokia jos prasmė, klek 
toksai apibendrinimas tiks - 
lūs Ir kokia yra tikroji jos 
įtaka mūsų Išeivijos poezi
jai.

Visi penki ŽEMĖS antolo
gijos dalyviai, Iš tiesų,la
bai skirtingi, bet jų antolo
gija lrz vėliau jų le Istle ji,LI
TERATŪROS LANKAI pada
rė didelę įtaką visai Išeivi
jos lietuvių literatūrai,kuri 
šiandien, po ketvirčio šimt
mečio, dar labiau aiški.

Kiekvieno antologijos da
lyvio kūrybą galima Ir rei
kia atskirai vertinti, nes jau 
ŽEMĖS pasirodymo metu 
buvo aiškus jų Individualiz

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

NETEISINGAS MASTAS

Ne visi, bet kai kurie vil
niečiai matuoja patriotizmą 
pagal tat, klek kas nekenčia 
lenkų. T as, kuris žarsto len
kams žodinę vltrlvollją, 
skaitosi geras lietuvis,© tas, 
kuris to nedaro, jau yra 
menkas lietuvis.

Žinoma, kad tai yra nai
vus mastas. Ne lietuviško 
būdo. Siauras Ir trumpare
giškas. Bet kokia neapykan- 
ta be t kam naikina patį žmo
gų. Daro jį ne tautos kovo
toju, bet ligoniu. Preziden
tas Fordas nesenai taip Iš- 
s Irę Išk ė apie ne apykantą t 
"Joks priešas mus nenuga
lės, nebent mės nešiosimės 
širdyje jam neapykantą".

Karo metu W.ChurchUl, 
reporterių paklaustas,kokiu 
būdu susidėjo su savo di
džiausiais priešais rusals- 
kumunlstals, atsakė, kad su
sidėtų su pačiu velniu* kad 
tik Anglija laimėtų karą.
2psl.

mas be akyvalzdaus poetinio 
be ndr avar dlkl lo.

Tačiau, šis kolektyvas 
LITERATŪROS LANKUOSE 
buvo sutelkęs bevelk visus 
jaunuosius \ Ir kūrybingus 
mūsų literatūros žmones I- 
še įvijoje ne į kokį nors 
siaurą sąjūdį, pagrįstą vie-, 
nokia ar kitokia pasaulėžiū
ra, bet į plačią Ir originalią 
mūsų kūrybinio žodžio gy
vasties manifestaciją. Nėra 
jokios abejonės,kad ŽEMĖS 
Ir LITERATŪROS LANKU 
plataus užsimojimo Ir kūry
binio entuziazmo jokia kita 
mūsų Išeivijos literatūros 
apraiška nėra atstojus l, pa
vadavusi ar pralenkusi. Jei 
kas norėtų šios sukakties 
proga Išskirti vie ną asme nį, 
nuo kurio priklausė Ir anto- 
logljds, Ir žurnalo sumany
mas bei tęsėjlmas, tai tasai 
žmogus yra, neabejotinai , 
Kazys Bradūnas, dabartinis 
Draugo kultūrinio /priedo 
redaktorius.

ŽEMĖS poetai/Išskyrus 
žuvusį Vytautą Mačernį /, 
tebekuria, kiekvieno jų pas
kutinis poetinis žodis nėra 
pasakytas, paskutinis jų į- 
kvėptas atskambis Iš jaunų
jų, re Ikla manyti, nėra ga - 
lutlnls. Todėl ši sukaktis 
tėra vienas kellaženklls jų 
kūryboje Ir gyvenlme.Šlan - 
dlen verta Ir prisiminti, Ir 
paminėti, kad štai , keli 
bežemiai poetai, 
prieš 25 metus ieškojo Ir 
rado savo ŽEMg.

Jonas Vakaris

Vienas vilnietis neperse
niausiai spaudoje nurodė^ 
kad mūsų tautos pats di
džiausias priešas yra lenkai. 
Jis užmiršo, kas šiandieną 
yra pavergęs Lietuvą, Šian
dieną didžiausias mūsų tau
tos priešas yra ne pats pa
vergtas lenkas, bet paver
gėjas rusas,prisidengęs ko
munizmo kauke.

Lenkija padarė didelių 
klaidų nuo Istorinių Iki jos 
žlugimo laįkų. E Inant jai ki
tokiu keliu, negu kitų tau
tų skriaudimu, šiandieną gal 
būt Europa būtų galėjusi at
rodyti kitaip. Besikėsindama 
paglemžti mūsų tautos gyvy
bę, atplėšdama bent)Vilnių 
Ir Vilniją, Lenkija pasėjo 
lietuvių širdyse gHų i nepa
sitikėjimą, bet vlstlek da
bar yra tokie laikai, kad būtų 
nesąmonė verkti Ir aima
nuoti prie pabertų žirnių. 
Reikia tuos žirnius surinkti 
nežiūrint,kas kaltas dėlto 
pabėrlmo. Kitaip mes Lie
tuvos laisvę tematyslme tiek

PANORAMA
KOLUMBIJOS LIETUVIŲ DIENOS BALANSAS

Liet. Dienos Rengimo Ko
mitetas Ir naujoji Valdyba 
atliko šluos darbus:

1. Specialiomis lentelėmis 
/žymenimis/ buvo pagerbti 
5LIetuvlų Katalikų Komiteto 
narįal /Garbės konsulas dr. 
Stasys Sirutis, kun. Nikode
mas gaidukas, kun. Stasys 
Matutis, kun. Dublnskas Ir 
kun. Mykolas Tamošiūnas/, 
kurie tarpininkavo tremtinių 
įsįkurdinimui prieš 25 me
tus.

2. Tarpe dviejų LB Val
dybų/Bogotos Ir Medelyno/, 
slaptame posėdyje, buvo Iš
sirinkta Kolumbijos Lietuvių 
Krašto Valdyba.

3. Su šventėn Iškviestu 
PLB atstovu Jonu Kavaliūnu 
26 jaunuoliai Išsikalbėjo lie
tuvių kalbos mokymosi bei 
savitarpinio kultūrinio bend
radarbiavimo klausimais , 
sąryšyje su Kolumbijos lie
tuvių prieauglio norais at- 
lletuvėtlbel Išlikti lietuviais.

4. Buvo Iškviestas .JAV 
lietuvių Jaunimo veikėjas 
Linas Kojelis IšLos Angeles, 
pasitarimams dėl lietuviškos 
bei kultūrinės ve įklos tarpe 
organizuotų jaunimo vienetų 
laisvame pasaulyje. Pasi
tarimo duomenys dar neži
nomi.

5. Buvo realizuota LIE
TUVIŠKU PAŠTO ŽENKLU 
PARODA, kurią suorganiza
vo odont. dr .Vladas Gaurlšas 
Iš savo paties pašto ženklų 
rinkinio nuo NeprIki.Lietu
vos laikų.

6. Glnos Gaurlšaltės Ini
ciatyva, buvo parodytos 
skaidrės Iš Kolumbijos lie
tuvių gyvenimo.

7. Dėka agr. Vacio Kęstu
čio Slotkaus buvo parodyta 
vaizdų / skaidrėse/ Iš da

Kolumbijos lietuviu Centro aikštelė —Plazuela Lituania ir koplyčia 
iš aikšteles pusės.

kiek savo ausis.
Gyve nlmas rodo vie ną alš 

kų dalyką. T ai, kad šląls lai
kais, gajausi laisvės kovoje 
yra lietuviai Ir lenkai. Gal 
tai yra didingos praeities 
žadinantis balsai. Gal nuo
voka, kad, jei kadalse...tal 
Lietuva Ir Lenkija galėjo 
nulemtlRytųEuropos politi
nį tautų gyve nlmą, tai kodėl 
tas ateityje negalėtų vėl pa r 
s Ikarottl. Lenkams. palengva 
prasiveria akys dėl praei
ties fatališkų klaidų. Dauge
lis jau dabar mato, kad be 
Vilniaus negalės būti stip
rios nei Lietuvos nei Lenki
jos. Kad lietuvis nėra 'kil
me lietuvis, bet tauta len- 
kas"-gente llthuanus natlo- 
ne polonus. Kad daug geriau 
bus visiems, jei lietuvis liks 
kaip buvęs atskiros tautos 
žmogus, besitvarkąs sava
rankiškai, laisvai. Tik tokių 
lietuvių Lietuva tegali būti 
stipri Ir net galinga, kaip tą 
įsrodė Istorinė praeitis. Ki
taip Lietuva nerims Ir laikui 

bartinės pavergtos Lietuvos, 
Iš turistams leidžiamų lan
kyti vietovių.

8. Kun. Myk. Tamošiūno 
pastangomis,parodoje taipgi 
buvo parodytos Čiurlionio 
paveikslų reprodukcijos Ir 
fotografijos Iš lietuvių kolo
nijos / Medelyne/ gyvenimo 
25-lų metų laike.

9. Kun. Nikodemo Saldūko 
dėta, suvažiavimas Išklausė 
įdomios paskaitos apie lie
tuvių gyvenimą Ir įsįkurdi
nimą Kolumbijoje. Gaila tik, 
kad Išsamioje paskaitoje 
nieko negirdėjome apie se - 
laziečių pastoracinį darbą 
su lietuviais jaunuoliais Ko- 
lumb-pinje.
10. Vietinė spauda- Ei Co- 

lomblano Vlernes 25 de Ju
nto de 1976-sąryšyje su Lie
tuvių Diena Ir Medelyno 300 
metų amžiaus sukaktimi,bu
vo plačiau paminėta ir pa
vergtoji Lietuva.

11. Pasirūpinta,kad Bogo - 
tos Ir Medelyno 26 jaunuoliai 
pagyventų stovykline nuotai
ka SĖJOS saleziečių ūkyje , 
siekiant atgaivos lietuviška
jai sielai savųjų stovyklos 
dalyvių V. K. Slotkaus, A. 
Mockąus, V. Vilelkto Ir kitų 
vadovybėje.

Dėl organizacinės patir
ties stokos Ir dėl per trum
po valdybos amžiaus, ne sus- 
pėjant tinkamai aptarti 
programos su visais koloni
jos nariais, rengėjai buvo 
priversti padaryti šias klai
das: _
1. Suvaąįiįvlmas Išsiskirstė 
nepalikę^: a/ jokių nutarimų 
bei režoUudjų ne tik Liet . 
Dienai atžymėti, bet Ir to
limesnei veiklai, b/joklų vii- 
č lų aps įjungus lo Kolumb įjos 
L tetųvių^ Jąunlmc? pastan
goms Išlaikyti lietuvybę Ir
-g, 

bėgant Lenkiją tik silpnins.
Lenkai lietuvius yra žiau

riai nuskriaudę, apvylę. Tai 
gali būti psichologinė prie
žastis, daranti lenkus labai 
draugiškais Išeivijos gyve
nime. Sąžinės priekaištas . 
Visais laikais jie stengėsi 
sulenkinti lietuvius, gi pa
vergtame Vilniaus krašte, 
kaip matome Iš knygos "Nu
žmogintieji", tą darė užmir
šę žmoniškumą. Deja to su
lenk ėjimo kaltė dalinai tenka 
Ir mums patiems lietuviams. 
Jogaila pirmas be reikalo 
puolė lenkams po kojų tais 
laikais, kada tam jokio rei
kalo nebuvo, nes tada Lietu
va buvo Ir didesnė Ir galin
gesnė. Po jo puolė Ir jo dva
ro elitas, Šluos pasekė kiti, 
godžiai griebėsi kultūros , 
visur nesulaikomai sklin
dančios Iš Romos.

Ta kultūra atėjo per len
kus. Laikui bėgant, pasida
rė taip, kad būti kultūringu 
reiškė būti lenku. Lenkai tai 
pasigavo, kaip gryną auksą . 
Adomas Mickevičius parodo, 
kaip toli buvo nueita šiuo 
klaidingu keliu. Pilsudskis 
tą dar sykį tik pakartojo, ga- 

tautlnę kultūrą. Tai yra,lt-| 
ko neaptartas senimo Inte" 
letuallnlų pajėgų patatkT- 
nlnkavlmas Ir darbui reika
lingų lėšų PASTOVAUS šal
tinio suradimas, c/jdklų nu
tarimų mūsų dvasinei pu
siausvyrai atgauti. Tai yra, 
liko nepagvtldentas senimo 
Ir jaunimo į lietuviškas pa
maldas nesilankymo klausi
mas, kurį kun. Myk.Tamo
šiūnas skaudžiai palietė per 
pamaldas, d/jokių užuominų 
dėl PLB Centro V-bos pas
kelbimo šluos 1976 metus 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Metals. Tai yra, liko nepri
simintas PLB spaudoje pas
kelbtasis prašymas šluos 
bažnyčios metus atžymėti 
susirinkimuose, minėjimuo
se, suvažiavimuose mūsų 
parapijų religinio atsinauji
nimo dvasioje, e/ jokių nu
tarimų Birželio Tragedijai 
atžymėti. Tai yra liko ne- 
pasįsakyta dėl 30.000 ne
kaltų patriotų lietuvių- su 
seneliais, valkais,llgonlmls 
Ištrėmimo aklinai užkaltuo
se gyvuliniuose vagonuose 
per Kauno stotį lygiai prieš 
35 metus.
2. PLB atstovas Jonas Ka
valiūnas Išvyko, nepravedęs 
jokių viešų diskusijų su se
nimui rūpimais klausimais . 
Panašiai įvyko Ir su prieš jį 
atsilankiusiais PLB pirm. 
Inž.Br. Nainiu, su J. E.Vysk. 
Brizgiu Ir kitais.
3. Liko neįteiktas 300 Metų 
Medelyno miesto žymuo 
miesto galvai, tame tarpe Ir 
speciali padėka Medelyno 
visuomenei už 50.000 pa
rašų Jaunimo Peticijai su 
PLB pirm. Br* Nainio prašu.
4. Liko neaptartas Kolum
bijos Lietuvių Krašto V-bos 
legalizavimo klausimas prie 
Kolumbijos saugumo įstaigų. 
Net pats K. K. V-bos sąstatas 
suvažiavimui nebuvo prista
tytas.
5. Dėl ne pasirūpinimo nuta
rimais Ir rezoliucijomis,su
važiavimas paliko tik prieš 
25- metus egzistavusio Lie
tuvių Katalikų Komiteto pa
gerbimo įspūdį Ir šiokią to
kią atmintį apie Kolumbijos 
Lietuvių Jaunimo apsįjungi
mą, nors rengėjai turėjo gal
voje 25 metų lietuvių būvimą 
Kolumbijoje atžymėti/ bet Ir 
čia neaps įžiūrėta, nes 25 m. 
sukaktis Medelyne buvo at
žymėta prieš du metu,t.y. 
1974 m. vasario mėn. ’./.

Peršasi Išvada,kad šiose 
klaidose nepasUIktumėm,bet 
Iš jų pasimekytumėm, kol 
gyvybė plaka.

Jonas Kasei lūnas

lutlnal s u ardydamas lietuvių 
lenkų santykius, kartu bū
damas priežastimi Lenkijos 
Iškilimo bei žlugimo.

