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Afrikoje, kurio ženklai jau
rodėsi po vienu ar kitu pre
tekstu pietų Afrikos dalyje.
Klsslngerfo tikslas taikin
gu būdu pervesti valdžią juo
dedame Įgauti reikšmės Ir diesiems Rodezljoje. Taip
Que be c'o provincijoje”, pa pat taikingo nepriklausomy
re Iškė Joe Clark. Dalinai tai bės pripažinimo pietvakarių
buvo jo Ir Wagner’lo darbo Afrikos valstybelNamibijai.
rezultatas, kaip ir stipraus
Demonstracijos pietuose ,
Konservatorių Komiteto,pa Cape Town vyko 3 dienas .
siryžusio laimėti ateinan Policija Įspėjo baltuosius,
čiuose rinkimuose.
kol neramu, gatvėse nesiro
dyti.

SAVAITINIU IVYKIU
APŽVALGA

JOE CLARK

MAŽIAU IMIGRUOJA

Kanados Imigracijos Mi
nister Is Robert Andras pra
neša, kad griežtesnės Imi
gracijos taisyklės, atsiž
velgiant Į darbo galimybes
Kanadoje, sumažino Imi
grantų skaičių 25.5%.
atvykusių
Didžiausias
skaičius Iš 1O valstybių;
Anglija- 5, 284; JAV- 3,149
Hong Kong- 2, 449; Indlja1, 817; Jamaica- 1, 583; FUI pinai- 1,513; Portugalija 1,071; Guyana-85O; Itallja834 Ir prancūzIja-829.
ČEKAI LAIMĖJO

CLAUDE WAGNER

DELEGACIJA I
EUROPA
U

Progresyviųjų Konserva
torių delegacija Iš Joe Clark,
Claude Wagner, John Fraser,
/Vancouver South/ lr James
Balfour/Regina East/vyks ta 17-kal dienų aplankyti 5
Europos kraštus. Su jais ke
liauja ir 5 žurnalistai bei
keletas kitų asmenų.
Delegacija susitiks su NA
TO nartais ir Europos Eko
nominės Sąjungos nariais
Belgijoje. Numatomi pasi
kalbėjimai su Italijos, Ang
lijos, Vokietijos
valdžios
atstovais. Vokieti joje, be ka*■ y blneto narių, susitiks su
Vokietijos Darbdavių Sąjun■ gos Ir Darbininkų Unijų ats
tovais.
PASITRAUKĖ CLAUDE
WAGNER

Rudens pradžią žymi Ca
nada Cup ledo rutullo/hockey/žaidynės. Čekai prieš
sovietus laimėjo 5-3, švedalprfeš JAV-5-2, Švedija- So
vietai 3-3, Čekoslovakija Suomija 8-0.
NAUJAUSIAS SOVIETU
NAIKINTUVAS

8 d.

KLB KRAŠTO VALDYBOS

INFORMACIJA

LE JOUR - NEBE DIENA

prieš
du ir puse metų
Įsisteigęs Montrealyje pran
cūzų dienraštis LeJour, ypač propagavęs Quebec’o at
siskyrimą nuo Kanados,pa
gal te Idėjų komisijos nutari
mą, užsidarė.
priverstas
užsidaryti dėl savo perdaug
radikalių komentarų, nepa
kankamo PQ veiklos apra
šymo, anotleįdėjo Parlzeau.

LITHUANIA

ZMOGAUS AMŽIUS

Dr. Johan Bjorksten Iš
Midlson, Wise, .pionierius
mokslininkas, studijuojantis
žmogaus organizmo senėji
mą, paskelbė,kad paskutinių
tyrinėjimų duomenimis, ge nuso dviems molekulėms su
lipus, organizmo celė nebe gali pakankamai funkcionuo
ti. Jei tai Įvyksta odos celė
je- oda kietėja ir raukšlėjesi; jeigu arte rijoj-prarandamas
jos elastlškumas .
Mokslininkams reikėtų at
rasti e nzymą, atpalaiduojan
tį molekulių sullplmą^lr toklu būdu atstatyti organizmu
Mokslininkas Rotf Martin iŠ
New Yorko miesto Univer
siteto užtikrino,kad reikėtų
5-10 metų Intensyvaus dar bo tokiems enzymams su
rasti. Netolimoj
ateityj
lengvai būtų galima dadėtl
Iki 80 metų amžiaus prie
dabartinio vidurkio. Ir dar
daugiau.
Abu mokslininkai tvirti
na, kad kol tai Įvyks, visi
gali prailginti savo gyvenimą
sveikai gyvendami. Vitami
nas E, re per didelėse dozose
yra naudingas sulėtinti se
nėjimo procesui.
VIETOJE KOSYGINO

MIG 25, naujausias Ir
Praeitą savaitę Sovietų
greičiausias sovietų karinis
Minis
terls
Pirmininkas
lėktuvas atsidūrė Japonijoje,
Alex
e
j
Kosygin
’as, besi
kartu su pabėgusiu Į laisvę
sovietų lakūnu. Jis norėjęs maudydamas upėje, pradėjo
pabėgti Į Ameriką, bet prl trūko kur© Ir nusileido Į
Šiaurės Japoniją.

Pranešame, kad IX KLB
KraštoTarybos Trečioji Se
sija yra šaukiama š.m. spa
lio mėn. 9 d., šaštadlenį.
Aušros Vartų parapijos pa
talpose, 1465 Rue de Seve,
Montreal, Que. Rgglstraclja prasideda 9 vai. ryto. Se
sijos darbo posėdis praside
da 1O vai. ryto.
Numatyta dienotvarkė:
1. Atidarymas:
a/ Lietuvos Himnas
b/ Invokaolja
c/ Krašto V-bos Pirmininko
žodis
d/ Prezidiumo sudarymas

CANADA - MONTREAL - (Established 1941).

Maloniai prašome Apylinkių
Pirmininkus, kurie to dar
e/ Mandatų Ir rezoliucijų nepadarė, raštiškus praneši
mus apie apylinkės veiklą
komisijų sudarymas
kuo
greičiausiais pasiųsti
f/ Svečių pristatymas-svei
Krašto
Valdybai.
kinimai
g/ Darbotvarkės priėmimas
h/ Praeitos sesijos protoko Devintos los KLB Krašto Ta
rybos Trečiosios Sesijos Su
lo priėmimas
važiavimo programa bus to
kia:
2. Pranešimai:
Še štadle nį, spalio 9 d.
a/ Krašto V-bos Pirmininko
9;OO- 10:00 Registracija
Ir Baltų Federacijos Pir
10:00-1:00
Sesijos atida mininko
rymas
Ir
posėdis
b/ Krašto V-bos Iždininko
1:00- 2:00 Pietūs
c/ Kultūros Komisijos Plr2:00-6:00 Posėdis
mlnlnkės
Pridedamas praeitos Se
d/ Švietimo Komlsljos Plrsijos
protokolas. Jis nebus
mlnlnkės
skaitomas
sesijos metu. Iki
e/ Jaunimo Sekcljos Plrmalonaus pasimatymo Kr aš- i
mlnlnko
Tarybos
suvažiavime
f/ Šalpos Fondo Pirmininko to
Montrealyje
š.m.
spalio 9 d.
g/ Visuomenintų
Reikalų
KLB Krašto Valdyba
Sekcijos Pirmininko
h/ Garbės Teismo Pirmi LĖŠOS RADIJO STOTIMS
ninko
Amerikos kongresas pri
1/ Kanados Lietuvių Fondo
ėmė nutarimą,kuriuo dviem
Tarybos Pirmininko
radijo
stotim- Laisvosios
j/ Tautos Fondo Atstovybės
Europos Ir Laisvės stotlmsKanadoje Pirmininko
paskyrė 56 mil. dolerių
jų
k/ ŠALFASS Pirmininko
Išlaikymui.
1/ Mandatų Komisijos
Dėl to labai pasipiktinus
m/Revlzljos Komisijos
rusų spauda- dienraštis SoDiskusijos dėl praneši
mų eilės tvarka
4. Apylinkių
Pirmininkų,
pranešimai
apie
ateities
planus /neilgesni 5-6 mln. /
5. Diskusijos apie atsiųs
tuosius Ir žodžiu patelktuo
sius Apylinkių pranešimus
6. 1978 m. Kanados Lietuvių
Dienos numatymas
7. Sąmatos 1976-77 metams
priėmimas
8. Sumanymai Ir pasiūlymai
9. Re zol luc ljų pr lėm Im ai
10. Sešljos uždarymas

3.

Kosyginas pasivaikščiojimo metu.

skęsti. JĮ Išgelbėjo jo as
mens sargybinis. Neoficia
liomis žiniomis- jis gavęs
širdies ataką. Nikolai Ti
khonov, 71 m. amžiaus In
dustrijos specialistas,pas klrtas deputato mln.pirmi
ninko pareigoms.
Įvykių
stebėtojai manojcad tai Įva
das Į jo paskyrimą Kosygino
vieton.
Tikhonovas yra ukrainie
tis, kilęs Iš tos pačios vie
tovės,kaip Brežnevas.

Taipgi 2 vai.p.p. numatytas
Specialus Posėdis dėl KLB
Statuto pakeitimo,kad 5 Ka
nados Lietuvių Jaunimo Są
jungos parinkti atstovai Įeitų
Į KLB Krašto Tarybą pilna
teisiais nariais.

PASIKEITĖ VYRIAUSYBĖ

Barbados sala, labai mė
giama atostogautojų, šlu šiuo
metu keičia savo lėtą gyve nlmo tempą. Iki dabar valdžiu
si Demokratų Darbo Parti
ja, vadovaujama Errol Barrow, netikėtai pralaimėjo.
Darbo Partija ėmėsi agre
syvios rinkimų kampanijos
Ir žada panaikinti korupciją
bei
priversti Parlamento
narius paskelbti savo paja
mas. Abi partijos laikosi
nuosaikaus socializmo prog
ramos.
Barbadų sala laimėjo ne priklausomybę nuo Anglijos
1966 m.

Progresyviųjų Konserva
torių Partijos K-to Pirmi
ninkas Claude Wagner Iš pa
reigų pasitraukė, kurioms JĮ
bųvopaskyręs Joe Clark, lai
mėjęs vasario mėn. rinki
mus. Clark pabrėžė, kad
Wagner'ls norįs daugiau lai
KARO BŪGNAI AFRIKOJE
ko paskirti Išdirbti partijos
užąlenlopolltlkos gairėms Ir
JAV Valstybės Sekre
turėti progos dalyvauti sust- torius Henry Kissinger’ls Ir
tikimuose
Ir diskusijose Afrtkos valstybių vadai pra
įvąlrlose vietovėse.
dėjo Šveicarijoj pasitarimus,
!' Po Ugo laiko, mes pra- kaip Išvengti rasinio karo

f Lietuvos >
naciunal>’'c

<bibUot««

vtetskaja Lltva, liepos 2 d.
laidoje^ Laikraštis priekaiš
tauja, kad Amerika nesilai
kanti Helsinkio nutarimų.
• Pasinaudojus
Gudijos
mokslo patyrimu, Lietuvoje
pradėta auginti rugius ža
liajam pašarui. Jfe sėjami
2-3 savaitėm ankščiau už
grūdinius rugius, plaukėją Ir
pražysta 5-8 d. vėliau. Jie
tinka ir grūdams Išauginti ,
Pašariniai rugiai krūmljasl,
turi plonus, gausląls lapais
apaugusius stiebus, kuriuos
dėl švelnumo noriai ėda gy
vuliai. Kai želmenys pasie
kia 20-30 cm aukščio, juose
leidžiama gyvuliams ganytis.
Per vegetacijos periodą, nu
ganyti rugiai duoda net du atolus./Žemės Ūkis, nr. 3t
1976/.
• Į respublikonų rinkiminės
platformos planuotojų posė
džius Kansas City buvo nu
vykęs AL Tos pirm. dr. Kazys
Bobelis drauge su Jonu Talandžlu.Buvo įteikti raštu ir
žodžiu lietuvių pageidavimai
Respublikonų partija Ir to
liau pasiryžusi padėti lais
vės
s lekiančiom tautom.
Pabrėžlamaklekvle no krašto
teisė spręsti savo likimą.
Pasisakoma prieš žmonių
teisių laužymą.
Kansas City suvažiavime f
taip pat dalyvavo dr.J, Ge nys,katp Maryland delegaci
jos antrininkas,Ir A. Zaparackas,kaip MIchįgano dele
gacijos antrininkas. Dr. K.
Bobelis turėjo progos Lie tuvos reikalus aptarti su se
natorium Charles Percy Ir
su kongresmanu Edv. Derwlnsklu.
LAIKRAŠTIS LAUKIA
JŪSŲ I

CLEVELANDO “GRANDINĖLĖ" DALYVAVUSI JAV PREZIDENTO NIXON INAUGURACIJOS, PARADE.
Šio mėnesio 26 d, "Grandinėlės" šokėjų grupė išpildys programą Hamiltone, mergaičių choro "Aidas*
ruošiamame koncerte. .
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N L Bendrove, Valdyba yra nutarusį
I alkrasU siuntinėti Eik u? $5.00 pię-

•nuoilui po užsisakymo metus, t. y.

n.au(lems skaityto jams.

2

pnennones (pavienių darbininkų jėgomis,
bet dažnai centrinių organų varau); jie
vykdė pasaulinio mąsto (nors ir be Lietu
vos atstovavimo) šokių ir dainų šventes,
“jaunimo" suvažiavimus, kasmetines jau
nimo Inet ir senimo!) stovyklas; paruošė ir
išleido stambią lietuvišką enciklopediją,
eilę neo-klasikų ir atsiminimų pobūdžio
knygų.
Taip trumpai atrodo trečiojo mūsų
amžiaus ketvirčio įvykiai ir atsiekimai. Jei
bendras tautos ^valstybingumo^ siekių
balansas ir nėra mums teigiamas, asme
niška kūryba ir organizaciniai sugebėjimai
šiame ketvirtyje buvo ne maži.

PANORAMA
NAUJA BERTAINį PASITINKANT Liūtas Grinius/ ‘Musu Vytis"- 1975%/
į,'2 Lietuvos išlaisvinimą! Gi ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
ilUĖJAS
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Keliai krypsta į
Sials metals po eilės di
desnių lietuvių susibūrimų,
o ypač metų pradžioje jau
nimo Kongreso Pietų Ame
rikoje Ir praeitą savaitgalį
tautinių šoklų šventės Chlcagoje, keliai krypsta į
Montrealį.
Montrealls šiais metais
stovėjo pasaulio dėmesio
centre, XXI sporto Ollmpljados proga. Jis domino Ir
lietuvius, nežiūrint kokia
me pasaulio krašte jie ra
dosi. Gal labiausiai domino
Lietuvos lietuvius, kurių
nemažai šeimos nartų Ir ar
timųjų gyvena Kanadoje, Jų
daugelis norėjo šia proga
paslmatytlsu giminėmis,bet
jiems buvo sunkinančios ap
linkybės Išvykti Iš Sovietų
Sąjungos. Jų buvo keletas at
vykę ” Iškoštų ” Iš daugelio
sporto veteranų. Čia jie pa
buvoję tikrai nepakenkė So
vietų SąjUngdt,'bet'pt leš Ingai
phslšėni'ė vakarteiiak^kulturlnlo bei ek6rfWinlnld'riį5-1
žvalgos lobio Ir galės paly
ginti Ir pagal aplinkybes
pritaikyti Lietuvoje. Taipgi
Ir aktyvieji sportininkai ne
nuvylė Sovietų Sąjungos, nes
bevelk visi Išleistieji par
vežė laimėtus medalius S.
Sąjungos vardu. TAlpgl lie
tuviai, kur jie begyventų,yra
veržlūs Ir savo tautą, nors
Ir netiesiogiai, reprezen
tuoja.
Montreallo lietuviai jau
kelintas kartas savo tautą
reprezentuoja dldžlaplotėje
Kanadoje. Spalio 9 - IO die nomls įvykstančioje Kana
dos Lietuvių 22-oje Dieno
je Montrealyje pakils net
virš didesnių etninių grupių,
Iškeldami kultūrinius savo

tautos bruožus. Tos Dienos
rengimo komitetas atrodo
deda visas pastangas, kad
gražiai pasirodytų su pro
grama ne tik savųjų tarpe,
bet tikimasi nemažai kita
taučių svečių.Tik Seime, kad
ruošėjai padės pastangų Ir
programos Išpildymui sa
ldes IŠ visur meninės jėgos.
Ne nusistovėjusiais, bet nau
jais būdais pademonstruos
mūsų tautines vertybes.
Ir laisvajame pasaulyje yra
daug laisvę mylinčių Ir
branginančių lietuvių, kurk
drauge su visa laisvę my
linčia žmonija, rūpinsis savo
valstybės ateitimi. Mtisų
šventa pareiga padaryti visa,
kas galima pasaulyje Lletutuvos vardui garsiau skam
bant, visą žmoniją skatintų
Išgirsti pavergtųjų šauksmą
Ir prisidėtų prie reikalavi
mo jiems laisvės.
Mūsų kova moralinio po
būdžio?, kova kultūrinėmis
priemonėmis. Tad nelengva
kova Ir reikalaujanti dvasi
nio įtempimo, Ir atkaklios,
nepalūžtamos vai los. Tikėki
me, kad šiuo būdu sutapsi
me su tėvynėje lietuvių vil
timis ir siekimais -suvere
ninės teisės Lietuvai.

