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SAVAITINIU (VYKIU
APŽVALGA
DERYBOS TEBESITĘSIA

BUI 1O1 punktai dlskutuo-J
jaml, siūlomi pakeitimai,
bet žymių rezultatų dar ne
pasiekta.
Liberalai siūlė tarp kita
ko, leisti lankyti anglų mo
kyklas angliškai kalbantlem.
protiniai atsilikus lems eml-l
grantų valkams, - bet toks/
įstatymo pakeitimas buvo / j
atmestas.
MIRE MAKARIOS
Švietimo mln.Morln pra
Neseniai mlrėKlpro salos
nešė, kad tokiems atvejams
prezidentas - archlvyskupas
bus Išleistas atskiras pot
Makar los.
varkis .
Kipro salai nepriklauso
PASIRUOŠĖ
DISKUSIJOMS

John Dlefenbaker’ls atsl -gavęs po Ilgos, jaučiasi pa
kankamai stiprus Ir ruošia si debatams parlamente.
J. Clark jau parengė 5- lų
punktų programą, kaip pa
kelti nukritusio Kanados do
lor Iq vertę. Aišku, kad bai
giasi vasaros atostogos. . .

mybę
Makarios
Iškovojo
1960 m., Ir 17 metų nęatlal džlal dirbo, norėdamas su
taikyti abi salos tautas. Sa la tebėra padalinta į Graikų
K Ipr le č tų Ir T urkų K Ipr le č lų
zonas. Graikai sudaro 3/4
visų salos gyventojų.
Makarios buvo visų nepap
rastai gerbiamas Ir myli
mas. Graikijos radio pas
kelbė 40 dienų gedulą.
SATYRA ATSILAIKĖ PRIEŠ

PUOLA JAV PREZIDENTO
PATARĖJA.

Lenkų
dienraštis Nowy
Dzieanlk, JAV-se birželio 16
d.laidoje rašo,kad Čekoslo
vakijos komu tstų partijos
savaitraštis Trybuna
ėmė
pultlJAV prezidento Carter’
lo patarėją Z. Brzezlnskį,
kad jis padėjęs organizuoti
1968 m.Prahos "kontrarevolluclją". Trybuna rašo, jog
Brzezlnsklo vadovaujamas
Komunizmui tirti Institutas
prie Columbia u-to New
Yorke buvo vienas Iš autorių
taip vadinamos Prahos Pa
vasario Idėjos, kuri buvo
mėginta įgyvendinti Čekos
lovakijoje,
" socialistinės
santvarkos vidaus priešams
padedant". Pro'esorlaus ti
tulu Brzezinskis buvo nuvy
kęs Prahon Ir ten esantiems
"kontrarevollucljos" vadams
davė Instrukcijų, ką daryti
komunistų partijai Ir bend
ral komunistinei santvarkai
sugriauti, tvirtina Trybuna .
Beje, Brzezlnsklo
žmona
esanti čekų kilmės.
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PRAVDA.

Pats "drąsiausias" per
eilę metų Sovietų scenos
veikalas The Master and
Margarita, užbaigė Taganka
Teatro sezoną su didžiausiu
pasisekimu, vaidintas 7 sa
vaites. Be jokios reklamos,
kas vakarą 650 vietų teat
ras buvo Išparduotas.
Jau 1938 m. šis Mlkhall
Bulganov’o
veikalas buvo
uždraustas, nes sulaužė tra
dicijas, kritikuodamas kul
tūros oficiozus Sąjungoje .
Šioje satyroje jis vartoja Ir
religinius simbolius, netgi
įvesdamas į sceną
aktorę:
be rūbų.
Sovietų spauda per visą
veikalo 7 sav. vaidinimą, tyĮėjo. Pravda gegužės m. ga
le atakavo, sakydama, kad
veikalas Iškraipo šių dienų
Sovietų gyvenimo realybes
Ir suniekino veikalą, pava
dindama "nepateisinamas. . .
subjektyvus . . . vulgarus. . .
groteskiškas". Priekaištau
ja, kad "laiko ■ nuotolis tarp
Maskvos scenų Ir šių dienų
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lio šachmatų/čempionas Mikhail Botvinnik simultano eigoje,

LITHUANIA
CANADA - MONTREAL - (Established 1941)

nebuvo aiškus", - tuo norint
pabrėžti, kad Sov. Sąjunga
pasikeitė Ir pajais vėjo nuo DCZl\ILJIlVA^lVI!Ci\l T EjCįO
Stalino eros.
Bet Pravdal griežtai“ ne- ]
pareikalavus, kad veikalas
būtų pašalintas nuo scenos ,
jis buvo vaidinamas Iki se
zono galo,be pakeitimų, Iš skyrus vieną: teatro lankyto
jai pastebėjo, kad nuogoji,
kuri sėdi nugarą atsukus į
i publiką scenos vidury, lengi vai pas įsuko. . .
Veikalas
tikimasi bus
įjungtas į ateinančio sezono
repertuarą, bet laikinai ne - '
vaidinamas per lapkričio m.
Iškilmes, švenčiant Sov.Są
jungos 60-tą sukaktį.
Satyra liečia tironiją, ko
rupciją Ir
biurokratizmą
Stalino valdymo laiku. At - i
rodo, kad Sovietų Polltblūr o jaunesnieji Ir labiau Iš-į
s įlavinę nariai yra pažan
gesni Ir gal labiau susirūpi
nę žmoniškumu, negu užkie
tėję seniai. O gal gi net Ir
pati Pravda pradeda atsl- J PABALTIEČIIĮ. ŽYGIO UŽ estų bendras reikalas.
Lauksime visų WashingŽMOGAUS TEISES
pelkėti Ir atmerkti akis į ’
ton
’e rugsėjo 24 dieną.
tiesą, kaip kad jos pavadi - ..
DEMONSTRACIJOS
nlmas skelbia.. .
Jau liko mažiau kaip 2
Veikalo režlsorlus Lju- I mėnesiai IkiPabaitlečlų Žyblmov kovojo 3 metus už J glo už Žmogaus Teises, de
T, ■'kartotina: Pabaitlečlų
le Idlmą pastatyti šį veikalą. monstracljų. Visi lietuviai Žygio Už Žmogaus Teises
Komitetas
jau turėtų nuspręsti, kad va Egzekutyvlnls
ŠACHMATŲ GENIJUS
randasi
Detroite.
Jį sudaro:
žiuos į demonstracijas, pa
BOTVINNIK
dės vietiniams komitetams Viktoras Nakas-pirm. , Slgurds Rudzltls-vice-pirm.,
pinigine
parama.
Mikhail Botvinnik, 65 m.,
/latvis/,
Ralmunds Tralla
Demonstracijos
vyksta
pasaulio šachmatų čempio
vice
-pirm.
,/estas/, VIo nas 1948-63 m. Montreallo rugsėjo 24 dieną. Šis laikas
lėta
Abarlūtėžiniaraščio/
Velodrome davė simultaną yra labai svarbus, nes
newsletter/
redaktorė,
Rus su 20 šachmatininkų Iš įvai rugsėjo gale-spalio pradžio
je prasideda Belgrado nė Baltrušaltytė-narė, Gintė
rių Quebec’© vietovių.
Per 90 minučių, genlalir- pagrindinė konferen Dąmušytė-protokolų sekre sls šachmatlnlnkas’sutvarkė" cija. Tad, yra pulkus lai tore, Saulius Jankauskas Ir
pirmuosius 20 savo oponen kas vėl Iškelti į viešumą MIlda Kupclkevlčlūtė-spaudos korespondentai, Jonas
Žmogaus Teisių laužymą
tų.
MarclšauskasIždininkas ,
Botvinnik žaidimą baigė, Pabaltljos kraštuose.
Gražina
Vaškelytėkores
laimėjęs 14 partijų Ir lygio Labai svarbu parodyti pa
sauliui, Ir ypač tiems,kurie pondencijos sekretorė, Uldls
mis sužaldęs 6.
Mikhail Botvinnik atvyko į dalyvavo Helsinkyje, o dabar Slpols-latvių atstovas,Harry
Kord-estų atstovas.
Kanadą stebėti
Pasaulio Belgrade, kad Sovietų
Šis komitetas ruošia patį
Kompiuterių Šachmatų rung Sąjungą laužo Europos
tynes, kurios vyko praeitą Saugumo Konferencijos Pas žygį. Estų.latvių Ir lietuvių
savaitę Toronte.
Laimėjo kutinįjį Aktą- Žmogaus Tei bendruomeninių organizaci
sių provlzlją. Taip pat, pri jų pirmininkai yra įtraukti į
Northwestern University.
Šiuo metu meisteris dirba mename, kad mums svar garbės komitetą. Pasaulio,
Kanados Lietuvių
savo kompiuterių programai, bu Pabaltijo kraštų JAV Ir
Bendruomenės Ir taip pat L J
likimas,
kad
Pabaltls
kurią pristatys 1980 m. pa
buvo prievarta
In Sąjungos, ALT a, VLIKas Ir
saulinėms šachmatų šaldy
korporuotas Ir tuo rei Lietuvos Vyčiai pritaria Ir
ti ėms.
Neseniai
kalaujame, kad Lietuva, Lat remia šį žygį.
Botvinnik gimė Lenlngra
laikraščiuose buvo Išspaus
vija
Ir
Estija
būtų
nepri