Be to, lietuviai Irgi turi 
Ir silpnų ypatybių, Ir viena 
tekių yra nutautėjimas. Gal 
teisingai sakome, kad mūsų 
tautos dalį šule tikino lenkai, 
bet kuo galime pate Is luti šių 
laikų suanglėjimą Ir suame- 
rlkonėjlmą? Kuo galima pa
te Is Inti le ngval tar lamų 1 le - 
tuvlškų pavardžių keitimą į 
angliškas, kai anglai tik di
džiuojasi sunkiausiai tarla- 
mom tokiom pavardėm,kaip 
Dfefenbaker, Mohlnlkan, 
Knuckelberger Ir 1.1.

Galime kaltinti, Ir reiklaf 
kitas tautas dėl mūsų ne - 
laimių, bet senas lietuviškas 
posakis,kad kvailą Ir bažny
čioj stumdo, lieka Ir šiuo 
atveju teisingas. Stumdome 
nesutariame, pešlojame vie
nas kitą tuo metu, kai už 
darnumą, sugyvenimą, vie
ningumą turėtumėm paauko
ti visu savo ! asmeniškus 
kartulius, jei lokių vienaip 
ar kitaip atsiranda.'

Jokio pavojaus nebėra Iš' 
lenkų pusės mus be nutautin

ti. Nebegyvename viduram
žiais. Skaitom ės viena Iš 
šviesiausių tautų. Vilnius 
nebėra Ir nebebus Lenkijos . 
Ateityje didumas tautos dėl 
Išsivysčiusios technologijos 
nebeturės jokios persvaros 
kaip seniau. Kad Ir maža 
tauta, bet technologiškai pa
siruošusi, nebebus įveikia
ma be didelio pavojaus už
puolėjui. Laikas sėsti vi
soms pavergtoms tautams 
prie bendro stalo. Tik tekiu 
būdu bus Išsilaisvinta, kai 
tam ateis laikas. G tikrai a- 
telš, nes Rusija- Išpūstas 
balionas, toliau pūstis vargu 
begalės. Tik visi dirbdami, 
veikdami iš vien, galime tą 
lūs įjos sugriuvimo'valandą 
aaskublntl.

Laikas yra atėjęs padėt į 
šalį Vieni kitų matavimo 
mastus. Laikas dėl patrljo- 
tlškumo giliai pažvelgti ir į — 
save. Kalbėti patrljotlškal 
yra vienas dalykas, o gy
venti- kitas. Mūsų patrljo- 
tlzmo centrai šiais tautinė© 
kovos laikais yra bendruo
menė bei parapija. Šių vie
netų palaikymas savo veikla 
bei dalyvavimu yra būtinas 
kiekvienam norinčiam Išlik
ti patrįjotu. Iš čia eina Ir * ta 
jaunimo veikla, pasiekianti 
visą laisvą pasaulį. Jei mū
sų ten nebus, tai ir to jau
nimo veiklos ne bus-Ir lietu
vybė, jei Ir nemlrs-talmer- 
dės...

Naivus yra manymas; kad 
Vilnius Ir Vilnija labiausiai 
rūpi tik vilniečiams Ir kad 
tik vilniečiai dėl jų kovojo 
Ir tebekovoja. Vilnius’Ir 
Vilnija yra kiekvieno lietu
vio širdis, be kurios jte ne
būtų lietuvis. Šiandieną jau 
gerai žinome, kad Lietuva 
labai teisingai Ir gražiai 
tvarkė sugrįžusią sostinę 
visą kraštą. Visus gyvento
jus traktavo vienodai Ir tei
singai. Tik kultūringos tau
tos tegali tą padaryti. Todėl 
Vilnius atlletuvėjo gre Ičlau, 
negu kada tai Kaunas, Pa
nevėžys ar. Kėdainiai.

Lietuva savo didžiausius 
priešus, vokiečių sumuštus 
lenkus, priėmė nuoširdžiai, ( 
Ištiesdama pagalbos ranką į 
vargą įpuolus lems lenkams . 
Tuo būduLletuva parodė sa
vo aukštą krikščionišką kul
tūrą, pranešdama daugelį 
tautų. Ta Lietuva pati pir
moji parodė mums pavyzdį, 
kaip turime elgtis su lenkais. 
Jokio kerštavimo,tik tvirtai 
parodytą nusistatymą, kad 
dėl Vilniaus su lenkais jokių 
diskusijų nebegali būti, kaip 
negali būti diskusijų dėl 
žmogaus galvos ar širdies .

S.Šetkus, 
St. Catharines, Ont.

AČIŪ, IR NE. . .
NL skiltyse 1976.VTII.il d. 

30 nr., tilpo Ramūna Mac
donald praneš Imas -padėka 
" Filmas Džiugins Lietuvių 
Ir Kanadiečių Akis". Bend
rai imant, yra teigiamas Ir 
kultūringas reiškinys padė
koti prisidėjus lems kokiu 
nors svarbesniu įnašu į kul
tūrinę ar visuomeninę veik
lą. Šiuo atveju, tačiau,ka
dangi jokia prasme nebuvau 
įslpareIgojusI į minimo fil
mo/kur Is keitė savo temas/ 
skrlpto paruošimą, noriu 
patikslinti, kad man Ir ne - 
priklauso jokia padėka. Tuo 
metu mano buvimas daU. A. 
Ir A. Tamošaičių sodyboje 
buvo grynai asmeninio po
būdžio. Keli momentai fil
mavime atsirado tik dali. A s 
Tamošaitienei paprašius, 
kad | besimokinus gobelenų 
audimo, parodyčiau, kartu K 
su kita mokine , kaip tas dar
bas vyksta.

Birutė Nagienė 
Montreal, P.Q.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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FILMU R^SAUIXJE **2*r***r
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LIETUVAITES FILMU PASAULYJE

Apie kai kurias lietuvaites 
filmuose* jau esu skelbęs 
Šiame rašinėlyje tebus pa
skiros užuominos, jokiu bū
du ne pUnos žinios apie kai 
kurias lietuvaites f Ūmų pa
saulyje. Apie šias Ir kitas 
lietuvaites reikia surankioti 
įvairių asmenų atspausdin
tus pranešimais. Didesniems 
darbams talka yra naudinga.

"Lietuvių Dienų" žurna
las 1952 m. spalio mėnesio 
numeryje paskelbė : Ruth 
Roman tikras vardas yra 
Rūta Romanaltė, gimė Bos
tone prieš 29 metus. Daly
vavo f Ūmuose "T he Window", 
" The Champion ". Po to 
Warner Bros, su ja sudarė 
7 metams sutartį Ir tuo lai
ku per pirmus tris metus ji 
dalyvavo 11 f Ūmų, tarp kurių 
"Beyond the Foster", "Mara 
Maru" Ir kt. JI yra Ištekė
jusi už radlo-televlzljos tur
tuolio Mortimer Hali".

Prieš eūę metų Toronto 
" Star Weekly " rašė /pra
nešėjas nesiteikė duoti da
tos/ apie Ruth Roman,kad ji 
yra gimusi vargingoje lietu
vių še tmoje.

> Žurnalas "Theatre Arts" 
1960 m. balandžio mėn. nu
meryje pa skelbė gražią Ruth 
Roman nuotrauką parašyda
mi, kad ji yra Čikagos ge
riausia metų aktorė. Taip 
nubalsavo 1959-talslals me
tais Sarah Slddons Society 
už jos valdybą "Two for the 
Seesaw". Organizacija pa
sivadinusi pagerbimui po
nios Slddons, nuostabios 
XV111 a. aktorės..

Mary Aldon yra vaidinusi 
su Gary Cooper filme 
"Distant Drums", "Savan
nah". JI gimusi Toronte,Ont. 
Kanado'je. Ar Kanados lie
tuviai negalėtų pasikalbėti 

, su ja, paskelbti gerai ūlust- 
ruotą rašinį ?

Jean Grąžte yra buvusi 
f ūmų šokėja. "Kalifornijos 
Lietuvis" 1946 m. birželio 

' mėn. rašė : " Miss Jean 
Gražls, a movie dancer. She 
married a Lithuanian Real 
Estate Broker, Joe Slinkis". 
Yra nuotrauka.

Sao Paulo, BrazŪljoje, 
lietuvaitė Regina Norkaltė, 
kylanti BrazŪljos f Ūmų 
žvaigždė, dalyvaujanti fū
muose Reginos-Lauros var
du. Iš "Lietuvių Dlenos"1953 
m. vasario mėn. numeryje, 
yra jos nuotrauka.

Florence Korsak -Korsa
kaitė Iš Los Angeles, Callf. 
kaip dainininkė dalyvavo 2Oth 
Century Fox f Ūme "Tonight 
We Sing" su E. Pinza. Žinu
tė Ir jos nuotrauka Iš to fŪ- 
mo paskelbta "Lietuvių Die
nų" žurnale 1953 m. gegužės 
mėnesio numeryje.

Pasaulinio garso solistė, 
lyrinis sopranas, LŪlja Šu
kytė /LŪllan Shukte/, gimu
si 1942 metate VŪnluje, yra 
žinoma aukščiausiuose mu
zikiniuose'sostuose* E uropo- 
je Ir Amerikoje. Pirmaeilė 
pasaulio žymiausių operų 
solistė. Jos pelnytas Iškūl- 
mas anksčiau ar vėliau bus 
atžymėtas f ūmuose.

Dee Sharon, kylanti TV Ir 
kino artistė Hollywoočte,yra 
lietuvaitė. Jos tikroji pavar
dė yra ‘Dolores Brasas /Iš 
Los Angeles parapijos laik
raštėlio " Lietuvių Žinios" 
1958 m. Nrt2/.

Rūta KŪmonytė -Leę Či
kagoje. Ilgesniame J. M. 
straipsnyje "Laisvoji Lie
tuva" (Nr. 5, 1958 m. kovo 
mėn. 14 d. paskelbė: "Rūta 
Lee -KŪmonytė, kalbėdama 
lietuviškai, kad Ir daro klek 
gramatikos klaidų ir retkar
čiais įmaišo vieną kitą žodį 
1976.VIII.25 

angliškai, betgi lietuviškus 
žodžius Ištaria teisingai Ir 
aiškiai su dzūkiškos tarmės 
priemaišomis. Prigimtas 
dzūkiškas nuoširdumas ne
paslepiamai atsispindėjo jos 
kontakte su publika Ir gavosi 
įspūdis,kad aktorė sau stip
rybę semia Ir realaus gyve
nimo, kad neleidžia jai nu
tolti Ir šitas klausytoju ver
čia tikėti tuo, kuo aktorė 
tiki Ir ką jaučia. "Aš dar 
nesu pasiekusi savo karje
ros aukštumų, bet savo darbą 
myliu, lygiai kaip savo tėvų 
kraštą. Ir aš dėslu visas 
pastangas tas aukštumas pa
siekti ne vien savo malonu
mui, bet lietuvio Ir savo tau
tos garbei ", - skambėjo Iš 
jos lūpų.

Kad šitas jos pareiškimas 
būtų ne vien gražių žodžių 
pynė, bet Ir tyros lietuviš
kos širdies giesmė, teko 
įsitikinti klek vfllau, kai 
gerbiamoji aktorė skaitė 
Juozo Tysllavos poemą, Iš
traukdama ašarą klausyto
jui Ir pati sus įjaudindama 
Iki galimų susijaudinimo ri
bų, kurias atžymėjo per 
skruostus rėdėdamos aša
ros. Tą jos skaitytą Tys- 
llavos poemą girdėjau Los 
Angeles Ir- ašaros riedėjo 
ne vienam.

Stasė Semėnienė "Draugo" 
Moterų Gyvenimas.skyriuje 
1961 m. balandžio mėn. 8 d. 
antrašte "KŪmonytė gauna 
1OO laiškių į savaitę" rašė: 
" Visi didieji amerikiečių 
dienraščiai Čikagoje dideliu 
susidomėjimu Informavo 
skaitytojus apie kino akto
rės, lietuvaitės Rūtos - Kū
mo nytės atvykimą į Čikagą 
dalyvauti kovo 23 d. fūmo 
"Operation E Ichman" prem
jeroje Woods kino teatre, 
pačioje didmiesčio širdyje.

Jos nuotraukos mirgėjo 
plačiai skaitomoje spaudoje 
paminint, kad ji vaidina 
svarbiausią moterišką rolę’ 
Ir ji buvo vadinama "Hol
lywood© žvaigžde ", fūmų 
aktore, "glamour girl" ir 
kitais žinomais,artistes ly
dinčiais epitetais.

Ilgokame rašinyje buvo 
daug duomenų apie Rūtą, o 
taip pat Ir klausimų, kurių 
vienas buvo toks • "Ką galė
tumėte pasakyti apie savo 
vaidmenį f Ūme ?"

" Vaidinu E Ichmano mer
giną, kurių jis turėjo net 
apie penkiolika. F Ūme rodo
ma tik viena. Mane palaips
niui sendina fūme, metams 
bėgant".

Sofija Oželytė - N all va l- 
kienė puikiai savo fūmlnę 
rolę atliko Argentinoje pa
gamintame fūme ’Rlo Aba- 
jo " /Pavandeniu/. Direkto
rius Enrique Dawl. Pagamin
ta salose Iblcuy, pagal bu
vusio Argentinos prezidento 
sūnaus Laborlo Justo veika
lą.

Apie tą fūmą vertingą 
straipsnį paskelbė "Argen
tinos Lietuvių Balsas" Nr. 
1142, 1960 m.rugplūčlo mėn. 
4 d. Pasirašė Santanlškls.

Ištraukos : "Pirmieji atei
viai, įslkūrlantlejl tose sa
lose, yra lietuviai. Jie kerta 
piktžoles, kasa griovius, sta
tosi namelius.’ ’Ei Lltuano" 
/A ndr lūs R ama nauskas/tam - 
pa pavyzdžiu, kaip per sunkų 
darbą Ir pasiaukojimą pra
kertami langai į clvŪlzaClją 
Ir žmoniškai įsįkuriama dy
kumose".

Puikiai vaidina, be S. Ože
lytės -’Nallvalklenės, Lidija 
Aušra Nallvatkaltė. Filme 
girdisi lietuviškos muzikos 
garsai ; Vytauto Clbavlčlaus 
akordeonas. Pietaujant po

mas Iš Burmos " Ir " Pietų 
jūros perlas". Po to didesnė 
Ir turtinges nė Metro- Gold- 
vln - Mayer studija jai pa
siūlė sutartį, norėdama pa
veržti Lizą Iš Paramount".

Latvių rašytojas Ir žur
nalistas Anšlavs E gi lt te lie
tuvaitėmis Ir lietuviais fū
muose domisi nei klek ne 
mažiau, kaip patys lietuviai. 
Ką naujo ir lietuviško at
radęs, tuojau praneša man, 
Ir mudu, kaip du broliukai 
svyruonėliai, Ūgal negalime 
atitolti nuo tokių temų.