Todėl mums prasminga
yra susirinkti į didesnius
susibūrimus, kaip švenčių
pavidalu, pasidalinti minti
mis, sustiprinti tautybės Iš
laikymo valią, kad ji nepa
lūžtų. Tikriau tariant, kad
taptume nepalaužiami Ir pa
siryžę siekti? anų didžiųjų
siekių. Tad visi Kanados,
JAy ,lr Iš kitur lietuviai
ruoškimės į Montrealį!
P r. p aukštaitis

Trečias mūsų amžiaus ketvirtis, 1951 1975 metai, buvo pilnas įvykių. Jei praeitis
moko ir stiprybės duoda, šio bertainio
apžvalga padės geriau suprasti jėgų kryp
tis, kurios betarpiškai įtaigoja mūsų gyve
nimą ir teiks stiprybę ateičiai.
Naudojamės proga iš praeities į ateitį
pažvelgti ir ja spėti. Savo mintis remiame
pasibaigusio ketvirčio įvykių santrauka,
b.is-.’-.-o ketvirčio pasaulio įvykių spėjimu ir
lietuviškos politikos, išeivių organizuotės
ir mūsų asmeniškų pažiūrų reikalais. Skai
tytojui paliekame papildymą, kitų hipote
zių kūrimą, diskusijas ir savo išvadų pa
darymą. Tik šio, o ne ginčo dėl vienos ar
kitos minties iškėlimo šiuose puslapiuose,
siekiame.

1951 -1975 METAI
IŠ VAKARŲ PASAULIO TAŠKO ŽIŪ
RINT, trečiasis-šio šimtmečio ketvirtis ne
buvo laimingas, bet jo bėgyje buvo iš
vengta visuotino, gal net branduolinio
karo. Kaina už didžiųjų valstybių žemių ir
gyventojų apsaugojimą nuo karo buvo
apmokėta dideliais medžiaginiais ištekliais,
politinėmis nuolaidomis komunistiniam
pasauliui ir daugiausiai kitų valstybių
gyventojų kančiomis ir gyvybėmis.
PASAULYJE radosi naujos valstybės;
išryškėjo komunistinis imperializmas ir
nacionalizmas; vyko Korėjos, Indokinijos,
Indijos pusiasalių* Mažosios Azijos, Afri
kos ir Kipro salos karai; bandyta iš rusų
dominacijos pasiliuosuoti Vengrijoje, Če
koslovakijoje. Rumunijoje; vyko ekonomi
niai, tautiniai ir politiniai bruzdėjimai Len
kijoje. Sovietų Sąjungoje, Filipinuose,
‘irių Amerikoje, Afrikoje, Šiaurinėje
Airijoje; komunistinės jėgos įsigalėjo
Kinijoje, Tibete, Kuboje, Čilėje (?), Indo
kinijoje, Portugalijoje (?) ir keliose Afrikos
valstybėse. *
IŠ LIETUVIŲ TAŠKO ŽIŪRINT, tre
čiasis šio šimtmečio ketvirtis taip pat ne
buvo naudingas - tautos valstybingumo
viltys neišsipildė. Atviri politinės opozici
jos poreiškiai LIETUVOJE skatino didesnį
įsikišimą “iš viršaus’” y* sustiprintą tau
tiškų pomiškių varžymą, didesnį rusiškos
partijos budrumą. IŠEIVIŲ tarpe, nežiū
rint savaimingos orgapizacijų centralizaci
jos, didėjo vadovaujančių asmenų intelek
tualinis sukalkėjimąs ir silpnų .asmenybių
kilimas organizacijų, spaudos ir politinio
darbo plotmėse - išsivystė imigrantams
tipiška dvasinio menkėjimo liga. LIETU
VOJE IR SVETUR,- tautiškų ir intelektua
linių polėkių vietoji pradėjo pirmauti pra
mogos; medžiaginiu patogumi) siekimas
skatino' - nuolat' mažėjantį prieaugįiO-J
stipriausio mažos tautos (biologftūo) ginklo
jilpnėjįreą. ■ g,; • ,
eš
Jsfv
LIETUVOJE vyko rusiško komunizmo
įsitvirtinimas ir gyventojų prisitaikymas
prie sąlygų, kuriose ne viskas nuo jų pačių
ir nuo tautos daugumos norų priklausė.
SVETUR esantys lietuviai pergyveno
imigrantų įsikūrimą ir savitos aplinkos
kūrimą naujuose kraštuose.
LIETUVIŲ TAUTINĖS KŪRYBOS
SRITYSE šis ketvirtis, tačiau-, pasižymėjo
pasididžiavimo vertais laimėjimais LIETUVA TEBĖRA LIETUVIŠKA ir
Sovietų respublikų tarpe ji sugebėjo dau
gelyje sričių pirmauti. Su pagrindu yra
didžiuojamasi
Vilniaus
aplietuvinimu,
buitinių sąlygų gerėjimu, kelių tinklo to
bulinimu, namu statyba, technikos pro
duktų tobulėjimu, eilės moksliškų kūrinių
išleidimu, savų mokslininkų pagarsėjimu
pasaulyje ir progų bendrauti su užsieniu,
ypač su vakarais, išnaudojimu.
SVETUR GYVENANTYS sukūrė litua
nistinių mokyklų tinklą ir mokyklines
* Sovietų Stįjungospastangos Afrikoje 1976 m.
bėgy j e pasirodė stiprios ir bent kol kas, si1'
mingos. Vakarieiifiai Afrikoje atsidūrė priei
s taigmenaSjir kurių jie nepramatė. — Aut.

IR GERAI, IR BLOGAI...
nuomonės, laiškai, atgarsiai
MALONŪS “NL" LEIDĖJAI !

Leiskite visų pirma Jus
pasveikinti už taip didelę
drąsą, skelbiant mano dir
bamų darbų trupinėlius, kas
kai kam yra nemalonu...
Matydamas Iš spaudos
puslapių Jūsų darbus, štai
Ir vėl siunčiu vieno auten
tiško laiško kopiją, kurios
vertimas Iš portugalų kal
bos,. yra toks ; ” Su didele
Diev#, galingojo pagalba ra
šėme Jums ir to pasėkoje
gavome Iš Jūsų taip brangų,
neįkainuojamos vertės atsa
kymą. Pirmiausia taip pat
turime didžiai padėkoti Jums
už Jūsų tokią parodytą de
monstraciją prieš mūsų di
džias asmenybes. Jūsų pri
siųsta knygelė mums buvo
kaip Išganymas, Iškritęs Iš
giedro dangaus. Tiesiog pa

laiminimas, siųstas pačios
Atvalzdos. Dabar prašome
kuo skubiausiu keliu mums
prlslųstllO-tį egz. lapelių Ir
40 egz. knygelių, kurių au
tentiška medžiaga parodo
tikrąjį komunizmo ve Idą kur
tik komunistai įkelia savo
koją.Prašome prisiųsti kaip
galima skubiau, mėginsime
atsilyginti. Taip pat prašo
me, jei galima, skubos keliu
prisiųsti foto nuotraukų, nes
mes visa tai panaudosime
savo leidžiamame mlsjjų
laikraštyje "O Informa”.
Toktųlalškų gaunu šimtus,
bet visiems prašomų dalykų
negailu prisiųsti, nes visa
tai ne
mano "kišenini
VLlKul mano dirbamas dar
bas yra nepageldujamas. Jam
Ir mano toji mažutė knygelė
pagal jų raštą yra menknie
kis Ir neveiksmingas dar-

PASAULIO ATEITIES HIPOTEZĖ
Gyvendami dabartyje su žvilgsniu i
ateitį, turėtume žvilgterėti, ką mums neša
šio’amžiaus pabaiga. FTamatymai, žinoma,
remiasi prielaidomis. Tegu žinūnai sukuria
kitokias hipotezes, tegu ne su visomis min
timis bus sutinkama, bet svarbu, kad da
rytume spėliojimus, juos nuolatos peržiū
rėtume ir savo užsimojimus jų įkandin
rikiuotume. Tik taip. įvykiams užklupus,
nereikės klausti, ką dabar daryti, bet
būsime pasiruošę ir iš anksto išnaudosime
progas. Pradėsime nuo sunkiausiai įverti
namo klausimo - pasaulio ateities.
Yra pastebėta, kad kas maždaug 25 me
tus žmonija kariauja. Korėjos, Vietnamo
karai buvo ideologinių ir politinių įtakų
karai. Stipresnės didžiųjų karų priežastys
randasi, kuomet viena ar kelios valstybės
pasijunta ne tik politinės, bet ir ekonomi
nės grėsmės padėtyje.-Pirmasis ir Antra
sis pasąpHniai karai buvo tokio pobūdžio.
Praėjusio ketvirčio bėgyje brendo jėgos,
kurios ruošia dirvą naujo ekonominio karo
galimybei. Japonija išaugo į rimtą varžovą
JAV viduje ir eksportuose į kitus kraštus.
Sovietų Sąjunga tapo varžovu JAV kari
niam pajėgumui ir laivininkystėje. Tiek
Sovietų Sąjunga, tiek sparčiai besivystant i
Kinija, savyje slepia Japonijai ir JAV
įdomias, bet kol kas neprieinamas, milži
niško eksporto galimybes. Varžybos už
šias rinkas yra prasidėjusios, tačiau jų
sprendimas yra komplikuotas istorinėmis,
geografinėmis ir politinėmis aplinkybėmis.
Jei Sovietų Sąjunga nematys ateityje gali
mybės daugiau laimėti turtingose vakarų
įtakos sferose (įskaitant Mažąją Aziją ir
Afriką), jos dėmesys turės krypti į Kiniją.
Rusijos-Kinijos artumas visuomet davė
pagrindą abipusei baimei. Jau dabar So
vietu Sąjunga deda daug pastangų Kiniją
apsupti valstybėmis, kurios yra jos įtakoje.
Japonija, gi, istoriniai siekė prekybinio ir
kolonialinio išsiplėtimo Pietų Azijoje, bet
šiuo metu jos politinės ir karinės jėgos,
atčodo, pasitenkina prekybinės plėtotės
laimėjimais.
Taip samprotaujant, paskutinio mūsų
amžiaus ketvirčio bėgyje, gal jau apie 1985
metus, galima laukti ginkluoto konflikto,
kuris greičiausiai įvyks tarp .Kinijos ir
^’“Sovietų Sąjungos. Japonijos padėtis i/
oT gamybinis pajėgumas Sovietų Sąjungai
reikalingos elektronijos (ginklų kontrolės)
technikoje, rodo ją būsiant natūraliu So
vietų Sąjungos sąjungininku. JAV, jeigu
jos sugebės išvengti tiesioginio dalyva
vimo karo veiksmuose (ypač išprovokuo
toms pagundoms jūrose), noriai talkintų
Kinijai, vildamosios, kad tuo būdu atslūgs
Sovietų Sąjungos karinė grėsmė ir bus
bent laikinai pašalinta Japonijos konku
rencija prekyboje.

bas, kai tuo tarpu šimtai
laiškų Iš universitetų Ir val
džios įstaigų liudija, kad tai
didelė autentiška medžiaga.
VLlKul tai yra niekai Ir net
nei vienu centu neparėmė Ir
aš pats Iš savo Išteklių įdė
jau tik... 23 milijonus kruzerlų* tuo nuskriaus damas
savo šeimos židinį.
Ta pačia proga siunčiu
keletą mažučių foto kopijų,
parodydamas, Jums,[kokioms
Institucijoms priklausau Ir
kuriomis teisėmis naudo
juosi. Viena, kad priklau
sau visos Pietų Amerikos
Žurnalistų Sąjungai Ir esu
vienintelis laisvojo pasaulio
lietuvis, priklausantis jai.
Tuo galite Į pasididžiuoti Ir
Jus,i nes esu Jūsų skaityto
jas. Bendradarbiu manęs
negalite skaityti, nes dėl
laikos stokos neprlsįrengiu

LIETUVIŠKOS POLITIKOS
KLAUSIMAI

• Tokia, kaip ir kitokios galimos pasaulio
ateities hipotezės, skatina kai kurias išva
das lietuviškoms jėgoms, o ypač mūsų
politiškos orientacijos veiksniams.
• Pirmiausia, re"ikia klausti, kokie žings
niai yra naudingi ir galimi siekiant Lietu
vos valstybingumo
1976-2000 . metų
bėgyje? Ar tiesa, kad lietuviai, tarsi
Antrojo pasaulinio karo sąjungininkai, yra
pajėgūs reikalauti tik vieno”- 1944 metais

formuluoto bekompromisinio tikslo - besą
lyginės nepriklausomos Lietuvos valstybės
atstatymo? Praeitis rodo, kad šis kelias
progreso neatnešė, bet atvirkščiai, Lietu
vos vardą ir valstybės teritorijos apibrė
žimą išbraukė iš pasaulio valstybių tarpo ir
priaugusios naujos kartos pasaulio valsty
bininkų atminties.
Antras klausimas yra, ar politinė išeivija
tikrai siekia Lietuvos valstybingumo nesą
lygodama jos politinės santvarkos?' Ar
skelbiamų žodžių mintys pramato išeivijos
diktuotą, o ne tautos tėvynėje išvystytą,
valdymosi formą? Jei yra siekiamas vals
tybingumas, tuomet principe ir, tarpinia
me žingsnyje į nepriklausomybę būtų
svarbu siekti Lietuvos dalyvavimo Jungti-.
nių Tautų (143) narių tarpe. Šiokios tokios >
galimybės tokiam dalyvavimui buvo ,į>ądiktuotos ir mūsų politikų atmestos jau
1945 metais.- Gali būti, kad dabartis į Šį
klausimą žiūri kitaip, ne iš inercijos, bet iš
kitokios politikos ir patirties perspek
tyvos.
' ■4
Trečias klausimas, mūsų valstybinin
kams ir politikams nustačius sekančio ket
virčio strategiją, būtų - kas bus nauji Lie
tuvos “draugai” politinėje plotmėje ir ko
kios taktikos reikės laikytis siekiant savo
tikslų mažais žingsneliais, pagal jautrų
dabarčiai planą? Politiško plano ir pastan
gų ji aptarti ne vien išeivijoje, bet visos •“■s
tautos specialistų-atstovų tarpe, mums
labai reikia.
IŠEIVIŲ ORGANIZUOTĖ
Žvelgdami i išeivių ateiti matome dide
les galimybes organizacijos, ryšių ir kultū
rinėse srityse.
Pirmoje eilėje kyla mintis, ar praeityje'
nebuvo padarytos klaidos, kurias reikėtų ir
būtų galima dar pataisyti? Nesunku rasti
bent dvi: viena yra Lietuvių Bendruomepės pagrinduose ir antra yra besivystan
čioje pakraipoje, kad kultūrinis ir politinis
darbas vykdytinas tos pačios organizacijos
rėmuose. .
Antrojo pokario emigrantai vakarų
pasauliui atnešė savo virš-organizaciją,
kurios narių skaičiai pasaulyje, bet ypač
JAV, iki šiol nėra įspūdingi. Viena iš prie-'
žasčių yra tame, kad buvo atsišakyta
narių, kurie priklausė anksčiau įkurtom
organizacijom. Šio pasėkoje Anglijoje atsi
rado dvi Bendruomenės, o JAV LB jungia
tik nedidelę antrojo pokario vyresniu
imigrantų dalį; Priežastys, dėl kurių daūJ
gelis lietuvių nedalyvauja Bendruomenėje:
glūdi LB vadovybėje ir gal kai kuriuose jos
pačios pasirinktuose poreiškiuose. Tos
priežastys turėtų būti svarstomos ir šali
namos ateityje.
Reikėtų taip pat panKgrinęti, ar kultūri
nės ir politinės pastangos tikrai gali būti
naudingai apglobtos tos pačios organiza
cijos rėmuose. Tradiciniai, taip nėra, tačiau
gyvenimo praktika, ginčas dėl lėšų ir kai
kurie vadovai pereitame Šio šimtmečio
ketvirtyje abu darbus kreipė po vienui
stogu.‘’Ar tokia kryptis bus ilgalaikėje
lietuviško darbo perspektyvoje sveika?
Nepaprastai plati Bendruomenės vieša
kultūrinė veikla gali jungti visus tautos
vaikus. "Aukštoji” politika yra dažnai’
kontroversinė, reikalauja labai griežtos ir
siauros specializacijos ir dažnai negali būti
vieša. Šis klausimas turėtų būti gvildena
mas labai šaltai, vadovaujantis ne asme
niškais, ne grupių ir ne’lėšų surinkimo ar
kontrolės išskaičiavimais, bet giliai įžvel
giant atskirų darbų reikalavimus ne vien
šiandien, bet tolimoje ateityje.
-I ASMENIŠKI KLAUSIMAI
Svarstę plačios apimties pasaulinius kitų
ir savo reikalus, beveik pamiršome save
pačius - išeivijos pastangų kertinius akme
nis. Juk visos pastangos ir kūryba savo
pagrinduose yra labai asmeniškas apsi-,
sprendimo reikalas. Juk mes, o ne kas
kitas, esame išeivių gyvenimo pagrindas.
Mes, o ne kas kitas, esame atsakomingi už
pasirinktas darbų kryptis, jų teisingumą,r
klaidas ir laimėjimus ateityje!
Perspėdami paskutinę mūsų amžiaus
dalį galime sau - lietuvių tautą mylintiems
vaikams - išeiviams statyti begalę mus lie-'
čiančių klausimų:

• Ar mes, kaip atskiri asmenys, jaučiame
atsakomybę ne tik sau ir savo šeimai,
bet lietuvių tautai, kurią kiekvienas
sako, kad myli?
• Ar mokame nešališkai įvertinti savo
padėti, planuoti ateitį ir dalintis darbo
sritimis tąip, kad būtų darna, o ne besai
kiai tarpasmeniniai ir tarporganizaciniai
kivirčai?
• Ar žiūrime į mūsų visuomeninkus ir •
politikus, kaip į pagarbos vertus pasi
šventėlius darbininkus, nežiūrint jų
ribotumų, o ne kaip į atlaidų ožius, kurie
atpalaiduoja mus nuo pareigos patiems
dirbti?
• Ar mes, kaip asmenys, jąyčiame patys
pareigą dalyvauti visuomeniniame gy
venime, būti informuoti, vystyti Savo
nuomonę .ir ją reikšti net ir tuomet kai
kritiškos pažiūros gresia mums dafbu?
Ar sąmoningai stengiamės savo Mi
Leontina Gorreia de souza prie dabar išleidžiamos MelduSio
muose kalbėti tik lietuviškai ir ar jau
LauplnaiČio knygos “AŠ kaltinu sovietinį genocidą” viršelio projek čiame garbę ir pasididžiavimą siųsdami
to. Si a antrąją pataisytą ir gerokai papildytą laidą į portugalą kalbą, savo vaiktis t į lituanistinę mokyklą,
vertė si čia gimusi lietuvaitė,
įdomindami ir padėdami jiems dalyvauti
iš profesijos - gailestingoji
lietuviško jaunimo organizacijose,"stengi
sesuo, jl'yra kilusi 13 miSrlos
Jums parašyti.
damiesi jų lygyje svarstyti lietuviški)
Šeimos: motina lietuvė, tėvas
-Šiuo kartu baigiu šį trum brazilas. Motina dukterj pui - gyvenimo aktualijas?
pą laišką Ir siunčiu Jums su k lai išmokė lietuviškai, kad
Santykiuose su Lietuva kiekvienas
prie dalą, kuriuos, jei rasite^ ji kalba ir rašo lietuviškai. turėtume taip pat nuoširdžiai pasitikrinti* M
Knygą • AŠ kaltinu sovietinį
Kad Jūsų laikraščio presty- genocidą' su I-j ai aida, Švie • Ar svetur esanti tautos mažuma tiWf,i
žul nepakenks, pasinaudoki timo Ministerija leido naudo teisę spręsti* Lietuvoje gyvenančių1
tis Brazijlijos gimnaziją, ir
organizuotumo ir galimybių išnaudojimo
te
Meldutls Lauplnaltls kt.
auk š tip u mokyklą biblio
klausimus?
‘
Brazilija
tekoms.
S*!*'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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1 lai, klek savo darbų atlikau,
maždaug, apie porą tūkstan
čių.
.- Kokį savo kūrinį Jūs Įal kote geriausiai nusisekusiu?
Antano* Jonaitis
BENDRADARBIO BALIO BRAZDŽIONIO PASIKALBĖJIMAS SU ŠIMTMEČIO BELAUKIANČIU
- Tapyboj geriausiai nu trano klek mažesnės.
slsekęs yra Mindaugo Vai Ar bitė skiria spalvas ?
Priešakiniai žandai dirba
- DAILĖS VETERANU DAIL. ADOMU VARNU
nlkavlmas. Jį tapiau tris Tyrimai parodė, kad bitė kaip žirklės. Jais bitės nuKai šią vasarą,rugpj.6 d. tą meno mokyklą? Ką toliau • - Pirmą naktį mano tiks metus ir labai blogose są - skiria daugelį spalvų : gelto grlaužla kietus daiktus, pav.
las buvo jį nuvarginti su vi lygose. Jis gimė čia, jau ną, žalią, m Šlyną, violeti smulkina popierių, nukanda
ošiančioj Gintaro vasarvie darftfi ?
- Ne, nes ten labai buvo sokiom kalbom. Prikalbėjau atvykus į Chlcagą.Tada aš nę Ir ultravioletinę. Žmogus siūlą Ir kt. Kai reikia Iš avi
tėj, Union Pler, pasirodė ži
labarzdis dailininkas, mūsų drėgna, susirgau vidurių Il jam visko ? vaišinau, o pini jau buvau 71 m. amžiaus . ultravioletinės splavos ne lio ką nors Išmesti, pav.'
dailės
veteranas Adomas ga Ir gydytojas patarė Iš gai velk visi baigėsi. Man Atvykau 1949 m. pabaigoje, mato, o bitės šitą spalvą la žolės gabalėlį, šiaudelį, ko
Varnas, visi nustebome. Jis vykti į Maskvą. Paėmiau pavyko. Nors aš jam pirkau o 1951 m.kun.Stasys Yla or bai gerai mato, nes daugelis rio trupinėlį, gyvą Ir negyvą
llnksams, jis dainuoja, vik atostogas Ir galvojau tęsti kiekvienoj stotyj alučio,bet ganizavo Mindaugo Vainika augalų žiedų turi ultraviole bitę, perus Ir kitokį daiktą,
rus ir pUnas energijos. O mokslą, persikėlus į pana jis patikėjo mano nuoširdu vimo Iškilme s-paminėjimą. tinę spalvą. Pastebėta, kad bitė juos suima priešaki
juk jis už dviejų metų-1978- šią mokyklą. Bet- padariau mu. Jis įmigo kietai, netoli - Kur dabar yra tas pa bitėms geriau tinka aviliai niais žandais Ir neša. Kai
tamsesnių spalvų, negu bal reikia nuo medžių pumpur—
švęs 1OO metų amžiaus su klaidą, parvažiavau namo, Kėdainių, aš nejučiomis pa veikslas?
Čia
Ir
yra
nemalonus
tos spalvos, nors bitės švie ar stiebų paimti pikį, bitė
neva pailsėti. Būnant man siėmiau savo mažą mantą Ir
kaktį
klausimas
’
.
są nuo tamsos skiria gerai. žandais Juos nuskuta Ir suIšėjau
Iš
traukinio.
Pasukau
namuose,
policija
atnešė
Nuvykau į jo Išslnuomuotą
Kun.
Linkus,
Šv.Kryžiaus
Bitės skiria Ir daiktų for mlnko, sumaišydama su sul
į
kleboniją,
kur
gyveno
kun.
man
dokumentą,
kuris
pa

vasarai namelį, čia pat už
parapijos
klebonas
buvo
to
mą.
Jos aiškiai mato smul timis, kurias gamina tam
Lietuvių Salės, pasikalbėji šaukė į kariuomenę. Nėra Zellonkas, vikaras Ir pažįs
paveikslo
mecenatas.
Po
Iš

kiai
skaldytus daiktus, negu tikros liaukos. Siūdama ko
kas daryti. Pasitariau
su tamas. Jis mane priėmė.
mui.
kilmių,
kelis
metus
buvo
apskritus arba trikampius, rius, bitė, pagamintas vaš
- Nuo kada Tamsta pradėjai patėviu. Jis davė 80 rublių Papasakojau savo bėdas .
kun.
Llnkaus
žinioje
Ir
jis
nors Ir žiedai dažniau būna ko pleiskanėles, Ima Į bur
Pirmiausia,
reikėjo
bėgti
gi

Ir
patarė
Išvykti
į
užsienį.
pamilti dailę Ir garsėti savo
ten
kabėjo.
Bet
jam
mirus
,
sudaryti
Iš didesnio lapelių ną Ir minko priešakiniais
lyn
įRuslją,
kad
aš
galėčiau
Kaip nutarėm, taip Ir dariau
darbais ? - paklausiau.
giminės
supuolė
skirstyti
jo
skaičiaus.
-Tai buvo labai seniai, Rytojaus dieną, nėjau re susitikti su draugu Iš Ttfll žandais, maišydama su žan
turto
tr
ne
žinia,kur
jis
da

Bitės
daug
aiškiau
mato
so
mokyklos,
kuris
irgi
no

gistruotis,
o
Iš
pat
ryto
at
dviejose skirtingose sąly
dų liaukų sultimis. Paskui
gose: man įstojus į Kunigų s (sveikinau su tėviške Ir Iš rėjo važiuoti tolyn į Rusiją, bar kam papuolė. R odos, ar judančius daiktus, negu sto sumlnkyto vaško gabalėlius
vinčius. Todėl jos greičiau lipdo vieną prie kito Ir žan
SemlnarljąKaune Ir joje pa vykau į Jurbarką. Ten su tik laukė Iš savo dėdės ge ne pas kažkurį Iš Budrių.
Ar
tas
pave
Ikslas
buvo
puola
žmogų bėgantį arba dais grando, lygina, paga
buvus virš metų. Tai sava radau, kas mane pervestų nerolo dokumentų. Aš pap
originalas,
kopijos
ne
t
urite
?
mosikuojanti rankomis.
rankiškas te kūrybos darbas , per sieną į Vokietiją. Buvau rašiau kunigiškos uniformos
mindama gražias korio ake
Neturiu
kopijos,
o
tik
jo
Burna
Gavau,
Ir
Išvažiavau
suZetoks
dar
naivus,
kad
per
—
kada aš pajutau nusivylimą
les. Kai jaunai bitei Iš už
nuotrauką. Tai brangus ma
Bitės burna nukreipta že dengtos akelės reikia Iš
seminarijos gyvenimu. Plr - žengęs sieną, galvojau,kad llonku Oriolo m testo link.
Susiradau savo dėdę, su no darbas, kuriuo lietuviai myn, todėl Ir burnos dalis lįsti, ji priešakiniais žan
mlau Jis mane traukė, ma niekas man -rebegręsl^. Įė —
tiksliau yra vadinti prieša dais pragrlaužla
niau surasti ramybę, atsi jau į mažą valgyklą atsiger siradau Ir draugo adresą. negali viešai pasigėrėti.
akelės
Ką
Jūs,
profesoriau,
nu

kinė,
vidurinė
Ir
užpakalinė.
Pasibeldžiau
į
durisjis
ti
kavos.
Pradėjau
glrkšnodėti mokslui. Bet čia viskas
dangtį Ir Išlipa. Norėdama
Nepriklausomybės Bitės burnoje yra priešaki Iš akelės paimti bičių duo
Išblėso, pradėjau galvoti tl. Kitame kambario gale manęs nepažino. Pradėjau paišėte
nė lūpa, 2 priešakiniai žan nos, ji atsikanda priešaki
kitaip. Pradėjau pasiversti sėdėjo du vyrai. Pradėjo kalbėtis Ir tada tik įsitikino, metais ?
Dauglausla-portretus
.
dai, 2 viduriniai žandai Ir niais žandais. Jei Iš uždeng
ligoniu, nelankyti pamokų. mane klausinėti, o aš, nieko kad tai aš. Jis manė aP~
nakvynlno. Išbuvau savaitę, Neblogi Išėjo Čiurlionio, Vy užpakalinė lūpa arba liežu tų su medumi korių bitė no Per tą laiką pradėjau piešti blogo negalvodamas, pasi
dienos metu. Tačiau, taip sakiau viską. Mano tikslas laukiant kun. Zellonkos at tauto Didžiojo, Basanavi vėlis.
rl pasiimti medaus, prieša
Priešakinė lūpa yra apva kiniais žandais pragrlaužla
siunčia nt pinigų Iš generolą čiaus, poeto Brazdžionio ,
apgaudinėti Ilgai nesisekė . buvo pasiekti Krokuvą.
Viskas Iškilo aikštėn. Tada, - Ir kas tada atsitiko ?
Buvome sutarę kartu va-’ prof. Galvanausko, Žemaitės lios formos, nuo kaktos lei dangtelius Ir geria medų Ir
- Jie man nieko nedarė .
žluotl Iš Tlfllso į Krokuvą . Ir daug kitų. Laimėjau bank džiasi žemyn. Motinos Ir t.t.
gaudavęs įvairių lenkiškų
žurnalų,kalp "Kraj",piešiau Nusipirkau bilietą, įlipau Į
Laukiam savaitę. Nieko notų projekto konkursą Ir darbininkės bitės priešaki
Vidurinių žandų yra 2.
Torino
einantį
traukinį.Sto

naujo. Už poros dienų,pa buvau kaip valdžios tarnau nės lūpos bevelk vienodos, o Žemutinė jų pusė yra plėve
ant savo i poplerlo Iš Jo įvai
rius paveikslus. Tai buvo telėje pasitiko prie durų a- sibeldė į draugo duris poli tojas, banknotų spausdinimo
lės pavidalo Ir Išgaubta. Kai
Čekoslovakijoje . Syti ?
apie 1902 metais. Ten ra gental ir paklausė dokumen cija Ir paklausė, koks čia vedėjas
bitė abu žandus suglaudžia,
- Portretus. Esu nupal - pasidaro lovelis, kuris ap
dau Ir Italų dailininko pa - tų. Nieko kito neturėjau tik nežinomas svečias esąs. Daugkartų teko džiaugtis tuo
veikslų Iš Lietuvos Istori metrikus. Išklausinėjo, kur Nebuvo jokios Išeities. Ką darbu, daug rūpesčio įdėta į šęs
autoportretą su savo gaubia užpakalinę lūpą Iš
Lietuvos
pinigų
vaizdus.
daryti?
Aš
paprašiau
drau