de, šachmatais Išmoko žais
dinta jų "Atsišaukimas į lie
ti, būdamas 13 metų, po
7 klausomos .
tuvių visuomenę".
Pasaulio,
JAV
Ir
Kanados
žaidimo metų tapo Sov.Są
Lietuvių Bendruomenės Ir
jungos čempionu.
Kiekvienoj lietuviškoj ko
taip pat L J Sąjungos, ALT a
Ir VLlKas pritaria Ir remia lonijoj yra įstelgtl/kur nėra,
šį žygį. Neseniai buvo Iš turėtų būti įsteigti/ vietiniai
spausdintas jų "Atsišauki - komitetai žygio ruošai. Šie
mas į lietuvių visuomenę". vietiniai komitetai rūpinasi:
1. vietinių žmonių Informa
Žygis
už vimu apie žygį, 2. transPabaitlečlų
Žmogaus Teises, yra VISŲ portaclja į žygį/organizuoja
pabaitlečlų žygis. Jis nėra autobusus, ir 1.1./, 3.nak vien tik jaunimo ąr suaugu vynėmls Washlngton’e/vlešsių žygis. Mes visi esame bučlal, Ir 1.1./ 4. jei yra
lietuviai Ir visiem turi rū reikalo, renka pinigus pa
pėti Žygio pasisekimas’.
dengti
savaslas Išlaidas.
Kiekvienoj didelėj
lie - Vietiniai fondai neturėtų būti
ir maišomi su pagrindiniais
tuvių kolonijoj, rytuose
vidurvakartuose jau įsisteigė pabaltIečių fondais. Lietuvių
ar steigiasi vietiniai de finansų komitetas yra Čika
monstracijų komitetai. Ne goje . Jo pirmininkas-dr. J.
užilgo vietiniai komitetai Valaitis. Aukas šio žygio
prašoprašys jūsų pagalbos. Ne- reikalams padengti
slųstl Baltic Human
atlsakyklt padėt’. Pabaltle člų me
Žygio už Žmogaus Teises Rights Rally Inc., 1917 Fair
demonstracijų pasisekimas way Lane, Naperville, IL
60540.
Montrealyje. Foto; The Montreal Star. yra visų lietuvių, latvių Ir
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Pavergtųjų tautu protesto demonstra
cijoj Chlcagoj.'liepos 16 d. Moterys
neSa tautinę vėliava, R. Kalantos paveikslą.-, žygiuoja kauliai ir kh

Vietiniai komitetai yra
įsteigti Čikagoj, Cle ve landė ,
Detroite, Hart orde, New Jer
sey, New Yorke, Omaha, Phlladelphįjoję,
Ročesteryje ,
Toronte, Ir steigiasi jau
Bostone Ir Worchestcr
Latviai paskyrė koordina
torius Čikagoj, New Jersey,
New Yorke Ir Phlladelphljoj. Tikimasi, kad vietinių
kolonijų pabaltIečiai sueis Ir
dirbs kartu šio žygio past sekimui.
Laikas artėja, todėl ragi
nama visa lietuviškoji vi
suomenė įrašyti į savo ka leadorlų rugsėjo 24 d .ir
kelionę į Washington’ą.
Pabaitlečlų Žygis Už
Žmogaus Teises
Egzekutyvlnls Darbo
Komitetas
SPORTO SEKCIJA TREČIAME
MOKSLO IR KULTŪROS

SIMPOZIUME

Šiaurės Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo Ir
Sporto Sąjungos Centro V-ba
nuoširdžiai dėkoja moksli nės programos komiteto ja
kui dr. Rimvydui ŠUbajorluI
už sporto sekcijos įvedimą į
simpoziumo programą.
Šis didelės reikšmės Ir
garbingos paskirties įvykis
mūsų sporto istorijoj yra
labai svarbus.
Sekcijoj
numatytos dvi
paskaitos,kurias skaitys nie_
priklausomos Lietuvos stip
riausi fizinio auklėjimo Ir
lavinimo atstovai: dr.Algir
das Vokietaitis Ir Jurgis
Jašlnskas.
Visiems sporto sekcijos
darbams vadovauti Centro
Valdyba pakvietė sporto ve
teraną Bronių Keturakį.
Pr. Berne okas
ŠA LF AS-gos C. V. p kas
St.Dargls, sekretorius

LAIKRAŠTIS LAUKIA
J ŪSŲ I
NL Sankrova* Valdyba yra nutarusi
Iolkraių sluntlnatl tik ui$5.00plr*
muoalua po užsisakymo matus, t. y.
nauįlems skaitytojams.
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RMMORAMA
JAV LIETUVIŲ B-nes KRAŠTO VALDYBOS PAAIŠKINIMAS:

i i Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
I <::ir ia liberation de la Lituanie! Lovaute <ui Canada!
I'o r 11 deration of Lithuania! For loyalty to 'Canada!
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Dialogas neįmanomas?
Deja, antraštės žodžlalbevelk pilna teisybė. Gal amžlus.gal bendrasis sveikatos
stovis, gal virpą nervai čia
bus kalti, bet vis dažniau
pastebime Išeivių tarpe sa
votišką įtampą, ne leidžiančią
tarpusavy bent klek plačiau
Ir nešallšklau Išsiaiškinti
kai kurias problemas, sle
giančius
rūpesčius.
To
ženklo,kad ir kaip gaila, ne
išvengia ir neseniai prasi
dėjusi polemika mūsų litua
nistinio švietimo klausimais.
Visų norai Ir tikslai, sa
vaime suprantama, yra pa-;
tys tyriausi Ir geriausi. Ta
čiau, susikalbėti, suprasti
vieni kitus taip sunku, eilėje
atveju net Ir visai neįvykdo
ma tampa. Kietasis riešutas
viso to nesutarimo pagrinde
tėra lietuviškos los mokyklos
mokslo metų Ilgumo proble
matika- likti prie 12 metų
sistemos, ar trumpinti į de
šimtį?
Lituanistinis
švietimas
/naivu būtų dar kartą įrodi
nėti/ yra vienu svarbiausiu
mūsų jauniausios « kartos
tautinio sus įpratimo faktorių.
Tą visi supranta, dėl to nie
kas nesiginčija. Ir arčiau Ir
toliau nuo lietuviškų šešta
dieninių mokyklų stovį as
menys tenori, kad tiek prog
ramos,
metodai Ir visos
priemonės neštų pačius ge
riausius rezultatus.
Dar
svarbiau, kad tas mokyklas
baigusieji, vis dėl to neliktų
lietuviškąja prasme, dvasi
niais analfūbetals.
Vadinasi, visas reikalas
yra Itin gilus ir jokiu būdu
ne spręst Inas greitu Ir šal-.
tu "taip" ar "ne". Cla yra
reikalingas kur kas gilesnis
įžvalgumas, faktais, praktika
Ir visokeriopu patyrimu re
miamos nuomonės. Tuščios
ambicijos, netikri principai,
gal net prielaidos, niekad ne
leis pozityviai daryti bet ku
rį sprendimą. Prasidėjęs
sparnuotais žodžiais apslžodžlavlmas tik dar labiau
įaudrins tvankią atmosferą,
neatsiekęs jokių
teigiamų
rezultatų.

