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SAVAITINIU IVYKIU BENDRUOMENYBĖS
BALFAS IR JO VEIKLAAPŽVALGA

Sir Anthony Eden Ottawoje lankymosi proga su Lester Pearson

MIRĖ EDENAS
Sir Anthony Eden, buvęs 

Anvllios miniate ris pirmi
ninkas 1956 / Suezo kanalo 
Invazijos metu/-1957, sulau
kęs 79 m. amžiaus, mirė.

E d? n buvo popui tarus Ir 
visų gerbiamas diplomatas , 
gabus užsienio politiko^ for
muotojas ir vykdytojas. Jis, 
protestuodamas prieš netin
kamą Chamberlaln’o meto
dą kontroliuoti Hitlerį Ir 
Mussolini, atsistatydino iš 
mtnisterlų kabineto.

Be Įvairių dlplomatinlij 
pareigų, jis buvo dominijų 
mlnlsterls.krašto apsaugos 
mtnlsterls, 1951 m. Chur - 
chill’luf tapus min. pirmi
ninku, buvo jo pavaduotoju .

Jo vienintėlls diplomat l- 
nis neaps Iskalčiavimas įvy
ko Sue zo Kanalo krizės m? -
tu, kai jis bandė sulaikyti
Nasser'io iškilimą. Spau
džiamas Jungtinių Tautų, 
kuriose vyravo JAV Ir Sovie
tų Rusija, jis apsisprendė 
iš diplomatinės tarnybos 
pasitraukti.

PARYŽIUS PALEIDO 
TERORISTĄ

Abu Daoud, Palestinos te
roristas, pats prisipažinęs, 
kad suplanavęs Izraelio at
letų nužudymą Olimpinių 
Žaidynių metu Muenchene 
1972 m., sulaikytas Paryžiu
je, buvo skubiai paleistas . 
Už dienos Prancūzija pas
kelbė, kad dar 2OO>Mirage 
lėktuvų parduos Egyptul. Vi
si, ne tik žydai, yra daugiau 
negu nustebę tokiu lengvu te
roristo Išsisukimu Iš baus
mės. Jis Išvyko į Alžyrą; Iš 
ten pareiškė, kad jis esąs 
revoliucinis palestinietis,bet 
ne teroristas, kad Izraelitai 
žudė Ir žudo palestiniečius 
nuo 1948 metų.

Žydų organizacijos tuojau 
pareiškė protestą dėl Daoud 
paleidimo Europoje,Ameri
koje Ir Kanadoje, demons
truodami prie Prancūzijos 
konsulatų.

LEVESQUE RUOŠIASI I 
NEW YORK

Sausio 25 d., Quębec’o 
premjeras Rene Levesque, 
kartu sutrlmls savo kabine
to mlniste rials Ir Hydro 
Quebec aukštaisiais tarnau
tojais susitiks New Yorke su 
Economic Club žmonėmis . 
/HydroQuebec gauna iš JAV 
dideles paskolas/. Šis klu
bas pakvietė premjerą aiš
kiai Išdėstyti PQ nusistaty
mus ekonominiais, sociali
niais irkonstltucinials klau- 
Simais. Economic Club su
sirinkime kalbės Ir New 
Yorko gubernatorius Hugh 
Carey. , 

Su premjeru vyksta Tarp - supažindintų.
vyriausybinių Reikalų Mi- 
nlsterls Claude Morin, Fl-
nansų Mtnlsterls Jacques ma. Products Co. prezidentas iš

JAV LB delegacija su naujai išrinktu JAV LB prezidentu Jimmy Carter pasitarimo metu 1976 m. spalio 2 Pittsburghe. 
Iš kairės į dešinę: Rūta Nainyte-Sušinskienė, Alęis Širvaitis, kun. Kornelijus Bučmys, kun. Kazimieras PugeviCius 
(uždengtas kun. Bučmio), Rimas Cesonis, Jimmv Carter. Aušra Mačiulaitvtė-Zerr. Juozas Gaila, kun. Gediminas Kiiaus- 
kas, dr. Petras Vileišis ir Modestas Jakaitis. (Šiomis dienomis carter perima pareigas Iš Ford Baltuosiuose Rūmuose).

Žengiant i Naujuosius 
etus, sveikinam? visus 
iLF’ o direktorius,skyrių 
rmlninkusbei valdybos na
ils, talkininkus ir rėmėjus aukojimo dėka pajuto broliš

kos meilės šilumą savo ne - 
laimės valandose. Visiems 
linkime sėkmingų metų.

Mintimis jungiamės su 
pavergtoje tėvynėje beiSibl- 
ro tremtyje kenčiančiais 
broliais ir sėsėmls,linkėda
mi jiems šviesesnio ir vil
tingo rytojaus.

■au ir Energijos 
Ts Guy Jaron.

Ml-

Pą TROKŠTA SAVOS 
POLICIJOS
Quebec’o provincijos 

Ingumo Mtnlsterls sąvo 
alboje pareiškė nuslstebė- 
imą/sic’./, kad R CM P tiii 
loję provincijoje savo vii 
4tus, pastebėdamas, kad Jų 
įveiks irai daugiausia neži

nomi". Jis taip pat pareiškė 
kad netrukus bus pradėtos 
derybos su federallne val
džia, kad Q uebec’o policija 
Įtapti! " nacionaline" oiJnN.— 
- r užimtų RCMP vietą. 
c Visai natūralu, kad fede
ralinės policijos vienetai 
kiekvienoje provincijoje turi 
teįlsę veikti savo atsakomy
bės sferose: muitų, Imigra
cijos, narkotikų . perve
žimo sulaikyme,pajamų mo
kesčių, bankrotų tikrinime Ir 
valstybės saugume.

Vyr.Valstybės Gynėjas F . 
Fox:, komentuodamas, pa
reiškė, kad gal kai kurias 
jurisdikcijas re tkėtųpe ržiū- 
rėtl Ir jei Quebec’o Teis In - 
gurno Mtnlsterls Bedard no
ri daugiau žinių apie RCMP 
veiklą, jis mielai jį plačiau

Įdomu, apie kokią " na
cionalinę" policiją galvoja- 

Dėkojame už Jūsų pastan
gas, triūsą ir aukas. Dėkoja 
Jums Ir daugybė listuvių,ku
rie Jūsų darbštumo ir pasl-

• Balfo direktorių suvažia
vimas buvo j vykęs spalio 2 d. 
1976 m., ' Phlladelphijoje , 
Lietuvių Namuose .Jį globojo 
vietinis skyrius, vadovauja - 
mas Juozo Luko ir direkto
riaus Felikso Andrtūno. Iš
rinktas naujas direktorius 
Juozas Urbells iš Melrose 
Park, UI., vietoje mirusio 
kun.Stasio Šantaro. ’

Sekanti susirinkimą di
rektorė Janina Gerdvllienė 
pakvietė sušaukti tier Yorke .

• Švenčių proga, BALFas 
šalpos aukomis prisiminė 
senelius Ir ligonius, gyve
nančius Vokietijoje, Austri
joje, Prancūzijoje Ir Ameri
koje, bei pasiųsta šalpos au
ka Vokietijos LB Salzgitter 
Apylinkės Valdybos ruoštai 
vaikučių ir senelių Eglutei.

Buvo pasiųsta 365 vartotų 
rūbų siuntiniai Suvalkų Tri
kampyje gyvenantiems ne
turtingiesiems lietuviams.

Buvo sutelkta stipri para
ma ir kitur vargstantiems 
tautiečiams.
BALFo RĖMĖJAI

Aleksas Kunevičius, pra
monininkas, Custom Trim 

Cleveland. Ohio, įte tkė Balfui 
$1.000 auką. Dosniam rė - 
mėjui reiškiame nuošir
džiausią padėką.

Leonardas Kazakevičius 
"Caz" iš Brockton, Ma. pas
kyrė BALFui $1.000.Pono 
Kaztickevičiaus dosnią auką 
priimam? su giltu dėkin
gumu.
• Švenčių proga buvo gauti 
sveikinimai iš buvusių pa
bėgėlių, kurie dėkingai pri
siminė BALFą.

MIRĖ DR. J. J. BIELSKIS
1976, gruodžio 26 d. šir

dies smūgio Ištiktas, mirė 
Lietuvos generalinis konsu
las Los Angeles, d’-. Julius 
Jonas Bielskis.

Velionis yra daug nusipel
nęs atgaunant Lietuvai ne
priklausomybę, nuo 1923 lie
pos 16 veikė kaip konsularl- 
nis agentas, o 1924 vasario/ 
9,JAV vyriausybės buvo pri
pažintas Lietuvos konsulu 
New Yorke / pirmasis Lie
tuvos konsulas JAV/. 1926 
lapkrityje buvo Iš konsularl- 
nės tarnybos pasitraukęs, 
bet 1939 grįžo kaip Lietuvoj 
garbės konsulas Los Ange
les. 1966 sausio 5 buvo pas
kirtas Garbės generaliniu 
konsulu, ku"iuo Išbuvo Iki 
mirties.

J. J. Bielskis buvo gimęs 
1891 sausio 6 Tytuvėnuose , 
Raseinių apskrity. Lietuvoje 
pradėjęs gimnaziją, 1908 at
vyko į JAV. 1915 baigė Blu
me’■ Naturopathic College 
Hartforde, Connecticut na- 
turopatljos daktaro laipsniu. 
Vėliau George Washingtono 
U -te kl aus ė be ndr os los ir 
tarptautinės teisės paskaitų, 
New Yorko u-te studijavo e- 
konomiką Ir finansus, o 
Georgetown u-te tarptauti
nius santykius ir konsulinę 
tarnybą. 1932 baigė telsęA-

Dr. J. Bielskis praeitais metais 
per Vasario 16-sios mineįimą - 
Los Angeles, prisega V. Čekanaus
kui apdovanojimo žymeni.

merlcan U-ty CaliforniaJj. L. 
B. laipsniu.

Nuliūdime liko žmona Ona, 
sūnus Alfredas, duktė Rūta, 
aštuonl anūkai ir viena pro
anūkė.

Po mirties palaikai buvo 
sudeginti, o sausio 6 d. Šv. 
Povilo katalikų bažnyčioje 
velionio atsiminimas pa
gerbtas pamaldomis.

• 1977 m. pradžioje pasiro
dys pirmoji baltų dramos 
antologija anglų kalba "Con
frontations Wien Tyranny 
/Akistatos su tironija/. Lei
dinyje telpa šeši vaidinimai 
su įvadais: Algirdo Lands- 
bergio " Pe tiki Stulpai”, An
tano Škėmos "Pabudimas" , 
latvių Gunars P riedės ir 
Martins Zivertso bei estų 
E nn Vetemaa ir Paul E e’Ik 
Rummo pjesės. Kaina 15 
dol. Jei šios antologijos bus 
pakankamai Išpirkta,leidyk
la žada leisti jų visą seriją . 
Pastrodysų dar 1977 m. ant - 
rasis tomas, kurin Įeitų tau
tosakos Įkvėpti dramos vei
kalai.

Antologijos redaktoriaus 
adresas: dr. A.Straumanis, 
Theater Dep. , Southern UI. , 
University , Carboadale, m.

Užsakymus siųsti leidyk
lai: Waveland Press, Ine. , 
P.O.Bo 400, Prospect 
He Ights, III. , 60070. /E Ita/

VASYLIŪNAI KONCERTAVO 
NEW IR BOSTONE
Savo metiniam koncertui 

smuikininkas Izidorius Va- 
syįiūnas ir pianistas Vyte
nis M. Vasyltunas pasirinko 
John Bavtcchi Sonatą Fanta
ziją lietuvių liaudies melo
dijomis, Mozarto ‘Sonatą D 
dur K. V. 306 ir Wolf-Fer
rari Sonatą G moli opus 1.

New Yorko koncertas įvy
ko penktadienį, sausio 7 d., 
8 v. v. Carnegie Recital 
Hall salėjer Koncertą rengė 
Norman Seaman, žinomas 
New Yorko koncertų rengė
jas.

Bostone koncertas buvo 
sekmadienį, sausio 9 d. 3 v.v 
Mažoje Jordan Hall salėje. 
New England Konservatori
joje, Hangtlngton A ve. Kon
certuose atsilankė nemažai 
ir lietuvių.

LAIKRAŠTIS LAUKIA 
\ Jūsų 1

NL Bendrovės Valdyba yra nutarusi 
I alkrastj_ siuntinėti tik u $5^00 pir
muosius po užsisakymo metus, t. y. 
naujiems skaitytojams.
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TRUMPINAMI IR TAISOMI R ED A K CIJ OS N UO Ž IŪ R A, GRĄŽINAMI

Padėkime paruošti 
knygą apie trėmimus
“'Sovietų Rusijai okupavus 
nepriklausomą Lietuvą, be 
tiesioginio nekaltų lietuvių 
žudymo, rusai organizavo Ir 
vykdė balsius žmonių veži
mus į Sovietų Rusiją. Tenai 
nelaimingieji vyrai, mote- 
#Vs, vaikai turėdavo ilgas 
valandas, daugelį metų labai 
sunkiai, vargingai dirbti ir 
dažnai žiauriame Ištrėmime 
Stirti.

fcTal balsi komunistų rusų 
gėda, paslšlykštėtinas nusi
kaltimas žmoniškumui’. Ru
sai apie tai stengiasi tylėti, 
nori, kad ir kiti nieko ne
skelbtų.
“'Ši rusų įvykdyta piktybė 
lietuvių tautai turi būti gali
mai pilniau dokume ntuota , 
aprašyta. Turi palikti šimt
mečiams kaip viena XX' a. 
baisybių.

Kun. dr. J. Prunskls ėmėsi 
iniciatyvos visą tuo reikalu 
Įmanomą surinkti medžiagą 
sukaupti ir Išle Istiknygos ar 
knygų pavidalais.

Sumanymas labai remti
nas. Bet tat yra daugelio 
lietuvių talkos vaistus. Rei
kia visų į Sibirą ir Sovietų 
Rusijos tolius vežtų,kentė
jusių, pabėgusių ar Išsilais
vinusių lietuvių galimai pil
kesnių pasisakymų raštu. Ar 
mačiusių,kaip, suėmimai, iš
vežimai buvo vykdomi. Jei 
kas negalėtų užrašyti, ar 
.nebūtų užrašytojų, tai įkal
bėti į garso juostas.
. Medžiagą siųsti kun. dr . 
Įf,. Prunskiui, adresuojant: 
Lithuanian American Coun
cil, 2606 West 63rd Street, 
Chicago, Hl. , 60629, U USA. 
Arba, paskelbkite spaudojci. 
ppTalka reikalinga greita ir 
galimai pilnesnė. Talkinkite 
visi galintieji ’.
. Slūlau eHękl aus imų ta te
ma. pradėkite 
dte n.

rašyti šlan-

kaip buvote 
kaip irstėte

- Kada, kur ir 
suimtas? Ar, 
kitų suėmimus, išvežimus ?
- Kas buvo suėmėjai? Ar jų 
tarpe buvo pažįstamų? Ko
kios tautybės jie buvo?
- Kaip ir kas išvežė į trau-

IR GERAI, IR BLOGAI

ATSAKYMAS VIS DAR 
NESUPRANTANČIAM...

Gerb. K. Lukas Iš Van- 
couverlo parašė. .. vėl Ir vėl 
jis nieko ’ nesupranta. Jte 
mane stebina dviem daly
kais .-Nežiūrint, kad jis per
skaitė jau net tris mano 
straipsnius/Laisvoje Lietu- 

• voje Ir Nepulki. Lietuvoje/, 
vlstfek, atrodo, jis lieka 
nieko nesuprantantis, o gal 
2'p si.

tos

kinių stotį ?
- [š kur išvežė išLfetuvos?
- Klek žmonlųbuvo vagone ? 
Klek vagonųbuvo traukinyje 
-Ką prisimenate Iš 
tremties kelionės ?
- Į kur nuvežė ?
- Kaip nuvykote į paskirtą 
ištrėmimo vietą ?
- Kaip ten išskirstė?
- Kiek toje tremties griovy- 
nėje /lageryje/ buvo žmonių 
Ir klek iš jų lietuvių?
-Kaip tenai gyvenote? Ir 
klok ilgai ?
-Kokie tos tremties vieto
vės prisiminimai ?
- Kokius lietuvius Iš tos 
tremties prisimenate? Kaip 
prisimenate ?
- Kokie buvo skaudžiausi 
pergyvenimai ištrėmime ?
- Ar buvo minimos lletuvllj 
tautinės šve ntės, kaip Vasa
rio 16? Jei taip, tai kokiu 
būdu ?
- Ar buvo slaptai laikomos 
pamaldos? Jei taip,talkas 
jas laikė, kokiu būdu ir ko
kios tuo momentu buvo nuo
taikos /t. y. pamaldiį laiku/ ? 
-Ar rusai yra sakę už ką 
ir kodėl esate suimtas., iš
tremtas ?
- Ką rusai sakydavo apie 
lietuvius, apie nepriklauso
mą Lietuvą?
-Ar ištremtieji lietuviai 
dainuodavo lietuviškas dai
nas, giesmes ?
Jei taip, tai kokias ?
-Kas, kada ir kaip pradėjo 
jus iš tenai gelbėti?
- Iš Sovietų Rusijos trėmi
mo išvykstant,klek trėmime- 
liko žmonių, kokios tauty
bės ?
-Kaip ir kiek ištremtųjų 
mirė? Kur ir kaip jie buvo 
palaidoti ? Arkas yra suda
ręs jų laidojimo sąrašus ?
- Per kur ir kokiu būdu at
vykote į JAV- bes?
- Kiti tuo reikalu jūsų pasi
sakymai.