pirmąją
žmona, pavadinęs prie šakio Ir Iš šonų. *
jos; apie Gediminą, Lizdeiką, važiuoju.
Atsakiau, kad į
kuris vaizdavo Vilniaus įkū Krokuvą. Jie įsakė Išlipti Iš go, kad paimtų gražią ka - - Tamsta esi žinomas li> Gyvenimo Bangose,daU.VIeUžpakalinė lūpa sudaryta
rimą, Kęstutį ,aple Trakų traukinio Ir nusivedė mane rietą Ir abu Išblldėjom į to Lietuvos pašto ženklų piešė nožlnskĮ
Ir kt.
Iš kelių dailų ; liežuvėlio,
praeitį. Tas mane labai su į kalėjimą. Tai buvo ryto miesto žymesnes įstaigas, jas ?
- Atvykęs į Ameriką,kokių čluptukų Ir prlelležuvlų.
- Taip, esu padaręs jų portretų nuplėšėte ?
domino Ir pradėjau daugiau metas. Aš,atsisėdęs antkaž- vizitui. Aplankėm Ir polici
Bitės liežuvėlis sudarytas
Ypatingas pašto
- Amsrlkoj nupaišiau Tū- Iš daugelio narelių, labai.
piešti. Tai - buvo pirmoji kckloe skrynios, sus lėap lau jos. viršininką, kurį -mano .merijas.
stadija. H
rankas Ir galvoju, kur aš da draugas pažinojo. Po vizito, ženklas yra Lietuvos pripa belį, Čiurlionį, kun.prel. Raumeningas Ir gali, kaip Ir
Seminariją palikau į Ir bar patekau. Taip man betū- niekas neklausinėjo Ir vis - žinimas de jure. Jame ‘yra Krupavičių.
žmogaus liežuvis, čia Ištįsti
nuvykau į Petrapilį, kur įs nojant, įėjo labai balsios Iš kas nurimo. Palaukus dar žymiųjų žmonių portretai. Iš - Atsimenate Čiurlionį,pro /paūgėti/, čia susitraukti.
tojau į piešimo studiją. Joje vaizdos kalinys Ir paprašė savaitę, draugas paskolino viso esu padaręs apie 15 fesoriau ?
Liežuvėlis yra tankiai apau
pramokau valdyti teptuką, cigaretės. Užsirūkęs,pasa 27 rublius Ir Išvažiavau skirtingų Lietuvos pašto - Taip. Du kartu savo gyve - gęs plonais plaukeliais.Pats
paišelį. Ją baigęs, Išvykau kė, kad jis jau 17 metų sėdįs Varšuvos link. O paskui į ženklų vaizdų.
nlme jį mačiau*. 1905 m. , liežuvėlio galas turi retes
- Aš, būdamas dar Lietu prieš revoliuciją, kada va nius Ir šlurkštesnlus plau
į Tlfllsą,kur Me no Mokyklo tame kalėjime. Ne žinau, kas Krokuvą.
je radau Ir mūsų pažįstamą Jis toks buvo.Atrodė Išalkęs, - Ar tuo metu Krokuva bu voje, girdėjau, kad turėjote žiavome Iš Krokuvos su dr . kelius. Liežuvėlio gale yra
lietuvį menininką Galdiką Ir man Išeinant surinko visas vo meno centru ?
Kaune Meno Mokyklą ?
Rimša ir Stanelka Į Lietuvą kaip Ir šaukštelis. Šaukšte
kt.
Ne
mokyklą,
o
privačią
fotografuoti kryžių. Tai nu liu bitės priima maistą ar
- Taip. Mano mokytojų
liekanas.
- Kokius lemtingus įvykius
buvo rekomenduotaJcad sto savo name studiją. Paskui tarėme sustoti Varšuvoj Ir vandenį nuo kitų bičių liežu
Žandaras mane nusivedė į čiau į aukštesnę Krokuvos tik, Įsisteigus Meno Kūrinių pamatyti Čiurlionį. Jis gy
savo meno kelyje prlstmetraukinį
Ir liepė važiuoti at Meno Akademiją. To tikslo Draugijai, buvo Įste Igta Me - veno vienoje palėpėje, Iška vėlio.
jaate ?
t
Arčiau liežuvėlio šaknies
- Iš karto visų negailu gal įRuslją. Traukinys sus Ir siekiau.
no Mokykla. Aš esu buvęs bintoje paveikslais. Tuojau plaukeliai retėja. Prie pat
prisiminti. Svarbiausia-bu tojo ties Rusijos siena. To - Profesoriau, kas Iš Jūsų jos pirmininku. O vėliau, be pasiteiravo Iškcklo aškraš- liežuvėlio šaknies, prieša
vau užsispyręs nemesti ta kių pabėgėlių,kaip aš, buvo amžininkų yra gyvų?
tapybos joje buvo Ir kitos to. Atsaklau,kad nuo Joniš kinėje jo pusėje, yra lėkštas
pybos, nors Ir kišenėj vėjai daugiau. Išlipus Iš vagoną
- Nebėra nė vieno. Prieš sekcijos. Iš privačių buvo kio lygumų. Jis tuojau ma griovelis, visai be plaukelių.
švilpė. Pinigo neturėjimas žandarai visus vedė kelis penkerius ar šeštus metus, kelios studijos -Vienožinskio, nęs paprašė, ar negailu pa Bitė, norėdama atiduoti par
vertė mane dirbti. Piešti kilometrus per dykumą. Ru okup.Lietuvoj mirė daU. A . mano tr dar vieno nepažįs dainuoti kokią dainą Iš to neštą medų kitai bite L lie
^pradėjau mažus paveiksliu sai mus lydėjo Ir prie manęs Žmuidzinavičius, kuris bu tamo. Tas studijas Ir Mo krašto. Nors jis tada nemo žuvėlį Iškiša Ir į tą griovelį
kus, kuriuos parduodavau po pritapo palydovas. Aš jo Ir vo porą metų vyresnis už kyklos Švietimo Ministerija kėjo lietuviškai, bet jam pa Išpūa medų. Kita bitė Į tą
rublį. Tai buvo mano pra klausiu:” Kas yra jūsų vlr - mane.
visad rėmė. Taip Išgarsėjo dainavau Valioj mano dalge- griovelį įleidžia liežuvėlį Ir
gyvenimo šaltinis. Nuolatl - šįninkąs?". Pasakė, nuėjau - Klek Tamsta nutapėte Lietuvos Meno Institutas. la, valio, valio... O gaila ,
medų Iščiulpia. Taip darbi
nės paramos Iš niekur ne pas jį Ir prašiau,kadlelstų kūrlnlųper savo gyvenimą ? Teko daug mokytojauti.
aš dabar nebegaliu Išdainuo ninkės bitės maitina motiną
gaudavau. Kartais Inž.P. man grįžti į Lietuvą su pa - Lietuviškomis temomis, Ir - Ar atsįmenate,kokie mo ti, kaip seniau. Bet Čiurlio
Ir tranus .Motinai į tą lovelį
VŪe iš Is ats lųs da vo pinigų . lydovu, kuriam Ir už kelionę kitokių ?
kiniai buvoTamstos studijoj? nis tuoj užsirašė mellodlją pūa pienelį.
Bet neturėjimas lėšų mane aš pats užmokėsiu. Laisvas
- Noriu prisipažinti, kad Ar yra jų dar gyvųjų tarpe ? Ir žodžius. Tuo tr pasibaigė
Prie liežuvėlio šaknies
Viršininkas neturėjau galimybės tapti
vertė kurti Ir tobulėti. Tai susitarimas.
- Daugelio nebėra. Bet mūsų pirmas pasimatymas . abiejose pusėse yra 22-27
Ir pasuko mano kalentą į sutiko Ir mes abu įėjome į žymiu dailininku, kaip kad mūsų tarpe turime grafiką Mes skubėjome Į stotį,jis jutimo organai.Spėjama,kad
traukinį.
vėlesnę kūrybą.
buvo velionis Žmuidzinavi Petravičių, Pautienių, Ka nuoširdžiai Išlydėjo. Papra- tai gali būti skonio organai.
O
kaipgi
nuo
jo
pabėgote?
- Profesoriau, ar baigėte
čius. Negailu pasakyti ttks- siulį, Jonyną Ir kt.
šėme, kad atvyktų Į Lietuvą.
Prie pat bitės liežuvėlio
- Ką labiausiai mėgote pal/ bus daugiau/
šaknies yra 2 prie šile žuvlal Ir 2 čluptukal. Viduri
• Ar mes esame svarbiausi lietuviškumo ir
Didžiuodamiesi praeities atsiekimais.
, valstybinės ateities garantuotojai ar tik
niai žandai Ir čluptukal kar
mes negalime nepastebėti, kad mūsų lai
mažas tėvynėje esančios tautos pagal
mėjimai pasižymėjo atskirų kūrėjų, bet ne
tu sudaro vamzdelį, kurio
binis vienetas, kurio pareiga yra padėti
plačiai organizuoto visuomeniško ir poli
viduryje yra liežuvėlis Ir vi
•*' politiškai, kultūriškai ir medžiaginiai, o
tiško gyvenimo vadovų planavimo sugebė
si kartu sudaro čiuptuvėlį.ne teisti?
jimais. Tame, atrodo, yra lietuvių silpniau
• Ar mes esame pajėgūs Lietuvos sąlygas
Skystimą /medų, sirupą,
sia vieta.
įvertinti geriau, nei retkartiniai lanky
vandenį/bitė
traukia Iškišu
Mokydamiesi iš praeities turėtume todėl
tojai iš Lietuvos įvertina mūsų sąlygas,
ieškoti darbininkų, kurie yra ne tik gražūs
si čiuptuvėlio galą. Jei bitė
ar turime ryšius ir gerus norus pažinti
ir iškalbūs, bet kurie pajėgia paruošti ir
skystimo randa mažai, tai
laetuvą ir jos žmones tokius, kokie jie
pasiūlyti programinius trumpalaikius
ji prikiša liežuvėlį prie
dabar yra?
palaipsnius ir ilgų metų planus.
skystimo
Ir skystimas įsi
• Ar žiūrėdami-j Lietuvą mes ieškome tik
1976-2000 metais mums reikės patiems
blogybių, užmiršdami įvertinti net ir
sunkia
tarp
liežuvėlio plau
sąmoningiau įsijungti į darbą, nes jo kryp
tuos atsiekimus, dėl kurių daugelis ten
ties nustatymas ir nuolatinis derinimas,
kelių. Tada bitė liežuvėlį
gyvenančių ir dirbančių .lietuvių di
taktikos ir metodikos peržiūrėjimas nėra
įtraukia į čiuptuvėlį. Paskui
džiuojasi?
vieno žmogaus, nėra nei vienos valdybos
čiuptuvėlio
sudėtines dalis *
• Ar...?
jėgose. Tarp išvystytų planų kokybė -.ustipriai:
suglaudžia,liežuvė

UŽBAIGA
statys, kaip mes išnaudosime savo sąlygas
lį
stipriai
suspaudžia
tr
Iš

šios kelios mintys dalinasi praeities
besikeičiančioje pasaulio politinėje, ekono
persijojimu ir ateities galimybėmis. Tai
sisunkusi Iš plaukelių tarpo
minėje ir kultūrinėje plotmėje. 1976 2000
nėra siūlymas ginčams ir tai nėra absoliu
metais piums reikės vadovų, kurie moka
skystimą, traukia į burną,
ne inertiškai kartoti, kas buvo prieš ket
tūs receptai. Bet tai gali būti pradžia min
kaip žmogus seiles Iš bur
virti šimtmečio sukurta, bet kurie dirba,
čių pasikeitimui ir geresnių kelių ateityje
nos priešakio stumia prie
Dali.
Adomas
Varnas
su
&nonaMjuija(
viduryje),
lt
kairės
prof.
J.
Jonikas
ir
p
rot.
pramatydami ateitį ir, kurie moka, vienas
ieškojimui, kurių kūryba turėtų būti visų

BITININKYSTĖ IR JOS
NAUDA
v

PASIKALBĖJIMAS

reikalas.

kito nenaikindami, dirbti kartu.

J. Puzinas. Dešinėje kun. J. Valšnys.SJ.

Nuotrauka A. Kuraičio.
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lelsta
Portugalijoje
Jugle pavadinimu.

The

Latvijoje,Rygoje 1912 m .
Išleista Džungela I dalis Ir
Arėjas VITKAUSKAS II dalis 1914 metais. Len kljoje E• Nloz 1907 m.dviem
DŽIUNGLĖSE IR PASAULY
lietu;
knygom
Išle Ido,
vardu
Trgzawlsko, Čekoslovakija,
Prahoje, vardu Jatky. Suo
Kai Upton Sinclair
pa*
Vis dėlto Įdomu, kaip toli mijoj, 1906 m. Išleista var
4012 Archer Avenue
Chicago, Illinois 60632
312 - 847-2441
rašė romaną Iš lietuvių dar yra mūsų Jurgis Rutkus ap du Chicago.
bininkų Čikagos skerdyklose keliavęs ir dar .tebekeliauja
gyvenimo The Jungle:- novel aplink pasaulį. Čia paminė Socialistinių Tarybų Res
of the Chicago stockyard, siu The Jungle-Raistas ver - publikų Sąjungos Valdžios
1906, tai kitas garsus Ame tlmus, kurie buvo pasirodę Le Idykla GosIzdat 1925 m. IV
BALZEKO LIETUVIU KULTŪROS MUZIEJUS
rikos rašytojas Jack London visose pasaulio dalyse Iki raštų tome Džungll Išleido
apie tą lietuvių vargo knygą 1930 metų.
10.000 egz., II laida pasi
Amerikos laida angliškai rodė atskirai 1925 m.7.000
pasakė; ” The Uncle Tom’s
Gerbiamieji, gerbiamosios,
Cabin” of wage slavery”. Va ir lietuviškai paminėta vlr - egz. Krasnaja Nov leidykla
Remkime senos ir garbingos mūstir tautos kultūros židinį!
Werner Maskvoje, varduČaščla,per
dinasi, ta knyga yra verta šuj. Anglijoje T.
kitos knygos apie vergus, Laurie Ltd., 24 Water Lane, dirbta P.Konstantlnoyo,1923
Vienintelis lietuvių kultūros muziejus laisvame pasaulyje, jau devyneri metai
juoduosius. Dėdės
Tomo Blackfriars, London, E.C.4. m. Išleido 25.000 egz.
kai gyvuoja mūsų muziejus.
Trobelė, kurią parašė pul- Prancūzijoje 1906 metals.
klausia Amerikos moteris, Felix Juven Išleido pavadini
Jis nepaliaujamai vykdo labai reikšmingą darbą: be Įvairiausių eksponatų, veikia
Harriet Beecher Stowe. /A- mu La Jungle,les Empolso - Be to 1923-25 m.lalkotar biblioteka (apie 10,000 kataloguotų knygų, didžioji dauguma liečia lituanistiką);
merlkoje The Jungle Išėjo me urs de Chicago. Paskuti - pyje Įvairių leidyklų Lenin
turima virš 700 skirtingų lietuviškų žurnalu/laikraščių, visi sukataloguoti;
dviem laidom lietuviškai,pa nę tos knygos dalĮ atskirai grade, Charkove buvo išleis
archyvas ypatingai turtingas nuotraukomis, dokumentais iš Amerikos lietuvių
vadinta Raistas 1908, copy tas pat leidėjas Išleido tais tos 7 laidos. Le nlngrado lietuviško gyvenimo. Pabrėžtina, kad muziejus atdaras publikai septynias dienas
right by Jonas Naujokas Ir pačiais metais vardu La fln Maskvos leidyklos Išleido
savaitėje, taip pat visa medžiaga (knygos, periodika, archyvas) visiems prieinama
dar keletą laidų 1928 m.
antra laida 1912 m.
de la Jungle, L’Affranchl.
(tiek tyrinėtojams, tiek bendrai publikai).
UkralnlečlalKanadoje 1919
Knygoje veikėjai, vargšas
1907 m.Olandijoje Išleista
m.
Išleido The Jungle, Pietų
Jurgis Rutkus su savo myli vardu De WUdernls, Norve
Be visa to, muziejus reguliariai ruošia dailės parodas, paskaitos Įvairiausiomis
Slavljoj
1921 m. ją IšleIdolo
ma žmona Ona pergyveno gijoje, P.Ass ir Co., Oslo,
temomis skaitomos mokslininkų. Žmonės iš įvairių vietovių (ir iš užsienio) teiraujasi
tynų
raidėmis
krl
-begalines kančias, kur los to 1906 m. Išleido
Jungle n .
ir gauna išsamių rūpimais klausimais informacijų Visa tai teikiama veltui.
tynų raidėmis klrUlška kal
kio
rašytojo, kaip Upton
ba. Rumunijoje nežinomo
Sinclair plunksnos dėka buvo
Šve dljoje Axel Holmstrtfm
Visi tautiniai susipratę lietuviai ir lietuvių tautos draugai amerikiečiai savo daiktinėmis pamatytos
leidėjo
vardu Išleista Moviso pasaulio. Stockholme VA, 1929 m. Iš
aukomis bei pinigais šį muziejų remia.
cirla. Turkijoj The Jungle,
The Jungle Išėjo,Išverstas Į leido ją vardu VUdmarken.
pasirodė Konstantinopolyje;
daugybę pasaulio kalbų. Tai Ten pat dar dvileIdyklosbu
Paremk ir Tamsta, mielas tautieti, tautiete, įsirašydamas, -ma muziejaus nariu, -e.
jidiš kalba/žydų kalba/1928
gi,
mūsų vargšas Jurgis vo ją Išleidę jau 1906 m.
Galima taip pat ir įrašyti savo organizaciją muziejaus nariu rėmėju, t. y. organizacija
Zump Išl. Varšuvoje,Pales
Rutkus apkeliavo/ir tebeke
rems muziejų nario mokesčiu. Tai nedaug kainuoja, o lietuvybės ugdymo bei palaikymo liauja/ aplink visą pasaulį .
Danijoje knyga Išėjo du tinoje hebrajiškai, Kinijojedarbui laibai reikalinga parama.
^-7
vardu To Chang dvi laidos .
Kaip malonu Ir drauge keis kartu; 1906 m. Ir 1918 m.
Japonijoje-dvi
leidyklos iš
Tolimoje Islandljoje.Reyta, kai, kckla kalba tik pai
mi tą knygą,Į rankas, visur kjavlke Išle Ista A RefHstl - leido šią knygą . japoniškai.
pačiame pirmame puslakš- guma vardųDer Sumpf, var Reikia manyti, kad nuo to
laiko yra Išėjusių naujų lai
tyje Y1-® lietuviški žodžiai du 1906 m.lšlelsta kietais Ir
dų ar antologinio pobūdžio
” Z. Gralčlūnas. Pasilinks minkštais viršeliais Hano
veryje
.
rinkiniuose.
minimams daržas. Vynas .
Taigi, lietuvis Jurgis Rut
Ispanijoje 1907 m.Madrl Šnapsas ”/} tas ” Vynas .
kus
toli nukeliavo lr”daug
Šnapsas", žinoma, dar šiaip de Išleista vardu Los Envesvieto visokio” mato
.
nenadores de Chicago.
Ištaip, bet toliau randame vi
sur lietuvių dainuotą, garsią
.dainelę;
” Sudiev kvletkeir tu bran
giausias,
sudiev lt laimė
man btednam, matyt pasky rė taip Aukščiausias, jog
vargt ant svieto reik vienam'.’
O ir kitų lietuviškų žodžių
paliktų knygoje yra. ir tuos
žodžius lietuviškai randa ir
japonas, ir Ispanas skaityto
jas ’.