Apie L Ižą Montell-Montvl- 
laltę Ir Rūtą KŪmonytę-Lee 
jis paskelbė Ištisą skyrelį 
savo puikioje knygoje apie 
Hollywoodą"LIelals memals" 
/Didyste nebylys/ , išl." 1972 
metais. Tenai joms skiria
me. net septyni puslapiai 
/ 182 - 188 psl/. Be Anšlavs 
E giIčlo raštų apie lietuvai
tes, lietuvius Hollywoode 
negallbūtl parašyta pūnesnė 
lietuviško fūmo Istorija.

Kaip pranešė J. Kaributas 
" Draugo " Nr. 134, 1957 m. 
birželio mėn. 8 d. Liza Mon
tell yra vaidinusi fūmuose: 
Jump Into HeU/su Jack Šer
nu/, Pearl of The South Pa
cific, Finger Man, Daddy 
Longlegs, World without 
End, Gaby, WŪd Dakotas, 
Naked Paradise, Shark Reef, 
Ten Thousand Bedrooms.

Joanna Šimkutė -Johanna 
Shlmkus . ’•> T ėvtšk ės Ž Ibu- 
rlal ’’ Nr. 8, 1968 m. vasario 
mėn. 22 d. laidoje antrašte 
"Lietuvaitė - fūmii artistė", 
rašė, kad ji yra 24 m. am
žiaus, gimusi Halifax, Kana
doje, augusi Montrealyje. 
Išvykusi Prancūzljon. Ją 
kritikai labai gerai įvertino 
fūme " Tante Zita ". P/z. 
žurnalas "L’E press"19‘38m. 
1.15 - 21 d. laidoje ją aukštai 
įvertino.

K. Baronas "Dirvos" 
1968,111.8 d. laidoje paskel
bė nuotrauką Iš Weekend 
žurnalo su Šimkutę Ir Ri
chard Burton. Rašoma, kad 
ji nesenai buvo nuskridusi 
Iš Paryžiaus į Sardiniją,kur 
fūme " The MŪk Train 
Doesn’t stop“ji vaidino Eliza
beth Taylor sekretorę.

Lietuviškame, fūmų pi- 
saulyje keletą metų ryškiau 
reiškėsi rašytoja Alė Rūta, 
priklausiusi pagrtndinėms- 
užstenlo spaudos orgaiiza- 
sljoms Hollywodde, nemažai 
vertingų recenzijų^ rašinių 
paskelbusi įvairioje lietu
viško ja spaudoje. Tikėkime-, 
ji dar daug pasidarbuos lie
tuviškame fūmų pasaulyje.

grynu dangumi, girdisi "Daug 
daug dainelių..."

Daugelis stebisi, kaip sa- 
llečlal taip gerai vaidina. 
Ponia Nallvatklenė yra mo
kytoja, kelis metus studi
javusi Vytauto Didžiojo Uni
versitete Kaune. Ramanaus
kas dirbo Lietuvos Pasiun
tinybėje prie mln. Dr. Šau
lio. Ant jų pečių Ir ant švie
siaplaukės mokinės Nallval
ka lt ės daugiausia rėmėsi 
kūrlblngų lietuvių atstovavi
mas.

La Naclon, La Prensa, 
Clarln, El Mundo, Notlclas 
Graflcas, La Razln. Crltl- 
ca Ir kiti Argentinos dien
raščiai Ir žurnalai labai pla
čiomis recenzijomis ap
žvelgia "Rlo Abajo" fūmą, 
pagarbiai suminėdami salo
se įsikūrusių Argentinos 
lietuvių vardą".

Prie straipsnio yra And
riaus Ramanausko nuotrauka 
Iš to “fūmo. FŪmas " Rlo 
Abajo" yra laimėjęs Argen
tinos Švietimo Ministerijos 
premija $ 1. 200. OOO / ar
gentiniečių valiuta/.

Janina Mathews, solistės 
Juodytės dukrelė, vaidino 
Broadway Bert Wheeler 
teatre pagrindinę Curley ro
lę. Daugelį kartų paminėta 
lietuvių, amerikiečių spau
doje. Jos nuotrauką paskel
bė "Life" žurnalas 1969 m. 
birželio 13 d. laidoje. Ar ji 
yra dalyvavusi f ūmuose ?

Liza MontvŪaltė -Monte- 
11a bene pirmiausia sutikta 
latvio Anšlavs E gi ičlo, kurio 
buvo paskelbtas rašinys 
laikraštyje "Australia Lat- 
vlette " 1956 m. Nr. 327. 
" Nepriklausomos Lietuvos" 
Nr. 47, 1956. XI. 28 d. sant
raukoje skaitome:"Liza yra 
gimusi Varšuvoje, Icur Iš 
Lietuvos persikėlė jos tė
vai. Jos tikroji pavardė yra 
MontvŪaltė. MontvŪų šeima 
atkeliavo Iš Europos kaip 
DP kr pirmiausia apsistojo 
New Yorke.Montvūams vls- 
tlek ne kažin kaip sekėsi Ir 
jie išvyko toliau - Į Pietų 
Ameriką, į Peru sostinę Li
mą.

Lizos Monte Įlos svajonė
se - fūmų artistės gyveni
mas buvo vienas Iš didžiau
sių daljkų.Ir Limoje jai pa
vykę dalyvauti keliuose Peru 
filmuose. Amerikiečių " ta
lentų medžiotojai", kuriuos 
studijos samdo visuose pa
saulio kraštuose, pastebėję 
ją, atvežę bandymui į Para
mount studiją Hollywoode 
Per 1O mėnesių ji gavo du 
šalutinius vaidmenis spal
votuose fūmuose :" Pabėgl-

MUSU DARBŠTIEJI
ŽMONES
Tai buvo, berods, pirma 

sis- naujai į Torontą atvy
kusių lietuvių piknikas. Jis 
įvyko OakvŪlėje, A. Fren- 
zelio ūkyje. Į tą pikniką Iš 
Toronto dauguma tautiečių 
važiavo keleiviniu autobusu. 
Atvažiavo keletas tautiečių 
Ir su savom mašinom. Bet 
tuomet jie buvo tokie negau
sūs,kad skalčlavosl ant vie
nos rankos pirštų...

Jaukioje gamtos aplinkoje , 
jauno miškelio prieglobstyje, 
tautiečiai gražiai leldolalką 
Vieni šnekučiavosi, kiti 
vaikštinėjo po krūmus, o 
tretį šoko tam reikalui spe
cialiai įrengtoje aikštelėje . 
Visiems įsisiūbavus į aukš
tesnių polėkių linksmybes , 
Balys Rukša paskaitė savo 
eūėraščlų. Taip atrodė, kad 
pas visus susirinkusius vy
ravo geriausios nuotaikos . 
Tuo pačiu mezgėsi naujos 
pažintys. Ankstyvesnieji at

eiviai kalbėjosi, nuoširdžiai 
ąlšklno naujokams kanadlš - 
kus papročius Ir čia rengia
mų piknikų reikšmę. Kai 
kuriuos svečius neramino tik 
neseniai prasidėjęs Korėjos 
karas. Tai buvo 1950 metų 
vasara.

Toliau nuo šoklų aikšte
lės, už tirštesnių krūmų, o- 
peravo bufetas. Ten buvo 
galima nusipirkti ką nors 
užkąsti ir atsigerti. Tą bu - 
fetą aptarnavo geros Išvaiz
dos, vidutinio amžiaus vyras. 
Savuoju paslaugumu ir mo 
kėjlmu užkalbinti apie pre
kystalį beslbūr lančlus, pada
vėjas atkreipė teigiamą sve
čių dėmesį. Pasiteiravus a- 
pfe šį mandagų Ir taip su
maniai sekmadienio popie
tės prekybą vedantį tautietį, 
paaiškėjo,kad jis ankstyves
nės kartos ateivis Viktoras 
DagŪls. O dar vėliau paaiš
kėjo, kadDagŪte buvo vienas

Iš darbščiausių Toronto ko
lonijos visuomenininkų ir 
spaudos žmonių. Jo suma
numo Ir pastangų dėka 1941 
m. Toronte pas įrodė pirma
sis Kanados lietuvių laik
raštis 'Nepriklausoms Lie
tuvai

Viktoras DagŪls į Kanadą 
atvyko 1926 metate. Kaip ir 
visi ano meto imigrantai, jis 
pateko į sunkią, čia buvusią 
ekonominę būklę. Kurį laiką 
praleidęs Vakarinėje Kana
doje, padirbęs ūkyje, DagŪls 

' persikėlė į Torontą.
Atvjkęs Torontan, rado a- 

pie 1OO lietuvių. Jaunam vy
rui, neseniai atvykus iš ža
liosios Lietuvos, pasidarba
vus klek ūkyje Ir staiga at
siradus dideliame mieste, 
buvo nepaprastas patyrimas. 
Apleidus savo tėviškę, išvy
kus į platų pasaulį laimės 
Ieškoti, pabuvojus nepap
rastai įkyrėjus toje vienumo
je Vakaruose, čia jis staiga 
atsirado gausingame tautie
čių tarpe. Buvo nepaprastai 
malonu,kad dabar buvo ga
lima susitikti su savais tau
tiečiais, su jais pabendrauti, 
pasikalbėti. O vėliau, kada 
sekančiais metate / 1927 - 
1928/ į Torontą pradėjo at
vykti daūglau lietuvių, Da- 
gūls pasinėrė į visuomeninę 
ir kultūrinę veiklą.

Jau 1928 iru , talkininkau
jant Kruzlnalčlul, jie išleido 
rotatorium spausdintą Ka
nados Lietuvį* Šio laikraš
tuko pasirodė 8 numeriai.

Turint tokius darbščius 
žmones,kaip Viktoras Dagi
lis, Ona Indrei ten ė, Jonas ir 
Merija Yokūbynat, Albertas 
Frenzells, buvo suorgani
zuotas bendradarbiij būre
lis, kurte susitaręs su Nau
jienų dienraščiu, palaikė 
nuolatinį Kanados Lietuvių 
skyrių, kiekvienos savaitės 
trečiadienio numeryje.

Nepasitenkindamas vten 
tik organizacine ir visuome
nine veikla, DagŪls dalyva
vo Toronto vaidintojų būre
lyje ir Pr.Motiejūno vado
vaujamame chore.

.Jau Iš ankščiau Dagūlo 
puoselėta svajonė turėti sa
vą ir pastovų lietuvišką 
laikraštį Kanadoje, tapo tik
rove." Pasitaręs su bendra
minčiais K.Bure Ir P.Kund-

■* +*♦>-**» ■.********•**********************************•*********  
į VOKIETIJOJE MIRĘ LIETUVIAI Į 
****** ;» .»*************************************•£»******,

Jurgis MŪerte, gimęs 
1909 m. vasario man. 25 d. 
Putok ši tuose .Tauragės apsk. 
po sunkios ir varginančios 
ligos nąlrė 1976 m. birželio 
mėn. 1O d.

Į Vokietiją atvyko su tė
vais, broliais ir sesute 1941 
m. ir gyveno repatriantų 
stovyklose Mecklenbur- 
ge, Hammelburge Bavari
joje, kol 1943 m. apsigyveno 
Backnange. Buvo darbštus, 
pareigingas ir draugiškas ir 
aukštai vertinamas savo 
firmos vadovybės Fritz Hau
ser A. G., kur išdirbo 32 
metus. Į pensiją išėjo 1975 
metate.Palaidotas Backnan- 
go miesto kapinėse. Laido - 
jtmo apeigas atliko kun.Ur-* 
sula von Coffrane ir lietuvių 
evangelikų liuteronų kunigas

Viliaus f e taniau s laidotuvių, melu. , Maldas skaito Kun.ąiattonas r.
Skėrys, jo kairėje maj.l. Valiūnas ir k t.

3 psl.

V iktoras Dagili <• su žmona per vie- 
z;cĮ \L spaudos balių 'Toronte.

rotu, pradžioje labai kukliai, 
išleido pirmąjįNeprįklauso
mos Lietuvos "numerį. Dagi
lio bute buvo viskas redak
cija,administracija ir spaus
tuvė. Nors pati pradžia buvo . 
sunki, bet svarbiausia, kad 
padarytas pirmasis žings
nis. Buvo \ įgyvendinta puo
selėta svajonė turėti savą, 
reguliariai išeinantį laik
raštį. Tas pasiryžėlių užsi
mojimas ne tik praturtl - 
no gausėjančios kolonijos 
gyvenimą, paskatino visuo
meninę veiklą, bet tvirčiau 
subūrė dideliame mieste 
grupelę lietuvių.

Kalbant apie savo spau
dos pirmuosius žingsnius 
Kanados lietuviškame gyve
nime, Viktorą DagŪį tenka 
laikyti svarbiausiu tos idė- . 
jos pradininku. Jis buvo 
toks asmuo,kurte anais sun
kiate krizės laikais nepasi
metė. Jis išdrįso visiškai 
naujam ir nlekeno nebandy
tam žingsniui. Ir DagŪls tą 
atliko tokiu laiku,kada anų 
dienų perspektyvoje svar
biausias ateivio ne tik noras, 
bet Ir reikalas buvo susiras
ti įmanomesnį darbą. O ne - 
gavus darbo,reikėjo paminti 
vteą žmogišką savigarbą ir 
stoti eilėn prie anuometinių, 
taip vadinamų,viešų virtu- 
vlų, kad gautų dubenėlį sriu
bos. Tuo tarpu DagŪls, ne
žiūrint anų metų sunkios los 
padėties, pajėgė IškŪtt. Jis 
pasiryžo ir sugebėjo eiti iš- 
kūluoju keliu, kurte įsibrė
žė mūsų istorijoje.Jis įvyk
dė tokią svajonę, kuri savo 
spinduliuojančia apimtim / 
švies, kol Kanadoje bus lie
tuvių,Ir kol gyvuos jo įsteig
tas laikraštis.

Š. Pranckūnas

diakonas Fr.Skėrys iš Man- 
nhelmo. Prie kapo atslsvel- 
klnlrpo žodį tarė f ii mos 
Hauser atstovas ir krikš
čionių bendruomenės atsto
vas, kurte padėjo po vaini
ką. Be to kalbą pasakė kun. 
diakonas Fr. Skėrys. Velio
nis paliko liūdinčius žmoną 
Gertrūdą, seserį, brolius su 
šeimomis bet artimuosius.

VŪlus Pelanlus mirė ge
gužės 19 d. apskrities ligo
ninėje Schwetzlngene. Jis 
buvo gimęs 1925 m.sausio 1 
dieną Biržuose.

Velionis savo 'gyvenime 
niekada nesirgo ir savo’už- 
duoto darbo niekada neap
leido. Paskutinėmis dienomis 
sunkiai sirgo, bet dėl savo 
ligos niekam nesiskundė.

