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SAVAITINIU (VYKIU
APŽVALGA
ŽADA PERŽIŪRĖTI
BILL I
Premjeras Rene Levesque
sekmadienį CKAC radio paš
nekesyje sakė, kad numatomi
"didesni" pakeitimai kalbos
įstatyme.
Pakeitimai būsią "pag'rln dlnlal" ir ypač bus atkrei
piamas dėmesys į teisių ga rant t j as Ir bendrai "atsi
trauktam nuo to, kas galėjo
būti kraštutlnlškal biurokra
tiška įstatyme Bill 1".
Šeštadienį CJAD radio pa
sikalbėjime premjeras atsa
kė, kad visi anglų praneši
mai- spaudos Ir radio- jog
didelis skaičius anglofonų
apleidžia provinciją-yra ne
kas kita, kaip "sufalslftkuo tas . šlamštas". . . Aš jokio
supratimo
neturiu
apie
kraustlnėjlmąsl
angliškai
kalbančių kvebeklečlų. . . Iš
etiškos pusės žiūrint, tai ne
žinių perdavimas, bet pap
rastas faktų Iškraipymas"
/Kad jis pats būtų pasižiū
rėjęs į statist įkas, -nepasa k ė/.
Levesque pasisakė,kad jis
būtų -nusiminęs"; jei anglofo nal toklij neteisingų žinių
paveikti, skubėtų kraustytis
Iš provincijos.
. Premjeras kritikavo Ir
anglų kalbos spaudą,radio ir
televiziją už Quebec’© vy
riausybės vaizdavimą, ypač
už nuolatinį pabrėžimą, kad
"PO, daro taip, PQ daro ki
taip". Provincinė vyriausy
bė, sako jis, buvo Išrinkta
demokratiškai, ir ji stengia
si visomis jėgomis
atlikti
sąžiningai savo darbą.
Jis kritikuoja neigiamybių
perdėtą, jo nuomone, Iškeli mą. Pav. Ontario provinci
joje per paskutinius 2-3 mė
nesius nustojo darbo apie
2.000 žmonių, bet niekas
dėl to nerašo didelių antraš
čių, nes Ontario yra labai
konservatyvi provincija.
"Dabartinis
ekonominis
nuosmukis paliečia bendrai
visą kraštą Ir aš noriu pa brėžti, kad dėl to pagrindinai
yra atsakinga viena partija federalinė vyriausybė", tvir
tino Quebec’© premjeras.

10 METŲ NUO EXPO/67
Šią vasarą sueina 1O metų
nuo Expo 67 parodos atida
rymo.
Ta proga Place des Na
tions buvo susirinkę daugu
ma tų, kurie tą vasarą dirbo
Ir melancholiškai nusiteiku
sios publikos. Prie jų ne
kokios nuotaikos prisidėjo
šaltas ir lietingas oras. Be
to, prieš dešimt metiį žmo nlų nuotaika buvo optimis
tiška, kanadiečiai gyveno pa
sididžiavimo Ir vieningumo
jausmu, įvykdę tokį nepap
rastą, puikiai pavykusį pro
jektą.
Po lO-les metų dabar jau
yra visai kitokia situacija.
Visi žymieji ceremonijų
kalbėtojai ragino tą gerą ir
draugišką nuotaiką atgaivin
ti.

PREKYBA PLĖSIS SU
PRANCŪZIJA
Bernard Landry, Ekono
minio Ugdymo Mlnlsterls ,
sakosi, šios provincijos eko
nominiai ryšiai su Prancū
zija turi būti tiek pat gerai
išbalansuoti, kaip dabartiniai
kultūriniai ryšiai.
Dabar prekyba tarp pro
vincijos ir Prancūzijos yra
nereikšminga, palyginus ją
su Anglija Ir Vokietija.

SIAUBAS VYKSTA
UGANDOJE

Buvęs Ugandos Teisingu
mo Mlnlsterls Lule pabėgo
su žmona ir 7-lals valkais į
Kenya prieš du mėnesius .
Dabar su šeima gyvenaAnglljoje, ir Londono Dally Mir
ror bei Independant Televi
sion News paskelbė ir pat
virtino, kad:
"ugandIečiai, kurie pajuo
kavo , Izraelitams užėmus
Entebee aerodromą,kad Iš
gelbėtų savo įkaltus-buvo
Amln’o įsakymu suimti/apie
300 žmonių/, Iš jų bent 50
sušaudyti. Baimė sunkiasi į
kiekvieną Ugandos kampelį .
Niekas nėra tikras dėlAmln’
o ir jo žudikų gaujos kapryzų. Žudymai prasidėjo 1971
m. ,kal Amln’as
atėjo; į
valdžią.
Užbaigus "susi
tvarkyti" su paskutinėms re
zistencijos grupėms- vietoj
to, kad žudymai sustotų-pasldarė dar blogiau.
Lule negalvoja, kad Amln’
as yra nesveiko proto, nes
jis puikiausiai žino,ką daro.
Paskutiniu metu dingo be
žinios Ugandoje
Kanados
žurnalistas Gerald Utting.
Du diplomatai Išvyko į
Kampalą prisidėti prie jo
Ieškojimo.

BENDRUOMENYBĖS Hm.
TAUTOS FONDO NARIU
, 1977 gegužės 28 New Yorko Kultūros Židinyje įvyko
metinis Tautos Fondo narių
sy suvažiavimas.Jįatldarė Ir
jam pirmininkavo prel. J.
Balkonas.
Tautos Fondo nariais yra
visi, kurie pastaraisiais me
tais yra davę Fondui 1OO ar
daugiau dolerių. T F pagrin
dinis tikslas- organizuoti lė
šas VLIKo darbams finan
suoti.
Suvažiavimas
pradėtas
malda Ir Lietuvos himnu. Išklausyti sveikinimai: Lietu
vos atstovo JAV dr.S. Bačklo, Lietuvos
generalini^
konsulo New Yorke A.Simu
čio, VLIKo valdybos p- ko
dr. J. K. Valiūno, Kanados
aukotojų vardu- J.Valčeliūno, Tautos Fondo atstovybės
Didž. Britanijoj-J. Vilčins
ko, T F atstovybės Australl joj/telegrama/, JAV LB vbos plrm-ko A.Gečlo Ir
ALTos sekretoriaus kun. A.
Stašlo.
Išklausyti veiklos prane
šimai TF tarybos pirm- ko
prel. J.Balkūno, kuris yra

ETIOPIJOJ ŽUDYMAI

Apie 30. OOO etiopų buvo
nužudyti arba patalpinti į
kalėjimus nuo to laiko, kai
marksistų mllltarlnė valdžia
prieš tris metus pradėjo
valdyti kraštąpranešė
Blsrat, buvęs gen. sekreto
rius Mokytojų Sąjungos Eti
opijoje. Nužudytųjųtarpe yra apie 500 mokytojų. Ir 2.
OOO studentų. "Marksistų
vyriausybė yra apakinta ne
apykantos kritiškam galvo
jimui, ypač nusistačius prieš
universitetų ir
mokyklų
žmones",patvirtino Blsrat.

SUVAŽIAVIMAS
ėmęsis Iniciatyvos suorga
nizuoti 500 pastovių kasme
tinių po 1OO dol. aukotojų
Tautos Fondui, valdybos pir
mininko I. Gašli tūno, Iždinin
ko V.Kulpos, sekretorės R .
Šidlauskienės, kontrolės Ko
misijos- A. Vaksello,Kana
dos TF atstovybės-J. Vaičellūno Ir Toronto T F atstovy
bės pirmininko A. Flravlčlauš. Paaiškėjo,kad praei
tais metais T F turėjo 216
aukotojų, kurie davė nema
žiau 1OO dolerių.
Tautos Fondas didžiai ver
tina klekvleną-mažą ir dlde lę auką Lietuvos laisvinimo
reikalams.
Lietuvos
laisvinimo finansinės
paramos šeimą suda
ro visi auk o t o j a l. KiekVienas laisvasis lietuvis tu retų būti šios šeimos narys .
Praeitais metais TF gavo
pajamų: Iš Kanados lietuvių
26.000 dolerių, Iš JAV lie
tuvių 23.418, Iš Australijos
lietuvių 3.111, Iš VLIKą su
darančių grupių 1.400. Iš
viso * praeitais metais į TF
suplaukė 58.689 doleriai.
Iš VLIKo vardu A. Vedec ko pranešimo paaiškėjo,kad
VLIKo valdyba nepajėgė įvykdytl praeitiems metams
numatytos sąmatos, nes ne
visi numatyti leidiniai tais
metais spėti paruošti spau
dai ir Išleisti, tačiau,esą,
šių metų sąmatą VLIKo v-ba
gal net turės prašyti VLIKo
tarybos papildyti, nes sąma
ta gali būti perviršyta.
Be pastovių šešiomis kal
bomis Eltos Informacijų lei
dimo,jau yra Išleista Joseph
Boley parašyta knygelė apie
Romą Kalantą, rašomi trys
leidiniai apie Lietuvą anglų
Kalba, finansuojamas radijo
žinių paruošimas Ir perdavi

mas į Lietuvą, artimai bend dui, suvažiavimas pakilia
radarbiaujama su Pasaulio nuotaika garbės pirmininku’
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, Išrinko prel. J. Balkūną Ir
jos kraštų padaliniais ir re garbės narlu-Petrą Mlnkūna
miama
jaunimo
politinė Suvažiavimas su pagarba
veikla. Su kitais veiksniais minėjo nuolatinius T F auko finansuojama Lietuvių Žmo tojus ir pasišventusius aukų
gaus Teisių Komisijos dar rinkėjus. /Elta/.
bas, remiamas Lietuvos Ka PABALTIEČIŲ ŽYGIO UŽ
talikų Bažnyčios Kronikos
ŽMOGAUS TEISES
leidimas. Kovo mėnesį pra DE MONST RA CIJ OS
dėjo veikti Lithuanian Infor
Demonstracijos įvyks 1977
mation Service, anglų kalba m. rugsėjo 24 dieną, Wa
skubiomis žiniomis angliš shington D. C. , nuo 12:00 Iki
kąjį pasaulį Informuoti. Iš
3:00 vai. p. p., Lincoln Me
viso šiems metams VLIKo
mo r lai. P rezidentas Carter’
taryba yra patvirtinusi 67.
Is yra kviečiamas kalbėti a500 dolerių sąmatą.
pie Žmogaus Teises.
Dėl to suprantamas
Egzekutyvlnlo darbo ko
prel. J.Balkūno,TF valdybos,
miteto iki šiol atlikti darbai:
atstovybėms vado vau j an A/ Spausdinami Ir tuoj bus
člų Ir Išeivijos lie Išsiuntinėti kolonijoms pla
tuvių
susirūpinimas katai
1977 finansinės aukos B/ Egzel. darbo komiteto
šelmon s ute Ikt I v ts u s narys 1977 buržėllo 12 d.pa
Lietuvos nepriklau
darė pranešimą apie de
somybės
Ir
tautos monstracijas JAV LJS Tary
laisvės
siekiančius bos suvažiavime Phlladel lietuvius.
phljoje.
Suvažlaylmas Išklausė TF
Jaunimas Iš Rochester’lo,
juridinės patarėjos palikimų New York’o, Philadelphia ir
reikalam dr. Elenos Armo Cleveland’© pažadėjo įsteig
nlenės pranešimą. Sakoma, ti vietinius komitetus,kurie
kadkasmet okupantas organizuos
susisiekimo
pagrobia šimtus tūks priemones T žinių telkimą Ir
tančių
santaupų
Iš
1.1.
lietuvių,kai nepalieka C/ 1977 birželio 19 d. Cle 
testamentų arba kai tes- veland*© egzekutyvlnlo darbo
tamental
netinkamai komiteto narys, JAV lietuvių
surašyti, nes vietos bendruomenės tarybos suva
advokatai
nežino žiavime kalbėjo apie de
specifinių
okupanto monstracijas
kėslų.
D/ 1977 birželio 28 d. įvyko
Tikimasi, kad dr. Armo- egzekutyvlnlo darbo komlte nlenės įspėjamieji paaiški to posėdis Southfield Michi
nimai galės pasirodyti Eltos gan Kultūros Centre.
Informacijose.
Tikimės, kad demonstra
Tautos Fondo suvažiavimą cijose dalyvaus 2. OOO lietu
baigiant, Išrinkta T F Taryba: vių, latvių ir estų.
K. Jankūnas, L Gaslllūnas, J .
Pabaltlečlų Žygis Už
Giedraitis, A. Ftravlčlus, J .
Žmogaus Teises
Valčellūnas, J. Valaitis, A .
Egzek.Darbo Komitetas
Vedeckas, R. Šidlauskienė, su
teise kooptuoti dar vieną na
TAUTINIŲ ŠOKIŲ KURSAI
rį/iš viso devyni asmenys/ . Lietuvių Tautinių Šo
Už dvidešimt vie nerių me ktų Instituto organizuo
tų vadovavimą Tautos Fon jami tautinių šoklų kursai
įvyks š.m. rugpjūčio 21-28
dienomis Dainavoje, 15100
AUSTIN RD.MANCHESTER,
Mich. 48158.
Žinodami gan didelį trū
kumą šoklų mokytojų,kvie 
čiame jaunimą, ne jaunesnius
kaip 17 m. amžiaus, pasi
naudoti proga Ir atvykti į
kursus. Kursij mokestis sa
vaitei vienam asmeniui 70
dolerių,kitiems suaugusiems
tos pačios šeimos nariams
po 35 dol., o valkams lkll2
metų- 20 dol. Užsimokama
atvykus į kursus. Registruo
tis iki š. m. liepos 15 d. ad
resu:
Jadvyga Matulaitienė
188 Logan str., Brooklyn ,
N. Y. 11208, tel. 212/235-6453.
• Dall. Antanas
Ta
mošaitis, š. m. rugpjūčio
27 d. skaitys paskaitą- Lie
tuvių Tautiniai Drabužiai Tautinių
Šoklų
Mokytojų
Kursuose, Dainavoje.
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Ar ištesesim?
"Jūs, kurie Išliksite,
skelbkite laisvajam pasau
liui, kad mes likusieji ko
vojame, kartais Ir miršta
me, tik dėl to, kad mylime
savąjį žodį, savąjį kraštą Ir
siekiame jam laisvės".
Tai žodžiai Iš už geleži
nės uždangos ten likusiųjų
ir didelę viltį dedančių į
mus, laisvuosius. Dar karo
audroms siaučiant, visa lais
voji Išeivijos spauda išgir
do, suprato, jungėsi ir ne
mažą tikslo dalį atsiekė.
Prieš 36 metus šį šauksmą
Išgirdo ir Kanadoje gyve
nantieji vyresniosios kartos
broliai. Jų pastangomis čia
pasirodė pirmasis Kanado
je
laikraštis, pasivadinęs
"Nepriklausoma Lietuva".
Vėliau, į s I j u n g u s naujles le ms, laikraštis augo, stlp rėjo,plėtėsi. Kad užtikrintų
pastovesnę padėtį, prieš 28
metus buvo įsteigta laik
raščiui leisti bendrovė.
Bėgo metai, keitėsi re
daktoriai, keitėsi bendrovė
je dirbantieji žmonės, kei
tėsi laikraščio formatas, tik
nesikeitė gana dažnas krei
pimasis į skaitytojus, pra
šant finansinės paramos. Jei
laikraštis netrukus švęs 40
metų egzistencijos sukaktį,
tai nuopelnai priklauso ne

kuriam asmeniui, ar val
dybai, bet visiems, kurie
vienokiu ar kitokiu būdu Iš
tiesė pagalbos ranką.
Ir šiais metais, birželio
12 dieną, įvyko NL B-vės
valdomųjų organų rinkimai
Iš vardų matome, kad dl džląja dalimi grįžo seniau
dirbusieji Ir praktikos tu
rintieji žmonės. Jie tampa
atsakomlngl už laikraščio
pasekmes ar nesėkmes. Nė
ra ir nebuvo dar Idealo, kur
darbai būtų atlikti be pa
klaidų. Netenka tikėtis ir
čia. O tektų įsisąmoninti,
kad joks visuomeninis dar
bas nėra įmanomas,jei jam
nesusidaro atatinkamas už
nugaris pritarėjų. Ir čia, ši
keletos žmonių valdyba, ne
pajėgtų atlikti savo paskir
ties, jei nesusidarytų prita
rėjų, skaitytojų, šėrįninku,
rėmėjų ir pozityvios kriti
kos kėlėjų. O tokiais esame
visi. Visi, kam pasisekė
viską palikus pasitraukti,
Ištrūkti, Išbėgti. Todėl visų
mūsų pareiga Išgirsti aną,
nors vis daugiau ir daugiau
slopinamą šauksmą: "Jūs,
kurie
Išliksite, skelbkite
laisvajam pasauliui. .. "
L. Girinis-Norvaiša
I- vlcep-kas visuomeniniams
reikalams