PRAŠOME 1976 m. nario mokestį sumokėti Iki kovo mėn. 31 d.
>
į
'A ąMę
.. _ . •
$ 150. OO/AmžĮnas narys/ - Moka tik vieną kartą
' -'
mJ C3
4j
$ 25.00 /Narys rėmėjas/ - Meka kas metai

r P.o.n-.
i..

■*

$ 10.00 /Metinis narys/ - Mokas kas metai

Čekius prašome Išrašyti Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejui Ir Išsiųsti kartu su

šia anketa sekančiu adresu: 4012 Archer avenue, Chicago,Ūl.60632.
ŠIRDINGAS AČIŪ ».

PAŽINKIME PRAEITI l

Vladas Šlaitas
TOLIMI NAMAI
'Užmerk akis-, kad nieko nematytum.-,
ir jie ateis, o tolimi narni’.
Tik jie dabar labiau pasenę. Ir pavėjui,
lyg skundas, draikosi stogų šiaudinės kuokštės.

—

į

Tave nublokš, užtrems duris Ir aklą
kiniečių sieną pastatys prieš patĮ veidą.
O jie ateis pro užtvaras Ir sieną ,
o, tolimi namai ’.

MASKVOS INSTRUKCIJA TRIJŲ TAUTU SUNAIKINIMO
REIKALU
Šio nu žm og ė j Im o dokumento fotokopiją pridedame:

...
3 5m.
NUŽMOGĖJIMO
DOKUMENTUI

COBEHUEHHO CEKPEfflO.
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Čia sužymėtos vietos, Įkurtas buvo vežami tremti -

IŠ RASTŲRYGOJE IŠVEŽTŲJUCIŠ BALTIJOS VALSTY BIŲJ SOV.RUSIJOS GILUMĄ NKVD SĄRAŠŲ,MATYTI ,
KAD IŠ LIETUVOS TREMTINIAI BUVO VEŽTI Į ŠIAS
VIETAS:
stotį Karasuk, Omsko gelžk.
„ Slavgorod,
„
„
„ Kulunda,
„
„
„ Kupino,
„
„
„ Cistozernaja, „
„
„ Burega,
„
„ Bijsk, Tomsko
„
„ Barnaul,
„
„
„ Aleisk,
„
„
„ Rubcovka,
„
„
„ Jezd-Zonalnyj
„
„ Začalnovo, Tomsko „
„ Vajunovo.
„
„
„ Pobiedim,
„
„
„ Pospielicha,
„
„
„ Povalicha,
„
„
„ Sičunovo,
„
„
„ Lokaši,
„
„
„ Kotlas, Gorkovsko
„
„ Makat, Orenburgo
prostitučių
„
„ Starobelsk, Maskvos-

330
710
150
100
100
150
3940
1970
645
402
150
75
125
100
200
145
210
250
3600

žm
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

364 ,,

Dobaso gelež., pavienių
asmenų—glav.-odinoček............................................. 6302 „
Medvežja gora, Kirovo
geležink., kriminalistų.................................................... 1196 „

Iš viso:..................... 21214

žm.

a

nonaBKe npoBeąeHMfl onepaiuut no BHceueHHB aHTHCoBeiGROTO aneueHia na JIhtbu, JlaiBiui a 3ctohmn.

nlal Omsko Ir Tomsko geležinkeliais, yra Altajaus kraš
te. I jį buvo Išsiųsta daugiausia Lietuvos tremtinių. Be tą
1. Ogąee no-nogeime.
apie 6. OOO lie tuvos tremtinių buvo Išsiųsta Į Sibirą /No
BHceJieHHe aHracoBOTCKoro aneueHTa na npnfianw!!vosibirską/,- apie 5.000 - Į Ukrainą, apie 3.000 - ĮKarelų Suomiją. Reikia manyti,kad Iš pastarųjų dviejų vle-jj^x pecnyOiutK npeAOTaBjmeT coūoH aanauy čojibmoū noAHiMųecxo0
tų bolševikai traukdamiesi tremtinius toliau pasiuntė.
BaMHOciH. yonemaoe paapemeHHe ee saBHCHT oi toto, HacKoiibKO
Pilnesnė lentelė, kur Išvežti Lietuvos tremtiniai!

1

yesjiHue onaparHBHHB rpoflicn 11 onepamBRua mraču cynBur imaTejib—
no paspaOoTaib iuibh npoBeAeHza onapaiw m npeąycMOTpeTb sapases

Išvežimo
data

Vagonų
skaičius

Apytikris
išvežtųjų
skaičius

Lokotl

VI-15

35

1225

Altajus

Kulunda

vi-17

75

2625

Altajus

119154

Bijsk

VI-18
VI-18
VI-19
VI-19

70
71
71
55

2450
2485
2425
1925

Altajus

118548
119159 HaCTpoeHHOro no OTHOmeHHC K COBOTCKOfl BJiaCTH,
119163
119161
Huge K3HogeHH yKasaHMfl 0 nops^xe npoBeAennfl one-

Barnaul

VI-17 .

59

2065

Altajus

119157 paUMH. Mx cjiejIysT npHflepgKBaTbCfl, o^HaKo b oTA&nbHux enyuaflx

Začajnovo

VI-15

5

175

Altajus

H9149 coTpyAHHKH, npoBOflHnne onepauKD,

Novosibirsk

VI-20
VI-21

88
73

3010
2555

Sibiras

U9164
119165 Mjryr

Medvežja Gora

VI-21
VI-21

43
24

1505
840

Karelo-Fir

119167 500 “ 008 “y“® “ 041101101 BunoilHHTb AaHHo® hm sa^arote.

Starobelsk

Vl-15
VI-19
VI-21

25
61
59

875
2135
2065

Ukraina

119150
119162
119166

Makat
Orenburg

VI-21

29

1015

Kazachstai

119165 npoBOAHTca HasaHyHe, aa MaKCHMaiibHo

Babynlno

vi-ia

13 ’•

455

•)

H9153 parptu, c yueTOW HeoCfroAMMOTo speueHH .Ha nepeesA K Maory onepaum*

Minsk (Zap.)

VI-18

175

Gudija

118549

Gudija

119172

Į kurią stoti
tremtiniai buvo
vežami

Oria
Iš viso:

vi-22

ešalonų 19

5
12

420

871

30485

4 pr-l.

4

Kraštas

Traukinių

•ce HftOČzoąMUoe. Hp*» vcou Hfiflp
H9148

*P°UWa G08

HCW^UTb Ha toto.hTOŪh onapaųHH

H naHHKH» Tas, moču He ąonyciHTb HHKaxHx

bhc-

■ CO CTODOHH MSBecTHOtl uan'rci nRnvxAromm HAnanAMua _ nrutwnatsun

_ 19

m

mcxdjpt m3

ocoOeHHocTeft

koh-

ycjioBkfl onepaųmt m mtoCh npaBtuibHo ouemiTb oOcraHOBHy,
jiojigHH npnHMMaib hhhb peureHiui, HanpaBJieHHue k toB ze

2. ĮlopBĄOK MHCTPVKTttpoBarnia.
HncTpyKTaz onepaTUBHHX rpynn yesAHbum TpoaxaHH
kopotkhū

čpoK ao Hauaaa one-

Subtilesnės formos genocidas vykdomas Ir toliau...

Pabaiga
Paruošė

J. K.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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10 MOKYTOJU IR JAUNIMO
STUDIJŲ SAVAITĖ
L. Eimantas
( Tąsa 18 praeito nr.)

- Penktadienį studijų savaltėn atvykęs rašytojas, bu
vęs mokytojas, Jurgis Jan
kus
metė savo būdingą
žvilgsnį į savo kūrybą.
Kadangi kūrybinis proce
sas yra įgimtas, pasaulyje
tur būr nėra žmogaus, kuris
nebūtų ko nors sukūręs.Mat,
žmogus lyg veržiasi Iš sa
vęs ir per tai kyla jo kūry
ba. Tačiau, pasak Jankaus,
kai jis rašo, jis teturi gal
voje tik tikrą aplinką, kur lai
pritaiko veikėjus - žmones.
Pavyzdžiui, ” Velnio Balos”
tikroji aplinka Imta Iš Balslogalos valsčiaus, o "Eg
zaminų" aplinka Iš mokytojų
seminarijos laikų.
Po pertraukos Jankus savo
pasirodymą pavadino - "VIeno žmogaus literatūros va
karas". Jis labai sklandžiai,
įsijautęs Ir vaizdingai pa
skaitė kelias Ištraukas Iš
savo jau baigiamo ruošti
spaudai kūrinio,kuriame at
sispindi. .. žmogaus pasą
monės reiškiniai...
Dėkingi klausytojai Ilgai
plojo rašytojui Ir sugiedojo
” Ilgiausių Metų ", Mat, J.Jankus nesenai atšventė 70
metų amžiaus sukaktį.
Kita jauna rašytoja Nijolė
U-žubalfenė, aktyviai besi
reiškianti Ir dabar dirbanti
Chlcagos lituanistinėse mokyklose, panoro pasidalinti
savo mintimis apie trikam
pį ... tėvus-valkus-mokyto
jus, nes dirbame neįprastose
sąlygose. Bet visur turbūt
sunku mokytojui įskiepyti
valkui tai, ko namuose daž
nai nepraktikuojama. Suriku
1 Ve tttfTū
mažiesiems
kams
pamilti, lietuvišką
kraštą, kai dažną net Intellgentlšką šeimą nelanko nė
vienas lietuviškas lalkraš -

tls, ar lentynoje nėra lietu
viškos knygos. Net kai ku
riose Amerikos parapijose
yra klebonų, žinoma čia gi
musių, kuriems lietuviškos
mokyklos tur būt mažiausiai
sukelia rūpesčių...

Malonu buvo klausytis jau
nosios Elenos Bradūnaltės
Išsamios paskaitos apte tau
tosaką. Džiugu, kad poetas
Ir redaktorius Kazys Bradūnas Išaugino tokią dukrą,kurlbalgusl aukštuosius moks
lus / netrukus gaunanti dok
toratą/ taip atsidėjusiai do
mėtųsi ... lietuvybe .JI ren
ką, kruopščiai užrašo, bei
įrekorduoja tautosaką mūsų
Išeivijoje. Tautosaka, ypač
IŠ senesnės emigracijos lie
tuvių tarpo, gali nueiti į ka
pus, jei jos ryškiosios žymės
nebus užfiksuotos. Šiai tau
tosakai įamžinti Bradūnaltė
su talkininkais sumaniai dir
ba Ir turi jau tautosakos ar
chyvo užuomazgą.
Negaliu nepaminėti Ir jau
nosios Eugenijos Bacevičie
nės s. Paulo Br a z U l j os.
Joje taip pat ryškios lletyvybės kibirkštėlės, nors ji
yra gimusi Brazilijoje. Be
silankydama
Šiaurinėje
Amerikoje, ji atvyko į mo
kytojų studijų savaitę pasi
semti stiprybės, nes jai, S.
Paulolietuvių mokykloje be
dirbant, būtinai to tur būt
reikia. JI ne tik atydžlal
klausė visų paskaitų, bet
kartu lankė Ir lietuvių kalbos
kursus, skirtus mūsų jauni
mui. Iš Dainavos ji nuvyko
į lituanistinius kursus prie
Kent universiteto,Ohio vals
tijoje. JI nori pažinti čia Ir
mūsų jaunimo organizacijas;
lanko skautų Ir ateltlnlrikų
stovyklasi Neringoje Rakė,
Dainavoje, Vasagoje, nes ji
yra skautų vadovė S.Paulo.

Jl dalyvaus Ir V-oje tauti
nių Šoklų Šventėje Chicagoje,
ŠI 1O - ji studijų savaitė
davė puikių paskaitų Iš pro
fesinės mokytojų patirties.
Paskaitos todėl buvo nau
dingos ne tik jauniesiems
mūsų lituanistinių mokjklų
mokytojams, bet Ir mokyto
jams su patirtimi ar net ve
teranams.
Mokyt. Juozas Plačas Iš
Chlcagos
įdomiai aptarė
gramatinių taisyklių karto
jimą. Išmoktas dalykas tu
rėtų virsti kaip Ir prigimti
niu, tai yra geru įpročiu, ži
noma, pastarasis neturėtų
virsti nesąmoningu refleksu.
Gerų įpročių įdiegimui labai
reikalingas geras pavyzdys.
Mokytojo rūpestingai . pa
ruoštos pratybos čia labai
daug praverčia.Todėl sąmo
ningas gramatikos taisyklių
pasisavinimas
mokiniuose
nereikalauja didelių sunku
mų Ir tų taisyklių reikiamas
kartojimas
labai padeda
jiems kalbai Išmokti. Prellgentas paskaitą paįvairino
pavyzdžiais, s che mm Is, len
telėmis bei uždaviniais.
Mokyt. G. Valiulienė, taip
pat Iš Chlcagos,kalbėjo apie
mokinių dėmesio Ir domėji
mosi sukėlimą, panaudojant
jų pačių kūrybingumą.Moklnlų kūrybingumas gali pasi
reikšti beskaitant, rašinė
lius berašant, vertimus be
darant. Valkų kūrybingumą
sukelia Ir parodas belankant
bei žymiems svečiams-ra
šytojams, žurnalistams, ar
kitiems klasėje besilankant.
Išvykos ar Iškylos taip pat
prie to prisideda.Kai valkas
domisi visu tuo,ką jis mo-1
kykloje
patiria, mokytojo
darbas palengvės Ir darbo
rezultatai pagerės.
Bus daugiau.

MANO [PIJUSIAI IŠ SLA SEIMO
RAŠO J. ŠARAPNICKAS

Šiais metais SLA 59as
Seimas buvo reikšmingas,
nes ta proga atšventė Susi
vienijimo 90 metų veiklos
sukaktį Ir Amerikos nepri
klausomybės 200 m. sukaktį.
Susivienijimas
Lietuvių
Amerikoje, Amerikos lietu
viams yra lyg valkas moti
nai. Susivienijimo organiza
vimo pradlnlrikal aukojo sa vo jėgas Ir, apart darbo,do lerlus, sudarydami pagrindą
SLA organizacijai veikti Ir
stiprėti. Prieš 90 metų pa
triotai lietuviai, SLA Idea
listai suprato,kad susibūrę
į didesnį organizacinį viene
tą, galt pagelbėti savo bro
liui- sesei, patekusiems į
vargą; gali organizacijos
vardu kelti lietuvio Ir Lietu
vos vardą amerikiečių tarpe.
Prieš 90 metų šios orga
nizacijos pasodinto medžio
‘ — vaisiais-tvirtu atsargos ka-

pltalu- šiandien naudojasi
tūkstančiai lietuvių, gaudami
pigias nelaimingų atsitikimų
apdraudas sau, Ir apdraudas
savo valkams.
Į šią jubiliejinę SLA 90 m.
sukaktį SLA veikliosios kuo
pos stengėsi pasiųsti dele
gatus. Jau 21 me ta L kaip aš
priklausau SLA, larikydamas SLA seimus,susipaži
nau su senais Amerikos lie
tuviais, kurie savo nuošir
dumu mane dar labiau pas
tūmėjo į SLA veiklą Ir šian
diena Susivienijimą labai
vertinu, o senieji Amerikos
lietuviai man yra kaip bro
liai Ir sesės, nors aš esu Iš
naujųjų ateivių.
šiais metais į Seimą Išvy
kau liepos 2 d., Iš St. Catha
rines, Kanados autobusu .Vy
kau ankščiau, kad ta proga
aplarikyčlau
gimines. Ta
proga pasisekė Ir 3 jaunuo
sius valkus Terese, David Ir

A

sttc.
JEIGU

GERI

IR GALI

GERTI

BET JEIGU GERI IR MATAI,
NAIKINTI

KAD GĖRIMAS IMA

gyvenimą ir nori nustoti gerti
ATEIK PAS MUS.XMES GALIME
TAU PADĖTI.