Atsakymus malonėkite pa
rengti kiek galima plates-, 
niusl Ir kiek galint greičiau.

Tolygiai viską apie nacių- 
vokiečių suėmimus koncent
racijos lagerius Ir 1.1.

Algirdas Gustaitis

Ir nenorintis suprasti...
Siūlyčiau, todėl pasiskai

tyti kad ir tokį mano raši
nį : "Paleckis, Gudai ir Rytų 
Lietuva" / ž. L.L. 1973 m. 
Nr.12 Ir 13/.

Esulabai ryškiai pabrėžęs 
kad rašau apte 1940 metų 
sienos nustatymą, t.y. tarp 
"tarybų" L ietuvos ir sovie
tinės Gudijos - Baltarusijos 
/ž."Lletuvos-Gūdijos stena" 
L.L. 1976 m. Nr. 6/. Kažin

PANORAMA
IMPERALISTAS

SSSR UŽGROBUSI SVETIMAS VALSTYBES - ARBA 
KAS YRA DIDŽIAUSIAS
II-jo Pasaulinio Karo 
komunistinė valstybė 
užgrobusi sekančius

Po 
SSSR 
yra 
kraštus su apie 160 mil. gy
ventojų ir 1, 85 mtl.kvad-at. 
mylių ploto.

Pirmoji komunistinio im
perializmo auka- Baltijos 
kraštai: 164. 844 kvadr. km. 
ploto su 7,1 mil. gyventojų .

Iš Suomijos SSSR prisi
jungė po 1939 m. karo 18. 
OOOkvadr.km.su 450.000 
gyventojų. Karaliaučiaus 
s r Itį/Vokie ti ja/ 5418 kvadr . 
myLsu virš 2 mil. gyventojų. 
Didelė dalis gyventojų pabė
go arba buvo Išvežti į Sibi
rą. Dabar ta sritis vadina
ma Kaliningrado vardu ir 
yra apgyvendinta rusais. Vi
si vietovardžiai pakeisti: 
Tilžė, pav., vadinama So- 
vietsk. "Labai dideliems po
litiniams nusikaltėliams", 
partizanams, grįžusiems iš 
Sibiro lietuviams leidžiama 
toje srityje apsigyventi. To
dėl dabar ten yra šiek tiek 
ir lietuvių.

Rytų Vokietija- 41,655 
kvadr. mylių plotas su 17, 2 
mil. gyventojų, Čekoslovakija 
1945 m.prarado rusams Ru- 
thenia provinciją su 700, 
OOO gyventojais, 4, 900 kvd. 
mylių, o 1968 m. visa Če
koslovakija buvo okupuota., 
paverčiant ją SSSR satelitu, 
su 15 mil. gyventojų.

Pagal Stalino - Hitlerio 
1939 m. paktą, rytų Lenkija 
su 11, 8 mil. gyve ntojų tapo 
prijungta prie SSSR. Gi da
bar visaLenkija yra satelito 
statuse. Vengrija po 1956 m. 
sukilimo, paversta SSSR sa
telitu su IO mil. gyventojų.

M o igolija 1945 m.balsavo 
prisijungti ir 1964 m. su 1,'Jf- 
mil. gyventojų, 604, OOO kv . 
mylių,paversta satelitu.

Tuva respublika Azijoje , 
64,165kv. mylių,65. OOO gy
ventojų 1944 m. prijungta 
prie SSSR. Kurilų salos,ku
rios priklausė Japonijai, po 
karo 1945 m. perėjo SSSR

Žemėlapyje parodytos lietuviškai kalbančios sritys. Paliktos gudams ! — 1971m. M.L.T. Enciklopedija. . 
III. Tomas.

Lukas visus įrodymus Ir 
faktus Ignoruoja. O jie buvo 
duoti visuose mano straips
niuose, tik reikta atydžlai 
skaityti Ir suprasti, 
"užmerkti akte".. •

Jei K. Lukas vte dar abe
joja dėl mano aprašomų lie
tuviškų sričių atidavimo gu- 
damas,taltą patvirtina "Lie
tuvos Nacionalinio Liaudies 
fronto Deklaracija", kurtos 
6 punkte re Ik a 1 a u j a m a: 
"... grąžinti Lietuvos etno
grafines žemes, priskirtas 
Baltarusijos TSR, kur lie-

kodėl K.Lukas to nenori su
prasti Ir vis rašo apte ką ki- 
ta, būtent 1939 ar vokiečių 
okupacijos metus. .. Kodėl ? 
Man nesuprantama, nebent 
turi norą viską sumaišyti, 
kad sunkiau būtų matyti tik
rąją tiesą.

Taipogi, atrodo, kad K. 
Lukas perdaug "skuba", nes 
pirmiau "citavo" savo para
šytus žodžius mano vardu ,o 
dabar vėl rašo tat,ko aš ne-

kontrolėn ir pusė Sachalyno 
salų su apie 1/2 mil.gyven
tojų, 17, 850 kv. mylių plotu.

Šiaurės Ko--ėja-13,1 mil. 
gyventojų, 46,814 kv. my
lių perėjo komunistų orblton.

Indpklnija- Vietnamas su 
virš 30 mil.gyventojų, Laos 
ir Cambodia perėjo komu - 
nlstų o’-blton.

Taipgi SSSR orbitoje yra 
Bulgarija, Rumunija, Albani
ja, Kuba, dalinai Jugoslavija, 
Dabar godūs pirštai tiesia - 
ml į Afriką, Italiją,Po-tuga- 
liją, Ispaniją. K-emlius 
draugų turi visur, jų tarpe ir 
JAV, Kanadoje ,P. Ame r ik oje 
Ir kt. Vadinamieji kapitalis
tiniai kraštai nelabai besu- 
stgaudo, ką daryti su komu
nistų įsigalėjimu. Todėl Iš 
baimės, ar dėl'įęero biznio " 
JAV duoda bilijonus do erių 
stiprinimui SSSR ūkio.

Visa nelaimė, kad suėję į 
Baltuosius Rūmus, ameri
konai daugiausia rūpinasi , 
kaip Investuoti kapitalus, bet 
menkai teatsimena Europos 
pavergtas tautas.

K. Labutis

sakiau. K. Lukas rašo., . 
"kaip tai suprasti, nes pats 
rašai, kad J. Paleckis visu 
šimtu procentu gudams grą
žino lietuviškas žemes,.." 
Vėl K. Lukas nusirašo, nes 
aš taip nebuvau parašęs. 
L. L. buvo parašyta šitaip: 
".,. stena buvo nustatyta 
vienašališkai, IOO% gudų 
naudai, netgi jiems atiduo
dant didele dalį Švenčionių 
rajonu, kurte visas Aukš-. 
člaustojo sovteto nutarimu,

^įĮĮW~**prIškirtas Lietuvai"'
/ž. "Lietuvos - Gudijos sie
na"/. Už tą atiduotą gudams 
teritoriją J. Paleckis Lietu
vai nieko netšgavo ir... net 
nereikalavo. Toji atiduota 
gud-ims Lietuvos žemė tu
rėjo būti atlyginta grynai 
lietuviškomis Apso, Varuna-

vo, Rodūnės, Pelesos sriti
mis, kad nei J.Paleckis, nei 
kiti apie Vilniaus krašto lie
tuviškas vistas nieko nenu
simanė ir, deja, perdaug 
nei nesirūpino. ..

Gudai gavo ko jie siekė, 
išskyrys Druskininkus,kurte 
pagal juos Irgi buvo gudiški. 
Adutlškio-Švenčlonlų ruože, 
L. Paleckiui atidavus da
lį Švenčionių rajono, gudams 
net teko daug grynai lietu
viškų kaimų, nekalbant jau 
apie lietuviškas Apso, Vy- 
džių, Varanavo, Gervėčių,
Rodūnės, Pelesos vteto - tuviai neturi jokių sąlygų 
ves... vystyti nacionalinę kultūrą.

Tai patvirtina,kaip rašiau, Laikas likviduoti, taip vadl- 
net Mažoji Lietuviškoji Ta
rybinė E nctklopedlja, kurios 
III tome yra įdėtas lietuvių 
kalbos tarmių žemėlapis. 
Ten aiškiai parodytos už 
Lietuvos TSR ribų paliktos 
ir gudams atiduotos lietu
viškos sritys. Taipgi, gerb. 
K.Lukai aš r ėmiausi .-Aukš
čiausiojo sovieto nutarimu 
1940 m. J. Paleckio atslml 
minimais, jo paties parašy
tais, aukščiau minėtu tarmių 
žemėlapiu ir savo paties pa
tyrimu, nes esu keliavęs pa 
Vltnlją-VRnlaus kraštą!

Man yra visai aišku, kad 
Jūs nei nenorite, nei neban
dote suprasti tiesą šiuo 
klausimu. O tiesa yra dar ir 
tame, kad tose gudams ati
duotose srityse lietuvišku
mas yra naikinamas visais 
būdais. Net sovietiški -lie
tuviški laikraščiai Iš "tary
bų" Lietuvos ten yra neįst- wLuko 
leidžiami... Nėra lietuviškų 
mokyklų net ten, kur lenkų 
okupacijos laikais jų buvo. .. 
Ten net draudžiama lietu
viškai kalbėti Ir už lietuviš
kai ištartą žodį baudžiama 
5 rublių bauda/ž. LKB Kro
nika ir "Draugą" 1976 m./. 
Netgi Iš Lietuvos atvyku- 
s le m s kraštotyrininkams 
trukdoma rinkti etnografinę 
medžiagą... Štai ką rašo 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika ". .. Varanavo ra
jono, Smilgių kaime pas 
vietos lietuvius lankės i Vil
niaus kraštotyrininkai. Vie
tiniai žmonės gaudyte gaudė 
lietuviškas knygeles, klau
sėsi dainų ir pasakojimų. 
Staiga prtstetatė apylinkės 
įgaliotinis Ir pareikalavo. .. 
Išvykti ir neskleisti nacio
nalinių nuotaikų, nes prie
šingu atveju, visus areštuo
siąs... Viena moteris net 
atsiklaupė ant. kelių, mal
daudama nebausti pinigine 
bauda už svečių priėmimą. .. 
Šeimininkai gi pasakojo apie 
vietinės valdžios sauvalia
vimą. Valdžios tikslas - nu
traukti bet kokius ryšius su 
Lietuva"/ ž. "Draugą" 1976 
m. spalio 19, Nr. 246/. K.

ne

namą K ai l n Ingr a do sri
tį, RTFSR koloniją... At
kurti Mažąją Lietuvą, Prū
siją būsimos Lietuvos vals
tybės jurisdikcijoje.. ." /ž. 
" NL ", 1976 m. 8. 25. Nr. 
34/.

Net jte, sovietų perseklo- 
jamliletuvlat Lietuvoje, gina 
lietuvių tautos reikalus Ir 
dėl ją kovoja, gi toks K.Lu
kas Iš Vancouverlo vis iki 
šiol rašinėja, kad viskas 
tvarkoje Ir kad jte nieko ne
gali suprasti Ir... nieko apie 
nieką nežino. ..

Jis dabar vaizduoja "nu
skriaustąjį" Ir dedasi "ne
kaltuoju avinėliu", kurį neva 
aš neteisingai ir žiauriai 
puolu. .. Vienok, jte pats yra 
tas, kuris gindamas rusiš
kus okupantus Ir jų tarną 
Justą Paleckį, pirmas raši
nėjo užgaunančius žodžius 
/pas mane tokių nebuvo, nei 
nėra/ ir čia pavartosiu K.

žodžius - " užmerkia 
akte, atidaro burną... "

Savo burną jte atidarė gan 
plačiai. Štai jo žodynas : 
nesilaiko padorumo Ir eti
kos dėsnių, neskanus prasi
manymas, nesklandžios ko
respondencijos, Marijus 
Blynas nežino, nepadeda lie
tuviškam re realui, bet dar 
kenkia / ž. " NL " 1976 m. 
geg. 12/.
i' tą įžūlų puolimą buvo at

sakyta "NL" / "Pats nežino 
ką rašo"/ ir "L.L." /"Pro
sovietinė reakcija "1976 m. 
liepos 8 Nr.14/.

K. Luko p as kut i n lam e 
straipsnelyje šis "žodynas" 
tęsiamas’: " atidaro burną, 
smart vyras, aukštos ambi
cijos, kerštingais užmojais, 
pasakėlių Informacija, yra 
gėda, skleidi visuomenėje 
erzinančius gandus, negir
dėtais ir nepatikrintais gan
dais, .."

Taine gandai K.Lukai,bet 
viskas yra tiesa, kuri ir J. 
Paleckiui ir gudams, ir so
vietiniams rusams nėra ma
loni girdėti. Kodėl pats nie
ko nenori suprasti ir kodėl 
vis bandai viską Iškreipti, 
sumaišyti, užmaskuoti, man 
neaišku. Kodėl pats Iškreipi 
mano žodžius /ž. "citatas"/ 
ir kodėl iškreipi net mano 
mintis /"1OO %"/ - dar ne
aiškiau. Tuo labiau, kad pats 
kalbi apte rimtais argumen
tais paremtą polemiką... Jei 
paties " rimti argumentai" 
yra mano žodžių bei minčių 
falsifikavimas, talko K.Lu
ka t sieki? Man susidaro 
įspūdis, kadpačlam daugiau 
rūpi pateisinti "draugą" Pa
leckį Ir sovietinius Lietuvos 
okupantus bei jų negarbin
gus darbus, nei... žinoti 
tikrąją tiesą.

Lietuvių persekiojimas ir 
lietuviškumo naikinimas gu
dams atiduotose srityse, at
rodo, paties visai neįdomau
ja... O gal. K. Lukai, lai
kaisi principo, kad jei neži
nai, tai to ir nėra?Pats ieš
kai kito akyje krislo,bet ne
matai savojo rąsto. Pas ma
ne jokių tokių "spalvingų" 
Išsireiškimų nebuvo, tiktai 
■pareikštas apgailestavimas, 
kad " toks Justas Paleckis, 
jei nebūtų dvasios sliekas, 
turėtų pats viešai prisipa
žinti klydęs 1940 metais nu
statant steną su Gudija Ir 
pareikalauti nors dabar ją 
pataisyti, atiduodant Lietu
vai tas grynai lietuviškas 
vietoves : Rodūnės, Pelesos, 
Varanavo, Gervėčių, Šven
čionių, Adutiškio, Vydžlų, 
Apso ruožuose, bet už ga
balėlį aukso jie yra linkę 
viską parduoti net tautą Ir 
tėvynę'1/ž. L.L. "Ltetuvos- 
Gudijos Siena"//

Marijus Blynas, 
Cleveland, Ohio. USA. 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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TOKIA BUVO KLAIPĖDA... r. MIEGOJOME KAI KITI MUS
Bronė ELERTIENĖ

(Klaipėdos krašto atgavimo 54 m. sukakties proga9NIT.)
Klaipėda — senas, daugiau kaip 700 me

tų turintis miestas, bet dabar jis atrodo gana 
jaunai — nauji namai, naujos gatvės, kvarta
lai. Laikas, praūžusių karų audros, siautę
gaisrai negailestingai naikino praeities pėd
sakus. Tik nedidelis kvartalas, jo senos gat
velės, jų pavadinimai ir dabar pasakoja 
mums apie ankstesnį miesto gyvenimą, se
nas tradicijas, atskleidžia kelių šimtų metų 
istorijos puslapius.

SENAMIESTIS
XIII a. pradžioje Livonijos ordinas, įs 

kūręs latvių žemėse ir pasistatęs stiprią 
Rygos pilį, ieškojo placdarmo savo žygiams 
į lietuvių žemes ir tolimesnei agresijai į 
Rytus. 1252 m. ordinas rengė žygius į Žemai
tiją, žvalgė pajūrį. Tuo metu Kuršių nerija 
buvo daug trumpesnė — ji baigėsi apie da
bartinę Smiltynę, o Danės upė įtekėjo ne 
tik į Kuršių marias, bet ir tiesiog į Baltijos 
jūrą. Tai buvo reikšminga vieta, jungusi 
šį pajūrio ruožą su Vakarų Europa. Praplau
kiantys pirkliai parduodavo geležį, druską, 
ginklus, o patys pasikraudavo laivus kai
liais, vašku, gintaru. 1252 m. Livonijos ordi
nas užgrobė šią gyvenvietę.

Vos tik Livonijos ordinas įsitvirtino Klai
pėdoje, 1252 m. liepos 29 d. buvo sudaryta 
sutartis su Kuršo vyskupu dėl busimosios 
pilies ir numatomo įkurti miesto apylinkių 
valdymo. Pagal šią sutartį 1/3 teritorijos 
turėjo valdyti Kuršo vyskupas, o 2/3 Livo
nijos ordinas. Tokiu būdu buvo tikimasi, 
jog Klaipėdos miestas taps Kuršo vyskupo 
rezidencija bei stipriu kariniu centru ir at
liks tą reikšmingą vaidmenį kovoje prieš 
lietuvius, kokį suvaidino Rygos miestas 
prieš lybius ir latvius.

Klaipėdos miesto ribos buvo labai išplės
tos, pvz., pietuo.se turėjo siekti Žardės 
upokšnį, šiaurėje — Melnaragės kopas, ry
tuose — Maž. Tauralaukius, Kalotės ežerą. 
Tačiau vykstant nuolatiniams karams ir 
Klaipėdai tapus beveik 200 metų trukusių 
kovų arena, miestas ne tik negalėjo tiek iš
siplėsti, bet iš viso iki XVI a. labai mažai 
teišaugo. Jo ribos vakaruose buvo pilis, 
šiaurėje — Danės upė, rytuose ir pietuo
se — senoji Danės vaga.