Koktu buvo skaityti balsus
šaukiančius, kad turį kitą
nuomonę, jau savaime yra
mūsų lituanistinės švietimo
sistemos griovėjai, tarnau
ją "visi žinom kam”. ' Tlkė-’’
klme, kad tai būta pilnai ne
apgalvoto, daugiau pasikarš
čiavusio, gal Ir įpykusio as
mens Išsišokimas. Tiesa,
šios vasaros ypatingi karš
čiai mums,lietuviams, nėra
perdaug artimi, gal net pa
jėgę vėsesnio kraujo asme
nims pakenkti visai apytakai
ar bent kai kurioms funkci
joms. Tačiau, negi galima
laukti
šaltesnio oro, kai
problematika tokia gyva,be
velk deganti ir reikalaujanti
įžvalgumo ir tikrai didelio
atsakomybės
supratimo.
Tiesa, pas Ik oi loti, oponentą
žodžiais "nukirsti", nėra jau
taip sunku.

Išeivijoje
turime
gana
gražų būrį
jaunesniosios
kartos,čia mokslus baigusių
Ir stažą įsigijusių mokytojų.
Šalia jų, su vertingu patyri
mu yra vyr.kartos mokyto
jų. Jų visų patyrimas, nuo-'
monės Ir pasiūlymai pirmo
je eilėje turėtų pakankamą
svorį rimtam Ir vaisingam
nuomonių pasikeitime, dar
prieš galutinius
sprendi mus.
Buvo mūsųtarpe kai kurių
nesutarimų lyg ir politinio
pobūdžio reikalus svarstant,
dar yra nuomonių skirtumo
dėl santykių su sovletlnamu
kraštu ir ten likusiaisiais ,
tačiau, vargiai kas tikėjo,kad
Iškils tokie gilūs skirtumai
ir nesantaika mokyklų klaus Ima Is.

Didžiai gerb. Redaktorių u
Š. m.birželio mėn.
8 d.
Jūsų redaguojamame laik
raštyje Išspausdintas Inž.J.
Jurkūno, dr.L.Krlaučellūno
prof.M. Mackevičiaus,prof.
B. Vitkaus Ir prof.dr.J.
Meškausko pasirašytas pra
nešimas- pro memorla, jų
siūlyto tarpininkavimo Ame
rikos Lietuvių Tarybos-JAV
Lietuvių
Bendruomenės
santykių Išlyginimo reikalu..
Minimam pranešimui pilnai
nepr Is Istata nt 197 7 m. ge gužės 4 d. laiške JAV LB K
Valdybos išdėstyto nusista
tymo pasitarimų klausimu
ir ne Išryškinant 1973,1974lr
1976 metais jos pirmininko
dėtų pastangų/deja, nesėk mlngų/ ALTą prisikviesti
prie pasitarimų stalo, - jau
čiu svarbą LB
poziciją
paryškinti Ištisom citatom
dviejų paragrafų Iš dr.L.
Krlaučellūnul rašyto laiško:
"Š. m. kovo 26 d. laiške
Jūsų ir pasirašiusių asmenų
siūlymų svarstymui JAV LB
K Valdyba savo ruožtu sky
rė prideramą dėmesį. Kraš
to V-bos nutarta dėti toli mesnes pastangas tiesiogi
niams, be tarpininkų, ALTos
Ir JAV LB-nės vykdomųjų
organų pasitarimams".
"JAV LB Krašto Valdybos
pirmininkas J. Galla, 1973m.
gruodžio mėn. 28 d. ,1974 m.
gegužės 19 d. Ir 1976 m.llepos 19 d. rašytais laiškais ,
kreipėsi į Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininką dr,
Kazį Bobelį,
kviesdamas
ALTos atstovus pasitarimui
santykių Išlyginimo tikslu..
Perėmęs JAV LB K Valdyjbos pirmininko pareigas ir

Bevelk balsu, kad esama
padėtis gręsla daugiau grio
vimu, o ne statymu. Jei taip
atsitiktų, kaltės dalį turėtu
me prisiimti mes visi,tai
yra Išelvlškojl visuomenė ,
jokiu būdu neišskiriant Ir
vadovaujančių
sluogsnlų.
Nebent visai nepaisytume
ateities Istorijos sprendi
mo. ..
Al. G Imantas

mlus ,Išle is be jokio mokes člo, jeigu paliksiu leidyklai
ir platinti. Sutikau. . .
1975 m. pradžioje gavau Iš
tos leidyklos savininko laišką,
kad jo sūnus perima leidyklą,
superka pačias moderniau
sias spaustuvei reikalingas
mašinas Ir jis jam paveda
mano tos knygos Išleidimą.
Tėvas, nežiūrint,kad sūnus
spaustuvę perėmė, parašė
man laišką, kgd juodu abudu
gerai peržiūrėję rankraštį ir
nutarę, kad prie Išleidimo aš
prisidėčiau su vienu tūkstan
čiu dolerių. Galvojau tada ,

Tenka apgailestauti, kad
tarpininkauti pasisiūlę as
menys JAV LB K Valdybos
k^hetlmo ALTą įtaigoti ne
priėmė ir savo pranešime
rado reikalą pareikšti, kad
"tolimesnė mūsų misija vi
sų mūsų sutarimu sustabdo
ma". Šiuo atveju lyg Ir ne suprastas tarpininko vaid
muo- norėta būti teisėjais., o
ne paprastai reklamos ne siekiančiais Ir nežinioje lie
kančiais tarpininkais.
Tebūna leista lietuvių vi
suomenei pranešti, kad da
bartinės JAV LB K Valdybos
vardu esu laišku krlepęsIs į
ALTos Centro Valdybos pir
mininką, kviesdamas betar plškal tartis Ir siūlydamas
tokią darbotvarkę ALTosJAV LB vykdomųjų organų
atstovų pasitarimui:

1. Pasikeitimas ryšlnlnkals, siekiant Amerikos Lie
tuvių Tarybos Ir JAV LB
veiklos derinimo bei Infor
macijomis pasikeitimo;

2. Jungtinių ALTos Ir LB

Montrealio lietuvių jaunimo grupė Vilniaus senamiestyje, kuri ai 3-jų-savai či ų i Svyk ai-vadovavo L. ir V.
Stankevičiai. (Sekančiose laikraščio laidose bus spausdinamas reportažas iš kelionės)

Tą tolimą vietovę pasiekiau nesį Ir vėl skambinu. Tele vieną ankstyvą rytą. Prašė- fonas Išjungtas, ir kito operadėjau visą savaitę net su tuo tore nežino. Skambinu Ir vėl
miestu ne susipažindamas. Abltėvul, kuris arogantiškai kalkorektūras perskaičiau. Jau bedamas tvirtina, kad sūnus
tada to jauno leidėjo motina dirba Ir kodėl aš esu toks neIr tai gerai. Sutartį nau man kalbėjo, kad sūnus einąs kantrus ,?
Praėjus dar kiek laiko,su
jai pasirašėm su sūnum. Su prie "bankroto". Išviso: ten
žinau,
kad jo niekas nežino ir
man
būnant
atrodė,
kad
jam
tartyje prtrašėm.plnlgus su
leidykla
uždaryta. Nieko ne
rūpėjo
Išgauti
tik
mano
tas
mokėti,perskaičius ablkorekpadeda
telefoniniai
pasikalbė
tūras, bet nepažymėjome ter nelaimingas tūkstantis dole
minuotos Išleidimo datos. To rių. Nieko daugiau nekalbėjo jimai su tėvu, net ir rank dėl vis vilkino, nustatydamas ir tik ragino,sugrįžus į na raščlo atgavimui. Pagaliau
terminus, bet 1976 m. balan mus ,tuojau Išsiųsti pinigus. kreipiuosi į advokatą, tas į
džio mėnesį jis jau pranešė, Patikėjau trparvažlavęs pa policiją ir reikalas praside
da su valdžios įstaigomis.Po
kad korektūra pirmoji gali siunčiau pinigus. Po poros
licija
praneša raštu, kad lei
mėnesių
skambinu
—
telefo

ma skaityti. Tarėmės telefo
dyklos
savininko nesuranda ,
nu: ar siųsti ar nuvažiuoti Ir nas Išjungtas. Skambinu tė
vietoje abi korektūras per - vui į namus-lr tas gi tvirti- I o skambinant tėvui prašomas
skaityti. Kadangi labai daug na, kad telefonas tik taiso- , esu tuo reikalu tėvo neliesti,
nes jis sergąs širdimi ir be
Iliustracijos ir kitokios me mas ir mano knygos spaus
esąs
ligoninėje. Skambinu ki
džiagos, nusprendėm** bus dinimas einąs prie pabaigos. I
Nuramintas laukiu vieną ne tu kartu ir tėvas atsiliepęs
geriau,jei aš nuvyksiu.