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Plrmą kartą mūsų Nepri traukusį virš 2000 žmonių
klausomybės šventė buvo prie Sydney Town Hall. Kal
paminėta Australijos Fede- bas pasakė federalinės opo
rallnlame parlamente. Kovo zicijos vadas G. Whitlam,
22 dieną Vakarų Australijos NSW valstijos švietimo mlatstovas John Martyr pasakė nlsterls Bedford ir opozlcl Ilgoką kalbą atstovų rūmuo jos - E. WUlls. Švietimo
se, paminėdamas Vasario mlnlsterls pažadėjo, tarp ki
16 - ją. Jis sakė dalyvavęs tų, įvesti lietuvių kalbos mo
Perthe lietuvių ruoštame kymą- į NSW mokyklų pro
Vasario 16 minėjime ir tais gramą.
Lietuvių dalyvavimą susi
žmonėmis buvo sužavėtas.
rinkime
organlzavoALB
J. Martyr nurodė svarbes
nius Lietuvos Istorinius įvy Sydnėjaus Apylinkės valdy
kius ir pažymėjo, kad lie ba.
Balandžio menėsį Austra
tuviai laisvajame pasaulyje
lijoje
vyko tarptautinė par
yra gerai organizuoti. Jų
lamentarų
konferenciją ,
centras esąs JAV. Austra
į
kurią
Iš
Čikagos buvo at
lijoje gyvenantieji lietuviai
dažnai primena savo tautos vykęs pavergtų tautų užtarė
kančias vietos gyventojams, jas, kongresmanas C. Derįspėdami, kad Ir čia komu wlnskl. Po konferencijos C.
Derwlnskl lankėsi Sydnėjuje,
nizmo pavojus yra rimtas.
kur
jam emigrantų bendruo
Visa J. Martyr kalba, uži
menės
buvo suruošus los
manti 90 eilučių, yra at
priėmimus.
Balandžio 16 d.
spausdinta oficialiame par
lamento
kalbų /Hansard/ serbų namuose jam buvo su
ruoštos visų tautybių vaišės,
leidinyje.
kuriose
dalyvavo ir lietuvių
Vasario 16 proga, Austra
lijos Užsienio Reikalų Mi atstovai.
Vlctorijos valstijos prem
nisters Andrew Peacock at
jeras
Dick Hamer pranešė,
siuntė sveikinimą Canberros
kad
jo
vadovaujama liberalų
lietuviams, minint
59-tą
Lietuvos Nepriklausomybės partijos vyriausybė paskyrė
$ 5000 lietuvių skautų šešpaskelbimo sukaktį.
Pirmaisiais pokario emi tąjal Tautinei stovyklai pa
grantų
atvykimo
metais, remti.
Tautinė stovykla prasidės
australai
tikėjosi
greito
1978
m. sausio 2d. prie
ateivių nutautėjimo, jiems
susiliejant su vietinio gyve Melbourne, į kurią laukiama
nimo srove. Vėliau, paste atvykstančių lietuvių skautų
bėję, kad emigrantai labai Iš kitų ktaštų.
praturtino menkai Išsivys
Australijos Lietuvių Fon
čiusią Australijos kultūrą,
do
valdybos jauniems korės pradėjo skatinti neužmiršti
savo papročių ir kalbos. Fe pondentams skirtą premiją.
deralinė ir atskirų valstijų $ 75 laimėjo Sydnėjuje gyve
nantis Rimas Milašius.Pre
vyriausybės yra pažadėju
sios įvesti Ir finansuoti at mija buvo įteikta Vasario 16
vykėlių kalbų mokymą Aust- minėjime Sydnėjuje. R. Mi
ralljos mokyklose. T alp pat lašius 1975/76 m. redagavo
telkti finansinę paramą jau ( "Studentų Žodį"ALB savait
veikiančioms mažumų sa- raštyje "Mūsų Patogė". Jis
pats rašė Ir kitus ragino
valtgallų mokykloms.
Vyriausybės savo pažado rašyti į lietuvišką spaudą.
Rimas 'yra baigęs humani
įgyvendinimą užtęsė, todėl
State Multi-Cultural komi tarinių mokslų studijas ir
tetas Sydnėjuįe balandžio 16 dabar mokytojauja vienoje
dieną sušaukė didelį tautinių gimnazijoje.
Po $ 25premljos bu
mažumų susirinkimą, šu
vo paskirtos Melbourne sa
vaitgalio mokyklos moki
niams, rašiusiems į "Atei
ties Žingsniai" /Tėviškės
Aldų priedas/ : Loretai Člžauskaltel, Gailutei Pranckūnaltel
Ir Andriui KaulėnuL
\_____ _

IR GERAI, IR BLOGAI...
nuomones, laiškai, atgarsiai
AR PUIKYBĖ STIPRINA
PATRIOTIŠKUMĄ?
Puikybės jausmą tr Iš to
kylančią galvoseną mes su
tiksime visur. Taip pat Ir
mūsų tautiečių tarpe. Palm klme pavyzdį Iš mūsij kaimo,
daugumos mūsų gimimo vie
tos- Ir ten rasime ponišku mo: tarp kaimo darbininko
Ir
gaspadorlaus.
Kaimo
mergina visuomet buvo že
miau laikoma, kaip ūkininko
duktė, nors daugeliu atveju ,
laukų darbininkė buvo visa
pusiškai pranašesnė už ūki
ninko dukterį.
Mūsų kraštas Lletuvatvarkėsl demokratiniais pa
grindais. Neturėjome nei
karalių, nei princų, nei didi
kų. Taip pat nebuvo Ir tur
tuolių. Kraštas gyveno Iš
pienininkystės,gyvulininkys
tės Ir žemdirbystės. Dide
lėmis sumomis pinigų taip
pat negalėjome švaistytis.
Buvome v.ldut In ės klasės eli
tas- valdininkija, darbininki
ja Ir ūklnlnklja. Tai Iš kur
pas mus galėjo atsirasti toks
didelis poniškumas Ir skirs
tymasis tautiečių tarpe? Tik
jau ne Iš lietuviškos senobės,
gal Iš "prošepanų" lenkų?
Išeivijoje
nutautėjimas
greičiau įvyksta Inteligentų
šeimose, negu taip vadinamo
"kalmlečlo"šelmoje. Turtln2 psl.

gesnls save laiko ponu Ir,
ieškodamas apylinkėje sau
lygių, savuosius lengvai Iš
keičia į svetimtaučius. Jei
tokio "tlllgento" valkai Irgi
draugauja ne su savais, o
svetimais, tai '' prošepanlškos”ponybės ženklas. Ži
noma, būna pasiteisinimai.
Sako: mano sūnui nebuvo
tinkamos mergaitės. Mer
gaičių yra gerų Ir gražių, bet
tėvai klausia,kas jos tėvai?
Ką dirba? Ir klek uždirba ?
Šeimų vertė matuojama da
bar dažnai ne dorybėmis,bet
doleriais,'nors Ir ne dole
riuose laimė tr mūsų valkų
sugyvenimas. Ir tas turtas
neaišku,kokiomis priemonė
mis būna įgytas.
Matome Ir tokius pavyz
džius: jaunuolis, tik ką pa
baigęs universitetą, dar bū
damas "žaliūkas", jau save
nori laikyti dideliu ponu Ir
Inteligentu. Jis nesupranta,
kad diplomas inteligencijos
nepriduoda. Šviestis Ir šll—
fuotls- tai viso gyvenimo
uždavinys. Dažnai mūsų di
plomuoti "ponai" yra tik ge
rai apmokami amatlnlnkalnet ne meisteriai. Inteligen
cija reiškia vlspusį Išsilavi
nimą, o jis gaunamas ne
vien Iš vadovėlių Ir knygųtalp pat ir Iš gyvenimo, ku ris kasdien moko skirti pe-

J.DaužvardžIo vardo pre
lus nuo grūdų. Kaip taisyk <lė: juo didesnis
Išsilavi mijas spaudos bendradarnimas, -tuo mažesnis puiku
mas. Tikrai didelis žmogus
randa vertę nuoširdžiam pa
prastume. Tikras auksas
žiba net pelenuose. Kaimas
atlaikė lietuvybę- ne mūsų
ponija. Išmeskime Iš savo
tarpo tą tuščią Ir žalingą po
niškumo Ir pasipūtimo ligą .
JI neatatlnka mūsų kilmei ,
nei tautos
charakteriui.
Gerbkime šiaudinį stogą, po
kuriuo
Lietuva
Išaugino
sveiką tautos kamieną.
Aleksandra Valslūnlenė,
Caracas, Venezuela
VERTA BOIKOTUOTI-

Bolkotuoklme JAV ir Ka nados firmas,kurios remta,
skolina už mažus procentus,
SSSR.
Štai "T.Z’.',š.m. baland
žio 14 d. nr. R. BuragaltėSldlausklenė savo straipsny
je įrodo, kaip naivūs ameri
kiečiai Ir kiti vakarlečia ko
munistų SSSR tvirtina ūklš kai, duodami labai mažu pro
centu paskolas, įv. gaminius,
kviečius. Dažnai tas pačias
prekes Sovietai
parduoda
kitiems kraštams už dvigu
bą kalną, didesniais pro centais. Per "kvailumą" ar
neapsižiūrėjimą, Amerikos
2

Baltų tautu demonstracija Canberroje 1974 metais,kai Australijos min. pirm. G.
Whitlam pripažino de-jure Sovietų Sąjungai.( dabartinė vyriausybė 1976m. ta
pripažinimą atšaukė), Pabaltijos krastus.

blams Liet. Žurnalistų S-gos
centro valdyba paskyrė ir
Australljoje
gyvenantiems
jaunuoliu ms : $ 50 - Rasai
Baltutytei ir po $ 25 Andriui
Balnio alui, Laurai Baltuty
tei ir Gintai VUlūnalteI. Pir
mieji trys rašė į "Ateities
Žingsnius", o G.VUlūnaltė į
"Skautų Aldą”.

vargus jau pabaigė. Chorui
vadovauti sugrįžo prieš metus pasitraukęs dirigentas B.
Kiveris su jauna padėjėja Z.
Be Ikute -G ar ne r.

LIETUVIU RADIJO
PUSVALANDŽIAI
Reguliarūs
lietuviams
S. m. pradžioje Iš Aust
skirti
radijo
pusvalandžiai
ralijos Išvyko 22 m.amžiaus
Inž. Povilas Janavičius į jau veikla Adelaidėje, Can
Pietų A me r Ik os
didelio berroje , Melbourne ir Syd vė
masto tarptautinę ekspedi juje. Taip pat neseniai gauta
ciją, kurią finansuoja Pa valandėlė ir Vakarų'Austragyvenantiems lietu
namos, Ekvadoro ir Ispani lljoj
viams
Perthe.
jos vyriausybės. Ekspedi
cija prasidėjo Iš Ekvadoro,
per Andų kalnus, toliau ke MŪSŲ MIRUSIEJI
liaus Amazonės upe Ir per
Mirtis vis dažniau retina
Atlantą ir Karibų jūrą pa ir taip negausų Australijoj
sieks Ispaniją.
gyvenančių lietuvių skaičių.

Kovo 25 dieną didysis Jau vien šių metų pradžioje
Sydnėjaus dienraštis "The yra palaidota virš 20 tautie
Sydney
Morning Herald" čių.
plačiai aprašė ekspedicijos
Balandžio 22 d. Canber
darbą ir įdėjo Povilo Jana
roje, grįžęs Iš Leono Lamavičiaus su ekspedicijos va
nausko laidotuvių staiga mi
dovu Vitai Alsar nuotrauką.
rė Kazys Intas 54 m. am
Dali .Leonas Urbonas prieš žiaus. Intas buvo Canberros
kelis metus nupirko 5 ak lietuvių klubo vedėju. Jis
rus miško tolokai už Syd buvo uolus Mūsų Pastogės
nėjaus ir. pats vienas dirb bendradarbis pasirašinėjęs
damas, įrengė sodybą, kurią Kukučio slapyvardžiu. Palai
pavadino "Aras". Jau dabar dotas Canberroje balandžio
šioje sodyboje dažnai yra 29 d.
rengiamos parodos, apiman
Balandžio 18 d. Sydnėjuje
čios tapybą, keramiką, auk
vėžio
Ilgos Iškankinta mirė
sakalystę, valkų piešinius,
medžio Išdirbinius Ir bal Elena Zubovaltė-Llutlklenė,
dus. Dali.Urbonas prieš ke 74 m. amžiaus. Velionė buvo
gimusi Bub tuose netoli Šiau
letą metų su savo tapybos
lių. Mokėsi Rygos gimnazi
paroda yra apvažlnėjęs Ka
joje, studijavo Vienos u-te ,
nadą ir JAV.
kur
įsigijo filosofijos dakta
"Aras" sodyba yra įrašyta
rės
laipsnį. Po karo gyveno
vietos
australų lankytinų
Austrijoje, N. Zelandijoje Ir
vietų sąraše.
prieš 3 metus persikėlė į
Ilgesnį laiką neturėjęs pa Australiją. Palaidota Syd.nėstovaus dirigento Sydnėjaus
juje.
J. Z inkus
lietuvių choras "Daina" savo

Sydnėjaus lietuvių, choras “Daina” su savo dirigentais Bronium Kiverlu (dešinėje) ir
Zita Beikute - G arner (k airėje).
Nuotraukos Adomo Laukaičio

piliečiai yra skriaudžiami,
o priešas stiprinamas. To
dėl autorė siūlo bolkotuotlneplrktl tų firmų prekių Ir
rašyti protestus į Baltuosius
Rūmus.
Štai dalis firmų, kurias
verta boikotuoti:
Aluminium Co. of America, Ampex Corp., Avon Products, Inc., B.
F. Goodrich, Bendix Corp., Berkey
Photo, Inc., Burlington Yarn Co.,
Chrysler Corp., Cities Service Inter
national, Coca Cola Co., Colgate Pal
molive Co., Dow Chemical Curp.,
DuPont de Nemours Co., Exxon
Corp., Fairchild Camera, Firestone
Tire & Rubber, Ford Motor Co.,

GTE Sylvania, General Electric, Ge
neral Mills, General Motors, Gene
ral Tire, Gerber Products, Gulf Oil,
Holiday Inns, Inc., IBM Corp. &
World Trade, Johnson & Johnson,
Kaiser Steel Corp., PepsiCo, Inc.,
Pfizer. Inc., Polaroid Corp., RCA

Corp., Ramada Inns, Revlon, Inc,
Rockwell International,. Sears Roe
buck Overseas, Inc.. Singer Corp.,
Sperry Rand. Sunkist; Westhinghousc Electric Corp., Xerox Corp, ir kt.

J. Kelmas
Toronto, Ont.

z

IŠLAIKO MOZA.KOS
(Tąsa is praeito numerio)

DP stovyklose
Prieblanda jau baigia
skirstyti tamsos šešėlius Ir
akys pradeda Išskirti pilkus
žmonių siluetus, kurie sku
ba į stovinčius prie lagerio
vartų amerikoniškus sunk
vežimius. N ors šiandien yra
Kūčių rytas, bet mūsų vyrai
turi dirbti Iki pietų Ir todėl
jie traukia kepures ant ausų,
nes šaltas vėjas gerokai
griebia. Apsirengę jie mar
gai: visos pasaulio mados
čia sumaišytos, bet atrodo,
kad svarbiausią rolę vaidi
na įvairių kariuomenių dra
bužiai. Rusų, vokiečių, ang
lų, amerikonų Ir visų buvu
sių Europos ar dar būsimų
armijų švarkai, kelnės ar
apsiaustai, sudaro pagrin
dinę dipukų garderobo dalį.
Lageris po truputį atgyja
Sausas cementinis kiemas
murzinai pilki, bombų apgrtaužtl vokiečių kazematai,
įgauna gyvybės vaizdą: mo
terys skuba atsiimti savo
valkams pieną, tarnautojai
Ir darbininkai eina į darbo
vietes - atskiras miestelis
su savo gyvenimu Ir rūpes
čiais, dirbtinai įsodintas į

svetimą aplinką Ir, tarsi,
Izoliuotas nuo Išorės.
Kazematų viduje Išsitiesia
Ugi Ir silpnai apšviesti ko
ridoriai. Langų stiklus at
stoja prikaltos lentos, kurių
daug kur trūksta Ir pusto
mas sniegas verčiasi į vidų.
Patalpos buvo kažkada pri
taikytos Hitlerio "geležinės
jaunuomenės" apgyvendini
mui, todėl dabar atskiros
šeimos ar asmenys, norėda
mi turėti nors atskirą savo
kampelį, prlnarstė paklo
džių ar kartono gabalų, pa
sidarė savo "paskirus kam
barius". Tačiau pageidautos
ramybės nėra: mažų valkų
klyksmus, bendros krosne
lės dūmus Ir garus, paklo
dės negali sulaikyti.
Šiandieną nuotaika yra pa
kilusi : žmonės nors Ir var
gingose sąlygose sustumti,
jaučia švenčių artumą Ir pa
gal savo kuklius Išteklius
joms ruošiasi. Džiaugsmąkelia, kad mūsų globėja IRO
šventės proga Išduoda kiek
vienam po cigarečių pakelį,
keletą paprasčiausių saldai
nių Ir dar prideda po kelisgramus sviesto prie savai
tinės liesos normos. Vakare