(Nukeltaį 5 psl.),
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ŽEMĖ. Naujosios Lietuvių 
Poezijos Antologija. Reda
gavo Kazys Bradūnas. Įvadą 
parašė Juozas Girnius.

išleido Lietuvių Dienos 
Los Angeles 1951 metais . 
Aplanką plešėKazys Janulis.
xŠi sukaktuvinė knyga Lle- 

slrodžlusl prieš 25 metus , 
L le tuvių E dctklope dljoje yra 
taip apibūdinama;

JAV 1951 išleista manlfes- 
taclnė vad. žemlnlnkų-lankl- 
nlnkų kartos poezijos anto
logija. Dalyviai ; Juozas 
Kėkštas, Kazys Bradūnas , 
Alfonsas Nyka-Nlliūnas, Vy
tautas Mačernis / pomirtinė 
poezija/ Ir Henrikas Nagys . 
Žemėapjungėkaro Ir okupa
cijų metais susiformavusios 
poetų generacijos atstovus; 
iš jos vėliau išsivystė Lite
ratūros Lankų žurnalas . 
Plačiame įvade filosofas 
Juozas Girnius/ vėliau-vie
nas Literatūros Lankų re
daktorių/ kritiškai išdėstė 
Idėjines bei formalines šios 
kartos tendencijas, būdin
giausiu jos poezijos bruožu 
laikydamas pollnkį-ĮfUoso - 
finę problematiką.

Iš Įvado, kuris pavadln - 
tas Žmogaus Prasmės Že - 
mėje Poezija / Trečiajai 
mūsųpoūzljos kartai atėjus/, 
prisimintinos kelios Ištrau
kos:

nį- duoti tam tikro laiko kū
rybinių pastangų vaizdą. 
Tos rūšies antologija pav. 
buvo "Tremties Metai". Bu - 
vo siekta šia knyga visapu
siškai atstovauti visus mūsų 
tremties me to rašančiuosius* 
nežiūrint atskirų autorių kū
rybinio pajėgumo. Užtat ša
lia 
sutikome Ir tokius, kurie 
pirmųjų akivaizdoje blanko. 
Bet tai nėra priekaištas pa
čiai knygai. Atvirkščiai, ji 
davė pilną Ir tikrą mūsų li
teratūrinės dabarties vaizdą 
kaip tik dėl to, kad ji, re - 
llatyvlal Imant, neslvadavo 
jokia atranka- nei amžiaus , 
nei meninės linkmės, nei 
pagaliau kūrybinės jėgos. 
Toks Ir buvo "Tremties 
Metų" uždavinys. Bet tai 
nebėra uždavinys tos knygos, 
kurią dabar skaitytojas savo 
rankose sklaido. Ir ne dėl 
to tik,kad ši poezijos antolo- 
glja yra siauresnės apim
ties, nes ji atstovauja tik 
naująją mūsų poetų kartą. O 
visų pirma dėl to, kad šios 
poezijos antologijos uždavi
nys yra kitas, nebe Istorinė 
dokumentacija. Ir naujoji 
mūsų poetų karta yra gau
singesnė vardais, negu tik 
šioje knygoje sutinkame. Bet 
visi ir naujosios kartos po
etų vardai čia nėra kaip tik 
dėl to sutinkami,kad Ir nėra

sutelkia tik redaktoriaus— 
leidėjo be asmeninė ranka. O 
antra: pavadinu šiuo atvejų 
redaktoriaus- leidėjo ranką

pajėgių kūrėjų drauge beasmenlne dėl to,kad jisai, 
teslvadovąudamas pačiu 
bendriausiu požiūriu, suveda 
į vieną knygą ir tokius auto
rius, kurie vienas kitam ura 
visiškai svetimi. Užtat anų 
dviejų tipų antologijos Ir yra 
tokios be asmeniškos, kaip 
vadovėliai ar kiti panašūs 
leidiniai. Tuo tarpu to tipo 
antologija, kurią pavadinau 
mantfestactne, yra visai ki
tokia. Čia autoriai nebe iš 
augšto ar Iš šalies sutelkia
mi, o patys sus įteikia. Kiek
vienas autorius čia dalyvau
ja pilna to žodžio prasme 
asmeniškai, o ne tik savo 
kūryba, 
... Šita 
Idėjinį

laikyti pačiu Išskiriamuoju 
bruožu to tipo anto‘ogljos, 
kuriai teikiu manlfestaclnės 
vardą. f
. . . Susitelkė jo n mūsų nau
josios kartos poetai neatsi
tiktinai, nes juos sutelkė tik 
bendro kūrybinio ke
lio sąmonė.
... Je i politikoje ištikimybė 
" generalinei linijai” Ir yra 
pati pirmoji politinių dory
bių, tai panašiai suprastas 
"bendras kelias".literatūro
je būtų bendras kelias tik į 
kūrybinę mirtį.
... Bet lengviau meniškai a- 
plpavldallntl savo asmeniškų 
pergyvenimų pasaulėlį, negu 
žmogaus likimą jo amžinoje 
dramoje. Ir užtat minties 
poeto kelias ypačiai rizikin
gas, nes jis eina tomis kai —

prasme ir tenka nų viršūnėmis, kuriose vl- 
s oi i darumu jrada gręsla pavojus meni

" Galima, būtų skirti tris 
pagrindinius antologijų t ipus.

Vienu atveju gali būti tu
rimi mintyje praktiniai 
vadovėliniai motyvai . 
Tai tasai atvejąs, kai atren
kami į vieną knygą įvairių 
autorių patys būdingiausi ar 
tam tikros rūšies kūriniai 
tiems, kurie, nesllrųdąm_V 
plačiau, nori susipažinti su 
tuo, kas "svarbiausia".Pra
verčia tokios antologijos 
mokiniams papildyti vadovė
linėms žinioms, deklamio- 
tojams pasirinkti medžiagos 
ir pagaliau visiems užmes-; 
tl akį į literatų pasaulį. * 
... Antru atveju , antologija 
gali turėti istoriškai 
dokume ntaclnį uždavl-

s lekiamą visus juos doku
mentuoti.

Tai ir veda mus Į trečio 
tipo antologiją. Neradęs ki
to vardo, pavadinsiu ją 
m a n if e s t a c t n e ' antolo
gija. Turiu šiuo vardu min
tyje , kad pastarojo tipo an
tologija visada drauge yra Ir 

. jos.dalyvių kūrybinio sol Ida--n 
rūmo, viena ar kita Idėją 
pagrįsto, viešas pareiški
mas. Tai Ir išskiria šio ti
po antologiją nuo pirmųjų 
dviejų. Anų dviejų tipų anto
logijose dalyvavimas auto
rių atžvilgiu lieka tarsi be- 
asmeninis. Ir būtent dvejo - 
pa prasme. Pirmąjį tokias 
antologijas ne patys autoriai 
susitelkia, o greičiau juos

nlnko žodžiui sušalti Į f Uo’— mon atskleidė mūsų- 
soflnę sąvoką. Nėra šis pa- p o e z i ja I naujus plo - 
vojus neaktualus Ir mūstš- tus,kurie sutelkė jai 
klamš poetams... ypatingos jėgos.
... Gi man šiuo tarpu tęs Ino- .. .O ta jėga persunktas mūsų 
rt konstatuoti, jog šisai naujųjų poetų žodis.“ 
posūkis minties gilu-

Iš: ' Kazys Bradūnas
MARO POEMOS

Vakaras ateina Į sodybą - 
Vfeškelyj ir soduose tylu. 
Tik stiklai kaimų seklyčių žiba, 
Kvepia pradalgės nupjautų dobilų... 
Bet saulelė greitai slepia veidą 
Už Ramybės Kalno ąžuolų.

-Kodėl saulę uždengia, senele, 
Ta kalvą galulaukių tenai ? ... 
Paima mane jinai ant kelių, 
Galvą palingavusi liūdnai , 
Seka maro senkapių legendą - 
Dūžta skaidrūs kūdikio sapnai.

Iš Alfonsas Njka-NUIūnas
PIRMOJI ELEGIJA

Aš neturiu nei motinos, nei tėvo, net tavynės, net Idėjos. 
Mano gyvenimas yra užgesęs laužas be liepsnos.
Nuostabios šalys, įkurtas aš jus nuvest žadėjau, 
Dabar jau miega praeities lede įšalusiuos sapnuos, 
O į mane Įnirtę žiūri milžiniškos žvaigždės, 
Sustingę,kaip Ir aš, klastingoj begalybėj visatos, 
Vaikystėje, pavasario naktimis, vėjo pučiamos beržų 

, šakose žaidę
Ir kritę į kasas jaunystėje vienos mote r s Teeis tos.

Šiandien yra negailestingai šaltas vakaras Kalėdų, 
Ilgai manęs Ieškojęs po pasaulį Ir suradęs čia, 
Skausmingai raudąs, kad turėjęs eit, sulaukti megalėda- 
Tr kad pasauly likus mums abiem tiktai kančia, mas 
Kurios visiems šioj žemėje, deja, pakanka: 
Kovojantiems Ir mirštantiems tuštybėje ramiai, 
Kol nepaklaus rūstus likimas, apkabinęs rankom, 
"Kam tu, žmogau, šiai skausmo valandai gimei?" 
• • •
Šiandieną mano kraujuje sušalti baigta Dievas 
Ir sunkiose konvulsijose miršta kūno akmeny; 
Galingos laiko Ir tikrovės srovės nešasi užlieję, 
Ir nieko nebelieka už manęs - viskas many;
Nykūs laukai, didingi skausmo miestai Ir valstybės, 
Ir medžiai, ūžlą vėjo persunkti ligi šaknų.
Bet kas užpildys žemėje palikusią tuštybę
Ir atgaivins svajones Ir sapnus ?

Nes aš nebe turiu nei motinos, nei tėvo, nei tėvynės, '
nei idėjos, 1 '

Nei vieno artimo, nei vieno tolimo žmogaus.
Mano draugai: vaikystės vakaras širdyje suledėjęs, 
Pilnas langinių šauksmo Ir šešėlių šnabždesio nykaus^ 
Ir monotoniškas ant kelių laikiusio mane Hetuas žllo- 
' , girnas,

Sukniubę kambary, prie gimto stalo klausosi manų 
minčių.

Ir pasigirsta vėl rauda negyvo namo mėlynų langinių, 
Nes paskutinis jų vaiduoklis guli miręs po slenksčiu.

PAŽINKIME praeiti l

NUŽMOGĖJIMO DOKUMENTUI
/tęsinys

Tą pat dieną vakare,man su šeima sugulus, pasigirdo 
automobilio motoro ūžimas. Netrukus kažkas pasibeldė-į 
duris. Vyrui jas atidarius, į kambarį įėjo du uniformuo
ti NKVD kariai ir vienas civilis. Uilformuotl kalbėjo 
vien rusiškai, o civilis ir lietuviškai ir rusiškai. Atvy - 
kusieji pareiškė, kad mes per 15 minučių apsirengtume , 
nes turime išvykti, kaip visuomenės rimčiai pavojingi 
asmenys. Mes klek galėdami graibstėme daiktus, ©at
vykę rusai Ir civilis darė kratą. Bekraunant daiktus, ci
vilis pareiškė, kad paimtume geresnius drabužius, ne
užmirštume patalynės, nes toje vietoje,kur važiuosim ,- 
būna šaltos žiemos. Iš maisto liepė daugiausia Imtis rie
balų, o duonos sakė gausim Ir Vietoje.

Po tokios "ceremonijos” visą šeimą su dviem valkais, 
vienas 7 metų, o antras 4 metų susodino į sunkvežimį Ir 
Išvežė į Šančius, kur stovėjo paruošti tremtinių vagonai-;

Atvykus prie vagonų, civiliai asmens-kompartijos na
riai, kaip aš vėliau supratau, paėmė visus mūsų daiktus. 
Jie sakė, jog reikalinga juos sukrauti Į atskirą vagoną. 
Atėmus daiktus Ir maistą, pasidarė labai r^eramu. nebu
vo žinomas tolimesnis Uktmss.

Netrukus buvo atskirti valkai. Jie sakė, kad valkai va
žiuos'atskiru vagonu, nes jiems yra reikalinga didesnė 
priežiūra Ir poilsio. Atskyrus valkus aš pradėjau verkti. 
Tuoj atskyrė Ir vyrą.

Palikę mane vieną, įvedė Į vagoną, kuriame buvo daug 
moterų. Vagone nebuvo jokio suolo, vien plikos grindys-, 
užkalti langai Ir vledras atlikti gamtos re ikalams. Van - 
dens gėrimui Irgi nebuvo. Iš karto moterys sėdėjo ant 
grindų, bet privarius daugiau moterų, didesnei pusei te
ko stovėti. Visoms sėdėti buvo maža vietos. Vagonuo
se oras buvo tvankus. Vandens niekas nedavė, o papra — 
šlus pas palydovus, pastarieji vieton vandens parodyda-
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vo ginklus. Palydovai dar visus perspėjo, kad jei vago
ne triukšmausime, tai Į jį bus šaudoma jo neatidarant . 
Vagonai buvo taip aklai uždaryti, kad net rankos Iškišti 
nebuvo galima. Nors karštis Ir tvankus oras mus labai 
kankino, bet bijodamos,kad nešaudytų, tylėjome.

Iš Kauno stoties išvykome 1941.VT.18 d.- trečiadienį 
anksti rytą. Traukinys per Vilnių ėjo Į N. Vilnijos stotį . 
Traukinys ėjo greitai. -N. Vilnią pasiekėme tą pat dieną.

N. Vilniuje atidarę NKVD pareigūnai vagono duris,lie - 
pė visoms nusirengti nuogai. Iš karto mes relškėme pro
testą, bet pagrąslnus ginklu, nusirengėme. Nuslrengu - 
s los Iš rusų gavome pasiūtas standartines sukneles Iš kai 
kokios medžiagos, kuri geriau tiko maišams, bet ne dra- 
bužlams siūti. Baltinių jokių nedavė Ir maišus turėjome 
vilkti ant nuogo kūno.

Minską pasiekėme penktadieny vakare. Sustojus trau - 
kiniui, pasikeitė sargybiniai, Ir mes pirmą kartą gavome 
atsigerti vandens, kurį mums atnešė vienas rusų karys , 
tik Iš pasigailėjimo.

Šeštadienį Iš ryto buvome vežamos toliau. Sekamdlenlc 
rytą sustojome vienoje stotelėje Ir Išgirdome,kad kažkas 
atidarinėja vagonus * Netrukus atidarė Ir mūsų vagoną . 
Prie durų privažiavo aklinai užtaisytas sunkvežimis į ku
rį mes turėjome persėsti. Sunkvežimiu mus vežė nežl — 
noma kryptimi. Mus lydėjo trys ginkluoti sargybiniai. At
vežę į miške pastatytus lagerius paliko.

Pastatas, kurtame mus uždarė, buvo mūrinis. Sienos 
jo buvo aukštos, palubėje buvo įtaisyti laįgeltai, bet Ir 
tie buvo apipinti vielomis.

Iš karto mus saugojo rusų NKVD karlal-mongolal.ku - 
rie buvo labai žiaurūs ir,paprašius vandens,užsimodavo 
durtuvu keikdamies. Vėliau mongolus pakeitė rusai, ku
rie buvo žmoniškesni.

Gulėti teko ant cementinių grindų. Badas jau buvo pa - 
likęs savo pėdsakus. Buvo Ištinusios rankos, atsikelti jau 
negalėjome, nes dar nieko neturėjome burnoje.