IR GERAI IR BLOGAI...
nuomones, laiškai atgarsiai
.MEMUARŲ IŠLEIDIMAS
IŠVIRTĘS Į APGAVYSTĘ
Kai 1974 metais Teatrinio
Vargo Keliais memuarai bu
vo užbaigti rašyti, Ieškojau
leidėjo. Tada man į rankas
pakliuvo viena knyga Išleista
lietuvių leidyklos. Nutariau
kreiptis į tą lietuvišką letdyk
lą, pradėdamas susirašinėji
mą. Dar tais pačiais metais
tai leidyklai pageidavus, nu
siunčiau rankraštį. Po ne 11 go laiko gavau teigiamą atsa
kymą, kad š l le Idykla mano
memuarus, kaip labai Įdo2 psl.

dabartinis pirmininkas pri
vačiuose pokalbiuose Ir pa
reiškimuose visuomenei yra
pasisakęs už ALTos ir JAV
LB-nės vykdomųjų organų
pasitarimus.
Pasitarimo
siekdami Ir dabartiniu metu
maloniai prašome Jūsų Ir
laišką pasirašiusiųjų savo
autoritetu Ir turimą įtaka į
ALTą sudarančias srovines
grupes bei
organizacijas
ALTą paveikti, kad būtų pra
dėti pokalbiai su JAV LBnės Krašto Valdyba".

delegacijų sudarymas, lan
Į tai John Pinke man atsa
kant Baltuosius Rūmus ir ko:
Valstybės Departamentą;
saloje yra 3000 JAV ka
rių stovykla, apie 23 m. nuo;
3. Laisvo apsisprendimo salos
sostinės
Ke flavlk;.;
teisės aukotojui sutelkimas Maskva nori įsikurti saloje j
ALTos skyrių ruošiamuose nes tinka Rusijos povandenl-f.
Lietuvos Nepriklausomybės mlam laivynui. Iš čia vartais
šventės minėjimuose;
atldarl nuo Juodosios Jūros;
per Dardanelus Ir Glbralta 4. Jungtinio Fondo įstei rą, Iš Baltijos Jūros, Vokle - r
gimas ALTos, LB ir VLIKb tljos Ir Skandinavijos.
laisvinimo veiklos uždavi
3000 amerikiečių pajėgia,
niams finansuoti;
eiti saugumo be t tvarkos pą-f
relgas. Saloje vietinės gV5. ALTos ir JAV
LB nybos nėra. Amertklečlalj
eventualus aps įjungimas pa daugumoje tarnauja avlaci grindu pasitarimui Imant dr . jos Ir laivyno daliniuose .T teį.
A. Butkaus spaudoje skelbtą trys tūkstančiai priklauso
projektą.
Atlanto Sąjungai Ir reglsrr
truoja rusų
povandeninių
Į minėtą kreipimąsi atsa
laivų judėjimą Iš Murmansko
kė ALTos sekretorius kun .
į salos vandenis. Jų teigimu,
Adolfas Stasys š. m. birželio ten nuolat pasirodo apie 180
mėn.lO d.laišku,
kuriuo Rusijos povandeninių laivų.
pranešė, kad priimamas LB Jo manymu, Rusija jų turi
kvietimas vesti pasitari 393. Šie rusų laivai atplau
mus. Išsiaiškinus ALTos kia į Atlantą per Barenco jū
siūlomą darbotvarkės papil rą, Norvegijos jūra aplink
dymą, bus tariamasi
dėl Faeroe salą, pro Britaniją į
pasitarimo datos Ir vietos.
atvirą Atlantą.
-j
Su gilia pagarba ,
Pagal Atlanto pakto vals 
Algimantas S. Gečys tybių žvalgybą Ir salos įgu JAV LB K Valdybos los tvirtinimą Rusijos latvy-?
Pirmininkas
nas plaukia leidžiama riba ,
bet dažniausia ją peržengia ,
Dėl šių pažeidimų Atlanto
Sąjungos valstybės sus iru pinus los, bet kol paželdlmci
AR PASIBAIGĖ ŠALTASIS
su nuostoliais nėra- tylima.-.
KARAS?
Rusai žino visus amerikie
JohnPlnkeman
praneša
čių karius, jų įsitvirtinimus,
Iš Reyjkjavtk,
Islandijos ,
taip pat Ir 900 Islandlečių,:
kad saloje SSSR joje laiko kurie dirba JAV bazėje.
<■;
40 diplomatų. Visoje saloje
Pagaliau, rusai stengiasi;
yra tik 220. OOO gyventojų. patraukti Islandlečių parla
Rusų gi diplomatai sudaro mentą savo pusėn ir Išvyti;
40% visų esančių diplomatų JAV Iš jų salos. Tuo tarpu
saloje.
salos premjeras Ge Ir Hali grims s on palaiko amerikie
Gyvenimo
sąlygos
čia čių pusę. Jo valdžia yra na
sunkios. Saulė nenusileidžia cionalistinė, bet ne ameri
vasarą ir neužteka žiemą. kiečių
sąjungininkė. Taip
Kodėl rusai susirūpino šia •pat ji nėra prieš sovietus;
ledinuota sala?
'nusistačiusi. Gyventojų fįąųrlj
1 guma pro- vakariečiai, SS'SJ^(
ruošiasi įsikurti saloje, p,
amerikiečiai saulėtame ir
tamsiame tos salos metų
Laike rūpinasi kaip sutruk
dyti jų įsikūrimą Iceland’e x.
J.Ž.

2

tvirtina, kad sūnaus nėra ma
tęs nuo Kalėdų Ir 1.1. Paga
liau, po kelių telefoninių pa
sikalbėjimų, tėvas gražino
man rankraštį Ir nuotraukas.
Taip gi ir surinktą medžiagą,
kurt pageltusį ir netinkama
knygai spausdinti. O be to/J
rankraščio trūko 28 puslapių.
Pagaliau, su policija Ir kil
tomis teisinėmis įstaigomis
reikalai buvo baigti, kai jie
pranešė, kad leidyklos savi*
nlnko nerandąjr čia esą ne
kriminalinė byla Ir pataria eiti į civilinį teismą. Taigi,'
ši apgavystės Istorija dar
nėra baigta.
1975 metais minima leldyk'
Ifc reklamavo mano tos knygos
Išleidimą. Tada Los Angeles
lietuviai ,gyval domėjosi tr
knygą.prenumeravo. Tadpranesu prenumeratoriams apie
Išleidimo nelaimingą įvykį ir
kodėl knygos Iki šiolei nesuki
laukė.
‘
>t
Ta pačia proga pranešu , >1
kad ME MUARUS, kurie apl- ■
ma mano 50 metų teatralinio
darbo ir Iš Hollywood spau
dos darbuotės, baigiama kny
ga spausdinti Romoje ir ne - i;
tolimoje ateityje bus baigta.:
JelkAs norėtų užsisakyti, pra
šau rašyti šiuo adresu:
J. Kaributas,
4563 Ambrose Avė. Los ■;
Angeles, Cal. 90027, USA,
Knyga bus apie 2OOpsl. ir
gausiai Iliustruota kietais vir
šeliais— lOdol. plius perslunf
tlmo Išlaidos. Turėtų susido
mėti tie, kurie pas manė vaiski
dlno ir visi kiti,
nežiūrint
kur gyventų,lietuviai.
Juozas Kaributas \ ;