1254 tn. miestui buvo galvota suteikti 
Dortmundo miesto teises, bet vėliau Klaipė
da gavo Liubeko savivaldos teises. Jos buvo 
parašytas lotynų k. ir susidėjo iš įžangos, 
teisių teksto, pabaigos žodžio ir 18 specialių 
Klaipėdai skirtų straipsnių. Vardas buvo pa
liktas pagal pilies pavadinimą „Memel".

Ankstvvas miesto contrp- mis
senamiestis. Seniausia aikštė — Bažnyčios 
aikštė, buvusi tarp dabartinių Jūratės ir 
Cvirkos gatvių, ten, kur Danė šakojosi į 
Didžiąją ir Tingiąją Danę. Toje aikštėje bu
vo dvi bažnyčios, pastatytos dar įkūrus 
miestą, ten buvo ir pirmosios kapinės.

Pirmieji taisyklingi miesto kvartalai susi
formavo apie XVI a. tarp Danės ir dabarti
nės P. Cvirkos gatvės. Pagal nusistovėjusias 
viduramžių laikotarpio tradicijas Vakarų 
Europoje miesto centre, vieno stačiakam
pio kvartalo vietoje buvo įrengiama aikš- 

,fė^ kurios viduryje buvo statoma rotušė 
arba prekvbai skirtos patalpos. Šaltiniuose 
minima Klaipėdos rotušė buvo pastatyta 

.1594—1595 m. Mieste buvo daug tvenki
nių. Užpylus vieną, buvo pradėta rotušės 
statyba. Ji buvo iš akmenų ir plytų, su 
bokšteliu, kuriame kabojo rotušės varpas. 
Rotušėje buvo laikomi matai, svoriai, kurie 
kasmet turėjo būti patikrinami. Miestiečiai 
šiuo pastatą ilgai nesidžiaugė, nes per susi
dūrimą su švedais 1678 m. sudegė beveik 
visas miestas, taip pat ir rotušės pastatas. 
Vėliau rotušei buvo išnuomotas privatus 
namas Pergalės gatvėje, netoli Jūratės ir 
Kepėjų gatvių. 1730 m. čia buvo sargybos 
būstinė, senamiesčio gaisrininkų sandėlis, 
areštinė, kalėjimas ir miesto valdybos patal
pos. 1802 m. rotušė persikėlė į pastatą da
bartinėje P. Cvirkos gatvėje, o 1845 m. 
miestas nupirko namą Danės gatvėje, kur 
dabar Statybos trestas, ir jame vėl įsikūrė 
rotušė.

P. Cvirkos gatvė buvo vadinama Turgaus 
gatve. Ji šį pavadinimą gavo nuo buvusios 
turgavietės, kurios pagrindinė aikštė buvo 
dabartinių Pergalės ir P. Cvirkos gatvių 
sankryžoje. Pagal XVII a. pradžioje išleistą 
potvarkį, metinės mugės metu smulkmeno
mis prekiaujančių pirklių šėtras buvo lei
džiama statyti tik išilgai turgaus. Vėliau 
šėtrų vietoje, matyt, ir įsisteigė nedidelės 
krautuvėlės, kurios davė pradžią naujai gat
vei. Turgaus aikštėje buvo vyriausia sargy
bos būstinė, priešais kurią 1722 m. buvo 
įrengta bausmių vykdymo vieta. 1735 m. 
aikštė išgrindžiama akmenimis ir pastato
mos ąžuolinės kartuvės.

Per Danės upę buvo du tiltai: vienas 
maž/cag dabartinio centrinio tilto vietoje, 
o a..L«as netoli dabartinio saldainių fabriko. 
Pastarasis buvo vadinamas „aviganių tiltu". 
Juo skerdžiai gindavo bandas į ganyklas, 
buvusias prie dabartinės geležinkelio per
važos. Kur šiandien Pergalės gatvė kerta 
Didž. Vandens gatvę, buvo tiltas per Tin
giąją Danę. Už jo iki dabartinių Grįžgatvio 
ir Daržų gatvių buvo pelkės, todėl iki dabar
tinės Kulių gatvės kelias buvo išgrįstas ak
menimis ir vedė į Sendvarį bei į kunigaikš
čiui priklausiusius vandens malūnus. Gatvė, 
ėjusi nuo Danės iki Didž. Vandens gatvės, 
buvo vadinama Tilto gatve, o Tingioji Da
nė 1667 m. buvo pradėta užpilti ir jos vie
toje įsikūrusi gatvė buvo pavadinta Didžią
ja Vandens gatve.

XVII a. miesto vaizdas pasikeitė. Prasidė
jo karai su švedais. Kadangi Prūsijos kuni
gaikštystė nuo 1525 m. buvo Lietuvos—Len
kijos vasalas, tai buvo nutarta sustiprinti

Klaipėdos miestą. Šie darbai buvo pavesti 
inž. Kristijonui Rožei (kilimo iš Karaliau
čiaus). Aplink miestą buvo sudaryta žvaigž
dinė sustiprinimo linija. I vieną pylimų iš
kyšulį pateko ir Bažnyčios aikštė. Kadangi 
šv. Mykolojaus bažnyčia, tuo metu vadina
ma lietuvių bažnyčia, stovėjo ypač arti py
limo ribos ir jau buvo nukentėjusi nuo 
ankstyvesnių potvynių, buvo nutarta ją nu
griauti. Dalis statybinės medžiagos buvo pa
naudota uosto pylimo statybai. Nauja šv. 
Mykolojaus bažnyčia buvo pastatyta 13J6 
m. dabartinėje Pergalės gatvėje, priešais 
šiuo metu čia esantį „Neptūną".

Daugelio senamiesčio gatvelių atsiradi
mas susiję su amatų vystymusi mieste ir 
amatų cechų atsiradimu. Klaipėdoje į ama
tininkų organizacijas buvo priimami tik 
vokiečiai, todėl lietuviai čia neturėjo gali
mybės gauti meistro laipsnį.

Cechai tvarkė ne tik ekonominį, bet taip 
pat ir buitinį amatininkų gyvenimą. Visi 
vieno cecho nariai privalėjo gyventi vie
noje gatvėje. Iš čia ir kilo mūsų miesto gat
vių pavadinimai: Kepėjų, Kurpių, Kalvių, 
Žvejų, Virvininkų, Šaltkalvių ir t. t. Seniau
si amatininkų cechai Klaipėdoje buvo bat
siuvių ir kepėjų. 1568 m. jau yra žinomos 
odų dirbyklos, įrengtos tarp pilies ir Tin
giosios Danės buvusio didelio tvenkinio, iš 
kur ir atsirado Odininkų gatvelės pavadi
nimas.

FRIDRICHO MIESTAS

Ilgainiui miestas pamažu pradėjo plėstis. 
Nuo senamiesčio link dabartinės turgaus 
aikštės išaugo naujas rajonas. Si teritorija 
anksčiau priklausė piliai. XVI a. dabartinės 
infekcinės ligoninės ribose buvo įkurtos 
miesto kapinės, bet, vykdant miesto gyny
bos sustiprinimo darbus, 1627 m. ir 1721 m. 
šis rajonas buvo įjungtas į pylimų sistemą 
ir kapinės buvo uždarytos. Vėliau pro čia 
ėjusi gatvelė buvo vadinama Kapų gatve.

Šio rajono pradinį centrą sudarė jau 
anksčiau minėta Odininkų gatvelė. Čia gy
veno pilies tarnautojai, kareiviai, amatinin
kai. XVII a. pradžioje gyventojai gavo 
miestiečių teises, o amžiaus pabaigoje ra
jonas, buvęs maždaug tarp dabartinių Didž. 
Vandens iki J. Biliūno gatvių, buvo prijung
tas prie miesto ir pavadintas Fridricho 
miestu.

1722 m. Fridricho ir Senamiesčio rajonai 
susijungė į vieną. Iš tų laikų statistikos su
žinome, kad senamiestyje buvo 229 pastatai 
dengti čerpėmis, 52 šiaudais, o Fridricho 
m. — 121 pastatas dengtas čerpėmis, 52 šiau
dais. Iš viso buvo 454 pastatai ir 58 darži
nės. Čia gyveno 358 šeimos, kurias sudarė 
650 suaugusiųjų ir 737 vaikai.

Priemiestis už Fridricho rajono link Smel- 
talės upelio buvo vadinamas Smelte. Jo pra
džia siejama su 1503 ni. tenai įsteigta kar
čema. Aplink ją esančiame miške, pelkėto
se vietose pamaryjp kūrėsi.naujos gyven
vietės. XIX a. viduryje jos buvo sujungtos 
į vieną rajoną ir pavadintos Smeltės prie
miesčiu, kuris tik 1918 m. buvo prijungtas 
prie miesto. Žymiausios šio priemiesčio gat
vės buvo: Malūnų vartų, Malūnų, Smeltalės, 
Malūnų skersgatvis ir kt.

Į

VITE
Seniausias priemiestis — tai dabartinis 

pamarys nuo Danės upės iki Melnaragės. 
XIV a. pradžioje Livonijos ordinas, nuolat 
kovnd?n«s su lietuvi’’* dėl Kt“5nėdos. jau 
nebeįstengė atstatinėti miestą, taisyti pilį ir 
todėl savo valdomą 2/3 teritorijos dalį per
leido Prūsijos ordinui. Tuo laiku Klaipėdos 
apylinkėse ir mieste sumažėjo gyventojų, o 
ordinui buvo reikalinga darbo jė^u. 1328 m. 
pajūryje (dabar čia pamarys) kryžiuočiai 
atkėlė ir apgyvendino vitingus — prūsų kil
mingųjų palikuonis. Galutinai užgrobus 
prūsų žemes, netekę turtų jauni prūsai buvo 
priversti ieškoti tarnybų ordino dvaruose 
ir pilyse. Jie prižiūrėdavo statybas, ganyk
las, žirgynus, karo metu būdavo vertėjais 
ir net privalėdavo kovoti ordino gretose. 
Kai kuriose kryžiuočių pilyse buvo atskiri 
vilingų stalai, prie kurių vitingai valgydavo 
drauge su kitais tarnais.

Vitingų apgyvendintas rajonas buvo pa
vadintas Vite. Jį sudarė Mažoji ir Didžioji 
Vitė, o vėliau dar susikūrė ir Bomelsvitė.

Mažojoje Vitėje gyveno žvalgai, vertėjai, 
daržininkai, žvejai. Sis rajonas apėmė da
bartinės Uosto gatvės dalį, Ventos gatvę ir 
ribojosi su Jūros bei Rasos gatvėmis.

Didžiojoje Vitėje gyveno ordinui pri
klausantieji valstiečiai, žvejai. Vėliau čią 
apsigyveno daug amatininkų, jūreivių. Ra
jono ribos buvo dabartinės Rasos, Jūros, 
Medžiotojų, J. Janonio, Balasto, Uosto gat
vės.

Po septynerių metų karo ši vietovė pra
dėjo labai plėstis: čia buvo statomi malū
nai, lentpiūvės, miško medžiagų sandėliai.

XIX a. pradžioje ši vietovė buvo tirštai 
apgyvendinta (1819 m. — 2300 gyventojų). 
Pagal 1840 m. planą ji jau buvo vadinama 
Karališkąja Vite ir skirstėsi į 4 rajonus: 
žvejų, malūnų, Ferdinando, Karlo. Pamaryje 
buvo įruošti locų, žvejų uostai, krovinių 
aikštės, muitinės kontrolinė būdelė (šėtra). 
1865 m. Karališkoji Vitė buvo sujungta su 
miestu.

Tolimesnioji pamario dalis, truputį toliau 
šiaurę buvo vadinama Bomelsvitė. Nuo

VANOJO
K. Gintautas

Lietuvių tautos garbės iš
laikymas, gynimas, yra 
k iekvie no 1 ietuv io pa ra iga . 
Tačiau, pirmoje vietoje tuo 
turi rūpintis VLIKas,PLB, 
ALT , politinių partijų vado
vybės, religinės hierarchi
jos ir žymiosios, Įtakingo
sios asmenybės, bei atskiri 
asmens, kurie pajėgūs tai 
įvykdyti.

Mūsųpriešai seniai mėgi
na lietuvių tautą "apkaltinti" 
prieš pasaulio opiniją, mo
tyvuodami, kad lietuviai ne
verti laisvės, - jie "nusikal
tėliai", "fašistai", "komu - 
nistat". Šiuo tarpu, kai ku - 
rle žydai puola Hetuvlus/gal 
norėdami pateisint savo kai- 
kuriuos darbus/.

Vokietijos nacių partija 
jau 1936 m. buvo nutarusi 
išnaikinti Europos žydus , 
Tai palietė ir 120.000 Lie
tuvos žydų. Per 1941-45 m. 
Lietuvos žydai buvo žudomi 
arba Lietuvos getuose, arba 
išvežami Į Vokietijos KZ-us 
nužudyti. Tai vykdė specia
lūs Himlerio paruošti dali
niai E Insatzgrupė A, vado
vaujami tiesiog iš Berlyno 
SS generolo Stahlecker* lo. 
Norėdami užmaskuoti šį 
kriminalą, vokiečiai pri
traukė ir šiek tiek lietuvių

1G77 i ig

1467 m. ji priklausė Tauralaukių dvarui, ku
rio savininkas buvo Bomelis (iš čia ir pa
vadinimas). Dvarininkas, norėdamas išplėsti 
jūros žvejybą, čia apgyvendino žvejus, pa
statė Jiems kelis namelius. Greitų ląiku iš
augo nemaža žvejų gyvenvietė, kuri 1864 
ih. buvo atskirta nuo dvaro ir tvarkėsi sava
rankiškai iki 1918 m., kai buvo įjungta į 
miesto ribas.

■ NAUJASIS MIESTAS
1.595 m. su miestu sujungiamas priemiestis 

„Crammeist", kuris buvo tarp Mažosios Vi- 
tės ir valstybinio diendaržio. Vitėje gyveną 
lietuviai jį vadino „krūmų miestu", ir „krant- 
miesčiu". Manoma, jog pirmąjį pavadinimą 
gavo nuo to, kad vietovė- buvo mažai apgy
vendinta, apaugusi krūmokšniais, c antrą
jį -— kad šis rajonas išėjo išilgai m.esto ri
bos.

XVI a. pradžioje jo ribose minimas 
„Kalkšllas", apėmęs dabartinio pieno kom
binato teritoriją ir dalį M. Melnikaitės gat
vės. Jame buvo daug kalkakmenių. Tuo lai
ku yra žinoma ir kalkių degykla, priklau
siusi kunigaikščiui, tik nežinia, ar ji buvo 
tame pačiame šile, ar įrengta prie plytinės.

Jau XVIII a. čia gyveno nedidelis skai
čius gyventojų, dauguma lietuviai. Apie tai 
liudija 1628 m. išleistas įsąkymas, kuriuo, 
stiprinant miestą, šio rajono turtingesniej'i 
gyventojai buvo raginami persikelti į patį 
centrą, o likusieji — į Didžiąją Vitą arba 
Smeltę. Tam tikslui prie miesto sargybos 
buvo priskirtas vienas miestietis, mokąs lie
tuvių .kalbą, kad galėtų surinkti reikiamas 
žinias apie persikeliančiuosius.

XVIII a. viduryje šis rajonas buvo pava
dintas Naujuoju miestu. Jis augo, plėtėsi. 
Iš senesniųjų gatvių yra žinomos: Puodžių 
(dabartinė Kapsuko), Bokštų, Naujasis so
das, Palangos (dabartinė M. Melnikaitės), 
Parko (dalis S. Nėries -gatvės — nuo S. Dau
kanto iki M. Gorkio gatvės), D. Smilties 
ir kt.

■ Svarbiausia gatvė buvo Ilgoji — dabarti
nė Manto gatvė, kuri ėjo nuo dabartinės 
M. Gorkio iki S. Daukanto gatvės. 1790 m. 
ji buvo išgrįsta, o 1810 m. pratęsta iki da
bartinės Lenino aikštės. Po dvejų metų ji 
pavadinama Liepojos gatve.

Gražiausia gatve buvo laikoma dabartinė 
M. Gorkio gatvė. 1769—70 m. čia buvo pa
sodinta liepų alėja. Daugelis Klaipėdos miš
ko pirklių šiame rajone turėjo savo sandė
lius, nedideles laivų statyklas, įvairias dirb
tuves. Pirkliams prašant, šalia alėjos buvo 
leista statyti gyvenamus namus tik su ta są
lyga, kad pastatų frontonai būtų nukreipti 
Į ją. Palaipsniui atsirado graži gatvė, pasi
puošusi žaliomis liepų šakomis, tarp kurių 
baltavo puošnūs turtingų pirklių, įvairių 
komersantų namai.

Salia kelių. ištaigingų rūmų mieste gru
pavosi paprastų miestiečių namai. Jie buvo 
maži dažniausiai susidėdavo iš prieangio, 
kuris būdavo naudojamas ir kaip virtuvė, 
vienos gyvenamosios patalpos ir poros kam
barėlių pastogėje. Vėlyvesniais amžiais 
mieste atsirado daug masyvių pastatų, pa
puoštų įvairiomis skulptūromis, ornamen
tais. Naujųjų namų pirmasis aukštas jau 
buvo aukštai nuo žemės, frontinial laiptai 
akmeniniai, m.isingiu papuoštais turėklais. 
Senamiesčio rajone kasmet buvo perdažomi 
namai balta arba pilka spalva. Turtingieji 
miestiečiai prie savo namų turėjo pasisodi
nę gražius sodus.