Robert Ožys įrašyti į SLA .
Liepos 5 d. delegatai su
sirinko į Seimo posėdžių sa
lę nuo pat ryto. Su pietų
pertrauka posėdžiauta Iki
vakaro. Po to platinome lai
mėjimus, kuriuos rėmė visi.
SLA 59-tą Seimą atida
rė St. Molis, Dariaus-Girė
no lietuviai veteranai uni
formuoti įnešė Amerikos Ir
Lietuvos vėliavas. Solistas
Algirdas Brazis, akomponuojant Antanaul Kalvaičiui, su
giedojo delegatams prita
riant, Amerikos Ir Lietuvos
himnus. Lietuvos gen.kons.
J.Daudžvardlenė tarė žodį ,
palankiai
atsiliepdama Ir'
vertindama SLA veiklą Ame
rikoje. Seimą sveikino ALT
v-bos pirm. dr.K. Bobelis ,
Čikagos
burmistro vardu
įgaliotinė Miss Rose Farina.
JI SLA prezidentui Povilui
Darglul,
įvertinant SLA
veiklą švenčiant Amerikos
200 m.sukaktį, įteikė mles-
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nlsterį Dldž. Britanijai Ir OlandljalK. Balutį. Seime bu
vo perduota velionio K. Ba lučlo į juostelę k įkalbėta
sveIklnlmo kalba, švenčiant
Susivienijimui 80 metų ( su
kaktį 1966 m.Cleveland’e .
Po to, dr.A. Budreckls paprašė velionį K. Balutį atlsltojlmu pagerbti Ir pareiškė,
Balučio nėra čia, bet jo dva
sia su mumis.
Į Lietuvių Namus vakarie
nei delegatus vežė 2 autobu
sai, mums vadovavo unlverslteto studentas J. Kapačlnskas, paaiškindamas prava
žiuojant žymesnes vietas.
Štai privažiavome Ir Lie
tuvių namus. Prie namų čtelegatus pasitiko vaišių vado
vės ;H. Člžausklenė, Anė Ja glela, E. Buchlnsklenė Ir P.
Mocke. Valgiai buvo labai
skoningai paruošti, o jaunos
lietuvaitės
nešė maistą į
stalus .Po valšlųbuvo trum
pa me nlnė programa. Kalbė
jo Naujienų vyr.redakt.M.
Gudelis. Taip pat kalbė—
jo jauna lietuvaitėj, patriotė
Radio valandėlės |j Lietuvos
Aldai vedėja Kazė Brazdžlonytė. JI ypač pabrėžė,kad
jos programoje nebus vietos
jokioms Intrygoms, kad jai
visi lietuviški sąjūdžiai ar

organizacijos, kurios nedir
ba prieš Lietuvos Ir Ameri
kos laisvę, yra lyglaltoleruojamos." Je l aš nepabėgau
Iš lietuviško gyvenimo,tikiu
nepabėgsite nuo jo Ir jūs" .
Liepos 6 d. Seimo 3-lą
sesiją atidarė SLA pre z. Po
vilas Dargls, pakviesdamas
žodžiui dr. V.Dargį.
Taip
pat kalbėjo žymi visuomenės
IrSLA veikėja, buvus IVL Ko
pirmininkė Alena Devenlenė
Iš Kalifornijos. JI pabrėžė,
.
kad reikia ne tiek į praei
tį žvelgyl,kiekį ateitį.Nau dotl Amerikoje vykstančius
rinkimus Lietuvos naudai.
Bus daugiau.
BIT1NINKYSTĖ IR JOS. . .
(A tkelta iŠ 3 p si.)

ryklės Ir jas nuryja.
Kai bitė skystimo nori tik
paragauti, ar jį verta Imti,
tai ji į skystimą įkiša tik
liežuvėlio galą. Skystimas
pats kyla į viršų liežuvė
lio grioveliu Ilgi liežuvėlio
šaknies. Čia prlelležuvlal
skystimą užkelia ant liežu
vėlio priešakinės dalies,kur
yra skonio organai. Naudo
jamas člulptuvėlls laikomas
pale riktas po krūtine, o lie
žuvėlis įtrauktas į čiulptuvėlį.
/B. d./

NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO

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

susirenka kiekvienų trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722
George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietuj
Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink:
Leonui G. 366-2548 (namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.
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DALIS DELEGATU SLA SEIME.
PRIEKYJE SĖDI SLA PILDOMO
SIOS TARYBOS NARIAI SU PIR
(NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę,
laisvę.
MININKU P. DARGIU IR ALT
’■
neiriamos ir nesidėdamos j sandėrius su okupantais ar jų jgaliouI
niais.
PIRM. DR. K. BOBELIU.
KAINUOJA: Chicaųoie ir Kanadofe metams — $30.00, pusei metu — $16.00,
Nuotrauka V.Noreikos.
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams
__ $26.00, pusei metę — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
LIETUVIŠKA RADIJO
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

PROGRAMA

- TAVO REIKALAS;

TAVE PATJ, TAVO' IR TAVO

to burmistro įrašytą Ir gra
žiai įrėmintą Certificate of
Recognition, kuris puoš SLA
Centro būstinę. Seimo atl darymo Iškilmėse dalyvavo
Ir lietuvių draugas kongresmanas Martin A.Russo.
Seimas tinkamai paminėjo
Amerikos 200 m. sukaktį.
Meninę dalį atliko solistas
Algirdas Brazis, akomp. A.
Kalvaičiui. Seimui rengti
k-to pirm. K. J.Macke pak
vietė SLA pre z.Povilą Dargį
perimti pareigas Ir vadovau
ti oficialiai SLA 59 seimo
darbotvarkei.
P. Dargls pabrėžė, kad
lietuviai yra daug prisidėję
Ir prie Amerikos sustiprini
mo kultūriniai Ir medžiagi
niai dirbdami ypač sunkius
darbus kasyklose Ir pan.
Baigdamas, kvietė visus
įsipareigoti nors po vieną
naują narį įrašyti į SLA. Jis
pakvietė žurnalistą, vieną
SLA istorijos redaktorių,
žurnalistą Vytautą Sirvydą
padaryti platesnį pranešimą
apie Susivienijimo kūrimosi
pradžią ir veiklą Iki šių die
nų.
V.Sirvydas dr.Joną Šliupą
pripažino vienu aktyviausiu.
Jis drąstlškal siekė lietuvlus sujungti į vieną organi
zacinį vienetą, skirtą at gauti laisvę Lietuvai.
V.Sirvydas prlmlnė.Šllūpo
bičiulystę suTumu Vaižgan
tu. Pastarasis parelkšdavęs
Šliūpui: myliu Tave,bet Tavo
raštus deginu Ir deginsiu. \
Man teko turėti savo kny
gyne Lietuvoje T. Vaižganto
atsiminimų Ir mlnčlųknygą.
Ten jis rašė;"Mylių Ir ger blu dr. J.Šliūpą už tai,kad
jis yra patriotas lietuvis".
V.Sirvydas palietė Ir SLA
kritišką momentą, kada šis
Susivienijimas dėl skilimo
paliko su 224 nariais Ir 480
dol.kapitalo. Dabar, po dau
gel metų seni Amerikos lie
tuviai yra priaugę prie de
mokratiškų principų Ir įsi
rašė į SLA. Kiekvieno sąži
nė verčia būti solidariu na
riu.
SLA 59 Seimas prisiminė
mirusį
garbės narį.buv.
Lietuvos pasiuntinį Ir ml-
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Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, Ill. 60608

į—į Siunčiu _________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
QJ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų;
PAVARDĖ IR VARDAS
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toronto

Hamilton

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125
pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vol.
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.

Darbo

valandos:

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas ---- virš $7.000.000.

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolos
nekiln. turto pask.

12%
11 %

TAUTOS ŠVENTĖS minėji vargu ar turi sau konkuren
mas yra rengiamas vietos tų. "Grandinėlės" pasirody
Ap-kės V-bos š.m.rugsė mas nėra vien tautinių šoklų
jo mėn. 19 d. Iškilmės pra eUė. Tai lyg besivystantis
dedamos 11 vai. pamaldomis spektaklis, vis atnešąs kaž
AV parapijos šve ntovėje. Vi ką naujo, plėtojąs kažkokią
sos organizacijos šv.Mišio kūrybinę mintį. "Grandinė
se prašomos dalyvauti su lės" šokėjai, aišku, nėra
profesionalai, bet bendras
savo vėliavomis.
Tuoj po pamaldų parapijos spektaklio planas kvepia
profesionaliniu
salėje bus rodomas filmas kažkokiu
Iš nepriklausomos Lietuvos platumu, linijų ryškumu,
gyvenimo. Visi kviečiami masinių judėjimų planingu
dalyvauti Ir nprs valandėlei mu". "Grandinėlė" per sa
persikelti Į laisvosios Llętu- vo gyvavimo laiką yra ap
vos gyvenimą,kadangi fil lankius visas JAV-blųbel
mas yra garsinis Ir jame Kanados lietuvių kolonijas .
matysime daug vaizdų Ir Į- Su dideliu pasisekimu kon
vyklų Iš tėvų krašto. Filmas certavo Europoje Ir Pietų
bus rodomas apie 12 vai.p.p. Amerikoje, kur Iš lietuvių,
K.B o ypač Iš svetimtaučių, yra susilaukusi pulkaus į GRANDINĖLĖ HAMILTONE vertinimo. Po keletos metų
vėl galėsime pamatyti Ha
"Grandinėlės" koncertas
miltone
šią šauniąją Grandįruošiamas choroųAldasbrėnėLę.
mėjų komiteto, Įvyks š.m.
Bilietai jau platinami. VIrugsėjo 26 d.,sekmadienį,
3 vai. p.p. Mohawk College sos vietos numeruotos. Bi
galima
įsigyti Iš
auditorijoje 135 Fennell str. lietus
anksto pas'Aldo'1 rėmėjų ko West. ŠI tautinių šoklų gru
pė Į Hamiltoną atvyksta su mlteto Ižd-ką P. J. Stankų,
nauja programa Ir nauja ap 121 Rotsay Avė.,Hamilton ,
ranga. Tad hamUtonlečlams Ont. L8M 3G3,tel:545-5432,
ir plačiųjų apylinkių lietu arba sekmadieniais po pa
viams bus gera proga vėl maldų parapijos salėje Ir
pamatyti šokančią Grandinė prie Įėjimo. Bilietų kainos :
$5, $4, $3, studentams, val
lę.
kams
Ir pensln Inkams ;$ 4\
"Grandinėlė" yra viena Iš
populiariausių tautinių šoklų $3, $2.Mohawk college au grupė Š. Amerikoje. JI dar dltorlja, turinti virš 1OOO
yra tuo lįdoml, kad jos prog vietų, laukia lietuvių Iš vi
maloniai
rama yra Ištisa pynė šoklų, sur. Rengėjai
visus
lietuvius
kuriuos palydi savas orkest kviečia
skaitlingai
dalyvauti
šiame
ras. Žiūrovai visada negali
'Grandinėlės*koncerte.
Savo
atsigrožėti jos Išpildoma
dalyvavimu
pagerbsite
mūsų
programa. Todėl nenuosta
bu, kad apie "Grandinėlės" didžiuosius ambasadorius ,
koncertus
spauda visada kurie yra verti pagarbos Ir
gražiai atsiliepia. Prof. Vla tuo pačiu padėsite sukelti
das Jakubėnas po koncerto lėšas '‘Alde/ Išvykai Į Pietų
Čikagoje,Marijos Aukšt.Mo Ameriką. Tad visi rugsėjo
kyklos Auditorijoje,kovo 27 26 dienos sekmadienio pod. " Draugo " kultūriniame pletę skirkime Grandinėlės
J. P.
priede rašė: " Grandinėlė" koncertui.

Įspūdžiai Iž Lietuvos
Moteriškė, ką tik grįžusi
Iš Lietuvos, pasakoja savo
kelionės įspūdžius. Prie to
paties stalo sėdintiems pie
tautojams
viskas įdomu:
kaip ją ten pasitiko artimieji
su gėlių puokštėmis,kaip jie
sveikinosi, kaip apsikabinę
liejo džiaugsmo ašaras. O
vėliau, kada prasidėjo pla
tesnės pažintys su jaune snlaja gentim, kada artimieji
neva perėmė į savo globą,
viskas toliau klostėsi iki
jaudinančių sentimentų. Ypač
kada paaiškėjo, kad gimi
naičiai suvažiavo Į Vilnių
nuosavomis
mašinomis Ir
panoro jai daug ką aprodyti.
Išėjo taip, kad ji nebežinojo
nei prie kurių bepr įtapti. Juk
ten visi saviškiai, ten jie
tokie mieli Ir tokie brangūs
artimieji. Tiesiog nors per
siplėšk. Tuo blogiau,kad ta
visa viešnagė ribojosi 5 die
nom, o kitu atveju ji ten bū
tų galėjusi Išbūti visas pen
kias savaites Ir tai kažin ar
būtų spėjusi patenkinti, api
bėgti, aplankyti visus savo
artimuos lūs. Apskr Ita t, j l
susidariusi Įspūdį, kad ten
nesą jau taip blogai,kaip čia
kas mėgina pasakyti. Tr pas
juos ten kaip Ir visko yra.
Ypač jeigu jie, kaip Ir mes,
gali važinėti automobiliais...
Tai Išgirdęs vienas klau
sytojas Įsiterpia Ir pasako
ką tik perskaitęs nesenai
sovletljoje Išleistą Vytautės
Žilinską lt ėrc satyros Ir hu
moro rinkinį "Karusėlėje".
Ten esą per visus 311 psl.
sovietinis režimas taip eik
liai traukiamas per dantĮ,
kad jis stebisi, kaip toji
^nySa» apskritai, galėjo Iš
vysti dienos šviesą. Ir kaip
ją ten Išleido "Vagos" leldjfclą.
Labai trumpose Iškarpose,
ne daugiau poroje ar trijuo
se puslapiuose ten vaizdžiai
piešiamas sovietinis gyve■ n Imas.
Buvo atvejis, kai vienai
senelei buvo pažadėta bran
giausia dovana /mašina, te
levizorius, šaldytuvas/ už
ne Įtik Im įausto daljko pasa
kymą. Senutei pasirinkus tik
kas jai reikalingiausia; siu
vamą pirščiuką, tos dovanė
lės nebuvo galima rasti vi
same mieste. Tikrumoje, ji
Išėjo prieš susirinkusius
miestiečius ne ką nors pa
pasakoti, bet padėkoti butų
valdybai už gerą Ir greitą
remontą jos bute. O buvo
taip, kad jai nuėjus Į butų
valdybą pasiskųsti apie lu
bose IšgrluvusĮ tinką,buvusi
pažadėta pagelba rytojaus
dieną 11 vai. 11 mln. Tas Ir

Visi maloniai kviečiami atvykti į
KLEVELANDO TAUTINIU ŠOKIU GRUPĖS

GRANDINĖLĖS

skoIinkis

KONCERTĄ

š.m. rugsėjo 26 d., sekmadienį, 3 vai. po pietį; MOHAWK COLLEGE AUDITORIJOJE,
135 Fennell Street West, Hamilton, Ont.
(Kampas West 5th St. Ir Fennell West St.)

buvęs pats neįtikimiausias
atvejis,kai darbininkai atėjo
Ir sutvarkė lubas. Susirin
kusieji miestiečiai tuo nepa
tikėjo. Jie taip Įsiaudrino Ir
užpjko dėl tekio pasakojimo,
kad jie vist apšaukė senę
melage. Juk .tai buvo pati
neįtikimiausią prielaida,kad
butų valdyba kada nors Iš
pildytų savąjį pažadą. Dėl to,
kad niekas nepatikėjo,sene
lė Ir laimėjo pažadėtąją do
vaną.
Arba, kitu atveju, kai žie
mos vėlų vakarą chuliganai
užpuolė gatvėje einančią
moteriškę Ir norėjo numauti
jos batus. Laiku pasipainio
ję prae Ivlal, Išgelbėjo mote rį Ir jos batus. Bet kai jie
suimtuosius vagišius pri
statė milicijai, valdžios pa
reigūnai paleido chuliganus.
Jie sulaikė tik pilietę Ir jos
gelbėtojus, kad jie Išdrįso
sutrukdyti vagišių darbą.
O viename Iš keletos sa
tyrinių laiškų, rašytų naujai
pasirodžiusios knygos auto
riui, padvelkia tikroji, te
nykštė padėtis : "Nerašysiu
kas aš ; esml paprastas ei
linis skaitytojas, todėl mano
šventa pareiga pasakyti tamlstal, kad tamlsta esi pri
siplakėlis Ir niekšas. Kieno
vežime sėdi, to Ir giesmę
giedi. Bet palauk tamsta, dar
pasikels laikai, tai sužinosi,
koks galas tautos Išdaviko.
Aš tarnavau nepriklausomoj
Lietuvoj, kai pats dar vystlklus šlapinatel. Dar ateis
valanda, dar užsprlngsl sa
vo "slyvom", Išgama".
Tautos sūnus.
"Iš visų rašytojų labiau
siai mėgstu jus, nes jūs nie
ko nesugalvojate, nefanta
zuojate, o surašote viską
kaip yra, nieko nuo savęs
neprldėdėmas". A. K. "Karu
sėlėje" 212 psl.