Taip mums belaukiant savo likimo, 1941. VI. 26 d. vaka
re pasigirdo šaudymas. Rusai Iš karto manė, kad ma
nevrai, bet po kiek laiko pranešė, kad vyksta karas su 
vokiečiais. Jie pasiūlė mums bėgti į mišką, bet mes pa
sikelti negalėjome, perdaug buvome nusilpusios. Sargy
biniai papasakojo, jei užeis mongolai, mus visus Iššąu - 
dys. Rasai mus užrakino, norėdami apsaugoti nuo mon
golų Ir dingo. ‘

Nežiūrint Į tai, kad Iš bado jau buvo sutrūkę liežuviai-, 
lūpos Ir kalbėti buvo sunku* mes viena kitą guodėme vil
timi, kad atsiras žmonių,kurie mus Išgelbės Iš pražū
ties.

Sekmadienį rytą Išgirdome, kad kažkas laužia mūsų 
kameros duris. Visos balsiai perIgandome Ir manėme , 
kad jau ateina mongolai mus Iššaudyti. Sulaikėme kvapą* 
Ir sugulusios laukėme savo likimo. Tačiau už durų pasi
girdo linksmi vokiečių karių balsai. Mes per vertėją su
sikalbėjome, gavome pavalgyti Ir, apžiūrėjus daktarui , 
po 2-3 savaičių pasiekiau Latviją. Čia mane paguldė Min
taujos ligoninėje, nes aš buvau nėščia.

Vokiečiai mumis rūpinosi, kaip savo draugais. Į bara
kus atnešė Iš kažkur surinktus matracus, atvarė miške 
besislapstančias žydes, kurios turėjo mums patarnauti .

Tik po sunkaus Ir Ugo vargo pasiekiau savo brangią 
gimtąją šalį.

Visai panašiai nupasakoja savo vargus Ir kiti tremti
niai. Žemės ūkio darbininkė Stasė Palevlčtūtė, 24 metų 
amžiaus, Iš Dlvalnlų vienkiemio, Utenos apskr. 1941 m. 
rugpjūčio mėa. pradžioje ’Ūkininko Patarėjo" bendradar
biui papasakojo:

Birželio 14 dlęną ją suėmę Ir nuvežę Į Uteną. Ten ją 
kartu su kitais susodinę Į siaurojo traukinėlio vagonus Ir 
vežę Į Švenčionėlius, kuriuos pasiekę kitą dieną. Čia vy
rus atskyrę nuo moterų, o moteris nuo valkų Ir visus su- 
grūdę Į prekinius vagonus. Vagonai ne tik nebuvę pritai
kyti žmonėms keliauti, bet Ir ne Išvalyti. Čekistai Į juos 
suvarę žmones, kaip kokius gyvullūs, uždarę duris Ir lan
gus, nepalikdami jokio plyšelio grynam orui įeiti.

/b.d./
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MEŠKERIOJIMAS
/ TĄSA / Rašo: B. Vaičaitis

T.daa;?. dideliems trautams g , kadangt kartelės 
Didelėms lydekoms Ir dt-, ela3tlngUmas nebus Iš naudo- 

del lems trautams meškerlo- tas
tl taktika skiriasi. Yra žl- Pastebėjus dideliustrautus/
noma, kad didelę lydeką pa- pirmu atveju naudoti ►

reguliarų trautams meške
rioti šniūrą, bet praėjus pu
sei vai atidos, jeigu į jūsų 
jauką trautal nereaguoja, 
reikalinga pakeisti plonesnių 
atsarginiu šniūru . JIegu tr 
dabar nereaguojama, reikia 
keisti jaukus. Meškeriotojui 
tekiu atveju talkon galį atei
ti debesys Ir pakilęs vėjas.

Pastebėjus didelius trau
tus, bet kabinantis tik ma
žiems, nežiūrint dideliems 
trautams gaudyti naudoja
mos taktikos, reikia toje 
vietoje meškerioti sutemus 
ar prieš aušrą. Didelės, lūž
tančios bangos būna tuo 
atveju geros meškeriotojo 
talkininkės.

Ne visi vienodo diametro 
"monofHome nt” šniūrai yra 
vienodo stiprumo. Reikia 
pirkti geros rūšies žinomos 
firmos minkštus šniūrus, 
laikantis priežodžio: meš
keriotojui laikas brangus, 
šniūras, pagal žuvies kalną, 
yra pigus. Yra susidariusi 
klaidinga nuomonė, kad nau
dojant didelius jaukus, gali
ma pagauti didesnį trautą. 
Praktika tos taisyklės ne
patvirtina. Senas trautas grie
bia jauką, jeigu jam atrodo, 
kad yra natūralus maistas, 
nieko nėra įtartino. Jeigu 
įtartina, nenatūralu, niekada 
jo gudrus trautas nelies, 
nors gal Ir paseks kurį lai
ką paskui jauką. I

Ne vien nuo meškerės Ir 
jauko didelių žuvų pagavi
mas priklauso, pasakys meš
keriotojas. Tikrovė, atro-

gauti yra lengviau, naudojant 
gyvus jaukus, vietoje me
talinių blizgių. Trautams 
meškerioti reikia taikyti ki
tą taisjklę,būtent, ku6 šniū
ras yra plonesnis, tuo leng- 
.vlauužkabinti didesnį trautą, 
bet stiprumas turi būti pa
kankamas, kad būtų galima 
nuvarginti didelį trautą, ne
nutraukus mešker ės .Kartelė 
privalo būti pritaikyta prie 
šniūro stiprumo ; plonesnis 
šniūras, lengvesnė tr lanks
tesnė kartelė.

Spiningui naudojama 
lariksl 7 pėdų kartelė, 6 Ibs. 
stiprumo šniūras Ir lengva 
špūlė. Špūlės įtampa nusta
toma 5 Ibs. Prie savęs gerai 
turėti 4 Ibs. stiprumo šniūrą, 
kuris 
dieną, 
deniui 
esant, 
gali būti storesnis .007 co
lio, tik meškerlojant srau
nesniame vandenyje, naudo
jamas storesnis šniūras.

Negalima griežtai nusta
tyti taisyklės, kokio stipru
mo šniūrą naudoti meške
rlojant didelius trautus. At
sakymas vienas : šniūras tu
ri būti tiek plonas,kad trau- 
tas griebtų jauką, bet turi 
būti pakankamai stiprus,kad 
užkabintą žuvį būtų galima 
nuvarginti Ir įtraukti į tink
liuką.

Užkabinus didelę žuvį, 
kartelę pakelti aukštyn, tuo
met kartelė gali pasiduoti, 
jei žuvis smogia. Tiesiai į 
vandenį nukreipta užkabintos 
žuvies link kartelė,yra pyę- 
jo klaida, nes žuvis pirmu 
smūgiu gali numušti ploną

naudojamas saulėtą 
labai skaidriam van- 
esant. Giedram orui 
šniūro diametras ne-

do, tokia ; meškerlojant die
ną, pagaunami maži trautai, 
me šker lojant toje pačioje 
vietoje, bei naudojant tuos 
pačius jaukus Ir tą pačią 
meškerę, po saulės nusilei
dimo Ir prieš aušrą, pagau
namos didelės žuvys. Ne vien 
nuo meškerės Ir jauko pri
klauso didelių žuvų pagavi
mas, bet Ir nuo patyrimo Ir 
meškeriojimo technikos.

Upokšniui įtekant į dides
nę upę ar ežerą, upelio žio
tyse daugiausia būna seklus, 
smėlėtas ar žvyruotas dug
nas. Ten yra gausu nuosėdų 
Ir įvairių vikšrų Ir dieną ten 
maitinasi maži trautai, bet 
toliau, už poros šimtų pėdų, 
gilu, akmenuota.Dienos me
tu gilesnėse vietose meške
riojama didelė žuvis. Prite
mus, trautai ateina į seklu
mas pasimedžioti sau mais
to. Dideli trautai eina kur 
yra mažų žuvyčių koncen
tracijos, bet dieną slepiasi, 
kur yra gilesnės vietos, pa
skendę dideli akmenys, ar 
plyšę uolos.

Ežere, kur meškeriojimo 
vietoje nėra Intakų, dide
liems trautams meškerioti, 
reikalinga parinkti gilesnes 
vietas, akmenuotu ar žvy
ruotu dugnu. Prie dumblėto 
dugno ar žolėtuose pakraš
čiuose trautai gyvena.

Nežinomoje vietoje reikia 
pradėti meškeriojimą trolt- 
nant Ir pagavus vieną trautą, 
sustoti Ir Išleisti Inkarą. 
Toje vietoje meškerlojant, 
naudoti džigus su natūraliu 
maistu ant kabliuko. Atplau
nama sakro piršto dydžio 
mėsa su oda Ir kabinama ant 
aštraus kabliuko. Labai ge
rai naudoti gyvus jaukus :žu- 
vytes, vėžius Ir varles.

Meškerlojant upėse, kur 
maitinasi dideli trautai, gi
liai paplautose pakrantėse, 
neiti prie kranto arčiau kaip 
20 pėdų.

Dideliems trautams, nau
dojant dirbtinus jaukus, tinka 
Imitacija sužeistos žuvytės. 
TrautuI atrodo, kad tokia 
žuvytė turi plaukimo proble
mas Ir lengvai pagaunama. 
Ant tokio jauko gali būti Imi
tacija kraujo žymių, raudona 
dėmelė, tartum žuvytė būtų 
sužeista.

Trautas greičiau griebs 
jauką, kuris plauks įstrižai 
srovės pavandeniui, negu 
tiesiai prieš vandenį. Tik 
stipri Ir greita žuvytė gali 
plaukti tiesiai prieš srovę 
Ir trautul yra maža g a 11 - 
mybės ją pagauti.

Biologų nustatyta, kad 
vabzdžiai nuo upės dugno Ir 
nvo uolų dešimtį kartų dau
giau atsipalaiduoja nakties 
metu, negu dieną, todėl tau
tui maitintis vabzdžiais nak
ties metu daug geriau, negu 
dieną.

Tik ankstyvą pavasarį di
desni jaukai turi pirmenybę 
prieš mažus jaukus, nes pa
kilus vandens temperatūrai 
Iki 45 1. F., trautal jaučia 
biologinį alkį Ir greitai nori 
papildyti savo per žiemą Iš
tuštėjusius pilvus.

Pabaigai, reikia pakartoti 
dideliems trautams meške
rioti talsjklę. Reikia meš
kerioti šaltam orui esant, 
ar vėlai vakare, kada ledas 
formuojasi ant kartelės žie
dų, vėjas laužia ežero ban
gas, pirštai sugrubę Ir nosis 
raudona nuo šalčio.

kReM 
VE/ORoDž/ąi

KASDIENINĖS PASTABOS:
Šio šimtmečio pradžioje žmonės stebėdavosi, 
jel kas pamatydavo važiuojant 20 mylių per 
valandą. Stebisi Jie <r dabar. . .

t Stipriausias yra tas, kuris pajėgia save susi
valdyti. — « —
Žmonės paprastai nemėgsta protingai galvo
jančio, gerą darančio Ir daug ką gerai pada
rančio, nes jis juos pastato į niekam tikusių 
padėtį.

Prinokę raudoni obuoliai, mėlyni kalnai, va
saros saulėlydžiai, maži šuniukai Ir valsai 
yra tarp tų paprasčiausių, bst kartu Ir ypa
tingų dalykų, kuriuos kažkodėl visi mėgsta. 
Šioje srityje nereikia jokio universiteto Išsi
mokslinimo ar nepaprasto įkvėpimo. Tai at
eina visiškai natūraliai, fr net sunku suprasti 
kodėl? Paruošė V.Š.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $ 5-00 metams !

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
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mokesčiu. >
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JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS; 
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 
NAIKINTI TAVE PAT/, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ 
GYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI - 
ATEIK PAS MUS. \ MES GALIME 
TAU PADĖTI. ____________________________________________

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

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

^SlIETUVTU DRAMOS 
FESTIVALIS

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Tarybos V- 
bos Kultūros Skyrius ruošia 
ketvirtąjį Lietuvių Dramos 
Festivalį. Šis festivalis 
įvyks Toronte, Kanadoje 1977 
m. gegužės mėn. 20, 21, 22 d. 
d./Kanadoje Ilgas savaitga
lis/ Ir gegužės mėn. 27, 28 , 
29 d. d./Amerikoje Ilgas sa
vaitgalis/. /

Maloniai kviečiame visus 
dramos teatro mylėtojus 
įsijungti su lietuviškais vel- 

. kalals į šią šventę.
Įs įregistravimui laiškus 

siųsti Iki 1976. 9.1:
fey Mrs.E. Kudaba
Sį»; The Lithuanian Canadian 

Community, 1O11 College str. 
Toronto, Ont., M6X 1A8

VOKIETIJOJE MIRĖ. . . 
(Atkelta iš 3 psi.)

Net jo kambario draugai ne
žinojo, kad jis taip sunkiai 
serga. Viską pasilaikė sau 
Ir kentėjo Iki gyvenimo pa
baigos. Į Vokietiją atvyko 
1944 m. Ir dirbo Inžlnfer įjos 
būryje Gelnhausen o vėliau 
Ir Iki mirties dirbo L.S. Co. 
8591 kuopoje Schwetzlngene 
Tompkins Barracks. Bir
žuose buvo baigęs tris gim
nazijos klases. Buvo darbš
tus, bei draugiškas Ir taurus 
lietuvis. Priklausė VLB Lle-

1976. V 111.25

MAŽOJI DIDELIŲ NESĄMONIŲ Mečiai neigia grįžtantiems boKevikams vėl okupuoti Lae-

ISTORIJA • Nerūpestingai ir nenaudingai išeivijos praleisti
,ketveri> metai Vokietijos lageriuose, vaidinant ’’Žiogo ir 

Yra sakoma: istorija — gyvenimo mokytoja. Ir atro- skruzdėlės“ pasakėčią, o vadams vis planuojant ’’Trečiąjį 
;do, kad mus turėtų pamokyti ne tik herojiniai visos tautos. Paaaulinį karą“.
pr paskirų 'jos narių žygiai, bet dar jaugiau .— politinis • Ilgas ir beprasmingas lagerinio Vliko erzelis, ne- 
ir kultūrinis viėtakis, i tarinės klaidos, akivaizdi bloga pasidalinant partinių kėdžių prie bendro stalo.
valia ar. tiesiai, per ilgesnį laiką išperėtos bei dar peri- . Suau iem8 vaik sakėlė emigTa.