Taip pamažu augo ir plėtėsi mūsų uosta
miestis. Jo dabartinėje teritorijoje sena
miestis užima tik nedidelę dalį. Klaipėdos 
senamiestyje, taip pat kaip ir Vilniaus, 
Kauno, Kėdainių senamiesčiuose, Paminklų 
konservavimo institutas atlieka archeologi
nius, architektūrinius, istorinius tyrimus ir 
koinpleksiškai restauruoia senuosius kvar- 
talus- (Mokslas ir Gyvenimas)

kareivių, kurie tarnavo vo
kiečių vadovaujamuose poli
cijos daliniuose. Vokiečiai 
tuos lietuvius kareivius ver
bavo rafinuotai, mokėdami 
didesnius atlyginimus, duo
dami kiek nori trūkstamų 
gėrybių: maisto, gėrimų ir 
kt,Taipgi, specialiai apveik
dami buv. Lietuvos kariuo
menės uniformomis ir sa
viškius. Dėvintiems vokia - 
čių policijos uniformas lie
tuviams ant rankovės pri
segdavo trikampes liet, vė
liavėles. Atliekant tuos 
žiaurius darbus, vadovauda
vo SS ar DS vokiečių kari - 
nlnkal. To laiko lietuvių sa
vivaldos aukšti pareigūnai 
yra pare Iškę ne vie ną vie šą 
protestą. Visa lietuvių tauta 
kartu su dvasišklja, smerkė 
nacių žmogžudystes, tuo la
biau, kad buvo žudomi ne tik 
žydai, bet ir lietuviai, len
kai, ukrainiečiai ir kt. ne 
kalti žmonės, kurie tik pa
sipriešindavo vokiečiams .

Daugelis lietuvių įvairiais 
būdais gelbėjo žydus; tik ta
da niekam nė į galvą neatėjo 
mintis, kad tūkstančiai iš 
geto išgelbėtų žydų po 35 m . 
pradės kaltinti visą lietuvių 
tautą ir net savo gelbėtojus , 
kuriems užtai grėsėmirtis , 
tokia pati kaip Ir žydams.

Kiek kunigų, ūkininkų, gy
dytojų įsijungė į žydųgel- 
bėjimo darbą ,S. Binkienės 
Išleistoje Vilniuje 1967 m. 
knygoje "Ir be ginklo kariai", 
aprašyta. Likę gyvi žyčįai 
joje lietuyių tautą, lietuvius 
vadina didvyriais. Ten su
minėta arti 1.000 lietuvių 
pavardžių, kurie ■, vardan 
žmoniškumo , buvo pas iryžę 
rizikuoti savo gyvybes, gel
bėdami žydus.

Siame straipsnyje nė''a 
galimybės išvardinti šimtus 
gelbėtojų. Tam turėtų būti 
išleista speciali knyga, kaip 
lenkai kad padarė.

"Poalcy Žydzi"-1939-1945 , 
Išleista Varšuvoje 1971 mi 
Talpinami pasisakymai Iš j- 
likusiųjų žydų Ir kaip žydai 
buvo Lenkijoje naciųkankl-r 
narni.

Štai kelių išlikusių gyvų 
žydų pasisakymai apie savo1 
gelbėtojus lietuvius iš, S. 
Binkienės knygos " Ir kariai 
be ginklo". G.. Judelevielutė 
rašo/7O-74 psl./:"Jie/ žy 
dai/ buvo Ištroškę, ne lam
ming ie ji varomi dulkėtom!? 
gatvėmis karo p''adžioj^ 
/1941.VI./ ne tiek vandens į, 
klek žmoniško žvilgsnio! 
draugiškai Ištiestos -aukos , 
O tos LIETUVAITĖS begink
lės, ištiesė savo "ankas, at
nešė vandens".. .

"Pe r ėjus Vilijampolės til
tą, klajojau po Kauno sena
miestį. Apsistojau pas bat
siuvį Apuoką. Vėliau atslray 
dau pas dali M. K. Č iurlionlo 
našlę- J. Čiurlionienę, jos 
dukrą žentą Zubovus.,,,. 
Seniai matyta šilta vakarie
nė, užuojautos, paguodos iję 
padrąsinimo žodžiai. Mus 
globojo S. Č. ir Z. še ima sau
gioje vietoje".

D.EHnienė /76-8O psl./, .
"Juozas Striaupis išgelbė

jo 26 žydų gyvybes savo ū- 
kyje, slpėtuvėje, netoli Al -į 
sėdžių. Išgelbėtas J. St r tau
pių dr. M. Blatas rašo,karui 
baigiantis; " Argi aš kada 
nors galėčiau atsidėkoti ir 
atsilyginti Tamstoms už,tą 
didvyrišką pasiaukojimą ly, 
tą didelę žmonių meilę. To-- 
dėl aš savo žodžiais nesu
gebėsiu kaip reikiant padė
koti Tamstoms.. Gailu tik su

Štai dalis pavardžių;
Br.Gotautas /2OO/,kun. P

gilia pagarba nusilenkti/ 
99-100 psl./.

Jakas, prof. P. Mažylis, dr . 
Kutorglenė, S. Čiurlionienė 
ir Zubovų šeima, dr.J. Bi
liūnienė, dr.Ragaišienė, dr . 
P. Baublys "Lopšelio" dir . , 
/priglaudė virš 1OO valkų/ , 
dr. M. Butkevičienė, dr.M. 
Zubrienė, dr. Landsberglę - 
nė, kun. J, Stakauskas-Vil
niaus Archyvas /apie 30/, ir 
V. Žemaitis, p. Špokaitė, J, 
Striaupis "21/, dr.E . Norvai
šienė. prof. M. Biržiška Ir 
prof. Žvyronas, kun. Svogž- 
lys, E. Žalinkevičuuė-Pet
rauskienė / užaugino Daną 
Pome rancaltę- Mazurkevi- 
členę/, dr. P. Glrbudas,kun. 
P. Macijauskas, Ona Šimai
tė /globojo šimtus/, dv.Vyt. 
Zakęvičius / sušaudytas už 
žydų slėpimą/, dr.p.Tonkū
nas, d’-, j. Užupis, V.Var- 
člkas, Inž. S. Stulginskis , 
kun. A. Gobis,kun. Paukštys , 
S. J., Inž. S. Baublys, mok . 
St. Tamulaitis, mok. Vaši. - 
liauskai, kun.Krikščiūnas , 
kun. Bumša, kun. V. Byla , 
kun. Želvys, kun. J. Borevi- 
člus, kun. Kleiba, kun.Mi- 
leska, vysk. V. Brlzgys.kun . 
V. TamoševlčiuSjkun. J.Ka- 
poč lūs, kun. S. M orkūnas ,kun. 
Būgenls, vysk. Matulionis , 
vysk .Paltarokas, vysk. Borl- 
sevičius. Vilniuje: -prof . 
Karsavinas, Rutkauskas/pa- 
darė 150 žydų dokume ntų/, 
prof. Myk.Biržiška mokėda
vo kas mėnuo po 2000- 
6000 rublių žydų vaikams 
gelbėt. Prof. V. Biržiš
ka slėpė žydus.Prof. Janus - 
kevlčlus gelbėjo žydų dak
tarams, prof. Žvironas gel
bėjo -žydus./Iš knygos Isaac 
Kowalski- Secret Press in 
Nazi E uropa, 216 psl. /.

"Ačiū Jums, broliai, už 
gyvybę", - rašo J. J ikobso- 
naltė. v

"Aš su kitais atsidū”iau 
Subačiaus kalėjime. Staiga 
pro langą pas i-odė žmogus 
ir pradeda laužti duris."Eik' 
namo, Tamošiūnai, durų ne
išlauši", -suriko kalinė Ro- ‘ 
senbergaitė. Povilas Tamo
šiūnas plušo prie durų,kol' 
atsidarė. P. Tamošiūnas1 
mus apgyvendino pas patiki
mus žmones /lietuvius ūkiJ 
nirikus/ Ir taip mes išvengė^ 
me mirties. Apie 1O žmonių 
iš geto visur apėjome, visi 
mus p1'i ėmė, maitino, saugo
jo nuo mirties,patys būdami 
pavojuje.

Aš visada būsiu dėkinga 
lietuviams. Slapstydamasi, 
apėjau daug vletovlų/Šlau - 
Hat, Kaunas, Šiluva,Troš
kūnai, Alytus irkt./. Ir vi
sur ku- pabuvau, mane lydė
jo nuoširdus paprastų žmo
nių lietuvių rūpinimąsi^ 
manimi. Jie /lietuviai/ da - 
r ė viską, kad mes gyventum, 
me", /1O4 -107 psl./.

"Jų negalima užmiršti", - 
pasisako G. Perienė. "Pa- 
bėgau iš Kauno geto 1943 m. 
slapstydamasi su vaikais, 
perėjau 8 vietas, sutikau vi
są eilę žmonių inteligentų ir 
darbininkų, kurių kilnumo, 
humaniškumo, pasiaukojimo 
aš niekuomet neužmiršiu . 
Tai buvo jautrių sielų ir 
drąsių širdžių žmonės,kurie; 
hitlerinių žvėrių siautėjimo 
metu rodė ttk-ą žmonlšku-lb 
mą", /1O8-11O psl./.

(Bus daugiau)

pietuo.se


KULTŪRINIS PUSLAPIS
PRISIME NANT 

i(OMPOZtTO!VU PROF. VUAD^ JAKUB ĖNĄ
/ Kompozitorių pagerbiant, paskaita skaityta Jeronimo KAČINSKO gruodžio 13 d. ,1975 m.

New York'e, JAV. Lygiai už metų jau jo nebebuvo mūsų tarpe__ /
/tęs inys/

Darant Jakubėno muzikos 
bendrų apibudinimų galima 
suklysti, nes ji dažnai Įvai
ruoja priemonių, nuotaikų ir 
stiliaus atžvilgiu. Man bent 
atrodo, kad tai moderuota 
antrojo ir trečiojo dešimt
mečio stilių ir formų dalina 
sintezė. Tačiau pagrindinė 
kryptis neoklasinė, su stlp - 
rial Iškeltu lietuvių liaudies 
tonacijų elementu. Tas fak
tas sutapatina Jakubėną su 
kitais jo amžinlnkats-Banai- 
čiu, Gruodžiu, be abejo,ki
tokiu būdu. TU asmenys , 
pridėjus dar Stasį Šimkų, 
pradėjo naujųjų lietuvių mu
zikos atgimimo erątautlnta- 
me ženkle. Jakubėnas gal 
daugiau liko vakarietiškas , 
kontakte su europėjišku Im
presionizmu ir neoklasiciz - 
mu, sintetiškai tas kryptis 
jungdamas savo kūryboje.

Jakubėnas te chniškai - 
stiprus kompozitorius. Pas 
jį nėra taip vadinamų "sky
lių". Logiškai išvystyta for
ma, tęstinumas, kompeten
tingai ir sklandžiai slenkanti 
harmonija. Jam taip pat 
charakteringas kompozicijos 
užbaigimas. Nieko nėra ne- 
dakomponuota ar nerū
pestingai, šiaip sau, palikta . 
Vartodamas liaudies moty
vus, jis laikosi išvystymo 
principo. Tai ypač žymu jo 
•ųntrojoje ir trečiojoje sim
fonijose. Jis moduliuoja, 
modifikuoja, arba, pavarto
damas jų struktūrinę me - 
džiagą, pratęsia kuriamas 
melodijas. Sudė.lnguose kū
riniuose Jakubėnas Įveda į- 
vairaus ilgumo originalios 
kompozicijos p-rijodus .pin
damas juos su liaudies me — 
liodijomis, arba liaudies to
nacijomis. Nežiūrint to, tie 
skirtingi savyje elementai 
neskaldo jo muzikos ir yra 
glaudžiame tarpusavio jungi
nyje. Jo harmonijos tekstu- 

ra daugumoje tiršta, prlpil- 
d v; a trumpais ar Ilgesniais 
kontramotyvais.

Jakubėno i muzika yra 
šiaurietiško tipo, savo cha
rakteriu primenanti Sibelijų, 
nors techniškai imant, su 
juo neturi nieko bendro. Ja
kubėnas mėgsta moderuotus 
tempus. Be to, jo muzikoje 
atsispindi amžinoji .lietuvių 
tautos drama, todėl dažnai 
Išryškėja tamsios ir kiek 
rūstokos spalvos.

Impresionistiniai elemen - 
tai labai skirtingi nuo tradl - 
elnių- prancūziškų; šviesių 
ir žaismingų. Jo jausminė 
gaida neturi sentimentalumo 
ar melancholijos, bet dau
giau dramatinė ir kovinga . 
Jis atmeta neviltį. Jo kūry
boje vyrauja pakili ir trium
fuojanti nuotaika.

Jakubėną reikia vertinti 
daugiau ne kaip muzikos no
vatorių, bet kaip ire nininką , 
gabiai stabilizavusį i savo 
stilių, formų ir garso kons
trukciją. Jo ilgų metų kūry
binis darbas yra didžiulis ir 
neišdildomas įnašas į mūsų 
kultūrinį gyvenimų. Gaila, 
kad nepalankios Išeivijoj są
lygos ir nestipri sveikata 
prilaikė jo kūrybinį potenci- 
jalą.

Mes turime patarlę; Juo 
toliau į mišką, tuo daugiau 
medžių. Taip ir su mano 
mielo kolegos gyvenimu,kū
ryba ir veikla. Kai dariau jo 
kūrybinio gyvenimo apžvalgą 
pastebėjau, kad tik nežymią 
dalį jo daugialypės veiklos 
tegalėjau apimti. Šalia kūry
bos, Jakubėnas pasirodė iš
skirtinus pedagoginius suge - 
bėjtmus. Jis yra paruošęs 
šimtus jaunų pianistų. Kai 
kurie jų jau prasiskyrė kelią 
į lietuvių muzikinę savlveik - 
lą.

Jakubėnas turi taip pat ir 
žurnalistinių gabumų, o kaip 

muzikos kritikas yra nepa
keičiamas, mokąs įsigilinti į 
Įvairių stilių, nuotaikų ir 
formų muziką ir padaryti 
taiklias, bet kartu Ir nuosai
kias pastabas. Jis niekada 
nenori visiškai sunaikinti , 
kad ir silpno menintrko, ta - 
čiau nurodo, jam ar jai, pri - 
deramų vietą, kurtai turėtų 
priklausyti irki, turėtų siek
ti.

Jakubėnas ateina į pagalbą 
dainininkams ■ ruošdamas 
juos koncertams ir dažnai 
akomponuodnmas įvairiuose 
tautiniuose ir meniniuose 
parengimuose. Jis ilgai ėjo 
vargonininko pareigas kelio
se p’otetantų bažnyčiose, 
Č ikagoje.

Apkrovęs savo visapusiš
ką veiklą tampriai suveržtu 
tvarkaraščiu, Jakubėnas at
randa laiko sukurti ir vieną, 
kitą solo dainą ar stambesnį 
choro veikalą.

Mes laikome sau pareiga 
pagerbti ir paminėti mūsų 
m i rus ius di dž tuos lūs ve ik ė- 
jus, mokslo žmones iv me - 
ninirikus. Ruošiame jiems 
akademijas, atatinkamai iš
keldami jų darbus ve įklos ar' 
kultūros srityje. Ir gerai 
darome - jie verti tos pa
garbos, Be to, atgaiviname 
jų idėjas, ant kurių toliau 
statome, kad ir gerokai pa
sikeitusiomis gyvenimo są - 
lygomis, savo kultūros pas - 
tatą.

Tačiau, nevisada atsime
name žmones, uoliai besi
darbuojančius mūsų pačių 
želdinamoje dirvoje, velkan- 
čius sunkią kultūrinę naštą' 
kovojančius su sunkiai nuga
limomis kliūtimis, bandan
čius paskleisti savo Įgyto ar 
prigimto talento nuotrupas.

Aš labai įvertinu daktaro 
Jono Lehktalčio pastangas 
pakviesti į šį pakraštį vieną 
iš gyvųjų, tiek jėgų lietuvių 

tautai skyrusį vete raną-mu- 
ziką Vladą Jakubėną, sutel
kiant jam Ir Jums progos 
susipažinti ir išgirsti jo 
minčių muzikos meno klau - 
Simais. Aš džiaugiuos i, kad 
ta netikėta proga jis bus ir 
pagerbtas. Pozityviausia 
būtų,be abejo, jei didesniuo
se lietuvių kolonijų ce ntruo- 
se, Amerikoje ,būtų suruošti 
jo kūrinių koncertai. T ik per 
pilną jo muzikos gyvais gar
sais realizavimų, jį galėtume 
daugiau pažinti ir įvertinti.

Dar daugiau galima būtų 
pasakyti apie mūsų gerbia
mo šio vakaro prelegentą, 
bet, manau, sutiksite, jog čia 
ne vieta ir ne tiesioginis 
tikslas užsiimti plačiai iš
tęsta studija, todėl ir baig 
siu šią apžvalgą, linkėdamas 
mielam Vladui, pirmiausia, 
sveikatos, kurios jis taip 
reikalingas, ir pajėgti ne 
vie ną kūrybinę kibirkštį iš
skleisti iš Dievo suteikto 
jam talento gausos.

ŽODŽIAI KAIP SALOS, po.e- 
doia Ve'ščiūnaltė,poezija. 
1976. Išle ido Algimanto Mac
kaus Knygų Leidimo Fondas , 
Chicago, UI.

Aplankas ir titulinis pusią 
lapis Viktoro Sima akevičiaus. 
64 psl. ,kaina-5 doleriai.
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Sis pirmas is Aldonos Vąš- 

čiūnaitės poezijos rinkinys 
patraukia savo vidine ele
gancija, rafinuotu subtilumu 
ir ypač niuansuotos dailfc-

, 'ųi rikės akies pastabumu,kar
tu pateikiant atvirą vidujinį, 
ir išorinį peizažą, įkvėptą 
egzotiškos Australijos gam
tos. b.