€dė Jankutė t
Š.m. liepos 15 d. Toronte dal. Nebuvo laikraščio, žurštrdles smūgio ištikta, mirė nalo ar knygos, kuriais ne
Ėdė Jankutė, gars lojo Maž.
būtų ji domėjusis. Ypatingai
L'etuvos patriarcho Martyno didelis buvo jos polinkis se
Jankaus duktė. Ėdė Jankutė nų šaltlnltj apie Lietuvos pra
kurį laiką gyveno Ir Montre- eitį Ieškojimas. Gaila, kad
alyje.
ji buvo perkukll tokius savo
Nors jai jau buvo suėję 80 radinius paskelbti spaudoje
metų amžiaus, bet velionė vi Ir juos tik vienam kitam žo
suomet buvo dvasiškai Ir kū džiu perduodavo.
niškai judri. Kilusi Iš prūsų
lietuvių ūkininko (r spaustuvi
Paprastais eiliniais reika
ninko šeimos, ji su seserimis lais Ėdė Jankutė lyg Ir nesi
Ir broliais dirbo savo tėvelio domėdavo. Jai visa tai buvo
A.a. Ėdė Jankutė
spaustuvėje, daugiausiai rai per kasdieniška ir ne taip pras
džių rinkėja.
minga. Bet užtikusi naujų ži
Jankaus spaustuvė buvo plr nių šaltinį, nušviečiantį žilą atliko kun. P .Ažubalis, o ant
mojllletųvlška spaustuvėPrū- senovę, ji pagyvėdavo Ir no rą vakarą kun. Žilinskas,ku
sųLIetuvoj, kurisunklats mū rėdavo kiekvienam savo radi ris, net pertraukęs savo atos
sų tautos laikais-, ypatingai nį parodyti ir juobendral pa- togas, atvyko Iš Bostono Iš
spaudos draudimo metais, šu džlaugtl. Visą tai sudarė tam lydėti Edę Jankutę. Mažlletuvlų vardu atsisveikinimo žo
va Idlno svarbų vaidmenį ne tikrą jos gyvenimo prasmę,
džius
tarė Iš Montreallo A.
tik prūsų, bet Ir Dldž.Lretu- kuri palengvino jos tėviškės
v os 1 le tu v lų taut In ės s ą mon ės Ilgesį. O tėviškė, kurioj ve Lymantas.
Liepos 19 d. buvo Iškilmin
žadinime.
lionė Ėdė mynė pirmuosius
gos
pamaldos E v. Llut. Išga
Visai šitai aktyviai tautl savo jaunystės takus, buvo
nytojo
bažnyčioj,kurias atlai
nlal veiklai, ypatingai apie jai ne tik nepasiekiama, bet
1923 metus, kurioje jos tėve Ir sulaukėjusi. Jankaus so kė kun. Žilinskas. Po to 35
lis atliko svarbų . vaidmenį dyba, Iš kurios šio šimtme automobilių virtine velionė
Ir uždavinį Klaipėdos krašto čio pradžioj knygų ir laikraš buvo palydėta į Anapilio lie
sukilime. Ėdė Jankutė buvo čių pavidale sklido skaisti tuvių kapines . Sustota buvo
labai artima. Dar jaunai bū šviesa ir viltis anapus sienos prie juodo gran įtinto pamink
nant, jai teko matyti mūsų gyvenantiems mūsų tautos lo su įrašu: "Čion Ils įsi Dieįžymiuosius tautos
vyrus, broliams Ir seserims, yra vyje Kristupas Jankus ir Ur
kaip dr . Šliūpą, Basanavičių, svetimųjų Iki pagrindų nu tė Jankutė, gimę Bitėnuose,
Sauerve Iną-Girėną, Knygnešį griauta, sunaikinta. "Greit, prie Rambyno".Č la prie, bro
Blellnį Ir daugel kitų. Nežiū greit sukim atgal. Rambyno lio Ir sesers ir Ėdė Jankutė
prisiglaudė amžinam poil
rint nemaža praėjus tų dešim gražaus nebėra". . . , taip
siui. Maž.Lietuvos patriar
tmečių skalė lauš .Ėdė Jankutė kartą pasibaisėjusi ir suslgalėdavo apie tų laikų įvykius jaud Inus l šofer lul sušuko Maž. cho Martyno Jankaus pelenų
papasakoti, tarsi,jie tlkvakar Lietuvos rašytoja levaSlmo- urna randasiFlensburgo ka
būtų įvykę. Kokia stebėtina
naltytė Bitėnuose besilanky pinėse, Vokietijoje.
Po laidotuvių Anapilio sa
atmintimi ji galėdavo vaiz dama./"Literatūra Ir Menas
lėje laidotuvių dalyviams bu
džiai piešti įvairių asmeny Nr.4.1977/. O Bitėnai buvo
bių charakterius, jų stiprią tr yra kilniosios Jankų gimi vo surengti pietūs.
sias Ir s lipniąsias puses, jų nės tolima Ir graži svajonė,
Didi Ir nuoširdi užuojauta
džiaugsmus Ir vargus. Prieš ar tai kenčiant tremties var
te
nka
p-le l E 1 z e l Jankute į
karinių prūsų L lėtu vos kultū gą 1914 - 18 metais tolimoje
riniu Irpolltlnlu gyvenimu be Rusijoje, ar suradus prie kuriai, atrodo, likimo yra už
duota ypatinga misija:palai
sidomint tems, velionė buvo glaudą Kanados žemėje.
doti
visus šios senos Ir gar
didelis žinių šaltinis. Nepr.'
bingos
Prūsų Lietuvos šei
Lietuvos laikais Ėdė Jankutė >
Du vakarus/1 lepos 17 ir 18 mos narius. Tegul Apvaizda
dirbo ilgus metus"Eltos" žl—
nhtų age'htūroje Ir diplomati d.d./su velione Ede atslsvel ją stiprina dvasiniai Ir kū kinti laidojimo koplyčioje su nlškal, kad ji gal etų per neš
nėje tarnyboje.
Visą savo gyvenimą Ėdė sirinko daug torontiškių. P ir ti visus širdies Ir liūdesio
Dalyvis
Jankutė buvo Ištikima spau- mą vakarą religines apeigas skausmus.
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A Member of a Dlstlngu.che d Family knygos reikalu
parašėm raštą
Lietuvos

p-kul. Konsulas parašė pa
lankų atsakymą ir lenkams
bendrai prieš bet kokius rašyto laiško nuorašą. B-nės
nors tuo reikalu veiksmus. . p-kas neatsakė. Lietuvos Ge
Trečias Iš Lietuvos Pa neralinį Konsulą Kanadoje,
siuntinybės prie Šv. Sosto, dr. J. Žmuldzlną kvletėm ,
Stasio Lozoraičio jr. , kuris garbės svečiu į šį suvažia
pažymi, kad mielai bendra vimą, bet apgailestavo, kad
darbiaus su VKLS-ga, gali dėl kitų įsipareigojimų da mybių ribose remdamas jos lyvautl negali.
Š.m. pradžioje esame pa
darbus.
Ketvirtas - vysk. A. Deks - rašę Pasaulio Lie tuvių Jau
nys sako, kad gavęs skundų nimo Sąjungos pirmininkei
ir iš kitur, o ankščiau Ir iš Gabijai Juozapavičiūtei ir IV
pačių Seinų krašto lietuvių , Pasaulio Lietuvių Jaunimo
kai kuriuos Išvertęs Ir pa Kongreso Komiteto pirmi
siuntęs į aukštesnę Instanci ninkui Andriui Šmitų 1 pra
ją- Vattkanan. Buvę laiški} šydami į Jaunimo Kongresą
įžūlios formos, kurie buvę kviesti ir Suvalkų Trikam
pyje esančius lietuvių meni
neverti versti.
1976 m.lapkričio 13 d.To nius vienetus. Atsakymo ne
ronte susirinkimo įgalioti gavom ir nežinom, ar ką da
parašėm JAV Kunigų Vieny rys. Būtų gerai,kad būsima
bei pasitenkinimo raštą jų Krašto Valdyba paslreirautų.
Dėkojame už pasitikėjimą
nutar l mų rūp int Is S uvalkų
net
tris metus eiti Krašto
Trikampio lietuviais Ir prašėm pagal galimybes neuž Valdybos pareigas. Vienus
miršti Ir Gudijoj esamų lie metus tose pareigose Išbutuvių. Atsakymo negavom . vom viršvalandžius, nes bu
To paties susirinkimo įga vome sutikę tik dviems me
lioti atslklausėm VKLS- gos . tams. Dėkojame už bendra
Centro V-bos dėl vysk. M . darbiavimą, nors tr nedau
Saslnowsklul laiško. Jį at - geliu reikalų į Jus kreipė
siuntė vysk. M. Saslnowsklul mės, tik vieną sykį šaukėme
Ir Vatikanui rašyto laiško Toronte sus trinkimą,bet bu
nuorašą. Mes savo sprendi vo džiugu, kai nuvažiavę ten
paruoštą vietą ir
mą atldėjom šiam suvažia radome
susirinkusius
žmones.Krelvimui.
Spalio 9 los reikalu pa- plamės į visus Ir būsimai
sluntėm V-bos vardu atsi Valdybai nuoširdžiai talki
šaukimą spaudai Ir raštus ninkauti ir su ja bendradar
KLB - nės Krašto V- bos biauti. Bendrame darbe ir
pasiekiami
Bendruomenės pirmininkui susiklausyme
ir 22-los Kanados Lietuvių geresni darbo vaisiai. Ypač
Dienos rengimo komiteto p- kreipiamės į Suvalkų Tri
kul, prisimint šią dieną,ka kampio lietuvius,kad Jūs nuo
dangi Lietuvių Diena vyko šio darbo neslšallntumėt,
spalio 9. Iš pašalinių asme nes kaip matot, šios Sąjun
nų buvo girdėta, kad Krašto gos didesnė dalis darbo ski
Tarybos suvažiavime mūsų riama Jūsų gimtiesiems na
raštas buvęs skaitytas. At mams.
O(labar laukiame buvu
sišaukimą atspausdino tik
sios valdybos darbų nagri
NL,TŽ ir Naujienos.
Esame Išsiuntę Vasario nėjimo ir įvertinimo, ar, kaį>
16-tos los proga V-bos vardu dažnai sakoma - kritikos.
Ačiū už kantrybę’.
žodį spaudai, kurį paskel 1977. VI. 18 d.,Paris, Ont
bėTŽ , NL ir Naujienos.