algimarrto skiltis
PIRČIUPIS: KALTINIMAS NE TUO ADRESU

Kišdamas nosį / kuri ir
šiaip jau nemaža/ šlon temon, taip ir jauti, kad gau
si per ją, bet reikia būti pa
siruošusiam ir tokiam atve
jui, kai tyčia ar ne, yra daug
galimybių likti nesuprastu
ir Iškart pasmerktu. Tačiau ,
kai asmeninis įsitikinimas
yra stiprus ir tas pats bal
sas neleidžia tylėti, tai su
kaupus visą drąsą, norisi
.prabilti ir tiek.
Stebina bent klek faktas,
kad šiemet besilankančius
turistus sovletlnamoje Lie
tuvoje jau nebe veža organi
zuotai ir tvarkingai aplanky
ti vokiečių sudeginto Pir
čiupio kaimo memorialinio
ansamblio, su bent lietuvių
tarpe
pakankamai garsia
Motinos stovyla, G.Jokūbonlo talentingai Išbaigta
skulptūra. Galima tik spė
lioti, ar savo laiku gana
garsios diskusijos Išelvlškoje spaudoje apie Pirčiupį
ir įvykdytų ten žudynių tik
ruosius motyvus, prisidėjo
prie to, kad savo metu buvu
si turistinė
atrakcija, at
žymėta bene pačiu pirmuoju
numeriu, šiandien lyg ir nu
stojo savo aktualumo. Kas
ten žino, tikrosios priežąstys gal nevisai aiškios ir pa
tiems maskvlnlo Inturisto
pareigūnams Vilniuje. Tai,
žinoma, jų pačių reikalas.
Vis dėlto Išeivijoje /gal Ir
pačioje Lietuvoje ?/ prisi
menant
Pirčiupio kaimo
skaudžių ir neužmirštamų
įvykių aplinkybes, gal per
drąsiai ir per lengvai tik
apylinkėje tuo laikotarpiu
velkę sovietiniai partizanai,
lyg Iš užmirštant ar kaltę
švelninant tikriesiems žudi
kams - vokiečių okupaci
niams daliniams. Taip, tie
sa, kad ten aktyviai reiškė
si raudonųjų pogrindžio jė
gos, vadovaujamos Genrtko
Zimano, taip pat jie visą
"kreditą" susiėmė už vokie
čių pareigūnų sąmoningą su
naikinimą. Tas, savo ruož
tu, ir Iššaukė vokiečių re
presijas. Tačiau, tikrieji ir
tiesioginiai lietuviško kaimo
gyventojų naikintojai-degin 
tojai-gyvų žmonių liepsnose
žudikai, šiuo atveju tebuvo
tik vokiečiai. Tvirtinimas,
kad raudonųjų būrių veikla
tyčiomis provokavo vokiečių

reakciją ir kerštą prieš vie
tinius gyventojus, yra gana
slidus ir nelabai įtikinantis.
Slidus, gal ir net pavojin
gas ta prasme, nes jei tą
patį kriterijų taikysime po
kario laikams Lietuvoje, kai
ten labai aktyviai velkė lie
tuviai partlzanal-lalsvės ko
votojai, tai pamatysime,kad
irgi būta analogiškų situaci
jų, kai Ištisi kaimai, nieku
nekalti gyventojai,buvo tre
miami, suiminėjami vien
tik už tai, kad apylinkėse
velkė lietuviai partizanai,
buvo nušautas vienas kitas
sovietinis pareIgūnas-akty
vistas . Atseit, miško broliai
"provokavo" sovietinius au
toritetus ir tie pradėjo lie
tuviško sodžiaus naikinimą.
Kaip lygiai nežmoniškas, ne
pateisinamas buvo vokiečių
elgesys, taip lygiai ir so
vietinė akcija prieš vietinius
gyventojus, negali būti pa
teisinama, visai neatsižvel
giant į aplinkybes, tiek vo
kiškos, tiek ir sovietinės
okupacijos laiku.
Pirčiupio
sudeginimas,
Červenės, Rainių miškelio
Pravieniškių žudynės, tai
vis barbariški, sužvėrėjusių
žmonių atlikti aktai. Lletuvlalgallr yra pajėgūs krikš
čioniškai atleisti savo kan
kintojam, tačiau, atleidžiant,
nėra pareigos visą tai už
miršti. Nesistebėkime tad
ir tais Izraelitais, kurie,
nebūdami krikščionimis, vis
dėlto nenori ar negali už
miršti tragiškųjų įvykių vo
kiškosios okupacijos me
tais. Lietuviams, prisime
nant ir vertinant visus nusi
kaltimus prieš mūsų tautą,
vis dėlto derėtų skirti rudų
jų ir raudonųjų smurtą, ne
sumaišant tikrųjų kaltinimų.
Kitu atveju liktume nenuo
sekliais ir labai paviršuti
niškais, šališkais savo ne
apykantoje. Jei IX Fortas ir
Paneriai lieka Lietuvos žy:dams vokiškojo barbarizmo
simboliais, tokia Pirčiupio
tragedija teprimena lietu
viams
nacinės
sistemos
siautėjimą. Tas puslapis,
tiesa, jau užverstas, bet
lieka neužversti šimtai pus
lapių su vardais nežinomųjų
Sibiro taigoje atgimto
krašto miškelių glūdumoje
besiilsinčių...

3 trykšta į

tamsiai žalsvas
putas, o ji, dlngdama pra
sivertus loję
gelmėje, pa
traukia
laivą
su savim že
visi susirenka baltlečlų kan-myn. Virš stiebo vėjuje pla
tlnoje, kur yra švenčiamos
kasi
balta žuvėdra, kažkaip
bendros Kūčios. Viengun
vieniša,
atklydusi į okeano
giams vyrams tai vieninte
lis Išganymas, nes pačiam vidurį.
Begalinė stichija Ir bega
pasiruošti vakarienei ne
linis
bangų skubėjimas, lyg
įmanoma, o šeimoms lietu
svaiginantis
sapnas, vUlojąs
viškam vaišingumui past reikšti yra sunku, nes Ir pa pasinerti amžinybėje. Jos
skuba,taip šimtmečiais vie
tiems trūksta maisto.
Vakarienės metu kalba nodai supdamos visų amžių
bendruomenės vadovas, o keleivius. Jos grūmojo pra
žūtim silpniems vikingų lai
vėliau Ir kunigas. Ilges tu
veliams, jos blaškė klaikia
trykšta jų mintys: kenčian
nežinomybe drąsuolio Coti Lietuva ryškiai kaip nle lumbo jūreivius, jos supa ir
kada vaidenasi prieš akis Ir
mus į nežinomą ateitį, neš
vargana Ir beprasme buiti
damos į
nepažįstamą
mi alsuoja tremtinių gyve
bei svetimą šalį.
nimas. Laužomos plotkelėsViskas užpakalyje atkirs
vlenlntells šventasis patie
ta
Ir, rodos, viskas su ne
kalas šį Iškilmingą vakarą,
kuris visus,be jokių įslttkl- ramiomis bangomis užsibai
nlrtių Ir padėties skirtumų, gė. Pasibaigė viskas, kas
jungia vienon šelmon Ir lie praeityje žmogų viliojo Ir
ja į krūtines naujos jėgos stūmė gyventi. Atsibudome
laukti Ir ruoštis lemiamai lyg po sunkaus sapno. Naujas
gyvenimo valandal-grįžlmul gyvenimas mūsų negąsdino
nes jau daug kartų likimas
į gimtąją pastogę.
Daugumos akyse blizga mus blaškė Ir tekdavo viską
ašaros, nesuvaldomos Ir ty Iš pradžios pradėti. Tačiau
ros Jos gimsta Iš tikros Ir kažkur krūtinėje skaudėjo
nesumeluotos kančios Ir pa nematomi, dvasiniai randai,
saulyje nėra joms nieko ly-~ kurie traukė atgal mintis į
aną kontinentą, į kitą pasau
gaus.
lį, Iš kurio karo audrų mes
Į naują kraštą Ir gyvenimą
Į pavakarę vėjas darosi buvome žiauriai Išrauti. Te n
stipresnis Ir mūsų laivas buvo mūsų seserys Ir bro
"Gen. Sturgis" greit pajunta liai, kuriems aušo kiekvie
padidėjusį bangavimą. Sup na diena, pilna kančių Ir ne
damasis Ir drebėdamas, jis tt los.
"It will be a bad night" kopia ant bangos keteros,
kuri pačioje viršūnėje sumurmėjo, pro šalį prael■■■■mm

rašo Hand

KNYGA APIE IŠEIVIJOS LIETUVIU SKAUTIJA

Apie Nepriklausomos Lie
tuvos skautlją daug brangios
ir naudingos medžiagos su
rinko vyr.sktn. Petras Jurgėla knygoje "Lietuviška
skautlja", kurią 1975 metais
Išleido mūsų Sąjungos Vado
vybė. Ši knyga daugumoje
apėmė
mūsų skautavlmą
1918-40 metais tėvynėje, tai
yra 22 metų laisvo ir kūry
bingo gyvenimo laikotarpį.
Tačiau daugumoje mūsų
tūnoja mintis,kad mums bū
tinai reikalingas ir apžval
ginis veikalas apie mūsų
skautavlmą be tėvynės, tai
yra Išeivijoje - svetur.

Kaip žinome, lietuviška
skautlja spontaniškai atgijo
1945 metais, tik pasibaigus
antrajam pasaullnlul karui,
įvairiose lietuvių tremtinių
stovyklose Vakarų Vokieti
joje. Entuziastiška, turi
ninga ir gyvybinga atgijusios
mūsų skautljos veikla, kad
ir nelengvose tremties są
lygose, labai giliai įaugo į
lietuvišką jaunimėlį. Ir Iš
Vokietijos po visą laisvąjį
pasaulį mums Išslsklrsčluslems, skautiška dvasia ir
pirmykštis entuziazmas neužgęsb. Amerikoje, Kana
doje, Australijoje ir kitur
lietuviai
skautai - skautėą
skautavlmą našiai tęsia vi
sose lietuvių kolonijose bei
damas mūsų simpatiškasis telkiniuose nuo 1948 metų.
juodukas Žoržas. Mes neta Taigi, vėl velk per 30 metų
rėme nei žodžio, nes audra Išvaryta pras minga kūrybi
mūsų negąsdino. Ji, per ligą nės veiklos vaga.
Šis laisvasis mūsų skaulaiką, tapo mūsų drauge Ir'
jos supime, atrodė,
yra tavlmas, kad ir be tėvynės,
prasmė, tai vertė spirtis, būtinai turi būti dokumen
kad nebūtum sumaltas josios tuotai aprašytas, įrėmintas
į Isterinę apžvalgą. Mūsų
sukūriuose.
Sunkūs, švininiai debesys Sąjungos Tarybos Plrmlja
apgulė horizontą Ir tik ret nutarė Imtis Iniciatyvos ir
karčiais pro jų plyšius su Išleisti naują mūsų Istori mirgėdavo balkšvos šviesos jos knygą "Lietuvių Skautlja
pluoštai, kurie virpėjo vėjo svetur 1948-1978 m."
siautime, Ten žinojome,kad
Šiai knygai medžiagą, vi
yra
kraštas, į kurį mes, sokeriopą veiklos apžvalgą
vargšai keleiviai, grūmla- ir gyvenimą, kad ir konden
mės. Ten yra mūsų naujas, suotoje formoje, mes turime
nors Ir kietas, bet laisvas ir galime sutelkti patys, tai
Ir prasmingas gyvenimas.
( N uk elta į 5 psl.)

Aušra Jurašienė apie padėti Lietuvoje
VLIKO seimeWashingtone 1976
gruodžio 4 Aušra ir Jonas Jurašai
kalbėjo apie rusifikaciją ir sovieti
zacija Lietuvoje.
AUŠRA JURAŠIENĖ:
Mano tema būtų rusifikacija Lietuvos rusinimas. Aš manau, kad
tai, kad rusifikacijos klausimas yr
opus Lietuvoje, man įrodinėti ne
tenka. Apie tai nemažai rašyta išei
vijos spaudoj, pateikta skaičių fak
tų. Apie tai liudija kitų pavergtų
Tarybų Sąjungos tautų patirtis, pa
sakoja sugrįžę turistai. Man šiuo at
veju belieka susumuoti kai kuriuos
duomenis ir paliudyti savo asmenine
patirtim, kiek šis Lietuvos rusinimo
procesas yra pažengęs ir kaip jis pa
sireiškia kasdienybėje, kurią nese
niai esu palikusi.
Mano profesinė patirtis šioje sri
tyje ne kažin kiek gali padėti, nes
mano ilgų metų darbas valstybinėje
literatūros leidykloje buvo kaip tik
priešingoje, grynai lietuviškoje lite
ratūros srityje, kuri jau savaime sa
vo lietuvišku žodžiu, spausdinta rai
de buvo savotiška atsvara rusiškam
raštui, rusiškai raidei, gal ne visada
pakankama atsvara tarybinei dva
siai.
Nenorėčiau perdaug dramatizuoti
šio klausimo. Visų pirma dėl to, kad
pati visą savo sąmoningą gyvenimą
pragyvenau taip vadinamoj Tarybi
nėj Lietuvoj ir gerai moku rusų kal
bą, bet, kaip matot, kalbu lietuviš
kai, galvoju lietuviškai ir rašau lie
tuviškai. Tą galiu pasakyti ir apie
savo kartos žmones ir apie jaunimą.
Negalėčiau teigti, ir kad vietinė lie
tuviška valdžia būtų nusiteikusi iš
sižadėti lietuvių kalbos art ją niekin
ti. Netgi dabartinis galva, komunis
tų partijos centro komiteto sekre
torius Griškevičius, prieš užimda
mas šitą postą, yra vertęs knygas į
lietuvių kalbą ir taip savotiškai
bendradarbiavęs su leidykla. Vis
dėlto norėtųsi pastebėti, kad Lietu
vos padėtis kitų respublikų atžvilgiu
taip pat yra geresnė. Net palyginti,
pavyzdžiui, su tokia Baltarusija,
kuri yra beveik visiškai surusinta.
galima pasakyti, kad knygos lei
džiamos lietuviškai, eina dideliais
tiražais, teatruose vaidina na lietu
vių kalba, kaimuose kalba na lietu
viškai, tarsi iš pažiūros viskas būtų
tvarkoj. Bet tai, ką dabar sakau, ne
paneigia ir nesušvelnina problemos
ir savotiškai nepalieka iliuzijos. To
dėl, kad šio klausimo esmė glūdi pa
čioje Tarybų Sąjungos tautybių, ar
kitaip sakant, tautinių mažumų po
litikoje.
Rusų kalba savaime nėra
blogybė. Kalbos mokėjimas pratur
tina žmogų ir, kaip sakydavo mūsų
protėviai, mokslo ant pečių ^nenešio
si. Mes daug gavom per rusų kalbą,
skaitėm Dostojevskį, Čechovą, Blochą ir Mandelštamą originale. Ji
mums buvo net susikalbėjimo prie
monė kad ir su estais, armėnais...
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Bet svetima kalba tampa blogybe,
kai ji pasidaro priverstinės asimilia
cijos priemone, kai atsiranda pavo
jus gimtajai kalbai, kai rusų kalba
turi tapti antrąja gimtąja kalba, o
palaipsniui išstumti ir gimtąją kal
bą. Kuo tauta mažesnė, tuo grėsmė
didesnė.
Tarybų Sąjungos tautinė politika
yra vienas iš svarbiųjų punktų, į
kuriuos yra kreipiamas ypatingas
dėmesys. Paprastai tariant, tai būtų
imperialistinė palaipsnio tautų asi
miliavimo ir suvirškinimo politika,
tas ilgalaikis procesas, kurio galuti
nis tikslas yra viena tarybinių tautų
šeima.
Čia galima prisiminti kelias
marksizmo klasikų citatas. Cituoju
Engelsą: ”Tų mažų mirštančių tautų
vienintelis ir neišvengiamas likimas
yra leisti kuo greičiau joms išnykti,
kad stiprieji kaimynai galėtų kuo
greičiau jas suvirškinti. Ir kaip gali
ma laukti, kad istorija grįžtų tūks
tantmečiu atgal, pataikaudama toms
menkavertėms grupuotėms”. (Raš
tai). Leninas išvystė marksizmo tei
ginius. Jis buvo prieš prievartą savo
teorijoje, už bendrą nacionalinę ta
rybinę kultūrą, į kurią turi būti ei
nama per tautinių kultūrų ir kalbų
sužydėjimą, suklestėjimą ir išsivys
imą. Jis buvo prieš prievartą ir už
laisvanorišką principą. Cituoju Le
nino pasisakymus: "Mes tikrai ne
norim vieno prievartos elemento.
Mes nenorim varyti į rojų su lazda,
nes kiek gražių frazių apie kultūrą
jūs ir besakytumėt, privaloma vals
tybinė kalba yra susieta su prievar
ta, su įkalimu. Mes manome, kad di
džiai ir galingai rusų kalbai nereika
linga, kad kas nors jos turėtų moky
tis lazdos grasinamas”. Leninas pa
sisakė prieš prievartą, bet už parei
gą jr :uz^tm^pąe^j>t^in.'ąs, švel
niai tąąiąnt/^Įaųjgi^u:praktikas', negu
teoretikaSs. ^pabandėf realizuoti
marksižūip -.teiginius, ,pęr;į tautų iškeldinimą įgimtųjų .vietų. Pavyz
džiui, Krymo totoriai, kad ir lietuvių
trėmimai; . Jo . politika nebuvo įgyvendintąukj galo, bet jis ir teorinėje
plotmėjfį/Vyštė;;šįtą. klausimą, apie,
JaipaniSJ^kalHUxir kultūrų suartėji
mą,, apię? zopinę^,-kalbas, paskui na-;
cionaliniųkultūrų sužydėjiipą,^p.silįėjįmąi'S^^^K-yišai'.'tai -tųfi' ,|*yk.tį
laišvanoriškar. dialęktiškai ir
yė^įan^iM^^^ik^p^^:;vd^igėiis
marksizg^-įfefeįhizino teiginių, kar
tais gal? skambėti patraukliai .kaip
ir Šukiąt^ląlsvė, lygybė, brolybė.
net totalines sistemos esmę ir su
daro sugebėjimas suprasti ir teisin
gai, kaip pas mus buvo įprasta sa
kyti, perskaityti leninizmo klasikus.
Ir ką reiškia laisva valia ir savo no
ru, mums įrodė istorija. Lietuva
"savo noru ir laisva valia įsijungė į
Tarybų Sąjungą”, lietuvių ūkininkai
"laisvu noru jungėsi į kolūkius”, kas
nesuspėjo laisvos valios pareikšti,
atsidūrė Sibire ir t.t. Taip pat "lais