Keturi skyriai; SPALVOS, 
ILLABO, VIDUDIENIO SA
LĖSE , ORANŽINIAI PAUKŠ
ČIAI. b.

Aldona Veščiūnaltė

POPIETĖ .

Saulės lygumose išsitiesusi upė 
liejasi

medžių liemenim Įkaitus popietė
tu sėdį po išsikerojusiu medžiu
ir švilpauji laivus
gerai nusiteikę antys ir

narai gimnastai
iriasi vės lon s rovėn įįjfc.’
vartosi per akmenis miegalių akim

driežai
garbanotus liepų sodus
■-audonplaūkė vasara parsiveda 
šlaitais siūbuodami pareina 
ankstyvi miškeliai Ir

e žeras
prajuokintas
valčių lankstume supas
susėdę ant didesnių akmenų

dainuojam
vakaras ateina'pamažu prie upės.

NUTOLU -VFN
nutolusiam laike
neprieitam
auginu junlpe rų
į tylą įsiklausęs užmiršai ‘
ugnis arti ,
sudegins tavo burną balsą 
lietaus mėnesiui ilga kelionė
dienas tamsėjančias kaip kambarius 
vedinam veiduose ieškom nemeluoto

kad įBUŽdust
žemei ryto vėsumas
Ir duris jūron neužmiršt

ir ką sodins Im
ir ką gi sodinsIm 
dar nepažįstamoj

, kad atgytų
raudonais tiltais

perbėga
saulė

pritaškius
ežerus mėlyno dangaus

me dls
vakar sodintas basom per pievą 
jauną debesluką užsimetęs
lauke daigai

giliai dienoj magnolija
gegužio sąsiuvinius saugo
kaip šviesūs atradimai žodžiai

laimingi
Galileo vaikai antradienio rožynuose 
vaikosi saulę h o w many wishes 
can you wish In a day 
mes valgom žemės -Tešutus 

ir stebimės
kad taip šviesu augštai platanuose 
tavo burna kvepia vasarom.

PAŽINKIME praeiti ! 
«

PATRIJOTINIS KARAS 
/SOVIETŲ VERSIJA.Paruošė J. J. /

/tęs
' l

Kai vokiečiai veržėsi į pietų rytus,bolševikai pažymi, 
kad juos iš pietų puolė vokiečių armijų grupė Kleist. To - 
klos armijų grupės visai nebuvo. Gen.Klelst vadovavo I-al 
šarvuočių armijai, armijų grupėje A. Ši armijų grupė ver
žėsi į Kaukazą. Ukrainą gynė marš. Š.Tlmošenko Ir pollt- 
rūkas N.Kruščlovas. Bet jie Ukrainos neapgynė, ir vokie
čiai atsirado prie Volgos ir Kaukazo. Tada Žukovas vėl 
organizavo armijų mases, kad galėtų apsupti vokiečių VI- 
ąją armiją Stallningrade. Kaip patys bolševikai sako, kad 
ir jų armijos nebeturėjo pakankamai šaudmenų, degalų , 
maisto.

1942 m. vasarą bolševikai, patyrę didelių nuostolių ir 
pralaimėjimų Ukrainoje, pradėjo persitvarkyti. Birželio 
mėn.26 d. Vyr. Štabo viršininku paskirtas gen. A. Vasilevs 
ky. Gavę iš JAV daug tankų, bolševikai pradėjo organizuo
ti šarvuočių armijas. Ir, kaip patys bolševikai savo sche
moje parodo, kad jie vokiečių šeštąją armiją Stalingrade 
apsupo ne 8-iomts, bet 12 armijų. Šie skaičiai dar patvir
tina vokiečių karių didelį pranašumą. Vienas bolševikų 
belaisvis Lietuvoje aiškino,kodėl bolšęvikai nubėgo iki Sta 
llngrado, nors turėjo daigiau karių, negu vokiečiai. Bolše
vikų kariuomenėje tada visai nebuvę komunistų, neskaitant 
polttrūkų, kurie trukdė vadams vadovauti ir kankino kare l- 
vius savo "poteriais",kai po kautynių išvargę kareiviai no
rėdavo pailsėti. Patys bolševikai sako,kad tik prie Stalin
grado 62-je armijoje į kompartiją įstojo 4.600 karlų/133/

Bolševikai rašo: "Kovos judinimo dvasia buvo komu - 
nistų partija, kurt iki širdies gelmių kiekvieną sukrėtė he- 
rolškam žygiui .. "/133/. Jei Iki Stalingrado bolševikinėje 
armijoje kaip Ir nebuvo komunistų, tat ta partija nieko ne
sukrėtė iki širdies gelmių ir bolševikai atsirado prie Vol
gos Ir Kaukazo. Kad prie Stalingrado kariai pradėjo rašy
tis į kompartiją, tai jie jau buvo užuodę,kad Iš JAV ateis 

Lge rų konse rvų, batų, drabužių ir kitokių gėrybių. Be ko m- 
4 psl.

i n y s /

partijos bilieto arti prie tų dalykų neprieisi. Ir po karo į 
kompartiją daugumoje stojo dėl geresnės duonos, nes ko
munistų klasė geriau aprūpinama. Net mokyklose mokyto
jai viešai pasako,kad,kas nestos į komjaunuolius, nebaigs 
mokyklos. Komunistiniuose kraštuose ne visiems mokslas 
prieinamas. Kokio "širdies spaudimo" iš kompartijos be
reikia.

Marš.S. Budlony vėl buvo paskirtas vadu armijų gru
pės, kuri gynė šiaurinį Kaukazą. Vokiečiai su dviem ar - 
mljom sunaikino jo armijų grupę. Ir jis pasitraukė į Užkau
kazę, kur kitos armijų grupės vadu bvuo gen. J.Tyulenev . 
Jis saugojo dalį Kaukazo, Turkijos ir Irano pasienius. Ira
no armija į Rusiją nežygiavo, o bolševikai, susitarę s: su 
vakariečiais, okupavo Iraną, per kurį iš JAV ėjo bolševi
kams aprūpinimas.

• Kai bolševikai pradėjo karintus veiksmas prie Stalin
grado, Rytų fronte jie turėjo 385 pzstlnlnkų divizijas, 1O 
tankų korpų, 145 pėstininkų brigadas, 89 atskiras tankų ir 
motorizuotas brigadas.Rezerve buvo 33 pėstininkų divizi
jos, 17 brigadų, 11 tankų korpų, 21 tankų brigada. Tuo metu 
bolševikai fronte turėjo per 6 mil.karių, 72.000 patrankų. 
6000 tankų ir per 3000 kovos lėktuvų /159/. Bolševikai 
sako, kad 1942 m. jie pasigamino 15.000 lėktuvų /gal kar 
tu su amerikoniškais?/, tankų y 13. OOO,patrankų-15. 600 

Vokiečių VI-slos armijos apsupimą prįe .1 Stalingrado 
sprendė; Stalinas, gen. Žukovas, Vyr. Štabo viršininkas ge 
gen. Vasilevsky. Pastarieji abu šrižtūrėjo tų veiksmų vyk
dymą. Prie jų buvo gen. Voronov, artilerijos viršininkas 
gen. Novikov, aviacijos viršininkas. Šios vokiečių armijos 
apsupimas Ir sunaikinimas buvo didžiausias bolševikų 
laimėjimas pertuos 20 mėnesių nes prie Maskvos tokio 
laimėjimo nebuvo.

Antras bolševikų laimėjimas įvyko prie Kursko. Tik 
čia puolimą vykdė ne bolševikai, o vokiečiai. Čia dvi vokie

čių armijos su mažais pastiprinimais puolė gal per 20 
bolševikų gerai ginkluotų Ir įsitvirtinusių armijų. Įsitvlr - 
tinimų buvo 8 linijos po keletą apkasų e ilių kiekvle noje ir 
į gilumą nusitęsė 250 - 300 km./18O/. Čia prie įtvirtini
mų dirbo per 300.000 civilių. Kaip bolševikai ”■ sako , 
Kursko rajone politrukai patikrino kiekvieno kareivio įsi - 
tvirtinimą.

Čia vokiečiai tikrai Įvykdė nepaprastus karo veiksmus, 
jeigu jie Ir tokiose sąlygose per dvi savaites įsiveržė iki 
50 km į bolševikų linijas ir jiems padarė didelių nuostollų- 
Je i ankščiau buvo skaitoma,kad vokiečių tos dvi armijos 
puolė bolševikų tris armijų grupes /frontus/ po 5-6 armi
jas kiekvienoje /184/,tai bolševikai savo schemoje pa - 
rodo , kad Iš jų pusės Kursko mūšyje dalyvavo; Vakarų 
frontas, Briansko, Centrinis, Voronežo.SteplųlrPletų- 
Vakarų frontas. Jų Centrinį ir Voronežo frontus sudarė 
po penkias lauko armijas, tankų armija, oro armija/ lai
vynas/ ir du tankų korpai. Viso per tuos du frontus buvo 
1. 337. OOO karių, 19. OOO patrankų, 3.300 tankų, 2650 ko 
vos lėktuvų /179/. Jei ir visos jų armijų grupės turėjo to
kias pajėgas, tai tą skaičių reikia dauginti iš trijų. Išeitų, 
kad bolševikai Kursko mūšyje turėjo per 3 mil.karių, 57. 
900 patrankų, 9. 900 tankų ir 7. 950 kovos lėktuvų. Jei tai 
būtų ir nevisai tikslūs daviniai, vis vie n jie rodo vokiečių 
karių didelį pranašumą prieš bolševikus ne skaičiais,'! bet 
kokybe. ,

Šiame mūšyje, Centrinio Fronto sąstate, dalyvavo ir 
lietuviškoji divizija, bet apie ją bolševikai neužsimena , 
nors politrukai patikrino kiekvieno kario Įsitvirtinimą. O 
tų įsitvirtinimų - apkasų vien Centriniame fronte buvo 5. 
OOO km. Lietuviškosios divizijos vadas gen.Ka’-vells ra
šė, kad lietuviai vokiečių puolimus atlaikė, kaip juos at - 
laikė visas Centrinis ir Voronežo frontas, nes ’ vokiečiai 
čia vykdė tik demonstruojamus puolimus, o pagrindinius 
smūgius davė sparnuose. Jei vokiečiai būtų turėję nors 
dvigubai didesnes pajėgas Ir būtų savo uždavinį atlikę, jie 
būtų į nelaisvę paėmę bolševikų Centrinį ir Voronežo fron
tus, kartu su lietuviška divizija. Kai vokiečių dvi armijos 
nepajėgė pilnai įvykdyti numatytos ofenzyvos , bolševikai 
su 2.2 mil.karių, 33.000 patrankų, 4.800 tankų ir 4 . 
300 kovos lėktuvų puolė išsisėmusius vokiečius/186/. Bol
ševikai apgailestauja, kad šlama mūšyje žuvo apie 30 % 
komunistų. Nepasakyta, klek žuvo šiaip karių. O gal bol
ševikai ne partijos narių nuostolių Ir neskaito ?

/bus daugiau/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KŪČIOS TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE
Į Gunda Adėmaitlenė

Man teko dalyvauti pir
mose bendrose Kūčiose , 
"pijonlerlų" eilėje, tadatik 
naujai įsigytuose, šiuose 
namuose ir tuomet teko tą 
įvykį aprašyti. Šiuometines 
Kūčias noriu palyginti su 
anomis.

Tuomet tikrai buvo 
bendras stalas /nes tik vie
nas ir ilgas /taip pat pa
ruoštas pagal tradicija su 
12 valgių ir plotkelėm. Pa
talpas tačiau sunku palygin
ti su šių metų didele ir iš
taiginga karaliaus Mindaugo 
vardo sale. Tada, 1971 m., 
Kūčias valgėme drebėdami 
nuo šalčio, galima sakyti, 
buvusios senos bažnyčios 
prieangyje, kuri dabar yra 
paversta Lietuvių Namais. 
Tada gėrėjomės tik gražiu, 
tenai iškabintu, projektu 
būsim' Lietuvių Na
mams. Iė,kad
tai yra sunkiai įgyvendina
mas remontas. Bet apsiri
kome .

Tuolaiku krikščioniškoms 
pareigoms atlikti buvo pa
kviestas kun. B. Placidas, 
OFM, o Kalėdų giesmės bu
vo girdimos tik iš plokšte
lių. Viskas buvo kukliai ir 
trumpai atlikta. Artėjant pa
baigai, prabilo to laiko LN 
pirm. J. Karpis, o vėliau ir 
dabartinis pirm. J. Strazdas. 
Ta proga jiedu pasveikino 
nepabūgusius čia ateiti ir 
pasidalino mintimis su da
lyviais. Nušvietė padėtį dėl 
numatyto projekto’ įgyvendi
nimo, lyg atsiprašydami už 
tokias varganas, nepatogias 
patalpas. Buvo pažadėta ne
nutraukti to papročio ir kas
met ruošti Kūčių vakarienę 
šiuose, nuolat tobulėjan
čiuose, namuose. Tai ir tę
siama iki šiol.

Anoje vakarienėje dalyva
vo, rodos, tik 40 žmonių iš_gailėdamasis 
Hamiltono. Gi šiemet, jau 
360 ir dar buvo daugiau no
rinčių, bet, deja, netilpo, 
nes iš anksto nebuvo nuira - 
tytas toks didelis dalyvių 
skaičius. Skaičiai kalba už 
save - ką reiškia 
gražią 
rius ir 
bevelk 
viai iš
ronte, bet jie nerado 
bendras Kūčias.

Gyvas tautiečių susidom ė
jimas privertė ir programą 
prnplęsti. Šventėse kalėdinė 
muzika buvo duodama iš 
plokštelių, dabar gi, jau ir 
solistai p a s i r o do . Betgi 
bendras giedojimas, tapęs 
tradicija, turbū’
mus suartina tą šventą va
karą. Laužydami plotkeles, 
ne vienas nuskrendame pas 
savo mylimuosius, gyvus ar 
mirusius tenai, tėvynėje. 
Nostalgija visuomet kankina 
netekusius tėvynės, o ypa
tingai tai skaudžiai išgyve
name Kalėdų švenčių metu 
mes čia, o jie -anapus At
lanto.

Per trijų dešimčių metų 
laikotarpį, gyvenant be tėvy
nės, tautiečiams nusibodo

įvairūs ištaigingi Kūčių va
kare rengti pokyliai, o tai 
neįeina į tradicines lietuvių 
Kūčias. Nieko naujesnio ne- 
Išradome savo savijautai pa
gerinti: leptnomės kur tik 
galėjome, mėginome save 
įtikinti,kad gradlctjos mums 
nieko nereiškia. Bet, atro
do, apsirikta - nusivilta 
Dabar vėl grįžtame į senus 
papročius, net pagerindami 
juos. Prisimename, kaip tik 
atvykę DP turėdavome bend
ras Kūčias Šv.Jono Kr.baž
nyčios salėje. Bet tai neil
gai tęsėsi. Visi išsiskirstė, 
nes turto taip pat ir "luo
mo" skirtumas mus Išblaš
kė. Dabar gi, kai senatvė vis 
garsiau beldžiasi į kiekvie- 
no, net ir labai Ištaigingų 
rezidencijų paauksuotas du
ris, o "giltinės dalgis" ne
vengia užkabinti turtuolį, 
lygiai taip, kaip ir papras- 
tuolį, mes vėl būriamės į 
savo tėvynaičlųbūrelius. Gal 
būt ir senolių kraujas bei 
tautos dvasia mus nejučio
mis traukia į vieną vienetą.

Skautai ir ateitininkai se
nai ruošia Kūčių stalus, bet 
mažesnio pobūdžio. Ir kas 
svarbiausia, kad visų reli
giją kartu. Atrodo, kad vy
resnioji karta juos pasekė. 
Šiemet ištisos šeimos, net 
su svečiais, neskiriant re
liginių bei politinių įsitiki
nimų, prisijungė prie bendro 
stalo.

Labai daug šeimyninės ši
lumos priduoda ir dalyva
vimas vaikų. Nebe reikalo 
rengėjai mažamečius lei
džia veltui. Nors jie kartais 
patriukšmauja, bet tai yra 
neatskiriama šeimos gyve
nimo dalis ir niekam neken
kia.

Plačiau įgyvendinus šį pa
protį, neliks nei vieno vie
nišo lietuvio Toronte, kuris 

netekęs šei
mos, ar gal jos niekada ir 
neturėjęs, būdavo priverstas 
"atšvęsti" 
karė lamoje 
ėjime.

Gal būt,
met dalyvavę Toronto 
vių Namų Kūčiose, 
kokia jauki, mistiška nuotai
ka ten susidarė ir dalyviai 
nesigailėjo atėję.

Pirmieji krikščionys vi
sas religines šventes švęs
davo bendrai, tad nenuosta
bu, kad mes pradedame 
grįžti prie bendrų Kūčių ir 
bendrų Velykų stalų^kuriuos 
ruošia torontiečiai arba ir 
kitos kolonijos.