(VKLS-gos Kanados Krašto Valdybos pranešimas skaitytas suvažiavime)
(1977 m. birželio
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(Pradži a praėjusi ame numeryje),.

Tai tokiose sąlygose ran
dasi mūsų sąjunga ir dabar
tinis jos veikimas.
Sunku
yra kovoti prieš daug pajė
gesnį priešą, tačiau daug
blogiau Ir nepakeliama, kai
reikia jėgas eikvoti savo ap
sigynimui prieš saviškius
namuose. "Jau matome,kad
šiai pro-lenklškajal
Idėjali
bemaž visa išeivijos lietuvis
koji spauda pasidarė atvira ,
tuo pačiu tapo mums uždara .
Pralendam t Ik pro vieną kitą,
ir tai suspaustai ar net ap
karpytai. Tenka labai apgai
lestauti, kad Vilniaus krašto
lietuviai Iki šiol nesugebėjo
turėti savo -laisvo žodžio laikraštuką.

L e nkų okupa cljos laikais
Vilniaus krašte labai mažai
buvo lietuvių, nekovojusių
dėl lietuvių kalbos pamaldų .
Lietuvių sulenklnlmul lenkai
panaudojo lietuvių religingu
mą tada, tą patį daro ir da-_
bar Suvalkų Trikampyje. Šį
nele mtą įvykį ge rokai supur tė praeitais metais australletls lietuvių žurnalistas
Antanas Laukaitis. Mes, jį
paremdami, Išsluntlnėjom jo,
raštų daugeliui laikraščių,
visiems veiksniams ir įžy
mesniems asmenims. Ar jie
ką darė- nežinom. Ištisai
spaus d In o Nepr iki aus o ma
Lietuva ir Naujienos, kiti
pusiau ar savaip mintį pakeisdami, bet daugumas net
neprisiminę. Raštu gavome
4 atsakymus.
Pirmasis Iš Algirdo Gus
taičio, kuris be raginimo jau
buvo parašęs vysk. M. Saslnbwsklul laišką, ir gavęs at
sakymą. Prisiuntė susira
šymo fotografijas.
Ant? as prel. L. Tulabos,
kuris, begirdamas vysk.M .
Saslno\vskį, kelia nepasiten
kinimą prieš A.Laukaitį ir

Admirolas Kanaris
ir vyriausIejlPrancūzIjos po
litikai ir aukštieji karo vadai
kreipė į Sovietų Sąjungą. T Ik tvirtino — jog priešui ji- ne
protarpiais nusiųsdavo ten prieinama ir nenugalima.
Trumpai prieš 2-joPasausavuosius agentus, o visa jų
llnlo
karo pradžią, prancūzų
Informacija rėmėsi sovietų
kariuomenės
vadas gęn. Žofperiodiniais leidiniais /lei
ras
pakvietęs
buvo .Anglijos
dinių žiniomis/, turistų liu
Čerčilį
susipažinti
su Maži
dijimais, bei įvairių kitų as
menų, kaip pirklių, pramo no linija. Čerčilis savo meninkų Ir kt. , važinėjaslųi So moaruose rašo, kad apžlūrė
vietų Sąjungon, telkiamomis jęs Mažino liniją ir padaręs I
Anglijos karališkajai
„ ai
žiniomis.
ir karo minister lul šitokį pra
Vyriausiu adm. Kanario
nešimą:—'Karo atvejuPrantuo metu veiklos objektu bu cūzų frontas netikėtai vokie
vo šios dvi kaimyninės vals čių negali būtlužpultas. Pra
tybės: Prancūzija ir Anglija. laužti jį tegalima tiktai tokio
Ir čia jo žvalgai pasigėrėti mis milžiniškomis pastango
nai gerai darbavosi. Apie mis, kurios pareikalautų neskaitlingą Anglijos talkos me apskalčluojamą žmonių aukų
to kariuomenę, pik. Plkenbro- kiekį ir taip daug laiko, kad
ko agentai turėjo tiksliausias kol čia tos operacijos vyks —
Nuotrauka iš šių metų. VKLS- gos suvoži avimo
žinias, o apie karo aviaciją bendra karo būklė frontuose
ir karo laivyną žinojo daugiau jau žymiai bus pasikeitusi".
negu reikėjo ir, nors Angli Tačiau, šitaip galvodamas
jos kontražvalgybal jau 2-jo Čerčilis visai neįtarė, kad neatsitraukė. Tam tikslui bu- nIgų
nepakankamai turi.
Pasaulinio karo metu pavyko Mažino linija jau "pralaužta" vo išsamiai Ir tiksliai Išstu^°’
Froze nebuvo pa
Išaiškinti eilę vokiečių šnipų, ir, kad tai įvykdė patys pran- dljuota visi aukštesniųjų Pran- lankus prancūzų demokratl vis dėlto, svarbiausiems vo- cūzų— adm. Kanario agentai, cūzljos,vienokių ar kltoklųsu jai ir nemėgo jos vyrlausy klečlų"paukštellams" Iš Ang l
v
Mažino Unija santykių turiu - bės. Kita labai svarbi aplin
lų kontražvalgybos tinklo pa
Vokiečių žvalgybai ir šta- ^lų karininkų sąrašai. Paga- kybė: abu paminėtieji kari vyko Išsprukti. Didžiausias, bul jie patelkė visas "ne nuga-^ Uau, metodingai atrinkus "pa- nlnkal buvo gerokai prasi
tačiau, dėmesys buvo krei llmos" Mažino linijos detales našlus" asmenis, vokiečiai
skolinę. To negana, vienam
piamas į artimiausią kaimy ir nurodė visas jos s lipnią
apsistojo ties d vie m karinin jų grėsė garbės tdIsmokeliu
ną- Prancūzija Adm. Kana- - sias vietas. fr šis Mažino li kų pavardėm, — tai buvo ka degradacija. Visa kitą vokie
r lO; taktiką elgesyje su Pran nijos "pralaužimas" Iki 2-jo pitonas Kredl, sutvirtinto li čiams buvo aišku: visokiu
cūzija jokia naujove nepasi Pasaulinio karo pradžios bu nijos sektoriaus Ir tvirtoves metu ir įvairiose vietose Kažymėjo. čia Kanaris ėjo Bis vo, bevelk, pats svarbiau - vado Mec adjutantas ir kapi nario agentai pradėjo tuodu
marko ir kaizerio Vilhelmo slas — didžiausias adm. Ka tonas Žorž Froze, Prancūzų karininkus uoliai "medžioti".
pramintu keliu, Iki taip ta nario žvalgybos laimėjimas, kariuomenės Išdėstytos su Ir paaiškėjo, jog jie nebuvo
riant — užtvindė Prancūziją i Ilgai, labai Ilgai adm. Ka tvirtintuose Mažino Unijos neprieinami. Reikalams besavais agentais.
nario agentai ryžtingai, vien sektoriuose tiekimo virš! - bręstant, vienam <r kitam jų
Pagrindinė adm. Kanario tik vokiečiams būdinga kant- nlnkas. Vokiečių žvalgyba ga gražiai buvo įteikta viliojan
užduotls Prancūzijoje buvo - rybe ir Ištverme Ieškojo prie na greitai išaiškino, jog mi ti sumelė frankų, kas vieną
Iššifruoti Mažino Unijos pa - Mažino linijos priėjimo kelių nimi karininkai gerai "pagy - Išgelbėjo nuo garbės teismo
slaptis, dėl kuriu tuo metu Ir, kol surado nuo savottkslo ventl -paūžti" mėgsta, o pl- ir bausmės, o kitam sutelkė