■—M LIETUVIU NAMAI
Spalio mėn. 23 dieną LN
švenčia savo25 m.gyvavimo
sukaktį.
s Programai paler
vlestas akt. V. Žukauskas Iš
New
Yorko.
Sukaktuvių proga ruošia
mas leidinys, kuriame bus
Išspausdintas Ir L N narių
sąrašas. Kas dar norėtų pa
pildyti nario Įnašą, prašome
kuo greičiausiai pranešti L N
raštinei. Asmenys, kurie yra paskolinę LN pinigų, Ir
nenorĮ
skelbti pavardės^
prašomi mus painformuoti .
Miesto savivaldybė reika
lauja, kad būtų sutvarkyta
tvora apie automobilių alks tę. Kas galėtų patarti prak tlškal, ar sutiktų tą darbą
pats atlikti, maloniai prašo
me atsiliepti.
Nario mokesčius papildė
Ir Įmokėjo: S. Pacevlčle nė ,
A.Pacevlčlus, V. Pacevlčlus,.
K. Dllkutė, P.Pulkys, V.Pulkys, E. Zabiela, Toronto
Liet. Sporto Klubas Vytis, Pa
rama Ir V.Makusa.
Rugpjūčio mėnesį labai
daug svečių aplankėNL. Bu
vo jų Iš tolimesnių vietų,
kaip Iš Brazilijos . Venezuelos, Anglijos, Viktoria BC ,
Florida Ir kltiir.

93/ą%

už

9%
8’/4%
8V4%
7’/2%
6%

už
už
už
už
už

PARAMA
IMA:

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

9Vi% už asm. paskolas
9’/i % už mortgičius

AKTYVAI virš 13 milijonų dolerių
Asmenines paskolos duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki
75% Įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro;
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų;
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

532-1149

ir

M6P 1A6

^Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

•*boi20 METŲ PATARTIS

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

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

ĮVAIRUS
į Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungų
paprastu ir oro paštu
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/4 svarų
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA; Pirmadieniais,
antradieniais, ketvirtadieniais Ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v.
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.
j3 i AiuA

Baltic Exporting
Co.
■

Telefonas LE 1-3098

i oronvo <3, unrorio

A-

Savininkai S. ir F. Janavičiai

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD. I
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERįS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. W.

(Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

- -

pakvietė pirmininkauti,®. Alt.
Šukį. Pereito pop ėdžio pro
tokolą perskaitė sekretorius
Stasys Juozaitis, kurte pri
imtas be pataisų.
Apie kultūrinę savaitę
pranešimą padarė š.Alf.Šu
kys, pareikšdamas, kad da
lyvių buvo mažoka, tik 65,
ypačpaslgęsta lš artimesnių
šaulių kuopų Ir Kanados.
Iš kuopų eina nusiskundi
mai dėl trūkumo šaulių
ženklų Ir aiškių taisyklių
uniformų dėvėjimui. Nutarta
atskirų komisijų šaulių unl-:
formų reformoms nesudary
ti, o tą reikalą pavesti Są
jungos pirmininkui K. M Ūkovalčlul.
1977 m. kultūrinę savaitę
rengs Centro Valdyba liepos
mėn.antroje savaitėje Union
Plere, Mlch.
Dr. K. Jur gėlos anglųkalba
parašyta knyga:"Lithuania The Outpost of Freedom"
baigta spausdinti. Ją ekspe-

dljuoe daU. A.Rūkštelė.
Sąjungos moterų vadovė
Stasė Ceoevlčlenė pranešė,
kad lapkričio mėn. 20 d.
Čikagos Šaulių namuose yra
rengiamas bailus.
Lėšų telkimo komisija
pranešė, kad sukėlus Sąjun
gos darbams daugiau lėšų,
kitais metais vasario mėn.
bus pradėti organizuoti lai
mės bandymai su vertingais
laimėjimais.
Sąjungos šaudymo vadovu
nutarta pakviesti š. J.Platakį. Š.dr.A.Budreckį nutarta
pakviesti teisės patarėju, o
antruoju sekretoriumi š.A.
Gailių.
Išsamų pranešimą apie
kasos stovį padarė Iždinin
kas š. St. Bernatavičius.
Posėdyje dalyvavo Ir ge
rus patarimus davė buvęs
Ilgametis Sąjungos pirmi
ninkas, garbės šaulys Vla
das Išganattls.

S. Paulauskas

Įėjimas: $5, $4, $3, studentams, vaikams ir pensininkams tik $4, $3, $2.

j

CHICAGO

Bilietai gaunami pas J. Stankų, tel. 545-5432, sekmadieniais po
pamaldų parapijos salėje ir prie Įėjimo. Salė atidaro prieš
koncertu 2 vai.p. p. Visos vietos numeruotos.

TAD

VISI

Į

“GRANDINĖLĖS ”

KONCETAI

Choro “Aidas” rėmėjų komitetas

Įš Saulių veiklos
Jūros dienos proga, Union
Plere, Mlch. Įvyko Lietuvos
Šaulių Sąjungos Tremtyje
Ce ntro Valdybos posėdis,ku
rį atidaręs Sąjungos pirmi
ninkas Karolis Mūkovaltls,

HJ.

i

6

EPR IK LAUSOMA LIETUVA ,

i

7

KARAS BAIGIASI

; į

A. Lukošius

Čia suminėsiu nuotykį, kuris atsitiko Siaurės Vokietijoje,
Ii*jam pasauliniam karui jau visiškai einant prie pabaigos.

***
Buvo tai 1945 m.pavasa
ris. Bevelk visa tuometinė
Europa švytėjo vien gaisrų
pašvaistėmis. Ne atlaidžiai
Siaubingai visur dar viešpa
tavo tas balsusis karo "die
vas". Visur Išvien tik šūka
vo/ šSo, džiūgavo mirtis,
tiek daug apglėbusi Ir lai
mėjusi.
Kur nepažvelgsi, styrojo
sudužę, suplalšyję, atgal į
žemes palinkę miestai.Siau
bo, alkio Ir begalinio nuo
vargio Iškamuotais veidais,
minių minios kažkur sku
bėjo, ėjo, krypavo. Visi jie
bangavo tenai, saulėlydžio
kryptimi, tai yra į Vakarus.
Jie tai darydami žinojo, kad
Ir tenai niekas jų nebelaukia,
kaip tik ta pati klaiki neži
nia. Visa ši pavargusi masė,
visi tie dar nesuspėję nu
mirti žmonės, šiuo momen
tu besugebą suprasti tik vie
ną, būtent, karas jau paga
liau tikrai baigiasi.
Mūsų lietuvių grupė, viso
38 žmonės, dėvime visi vo
kiečių luftvafės uniformas.
Buvome tik ką Ištrūkę Iš
balsios peklos / deja ne vi
si /, tai yra Kolbergo apsu
pimo žiedo, tikro šios žemės
pragaro.
Visi tuo metu dirbome
dirbtuvėse, kur buvo talsoml įvairiausi kariški veži
mai, bei kitokį frontams dar
reikalingi reikmenys. Tai
buvo šalia Barth’o miestelio,
Šiaurės
Vokietijoje, prie
Baltijos jūros, ne per toliau I N V E S T A C I J A

slal nuo Danijos.
Mūsų šių dirbtuvių šei
mininkai, velk visi be Išim
ties partiečiai, buvo jau se
nyvo amžiaus, su kaupu visi
atidavę duoklę savai tėvy
nei, jokiems frontams dau
giau nebetinkami.
Su mumis jie laikosi labai
rezervuotai. Velk nieko ne
kalba, ne diskutuoja, nuomo
nėmis nesldallna. Jų čia ran
dasi taipogi keli desėtkal.
Jei neskaityti šiek tiek
simpatijos, kurią jie jaučia
mums, Ištrukusiems Iš jau
minėto Kolbergo, šiaip dau
giau jokio bendradarbiavimo
Ir nėra. Taigi, dirbame visi
tylėdami. Aišku, jie taip Iš
mokinti Ir to tikriausiai rei
kalauja Trečiasis Reichas.
Susikalbame ir suprantame
vie nikItus daugiausia žvilgs
niais. Tik su vienu kitu Iš jų
tr tai gana slaptai, kur nors
uždarame kampelyje, prau
sykloje ar kitoje panašioje
"Įstaigoje" pagaliau klek atvlr lau pas įkalbame, s avo
pergyvenimais Ir nuomonė
mis pasidaliname.
Ir štai tie , nors Ir keli,
Išdrįsta mums daug ką pa
sakyti. Sutinka jie Ir su mū
sų samprotavimais, net sa
vo Fiurerį Ima keikti dėl jo
vedamos netinkamos naciš
kos
politikos. Mums net
keista, kad štai staiga atsi
rado toklų.Nesunku suprasti
Ir jų pataikavimas bei reiš
kiamas draugiškumas. Karas
pagaliau neišvengiamai arATEIČIAI

JUSU

Vertingas žemes plotas, išdalintas į sklypus, tinkamus rezi'denciniams pastatams, prie Richelieu Golf & Country Club.
9 mylios nuo Montrealio, Žemas [mokėjimas, mes pervedame
’balansą. PUIKUu INVESTAVIMAS I
Skambinti: 382-7603, vakarais - 363-5066

TRWNGUIAR D€M€LOPM€hT CORP

tėja prie pabaigos. Visi be
Išimties jau tą mato ir jau
čia. Nors jie Ir šeimininkai
šio krašto, tačiau jaučiasi
Ir kaltininkais šių jau peril
gai užsitęsusių baisenybių
Visur knibždėte knibžda ga
lybės Įvairiausių tautybių
užsieniečių, turinčių visai
skirtingą galvoseną. Dauge
lis jų vienokiu ar kitokiu
būdu čia sugabenti, yra di
džiausi nacizmo priešai.
Vieną gražų rytmetį, ba
landžio mėn. 23 dieną, kaip
Ir
paprastai, pradedame
darbą dirbtuvėse.
Bet kas tai ?
Kažkas nepaprasto. Visi
čia dirbantys vokiečiai tyliai
pašnibždomis
tarp savęs
kažka paslapčia tik kalbasi,
diskutuoja,aiškinasi. Tikrai
neįprasta mums, nes vokie
čius gerai pažinojome.
Neilgai trukus, prisiekę,
kad niekam nesakysIm, štai
ką sužinojome Iš tų drau
giškų vokiečių.
Hitleris su savo svita prarėjustą naktį Išbėgo povande
niniais laivais Iš čia netolie
se
esančio žvejų uosto
C Inksto.
Tikėti ar ne ? Galima Ir
vienaip Ir kltap.Bet štai jie
mums sako. Jie yra šio
krašto šeimininkai Ir net
partiečiai. ŠĮ rytmetį jie
nieko kita nekalba kaip tik
tą vieną Ilgą ir sensacingą
Istoriją. Mes, lietuviai, vi-,
sal šaltai bandome susida
ryti savo nuomonę. Ne Iš
kelmo, pagaliau, Ir mes Iš
spirti, daugumas esame se
ni, prityrę ir užsigrūdinę
kariai, kaip ta patarlė sako,
net pro adatos skllutę visi
prallndę, vėtyti Ir mėtyti,
ragavę šalto ir šilto.
V Is l pr le įnamį vle nodos
nuomonės. Hitleris tikrai Iš
čia pabėgo, nes visi patik
rinti ženklai rodo Ir tuo mus
Įtikina. Pirmiausia, mūsų
šelmlntrucailr dar partiečiai
taip, sako Ir .galvoja. Keli Iš
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mūsų grupės anksčiau nubu karinę,Vokietiją pasukti de
dę, taipogi matė neįprastą mokratišku keliu bet kokia
vaizdą. Visos šios apylin kaina. įgyvendinti bent kelių
kės, keliai ir laukai apsta partijų sistemą, suformuoti
tyti SS kariuomenės patru visai kitokią valdymosl for
liais, kurie rytui brScštant, mą Ir tuo atitraukti vokiečių
visi stalgiai pranyko. Rei tautą nuo jos apsėdus los na
kia paminėti, kad šiose apy cizmo - mH Itarlzm o epide
linkėse Iš viso nebuvo SS mijos.
karluomanės nei kareivinių.
Argi tai būtų Įmanoma pa
Be to, tas žvejų uostas
daryti,
jei pavyzdžiui pra
Clnkste yra pakankamai gi
lus ir tokiai operacijai tin neši vokiečių tautai,kad Hit
kamas. Visa Vokietija šiuo leris Išbėgęs Ir yra gyvas.
m ome ntu perskelta pusiau Ir Vokiečiai tai žinodami, nie
tiktai siauras ruožas Iš Ber ko nedarys, jokia demokra
lyno dar neužimtos teritori tėjimo linkme neis, vien jo
jos, kaip koks spindulys, Ilgėsis, lauks, jį vis vien
ate Ina į šias pajūrio pakran didvyriu laikys.
Tas Istorijos lapas vlstes, tai yra Į čia, kur Ir mes
vten
jau užverstas.Tyla.šluo
dabar randamės.
Jeigu manęs kas nors Ir atveju, yra gellausla byla.
šiandieną, taigi po 3O-tles Ir neapsirikta. Vertėjo ty
metų paklaustų, ką aš apie lėti. Pokarinė Vokietija tik
tai manąs, visai neabejoda rai pasuko demokratijos
mas pasakyčiau taip: tikrai linkme. Pasirinko ji kitą ketaip įvyko. Lygiai tą patį pa
sakytų Ir mano bendro liki
mo draugai,gyvenantys lais
vame'pasaulyje,kurių Ir da
APRASO IR LIETUVĮ. . .
bar turėtų būti apie 20 as
Montreal Star, dienraštis
menų.
rugpjūčio mėn. 21-27 d. šeš
Ar pasisekė čia mano mi tadieninėje laidoje, priede
nimam bėgliui su kelėtos to "Scene",įdėjo korespondento
nų aukso pasprukti, palindus pasikalbėjimus Ir aprašymus
po vandeniu, tai jau kitas Išlikusių keturių medžio
klausimas. Kaip žinoma va meistrų Montrealyje, ap kariečių, o ypatingai anglų gailėdamas, kad šios rūšies
aviacija Irgi nesnaudė. Jie specialistų vis mažėja. Vie
neatlaldžlal bombardavo kad nas aprašomasis- prancūzas
ir tokius slaptus, po vande kitas portugalas, Imigravęs
niu einančius kelius.
1968 m. Išsilavinęs dabar
Sakykim, jeigu jam pasi ankstyvųjų Kanados prancū sekė pasprukti, tai kodėl gi zų baldų stiliuje. Trečias vakariečių žvalgyba nieko austras Ir ketvirtasis-mums
apie tai pasauliui neskelbė? gerai žinomas lietuvis, Juo
Negi jie nežinojo ? Kad Ir zas Šlaučlulls.
žinojo, niekam nesakė, nes
Korespondentas, apsilan
turėjo labai rimtų prležąs- kęs jo Baltic Woodwork Co.,
člų. Norint pabėgti, Berly pažymi,kad Ir šis meistras,
no susideginimo komedija lietuvis, pradėjo mokytis
turėjo būti suvaidinta. Kaip medžio apdirbimo meno sa
gi pabėgsi, jei savo pėdsa vo gimtajame krašte Lietu
kus neužslėpsl? Fiureris tą voje, dar būdamas paauglys,
tikriausiai žinojo.
13 m. amžiaus. Jo senelis Ir
Praėjusio pasaulinio karo rtėyas taip pat mėgo šį darbą.
^laimėtojų bene pats dldŽlau- Dirbtuvę įsteigęs 1953 m .
‘s las tikslas buvo žūt būt po- pradėdamas
su draugu Ir

NIEKO

TEL. 525-8971.