Kūčių ceremonijas vedė 
T. Zalesktenė / LN Moterų 
Būrelio įgaliotinė/ ir LN 
Valdybos narė M. Vaitkienė. 
T. Zalesktenė tarė atidary
mo žodį ir nušvietė to vaka
re ikšmę 
Toronto
daugelio vienišų ir bendrai 
padrikusių tautiečių padėtį 
ir pradėjo juos "cenemtuoti" 
į vieną bendrą, lietuvišką 
kūną, pasinaudodamos di
džiųjų švenčių proga. Šią 
kalbą ji užbaigė, uždegda
ma didžiulę simbolinę žva-

VE/DRoD^AI

sveti — 
ypatin- 
skanlai

solistai

paliko negre l- 
įspūdį ne tik 

bet ir v a i- 
grįžtant

ANTROJI MEDALIO PUSE

— Tiesa yra gėris-sako Jonas galvodamas apie nuosavų tiesų. .
— Tiesa yra blogis-sako Petras galvodamas Jono nušviesta.

— Spauda yra gėrio ginklas-sako žurnalistas savimeile girtas.
— Spauda yra šėtono išradimas-sako spaudos nuskriaustas 

Simas.
— Gerbkime ir nepiktanaudokim spaudos I - susijaudinąs redak-

rius rašo,
Kaip tik to paties iš savo redaktoriaus ir skaitytojas prašo.

— Nebūkim akli 1 — tautinis vadovas šaukia,
Kaip tik to paties, iš savo vadovo, ir tautiečiai laukia.

kę, asistuojant jaunimo at
stovams. Ta žvakė simboli
zavo pavergtą tėvynę. Tuo 
momentu ji labai jausmingai 
padeklamavo posmelį iš B. 
Brazdžiono poezijos ; " Ži
bėk, žėrėk tėvų sod'/bos ži
burėli"... Ši ceremonija su
jaudino dalyvius iki ašarų.

Toliaukun. P.Ažubalis su
kalbėjo atitinkamas maldas 
ir prasidėjo plotkelių lau
žymas. Kiekvienas stalas 
turėjo savo 12 tradicinių 
valgių. Kas norėjo, galėjo 
susisodinti tik savo šeimą, 
visai neįsimaišant 
miesiems. Valgiai, 
gai koldūnai, buvo 
paruošti.

Vėliau pasirodė
V. Verikaitis ir viešnia p. 
Žemetytė, kurie labai nuo
taikingai savo balsais iš
reiškė Kristaus gimimo 
šventę. Toliau sekė bend
ros giesmės. Kai kurtos iš 
jų buvo giedamos su sol. V. 
Vertkaičiu ir sudarė tikrai 
jauktą, kalėdišką nuotaiką, 
kurią daugelis esame išgy
venę tėvynės parapijų baž
nyčiose. O dabar gi jų 
mūsų sumodernintose šven
tovėse pasigendamę.

Pasirodė ir nenumatyta 
vokalinė pajėga, tai J. Straz
das, išgiedojęs iš "konttč- 
kų" giesmę "Eik, Adomai, 
iš rojaus". Pavyko tikrai 
gerai ir visų dalyvių nuste
bimui, atrastas naujas dai
nininkas .

Pagaliau pasirodė ir Ka- 
1 ėdu se nls /į>. Ž iur inskas/, po 
iškilmingai tviskančia dide
le! egle, su maišu dovanų 
mažiesiems. Jis įspūdingai 
papasakojo savo varganą ke
lionę iš Lietuvos ir tos ke
lionės tikslą. Kiekvieną 
mergaitę Ir berniuką para
gino mokytis 
atsiminti, kad 
vlukai.

Neužmiršta

lietuvi škaiAr 
jie yra lietti-

Jie buvo paruošti gana pa
traukliu būdu ir visai atski
roje patalpoje, Lietuviai nuo 
seno turėjo savitas burti- 
■nihkes - laumes, kurios at
spėdavo ir išpranašaudavo 
naujagimių ir visų kitų atei
tį. Kūčių proga buvo gera ir 
jas prisiminti, bet šį kartą 
burtus pravedė vyras - M. 
Abromaitis. Jam pavyko be 
priekaištų.

Šios Kūčios 
tai išdylantį 
suaugusiems,
kams. Ne vienas, 
namo, ar einant palengva į 
bažnyčią koncertui, bei ber
nelių mišioms, tylėjome pri
simindami, kad panašią nuo
taiką išgyvenome tik prieš 
32-jus metus, ten toli, snie
gu apdengtose sodybose, 
laisvojoje tėvynėje.

Aiškiai matosi, kad šie 
parengimai kasmet tobulėja. 
Už visą tai padėka tenka ne
pailstančiam ir vis naujom 
idėjom bei jėgom paslpil- 
daičlam Lietuvių Namų Mo
terų būreliui, su šių kelių 
paskutinių metų gabia pir
mininke A. Jonaitiene. Šių 
metų Kūčių rengimo naštą 
apsiėmė nešti T. Zaleskis nė. 
ir valdybos narė M-Vaitkie
nė, bei A.Štuopienė,kuri yra 
parengimų vadovė. Jų ini
ciatyva ir nuolatinės šeimi
ninkės p. Simonaltienės pa
tirtimi, atsirado tas tuzinas; 
valgių ant gražiai išdeko- 
ruotų stalų.

LN moterys sugeba pada
ryti ne tik nuostabius dar
bus kulinarijos srityje, bet 
parūpina mums Ir dvasinio 
peno. Tai jos dar kartą įro
dė per šias paskutiniąsias 
Kūčias. Daug pagalbos gau
nama iš vyrų, o visas mo
teris, kurtos pagelbsti, čia 

■ neįmanoma net išvardinti.

Be logikos, geros valios ir žinojimo, nėra kelio prie 
susižinojimo./

B. Baciūnas 
Sincoe, Ont.

Charolais veisles Lochlo Jethro 2 metu, veislinis bulius, praeitais 
metais trasportuotas i šios veisles kilmės kraštą- Prancuziją. Pries 
10 metų ši veislė buvo atvežta į Ontario provinciją. /Š kairės: Onta
rio prov. ministeris William Newman ir Lochlo Choralais formos ve
jas John Devins, kurie pagal veislinių galvijų apsikeitimo su Pran
cūzija programa, paruošų Jethro i transporto lėktuvą P aryžiun.

(Photo by Ontario Ministry of Agriculture and Food).

jos dukrelė Daiva. Dalyvių 
matėsi iš Wellando, Niaga
ros ir net Buffalo. Salė buvo 
papuošta labai gražiai. Ju
venalis Liauba pravedė rdL 
llgines ceremonijas, pasa
kydamas jautrų kalėdinį pa
moksliuką. Bernelių Mišios 
pas mus paprastai įvyksta 
12 vai. nakties. Tad ir šlklš 
metais jos buvo
tuo pačiu laiku, o 
prisirinko tiek 
reikėjo susirasti papildomų 
kėdžių.

Nauja Bendruomenės Val
dyba susidarė iš astuonių 
žmonių. Pirmininkas Adol
fas Šetikas.

Į 16 Vasario minėjimą su
tiko atvykti Varpo choras. 
Tai rodo, kad minėjimas 
šiemet bus surengtas pla- 
mastu. Ko r.

Kūčių vakarą 
ar panašiam su

ir dar vie ha 
lietuviška tradicija - burtai.

L i nk ė l i n a , kad visa ta 
graži šventė, virstų mūsų 
tradicijų dalimi.

kini, kuriam irgi metelių 
krūva, bet kuris Irgi visad 
energingas ir veiklus lietu
vybės darbe, talkininkavo 
šiame parengime Ir jo žmo
na Ona, išvargusi Sibire 18 
metų’.

Lapkričio 28-sekmadienj , 
įvyko iškilmingos pamaldos , 
visad stiprus tėvo Juvenalio 
pamokslas,po pamaldų gėlių 
padėjimas ant Laisvės Pa
minklo vienuolyno sodelyje , 
vėl trumpas ramovėnų p-ko

atlaikytos 
žmonių 

daug, kad

turėti 
aplinką, organizato- 
geras patalpas. Nors 
visi tie patys lietu- 
anų laikų gyveno To

lio į

be ve ik visi šie-
Lietu- 
pajuto,

labiausiai

parodydama, kad 
moterys supranta

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKAL 

BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA 

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

GERTI 
I M E

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

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722 
George Street, LaSalle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietui 
vįškoi. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbės. Atėjęs posmus 
— nebebūsi vienos. Jei nori daugiau informacijų skambink: 
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.), 
Juozui S. 365-069 i, Henrikui N. 277-7868.
1977.1. 19

POVILO LUKŠIO ŠAULIU KUOPA RUOŠIA KLAIPĖDOS PRIJUNGIMO
PRIE LIETUVOS

Sukakties minėjimą
šių metu sausio 23 d., sekmadienį,

Minėjimo programa: 10 vai. šv. Mišios už žuvusius vaduotojus — tautos kankinius, dalyvau
jant organizacijoms su vėliavomis. Po pamal du poškai ta ir f i Imas “ Laisvoji Lietuva". Filmą 
demonstruos ir paaiškinimus duos V. Matulaitis, kuris tq filmą pasigamino iš broliųMotuzų, 
susukta dar 1937-38 metais Lietuvoje.

Kviečiame kuo skaitlingiau dalyvauti šiame istoriniame minėjime St. C atkari nes, N iagara 
Falls, Wellando, Port Colborne, Buffalo ir kitu vietovių lietuvius, o ypač prašome atsivesti 
jaunimo.

Kuopos Valdyba

Lietuvos Kariuomenės 
Minėjimo Šventė

Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimas įvyko š . 
m. lapkričio 27 d., slovakų 
salėje. Įžanginis Ramovės 
pirmininko Antano Šukio žo
dis, Invokacija; jautriai su
kalbėta kun.Juvenalio Liau- 
bos, po to. jaunosios kartos 
atstovo Mariaus Šetkaus 
pusvalandį, užtrukusi įdomi , 
gerai perduota paskaita.

Meninėje dalyje pasirodė 
Toronto dainininkių grupė , 
vadovaujama Dalios Vlskon- 
tlenės ir visus sužavėjo sa
vo gražiom, čia dar negir-

dėjom dainom ir taip pat 
puikiu muzikaliniu išpildy
mu. Sekė jaunųjų nemunle- 
čių labai gerai pašokti keli 
tautiniai šokiai, paruošti Ni
jolės Želiazntk. Programą 
tvarkė pirmininkas Antanas 
Šukys, kūrėjas savanoris , 
dviejų Vyties Kryžių kava
lierius, knygos " Du medi - 
niai ir trys geležiniai kry
žiai" autorius. Šventėje da
lyvavo dar du savanoriai- 
vienas iš Niagara Falls, o 
kitas Iš Port Colborne. Abu 
gerame amžiuje,bet tvirti ir 
energingi vyrai, niekad ne
praleidžiu svarbesnių lietu
viškų minėjimų. Antanui Šu-

TWfc-W.-8N.-W/f-WV.- . . . . am - WMM— 
žodis, himnas ir tuo pami
nėjimas garbingos Lietuvos 
kariuomenės šventės buvo 
gražiai ir rūpestingai atlik
tas.

ir Nauji MetaiK ai ėdos 
praėjo gražiai.Vaikai turėjo 
savo Kalėdų eglutę, o suau
gę bendras Kūčias, į kurias 
atsilankė 120 dalyvių. Kūčių 
vakarienė buvo gražiai pa
ruošta dėka A. Šettkienės,o 
skautų programėlę pravedė

MŪSŲ VE 1KLA
Bendruomenės Apylinkės 

ValdybaLondono ir artimes
nių apylinkių lietuviams VA - 
SARIO 16 r los minėjimą ruo
šia vasario 12 d, , Londono 
Universiteto vajone, A LT r 
HOUSE Auditorijoje, t.y.,to
je pačioje puošnioje salėje , 
kur jau kelinti metai vyksta 
Vasario 16- ios minėjimai. 
Pradžia 4 vai.po pietų. r,

Po oficialiosios dalies bus 
koncertas, kuriame pasiro
dys jauna ir garsėjanti Ar
gentinos lietuvaitė- solistė 
Adrian-Monika Jočytė.

Laukiama gausaus 
tautiečių atsilankymo 
didžiulės mūsų šventės 
ga. Aukomis 
TAUTOS FONDĄ.

visų 
šios
pro

pane mkime
L,.E-tas

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

nauja lietuviška radijo programa

"LIETUVOS AIDAI”
veikia kiekvieną penktadienio vakarą nuo
10 iki 11 vai. vai. iŠ WOPA stoties 1490 AM 

banga.

Įvairiais pranešimų reikalais skambinkite 
Kazei Brazdžionytei Tel. 778-5374.

2646 West 71-st St. .Chicago , Illinois
60629

Kazė Brazdžionytė 
Programos vedėja i

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENA ANTR'ADIENį NUO 11,30 iki 12 vai nakties.

PROGRAMOS VEDĖJAS
U. Stonkevi fius, 1053 Albanai Cr.. O-Jvarnav. P.O. TEL. 669*8834

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.
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TEL. 268-3071
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Hamilton Toronto
A. LUKOŠIUS

namuose

Tau pyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ja a
TORONTO LIETUVIŲ f*
KREDITO KOOPERATYVE-------------------------------------------

Pensininkai veikia
Naujoji klubo valdyba lap

kočio mėn. viduryje buvo 
susirinkusi pirmojo posė
džio tolimesnei Veiklai ap
tarti. Tuo tikslu valdyba 
įnešė kai kurių pakeitimų 
kaip p.nv. klubo nariai laikui 
praleisti dabar renkasi tre
čiadieniais ir penktadieniais 
nuo 1-5 v. p. p. klubo kimba- 
bąi'yje Daugi akultūr iniuose 
namuose. Taip kad pirma
dienis yra paliktas valdybos 
posėdžiams, moterų sekci
jai, darbeliams ir da-’ ki
tiems reikalams. Kas antrą 
penktadienį, laiko pajvairi- 
□.įmtii, numatyta daryti ma- 
žfts programėlės, kaip pa
skaitos, filmos, muzika 
lietuvikšomis temomis ir 
dar kitos galimos paruošos 
Programėlių pradžia visada 
buš( 2 v. p. p. , o po jųka- 
vht.ė. Klubo narių susirinki
mai bus kviečiami tik esant 
reikalui, ne kiekvieną mė
nesį, kaip anksčiau būdavo. 
Susirinkimai vyks parapijos 
salėje, po bažnyčia. Trečia
dieniais ir penktadieniais 
klubo kambaryje bus vienas 
iš valdybos narių,kuris pri
ims nario mokesčius ir at
liks kitus valdybai reikalin
gus darbus.

Lapkričio mėn. pirmomis 
dienomis Hamiltone vyko 
dviejų dienų Hamiltono- 
įVent worth re gi jono pensi- 
jiinkųkonferencija. Joje bu
vo aptariami įvairūs pensi
ninkų reikalai, jiems skai
tomos paskaitos kelių pro
fesorių bei me d. gydytojų 
Hamiltono lietuvių pensinin
kų atstovu dalyvavo klubo 
^ice-pirm. D.Slavinskas. ku
ris lapkričio 19 dieną pasi
dalino patirtais įspūdžiais 
su klubo nariais klubo kam
baryje. Po to sekė lietu
viškų plokšteliai muzika ir 
kavutė.

t ' Gruodžio 3 d. D. Slavinsko 
rūpesčiu tame pačiamekam- 
baryje klubo nariams buvo 
parodytos dvi filmutės ; vie - 
hoje buvo rodomi retai su
tinkami gamtovaizdžiai ke
turiuose metų Sezonuose ir

antroji - muzikinis vaizdelis 
iš sukaktuvinio anglų Raito
sios Policijos gyvenimo. Po 
to sekė vėl kavutė.

Įvairaus turinio filmus 
galime, Išstnuomuoti iš Ka
nados Filmų Valdybos už la
bai minimalią nuomą, tačiau 
mums būtų labai įdomu me
tyti įvairaus turinio lietuviš
kus filmus.Žinom?., valdĮ^ba 
ir bandys eiti ta kryptimi, 
iki tai bus įmanoma padary
ti, bus naudojamos aukščiai 
minėtos Valdybos filmos, 
nes jų sąrašuose yra gana 
įdomių ir vertų pamatyti 
filmų.

Be jau anksčiau įsigytų 
baldų, klubo Valdyba dar 
nupirko naujų: du didelius 
stalus ir 20 naujų ir pato
gių sėdėjimui kėdžių. Šie 
baldai jau stovi klubo kam
baryje .
Taip gi šiems metams bus 

užsakytą daugiau liet, laik
raščių bei žurnalų.

V. Pašilys dar nesurastas
Šioje vietoje buvo rašyta, 

kad Hamiltono gyventojas 
Vacys Pašilys, išvykęs dar
ban nuosavu automobiliu į 
plieno gamyklą, namo dar 
negrįžo. Tai buvo 1975 m. 
gruodžio mėn. 19 dieną 6 vai. 
ryto. Taigi, k973 m. gruo
džio 19 dieną suėjo vieneri 
metai, kai jis išvyko, bet 
dar negrįžo. Jo šeimos na
rių ir policijos pastangos jį 
surasti dar nedavė jokių 
vaisių ir dar nerasta nei 
mažiausių pėdsakų, kur jis 
galėtų būti. Tarytum šven
toji žemė jį būtų kur nors 
prarijusi su visa jo mašina.

Gyvataras išvyko

Gruodžio 22 dieną Hamil
tono tautinių šoklų ansamb
lio "Gyvataro" dalis su 30 
šokėjų grupe ir vadove G. 
Breichmaniene, išskrido pas 
Australijos lietuvius gastro
lėms. Duos šokių koncertus 
ir vietos visuomenei. Išvyka 
užtruks apie tris savaites. 
Liriktme geriausios sėkmės .

Zp.

ami toniečiai Sofija ir Antanas Rakščiai gruodžio 11 d. iškilmingai 
atšventė savo vedybų 50 metu - auksini jubiliejų. Nuotr. R. Milerio.

6. p s t.