Kalpas Uoginius
ni'
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(Tąsa iš praeito numerio)

■
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-x Šioje Kanario organizaci
joje buvo specialus skyrius,
užmezgąs ir palaikąs, tarp
kitko, ryšius su kitų šalių
žvalgyba, t. y. vertęsls kai
kurių Informacijų mainais :
!(duokite man tokias žinias,
O. Iš mūsų gausite jus domi
nančias".
Tai buvo naujas šios sri
ties darbo variantas, jau Ka
nario pradėtas praktikuoti.
Savaime aišku, buvo ir sabptažo skyrius, kuris atltlnkamu darbu vertėsi kltose
šalyse. Bu/o taip pat ir
kbntrsabotažo, gaudąs sabotažnlnkus savo šalyje.
Pats svarbiausias Kana
rio organizacijos darbas bu
vo,
aišku, visai slaptas
žvalgybos skyrius, veikęs
nedraugiškų Vokietijai vals
tybių teritorijose, šlo-skyrlaus priešakyje buvo pul
kininkas Hans Plkenbrok.
Šis/skaitlingiausias
sky
rius/ rinko ne tik įvairias
žinias svetimose valstybė
se, bet vertėsi Ir specialių
ginklų šnipams Ir sabotažntkams projektavimu, slapto
šifro metodo projektavimu,
gamyba ir mlkrofotograflja,
o taip pat pasų, diplomų ir
dokumentų klastojimu. Tas
skyrius turėjo didelę, mo
dernią ir techniškai turtingą
cheminę laboratoriją,kurio
je dirbo aukštojo mokslo
specialistai :men InInkal,
chemikai,
technikai, kali
grafai ir kt. Tas skyrius
kažkodėl mažai dėmesio te-

pas Česnul i u s, P ari s , On t.

galimumą "padraugauti" su
nužiūrėta, gražia mergaite .
Toliau rendua, vystėsiskaindžiat. Sekė kitos "draugų"
vertingos "auvarius". . . Vv-‘
kiečiai įsigijo pakvitavimų.™
''T rauktis" prancūzams pasldarė nebeįmanoma. Kapito
nas Kredl*ls Iš Mecto, Kana
rio agantams įteikė, nors ne
pilną, bet tikrą Mažino llnl jos pianą, o kapitonas Freze
— visas svarbias žinias ir
net tikslius "nenugalimos"
tvirtovės brėžinius. Vokie
čių karinė žvalgyba tiksliau
siai sužinojo1 šarvų Ir netbetoauotų ugnies lizdų storu - ‘
mą ir visą šios linijos ap
ginklavimą.
/Bus daugiau/
3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
Trečioji LITUANUST IK OS
INSTITUTO knyga apima jo
1975 m. Suvažiavimo darbus
Jurgis Gimbutas LI pir
mininkas pratarmėje rašo:
Šioje knygoje skelbiamos
paskaitos Ir pranešimai,
skaityti Lituanistikos Insti
tuto penktajame suvažiavi
me, kuris įvyko Clevelande,
Ohio, Lietuvių Namuose 1975
metų gegužės 17-18 d. d. Su
važiavimo Talkos komitetą
sudarė vietinės Lietuvių B nės'velkėjal Ir Lituanistikos
Instltutp nariai, pirminin
kaujant Kaziui Žledonlul.
Tai jau trečia Lltuanls tikos Instituto suvažiavimo
darbų knyga. Anksčiau Iš
leistos 1971 Ir 1973 metų su
važiavimų, įvykus lų C Ikagoje
knygos. Kaip tada, taip Ir
dabar nepavyko surinkti vi sų paskaitų tekstus. Šiame
tome nėra penktajame suva

LIETUVIU TAUTODAILĖS INSTITUTO
steigiamojo suvažiavimo dalyviai dailininkų A. Ir A.Tamošaičių sodyboje prie Kingston,
Ont., Kanadoje.
Iš kairės, pirmoje eilėje: A .Kuncevičienė, G. Montvilienė, A. Valtonlenė, dali. Anta nas Tamošaitis, dali. Anastazija Tamošaitienė, G. Lapienė, S. Balsienė Ir J. Mažeika .
Antroje eilėje: J. V. Danys, K. Makauskienė. I. Adomavičienė, Ir. Lukoševičienė, B. Maželkleiė, D.StaškevIčtenė, L.Adomavičius, L.Balsys Ir R.Adomavičius. Nuotraukoje
trūksta V. Matulaičio. '

LITUANISTIKOS INSTITUTAS
THE INSTITUTE OF LITHUANIAN STUDIES
žiavime skaitytų architekto
Jono Muloko, geologės Biru
tės Saldaklenės, dailininko
Antano Tamošaičio Ir pro'-,
dr .Vytauto Vardžlo paskaitų
Kai kurios Iš jų buvo pas
kelbtos kitur. Viso buvo 20
prelegentų. Be to, JA V Lie
tuvių Bendruomenės Krašto
valdybos pirmininkas Inž .
Juozas Gaila padarė aktualų
pranešimą suvažiavimo pie
tų metu.
LItua Hstlkos Institutas yra dėkingas L. B. Krašto
valdybai už finansinę para
mą suvažiavimui įvykdyti,
Talkos komitetui Ir Čiurlio
nio Ansambliui, vadovauja
mam muziko Alfonso Mi
kulskio, už meninę vakaro
programą.
Šio leidinio kalbą lygino
Lituanistikos Instituto tikra
sis narys Vladas Kulbokas .
Turinys yra Imponuojan
tis, lietuvių ir anglų kalboje;

Elena B r a dū na lt ė
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EGLĖS ŽALČIŲ,KARALIENĖS PASAKOS GYVAVIMO ŠALTINIAI
/Lituanistikos Instituto 1975 metų Suvažiavimo Darbai/

TAMOŠAIČIAI RUOŠIA
JAUNAS AUDĖJAS

Menininkų Tamošaičių so bet stengėsi Ir stengiasi tono, R. I., Danguolė Zalatorlūtė Iš Belleville, Ont.,
dyboje sutelkti gausūs tauto perduoti audimo meną jau
najai
kartai,kad
nuostabieji
■
Marjorie
/Ramunė/ Stakė dailės turtai. Stogų žirgeliai
raštalpuoštų
ne
tik
muziejus,
naltė Iš Calgary, Alberta .
Iš tolo atkreipia pakeleivio
Audimo kursai pritaikyti
dėmesį. Rūpintojėliai kieme bet ir kiekvieno lietuvio na
pagal audėjų sugebėjimą Ir
nukelia į tėviškės pakeles . mus .
Tamošaičių dėka,Montre- skiriamą laiką.
Lietuviškais
ornamentais
alyje
gražus būrelis lletuDali. Tamošaičiai savo
Išdrožinėtas duris pravėrus,
patenkame lyg į "persodlntd’ valčtų/daugelis skaučių jų kantrybe, disciplina, pasi
šventimu net Ir per trumįiš Lietuvos namo vidų.Skry tarpe/ audžia kilimus, juos
'tas.
’
pesnį
kurso laiką sugeba
nios, stalai, kėdės, rateliai,
Vien
šiais
metais
liepos
perduoti audimo pagrindus
balanai, žibintuvas, austi ki
mėnesįTamošalčlų sodyboje
Ir Išgauna labai gerus re
limai, baldų
užtiesalai,
audimo mokėsi septynetas zultatus. Atostogų poilsis
rankšluoščlal. Visa tai stip
rina meilę darbščios tautos jaunų mergaičių: Karol ė Ir tampa Ir malonus, Ir kūry
Kristina Veselkaltės Iš Det bingas. Kiekvienai lietuvai
praeičiai.
Tamošaičiai jau nuo anks roito, Aldona Jančlukaltė Iš tei yra vertinga praleis
tyvos jaunystės puoselėjo Wlnnlpego, Liucija Savic ti bent keletą dienų ar tai
pramokti ar
pasitobulinti
audimo meną. Jie nepasiten kaitė Iš Worcester,Mass. ,
Gaja Valluškytė Iš Barring- audimo mene. A.Valluškls.
kino vien kūrimu
audinių,