vanoriškai šiandien Lietuva kuria
tarybinę kultūrą ir vis intensyviau
stengiasi įsisavinti rusų kalbą”: žiū
rint iš šitos perspektyvos, kad ir
perdaug neakcentuojant ir nedra
matizuojant šito klausimo, vis dėlto
tas galutinis kelias, tas kelias į ko
munizmą, veda per tautų susiliejimą
ir per kalbos praradimą. Nemany
čiau, kad tas procesas turėtų būti
greitas, ar kad ta grėsmė kabotų čia
pat, virš mūsų galvų. Trumpai su
minėsiu keletą faktorių, kurie gal r.
būt ir labiausiai veikia šiandien lie
tuvių tautą.
Pirmiausia - rusų skaičiaus didėji
mas, daugeliu atveju, išvežtų arba
pasitraukusių lietuvių sąskaita, bet
pastaraisiais metais ypatingai su
rištas su pramonės augimu ir su in
dustrializacija. Rusų skaičiaus didė
jimas sudaro tam tikra prasme ne
natūralius santykius su rusais. Iš
vienos pusės jiems suteikiamos pri
vilegijos, butai, aprūpinimas darbu,
iš kitos pusės tas žadina ir kursto
neapykantą tarp tautų, kuri yra
faktiškai naudinga valdžiai. Todėl,
kai dabar vyksta priešingas reiški
nys ir plinta demokratinis sąjūdis,
kada tarp lietuvių ir rusų atsiranda
kiti ryšiai, pagrįsti visai kitais prin
cipais, tas reiškinys valdžiai atrodo
gana nepatraukliai.
Antras būdas yra tas rusų kalbos
mokymas mokyklose, tas privalo
mas antrosios gimtosios kalbos įsi
savinimas, kuris pradedamas nuo
antros mokyklos klasės. Apie tai
taip pat yra nemažai rašyta. Neno
rėčiau kartotis, tik noriu paminėti,
kad vis dėlto ta privaloma ’’meilė"
priverčia mokinius nuo pat mažens
jau savotiškai keisti ir savo mąsty
mo būdą, ir taikytis prie svetimos
kalbos, kurią jis girdi kiekvieną die
ną klasėje, kurios jie mokosi, skaito
ir kartais turi ar turės bendrauti.
Toliau - visų atsakingų įstaigų ir
gamyklų bei mokslinių institucijų
dokumentacija vykdoma rusų kalba,
geriausiu atveju dviem kalbom.
Darbų metinės ataskaitos Maskvai,
suprantama, siunčiamos rusų kalba.
Įstatymai, civilinių teisių kodeksai rusų kalba, lietuviškai ypatingai
sunku gauti.
Jeigu nors vienas rusas dalyvauja
susirinkime, privaloma kalbėti ru
siškai.
Užrašai ant įstaigų, įmonių, dau
giausia dviem kalbom. Disertacijos jeigu jos ginamos lietuvių kalba, jų
referatai turi būti išversti į rusų
kalbą, nes doktoratus tvirtina
Maskva.
>
Kaip tas atrodo kasdienybėje?
Toje srityje, kurioje aš dirbau, li
teratūroje, rusų kalbos įtaka reiš
kiasi daugiau iš vidausųper rusiškų,
lęopstrukcijų skverbimąsi į lietuvių
kalbą, Su tuo kovoja lituanistai, lei
dyklų redaktoriai. Sunkiau yra su
terminologija. Ypač tas liečia naujas
prarhonėsšakas. mdkslb . sritiš. Rū-'
siški terminaiskverbiasi * per "kal
kes", tuos Vądinarhus tiesio'gihius
žodžių ar išsireiškirrtų vertimus, per
pavadinimus ir sutrumpinimus
i’-

/Bus daugiau/
3 Psl.
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K JLTURINIS PUSLAPIS
AUS
/tęsinys/

MISS JULIE
Kai Richardas III Iš
reiškia kelerių ar keliolikos
metų Istoriją, tai Miss Julle
veiksmas apima tik keletą
vidurvasario
nakties
Ir
ankstybo ryto valandų. Kai
pirmoji drama vaidinama
pusketvirtos valandos, tai
antroji neužtrunka nė dviejų.
Kai pirmojoje kalbančių ak
torių virš trijų tuzinų^ tai
šioje vos trys. Ir vis dėl to,
vienaveiksmė
Augusto
Strindbergo drama palie
ka nepaprastą įspūdį.
Miss Julle, arba panelę
Juliją valdlnaDomlnl Blythe.
Jean, jos tėvo kamerdinerio
vaidmenį
atlieka Douglas
Rain . Tai du oagrindlnlal
.aktoriai, kurie nuo pirmos

minutės Iki skaudžios pabai apleidus/, abu aktoriai su
gos pina Intrygą. T rečio j l- grįžta visiškai kitokie. Da
dvaro virėja Kristina- Pa bar jau nėra noro pavydėti
mela Hyatt,laikytina page 1- bar jau nebėra noro pavydė
blne, per kurią tragedija ti nė vienam. Dabar ste vietomis gilinama Ir ryški bl Julijos psichologinį lūžį,
bevlltlškumąpaslmetlmą. Ir
nama.
Grafaitė Julija, pradė stebiesi tarno Jean’o aro
dama nekaltą flirtą su tėvo ganciją. Ir ryji kiekvieną atarnu/atminkime-drama pa blejų žodį, laukdamas, kas
rašyta prieš 89 metus’./Iki čia dabar dar įvyks, kokią
dramos vidurio žaismingai atomazgą dramaturgas pa
mėgaujasi savo padėtim Ir ruoš. Tiesa, dramos pabalSugebėjimais.Domini Blythe ga truputį nuslvlll.bet tik ne
savo vaidmenį taip gerai at aktoriais. Tiek abu pagrln lieka, kad žiūrovas /turiu dlnlal,tlek pagelblnė - visi
galvoje žiūrovus vyrus/ Ima buvo verti savo rolių.
bevelk pavydėti tarnui sce
Šią dramą režisavo jau
noje. Kai veikalo viduryje nas vyras, pavarde Erie
įvyksta suvlllojlmas/trumpal Steiner, visiškas naujokas
sceną-dvaro vlrtuvę-dėl už Stratforde. Kadangi Strind
plūstančių girtų puotautojų bergas pedantiškai nurodo,

kada kur ir kaip kalbantieji
aktoriai turi elgtis, tai kuo
nors publiką apstulbinti jų
valdyba buvo sunku. O aps
tulbinti jam pavyko,kai
tulbtntl visgi jam pavyko, kai
į sceną subėgo ]penkiolika
statistų. Jie vaizdavo vidur
vasario naktį/ atsieit- Joni
nes/ švenčiančius kaimie
čius. Tai čia režlsorlus su
kūrė
žaibišką mergaitės
prievartavimo sceną, kuri,
nors iki galo neįvykdyta, bu
vo tokia sugestyvi, kad pub Itka tiesiog apmirė.
Susidariau vaizdą, kad
Miss Julle šio kontinento
publikai nebuvo labai prie
širdies. Ir vis dėl to,euro
pietiškai auklėtiems savo
tautiečiams ją visa širdim
rekomenduoju.

fonsas NAKAS

MISS JULIE

RAIN
Jean

BLYTHE
Miss Julie

Iš
SKRIDIMAS į TORONTO

Aleksandras

Miškui buvo taip žadėta,
taip miškui lemta buvo,
įremt šakas
mėnulio žemėn,
šaknis suleist
į saulės s odą
Ir amžinai žiūrėti
į žalią upės veidrodį,
savo garbanom vešliom
per vasarą gėrėtis.
Nereikia man tavęs, brangioji,
nelaukiu aš tavęs, brangusis,
turiu pasikalbėt
su miško žalumu,
su upės gelmėje
medituojančiu
akmeniu baltuoju.

Vasara sustojo čia,
sustabdė saulę Ir šešėlį.
Zenitas leidžiasi žemyn,
plinta mėlyna šviesa
į žalią orą Ir kalvas.

Paskendo laikas sietuvoj.

Potapsco praraja kristalo taurė sklidina.
Nuo horizonto,
lig horizonto,
nuo vande nų
lig flrmamento
žalia erdvė
ilsisi
ant minkšto miško patalų.
Pakėlė žemė
šampano stiklą,
tegu putoja
žalia visata,
te Išsilieja
gyvybės džiaugs mas
Iš balto žaibo
į slėnio rasą.

L letaus aktu
palaimintas likai,
kanjono karalystės
karaliau žalias.

Lietaus aktu
pilkas debesis
palytėjo
baltą upės veidą.

Uiiif ■,
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Lietaus aktu
sakramentalijos
į vieną k lel Ik ą
suliejo
vandenį Ir vyną.
C. RAGSDALE ar.p-s.

&

PAŽINKIME PRAEITI I
RĄtKlŲ -MIŠKCLta TRAGEDIJA
1941 . VI. 24 - 25
/tęsinys/
Čia skelbiamoji medžiaga ne tik atskleidžia tą nepap
rastą raudonųjų okupantų siautėjimą paskutinėmis valan domis prieš Išvejant juos Iš mūsų krašto, bet kartu prl mena Ir keletą skaudžių dalykų. Visų pirma aiškėja, kad
bolševizmas buvo radęs, tiesa, labai mažai, Ir tarp mū sų tautiečių savo pakalikų, aklų Ir balsių savo darbo tai klnlnkų. Tai paaiškės Iš Telšių kalėjimo Istorijos. Be to
ji mums akivaizdžiai primena,kad dalis mūsiį tautiečių
mėgo kaišioti liežuvį, skųsti savo brolius, juos įdavlnėtl.
Tokių nemaža Ir šiandien tebėra. Jie raitosi, slapstosi,
nori nuduoti padorius tautiečius ,bet jų sąžinė niekada
nebus gryna. Ant jų Išdavtklškumo dalinai gula visas mū
sų tautiečių praeitais metais pralietas kraujas Ir tos ne žmoniškos kančios, kurios yra Išgyventos mūsų kankinių.
Ne vienas gal, savo įprasto lengvabūdiškumo vedamas, bėgo skųsti savo kaimyną ar brolį nuožmiems okupantams .
Tai didelė gėda Ir praeičiai neatitaisoma klaida. Ateičiai
tai reikšminga pamoka, kad reikia laikytis tautinio soli
darumo Ir savosios žemės, savųjų brolių meilės. Mums
reikia Išmokti daugiau vienybės, dar daugiau tautinio su
sipratimo.

Tąčlau visa tauta didžiulėj daugumoj egzaminą Išląlkė. Palikta viena be vadų nuožmiam likimui, ji parodė la
bai daug susipratimo,kovingumo Ir laisvės meilės. JI Iš
skyrė Iš savo tarpo Ir daug dvasios galiūnų, kurie Ir to ;mls tragiškiausiomis valandomis kėlė laisvės vėliavas Ir
kvietė tautiečius ruoštis kovai, nebojant kliūčių Ir kančių.
Ir tai darė visų mūsų tautos sluogsnlų žmonės, be
am
žiaus, Išsilavinimo Ir profesijos skirtumų. Užtat Ir šla
ime leidinyje mes taip pat randame labai įvairaus Išslla Vlnlmo, amžiaus Ir verslo žmones. Visi jie buvo bolše ;vtklnės žiaurios rankos surinkti į vieną vietą Iš
savo
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kasdieninio darbo Ir tapo jų sadizmo aukomis. Visi juos
vadiname Žemaičių Kankiniais. Ir tai teisinga .
Tiesa, yra tarp jų Ir Iš kitų Lietuvos vietų kilusių, bet vi
so prieš suėmimą Žemalčluosd gyveno, čia nelaisvėn pa teko, čia kančias Iškentėjo, čia mirė. Visų jų . palaikus
priglaudė numylėtoji Žemaičių Žemė. Žemaičiams
nuo
seno teko parodyti ypatingo atsparumo dėl savo laisvės ,
pakelti daug kančių, Išlieti daug kraujo. Ir šiuo kartu tai
pasikartojo.
Be abejo, kartu tai yra visos mūsų tautos didvyriški
kovotojai, kankiniai, kurių kUn|is pavyzdys,pralietas krau
jas Ir Iškentėtos kančios per ąmžlus kels kovos dvasią Ir
žadins savosios žemės meilę, :meUę lietuvio lietuviui ,
meilę Ir pasiaukojimą L le t u ya I.
K. MOCKUS

PASKUTINĖS DIENOS ' ? E L Š IŲ. K A L Ė JI ME
KĄ APIE TAI BYLOJA KITI
Prasidėjus Vokietijos-SSSR karui, Telšių kalėjime
sėdėjusių politinių kalinių širdys, kaip žalmuo saulės .lau
kė Išsivadavimo. Birželio m^n.23 Ir 24 dienomis
Tel
šiuose buvo didelis karluomettės judėjimas. Įvairūs dali
niai keliavo priešų priešais lt sausakimšai užpildė gat
ves. Iš 2-3 į 24 d. naktį iš Te šių išbėgo kompartija, NK
VD įstaiga, milicija. . .Kalėjime tuo laiku jokių rusų nebu
vo, prižiūrėtojai palaikė įprs stą tvarką ir kalinių nepa
leido, nors buvo Iš lletuvlškc stos
visuomenės pusės
kreiptasi Ir reikalauta kallnWs paleisti. Birželio 24 d.ry
rytą atsirado rusų sargybos, jatve pro kalėjimą buvo su stabdytas judėjimas, o pats l ai ėjimas buvo
apstatytas
kulkosvaidžiais. Kalėjime buvo sudaryti politinių kalinių
sąrašai Ir nutarta juos, t. y. p šiltinius kaliniui; likviduoti.
Dienos metu buvo Iškastos Rilntų miškelyje
4 'duobės,
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naktį iš 24 į 25 d.kaliniai buvo Iš kamerų vedami Į būsti
nę, apklausinėjami, pas merkiami mirti, buvo surišamos
užpakalyje rankos, užrIšautos burnos/pažabojama/,o Iš
čia buvo vedami Ir guldomi į sunkvežimius.
Visi tos pasibaisėtinos egzekucijos vykdytojai yra pa
sišalinę arba žuvę,, joks kalinys nėra pabėgęs nei iš sunk
vežimių, nei nuo duobės, taigi Ir apie kankinamus kalė
jime jokių tikrų žinių nėra. Čia paduodame ištraukas
Iš
bylų- buvusių bolševikų kalėjimo prižiūrėtojų parodymus
bei sėdėjusių kamerose kalinių Išgyvenimus Ir tikime,kad
skaitytojas Iš šios medžiagos galės susidaryti
apytikrį
vaizdą tų baisumų, kokie yra įvykę kalėjime pirmomis šio
karo dienomis.
Ištraukos Iš buv.kalėjimo tarnautojo A. Žutauto
parodymų:

Atrenkamos politkalinių bylos
Apie 9-10 vai. ryto tas pats garnizono v-kas grįžo su
keliais kariais Ir atsisėdo prie stalo, kur buvo . sudėtos
politinių kalinių bylos. Bylos buvo sudėtos pirmadienį, nes
Vaitkus norėjo sudaryti sąrašą politinių kalinių. Garn. vkas pareiškė, kad nereikalingi prlžūrėtojal Iš raštinės ga
li išeiti. Raštinėje likome: aš, Gutmanas, Selenls, Vaitkus.
Rusų kariai, susėdę prie bylų, pradėjo jas
skirstyti
pagal nusikaltimo straipsnius. Skirstė Į dvi grupes. Klek
supratau, 43 kalinius Išskyrė sušaudyti , o kitus paleisti,
ar Išvežti. Sąrašą darėme Gutmanas Ir aš- tų 43 kalinių .
Karlai, paėmę sąrašą, Išėjo. Išeidamas garnizono v- kas
savo vietoje paliko kokį tai kapitoną- Iš NKVD.
Ieškoma kastuvų ir virvelių. . .
Tsaal kapitonas klausė Gutmano, ar yra kėljlme kas
tuvų. Vaitkus, o paskui Ir aš bėgome pasiklausti prlžlū rėtojų, nes liepė Gutmanas. Aš paklausiau Balvočlaus,ku
ris su kitais prižiūrėtojais buvo sargybos būstinėje. Bal vočlus,kaipo sandėlininkas, atsakė, jog čia kastuvų nesą, o
esą tik Slralčlų dvare. Vaitkus grįžo Ir pranešė, aš nieko
nesakiau. Po to, Iš raštinės rusai greitai Išėjo. Apie 1112 vai. Išėjęs Į gatvę pamačiau, jog gatvėje stovi rusų sar
gybiniai su kolkosvydžlals Ir gatve civilių žmonių nepra leido eiti. Mašinų stovinčių nebuvo.
/bus daugiau/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Lenkų literatūra Lietuvoje

siąją būtybę", nors tą „būtybę" gali išsiaiškinti, kaip
tik nori. Jėzaus, Marijos bei kitų biblijos naujojo įstatymo
šventųjų jie negaroma.
Masonams priklauso visokių tikybų išpažintojai, ku
nigai ir vyskupai. Yra net ir ncpralciikuojančių katalikų
Katalikų bažnyčia masonizmui priešinga dėl to, kad iš
pažintis nesiderina su masonų slaptumo priesaika ir kad
masonai stoja už bažnyčios atskyrimą nuo valstybės be.
mokyklos. Pirmas masonus pasmerkė 1738 m. popiežius
Klemensas Xll. Nuo to laiko prieš juos paskelbta not
17 bulių bei enciklikų.