V1SaaivT riją “kompaktine mase“ ir ’’atsakę Lietuvą“.
skaudi tėvo rykštė balvoną vaiką, kims, jau ir paūgėjęs, r L
vte dar bando mautis kelnes per gadvą... ' • Nepaprastai daug laikra&tinio popieriaus, spaustu-

Žinoma, nemalonu apie tokius dalykus kalbėti, ku- D*^a
’,nefa^u^1S^MX>imOa8.aKadaba4- visiškai nuX 

galva, bet vi:: dėlto atsignj-akime bent į kelių dešimtmečių . i 
mūsų praeitį, bent kreiva akimi peržvelkime mūsų veiklą, lrs
gelstančius spaudos lapus bei išeivijos krivių krivaičių pa- . * Rrie panašių ’’gyvybinių problemų“, irgi šiaušurių 
'graudenimus ir susidarykime bent labai glaustą sąrašėlį išeivijos šerius, tur būt, netrukus atguls ir prarūgęs vadj- 
’’pamokomųjų“ istorinių įvykių, kurių geriau būtų nebuvę, -masiis “bendravimo su kraštu“ klausimas, tik dar reikia 

t z. ii i x ... palaukti, kol narsiausių laikraSčių redaktoriai ipatys nuva-Ir štai keletas tokių pavyzdžių: fiu08 . yilnių para.gau^ „MalūniMninkų traūktinės“.
• Antrojo pasaulinio karo pradžioje naivų? pasiti- ; . _ vakaruakinis Lietuvių Bendruomenės gal-

kėjimas savo^grcibuonidkais kaimynais ir visiškas nepa- yog ir jo6 tri či
poruosimas galimoms poflitmems ir karinėms nedarniems. J .

e KT . - . • . m 6- • Ti * • Na, užsklandai dar paminėkime bene trejus metus■ • Nerūpimoms kuo labmusiąi atjauninti“ Lie- le8it^anči elementoriauaP “Nameliai mano brangūs“ re-
tavos-uzsiemo atstovybių, kūnas dabar baigia užvaldyti cenz£ pa^yadingą mashlio sukvailėjimo puošnumą.

C:
• T, , . x -x_ -• x3th -j x Tikra laimė, kad į šį įvykdytų ar dar uoliai tebevyk-

A. Smetonos pasitrauklmas^žrienin net paUk^A Mct° dotnų nesi»‘moni'l s4raš* šiądien netenka įregistruoti ir 
Idui^aliojimus, kuriais anas ”t!varidngai^peni^ė“al- L^K
... t n i n • i m. ,n i « • i . . tuvių Fondo, Lituanistikos Instituto, L. K. Mokslo Aka-džią J. Paleckiui. Tuo “legalumu“ ir šiandien okupantas .__,7 ... . „ .. .. ._ " . , * demijos darbų, Lietuvių Operos, feiiekančios.vertes įsei-
em am ,;avo propag ųje. „vijos moki Jo ir meno leidinių ir kt. Juk vis atsirasdavo

• Visiškai nežadinantis ”i6 praeities stiprybės“ fak- “žinuonių“, kad visi tie projektai esą neįvykdomi ar ne- 
tas, kad Liaudies seime, formaliai laidojant Lietuvos ne- reikalingi, ir mintis tapo kūnu tiktai grupelės entuziastų 
.priklausomybę, tarp kelių sėdėjusių “patriotinių“ inte- dėka.
lektualų dėl baimės neatsirado'nė vienos Nijolės Sadūnai- „ . . ,. , . . .. ..... .tės... O už Lietuvos laisvę anksčiau ir vėliau mirė dešim- , ..Dej“’ *eral ,pa^taUtl?<? žema,^k*. at- 
tys tūkstančių eilinių tautiečių! įaklumą“ mes labai abejojame ar si trumpa “istorinių
3 4 a 4 hesąmomų“ istorija mus bent kiek pamokys.

• Visiškas niekalas kai kurių mūsų diplomatų dėtos „ , x., , ,, . . .. . ... .
Lietuvos nepriklausomybės viltys į Hitlerį, tur būt, nepa- i.^49al tlk ^a’ kai 'P^u mysis emigrantas tikimi nuo- 
skaičius nė jo politinės biblijos “Main Kampf“. savo patlve8 1!eauvlu. Pn^Pasku-

.• J tin.jją emigrantą, jau be konkurencijos aukštielninką pa-
• Toks pat niekalas ir kai kurių mūsų “pogrindžio guldytą ant graboriaus lentos...

politikų“ puoselėtas ir net skelbtas tikėjimas, kad vaka- (KELEIVIS" - Nr.25, birifolio 22 d.)

tuvių Bendruomenės Schwet- 
zlngeno apylinkei. Labai my
lėjo lietuvišką jaunimą Ir 
Vasario 16 gimnazijos auklė
tinius. Savo dosnia ranka 
jis tą kultūros židinį yra 
daug kartų parėmęs pinigais 
Ir darbu..Palaidotas miesto 
kapinėse Ir laidojimo apei
gas atliko kun. diakonas Fr. 
Skėrys. Vargonais grojo mu
zikas Valteris Banaitis Iš 
Vasario .16 gimnazijos. Į 
kapine s velionį palydėjo daug 
draugų tr didelis būrys tau
tiečių. Atsisveikinimo žodį 
tarė Ir gražų vainiką padėjo 
majoras Jonas Valiūnas.

Fr.Sk.

! NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS
NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, ' 

neiriamos ir nesidėdamos j sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

KAINUOJA: Chlcaųoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei.metų — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metę — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60608
Į—1 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 IR VARDAS --------------------- .................----------------

ADRESAS .................................-..................................... .............
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torontoHamilton

6 TALKA

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
jsikūręs nuosavuose namuose —

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

Dorbo valandos: pirmadieniais - 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.
Nemokama gyvybės ir asm. paskaly drauda. 

, Nemokamas pilnos čekių patarnavimas.
Kapitalas ----  viri $7.000.000.

MOKA:
93/4% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term .dep.
8V4% už pensijų ir namų planų
8V4% už spec, taupymo sąsk.
7’/a% už taupymo s-tas

6% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’/j% už asm. paskolas 

9’/2% už mortgičius
Padėkų perspektyvoje

Prie vieno stalo susibūrę 
popietės svečiai svarsto ak
tualų Kanados įvykį : tai 
Ottawoje posėdžiaujan
čių parlamentarų nutarimą 
panaikinti mirties bausmę 
net patiems žiauriausiems 
žmogžudžiams. Be s įkalbą 
pietautojai negali suprasti 
krašto atstovų elgesio, pri
ėjus tokio sprendimo, kuo
met 80 % Kanados gyventojų 
reikalauja žudikams mirties 
bausmės. Bet kas buvę keis
čiausia, svarstymo proce
dūroje į kai vienu atveju jie 
nutarė Ir nubalsavo, kad 
žmogžudžiai nebus paleisti 
savaitgaliams pas savo ar
timuosius / kaip dabar kad 
daroma /, kad jie negalėtų 
pakartoti antrųjų žudynių 
/kaip dabar kad atsitinka/.

Karštą sekmadienio po
pietę, vėsioje Lietuvių Namų 
svetainėje susirinkę pletau- 
tojaljprlslpažįstapsą tiesiog 
sukrėsti tokiu parlamentarų, 
o tuo labiau valdžios parei
gūnų elgesiu. Ignu oro jant 
daugumos nuomonę, visai 
ne s įskaitoma su viešąja opi
nija. Bet tuo pačiu jie pri
pažįsta, kad pastaruoju metu 
yra pastebimas ir keistas 
pačios visuomenės elgesys. 
Visiškas Ipalaidumas, nesi
skaitymas, nieko negerbi
mas, Ignoravimas bent ko
kios Iniciatyvos, sukčiavi
mas, pastebėtas net pačių 
aukščiausių valdžios parei
gūnų tarpe. Ypač Kvebeke, 
įrengiant Mlrrabel aerodro
mą Ir Montrealyje vykusios 
olimpiados pastatus..

Toliau kalbėdamiesi po
niais toje pačioje/mokykloje. ptetės svečiai sutinka, kad 
Ablems mokykloms vado - su^usl°12^^° J! ”^7 
vaūja kun. dr. Juška. S .P.

PO CHICAGOS DANGUM

MOKAME UŽ: 
depozitu, (P.C.A.) 
zontoupo, 
term, depozitu, 1 m. 9 ’/į %

IMAME UŽ: 
asmenine, po,kola, 12% 
nekiln. turto pa,k. 11 %

6%
814%

CHICAGO
CICERO LIETUVIU 

VEIKLA
Cicero lietuvių kolonija, 

kad Ir pamažu, bet vis ma
žėja. Baigę mokslus, mūsų 
jaunimas daugiausia trau
kiasi toliau į vakarus. Cloe- 
roje pasilieka pensininkai.

Aktyviausias Cicero lietu
vių veikėjas buvo,prleš pus
metį miręs, Kazys Deveikis. 
Jis priklausė bene visoms 
čia veikusioms lietuvių or
ganizacijoms Ir labai sun
kia per gyve no, kai jos viena 
po kitos, ėmė likviduotis . 
Tokia skaitlinga Čikagos 
Lietuvių Draugija, Tėvynės 
Mylėtojų Draugija, Šv. Anta
no Draugija, Lietuvos Ka
reivių Draugija, Raudono
sios Rožės Klubas Ir kitos , 
dar Develkiui gyvam esant, 
likvidavosi.

Deveikis aplankydavo kop
lyčioje kiekvieną mirusį 
tautietį Ir apie juos parašy
davo spaudoje.Taip pat nuo
lat rašydavo Ir apie kitas 
Cicero lietuvių aktualijas . 
Nuo 1912 metų Dove Utis gy
veno Clceroje Ir šios apy
linkės lietuvius gerai paži
nojo. Daugiausia Deveikis 
įdėjo darbo į SLA, į kurią 
įstojo 1912 m. Ir visą laiką 
buvo Išrenkamas į valdybas . 
Kai 1928 m. Clceroje veiku
sią 194 kuopą užgrobė ko
munistai, Deveikis sukltals 
suorganizavo naują 301 kp., 
kuri Ir šiandien gyvuoja, o 
194 kuopa netrukus turėjo 
likviduotis.

Iš veikliausių Cicero or
ganizacijų šiuo metu yra jū
rų šaulių kuopa Klaipėda, 
kurtos pirmininkas Karolis 
Mllkovaltls šiemet buvo Iš
rinktas Ir visos šaulių są
jungos pirmininku.

Prieš porą metų suvažia
vę Iš kitur į Cicero tautie
čiai čia įsteigė antrą lietu
vių bendruomenės apylinkę . 
Kai buvo viena, tai kartais į 
metinius susirinkimus atei
davo apie 30 asmenų Ir sun
ku būdavo išrinkti valdybą, 
nes niekas nenorėdavo kan-

dldatuotl, o dabar,kai būna 
susirinkimai, tiek vienos, 
tlekkltos apylinkės susiren
ka viršlOO Ir į valdybą kan
didatų netrūksta.

Lietuviai respublikonai 
čia buvo visai Išnykę, bet 
kai prieš 4 metus buvo at
gaivinti, tai netrūkus suskilo 
į dvi dalis.

ALTos Cicero skyrių su
daro šeštos organizacijos . 
Jis kasmet rengia Vasario 16 
Ir birželinių tragedijų mi
nėjimus. >

Kad Ir vis mažėjančiu 
mokinių skaičium L vis dar 
veikla Lituanistikos Mokyk
los. Žemesnioji kasdien prie 
šv. Antano parapijos mokyk
los, o aukštesnioji šeštadle-

-Mūsų Veikėjai -
Vienas po kito keliauja 

amžinybėn mūsų veikėjai. 
Netekus Lietuvos aviacijos 
pik. Itn. Leonardo Pesecko, 
kūrėjo-savanorlo, Vabalnln - 
kėno, štai staiga krinta blr - 
žello 21 d. agr. Alfonsas 
Indretka. Balsus įvykis Jan
kūnų šeimoj, Cicero koloni
joj: energingas jaunuolis, 
skautas Ir jaunimo veikėjas, 
netikėtai nusišovė savo gink
lu, vos 22 m. amžiaus. Mi
rė L.Šlmutlenė,buv. Draugo 
redaktoriaus 
žmona; 
Savings 
žmona; 
ra red.' 
redaguoja Inž.Lazauskas. Iš 
skautų šeimos atsiskyrė 
Aleknavičienė. Visiems ar
timiesiems giliausia užuo
jauta.
-Lietuvių Televlzlja-

Suruošta LT Union IPfer 
gegužinė gražiai pavyko, su
traukusi daug žmonių Ir da
vusi gerą pelną. Valdyba, 
pirmininkaujant Šidlauskui, 
daug dirbo, kad ji pavyktų . 
Ypač Luklenė Ir Indriūnas 
stebėtinai daug atsiekė lai-

L. Šimučio 
Plkellenė, Chicago 

Banko dlr.Pikelio 
savaitraščio Sanda- 
M. Valdyta. Dabar

maltos apraiškos pradeda 
pasirodyti Ir mūsų pačių 
tarpe. Vienu Iš tokių poel-

glų jie aptaria mūsų perio
dikos puslapius, vis daugiau 
Išmarginant vis Ilgesnėm 
padėkom. Tartum mes būtu
me vieni Iš mandagiausių 
žmonių, rasdami reikalą 
rašyti padėkas už papras
čiausias dovanas, o paskiau 
dėkojame už tas, Išreikštą
sias padėkas.

Nekalbant jau apie popu
liariausias ligonių padėkas 
savo lankytojams, mergva
karių pasismaginimams, ar 
naujo namo Įkurtuvlnln — 
kams. Ir vis tai sudarant 
ilgėjančius straipsnius, Iš
vardinant priežastis, dova
nas Ir visus dalykus.

Viena Iš būdingiausių be
ne bus sveikstančio jo padė
ka, Išreikšta savam laik
raštyje, tolalkraščlo neskai
tančiam ne lietuviui dakta
rui Ir ne lietuviams lanky
tojams.

Jdomu Irgi, kada didesnio 
dėmesio neatkreipusi vedy
binė sukaktis Išryškėja save 
svarba tik atspausdintoje 
padėkoje. Iš sieksninės pa
dėkos paaiškėja, kad ta ypa
tinga sukaktis buvo pradėta 
švęsti net Floridoje. O jos 
šventimą tęsiant, Toronte 
dalyvavo ne tik Iš Čikagos Ir 
St. Petersburg solenlzantų 
lėšomis atskraidintos mūsų 
dvaslškljos aukštumos, bet 
buvo susilaukta sveikinimų 
Iš Kanados premjero Ir net 
Iš paties Kanados guberna
toriaus. Nekalbant jau apie 
mūsų pačių veiksnių dalyva
vimą Ir turiningų kalbų pa
sakymo.

Ypač keista, kad tam vis
kam apibūdinti Ir Iškelti te
ko ne tik kanadlškame gyve
nime, bet Ir lietuviškoje 
veikloje nepasirodžius lems, 
niekur neregėtiems patiems 
solenlzantams.

AKTYVAl virš 13 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų norių gyvybė apdrausto 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 vyl. 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
>r 532-1149

Toronto, Ontario

' M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA 20 METŲ PATIRTIS ,

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

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

r ĮVAIRŪS 
SIUNTINIAI

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

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/į svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sgžiningai 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.