Kaimo filosofas

-Sakyk,ką pats es i baigęs 
Lietuvoje -girdžiu teirauja
si netoliese prie stalo sė
dintis tautietis savo kaimy
ną. Užklaustasis lyg ir ne 
visai suprasdamas, ar tik 
atsakyti nesi bedamas, tru
putį palūkuriuoja, savo kė
dėje pasiraivo, šiek tiek su
simąsto.

-Žinai ką, baigti tai man, 
deja, nieko neteko. Tada dar 
per jaunas viskam buvau. 
Tėvas buvo vaikais apsikro
vęs ir ne mokslai jam tada 
rūpėjo. Kai skirstė kaimus 
į viensėdžius, gavo jis tokį 
apšepusį žemės gabalą, kur 
vien tik kelmai, brūzgynai, 
laukinės, obelys ir nieko 
daugiau. Dirbamos nei ruo
želio, taigi ir galinėjus i jis 
tuose alksnynuose, apie vai
kų mokslą visai nekvaršin
damas sau galvos.

Šiame krašteį.kaip pats 
matai, buvo visai nesvarbu. 
Visokių čia jiems reikėjo, 
taigi visokių ir suvažiavo. 
Kad ir su mokslu ir dokta- 
ratais,bet kai to krašto kal
bos nežinai, jų gyvenimo 
būdo nepažįsti ir šnypšt 
brolau, beveik viskas eina 
aukštyn kojomis

Čia,kaip matai, mūsų gy
venimas, kaip ir antru kartu 
prasidėjo, visai neatsižvel
giant kas ką planavome, ar- 
norėjome būti jaunystės me
tais. (liekas tada nei ne
sapnavome, kad teks iškę- 
llautiį tolimas svetimas ša
lis, ko visai nesvajojome.

Aš tai daugiausiai vertinu 
gyvenimo mokyklą. Mano su
pratimu, ji yra pati svar
biausioji žmogaus gyvenime. 
Jokioje mokykloje, net ir 
universiteto suole neįsigysi 
tai, ką išmoksi ir rasi pa
čiame gyvenimo. Tik su
prantama negali per tą gy
venimą eiti užmerktomis 
akimis.

Mokykla taip, tau duos 
pradžią, bet jei po to nesi
mokiusi iš gyvenimo, jo ne
derinsi - viskas niekis,

Jei turėjai progos pasiek
ti aukštesnės pakopos, tai 
labai gražu, gera ir nau
dinga. Kas gi būtų, pagaliau, 
be mokslo žmonių, • be švie
suomenės . Bet, deja, ši lai
mė toli gražu ne visiems 
buvo skirta.

Dabar rimtai klausyk : gy
venimo' mokyklą nuo pra
džios iki galo esu baigęs . 
Man padiktuotus egzaminus 
net kelis kartus esu išlaikęs 
ir dar su aukščiausiais pa
žymiais. Tai šventa tiesa, 
kaip mane gyvą matai. Ne
sigailiu aš ją baigęs ir tuo 
tik didžiuojuos. Negillrik tu 
savo studijų iš paties gyve
nimo patirties, tai ko gi tas 
viskas verta. Būsi 'subala- 
mutintas", kaip reikiant nie- 

/kur nepcitapsi. Tai yra ma
no nuomonė ir manau, kad 
neapsirinku taip sakydamas. 
Turėjau progos visą tai per
gyventi, patirti, suprasti.

Vienuoliktasis Dievo įsa
kymas turėtų būti - nežiop- 
sok‘ Nors jo ir nėra, bet to 
laikydamasis užsibrėž - 
to tikslo pasieksi.

- Sakyk, ar aš atsakiau į 
paties klausimą ir ką pats 
man apie tai sakysi ?

-Žinai, kad pats man pa
tinki. Gerai nukalbi. Tikras 
pamokslininkas . A išklni kaip

samprotauji, turi neblo - 
gą vaizduotę ir mane kažkas 
taip ir traukia su pačiu pa
sikalbėti.

-Lietuvoje, nors dar jau
nas buvau, daug kas mane 
vadino "kaimo filosofu". Da
bar štai, tai nei negalėčiau 
tikrai pasakyti, koksai tas 
mano "mokslinis laipsnis" 
turėtų būti. Matai, jau ma
rios tolaiko praėjo Ir jau ne 
kaime, bet dideliame mieste 
gyvenu - baigė savo išve
džiojimus tas tipiškas lie
tuvis, tikras Gedimino gen
ties palikuonis.

USSU LIETUVIU NAMAI

Naujų Metų sutikime LN 
dalyvavo apie 370 lietuvių. 
Buvo duota skani vakarienė. 
Paminėtinas labai gražiai 
paruoštas skanių, šaltų už
kandžių bufetas. Vakaras 
praėjo tvarkingai Ir geroje 
nuotaikoje.

1977 m.pirmoje LN - po 
pietėje dalyvavo apie 220 
lietuvių. Svečiųknygoje pasi
rašė tik du asmenys: Laimė 
Kontautienė iš South Boston, 
JAV ir Aloyzas Rūta iš Cha- 
tam, Ont.

L N auditorius yra išsiun
tinėjęs laiškus Paskolos 
lakštų laikytojams,kad pasi
rašytų jų paskolos lakšto ba
lansą. Laiškas be paaiškini
mų, tai kaikam nelabai su
prantamas. Norintieji, užei
kite į raštinę arba sekmk- 
dlenio popietės metu prie 
dežuruojančlo, ir bus paaiš
kinta. Taip pat galite gauti 
informaciją darbo metu p.” s 
k.iygvedę Aldoną Dargytę-į 

—Byu-fskeviez tel. 533-9030.
Autoaikštės tų kaikurlems 

re monto darbams L N vis dar 
rėikia darbininkų. Už darbą 
bus gerai užmokami. Pas - 
klibėkite registruotis, nes 
greitai gali būti per vėlu.

Ignas Urbonas mano, LN 
palikęs pluoštą įvairių nuot
raukų ir negatyvų,kurios da
rytos kelionėje į Lietuvą ir 
Lietuvoje. Tie vaizdai jam 
yra graži® prisiminimas , 
o kitiems beverčiai. Kas to
kių nuotraukųpluoštą suradę 
ar kur nors rado pamestą, 
prašomi perduoti
nąms LN raštinėn arba 
Pensininkų Klubui.

Pereitoje popietėje daly
vavo apie 200 asmenų. Iš to
liau buvo mažai atvykęt.Sve- 
čtųknygoje pasirašė tik Alo
yzas Rūta’ ir Chatham ir 
Kęstutis Kablys iš Detrolt'a

LN vyrai savosus trinkime 
nutarė ruošti balių sausio 29 
d., 7 vai., į kurį ponios ir 
panaitės bus įleidžiamos ne- 
mokamal'.Šokiams ruošiama 
įdomi programa, apie kurią 
bus vėliau pranešta.

Biblioteka gavo iš Antano 
Diržio dovanų tris geras 
knygas. Biblioteka jam dė
koja’.

Konce -tinis fortepijonas - 
jau visas LNamų. Paskuti
nius, pe reitą savaitę liku
sius sąskaitoms apmokėti 
pinigus $50, -padovanojo Pr. 
Dovydaitis. Ačiū '.

Be bibliotekos, esančios 
IlI-me aukšte šalia Gedimino 
Pilies menės. Posėdžių 
kambaryje, I- ame aukšte 
veikia lietuviams laikraščių
skaitykla. Gaunami ne tik 
Kanados, bet Ir JAV lietu
viška spauda.Visus tuos lalk-

koks filosofas.

MOKA:
91/4% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planų
8% už spec, taupymo sąsk.

71/2% už taupymo s-tas
6% u* čekių s-tas (dep.)

IMA:

9’/a% už asm. paskolas

916% už mortgičius

AKTYVAI virš 14 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

ir 532-1149 M6P 1A6

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

• i

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
•

Vėl. 251-4864 arba 251-4025 ------  Namų tel. 277-0814

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

ABLHA'JzJA
WALTER DAUGINIS

Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 
Įvairių draudos bendrovių atstovybė

1613 Bloor St. W., Toronto, Orit. 
Tel. 533-1121, namų 249-2067

"V Bačėnas All Seasons Travel, b.d.
2224 DUNDAS STREET W , 
TORONTO, ONTARIO

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
pakeitimas ir renkama nauja 
Klubo valdyba. Nepakanka- 
mam nartų skaičiui susirin
kus. susirinkimas įvyks va 
landą vėliau, neatsižvelgiant, 
susirinkusių skaičiaus, Gedi
mi no P U les Menėje, '3 z.p. P;

Parama praneša,kad pe - 
raitą savaitę Paramos ba
lansas p-; rže.ngė Vlmil. dole
rių balansą.

Sausio 22 d. Prisikėlimo 
Parapijos salėje Maironio 
Mokyklos Tėvų Komitetas 
ruošia metinius šokius . 
Programoje šoks Gintaro 
ansamblis. Kviečiami visi 
lietuviai. Apli tai prašo

linksmai pasišokta, pasi-

pareigū- Pranešti LN nariams
Nario įnašus įmokėjo: Al .

Bričkas $1OO. Savickas V ,
ir Mikalauskas R.po $25, 
Janulevičius V. $ 20, Daily - 
daitė L., Makos a VI., Hux - 
hold R., Birštonas J, .Birš
tonas V. ir Birštonas B.po 
$ IO.
• VLIKo suvažiavime Wn- 
shington’e, D. C., iš Kanados 
dalyvavo J.R. Simanavičius , 
KLB p-kas, J.Vaičellūnas., 
Tautos Fondo Atstovybės 
Kanadoje p-kas, A. Firavi- 
čius, T.F.Toronto skyr. p- 
kas, Almis Kuolas, P.L.J. 
S-gos p-kas, Aug. Kuolas , 
L. Rezistencijos Santarvės 
atstovas. T . Fondo atstovai 
VLIKui įteikė $26.000 čekį 
kanadiečių lietuvių sudėtų 
aukų.

Suvažiavime iškilo reika
las leisti daugiau informa
cinių veikalų apie Lietuvą 
svetimomis kalbomis, atre - 
mlant komunistų ir dalies 
žydų kaltinimus lietuviųtau-

’ tai.

Toronte Naujųjų Me tų su
tikimas įvyko visose trijose 
salėse; Anapilio, Prisikė-

vaišinta, su artimaisiais 
draugais susitikta, laimės 
ilgų metų palinkėta, pasi
džiaugta laimėjimais.

Iškilmlngaiusiai buvo su - 
tikti Nauji Metai tai Lietu
vių Namuose, nes te n buvę 
daugiausia svečių.

• Laima Švegždaitė, tetsi- 
ninikė, buv.. KLB Toronto 
apyl. pirmininkė, kandida
tavusi į Ontario prov. Par
lamentą kaip leberalų atsto
vė, pasireiškusi ateitininkų 
veikloje, poetė, dirbanti On
tario prov. valdžioje, 1976 
metų pabaigoje yra paskirta 
į Ontario žmogaus teisių 
komis i ją.

Anksčiau Laima buvo la
bai veikli Toronto lietuviš
kajame gyvenime.

t
• Petras Misevičius,Prisi
kėlimo parapijos Spaudos 
Kiosko- Knygyno vedėjas , 
Loto Canada loterijoje pra
eitą mėnesį laimėjo šimtą 
tūkstančių dolerių. Bilietą 
pirko per Prisikėlimo para
pijos banką.

Laimingieji Mis? vičiai au
gina tris vaikus, ketvirtasis 
jau vedęs.

Mlsevičiai labai uoliai 
platina laikraščius, žurna
lus knygas ir savo darbo 
drožinius: kryželius ir kt . 
lietuviškus ma no dirbinius .

• Prisikėlimo parapijos L; 
K. Moterų d-ją gruodž o 12 d. 
suruošė savo metinę šventę. 
Su vėliava, tautiniais drabu
žiais pasipuošusios narės , 
dalyvavo pamaldose. O po to, 
parodų salėje buvo iškilmin
gas posėdis su seselės Ingės 
įdomia paskaita. Vėliau.vy-

-Pasirodo, kad mudu su- Koop.PARAMA.
slkalbame. Kaip matai ir Pensininkų Klubas sausio
pats panašiai galvoji. 30 d. , sekmadienį, šaukia

-Tikrai, tu esi toks tipiš- metinį visų narių susirtriki- 
kas lietuvis, taip įdomiai mą. Bus svarstomas įstatų

rašalus užsako ir apmoka limo Parapijos ir Lietuvių ko pietus, kavutė.
Namuose. I •

Visur visos vietos tarp • Kun. A. Žilinskas,llet.ė- 
300-450 svečių buvo užpll- vangelikų klebonas, gydėsi 
dytos. Buvo daug skanių Etobicoke ligoninėje, dr. L. 
valgių pagaminta ir gėrimų, Leknickienės priežiūroje.- 

ncpdiui i nen u « i i c t n v a



Winnipeg
Tautos šventes minėjimas

Rugsėjo 8- tos - Tautos 
Šventės minėjimas įvyko šv . 
Kazimiero lietuvių bažny
čioje, kurto Iniciatorių buvo 
lietuvių parapijos kelb.kun. 
J. Bertašlus.

Pamaldi} metu Lietuvos 
trispalvę laikė J. De me rėč
kas. Viduryje pamaldi} kle
bonas priėjęs paspaudė ran
ką, laikančiam Lietuvos 
trispalvę, kaipo mūsų tautos 
simbolį, giliai sujaudinda
mas dalyvavusius pamaldose.

Per pamokslą kleb.kun. J . 
Bertašlus priminė mirusius 
ir žuvusius kovotojus už 
Lietuvos laisvę Ir nepri
klausomybę. Pamokslo metu 
pažymėjo, kad kai kurie 
žmonės-organlzaclja-laikėsl 
pasyviai.

Salėje po pamaldų, deja, 
nieko nebuvo surengta šios 
šve ntės proga. . .

v-ba posėdžiavo. Papildo
mai buvo svarstyta Lietuvos 
Kariuomenės atkūrimo su
kakties minėjimas, nes val
dybos p-kas pas įsakė.prieš , 
bet kiti v-bos nariai nutarė, 
kad minėjimas turi įvykti, 
nes tam jau salė Išnuomuota. 
Tad v-bos nariai turėjo Ir 
programą paruošti.

J. De me rėčkas Iškėlė pa - 
siūlymą, kad būtų skiriama 
no>'s maža suma pinigų vie
tiniams laikraščiams pa
remti, bet ir šis klausimas 
liko neišgirstas , . .Bet gruo
džio 12 J. valdybos posėdyje, 
naujai iškėlus klausimą, nu
tarta "TŽ" ir "NL" pas įlįsti 
po $25. OO.

Kariuomenes šventės 
minei imas

Kariuomenės šventės ml - 
nėjlmas įvyko lapkričio 27 
d., šeštadienį,lietuvių para
pijos salėje. Minėjimą ati
darė v-bos p-kas. Prie gar
bės stalo buvo sukviesti sa
vanoriai- kūrėjai ir 1918-19

Pov. Liauk? vičius ir Vi.Ste
ponavičius. Pastarasis gra
žiai nušvietė karių drąsą ir 
kovų eigą mūsų tautai ke - 
llantls iš vcrgijos ir žen
giant į nepriklausomybę.

Užbaigai mok Br, Bujokie - 
nė paskaitė patrijotlnį e tlė- 
raštį iš kovų meto. Savano
riui- kūrėjui A.Molio svei
katai pašlijus, jo pagerbimu7 
gėlę nuvežė J. Demereckas 
ir K.Strfkaltls, kurte kartu, 
visų vardu, pasveikino gar
bingą kovų veteraną.

Programai užsibaigus,bu
vo atidarytas bufetas su val-
gials Ir gėrimais Ir grojo boję.

M. Mat.velčtko sterlo jung - 
tinė.

Rytojaus dieną, įvyko pa
maldos. kurias atlaikė kleb. 
kun. J. Be rtašius, tos dienos 
proga pasakydamas gražų 
pamokslą. Pamaldų metu, 
Lietuvos tautinę vėliavą lai
kė J. Demereckas Ir Pov. 
Liaukevičius. Buvo gražu, 
kai įpusėjus šv. mišioms, 
kun. J. Bertašlus pagerbė 
stovinčias prie trispalvės , 
paduodamas ranką. Tai pa
gerbimas Lietuvos trispal
vės ir kaipo mūsų tautos 
simbolio,-stovinčius sargy-

K. str.

KRONIKA

metų kovų dalyviai, kuriems 
mokytoja Br. Bujokienė prį-

KLB-nės Valdybos posėdis
1976 m. lapkričio 28 d.

tuojau po pamaldų šv.Kazi - segė po gyvą rožę. Kalbas 
mlero parapijos salėje KLB pasakė: Juozas Demereckas ,

IDĖJOS
J UMS BUS ĮDOMIOS IR 

N AUDI NGO S !

• Gyvybės apdrauda — pinigai grąžinami
• Pajamų apsaugojimas
« Morgičiu mokėjimas

Santaupos pensininkams
Vaikų išmokslinimas

• Verslo |.elno išlaikymas

Nuolr. R. Lukosevičiutes'

Leiskite paaiškinti, kaip pasinaudoti.

Tel.636-8235, 
Res366-9916.

Vvtas Ptašinskas, B.A.