Tarybų Lietuvoje gyvai domimasi lenkų
kultūra, literatūra. Čia sudarytos visos są
lygos lenkų tautybės piliečiams mokytis
Masonai (iš pr. „maęon" — mūrininkas) — gausiai
gimtąja kalba, lenkų kalba išleidžiami va
paplitusi, slapta ar, pusiau slapta organizacija. Masonų
dovėliai ir daug kitų knygų, lenkų kalba
romantiniai legendininka: kildina ją iš biblijos senojo
taip pat leidžiami laikraščiai ir žurnalai.
testamento pasakų. Jie teigia; būk masonizmas gimęs
1975 metų sausio 1 dieną Lietuvoje len
tais laikais, kai buvo statomos Egipto faraonų piramidės,
kų dėstomąja kalba vidurinėse mokyklose
karaliaus Saliamono šventykla Jeruzalėje ar net fantastinis
mokėsi 18.000 moksleivių, be to, specia
Babelio bokštas. Aišku, tie teigimai neparemti faktais,
liose vidurinėse mokyklose mokėsi 2.788
JAV masonų yra dvi sektos: jorkiškoji (nuo Anglijoi
nes jų nėra.
lenkų tautybės moksleiviai, o aukštosiosie
rnieslo Jorko) ir škotiškoji. Jos sugyvena, nors ritualo ir
mokyklose — 1.140 lenkų tautybės studen
laipsniavimo srityse šiek tiek skiriasi. Kai kurio masonai
Jicmj masonizmas yra išlikęs iš viduramžių, kai
tų. Vidurinėse mokyklose dėstė 166 len
priklauso abiem soktom. Pirmieji masonai (mūrininkai;
lululio dalį valdė Romos popiežiai. Tuo laikotarkų kalbos ir literatūros mokytojai.
iurėjo tris laipsnius: mokiniai, amatininkai ir meistrai.
piu buvo siaioma daug Iikriedrų, bažnyčių, vienuolynų,
Knygos lenkų kalba Tarybų Lietuvoje
Dabar jie turi net 33 laipsnius. Bandoma įsteigti Jų nei
puošnių rūmų. Statybose ei:irbo nemaža išlavintų mūrileidžiamos sistemingai, gausiai ir dideliais
daugiau. Pasiekti trečiąjį masonixmo laipsnį nesunku,
ninku. Jie iurėjo sūdai- : lepias organizacijas, kopose
tiražais. 1940 -1974 metais iš viso išleista
reikia tik žinoti apeigas ir simboliką. Ten daugume
aptardavo savo reikalus Tekdavo slapstytis nuo inkvilenkų kalba 1780 knygų pavadinimų ben
narių ir pasilieka. Tačiau pakilti iki 33-čio l-ipsnio gali
zi'oiių, kad už „moištavimą" neatsidurtų lauže. Renesan
dru 5.025.000 egz. tiražu. Daugiausia knygų
tik labai įtakingi nariai: žymūs politikai, teisėjoj, prezi
so melu, kiek susilpnėjus popiežių galiai, sumažėjo
lenkų kalba išleidžia Lietuvos TSR peda
dentai, valdininkai, senatoriai, kongresmenai, stambūs
statybų, daug mūrininkų liko be darbo. Tačiau jie galėjo
goginės literatūros leidykla „Šviesa”. Šios
mecenatai bei kapitalistai pramonininkai.
laisviau elgtis ii- pradėjo viešai organizuotis. 1717 rn.
leidyklos 1976 metų tematiniame išleidi
Londone susikūrė pirmosios laisvų masohų-mūrininkų lo
Dėl to, kad tokio žmonės, kaip prancūzų filosofas ir ra
mo plane numatyta išleisti 35 vadovėliai
žės (draugijos). „Laisvais" jie pasivadino todėl, kad galė
šytojas Volteras (kurį Romos bažnyčia buvo prakeikusi),
lenkų kalba. Iš jų minėtinos tokios kny
jo laisvai kilnotis iš vietos j vietą, kur buvo numatoma
kompozitorius Mocartas, Fridrichas Didysis, Tomas Pcinas.
gos, kaip A. Michalovskos lenkų kalbos
gauti darbo. Vėliau pradėta priiminėti į ložes ir ne mūri
Tomas Džefersonas, Dondžaminas Franklinas ir kiti buvo
vadovėlis 1-ai klasei (8.000 egz.), A. Skaninkus, pavadinus juos „spekuliatyviniais" masonais. Da
masonai, katalikų bažnyčia visus masonus laiko bedie
kovskos lenkų kalbos vadoėlis 3-iai klasei
bartiniai masonai apskritai nieko bendro su mūrininkais
viais. Tačiau minėtieji
asmenys daugiausia nebuvo
(7.000 egz.), A. Markuševičiaus „Matema
neturi.
moksliniai įsitikinę ateistai. Jie buvo ar agnostikai, rei
tika” 5-ai klasei, to paties autoriaus „Al
I Ameriką masonai pradėjo keliauti apie 1730 m.
kalaują dievybės įrodymo, ar deistai, pripažįstą „aukš
gebra” 7-ai klasei, V. Maksakovskio „Už
Didelė kolonistų dauguma buvo masonai. Jie kovojo
čiausiąją būtybę", bet atmetą asmeninio dievo kultą.
šalių
ekonominė
geografija
”
9-ai
sienio " “ . "
prieš Anglijos valdžią, kuri varžė jų laisvę ir juos išnau
Kovojo jie tik prieš tikybą ir bažnyčią, siekiančią sau
klasei, J. Polianskio „Bendroji biologija'
dojo. Tvl linams, ked 1773 m. Aivytijc, crlsaios siunta
naudos, o ne prieš dievų.
10—u klasei
‘
.
...
ir daugelis kitų. Be to,
šiais
Bostono uoste į jūrą išvartė šv. Andriejaus ložės masonai,
metais lenkų kalba bus išleista A. MedoJAV masonų organizacijos savo principais pripažįsta
"Tu man nusibodai- tau vis atrodo
persirengę indėnais.- Tuo buvo pradėtas Amerikos ko
nio knyga apie Vilnių ir. P. Aksamito
socialinį narių santykiavimą, savitarpę pagalbą, brolišku
lonijų pasipriešinimas Anglijos karūnai. Šiuo metu JAV
kad
policininkai prie durų ’." „Šventojo rašto moralė ir dabartis”. Lenkų
mų, labdarybę, pasilinksminimą, tikybos pro. Cgavimą (iie
yra daugiau kaip 4 milijonai masonų. Aukšto laipsnio
kalba išleista daug knygų apie Vilnių,
tai
vadina
toleravimu),
moralės
kėlimą
jaunuomenėe
masonais ya bu>"j apie 15 šalies prezidentų. Jų Mėly
Trakus ir kitas lankytinas Tarybų Lietu
ligonių šelpimą ir t. t. Tarp jų pasitaiko ir dorų žmonių
nosios- (pagrindinėse) ložėse (kuopose) yra susibūrę
vos vietoves, nemaža knygų visuomenineTačiau nusveria dideli reakcionieriai ir išnaudotojai. Koneadvokatai, teisėjai, kongresmenai, dak’arai, valdininkai,
laivų įgulos Ir turistai nepaKiti Išstatlnlal-jūrų valz-poliiine, žemės ūkio, medicinos tematika,
visi pietinių valstijų rasistinio Ku Klūks Klano viršininką:
tarnautojai, pramonininkai, biznieriai, mokytojai, profeso
dainų rinkinių, grožinės literatūros kūri
bei
nariai
yra
aukšto
laipsnio
masonai.
Negrai
irgi
turi
galll lesalo dailioms jūrel- dal Ir įvairių laivų maketai
riai, universitetų dekanai, karininkai ir kiti aukštuomenės
nių.
savo masonų ložes, kurios su baltaisiais masonais ne
nariai. Niujorko žydų rabinai turi savo atskira ložę, į
vėms. Kiekvieną dieną pro bei paveikslai, neišskiriant
Lenkų kalba Tarybų Lietuvoje leidžia
bendrauja.
kurios ritualą įeina ir simboliškas Saliamono šventovės
mas dienraštis „Czerwony Sztandar” —
Oficialiai nurodoma, kad masonai neužsiima politika.
„dedikavimas". Masonai yra buržuazinių intelektualų
langą
paberdavau ant kalmy- ir garsaus Titaniko.
LKP CK organas, išeinantis 45.000 egz. ti
Tačiau tikrovėje yra kitaip: brolis masonas visuomet pa
konservatyvi organizacija, pripažįstanti dievo („aukščiau
ražu. Išeina taip pat iliustruotas žurnalas
nlnlo
namo
stogo keletą sauVienoje brošiūroje pasarems kito brolio masono politiką. . .
siosios būtybės") ir kapitalizmo amžinumą. Aukšto rango
„Kobieta RadzZecka” (47.000 egz.) Lenkų
(32-ro loipsnio) masonas yra buvęs pirmas JAV pre
jų duonos gabaliukų,kad ry-kyta-būti Vancouver’yje Ir
Masonų žmonos, dukros ir sūnūs turi atskiras jaunuo
kalba išeina keli rajoniniai laikraščiai:
zidentas Vašingtonas (jis išbuvo masonu Č7 metus). Ma
menės organizacijas. Jie nuo 12 motų amžiaus pradedami
Vilniaus rajone „Przyjažn”, Šalčininkų ra
tais
neduotų užsimiegoti. nepamatyti Stanley Parkosonai norėjo jį padaryti visos šalies vyriausiuoju masonų
ruošti masonizmui. Juos moko masoninių apeigų, religijos
jone — „Przykazania Lenina”, trakų ra
magistru, bet Masačūsetso valstijos ložės su tuo nesutiko.
principų, gero apsiėjimo, dorovės, socialumo ir kt.
Lyja-gera
diena po Ilgos ke- lygu nepamatyti paties Vanjone — „Przodovvnik”.
Gal dėl to ir iki šiol nėra pripažinto nacionalinio masonų
20 metų jaunuoliai jau priimami j ložes, o mergaitės
Kokia populiari lenkų litcratūra_ Lietu
vado. Masonų ložės yra savarankiškai besitvarką atskiri
llonės
poilsiauti
Ir skaityti couver’lo. Parkas randasi
perkeliamos j Rytų Žvaigždės moterų organizaciją.
voje, vaizdžiai parodo šios literatūros išvienetai, kuriems vadovauja atitinkamų valstijų aukščiau
. leidimas lietuvių kalba. 1940—1974 metais
turistines
brošiūrėles.
Įjun pusiasalyje tarp English Ir
Apskritai masonizmas yra viena iš formų, kuriomis
siųjų magistrų komitetai. Ložės turi net kiek skirtingus
Tarybų Lietuvoje lietuvių ir lenkų kalbo
žmonės atitraukiami nuo domėjimosi socialinėmis prob
ženklus bei ceremonialą. JAV yra apie 60 įvairių masogus radio, - nemaloni žinia Burrard įlankų, plotas 1OOO
mis išleista 153 lenkų rašytojų knygos
lemomis, nuo klasių kovos reiškinių. Kalbos apie visuoti
nizmo rūšių.
bendru tiražu 1.346.000 egz. Daugiausia
pritrenkė mane: prasidėjęs akrų. Jame yra akvariumas ,
nę brolybę ir tarpusavio pagalbą kapitalistinėje visuo
Kai kas masonus laiko bedieviais, ateistais, tačiau jie
išleista didžiojo poeto Adomo Mickevičiaus
menėje, kurioje žmogus išnaudoja žmogų, kapitalistai —
nėra
tokie.
Masonai
pripažįsta
„aukščiausiąją
būtybę",
stre įkas keltų darblnlnkų/Br. zoologijos sodas. įvairių mekūrinių — viso iki šiol 16 knygų. Pakarto
darbininkus, vienos tautos buržuazija — kitas tautines
ir jų ceremonialas bei simbolika pagrįsti biblijos senojo
tinai išleistos jo poemos „Gražina”. „Kon
Kolumbljos
Ferry/, nutraukė džlų bei krūmų, gėlynų ir
mažumas,
yra
neteisingos
ir
veidmainiškos.
Iš
esmės
įstatymo legendomis. Ložių posėdžių melu ant stalo
radas Valenrodas”, išleista „Ponas Tadas”,
masonai propaguoja religinio pobūdžio prietarus, gal
(„altoriaus") guli atversta biblija ir ant jos du sukryžiuoti
sus
Išleki
mą
Georgia sąslau- restoranų bei užkandinių,
„Vėlinės”, „Krymo sonetai”, „Meilės so
kiek modernizuotus, bet vistiek — mistiką, magiją, t. y. —
kardai. Posėdžiai pradedami malda bei himnų giedojimu.
netai”, 1975 m. išleistas lyrikos ir_ bala
rlu
su
Vancouver
’lo
sala. Žymus tuo, kad jame auga
tamsybiškumą.
Tai
reakcinis
judėjimas.
Jei norįs į ložę įsirašyti kandidatas, vado klausiamas, pa
džių rinkinys. A. Mickevičiaus kūrinius
sisakytų, kad netiki dievą, jo nepriimtų. Yra daug ir neti
("Mokslas
ir
Gyvenimas")
į lietuvių kalbą vertė pajėgūs tarybiniai
Pagal pranešėją, - darbinin aukščiausi Ir storiausi Ka
kinčių narių, bet jie įsirašydami turi pripažinti „aukščiaulietuvių poetai, ypač Just. Marcinkevičius
kai Ir tarnautojai negali nu nados medžlal-Douglas eglė
ir V. Mykolaitis-Putinas. Boleslovo Prūso
Lietuvoje išleista 14 knygų. Lietuvių kalba
vykti Į darbovietes ir šimtai /Pseudotsuga tax Ifolla/. Jos
išleisti dvieju tomų jo romanai „Faraonas”
turistų uždaryti Vancouver ’ užauga Iki 250pėdų aukščio,
ir „Lėlė”, pastarasis — du kartus. Išleista
taip pat apysaka „Sargyboje”. "Trečias la
lo saloje. Kaikurle turistai lapal-spygllalpanašūs į tujų,
bai populiarius Tarybų Lietuvoje lenkų
numatę persikelti Amerikos auginamų sodybose. Valkš rašvtojas — tai Vladislavas Reimontas.
Jo ’iš viso išleista 13 knygų, jų tarpe ro
laivais
į Washington’© vals- čtodamas parke vieną užtlmanai „Kaimiečiai”, „Pažadėtoji žemė”,
tybę, vyksta į pietų rytų sa-‘kau 22 pėdų diametro.
„Komediante".
Iš lenkų literatūros klasikų, išleistų lie
los pakraščius. Mano rūpės-’ Georgia gatvėje, atokiai
tuvių kalba, minėtina Julijaus Slovackio
HMM MM
MM
MB
poezijos rinktinė, Juzefo Kraševskio apyapy
člal: jei streikas tęsis Ilgai, nuo šaligatvio,balti rūmai su
saka „Kunigas”, Elizos Ožeškienės apysa
ka „Mejeris Ezofovičius”, Marijos Konop- "
Asfaltuotas plentkells lrkalp reikės pasiekti Victoria plačiais laiptais Į dideles ,
nickos pasakų rinkinys, Henriko Sinkevi|11ATnr
P n„ zunI i c
mo
priemonių,
persiristi
kilo
trleidosi žemyn,raitėsPr Kelsey Bay uostą, nes Iš atviras duris atkreipia pra
tiaus romanas „Kryžiuočiai”, Stefano 2eJuozapas KouzuoliS
romskio romanai „Benamiai
žmonės”, (js kelionės dienoraščio— 1973metais) Rocky Mountains tik mato- upių slėniais ir kalnų tėra-Pas^aroi° plaukioja turlstl- eivio dėmesį ir palengvina
„Nuodėmės istorija”, „Ištikimoji upė”, Dosurasti meno galeriją- Van
numas.bet Alexander Mack- somls; saulė pasIžvalgydavęnls lalvas i Prince Rupert,
lengos Mostovičiaus romanas „Nikodemo
(Tasa iš praeito numerio)
Dyzmos karjera”. Lietuvių kalba išleista
.
„
couver. GalĮęry of Art.
Vancouveryje daug pat
taip pat žymaus lenkų 17-ojo amžiaus poe- .
PrląrtejUS, Išvykimo va- enzle 1793 metais puslųetį pro visus autobuso langus,
Už mažo bufetuko, rau
to Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poe labdal, vėl sėdau į autobusą užtruko, kol pasiekė Pactfl- Vietomis , važiuojant kalnų rauklių lankytinų vietų:uos zijos rinkinys „Miškų žaidimai”.
donom
lūpytėm ir nageliais;
Nemažiau domimasi Lietuvoje ir šiuo baigti likusį kelią į Vancou ko vandenyną. Jaunas škotas pašonlo terasa, sniegas at- tas, arkai, muziejai, meno
mergaitė
pareikalavo jai pa
laikinių lenkų rašytojų kūriniais. Minėtini ver’!, 1120 mylių. Išvažiavus Mackenzle 1779 metais gavo rodė taip artl-tlk Ištiesk pro galerijos, teatrai Ir kita.
lietuvių kalba išleisti: Ježio Andžejevslcio
likti
.foto
aparatą; prie kitų
Northwest kailių langą ranką ir pasigausi Ant English Bay įlankos
romanas „Pelenai ir deimantas”, Marijano Iš miesto, padvelkė sausas , tarnybą
durų stambaus uniformuoto
Belickio apysaka „Bakterija 078”, Tadeu
prerijos pavakario prekybos kompanijoje Mont- gniūžtę. Bendrai, kalnuose kranto,Ogden Ave. ,Marltlm
šo Brezos romanai „Bronziniai vartai” ir vėsus
sargo aštrus žvilgsnis rei
„Šventosios Rotos tribunolas”, Ježo Broš- oras.
Prieš liepsnojančią realyje. Tarnaudamas vedė akys pameta dimensiją, ats- muziejuje yra burinis- mo kalavimą
tvlrtlno-pallk, ar 4
kevičiaus romanas „Ilgai ir laimingai”,
Andžejaus Brichto apysaka „Dansingas saulę virš horizonto, bronzi ju kailių supirkimo punkte turhal sutrumpėja ir aukš- torlnls, 104 pėdų Ilgio laivas
ba
eik
lauk.
..
Hitlerio būstinėje”, Stanislavo Digato ro niai spindėjo pageltonavę ja Fort Chlpewyan, ant Atha- člal sumažėja. Mano važluo- vardu St.Roch, pirmas pramanas „Disneilendas”, Marijos DombrovPirmoje
salėje
dauginus ii
skos apsakymų rinktinė „Vestuvės kaime”, vų laukai ir retai Išdėstytos basco ežero kranto/Albertos tu keliu Banff- Penticton- plaukęs šiaurės vakarų pa
Jaroslavo Ivaškevičiaus apsakymų rinktinė
prov. /, 1789 m. gavo kompa Vancouver aukščiausi kalnai, sažą Arktikos vandenimis . portretai Iš 17-19 šimtmečio
„mergaitė ir balandžiai”, Juliano Kavaleco ūkininkų sodybos atrodė lyg
kilnių asmenybių, dar kil
romanas „Šokantis vanagas", Tadeušo žalios salos gelsvoje jūroje. nijos sutikimą tyrinėti kraš apie 11. OOO pėdų, tarp Lake Statytas 1928 m., specialiai
nesniuose, graviruotuose rė
Konvickio apysakos „Skylė danguje” ir
„Siu dienų Kručkovskio romanas „Kordia- Tai ne tik Kanados, dalinai tą į šiaurę ir vakarus.Ke Louise ir Revelstoke. Pra Arktikos tarnybai. Laivas ,
nas ir Chamas” ir pjesė „Pirmoji laisvės ir pasaulio , duotos aruodai. liaudamas į šiaurę Macken - važiavus Princeton pradėjo vadovaujamas St./sgt. H. muose, kad net pasimeti, ne
diena”, Vaclovo Kubackio „Liūdnoji Ve
bežinai Į ką žiūrėti- į rėmus
Į Calgarį atvykom 7 vai . zfe upe, kuri gavo jo vardą , temti, o keleivių akys, Išvar-Lurson su devynių vyrų įgunecija”, Stanislavo Lemo romanai „Grįžus
Dvi salės
iš žvaigždžių”, „Magelano debesis” ir „Ne ryto,pagal ManItobos IrSas- priplaukė Arktikos vandeny- gintos gamtos gražių vaizdų, ia, išplaukęs 1940. VI. 23 Iš ar Į portretą.
nugalimasis”. Vilhelmo Macho romanas
abstraktinės tapybos. Kaip
„Agžnieška, Kolumbo duktė”, Zofijos Nal- katchewan'o laiką. Turėjau ną. Antroji ekspedicija per užsimerkti,
Vancouver’lo,po dviejų metų
besistengsi įtempti protą Ir
kovskos romanas „Riba”, Igorio Ncverlio
Rocky
Mountains,
Peace
H
Po
keturių
parų
kelionės
,
ir trijų mėnesių, 1942.X. 11
vėl
laikrodį
atsukti
vieną
apysaka „Vaikinas iš Salsko stepių”. Jano
vaizduotę, žiūrėdamas į ga
Parandovskio romanas „Liepsnojantis dan valandą atgalios, priderinti Fraser upėmis bei jų slė- vidurnaktį Išlipęs Iš autobu- atplaukė į Halifax, Nova Sco
gus”, Zofijos Posmyš apysaka „Keleivė”,
balą drobės, nutaškytą
da
Ježio Putramento „Posūniai”,
Natalijos prie Albertos Ir Britų Ko nlals, 1793 m. liepos mėn.22 so Vancouver’lo stotyje,sku- tia. Maždaug tiek pat laiko
žais,
negali
suvokt
l"talentlnRoleček apysakos „Mieloji šeimynėlė ir lumbijos laiko. Persėdom į d., atvedė prie Paclflko.van-bėjau Ieškoti viešbučio ir užėmė grįžimas į Vancou
aš” ir „Medinis rožančius”, Aloizo Srogos
go kūrėjo" kilnios minties,
ver’į. Šiandieną, po sunkių
romanas „Atsisveikinimai ir sugrįžimai”, kitą autobusą, kurio
dalis denyno. Tai pirmasis balta- pasiilgto poilsio,
arba vaizdo. Viena salė de
Ježio Stavinskio apysaka „Aš ieškau Ado
Rytą pažadino pro langą grumtynių suArktlkos ledais
perėjęs
kalnus ir Iš
mo”, Ježio 2-ulavskio „Penkiese į Mėnulį” stogo žalsvo plastiko. Spal sis
dikuota pagarsėjusiai Britų
ir kitų autorių kūriniai.
žuvėdros Ilslsls sausame doke, dau
vakarų
pa. sažo praskrendančlos
vuotas permatomas stogas sprendęs
Lenkų literatūra domisi ir jauniausieji
Kolumbijos dailininkei Emily
kuri kvai šlno klyksmas lyg Išgązdlntos giausia patraukdamas žiūro
Tarybų Lietuvos
skaitytojai — vaikai. pagražindavo kalnų vaizdus . probelmą,
Carr/1871-1945/. Jos tapy
Jiems lietuvių kalba išversti C. JančiavPrie šių dienų technikos- Henry Hudson, La Vere įdry mergaitės riksmas. Jų čia vus,kaip visa kita muziejaus
skio, Jano Bžechyos, K. Gižickio, J. Jurboje dominuoja miškų, kalnų
veHavIčiovoT/j^ Korčako, J* Korčakovskos, asfaltuotų kelių Ir susisieki- ir kitų keliauninkų galva s.
daug, nes platūs vandenys , ekspozicija.
Ir pajūrio pelsažal, šiek tiek
K. Makušinskio, E. Nizinskio, H. Ožogovskos, E. Sclburg-Zarembinos ir kitų ra
suabstraktlntl.
Iš visų jos
įvairiuose Tarybų Lietuvoje- išleidžiamuose
šytojų kūriniai.
kūrinių
aukščiausiai
verti
bibliografiniuose
leidiniuose,
tokiuose
kaip
Dideli lenkų literatūros lobynai sukaupti
Valstybinės respublikinės bibliotekos iš
Tarybų Lietuvos bibliotekose, ypač Vil
nami
Indian
Church
ir
West
leistos bibliografinės rodyklės „Lietuvos
niaus universiteto, Mokslų akademijos ir
TSR
archeologija
”
,
„Tarybinis
Vilnius
”
Coast Indian Village.
Lietuvos TSR Valstybinės
respublikinės
ir daugyleje- kitų.
bibliotekos fonduose. Pastarojoje yra dau
/bus daugiau/
Literatūros
lenkų
kalba
ir
lenkų
litera