Ji™* Baltic Exporting Co.
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

V. Bačėnas All Seasons Travel, b.d
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais 
TORONTO, ONTARIO betkur pasaulyje skambinti

ix«____________ ____________ tel. 533-3531
VILNIAUS OPEROS TEATRO 
DANGUOLĖS JUODIKAITYTĖS

KONCERTAS
Vasaros atostogos Ir šu

tas bei gražus savaitgalis 
daugeliui kam sukliudė atsi
lankyti Danguolės Juodikai
tytės koncerte. Tuoml ne 
vienas praleido retą progą 
Išgirsti Ir pamatyti žavingą 
Ir Iškyllą Vilniaus operos 
solistę.Toronto moterų šal
pos būrelis "Daina” labai 
būkštavo re ngdamas šį kon- 
certąLletuvlų Namuose sek
madienį, liepos 18 d. Tačiau 
dalntetės neapsiriko - į kon
certą suėjo per tris šimtus 
asmenį}, kurie labai jautriai 
Ir entuziastiškai jį pergyve
no. Ne vien tik puikiai Išpil
domos liaudies dainos Ir 
operų Ištraukos žavėjo vi
sus, bet Ir artimas, lietu
viškas ryšis, užslmezgęs

mėjtmo išplatinime Ir leldl- 
(Nukelta į 7 psl. )

Kai audra ir kruša nusiaubusi buvo Chicago. Daug lietuvių nukentėjo Marquette, parke, <fia 
ir*NL” bendradarbis foto grafas C. Genutis automobiliu pusiau plauk tenorėdamas nufotogra
fuoti 69th gatvėje policijos automobily.
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tarp klausytojų Ir solistės.
Koncerto metu buvo kele

tas jautrių momentų, kurių 
ne vieną privedė prie ašarų. 
Ypatingai dramatiškai jaut
rus momentas Iškilo Ir 
skruostais ašaros riedėjo, 
kai dalnlečlų plrm.Butfenė 
dėkojo solistei už koncertą. 
Jlllrikėjo dalnlnlnkellalmln- 
gos ateities Ir prašė jos 
perduoti Lietuvos operai, 
miestams, kaimams Ir pie
voms Išeivių sveikinimus.

Iškilmes pradėjo Lietuvių 
Namų pirm. J.Strazdas. Jis 
trumpu žodžiu supažindino 
auditoriją su solistės gyve
nimu Ir menine veikla.

Liekna Ir grakšti, skonin
gai pasipuošusi solistė,lydi
ma torontiškio akomponlato- 
rlaus muz. J. Govėdo, įžengė 
į sceną. Mandagūs aplodis
mentai pasitiko ją. Koncerto 
metu jos veido bruožuose 
kartais galima buvo užtikti 
trumpalaikius sielvarto še
šėlius. Mat, šiais metais, 
gegužės mėnesį, ji neteko 
savo vyro - VU niaus operos 
teatro solisto, tenoro V. 
Adamkevlčlaus. Jis mirė nuo 
stalgaus širdies priepuolio. 
Prieš tai, jie abu ruošėsi 
lankytis Šiaurės Amerikos 
žemyne Ir koncertuoti lietu
vių kolonijose. Planavo dai
nuoti solo Ir dueto partijas.

Koncertas sus įdėjo Iš 
dviejų dailų. Pirmoje dalyje 
slolstė padainavo aštuonlas 
1 laudle s da Inas, harmon Izuo- 
tas lietuvių kompozitorių:

Dresher-Barauskas insurance agency ltdI
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠĘRĮS 

Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namą tel. 233-4446 •
3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

Jau po 3 - 4 dainų solistė 
pavergė publiką. Salėje ne
beliko tos mandagiai oficia
lios nuotaikos. Atsirado ar
timas ryšis. Auditorija su
siliejo su dainininke Ir sa-

Soliste Danguolė Juodikaitytė su muz. J. Govėdu po koncerto 
sodelyje. Nuo trauk a J. Novogrodskio,jun. ,

Petrausko, Kačanausko, Kai
riūkščio, GaUe vlčlaus, Ka
roso, Dvariono Ir Gaižaus
ko. Blsul sudainavo vieną 
dainą be akomponavlmo.

Po petraukos dainininkė
Išpildė Cacclnl, Schumann, Įėję vyravo šilta Ir artima 
Bellini, Strauss, Verdi, 
Salnt-Saens Ir Rosslnlkom
pozitorių kūrinių Ištraukas. 
Virš programos sudainavo 
Schuberto "Palaimą” Ir Vio
letos ariją Iš Verdi operos 
"Traviata". Koncertą užbaigė 
liaudies daina "Putė vėjas". 
Klasikų kompozicijas daina
vo Italų Ir vokiečių kalba. 
T Ortai "Palaimą” Ir Violetos 
ariją atliko lietuviškai.

konoertlnė atmosfera.
Koncertui pasibaigus, ren

gėjos pakvietė solistę Ir 
d-jos bičiulius pas dalnletę 
Novogrodsklenę vai
šėms. Draugiška nuotaika 
čia viešpatavo. Nuotaika,kuri 
telkė džiaugsmą Ir poilsį ir 
viešniai Ir svečiams.

Nuoširdi padėka dalntė
tėms, suruošus toms šią mie
lą kultūrinę pramogą. la.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MONTREALIO OLIMPINEI LIEPSNAI UŽGESUS

PO CHICAGOS DANGUM. . .
(Atkelta is 6 psl.)

nlo Išleidime. Tik dėka gerų 
jų rėmėjų Ir aukotojų ši 
vlenlntėlė LTV programa 
gali Išsilaikyti.

- Gegužinės -
Gegužinių rengimas sulė

tėjo, nes nebėra kur jas 
rengti. Tokia gausi Chlca- 
gos lietuvių kolonija, neturi 
gegužinėms vietos. Rock- 
ford’o lietuviai, jų vos sau- 
jelė-pažlūrėklm, kokią gra - 
žlą vletą'turl’. Didesnės or - 
ganlzacljos susirūpinkite ge
ros vietos nupirkimu, galėtų 
ir Lietuvių Fondas Investuoti 
į šį projektą. Dabar blaško
mės pas svetimus Ir krau- 
name turtą jiems. Balfo ge - 
gužlnė įvyks rugpjūčio 22 d .

Reginą ARMONA IT£/Re- 
gina Armonas vardu sporto 
grupėje/ teko sutikti dar ne
pasibaigus Ollmpljadal. Pa
sirodė ji,lydima žinomo mū
sų dar Nepriklausomybės 
laikais sportininko Vyt . 
Grybausko, privačių namų 
sallone, VUle Lasalle. Pir
mas įspūdis- proporcingai 
nuaugusi, šviesiais tiesiais 
plaukais žemiau pečių. Gra
žiai kontroliuojama sveikata, 
jausmingumas. Pastkalbėjl - 
mo metu-spontaniška, nuo
širdi. Tai- Kanados lietu- \ 
valtė, gimusi Belleville, 
Ont., pakliuvusi Į ollmpl -
nęklasę tlnkll nlo komandoje, kampą, televizijos 

X, Reginos du broliai sportu žiūrėjusi 
nesidomėjo. Įdomu buvo su
žinoti kaip ir kas patraukė 
jauną šio krašto merginą at
sisakyti Ilgesnių laisvalaikių 
Ir angažuotis, šalia studijų ,

REGINA 

ekrane,
Me y leo Oi Imp les 
/ tuo metu lankė 
kuri ją lemiamai 
Klek vėliau, ste-

programą
8 skyrių/, 
sužavėjo.
bėdama Tokyo vykusią O-
llmpljadą suprato,kad ne tik

ARMONAITĖ

Lengvojoje atletikoje rlm 
tai pradėjo treniruotis, bt • 
dama 13 klasėj, susikon
centravo tinklinio /volley
ball/ srityje. Jos treneris, 
pajutęs neeilinį talentą Ir 
asmenybę, supažindino ją su

Polona Grove/lerikų/darže , 
mieste prie 47-Archerav.

rimtam treningui?
1968 m. .pasakojoRegina ,

trokšta nuvykti Į tuos kraš
tus, bet ir dalyvauti sporto

A f A PETRUI VAUPSHUI mirus,
Jo šeimai ir visiems jo artimiesiems reiškiame 
užuojautą —

AuSros Vartų parapijos Komiteto
nariai

Mūsų Kredito Unijos V ice- p irmin inkų i
A t A PETRUI VAUPŠAI 

mirus, jo žmonai Marijai, sūnum-s Pranui ir Petrui, 
dukroms Lindai ir Vivianai, broliams Antanui ir 
Juliui ir seseriai Elenorai bei jų giminėms 
nuoširdžių užuojautų reiškia —

Montrealip Lietuvių Kredito Unijos 
Lito Valdyba

Mielam tėveliui SIMANUI SIM ANIUKSČIU I 
Lietuvoje mirus, jo sūnui R. Simaniukščiui 
nuoširdi užuojauta nuo krikšto dukters 
Irenos ir tėvų Lydos ir Andriaus 
LATVAIČIŲ.

Kodėl nerengti gegužinių 
valdiškuose miškuose, juk 
tiek daug gražių jų turime ?O 
kad svaiginamųjų gėrimų 
neleidžia parduoti, tai juk 
niekas nedraudžia šeimyniš
kai vaišintis.
- Sukaktuvinė Gegužlnė-

Lletuvių Balzeko Muzie
jus, švęsdamas 1O m. su
kaktį , Ne w Buffalo sure ngė 
labai gražiai pavykusią ge
gužinę.

-Lietuvė Žurnallstė-
Chlcagos televizijos 5 ka

nale pasirodė lietuvaitė žur
nalistė Jūratė Kazlckaltė.Jl 
buvo klausinėjama,kaip tapo 
žurnalistė Ir knygos autorė. 
Jos aiškūs Ir trumpi atsaky
mai buvo nuoširdūs, atrodė 
energinga lietuvaitė. JI Ir

nuodaliai susėdus Į ramų rungtynėse.

Natlonal Team Trennlng 
programa Ir paragino spe-

rastai žinomi treneriai,Į- 
valrlų rungtynių metudalro-

są laiką. Regina studijuoja 
sociologiją Ir muziką. Jos

Vietnamo karo baisumus Iš
gyveno, yra plačiai žinoma 
moterų pasaulyje. Kita lie
tuvaitė, Jerry Murphy, dir
ba 7 televizijos kanale kaip 
reporterė Ir žinių pertlekė- 
ja, žurnalistė. Apie ją pla- 
čtalparašė kun.dr. J. Pruns- 
kls Drauge. Yra lietuvių, 
kurie dirba televizijos Ir 
radijo stotyse,laikraščiuose, 
teismuose, architektūroj ir 
valdžios įstaigose. Senat. F. 
Savickas, vlenlntėlls lietu
vis šiemet bus perrenkamas. 
Visi jo apskr Ityje gy
venantieji lietuviai 
kviečiami už jį b ai - 
s u o 11. Jis daug dirba, kad 
apsaugotų Marquette Parką

INVESTACIJA JŪSŲ ATEIČIAI 
Vertingas žemės plotas, išdalintas Į sklypus, tinkamus rezi
denciniams pastatams, prie Richelieu Golf & Country Club. 
9 mylios nuo Montrealio. Žemas (mokėjimas, mes pervedame 
balansą. PUIKUS INVESTAVIMAS !

Skambinti: 382-7603, vakarais - 363-5066
TRWNGUIAR D€M€LOPM€NT CORR

nuo nenorimų įsibrovėlių. 
Meras Daley yra nusistatęs 
prieš demonstracijas, tik 
federalinis teisėjas viską 
verčia aukštyn kojomis. Po
litikoj jėgą turintieji juodie
ji veržiasi pro visas duris .
- Per 1O metų Chicago ne
teko 16% Įmonių. Cook aps
krityje sumažėjo Iki 122 , o 
priemiesčiuose jų priaugo 
Iki 1, 231.
- Yra nupirkta jau virš 4 
tūkst. akrų žemės netoli Au
rora. Planuojama pastatyti 
naują miestą 50 tūkst. gy
ventojų.
- Swine Flu skiepai yra ati
dėti Iki maždaug rugsėjo m. 
vidurio, nes susidarė prob- 
lema su apdraudimo kompa
nijoms, kurios nesutinka 
drausti, jei skiepai pakenktų 
žmogaus sveikatai ar gyvy-..
bei. Bal. Brazdžionis

clallat treniruotis vasaros 
kursuose.

Paklausus, kas labiausiai 
vargina tokiuose treninguo
se, pagalvojusi atsakė, kad 
nepaprastai daug pareina 
nuo to, kokie asmenys pak
liūna Į grupę. Jei grupė tik
rai sportiškos nuotaikos - 
tai gerai. Bet Intensyvi 
kompetlclja Ir asmeninės 
ambicijos kartais Išeina už 
grupės Intereso ribų Ir tuo
met, nors fiziniai energija 
greitai atstatoma, nervų Į- 
tampa labiausiai vargina.

Hamiltone, vfe nų rungty
nių metu, Reginai nusišyp
sojo ypatinga laimė: atsitik
tinai, tik taip sau sušilti, 
merginos mėčiojo sviedinį. 
Kažkas, ‘ netyčia pasilenkęs 
per tvorą, stebėjo.Paslkvletė 
Reginą Ir pasiūlė jai važiuo
ti į Vancouver’į, speclallon 
treningo mokyklon. Tal*buw 
vo žinomas treneris Art 
Williams, kuris, kaip pap -

si, Ieškodami naujų , gabių 
sportininkų.

Taip Regina Armonaltė 
atsidūrė Kanados Vakaruose, 
kur Išbuvo Intensyviame 
treninge apie 2 metus. Va
saromis treniruodavosi po 
6 valandas kasdien, Išskyrus 
sekmadienius. Žiemą- po Į 
4 valandas kasdien. O korė
jiečiai Ir japonai/- treniruo
jasi po 12 valandų Į dieną.. . 
Taigi, rytietiška ambicija Ir 
Ištvermė.

Kaip vyksta treningas? 
Po bendros viso kūno 
mankštos, seka grupinis tre
ningas, naudojant Įvairias 
žaidimo situacijas. Regina 
mėgsta komplikuotas gyni
mosi taktikas Ir jose ypač 
specializuojasi.

Treningas sporte, ko - 
ledže mokslas užima jos vl-

gyvenlmas Įdomus, nes vi
sapusiškas. JI groja gitara, 
šiek tiek plano. Kaip Ir dau
guma lietuvių, mėgsta g būti 
gamtoje. Klausosi klasiškos 
muzikos, kurią labai mėgs - 
ta. Lieka jai energijos Ir 
plaukiojimui bei "cross 
country" skl. Iš "švelnių 
užslėmlmų-mėgsta megzti 
kabliuku,Ir rezglnlus-"mao- 
ramž".

Po olimpinių žaidynių, ši 
Iškili Kanados lietuvaitė, 
užtarnautai poilsiaus šią va
sarą, palikusi ją sutiku
siems šiltą, malonų žydln - 
člos jaunystės Ir gyvos as
menybės prįsiminimą.Lln - 
klme,kad Ir toliau palaikytų 
ryšį su savo tautiečiais Ir 
dar ne vienų olimpinių žal - 
dynlų ugnis / apšviestų jos 
nuoširdžią šypseną. B. N.

RADI 0.1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRXOIENL NUO

PROGRAMOS VEDĖJAS
L. Stankevičius, 1053 Albanai Cr., Duvarnay. P.Q.

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

11 iki, 11,30 vcl. v ak.