StnLįfe
OFCANADA

TEL.: 694 1037

PLAZA FINA
MECANIQUE GENERALE - SERVICE DE FREINS 

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

TUNE-UP - TOWING
215 BOUL. HYMUS POINTE-CLAI RE

JUOZAS GRAŽYS 
Kailių siuvėjas 

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

(Storage)

ADRIANA JOČYTĖ
Prieš metus Pietų Ameri- 

koje įvykęs III Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresas , 
subūrė iš visų kraštų a tvy
kusią iše įvijos jaunąją kartą. 
Seniai sapnuotos svajonės 
tapo tikrove, jaunimas už
vertė kitą (savo ve Udos 1 apą , 
vadovų e ilėse pas įrodė dau - 
gybė naujų veidų, skirtinį:.' 
asmenys pasireiškė į” viso
kiose jaunimo veiklos srity
se. . . —«-

//s.zam.ia’i.
(Mike Rutkauskas )

GREEN WARE GLAZES FIRING Kilns

477-G Delmar Ave..

Pointe Claire. P.O. H9R 4A5

TEL. 605-0370

Ypatingai visus sužavėjo 
lietuviškos dainos jauna so
listė- Adriana Jočytė iš Ar
gentinos. Jau 8 metai dai
nuojanti ne tik lietuvių, bet 
ir argentiniečių tarpe, Ad
riana, palydima savo gitaros 
tonų, Urugvajaus talentų va
kare ir Brazilijoje kongreso 
uždarymo proga,t Ikrai pasi
rodė esanti žvaigždė.

PasaulioLietuvių Jaunimo 
Sąjunga pasikvietė Adrianą į 
Siaurės Ameriką koncer
tams. Ji išbus bevelk du 
mėnesius/s austo ir vasario/, 
kurių metu aplankys Detroite^ 
Nct Yorko, Toronto, Hamil
tono, Čikagos, Londono, Cle- 
velando, Tillsonburgo ir 
Montreallolietuvių kolonijas.

Remdami PLJS tikslus U 
darbus, bet didžiuodamiesi 
jauna, trečios kartos lietu
vaite, nepralelskime jos 
koncerto savo mieste.

MARATONAS-KONCERTAS- 
BALIUS

1975 m., spalio mėn.j.Mont- 
realio jaunimas buvo, suor
ganizavęs šokių maratoną . 
Jo pelnas buvo paskirtas III 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui. Kadangi buvo la
bai pavykęs, šiais metais 
taip pat įvyks šokių mara
tonas,kuris rems Montrealio 
Lietuvių Šeštadieninę Mo
kyklą.

Ta proga organizuojamas 
Adrianos Jočytės koncertas , 
vyno ir sūrių vakarienė, lo - 
tertja, baras ir šokiai.

6J96 Bannantvne Ave. VercLun, Montreal. "Tel. 76Z-6183

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P. Q.
Įvairi industrine ir komercine statyba ir dažymas. Darbas 
otl i ek amas sąžiningai ir arieinamomi s k ainomi s.
— tel. 366-6237/3896

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle. - Tel. 3 66-7281

0 ATLIEKAME AUTOMOBILIU IŠORĖS (Body) TAISYMO 
IR DAŽYMO, BEI KITUS MECHANINIUS DARBUS.

(Lietuviams duodame spec i ai i nuolaida)

• APTARNAUJAME GAZOLINO IR ALYVOS 
PRODUKTAIS.

Savininkai V. Susinskas & Son tel..389 -057 1.

PAMINKLŲ GAMYBA
- MONUMENTS MANUFACTURER 

TODORO & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. H1N 1C9 • Tel. 255-4076

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy

Mūsų Kredito Unijos nariui 
A t A 

ALEKSANDRUI LAPINUI 
mirus, jo žmonai Vandai, sūnums Zigmui, Rimui, Kęstučiui 
ir jų. šeimoms nuoširdžią, užuojautų reiškia — 

Montrealio Lietuviu_Kredito 
Unijos “Lito” Valdyba

Vasario 26 susitiksimą 
visi AV narnpijos salėje

Sekime spaudoje tolimes - 
nius pranešimus, rl. 
ŠEŠTAME NINĖ MOKYKLA

RAUDONOJO ARKLIO
VASARA,

Eduardo Cinzo romanas, 
kaip žinom?, gavo Lietuvių 
Akademinio Sambūrio Vinco

GUY 
RICHARD 
ROOFER------ COU VREUR

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

*Rlchardl, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. Darba atlieka sąžiningai 
Ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote 

364-1470 $

1977.I. 19

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

NIEKO nekainuojantis ir greitas 
PRISTATYMAS

VEIKIANTI PAŠTO ĮSTAIGA

7576 CENTRALE - LASALLE - 365-0770

Jettė & Frėre Lt ė e
Viskas moderniems namams 1 

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

Plumbing Heating kontroktori us.

140-2e AVENUE 
366-0330 LASALLE,

Prasidėjus naujam mokslo 
semestrui, nuo sausio mėn. 
pradžios ateina dirbti su 
mūsų valkais Aušra Bar
šauskienė.
• [nž. Jurgis Šablauskas, jau 
eilę matų atitekąs įvairius 
darbus ce nt r i n ė je A m? ■' ik oje, 
praleido kelias savaites 
Montrealyje ir savo gyven
vietėje Deux Montagnes, ne - 
toli Montrealio. Netrūkus vėl 
išvyksta, šį kartą uosto dar - 
bų priežiūrai,! Surinam, N . 
Gvinėjoj.
• Medikas Studentas Algir- 
dcisAdomonis keletą mėnesių 
dirbo Bostone ligoninėje. Da
bar vėl tęsia mokslą ir ligo
ninėse praktjtką Montrealyje.

Krėvės premiją 1976 m. Iš - 
kilmingo premijos įteikimo 
rot tu dalis svečių įsigijo šią 
orlgtnaliąknygą su autoriaus 
parašu. Pritrūkus knygų, bu
vo kreiptasi įletdyklą ir da
bar gautos papildomai dar 7 
knygos su autoriaus parašu . 
Suinteresuoti, kreipkitės pas 
Henriką Nagį, tel. 277-7868.

• Sausio 27 d. sueina 50 m. 
nuo Dievo Tarno Arkivysku
po Jurgio Matulaičio/Ne kalt'. 
Pradėt. M. Marijos Seserų 
Įsteigėjo/ mirties.

Si sukaktis bus atžymėta 
sausio 30 d. AV parapijos 
salėje tuojau po sumos . Bus 
rodomos skaidrių iliustraci
jos iš Šv. Rašto vietovių Ir

* Andrius Jonynas, Monikos 
ir Vyt. A .Jonynų sūnus,
2 metus gavęs Loyola Bac- 
calai-’-nat of Commerce, at
liko dviejų metų praktikos! 
darbus MacGillivray Co. , 
kur Ir toliau dirba. Neseniai 
Išlaikė McGill U-te Board 
Egzaminus, gaudamas Char
tered Accountant laipsnį.

Malonu žinoti,kad turime 
dar vieną jauną lietuvį pro
fesionalą, ir linkime jam 
geriausios sėkmės.

Andrius Jonynas

T EL. 575- 8971.

M. PHILIPPE IZZI 
Prop.

SKAMBINKITE -

Seselės O. Mlkailaitės pas
kaita "Sus įtikimas su Dievu".
• J. Moz.iraičio Seime prieš 
Kalėdas vieno še štadiento vn-i 
karąŠv.Kazimiero bažnyčio
je suruošėpamaldas užpaskiir1 
nlais metais mirusius savo 
artimuosius, ypač tėvą Šimė
ną Mozuraitį. Po pamaldų sa
lėje buvo gražios vaišės ke - 
Horns dešimtims dalyvių.
• Švenčių metu buvo išvykę į 
■Floridą Grelbų šeima. Benls 
su žmona Nancy, motina IrRa 
zalija važiavo mašina, o bro- 
zallja Spelclene važiavo auto-- 
mašlna, o brolis Kėnis su jų 
valkais skrido lėktuvu.

• K. Butkienė, sol. G. Cap- 
kauskinės mama, jau kuris 
laikas žiemą leidžia Florido
je, kai daugelis po švenčių 
jau sugrįžo į gana šaltą Mon
treal}.

• Praeitą sekmadienį Auš
ros Vartų parapiją turėjo su
sirinkimą. Daririktl 2 nauji 
komiteto nariai: J. Zabie - 
llauskas ir A. Jankus. /b. d./

oni^ 3

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS

< ĮVAIRIOS PROGOS

Skubiai 
išvalome, 
paimame, 

pristatome 

365-7146
nettoyeurs cleaners

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

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

Mechanizuotas rotų ir kitų dalių reguliavimas. Išorės (Body) taisymas ir 
•iofymos naujame garaže ir moderniomis priemonėmis. Kreipkitės - 
De.L a Verendrye , pre Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psl.
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NL REIKALAI
Akcijų-šėru reikalai; 1976 ir- dar nebuvo paskelb 

Spaudos B-vės akcljų-šė- tl islSlte akcljas §fe akclnln - 
rų platinimas buvo silpno- kal: Marijonas Juodis Iš Ha - 
kas, bet visgi už parduotą n’llto"o n«Pirk° 2 ;lkc- Prt2 
1-976 metais šėrų kapitalą turėtų 5 akcl^; Vtda Adomo- 
buvo- galima uždėti naujai nytė IšMontreallo įsigijo pl- 
stogą redakcijos namo patai- mąstąs 2 akcijas. Ji yra ener- 
poirs. glnga lietuvaitė netik 11? tuvlš-

Akcijų kapitalo stengiamės koje veikloje, bet irkanadiš- 
nanaudo'T bėgamiems admlnlfko gyvenimo aplinkoje. Ji ne 
tractjos reikalams, kaip, kačkartą buvo atrinkta Iš dč.uge- 
yra buvę praeityje. Bet dar Ho mergaičių atstovauti mon- 
jo reikėtų Ir prie namo tšorl-trealletes. Ji buvo pareigūnė 
nlo remonto. Be to, ir latk - ir Olimpiadoje; Pr. Bastys iš 
raščlul paruošti mode rnesrflų Toronto įsigijo 2 ako. prie tu- 
prlemonlų, bent rinkimui Ir rėtų 3 akcijų; P. Jaunius iš 
antraščių paruošimui. Todėl Weston, Ont. įsigijo 2 akcl- 
ir šiais metais prašomi kas jas prie turėtų 2-jų; Aug.Kal- 
gallte finansiškai padėti įsi - valtis Iš Verdun, besiekiąs j- 
gyjant akcijų, kurtųkalna tik sigyti kiek leidžiama, įsigijo 
po $1O. Jų galima įsigyti iki šeštąją, akciją.
50 skaičiaus. Ir šiems akcl - Buvo skelbta parduotų akci
ninkams bus siuntinėjamas jų už $8, 830. Suslomls škel- 
latkraštls veltui. Taipgi, jie btamomls parduota už >8, 900. 
turės atitinkamą dalį bendro- Dėkojame plrkusiems akcl- 
vės nekilnojamam? ir kitame jas ir laukiam? atsiliepiant 
turte. daugiau. NI,.
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Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 

t mokesčiu. 

į 
I

Šeimos portretai Lito Nariams
Lito nariai galės pasida

ryti savo šeimų foto portre
tus veltui. Tuo reikalu vi
siems jau buvo išsiuntinėta 
trumpa informacija su Ka
lėdiniu Lito biuleteniu. Be
lieka tik užsirašyti į eilę, 
kadangi fotografavimas Is tu
ri būti atliktas vienos sa
vaitės bėgyje. Viena port
reto kopija s x IO colių dy
džio bus duodama veltui, o

Dr. J MaliŠka
Dantų gydytojas

— • —
244() rue Ste-Catherine Ouest

Suita 600

Tel: 866-8235, namų 488 - 8528

DR. V. GIR1ŪNIENK 
Dantų gydytoja

5330 L*A 3so“P’ion Buvo. 

Montreal,

Tel. 255-3536

naujom skaitytojui | 
tik už $5.00 metams 1 i

'Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas) 
_____________________' I

________________________ _ _ i 
už papildomas kopijas arba 
mažesnio for mato portretus, 
kas jų norės, teks apsimo
kėti patiems. Užsakymus 
bus galima įteikti maždaug 
po mėnesio laiko,atsUmnnt 
pirmąją portreto kopiją.

Patartina Lito ■ nariams 
nenutęsti užrašymo laiko 
fotografuotis, ypač tiems, 
kurie dirba ir bet kuriuo 
laiku atvykti negali. Seimą 
suprantamas kiekvienas sa- 
vystoviai gyvenąs Lito na
rys. Portretų pavyzdžiai 
yra išstatyti abiejuose Lito 
skyriuose.

Fotografavimas bus at
liekamas profesionalų foto
grafų vasario mėn. 15 ir 19 
dienų laikotarpyje. Nekalto 
Prasidėjimo Seselių salėje 
nuo 3 iki 8 vai. vakaro šio
kiomis dienomis ir nuo 1O 
iki 5 vai. šeštadienį. Užsl-

DR. A. O. JAUGELIENė 
Dantų gydytoja

1410 GUY STREET 
SUITE 11-12 

MONTREAL P-Q.
Tel. 932- 6662; namH 737- 968 1.

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

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

PHARMACIENS PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON 
PHARMACIENS
Ou vert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open, 
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m. 
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery 
Skubus ir nek ainuoj anti s p ri statym as 

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

366-9742

■“ k
ADVOKATAS

R-J- Išganaitis, ba, bcl

216 St. Paul W., Montreal, P-Q-
Tel: 288-6316, namų -658-5513

NOTARAS

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

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

I, 
—i-

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A^ B.C.L.
768 Notre Dame Street EejSuite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064

rašyti Lite į eilę fotogra
fuotis, tel. 766-5827.

"Litas" paaugo 10%
Litas 1977 metus pradėjo 

su $ 6, 211, 064.67 ir užbai
gė su $ 6, 848.092.07 ba - 
lansu, taigi metų bėgyje pa
didėjo $ 637,027.40 arba 
10.2%. Iž76metų pelnas 
$16,111; 1975 metų buvo 
$ 7,773.96. PrR
• Kostas Andriuškevičius po 
gerai pavykus los rankos o- 
pe racijos išėjo iš ligoninės 
ir sveiksta namuose.
• Zigmas Barysas,parmuš- 
tas automobilio, susilaužė 
koją; dabar sveiksta na
muose .

L.K.Mindaugo šaulių kuopos pirm: V. Bašinskas ir š. P. Tekutienė
per-kuopos 20-cio minėįima,. priima iš torontiškiu šaulių moterų 
VI, Putvio kuopos dovana — Mindaugo paveikslo. , .. ..6 ^Nuotr. R. Siauciulio.

( MONTREAL WEST

LEONAS GURECXAS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astre

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

• NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI

© MŪSŲ TH»MA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS !

Soles Monoger 
(Lietuvis atstovas) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
-Manageriu

LEO GUREKAS___________/na/ montrea! west
11 WESTM!NSTER SOUTH

ĮAt the.ena of Sherbrooke Si'eet West)

automobile

489-5391

JO1S[AS&,COTECI^EALTIES
5159 DE MAISONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAITIS
VISAKERIGPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS 

 Tel: 482-0772. namų 366-7041 

D Royal Trust ®
Atstovas J. Skučas, 

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

PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 
PIRKIME - PARDAVIME

( Specialybė — sklypai ir žeme )

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

D.N. BĄLTRUKONIS
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West, Suite 305
Tel: 273-9181 - 2-3, Res. 737■ 0844.

Montreal, Q ue.

^mii^

llįįį
< till IVd'*

Foto M.L.S.
Sistema.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 

TEL.727-3120 Namų 376-3781
Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKEL IGNAS, B.A. C.S.C., IB.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

o ŽV3 jotojų-Medžiotojų Klu
bas Nida rengia sezono už
darymo bailų vasario mėn .
12 d. ,AV parapijos salėje.

Programoj?; ĮSudburlo

f m jetūkas:Danguolė ir Eri
kas Rotkiai ir Gediminas 
Rę meikis, Gintaro ’ Tautinių 
Šoklų grupė. vadovaujama 
Rasos Lukoševielutės. A.M.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO 
KOOPERATYVAS

999 College Street, } 53 j _340Q
TORONTO, Ont. M6H 1A8

AKTYVAI - virs
MOKA UŽ:
term, indėlius 2 metų. , .954% 
term, jndėl ius 1 metų. ., 9 % 
pensijų ir namų s-tas.. 9 % 
taųoomgsias s-tas. .... 7/i% 
čekių-depozitų s-tas. . .6 %

10 milijonu
DUODA PASKOLAS: 
asmenines... ........... 9'/z %
nekiln turto.. ... .954%
i n vestaci nes.. ,,.,,.11%

Nemokamo visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį čekių ir 
taupomose sąskaitose iki $2000, asmeninių_ paskolu Ir invalidumo 
atvejais — iki $ 10-000. Nemokamas čekių_ir sąskaitų patarnavimas. 
Mūsų tikslas — ne PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais ir antradieniais nuo 10 iki 3v.p.p,, 
trečiadieniais — uždaryta, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 v. 
iki 8 v. pp», šeštadieniais nuo 9 iki iv.p.p., sekmadieniais nuo 9.30 v. 
iki Iv.p.p.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

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

LEFEBVRE & ROBERT I
W AA1fUBL£MfNT - FURNITURE p—1 £

PARDAVIMAS 11(0^

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

e Dideliu pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CEMTRALE ::r 4e AVENUE 363-3887

7843 eRHTHALU 368-1282 (DECORATION) |

Alontrealio Lietuviu Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL.,QUE-H4E 2A8, 

Telefonas: 766 5827

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 nedirbami 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines 11.0%
Taupomąsias s-tas S.25% Njekiln. turto 10.75%
Termin. ind. 1 metams 9.5% Čekių kredito 12.0%
Termin. ind. 2 metams 9.75% Investacines nuo 11.0%
Temiin. ind. 3 metams 10.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas. už paskolos sumą.

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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