giau kaip 100.000 knygų lenkų kalba, tiek
tūros vertimų Tarybų Lietuvoje leidimas
senos literatūros, tiek šiuolaikinės. Litera
prisideda
prie
lenkų
ir
tūros lenkų kalba yra taip pat kitose veiksmingai
tautų
kultūrinio
bendradar
tl visus buvusius "Skautų
mokslinėse ir masinėse miestų bei kaimų lietuvių
bibliotekose. Ja kasdien naudojasi labai biavimo ir kultūrinių ryšių stiprinimo,
Aldo"
ir kitus skautiškos
įvairūs skaitytojai: moksliniai darbuotojai, prie tautų draugystės ugdymo ir visos di
džios socialistinių šalių sandraugos stip
liaudies ūkio specialistai, mokytojai, dar
spaudos
redaktorius
bei
rinimo.
St. Tomonis
bininkai kolūkiečiai, besimokantis jauni
spaudos
darbe
turinčius
pa

mas.
Literatūra lenku kalba nurodama
(“Aušra" Nr. 4/' 1976 — Seinai)

V*cacifico.

JEIGU

IR

GALI

GERI

IR

GERI

BET JEIGU
NAIKINTI

GYVENIMĄ

TAVE
IR

GERTI

MATAI.

PATį, TAVO

NORI

ATEIK PAS MUS.
TAU PADĖTI.

IR

NUSTOTI

MES

-

TAVO

REIKALAS;

KAD GĖRIMAS IMA
TAVO

GERTI

ARTIMŲJŲ

-

GALIME

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 lietu
viškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pageltos. Atėjęs posmus
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink:
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
Juozui S. 365-069 I, Henrikui N, 277-7868._________ ___________
1977. VI. 29

SKAUTAMS

Atkelta iš 3 ps

yra mūsų vienetai, vadovai
ar paskiri skautal-skautės.
Knygai suredaguoti jau yra
pakviesti nuolatiniai darbo
koordinatoriai Ir redaktoriai
visuose mūsų Iše įvijos

skautų rajonuose. Kanados
lietuvių skautų rajonui re
daktorius yra mums visiems
gerai
žinomas vyr. sktn.
Česlovas Senkevičius, Ilga
metis "Skautų Aldo" redak
torius, kai "Skautų Aldas"
buvo leidžiamas Kanadoje.

Jis yra uolus ir lietuviškos
spaudos bendradarbis. Jo
adresas: 40 Burrows Avė.
Isllngtos, Toronto, Ont.
Į knygos redakcinį kolek
tyvą Plrmlja stengsis įtrauk-

PRENUMERATA S 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

KĖLĘSIS

LIETUVIŠKA RADIJO
PROGRAMA

RADIO 1410 MONTR AL
KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ I ŲO 11,30 iki 12 vai nakties
PROGRAMOS EDĖJAS
L. Stonfevi?i v», 1053 Albon«1 Cr.. |-jvernay, P.O.

T E L. 669-8834

tyrimą skautus.
Mums sesės Ir broliai Ir
mieli vadovai reikia ištiesti
jiems pagalbos ranką. Juk
būtinai reikia mums turėti
savo veiklos ir gyvenimo
atspindį - Lietuvių Skautlją
svetur.
V. s. L. Eimantas

publishing
com pan y
TEL. 268-3071
PUBLISHERS OI
636
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Hamilton

Tau pyk Jf
A. Lukošius

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

įsikūręs nuosavuose namuose —

MOKA:

8!/i%
9%
7!/2%
7%
6%

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7}25
Darbo

valandos:

pirmacLemais - kctvirtadic-

niots nuo ^0 iki 5 va' , penktadieniais nuo
10 iki 7 volšeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūd'o men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokomas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas---- virš $9,000.000

SLA KUOPOS GEGUŽINE

Hamiltono SLA 72 kuopa
ruošta gegužinę liepos 24 d.
A. Padolsklo sodyboje prie
Paris miestelio. Sodyba jau
daugeliui mūsų tautiečių yra
gerai žinoma Ir mėgiama
vieta poilsiui ir Išvykoms.
Gegužinė visada vyksta ly
giame parke, kuriame yra
gausu gražiai nuaugusių me
džių ir žalios žolelės. Jame
randame ir piknikams stalų.
Vienoje parko pusėje bėga
Grand vardu didelė upė, ki
toje gi, geras vieškelis, ku
riuo svečiai renkasi sody
bos.
Ruošiamos gegužinės pel
no dalis visada yra skiria
ma Kanados Lietuvių Fon
dui, pagerbiant kuo nors pa
sižymėjusį
mūsų tautietį
Lietuvoje.Taip bus padaryta
ir šioje gegužinėje, paskel
biant asmens vardą ten pat.
Po Ilsiauj ant gryname ore,
rasis ir apetitas užkąsti.
Tam reikalui rengėjai parū
pins šaltos ir šiltos užkan
dos, bei kavutės su pyra
gaičiais, o gal ir šalto bei
kietesnio gėrymėllo. Ren
gėjai planuoja ir meninę
programėlę. Žodžiu, ten nu
vykę rasime ką veikti, pasi
matyti su draugais ir pa
žįstamais, atvykusiais Iš
tolimesnių vietovių. Tik ne
vėluokime atvykti, nes čia
šllt o Ir gražaus oro turime
nedaug Ir pati vasara Kana
doje yra per ti'umpa, kad
galėtume sėdėti namuose ar
savo daržo medžio pavėsyje.
Taigi, atvažiuokime visi ir
Iš visur ir Iki pasimatymo.
Zp
LIETUVIU NAMU BENDROVĖS
SUSIRINKIMAS

Š. m. birželio 4 dieną Ha
miltono Lietuvių Namų B-ės
akcininkai buvo sukviesti į
jų narių susirinkimą, kuris
įvyko Hamiltono Liet. Me
džiotojų Ir Zūklautojų p pa
talpose .
; Šeštadienio popietė buvo
gana graži Ir viliojanti į
gamtą, todėl Ir suvažiavo
; gražus būrys akcininkų. Bu
vo atstovauta per 500 akci
jų. Poros valandų bėgyje bu
vo svarstoma patiekta die
notvarkė. Nesigilinant į kl
otas detales, pažymėtini šie
'nutarimai: susirinkimas at
gaivino anksčiau užšąldytą
;Namų Kultūros Fondą /per
'■$ 2.600/ ir iš šios sumos
paskyrė
auką
mergaičių
•chorui "Aldas" - $ 1OOO.
ZKalp žinoma , "Aldas" greitu
•laiku Išvyksta kocertams į
’.Pietų Amerikos kraštus <r
•yra reikalingas mūsų visų
finansinės paramos.
■ Taip pat Iš Namų B-ės
1976 m. pelno paskirta auka
;Medž. ir Zūklautojų klubui

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)

6 °.o

santaupas
7,5%
term, depozitus 1 m. 8,5 %
IMAME UŽ:
asmenines paskalas
nekiln. turto pask.

11%

9,%%

sumoje $ 5000 Ir dar’ iš
1977 m. pelno yra paskirta
75 % tam pačiam klubui.
Mat, šis klubas savo že
mėje yra nutaręs statyti na
mus, kuriuose būtų ir salė
bent 300 sėdimų vietų dy
džio. Šiam reikalui jau su
daryti planai. Dabar tik bai
giami
spręsti finansiniai
reikalai. Taip kad medžio
tojai Ir žūklautojal dalinai
užpildys spragą Hamiltone
lietuvių namų reikalu, nes
čia jau daug metų buvo pla
nuota juos statyti, bet nieka
da planai neįvykdyti. Dabar
belieka tik klublečlams pa
linkėti geros sėkmės planus
realizuojant.
Susirinkimui vadovavo L.
Namų b - vės ir Medžiotojų
klubo pirmininkas A. Bal
nys, sekretoriavo L. Mačlkūnas.
Po susirinkimo nariai bu
vo pavaišinti užkandžiais ir
įvairiais gėrimėliais.
L. Namų valdyba sekan
čiam terminui buvo perrink
ta ta pati, būtent :A. Bulnys pirmininkas, L. Mačlkūnas,
J. Bajoraitis, A.PovIlauskas ir A.ŠllInskas. Į Revi
zijos komisiją įėjo: J.Kriš
tolaitis, P. Pranckevlčlus Ir

ANICETAS LUKOŠIUS
( Šio skyriaus autorius)

didoka, nauja Ir labai gerai
įrengta vėdinama salė, buvo
netoli pilna tautiečių, dau
giausia Iš kitų, net tokių to
limų vietovių, kaip Sarnia.
O programa duota Toronto
"Gintaro" buvo tikra sensa
cija. Dar pirmą kartą ma
tėme visą, painiai gražią
programą, atliktą be pert r aukos. T ai buvo pynė puikių
šoklų ir gerai parinktų dai
nų, lydymų smuiko, kelių
klarnetų ir trijų akordeonų muzikos, Vienas tautietis
prisipažino, kad net ašarą
nuspaudė matydamas tokį
gražų lietuvišką jaunimą,
taip energingai bei sumaniai
dirbantį lietuvybės darbą.
Todėl dalyviai buvo pa
gerbti ne tik gausiais ploji
mais, bet šauksmais ir va?
llavlmals, o vadovai, ypač
vyresnioji Giedrė Rinku naltė-Paullonlenė, buvo pa
gerbti žodžiais ir apdovano
ti gėlėmis.
Pagerbti buvo ir Jonai,
kurių šį kartą Išsirikiavo
sąžiningai gera eilė. Kar
tais ne visi atsišaukia, bet
šį kartą, reikia manyti, visi
buvo, nes vienas pasirodė
turėdamas net tris vardus.
Žmonės salę sudrebino.
"Ilgiausiais metais". Jonamsf
buvo palinkėta gražiausios
sveikatos, sėkmės ir, žino
PARĖMĖME SPAUDA
ma, pasirodyti čia ir kitais
Spaudos Gegužinė suruošta metais.
Šoklų muzika buvo labai
Sudburlo Medžiotojų Ir Žuvautojų Geležinio Vilko Klu gera, salė kaip ledas, todėl
bo š.m.blržello 26 d.p.Gud- šokėjų netrūko ir jie gausėjo
rlūno ūkyje, praėjo sėkmin ir drąsėjo f besitęsiant gragai, kur susirinkę tautiečiai žlam visų pabendravimui
gražiame ore Ir gamtoje Viena lietuvaitė buvo tik
praleido smagiai ir kultū metai Iš Lietuvos, taip pat
b-nės
ringai laiką. Nors dalyvių buvo ir nauji mūsų
skaičiumi nepast-ymėj .ga nariai, neseniai persikėlę Iš
lėjo būti bent dvigubai dau Montreallo, Zofija ir Ipoli
tas Tauterlal.Sveikiname.
giau,bet gauta pelno sumoje
Kor.
kuris paskirstytas taip:
"Nepriklausomai Lietuvai"
$85, -* "Moterial"-$28 , - Ir
"Tėviškės Žiburiams" $85, Viso: $198. Klubo Valdyba nuoširdžiai
dėkoja J. Gataut lene l Ir E. P .
Jutellam už padovanotus lo
terijai fantus, o taip pat vi
Ružavos, raudonos ir bal
siems dalyviams už atsilan tos rožės Iš vilniečio p.Kakymą.
Klubo Valdyba zlukonlo sodo bei likę dainų

Metinis
vilniečių
suvažiavimas

EED
PASISEKUSIOS JONINĖS!