TEL. 525-8971.

ony s
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.
PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKSTYNQS 

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

T. L»u<in»itls

to

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

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PRISTATYMAS 

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRAIS - LASALLE - 365-0770
I

TEL. 649-8834

ĮVAIRIOS PROGOS

FINA TEL.: 694-1037

IMIKK KUTKAUIKAII

PLAZA FIMA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

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

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

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

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

(Lietuviams duodame specialiu nuolaida) ’

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. $už:nskas <£ Son, tel. 189 • 0571.

HūY
RICHARD
ROOFER------COU VREUR

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

1976.V HI. 25

DIDELĖ NUOLAIDA KAINU tilo 60%) SIUNTINIAMS

W. LAPENA?
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchaid Street, La Salle,P. Q.
Įvairi industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas 
atliekąmas sąžiningai ir D'ieinamomi s kainomis,
- tel. 366-5237- 3’i?<.

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas

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

(Storage)'

6J96 Bonnantyne Ave. Verdun, Montreal. T<?l. 767-6183

Viskas moderniems nariams 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
Įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren-

Hydro - Quebec išnuoma
vimui koršto vandens tie
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontraktorius.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

Medžiaga suknelėms* Crlmlenn, kostiumams ir Švarkams - šimtaprocentinė riižis 
- pusė kainos.
Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnono arba polyester *io — nuolaida iki 60 %.
Skarelės vilnones arba Silkinės ir naujausiais pieliniais..

e Megztukai, golfui ir puloveriniai — didžiausias pasirinkimas specialiomis 
kainomis. z

o Moterilki paltai • Borgana (art.,fur) įvairaus dydžio tik $49.00.
o V yri iki megzti marlkiniai (kanadiiki ) - pusė kainos. Taipgi, daugybė 

kitu daiktu reikalingu Lietuvoje.

M. PHILIPPE IZZI
Prop.

SKAMBINKITE -

Skubiai 
išvalome, , 
paimame, 

pristatome 
365-7146

NETTOYEURS CLEANERS 
7661-A CENTRALE 

coin/ corner še avė 365-7146 
495-90e AVĖ 

coin / corner Bayne . 365-1143
\02st0Š

Mechonizuofos rotų Ir kitų dalių regul iavima s. llorfes(Body) taisymas ir 
dažymas naujame garaže ir moderniomis prie^monemi s. Kreipkitės — 
De LaVerendrye, pr’e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psl.
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NL REIKALAI
GE GUŽ INE —PIKNIKAS
NL gegužinė, paskutinė 

šios vasaros lietuvių gegu
žinė Skrulblo vasarvietėje , 
praėjo nuoširdžioje lietuviš
koje nuotaikoje. Privažiavo 
nemažai mašinų, nors tą 
dieną vyko kita Išvyka Dai
navoje. Esant gražiam orui, 
svečių netrūko abiejose vie
tose.

Į laikraščio gegužinę plr - 
mą kartą atsilankė Saulius 
Taftas su žmona Ir dukrele. 
Jie tik prieš metus Išvykę Iš 
Kauno Ir apsigyvenę Mont
real yje. S.Taftas yra baigęs 
Politechnikos Institutą Ir čia 
dirba kaip Inžinierius elekt
ronikos Įmonėje. Jis buvo 
atsivežęs Iš Lietuvos pa
veikslų Iš gintaro gabalėlių

bei Inkrustuoto medžlo.ku - 
rials gegužinės dalyviai gė
rėjosi Ir jų įsigijo.

T a proga ats Ime name, kad 
NL gegužinėse per eilę metų 
plokštelių muzika visus 
linksmina Augustinas Kal
vaitis. ŠĮ sekmadlenĮ jis 
stalgiai susirgo, bet neap - 
vylė svečių, muzikai groti 
priemones parūpino Ir įdavė 
jas atgabenti į gegužinės 
vietą J. Budrevlčlul. Su dė
kingumu įvertiname. Kazys 
M^rtlnėnas vokusiai rūpino
si grojimu Iki vėlaus vakarą

Dėlto jame visiems, kuo 
nors prisidėjus lems, darbu 
ar dovanomis loterijai, Ir 
taip gi- visiems atsilankiu
siems *. NL

LNLF DEKLARACIJA. . .
(Atkelta iŠ Ipsl.)

1O. įspėjame TSRS och- 
ranką- KGB už betkoklas 
represijas Lietuvos TSR 
jaunimo mes atsakysime vi
saliaudiniu protestu. KGB 
kaltinimai, kad mes nacio
nalistai, nepagrįsti Ir neiš
laiko jokios kritikos. Mes, 
Jaunoji Lietuvos Karta, gi
musi Ir Išaugusi socializmo 
sąlygose, už laisvą nepri
klausomą Liaudies Lietuvą , 
o ne mirštančio kapitalizmo 
restauraciją, mes už visų 
tautų draugystę, socializmą, 
demokratiją Ir talką. Žino - 
darni savo tautos Istorinę 
misiją, kaip Ir kiekvienos 
tautos, mes kaip patriotai 
negalime pasilikti nuošaly, 
kai mūsų likimą sprendė Ir 
sprendžia svetimos valsty
bės. Mes galime save atsto
vauti patys be jokių auklių Ir 
tarpininkų. Politiniai Mas
kvos Ir jos marionetinės LT 
SR respjbltklriės vyriausy
bės Išvedžiojimai apie mūsų 
blogą geografinę padėtį ar 
tautos mažumą, tai nerimtos

Dr. J Mališka 
Dantų gydytojas

1440 r ne Ste-Catherine Quest 
Suite 600

Tel: 866 - 8235, namų 488-8528 Į

DR. V. G1RIUNIENĖ 
Dantų gydytoja

5330 L’Asionfticn Blvd. 

Montreal.

Tel. 265-3535

pis akos. Kiekviena tauta, di
delė ar maža, su betkokla 
geografine padėtimi, gali 
eiti savo pasirinktu keliu. 
Mes tokį kelią turime Ir juo 
eisime tollau-tal tautos vie
nybės kelias į nacionalinę 
laisvę Ir politinę nepriklau
somybę. /

Tegyvuoja visos lietuvių 
tautos vienybė,

Tegyvuoja estų, latvių Ir 
lietuvių tautų draugystė Ir jų 
sėkminga bendra kova už ne
priklausomo Pabaltijo ats - 
tatymą,

Tegyvuoja humanizmas Ir 
talka,

Tegyvuoja didelės Ir ne
mirtingos laisvės Idėjos, už 
kurias verta kovoti,

Patriotai, neužmirškite , 
kad -šioje laisvės kovoje mes 
esame ne vieni:- su mumis 
ukrainiečių, gruzinų Ir ar
mėnų patriotai, slovakai, če
kai, vengrai, lenkai Ir kiti.

Tolerancija Ir bendradar
biavimas su rusų tautos In - 
telektualals Ir patriotais , 
pajėgusiais Išrautį Istoriškai

čls.zamui'i.
' Mike Rutkauskas )

GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS

477-G DELMAR Ave..

,POINTE CLAIRE. F.Q. H»R 4A5

' TEL. 685-0370 I

DR. A. O. JAUGELIENČ 
Dantų gydytoja

— • —-
1410 GUY STREET 

SUITE 11 -12 
MONTREAL P.Q.

Tel. 932- 6662'; ruimą 737-968 1.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D.. C.M., M.Se.. L.M.C.C., E.R.C.S.(C>

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

7626 CENTRALE LASALLE
G

pharmacie

nanon
» ROBERT GENDRON LPH.,„«r.

366-9742
ATIDARA NUO 9VAL.RYT0 IKI 11 VA1_. VAKARO

.VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

ADVOKATAS

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

NOTARAS

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

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

Išbujuotas didžiavalstybinio 
šovinizmo piktžoles Iš savo 
širdžių. N . L.F.

VILNIUS, 30. O%. 1976.
22 KANADOS LIETUVIŲ DIENA

LIŪTAS GRINIUS RAŠO:
*(Mūsų Vytis, 1975/%)

' AUŠROS VARTŲ PARAPIJA, 1950 - 
1975. Redagavo J. Narbutas, viršelį piešė 
A’. Vazalinskas, išleido A.V. parapijos 
komitetas. 9,3 x 5,9 colių, 136 psl., įskaitant 
6 psl. skelbimų, minkštais viršeliais. Kaina 
ir tiražas nepažymėti.--

Per amžius žmogus stengėsi statyti 
paminklus sau, savo aplinkai, savo dievų 
garbei. Šis kuklus leidinėlis yra taip pat 
paminklas tėvų jėzuitų parapijietiškam 
darbui, Montrealio lietuviam^ ir antrojo 
pokario ateiviams. Tai nėra pirma 
Montrealio parapijų istorija’ - 1974 metų 
bėgyje “Nepriklausomoje Lietuvoje” tilpo 
kun. J. Gaudzės “Šv. Kazimiero parapijos 
istoriniai metmenys” - senesnės parapijos 
ir Montrealio lietuvių istorijos aprašymai, 
iš kurių sužinome, kad pirmutinis iš trečios 
lietuvių imigrantų bangos Kanadą ir 
Montrealį pasiekė 1946.IX.8l kun. J. Kul- 
bis, S.J. Ši, trečioji, imigracija buvo ir 
gausiausia, nes nuo 1946 iki 1964 metų į 
Kanada atvyko 13,224 lietuviai. Apie šiuos 
lietuvius daugiausia ir kalba Aušros Vartų 
parapijos istorija.

Priešpriešiais istorinėms knygoms, 
“Aušros Vartų parapija” yra tik lengvai ir 
vykusiai parašyta prisiminimų ir kai kurių 
faktų atranka - paminklėlis, bet ne kruopš
čiai dokumentuotas veikalas, nors joje yra 
ir įdomių žinių:

“Pirmoji lietuvių mokykla Montrealyje 
buvo įsteigta 1918 m. Šv. Kazimiero para
pijos klebono kun. J Vyšniausko pastango
mis. 1919 m. Point St. Charles įsteigta 
antroji mokykla. 1922 jn. kun. J. Šimkaus 
rūpesčiu atidaryta lietuvių mokykla Ville 
Emard. 1926 m. kunigo J. Bobino pastan
gomis įsteigta mokykla Rosemonte, kurios 
vędėja buvo M. Arlauskaitė" (- taip, ta pati 
pirmoji Montrealio liet, savaitraščio “Ne
priklausoma Lietuva” redaktorė, apie 

' kurią, deja, ši istorija neužsimena). “Tai 
buvo normalios, valdžios išlaikomos mo
kyklos. Visi dalykai buvo dėstomi lietuvių 
kalba, tik abi valstybinės kalbos - anglų ir 
prancūzų, kaip privalomi dalykai” (70 psl.).
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"Spaudos laisvės ir Amer. Liet, organizuo- 
tės suk'aktuvės” - be datos; kun. K. A. Ma
tulaičio - “Londono lietuviai”, 1939: J. 
Gliaudos - “šv. Kazimiero parapija Los 
Angeles mieste”, 1966; A. Ambrose - 
"Chicagos lietuvių istorija", 1967; ir kt.). 
Jos visos liudija apie nelengva imigrantų 
gyvenimą ir organizuotę svetur, šf, pasku
tinioji, kalba apie tėvų jėzuitų įnašą šiame 
kelyje. Gal ji yra net pirmoji jėzuitų pa
stangų istorijėlė. Ją reikia skaityti ne vien 
eilutėmis, bet tarp eilučių ir neužteks 
gūžtelti pečiais, tariant - “Sic., transit 
mundus”, bet derės sustoti ir paklausti, ar 
tikrai tik pasaulis keliauja? Gal ir mes, 
parapijiečiai, kunigai, pasauliečiai vadovai, 
turime šiokią tokią įtaką į kelionės kryptį, 
tik kasdieniniuose rūpesčiuose skęsdami, 
tarnaudami šiandien, nemokame rasti 
rakto lietuviškos bendruomenės gyvenimo 
bėgiams pakreipti? . ' .

Iš istorijos sužinome irgi, kad vyresniųjų 
skaučių “V AIVOSE draugovė, įkurta 
1948 m. pavasaryje (ž. “M.V." 1975 nr. 2), 
buvo pirmas liet, skaučių vienetas Šiaurės 
Amerikos žemyne, iš kurio jau 1951 m. 
Montrealyje išsivystė "NERINGOS” tun
tas.

Knygoje skaitome, kad dvidešimts ir 
penkiems metams praėjus nuo šios, antros, 
Montrealio liet, parapijos įkūrimo, para
pija turėjo padidėti 212 parapijiečių, nes 
iki to laiko buvo pakrikštyta 523 vaikai, 
palaidota 311 žmonių, o sutuoktuvių buvo 
242. Ret 1951 metais parapijoje buvo re
gistruota 741 šeimos ir 72 viengungiai, o 
1973 my tik-364 šeimos ir 82 viengungiai 
(129 p6sl.). Liūdnai ir lemtingai turi šie 
skaičiai slėgti ne vien ne pirmos jaunystės 
sulaukusį parapijos steigėja (ASS Dvasios 
Vadovą R.K ir ASD Garbės narį kun. J. 
Kubilių, S.J.), bet ir visus šiuos žodžius 
skaitančius.

Nežiūrint knygelės pastangų tylomis 
aplenkti sunkumus, ųepabrėžti kliūčių ir 
nusivylimų, Montrealio antros parapijos' 
gyvenimo kančias, tur būt, geriausiai vaiz
duoja jos pačios steigėjo atsiminimų frag
mentas:

"Visuomet prisiminsiu pirmą naktį šitoje 
klebonijoje... Bijodamas, kad nelikčiau be 
ausų ir nosies, turėjau keltis ir ieškoti 
kokios nors dėžės, kad galėčiau pridengti 
nuo jų atakos nors veidą. Atradau numestą 
seną dėžę. Išpiovęs joje vietą kaklui ir 
skylių orui ir, taip apsisaugojęs nuo visokių 
netikėtumų, užmigau... Kova tarp manęs ir 
žiurkių tesėsi tol, kol įsigijau kates 
(19 psl.). ___ _________________

Knygų apie lietuvių gyvenimą svetur tentės pareigose dėl sa'vosąžlnlngo Ir ge- 
yra bent keletas (pvz. A. M. Miluko ro jaj.^
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• M. Guobys Ir A. Ruzgas buvo Išvykę'į 
Floridą. Apsistoję buvo pas Macėnus Pe
tersburg, nes ten esančios geriausios są
lygos. /žlūr skelbimą/.
• Kazio Ir Lionės Ambrasų dukrelė Isa
bel ė, dirbusi jau tris metus (Provincial 
Qū Carriers Co,Ltd sekretore,dirba nuo 
š.m. balandžio mėn. viceprezidento aste-
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6.0% 
8.25% 
9.5% 
9.75% 

10.0%

11.0% 
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12.0% 
11.0%

Nemok, gyvybės ąpdr. iki $10.000 
už paskolos sumą. '

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
Nekiln. turto
Čekių kredito 1
Investacines nuo 1

MOKA U2:
Einamąsias s-tas 
Taupomąsias s-tas
Termin. ind. 1 metams
Termin. ind. 2 metams
Terrain, ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki . $2,000 už taup. s-tos sumas.

• Užeikite ir [ąhlįdinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.
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