T. Laurinaitis

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

VEIKIANTI

PAŠTO

-

7576 CENTRALE

365-0770

LASALLE

•

•

TEL.: 694-1037
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< Medžioja suknelėms- Crimlene, kostiumams ir Švarkams - šimtaprocentinė rudis
- pusė kainor.
• Angliška medi i ago 100% vilnonė. Vilnone arba polyester*io - nuolaida iki 60 %.
• Skarelės vilnones, arba iilkinėsir noujdUsiais piežiniois.
•

ĮVAIRIOS PROGOS

NUOLAIDA

LIĖTUVA^^

GREITAS

[STAIGA

i

jos, prie nubaigto stalo._________

D4DELĖ

PRISTATYMAS
2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.O.

pragyventi. Esu pats sau
viršininkas Ir mėgstu būti
nepriklausomas" - cituoja
korespndentas J.Šlaučlulį ,
pažymėdamas, kad jis yra
KLB Montreallo Ap. pirmi
ninkas.
Taip netikėtai, Ir nesisten
giant pasitaiko pakliūti Ir
mūsų t lietuviui i milijoni
nio tiražo kanadiečių 1 laik
raštį. Šį kartą, svarbiausia,
dėl individualizmo, nenoro
dirbti bet ką masinėje pro
dukcijoje .
b*

500 dol. kapitalu. "Aš ne
sistengiu būti turtingas, tik Meistras Alberto Araujo iŠ Ispani

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

NEKAINUOJANTIS -IR

llą, ėmė kitaip protauti, gal
voti Ir savo charakterį for
muoti.
T oil paliko anų dienų šiur
pūs Išgyvenimai. Laiko dul kės pamažu nusėda ir viskas
slenka užmarštin. Tik ret
karčiais
besugrįžtu savo
prisiminimų pasaulin Ir ten
paklajoju... Ar taip Ištlkrųjų buvo, gal tik ateinančios
kartos tikrai sužinos.
Skaičiau bent keliuose
amerikiečių žurnaluose, kur
aprašo apie paslaptingą Ir
visiškai uždarą, Izuolluotą
čia minimo bėglio gyve n Imą
vienoje Pietų Amerikos nie
kam neprieinamoje provin
cijoje Argentinoje.
Taigi, nebūtinai
tikėti
šiais mano žodžiais, nes šiuo
atveju netikinčiųjų t daugu
mą. Taip buvo tada, aną to
limą Ir neužmirštamą pa
vasarį. ..

Megztukai, golfui ir pulovermiai — didžiausios pasirinkimas specialiomis
kainomis.
Moterį Iki paltai * Borgona (art., fur) įvairaus dydžio tik $49.00.

V yri Ik i megzti morlkiniai (kanadiiki) - pusė kainos. Taipgi, daugybė
kiltį dpjkt^ reikalingų Lietuvoje.

iMIKK RUTKAUSKAŠI

PLAZA

Ji if PARCEL SERVICE 3891 St. Lowr.nc. Blvd.,
0.44. b. Montreol, P.O. H2W 1X9. Tel. 844 - 90 9 8.

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

Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSaile. -

Tel. 3 66-7281

• ATLIEKAME AUTOMOBILiU IŠORĖS(Body) TAISYMO
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.
(Lietuviams duodame spec i ai i cį nuol aid a)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS
PRODUKTAIS.
Savininkai V. $ui:nskas & Son, tel. 389 • 057 1.

GUY
RICHARD
ROOFER----- COU VREUR
7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy
R i chore), kuri s jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai
Ir prl einamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.
89 Orchard Street, La Salle,P.Q.

M. PHILIPPE IZZI

įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dalymas. Darbas
atliekamos sąžiningai ir orieinamomis kainom!s.

SKAMBINKITE -

- tol. 366-5237-

JUOZAS GRAŽYS
Kailių siuvėjas
•
o
o

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju
Vasaros laiktf saugojimas
(Storage)

6J96 Bonnontyne Ave. Verdun, Montreal.

Skubiai
išvalome
paimame,
pristatome

Prop.

365-7146
NETTOYEURS CLEANERS
7661-A CENTRALE
coin/ corner So ava 365-7146
495-90e AVĖ
coin Z cornor Bayne 365-1143

Tel. 767 - 6183

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nariams !
Visi kiti vandentiekio ir
šildymo taisymai ir nauji
įrengimai. Gozinių prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vondenstiekima. Veltui įkainavimas.
Plumbing & Heating kontroktorius.

140-2e AVENUE
366-0330
LASALLE,

Mochanisuolas rotų Ir kitų dalių reguliavimo Se Korės (Body) taisymas ir
doEymo. naujame gargle ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės De LaVerendrye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365-3364.
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NL REIKALAI
AKCIJŲ VAJUS
Jau antrą kartą šiais me
tais Augustinas Kalvaitis atkrelpė dėmesį į NL vajų.
Metų pradžioje,prisiminęs ,
kati turi tik vieną akciją,pa
dvigubino. Paskutiniu laiku
taipgi padvigubino Ir tas dvi,
nupirkdamas dar. 2 i akcijas.
Jeigu su tokiu sąmojum Ir
toliau dvigubinsnetrukus
gali pasiekti Ir 50 ribą...
Augustinas Kalvaitis lie
tuviškoje ve Ūdoje irgi judrus
Ir menkniekiams nepasiduo
da. Liet.
Bendruomenės
veikloje jis atstovaujaTF lėšų telkimui, buvęs TF pirmi
ninku- šiuo me tu yra Iždinin
kas. Reiškiasi L. K. Mindau
go šaulių kuopoje Ir ramovėnų skyriuje.

22-a

Latvaltls Andrius iš Lon
gue 11
įsigijo vieną akciją
prie jau turėtos. Jis,būda mas
taksistu, neturi daug
laisvo laiko. Daugel kartų jo
važinėjimas sutampa su lie
tuviškais parengimais Ir to
dėl jo su žmona Lyda neten
ka dažnai matyti
tarp
mūsų. Bet, prie progos, už sukę į redakciją, visuomet
laikraščio re Ikalams palieka
kelias dešimtines. Šį kartą
ir akcijų skaičių padidino.
Buvo parduota akcijų už
$ 8, 790. Su šiomis skel b lamomis dabar yra parduo
ta už $ 8, 830.
Dficojame pirkus lems Ir
laukiame atsiliepiant daugiau
NL
i—(

'
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"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui
tik už $5.00 metams I
Prašome iškirpti ir prisiųsti
su virš nurodytu
prenumeratos
mokesčiu.

GERBIAMIEJI,
Kaip ir kiekvienais me
tais, per Padėkos savaitgalį
spalio 8-11 dienomis įvyksta
22 Kanados Lietuvių Diena
Montrealyje.
Šia proga įvyks daug ir
įvairių renginių. Jų tarpe
bus Ir Lietuvių Dienos Ba
ilus, kurio metu yra organi
zuojama LOTERIJA.
N or Ime,
ka d L le tuvių
Diena būtų visų lietuvių
šventė. Todėl Ir kviečiame
Ir prašome Tamstą ar Jūsų
vadovaujamą organizaciją ar
Instituciją būti šios šventės
dalininku Ir savo dovana pri
sidėti prie šios šventės ba
ilaus loterijos.
Loterija bus trejopa r
DIDŽIOJI loterija-kurią su-

nals, LaSalle,H8R 2Z2.P.Q.
Loterijos re nglmo komisiją
sudarojAldona Člčlnsklenė ,
Alma Dre Šerienė, Audronė
Jonelytė, Ina Kllčle nė, Aldo
g
MONTREALYJE - 1 976 - SPALIO MENESIC 19-10 DIENOMIS
na OttIenė,Roma Vazallns J. Baltuonlenė, M.JonynlenĄ' atsidėti tik lietuviams. Jei , orasvydį, netyčia, nelygaus
kfenė.
dr.kun.F. Jucevičius, Rasa gu kam reikalinga jų pagal tereno d&a, Vacys susižeidė
22Kanados Lietuvių Dienos
Lukoševlčlūtė, M.Malclenė, bos, malonėkite skambinti koją, kurią teko gipsuoti.Ne
Rengimo Komitetas
E. Navlkėnlenė, R.Otto,Se 766-9397.
trukus Išvyksta į naują pas • Rugpjūčio 22 d.,-sekma kyrlmo vietą-Mt.Serrat, Ka
selė Paulė.
LABAS, VAIKAI,
Iš jaunųjų darbą pradės dienį Montreallo Gintaras, ribuose. .
LABAS T ĖVAI '.
Montreallo
Lituanistinė St. Mlkalajūnaltė. Prakti Laurentldų kalnuose, Daina - -• Susituokė Vilija M’lclūtė
vos ežero pakrantėse kukliai, ir Rytis Bulota AV šventovė
Mokykla mokslo metus pra kuos Is Jul.Adamonytė.
Ta proga, kviečiami mo bet linksmai paminėjo savo
deda rugsėjo mėn.ll d., 9 v.
je. Abu jaunieji yra aktyvūs
ryto tose pačiose patalpose: kiniai, baigę L lt. Mokyklą, įslstelgtmo bevelk dešimt
lietuviškoje veikloje.
3655 St. Hubert/Cherr fe r Ir atvykti į pamokas kaip ste - metį. Ta proga Tėv. J. Ku e Grįžo Iš labai našaus
St. Hubert gatvių kampas/ . bėtojal Ir tokiu būdu ruoštis bilius po atviru dangum at
darbo Pietų Amerikos lietu
Ir garbingoms laikė pamaldas, kuriose be vių tarpe, vasaros me tu, R a
Nedelskite užsiregistruoti įdomioms
glntarlečlų dalyvavo Ir bū  vlų tarpe vasaros metu, Ra
Lituanistinės
pas Mokyklos Vedėją Moniką Montreallo
Jonynlenę,tel;489-21O6, ar Mokyklos mokytojų parei
relis svečių bei vietinių dal- sa Lukoševlčlūtė. Pastabi ,
goms.
Mokyklos Vedėja
navlečlų.
ba atvykę į Mokyklą.
darbšti Ir energinga, ji, tiki
Mokykloje dėsto: St. Ali - • Grįžo Iš atostogų Seselės. • JAV yra Jaunimo Stovyk mės savo įspedžlals pasida
šausklenė, J. Adamonlenė, Jos paslryžuslos savo darbu la Dainava, kurion buvo nu - lins su
visais lietuviais
vjkęs Petras Adamonls su Montrealyje.
visa šelmd.
• Buvo susirgęs Ir operuo
• Vacys Žlžys,
Išdirbęs tas Ignas Petrauskas.Dabar
3 metus ekonominių reikalų sveiksta namuose.
patarėju Dominica saloje,su • Montreal West Automobile pardavim j
Į staigo)e per L. Gureck g,i pries naujo
žmona Maryte vasaros atos sezono atidcrymg, g allma prieinamo
togas praleido daugiausia kaina įsigyti auto-m ošlng,/f ICr skelb.
p Ai eSkojimas
Montrealyje, kurio buvo ge
Sigute Svolkinalte 29 m.am/iaus,
rokai pasiilgę.
gyv.P. Australijoje, palaiko tėvo
Juliaus Svolklno, gyv. Kaune.
Išvykus aplankyti gimines
Palaikomasis ar apie |L Einan
į JAV, linksmai bežaidžiant
tieji praneškite NL adresu.

I
|

''Pavardė ir vardas)
'Tikslus adresas)

darys didesnės Ir neeilinės
dovanos; -STALTUKlįlbterlja- kur turėtumėm atrasti
įdomių staliukų, papuoštų
pyragais, sūriais, dešrom,
užkandžiais, vynu Ir 1.1. GYVYBĖS eleksyro loterljaslūlals meškeriojamos įvai
raus gėralo bonkos.
Kreipiamės į visos Ka
nados lietuvių organizacijas,
parapijas, Institucijas,pro
fesionalus ir visus, visus
lietuvius būti konkrečiais
šios šventės dalininkais Ir
savo dovana prisidėti prie
Bailaus Loterijos pasiseki mo.
Prašau atsakyti Ir. Lu
koševičienei, 479, Bourbon-

KANADOS LIETUVIŲ DIENA

VBaČėnas

^J^e/jnciT dzT-arnidi

—•—

477-G

VISAKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS
Tel: 482-0772. namų 366-7041

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

TEL. 6B5-0370

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

DR. A. O. JAUGELIENė
Dantų gydytoja
—•—
1410 GUY STREET
SUITE 11 - 12
MONTREAL P-QTel. 932 - 6662*-nTmM 73?- 9681.

Dr. A.S. Popieraitis
BA., M.D.. CJH., M.Se.. L.M.C.C^ E.R.C.S.fC*

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

G

Tel. 931 -40 24

ROBERT GENDRON L.PH. PROP.

7626 CENTRALE LASALLE
NUO

.VIETA GERAI

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

AUTOMOBILIUI (SIGYTI I

LEONAS GURECKAS
Seles Manager
(Lietuvis atstoves)

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

B UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE j
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manageriu

9 VAL. RYTO IKI

366-9742

ADVOKATAS

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

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Marie,
Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel. (514) 871 • 1430

J.P. MILLER.bjl, B.C.L.
168 Notre Dame Street E.JSuite 205.
Tel: 866-2063; 866-2064

automobile
489-5391

(At the ano of Shurtxpoke Street Wtat)

LEFEBVRE & ROBERT
eeuuBiMUNT - rusNiruet

PARDAVIMAS

ĮVAIRIU
BALDU

PER
KRAUTUVĖS

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

’ 3
AUKŠTUS

e Užeikite ir į.sitikinsite, kad įmonėje baldai yra
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.
3270 Boul. Ldngelier, Montreal, P.Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ. PADĖS JUMS

e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRALE

t

r 4e AVENUE LASAU* 363-3887

|~7643 OMNTRAUI

366-1282 ĮDKCORATIOM) Į

V. PĖTEBAITIS
254 - 4566

i

Namų - 72 1-06 14’

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ?
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS
D.N.BALT - BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.
445 Jean Taįon-West. Suite 305,
Tel: 273-3442, 273^918 1, 737-0844.
Foto E.M.L.S.
Montreal, Que.

Sistema.

Žemiausios kainos!

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

tel.727-3120
ADVOKATAS

11 WESTMINSTER SOUTH

Atstovas J. Skučas,
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1.
Tel. 354-0360, namu 722-9663.

11 VAU. VAKARO

PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

rnu Montreal west

@ Royal Trust

pharmacie

cignon

ATIDARA

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS

5159 DE MA/SONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.Q. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS

★ Buick ★ Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

JO^AS&,COTECEEALTIES

GAISRAS a AUTOMOBILIAI e ATSAKOMYBE • GYVYB*

Tel. 265-3535

Pontiac

4A5

Suite 600

Montreal,

AUTOMOBILE

Ričardas Gureckas su Carole Jeanne Salois sutuoktuvių dienų iš eina
is Ąušros Vartų, bažnyčios. J aunasi s yra Olgos ir Leono Gureckų an
trasis sūnus.

DELMAR AVE..

POINTE CLAIRE. P.O. H9R

Tel: 866-8235, namų 488-8528

5330 L’Asiomption Blvd.

tel. 533-3531

MONTREAL WEST

GREEN WARE GLAZES FIRING KILNS

DR. V. G1R1ŪNIENĖ
Dantų gydytoja

b'‘k“r

LEO GURĖK AS_________ .

Dantų gydytojas

1440 rue Ste-Catherine Ouest

VImI. kelionių reikalai.

...

'Mike Rutkauskas )

Dr. J MaliŠka

All Seasons Travel, s.a

2224 DUNDAS STREET W ,
TORONTO, ONTARIO

Agentūra

Namų 376-3781
veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas

8 psi.
8

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL.,QUE.H4E 2A6,
Telefonas: 766 5827
MOKA UŽ:
DUODA PASKOLAS:
6.0%
Einamąsias s-tas
Asmenines
J 1.0%
Taupomąsias s-tas
8.25%
Neklln. turto
10.75%
Čekių kredito
12.0%
Terrain, ind. 1 metams
9.5%
Investacines nuo 11*0%
Terrain, ind. 2 metams
9.75%
10.0%
Terrain, ind. 3 metams
Duoda nemokamą gyvybės apdrauNemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.
,r__________ _ _____________________________________ _________
KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia,
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Iki
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus Ilguosius Sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo •
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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