Joninės pasisekė, o galė
jo nepasisekti, nes lyjo nuo
ryto ir pliaupė kaip Iš kibi
ro iki gerokai po pietų. Bet
mūsų šaulius visada lydi
laimė. Nustojo lyti, pasiro
dė saulė ir1 diena pasidarė
labai graži. Vlstlek teko gir
dėti, kad lietus Iš ryto nu
baidė nemažai žmonių, bet

aidai dar ir dabar kelia gra
žų prisiminimą apie buvusį
vilniečių sąskrydį mūsų so
dyboje .
Šiais metais birželio 18 d.
Vilniaus
Krašto Lietuvių
Sąjungos Kanados Krašto
Valdyba ir vėl surengė me
tinį posėdį - sąskrydį mūsų
pastogėje. Tai jau penkti
metai Iš eilės, kaip turime
garbės ne tik vilniečius, bet
ir kitus garbės svečius pa
vaišinti kavute, padiskutuoti
aktualiais klausimais Ir pa-

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

skolinkis
n ja jFfe ja A A ja

FJIKA/VIA
IMA

9%% už asm. paskolas

1941 m.KRAUJU ĮRAŠYTAS
BIRŽELIS
9’/i% už mortgičius
Netalp dar seniai palydė
jome gegužį, štai jau pasi
baigė Ir birželis. Vien tas
AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių
vardas mus visus veikla
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki
viliojančiai, net užburiančiai
75% įkainoto turto. Visu nariu gyvybė apdrausta santaupų
Iš tikrųjų, kasgl gali būti
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
gražesnio ir malonesnio,ka
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
da po šiurpios, rūsčios žie
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
mos sulauki tiek daug saulės
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai
Ir įvairiaspalvių žiedų, kada
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais —
viskas skęsta Ir maudosi dar
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
gaivaus pavasario žaliame
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais' uždaryta)
žaisme.
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Mes lyg Iš miego pabunda
Telefoną i:
532-8723
Toronto, Ontario
me -tos marguojančios žalu
mos sužavėtlatgyjame,įgau 
«r
532-1149
M6P 1A6
name naujų jėgų, energijos ,
noro gyventi.
ŠI geroji mūsų maltlntojaBalio Maskeliūno
motlna žemė- visoje savo
žemiškoje didybėje Ir galy
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ
bėje Išsipuošta, pasidabina,
lyg lr pasiruošia šio didingo
nuostabaus pasaulio meti
20 METŲ PATIRTIS
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA
niam paradui.
Mes, vyresnieji, dar gerai
prisimename tą gražųjį šleTel. 251-4864 arba 251-4025 ------ Namų tel. 277-0814
napjūtles laiką savame kraš
2405 Lake Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6
te. Tai bene pats gražiau
sias Iš visų keturių metų
laikų, kada visos atšlaitės Ir
lankos pasipuošdavo džiūs
tančio Ir kvepiančio šieno
* Namų — Gyvybės
pradalgėmis, o virš mūsij
#
f* E ★ Automobilių
<
<r V <T * Komerciniai
galvų taip vaiskiai sužėrė
davo mėlynasis
padangių
533-1121 Walter Dauginis 822-8480
skliautas ..
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario
Bet štai jau keli dešimt
mečiai, kaip šis puikusis
metų laikotarpis mūsų tautos
All Seasons Travel, b.d.
Istorijoje tapo krauju įrašy
2224 DUNDAS STREET W., Visais kelionių reikalais
tas.1 Mūsų šalies pavergėjai
TORONTO, ONTARIO
bctk‘'r ’>asaulyje ^amblntl
šį gražųjį metų laiką kažko
_______________ tel, 533-3531
dėl pasirinko savo žiau
riom užmačiom, gruobuonlš- klems tikslams įgyvendinti . J.Stengvllaitė Iš Floridos,S.
Birželio viduryje jie buvo Jaugells Iš Montreal, M. Pa atsibastę, Ir pradėjo didįjį, volonlal Iš Norland Ir E. R .
s (dalinti be ndromts minti - žiaurų, slsterhatlšką mūsų' Vllenbrektal su dukra Cin
dy ir sūnum Rudy Iš WoodTautos naikinimo darbą.
mis.
stock,
Ont.
Anomis birželio naktimis
Paskatintųjų trijų metų
Pritariančių pareiškimų
bėgyje St. Cathar Ine s skyrius po visą mūsų mylimą šalį
kooperatinių
butų pastatui
staugė,
kriokė
rusiškieji
sudarė VKLS Kanados Kraš netoli
LN.
per
keturias sa
sunkvežimiai,
mėnulio
švie

to Valdybą. Jos energingas
vaites
yra
gautą
140.
Jie
pirmininkas p. Dilys U ko soje švytėjo nuogi enkave
bus
naudingi
sklypo
perzonlmitetas ne tik sušaukė į šį distų mongolų durtuvai. Ru
metinį sąskrydį vilniečius Iš siškieji keiksmai skrodė nlmo atveju. Pritariantieji
tolimiausių vietovių.bet taip nakties tamsą, maišėsi su šiam projektui rašykite savo
pat parengė gana Išsamią mūsų brolių sesių aimana ir vardą,pavardę, adresą Ir te
lefono numerįLN 1573 Bloor
programą. Ta proga visi maldomis.
40. OOO pačių tauriausių st. W. , Toronto, Ont. M6Pvilniečiai, Ir mes, svečiai,
mūsų
tautos valkų tokiu būdu lA6,tel:533-9O3O.
esame jiems dėkingi už įdė
LNMoterų Būrelis prane
tą darbą, o Toronto skyriui, buvo Išplėšti Iš savųjų gimtų
ša,
kad š. m. spalio 29-30 d .
perėmusiam šias pareigas, namų, suvaryti į gyvuliams
vežti vagonus, užrakinti, už-. d. numatyta suruošti Gedi
linkime sėkmės.
kalti
Ir stropiai saugomi Iš mino Pilies Menėje prieš 2
Apie visus gvildenamus
klausimus Ir nutarimus bei gabenti katorgom tikram pa metus mirusios, torontiš
ateities planus jus visus pa žeminimui ir lėtai mirčiai . kiams gerai pažįstamos me
Jų nusikaltimas: mylėjo nininkės- tapytojos Editos
informuos posėdyje dalyvavę
savo
šalį Ir buvo Ištikimi josi Stankuvienės paveikslų pa
spaudos žmonės.
valkai.
Bausmė jiems už tai, rodą. Kitos organizacijos
j Mums buvo malonu, kad
toks gausus skaičius vilnie - ■ gyvuliniai vagonai, badas , prašomos tą dieną meno paspeigai , > rodų neruošti, kad būtų gečių dalyvavo, o jų tarpe yra troškulys, Sibiro
vergo bedalio Į rlau įvertintas Ir pagerbtas
klaiki,
lėta
nemažai naujų bei jaunos
velionės menininkės atmini
kartos veidų. Tačiau mes mirtis.
Taigi,pirmas šios balsio mas.
pasigedome kai kurių mielų
Šią vasarą nuo liepos 31 d.
prietellų, kurie dėl. vieno sios Istorinės dramos veiks
Iki rugpjūčio? d.Toronto LN
kios atklioktos priežąstles mas prasidėjo Lietuvos ly
Vyrai
tvarkys Wassagoje
gumose.
Jos
sumanytojai
Ir
į šį sąskrydį atvykti negalė
Tėv.
Pranciškonų
vasarvležudl-’
jo, bet tikimės, kad sekau - režlsorlal- tautų
čia me sąskrydyje vėl visus kai, svarblauslą rolę tėspoilsio stovyklą.Savaitės
^sutiksime. Ypač buvo malo- atlieką - Rusijos ko programa jau dabar sudary
Ir ta. Visokio amžiaus poil
inu savųjų tarpe vėl turėti munistų partija
siautojams numatyta daug
nenuilstamus darbuotojus Iš jos budeliai enkave
įvairenybių. Norintieji sto
Detroito,tai Genutę Bulotie distai.
vykloje poilsiauti, jau dabar
nę ir Albertą Misiūną. Per
,
neatidėliojant
kviečiami
tuos kelis metus jūs visi pa
sidarėte mūsų giminės ir USU LIETUVIU NAMAI darbo metu registruotis LN
raštinėje arba tel:533-9030.
jums Išvykus dar ilgai sode
LN Vyrai poilsio stovyk
Pereitą
sekmadienį
Po

lyje Ieškosime jūsų veidų,
los
uždarymo išvakarėse ,
dalyvavo apie 180
paslgęsdaml jūsų dainų Ir pietėje
rugpjūčio
6 d.
Wassagoje
svečių. Knygoje pas!rašė:P.
juoko.
Kadangi
visi vilniečiai Mačloals Iš Vasario 16 gim ruošia šaunią gegužinę, įku
esate mūsų giminės, tad ne nazijos, V. Vokietijos,S. V . rtą kviečia visus Ir ,kltų-į
į
laukite sąskrydžio, bet gavę Bacevičiai Iš Los Angeles , apylinkių lietuvius.
LN atostogos jau jaučia
progą, aplankykite mus, bei Callf. , p. p.' Laučiai Iš Bur
mos.
Liepos mėnesį tėra tik
bank,
Ill.
,
V.
Vizbaras
su
apsistokite nakvynei. Mūsų
vienas
lietuviškas parerigtbakūžė, tai ne dvaro rūmai šeima Iš Pasadena, III., O .
mas.Liepos
30 d. Gedimino
tarnų nėra, bet vietos mie Kulys, J. Žadelkls Iš Chica
go, Ill.,A.Kulys su šeima Iš Pilies Menėje bus * paminėta
liems svečiams pakaks.
vlsuomenlnlnkij
Stasio Ir
Angelė ir Petras Česnullal New York o, N. A. Griaudžiai
Marijos
Jokūbaičių
25 metų
Iš Boston, Mass., S. M. Ma70 Main St.,
člulalčlal Iš Detroit, Mlch. , vedybinė sukaktis.
Paris, Ont.

AC Bačėnas

NEPRIKLAUSOMA ' IETUVA

3 psL
6

7

“""

Viešnia iSMontrealio kronika
(Is Los Angeles Šv. Kazimiero
parapijos žinių biuletenio).

Buvo Išstatyta 35 kūriniai.
Publika
domėjosi jo darbais
Parapijos tradicinė 24-jl
ir
pačiu
dailininku,
kaip nau
Diena praėjo puikiai,palik
ja
jėga
Išeivijos
gyvenime
.
dama visiems gražiausių at
siminimų, o
parapijai - Bu70 nupirkta trečdalis Iš
statytų darbų.
$ 2.623.63 paramos.

AUŠROS VARTŲ CHORO IŠVYKA Į WORCESTER, MASS.
— Lėkit mintys Vermonto kalneliais...

Rašo K. Justas

(Tašo ii praeito numerio)
sIglrdo garsus "sudiev, su T rumpokas mlegas, nes dlev.. ."
kartais skambina telefonas .
Kai atsisveikini, iš pradžių
Nugi- operatorės skambus pasidaro lyg Ir liūdna Ir
Abu koncertai sutraukė • Lietuvių Dienos tvarką , balselis su labu rytu kelia graudu, bet viltis aplankyti
bevelk 700 publikos. Mūsų kaip visada, gražiai pravedė visus Iš miego- jau 8 valan kada nors ateityje , visa tai
viešnia sol. Gina Čapkaus- parapijos
komiteto vyrai, da’. Netikėtai buvome pak r- nustelbia. Pamažu
mūsų
kle n ė buvo pagrindinė mūsų PranulSpeecher vadovaujant. vlestl 1O vai. giedoti lietu "spiečius" pradeda dūzgenti
švc įtės žvaigždė. Ji pasiro Valgykloje triūsėjo būrys vių bažnyčioje. Nė vieno ne ir pamažu Išsilieja į links
dė kaip pilnai subrendusi , šeimininkių, vadovaujamų V. mačiau apsiblaususlo- visi mybių srovę. Po didelio
talentinga ir visoje savo Dodor.
gerame ūpe1 - linksmučiai. nervų įtempimo reikia kokiu
Lietuvių
Dienos
proga
bu

tale nto aukštumoje.
KlekGeriausią nuotaiką parodė nors būdu"atlelst gyslas Iš
vleną jos dainą lydėjo Ugi vo Lietuviškos Mišios, ku
akompanlatorė St. Plerre- temptas". Tas "gyslų atlei
Aušros Vartų parapijos choristu dalis. iš kaires: Morkūnas, Isganaitiene,
rankų plojimai. Prie jos de rias atlaikė kun.prel. J.Ku
Martel, kada aš ją pasveiki dimas" vyko Iki namų viso Vasiliauskas, Ališauskiene, Gudas, Gustainienė, Bijūnas ir Pilipavičienė.
rinosi ir B. Budrlūno veda čingis. Labai originalų pa
nau prancūzlškąl, ji man at klals būdais: linksmom dai
Nuotrauka A. Mickaus.
mas Vyrų K vartotas rDabšys, mokslą pasakė kun.prof. A. sakė lietuviškai "labas po nelėm, anekdotais, linksmu
Ta proga papildome žinias ga 11 te nė Ir M. Lėk niek lene ;
Jarašiūnas, Polįkaltis ir Se Rubšys. Pamaldų metu gra
nas", Ir "labai
gerai" į "lležuvtnlu pasikapojimu" Ir lietuvių skyriui gintarinius medžio skulptūrėlę Vaidilutė
nukas. Solistei akomponavo žiai giedojo parapijos choras kaip einasi? JI sakėsi , su 1.1. Nepajutom, kaip stojom grybelius paskolino J.Kęs-Ir. Lukoševičienė.
Raimonda Apelkytė. Be to, ir vedamas komp. Br. Budrlūno mumis mielai važinėtų, nes akystaton Kanados muitinin
ji pati solo Išpildė Vengrų ir solistai J.Cekanausklenė
mes, Ir lietuvių kalba,jai la kui. Kada mūsų seniūnas H . '
Rapsodiją no 2, Fr. Llszt ir R. Rubšys.
bai patinkanti.
Celtorlus prašneko prancū
Būta ir slurpryzų. Iš šios
Nors šis kūrinys ir netrum
Pasistiprinę blynais Ir ki ziškai, muitininkas greitai
pas ,tačiau Raimondai skam šventės pelno $600 buvo
tokiais patiekalais restorane, Iššoko Iš autobuso, spėda binant, salėje
vlešpatavc įteikta Jaunimo Ansamblis ,
Išvažiavom bažnyčion.
mas pasakyti: "en avant aller
mirtina tyla. Jai užbaigus , vykstančiam į Europą gast
Bažnyčia didelė, o vargo s. v. p." Štai ką
reiškia,
publika plojo atsistojusi. rolėms. Gasparas Kazlaus
nai aukštai, aukštai, nelygi - prancūzė prašnekinti pran
Programai vadovavo Birutė kas, didelis gerų sumanymų nant padangėj. Nežinau kaip 1 cūziškai. Po sienos peržen 
Dabšlenė. JI buvo santūri Ir ir darbų rėmėjas, dalyvavęs
skambėjo mūsų giesmės ten gimo, vienas kitas į mane
preciziška. Amerikos Him Lietuvių Dienoje, prie šios esantiems kažkur žemai---- piktokai žvilgtelėjo, tarytum
ną giedojo Antanas Polįkal parapijos dovanos pridėjo Vietiniai lietuviai gyrė. Ma prlklšdaml man, kam aš ten
pats vienas kitus $600, o
tis.
no nuomone, būtų geriau WorChester’yje taip pesi
Mokyklos klasių kamba publika pati dar sudėjo $135.
skambėję, jei būtume žinoję mistiškai
šnekėjau apie
riuose vyko dali. Vi. Ž U lauš Tokiu būdu jaunimo kelionei
ankščiau apie giedojimą- te "kontrabandą" - galėjo juk
neseniai Iš okup. Lietuvos teko $1335.00. Ona Ražu ko giedoti be gaidų.
dar po buteliuką nusipirkti.
atvykusio, darbų paroda, ku ttenė. Ansamblio vadovė, bu
Pasibaigus
pamaldoms ,
Nuo sienos kelionė ne ką
rią rengėjų vardu atidarė vo labai sujaudinta ir visiem klebonas kun. H. Mlclūnas su Ilgiau truko,kaip parašyti šį
mlšlaunals rūbais Ir visa sakinį. Štai jau Aušros Var
žurnalistas Juozas Kojelis . begaliniai dėkinga.
"svita" kopė laiptais į "vis tų bažnyčia ir choristai Iš
kas", kad galėtų paspausti siskirsto, pažadėdami susi
ranką kiekvienam choristui tikti sekmadienį ant "vlškų".
Ir padėkoti už giedojimą, nes
mūsų plane buvo nutarta, kad
choras nuo "vlškų" tiesiai
šoka į autobusą keliauti na VAIVORYKŠT Ė
mo. Tiesa, autobusas mūsų
Liepos 7 d. VAIVORYKŠ
PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONŲ KNYGA
laukė, bet laukė Ir minia TES grupės moterys Ir mer
LE BOTTIN TĖLĖPHONIOUE DE VOTRE QUARTIER INC
žmonių su mumis atsisvei ginos, užbalgdamos dar vle YOUR DISTRICT TELEPHONE DIRECTORY INC.
kinti. Kas sugebės greitai ną sezoną, susirinko pas Ir .
3035. BOUL. l’ASSOMPTION, MONTREAL. OOĖ H1N 2H2 / TĖl 254 5302
atsisveikinti,kada taip sma Lukoševičienę linksmai pra
giai teko praleisti laikas su leisti vakaro. Vasaros metu
giminėmis, senais pažįsta jokių kursų nebus.
487-5820
mais Ir naujomis pažintimis.
agenee
Atsisveikinimas būtų trukęs MAN & H IS WORLD
Donna Welburn, A .I.B .
d'assurance generate
Beatrice Oliver, A.I.B..B.A.
Tautų Pavllljone, kuriame,
tkl saulėleidžio, 6 gal dar Il
GILBERT L. CONSTANTINl, C.l.B.
iš dešinės: B.Budriūnas, G. fcapkauskienė, prel. J. Kučingis ir R. Apeikite
giau, bet buvo Imtasi griežtų kaip jau buvo rašyta,dalyCONSTANTIN!
priemonių: leista tik 1O bu- vauja Ir lietuviai, pasirodo
Quebec Credit Union League Building
general insurance
člnlų arba 1O rankų paspau-dar 19 įvairių tautų. AtidaU OZAS GRAŽYS
17 ronald drive
agency, ltd.
dlmų ir po lO-to bučinio bu- rymo dieną Pavllljonas bu
Kailių siuvėjas
moi i real, wesl.pq.
vo užvestas autobusas Ir pa- vo gausiausiai lankomas.
• Siuvu ir parduodu
•

Taisau ir rcmodeiiuoįu

•

Vasaros laiko saugojimas

114x1 nt?

(Storage)’

6396 Bonnantyne

?. VercLin, Montreal.

Tel. 767-6183

- MONUMENTS

W. LAPENAT
GENERAL

PAMINKLU GAMYBA

CONSTRUCTION REG’D.

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.

MANUFACTURER

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

680

FRONTENAC ST

MONTREAL,

P.Q

PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
ĮVAIRIOS “POGOS

T. L au t i n a i t i s

Įvairi industrine ir kornerę ine statyba ir dažymas. Darbas
otliek ąmas sąžiningai ir nueinamomis kainomis.

- fe/, 366-6237/3896___________________________________

Skubiai
išvalome,
paimame,
pristatome

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle.
O

IR

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ
DAŽYMO, BEI

KITUS

—

Tel. 3 66-7281

l$CRES(Body) TAISYMO

MECHANINIUS

M. PHILIPPE IZZI

DARBUS.

Prop,

(Lietuviams duodame spccialiq nuolaida)

•

SKAMBINKITE

PARDUODAMA NAUDOTOS MASINOS
Savininkai

V.

Šulinskas & Son

tel-389-0571.

Pharmade BRONX PARK Pharmacy
RATNER, B. P. H. L. PH.

LEO

GUY
RICHARD
ROOFER------ COU VREUR

NIEKO

NEKAINUOJANTIS

IR

7576 CENTRALE

PAŠTO

-

GREITAS

[STAIGA

LASALLE

-

365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A CENTRALE
365-7146
495-90e AVĖ
coin / corner Bityne 365-1143

coin/ corner 5o ava

PRISTATYMAS
VEIKIANTI

-

365-0770

7725 George LaSalle

Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys G uy
'R ichard*, kuri s jau seniai I ietuvi am s p atom au j a. D orb a atl iek a s ęžin in gai
ir prieinamomis kainomis. Šaukite kai namo stogas blogas ar kai statote

<as moderniems nonoms
Visi kiti vondentiekio ir
šildyme toisymai ir nauji
įrengimai. Goziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.
Plumbing & Heating k ontr ak tor i u s.

140 - 2e AVENUE
366-0330
LASALLE,
1977. VI. 29

7

Mechanizuotos rotų ir kitų dalių reguliavimas. ISorės(Body) taisymas ir
darymas naujame goraie ir moderniomis priemonėmis.

Kreipkitės —

De LaVcrendtye, pr e Lapierreir vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psl.

8
.

7“ -r • -7 -

NL REIKALAI

Prasornr iškirpti ir prisiųsti
su viri nurodytu
prenumeratos
mokesči

LAIMUTĖ BAKAITYTĖ Įsigijo
magistro mokslo laipsni socialiems
reikalams (Soči al Work) Waterloo, Ont.
universitete. Ji gavo darbo pasiūla.
bet ir pasiryžusi toliau gilintis šia
me moksle.

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ
L. K. Ml nd augo Šaulių Kuo
pa Montreal yje ruošia links
mą gegužinę liepos 17 d. ,
Skrulblo vasarvietėje.
t
ŽVEJU IR MEDŽIOTOJŲ
KLUBAS NIDA
Rugpjūčio 14 d.linksminsis
smagioje
gegužinėje
pas
skrulbį, žinomoje vasarvle -

e Marijos Bakaltlenės moti
na M. Ihkratlenė Iš Australi
jos persikėlė gyventi į Mont
real}.
M. Ir Z. Bakaičių sūnus
Algis darbo reikalais Išvyko
į Belgiją,Prancūziją, Italiją .

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE
Pontiac

★ Buick ★ Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTU
IR NAUJU AUTOMOBILIU !

'Tikslus adresas)

• NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI l‘

KŪRĖ JONINIŲ LAUŽĄ
Lietuvių Akademinis Sam
būris Montrealyje atžymėjo
Jonines pas A. Ir I.Kllčlus ,
Lac SUvere. Pasirodo, kad
Iš narių buvo tik viena Jonė Nledvarlenė.
Lietus perdaug neišgąsdi
no Ir laužas buvo sukurtas ,
pridėjus dar seno matraso
Išteklius, jis buvo visai ImpozantIškas. Jaunieji svečiai

Ui. .1 Mal^ka
Inkilų gydytojas
u —
I ll(' >•'<• Sk’-C it.'.i’,i,ic Ouest
60l>

J <■! ■

h- S3, namu 4 K8- 8528

paleido ir kelloltką raketų į
miglotą dangų. Dainos, ta
čiau, skambėjo, netrūko Ir
žemaitiškų, ypač Iš po liet sargio. . .Dainuota Ir viduje ,
smailiam vasarvietės stogui
prlduodant ypač įdomų rezo
nansą.
Henrikas Nagys paskaitė
kelis savo
eilėraščius Ir
Antano Gustaičio jumorlstlkos.
Niekas neieškojo papar
čio
žledo-matyt, visi jau
buvo jį radę, o Ir drėgme ne
viliojo. Taip pasiekėme va saros vidurį.Kad toje vietoje
būtų galima kokiam mėnesiui
sustotl-būtų visai pakenčia ma...
ei.
DR. A. O. JAUGELIENĖ
Dantų gydytoja

DR. V. GJR1UNIENE
Dantų gydytoja

— e —
1410 GUY STREET
SUITE 11-12
MONTREAL P Q*

— • —
5>33O t. ’ A s sompticn 13 u v o,
Mon r Rf al.

Tel

T cl. 932 - 6662, nomH 73? - 968 L

265-3536

Dr.A.S. popieraitis
H A.. M.n., C.M., M.Sc.. L.M.C.C-. E.K.C.S.tC'

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

(Lietuvi* atstovas)

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

m6hCiaFc

st' Toronfo' Ont . Tel. 532-3400
AKTYVAI — virš 12 milijonų

= MOKA Ut:
KASOS VALAN DOS:
10-3 = term, indėlius 1 metų
Pirmadieniais
= pensijų ir namų s-tas
Antradieniais
= taupomąsias s-tas
Trečiadieniais uždaryta = depozitų-čekių s-tas

Ketvirtadieniais
„ . „ ..
. .
Penktadieniais
Šeštadieniais

Sekmadieniais

10-8 =
Q = DUODA PASKOLAS:
10-8 =
— asmenines
9'1 = nekiln. turto

9.30 - 1 = investacines

814%
9%
7%
6%

9’/2%
914%
10%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.
Nemokomo visu norių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000,

asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais^—— iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas.
Nemokomos čekių ir sąskaitų patarnavimas.
•
Mūsų tikslas ----- ne
PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE •
PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖJOTE SU

GM

..

I GM

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Manageriu

LEO GUREKAS_______

Tel. Bus.: 722-3545

mu montreal west automobile
11 WESTMINSTER SOUTH

489-5391

Res.: 256-5355

RAS ADAMONIS
C. I. B.

'

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYB®

WALTER TRUMPA B. Sc.

aa

®'®

r

LES IMMEUBLES

ADAMONIS INSURANCE AGENCYJNC.
3907A RČSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.'

mainviile - p o i r i e r I
REALTIES

Pirkti ar parduoti namus, žemes sklypus ar kita nekilnojama,
turtą. Laurentians kalnuose, Montrealyje ar kur kt. kreipkitės
795 Šte Adele Blvd., Ste-ADELE, P.Q. - Tel. 229-3186 Tiesioginė tel. linija iš Montrealio — 430-3516.

\t/OI^AS&COTEc^EALTIES
5159 DE MAiSONNEUVE BLVD.. WEST. MONTREAL. P.O. H4A 1Z3

VINCAS PIEČAiTIS
VISOKERIOPAS NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS
Tek 482-0772. namų 366-7041

Tel. 931 -4024

@ Royal Trust
PHARMACISTS

PHARMACIENS
M. CUSSON - R. GENDRON
PHARMACIENS
Ou vert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open,
Saniedt: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Ltvraison grafaite - Free delivery
Skubus ir nek ainuoj anti s pristatymas

366-9742

Atstovas J. Skučas,
6966 ferasse Sagamo, Mčntreal, Que. HIS 2G1.
Tel. 354-0360, namu 722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO
PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė — sklypai ir žeme )

365-0505

7626, rue Central St.,Vii|e LaSalle
ADVOKATAS

R. J. išganaitis, BA, BCL
216 St. Paul W., Montreal, P-QTel: 288-6316, namų -658-5513
NOTARAS*

J. BERNOTAS,

LEONAS GURECKAS
Salo* Manager

...

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

rj-B-ilUBM

f Pdvardė ir vardas)

______ į i._____

• Algis Jaugells studijavo
McGill U-te Ir gavo Inžine
SKAUTU - S K A U Č 1 ų
rijos lalpsnį/Bach. of Engl VASAROS STOVYKLA
neerlng/. Jo speclalybė-ar chltektūra,kurioje gavo ge BAL T 1 J 0 J E
rlauslus pažymius.
nuo s. m. liepos men. 29 d. iki rugpiučio mėn. 14 d.
• Rūta Jaugelytė gavoGeogH
i
rafijos lalpsnį/Bach. of Ge
Savai t e i:
Dviems savaitėms:
(Šeimos nori ai)
ography/ McGill U-te. Iš
- $80,1 - $45, vyksta į Vakarus su ekskur-^
2 - $80,-$145,sija.
3 - $ 115,-$2D0, • Dr. Henrikas Nagys Išvyko
4 - $ 145, -$245,kelioms savaitėms į Lemont,
Smulkesniu žinių gausite pas A. DreŠeriene, tel. 768 -5823; /
m.
G. Nagi, tel. 277 - 7868 (Iki 2vai. p.p.).
Nuo rudens pradės dirbti
,
—------------ 7 —
Fther McDonald gimnazijo
Su savo jauna žmoneleElco- Išvažinėjo po kalnus Ir geleje, Montrealyje.
n.ora, teisių studente, atosto žlnkello postus,kur jo brolis
• Jonas Grigelis, Išdirbęs
gas praleis Ispanijos salose. buvo dirbęs prieš išeidamas
20 metų mokytoju gimnazi
j pensiją.
joje, paskutiniu metu vedėjo • Steponas Kęsgailą pralei
• Mirė Anna Č įnikle n ė, kuri
parelgose/prlnclpal/ Mont - do kelias savaites pas brolį
realyje, atsisakė tų pareigų Antaną Britų Kolumbijoje . keletą metų sirgo Ir nebega
Jis su broliu Iš Hope vieto lėjo valkščlotl.Paltko gedin
Ir Išvyko su šeima / žmona
vės, Išsinuomavę automašiną tį vyrą Joną.
Ir 3 sūnals/gyventl Florido
je.
J.Grigelis Pompano Beach
įsigijo virš 20 kambarių
motelį - The Ronny Dee Re
sort Motei,

—T------------------------------------------------------------------ -------------------------------

IKRAŠČIO
prenumeratoriais, skaityto
xDMIN 1ST RACIJA
jais Ir visais lietuviais. Bū
Naujoji NL Bendrovės V- tų gerai, kad
už de 1s ę
ba nuo liepos 1 d. priėmė prenumeratas skaitytojai
Nijolę Bagdžlūnlenę, kurt
Ir Iš savo pusės parodytų,
dirbs dalį rinkimo —dirbti Ir vasaros
saulei Išjudinus
laikraščio administracijos nuotaikas - atsižvelgimo Ir
darbą. JI tvarkys prenume toliau nedelsiant apsimokėtų.
ratorių kartoteką Ir kitus, (Kai pagalvoji, laikraštis kai
techniškus .su laikraščiu su nuoja savaltel-vos vieną co
sijusius ,reikalus.
ca cola skardinėlę’.
Iki dabar į šias pareigas
Užkietėjus lems skolinin
nebuvo galima dėl laiko sto kams- kalbame šiuo atveju
kos atkreipti pakankamo dė apie tuos,kurie yra Iš mūsij
mesio, nes stengtasi suspėti gavę rūžavos spalvos laiš
laiku Išleisti laikraštį. Ne kus- neatslskalčlus, būsime
buvo įmanoma net pakanka priversti siuntinėjimą , nu
mo susirašinėjimo pravesti traukti. Laikraščio prenu su laikraščio skaitytojais Ir merata dar yra prlešlnflla pre nu me r ator lals.
Nebuvo elnė, kai bevelk visi lietu
suspėta laiku
Išsiuntinėti viškieji laikraščiai jau kal
pakvitavimus ar net paragi nas pakėlė.
nimus
prenumeratoms ap
Tikime, kad mieli prenu
simokėti. . . Neabejotina,kad meratoriai dėmesį atkreips
daugelis prenumeratorių to į mūsų prašymą Ir ypač
dėl nė nepajuto,kaip užtęsė mums "lies lauš lame" vasa
apsimokėjimą. Kai kurie net ros laikotarpyje -apsimokės.
atsiliko po keletą metų. Tai
Už malonų jūsų dėmesį Iš
gi, nuo dabar tikime, kad Iš- anksto dėkojame. N L,
vystyslme glaudesnį ryšį vi
0 NL laikraščio vasarone —
sais reikalais su laikraščio
gegužinė rugpiučio mėn. 28 d.
— _ —-------_ —-------------------------------- - —----------- NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" naujam skaitytojui
tik už $5.00 mėtoms 1

. ■■■—■.

B.A., B.C.L.

Suite 627, 3 Place Ville Marie,
Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel. (5 14) 871-1430 ___

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

.".T"
D-N- B ALTRUKONIS
SSy/fco Realties Inc.
445 Jean Talan West, Suite 305
X“
Tel: 273-9181-2-3. Res.737-0844.
Foto M.L.S.
Montreal, Que.
Si sterna.

Žemiausios kainos!

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

advokatas

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

Namų 376-3781

A g_e ntura veikia nuo 1945 m.
Albertas N ORKELI 0 NAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

8 psi.

8