Taigi, manau,kad pakankamai ryšku, jog lietuvių pagonių, o vėliau Ir liaudies tl kėjlmuose, žaltys arba gyvatė buvo svarbi, pagarbos verta būtybė. Jos pažeidimas tu rėjo net Ir kosminių pasekmių, pvz. saulės aptemimas arba verkimas. Jeigu saulė ver
kia, pamačiusi negyvą žaltį, tai ką gi Ir be albėtl apie žmogaus nelaimes. Šitai turint omenyje, visai nenuostabu, kad Ir mūsų pasakoje žiaurus Eglės brolių Žilvino dalgiais
sukapojlmas Irgi sukelia tokią tragišką pabaigą, visiškai nebūdingą stebuklinėms paša koms. Pasaka
negali baigtis laimingai, nes liaudis tikėjo arba bent nujautė, jog žal člo užmušimas nieko gera neneša. Jeigu tokios pažiūros kadaise Lietuvoj tikrai
buvo
plačiai žinomos, tai žmonėms galėjo būti visiškai priimtina pasaką užbaigti bevelk pa
mokomu tonu. Galbūt, kai jau pasaka tautosakoje gerai prigijo, ji savotiškai padėjo Ir
tiems prietarams Išsilaikyti. Bet kaip ten bebūtų, vlstlek aišku, jog pasaka gan glaud
žiai rlšasl su lietuvių liaudies tikėjimais.
Kitas liaudies tikėjimų elementas, kuris atsispindi Eglės pasakoje, tai žalčio var
do ypatinga reikšmė. Žilvinas pasako Eglei,kaip jį...reikės
šaukti, u? įsako
valkams
.
.
_____ nle- kam jo vardo paslapties neišduoti. Drebulė, pabūgusi dėdžių grąšlnlrrių, pasako, o jie
nuėję prie kranto, jį Iššaukia Ir sukapoja. Cla užtinkame primityvių žmonių įstltklnlmą,
jog žinojimas keno nors vardo sutelkia jėgą tą asmenį ar būtybę laikyti savo valioj. Dar
Ir dabar Afrikoje, Australijoje negrai turi tikrą slapyvardį, kurio niekam nesako, bijo
dami kitaip prisišaukti nelaimių ar net Ir mirtį.
Antras įdomus reiškinys- tai bendrai nevartojimas tiesioginio vardo,kreipiantis į
pagarbos vertą Ir baimę sukeliančią būtybę. Pavyzdžiui Ir mūsiį Perkūnas dažnai vadi namas Dunduliu, Traškullu ar Trenktlnlu. Tai vis uždrausto vardo vengimai. Maždaug,
tuo pačiu remiasi ir anksčiau minėti gyvatės vardo pakaitalai- margoji, Ilgoji, geležuodegė Ir 1.1. Spėju, kad Ir pats Žilvino vardas ar tik nebus tiesioginio ’’žalčio" pakaitalas.
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Apie 3 vai. p. p. Vaitkus drauge su gydytoju- žydu, ar■ šlu komunistu, dirbusiu kalėjime jau apie mėnesį laiko ,
. vaikštinėjo po kameras Ir rankiojo visus politkalinius į 7tą kamerą. Po vakarienės, apie 1O -11 vai., mums
buvo
i griežtai įsakyta nelaikyti atidaro lango nežiūrėti pro jį,
.yn.nes priešingai bus šaunama. Mes šį įsakymą
pildėme.
Greit po to, brėkštant,pasigirdo Iš koridoriaus Vaitkaus
balsas: "Vyrai, pasiruoškite daiktus". Pagalvojome, kad
, visus politkalinius Išveža į Rusiją. Politkaliniai pavieniui
pavardėmis buvo šaukiami Iš 7-tos kameros
Ir vedami
, laiptais žemyn. Kalinio nuvedimas truko apie 5 mln.lr Iš
f viso juos vesta apie keletą valaidų. Atrodė, kad kalinius
vedė rusų sargybiniai o Vaitkus sėdėjo viršuj Ir šaukda vo pavardes. Vedant politkalinius, buVo girdėti
kalinių
balsai: "Jėzau - Marija’. Kur jūs mus vedate?" Kleme tuo
. tarpu jokio riksmo nesigirdėjo, tik supratau, kad kaliniai
varomi į sunkvežimius, kurie protarpiais labai urzgė, ir
yra Išvežami. Nei viena Iš mūsų tuo tarpu pro langą ne žiūrėjo.

Baigiant vesti kalinius Iš 7-tos kameros, kur buvo aple 42-43 žmonės, kai kurios kalinės atsigulusios verkė .
Kalinėms aprimus, po valandos atsikėliau,pravėriau tru
putį langą Ir pro plyšį mačiau, kad kieme stovi dviejose
eilėse Išrikiuoti rusų kareiviai. Prie atldarų vartų sto vėjo sunkvežimis, Iš viršaus pridengtas eglaitėmis Ir už
pakalyj nuleistu uždaru. Mačiau, kaip pro rusų kareivių
gretas buvo atvarytas vienas kalinys,kuris man atrodė ,
turėjo raištį ant burnos. Prie sunkvežimio buvo prlsta tyta lyg kėdukė, ant kurios pasistojo kalinys Ir palindo po
eglaičių /danga/ į vežimą. Po kelių minučių buvo atvary
tas antras kalinys, kuris taip pat įlindo į sunkvežimį. Ar
jis turėjo užrištą burną, nemačiau. Per tą laiką jokio riks
mo kieme negirdėjau. Matydama, kad rusų sargybinis vl4 psl.
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dury kiemo stovi atkišęs šautuvą į mano langą, pabūgau ,
pridariau langą Ir atsiguliau.
M . Radzevičienės parodymas
Telšių kalėjimo kieme rusų sargybinius
pamatėme
Iš birželio mėn. 23 į 24 d.
. . .Kai sargyboje stojo KabaUa,prl-'jo buvo 2 rusų sar
gybiniai. Rytmetinio patikrinimo nebuvo. Rytą
kieme
matėsi 5-6 rusų sargybiniai, matėsi Ir lietuvių prižiurę tojų. Mūsų kameros moterys prašėme Kaballos vandens ,
maisto, Ir kad Išleistų į "ruošą". Bet mūsų prašymai ne
buvo Išpildyti.
Apie 10-11 vai.ryto Vaitkus Ir gydytojas- žydas atsi
rado antrame aukšte prie 5 kameros. Jie kalbėjosi tarp
savęs rusiškai; atrodo,kad su jais lietuvio prižiūrėtojo ne
buvo. Iš 5-tos kameros 9 kalinius perkėlė į 7 kamerą, o
3 gimnazistus į 1O kamerą. Visi jie buvo politiniai. Tuoj
pat atvedė Iš apačioj esančių kamerų, greičiausia Iš 2-os,
į 7, 9 Ir 11 kameras. Tas vedžiojimas tęsėsi apie valandą
laiko. Perkeliamieji kaliniai Iš kamerų J kameras Ir ve darnieji Iš I aukšto į II-rą nešaukė. Buvo ramu.
Jiems
burnos nebuvo užrištos, sprendėm Iš to,kad kalkurfe ka
liniai net klausė ar reikalinga pasiimti valgį Ir savo rū bus. Vaitkus atsakė,kad kiekvienas paimtų tik savo nuo savus daiktus. Po to, kurį laiką buyo tylu. Mums valgyti
nieko nedavė Ir oran neleido. Kleme stovėjo rusų sargyba
ir neleido prie lango prisiartinti.
Mūsų kamerą "ruošai" paleido po 6-7 moteris apie 7
valandą vakaro. Grįžtant atgal mačiau, kad prie virtuvės
laiptelių stovėjo
apie 1O prižiūrėtojų- lietuvių, prie j jų
ant lalpčlukų sėdėjo prižiūrėtojas Raibužis, o Vaitkus su
rusų sargybiniu stovėjo prie kalėjimo įėjimo durų.
Aš
Vaitkaus paprašiau valgyti Ir už poros valandų, apie 9 vai.
atnešė vakarienę.
4
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po kiekvieno straipsnio seka
resume angliškai.Straipsnių
temos liečia Istoriją,litera
tūrą, sociologiją, tautotyra ir
kraštotyrą, kalbotyrą, psl
chologlją, menotyra Ir Lit .
Instituto reikalus.
Šalia naujų istorinių šalti
nių panaudojimo, matome
Ir labai aktualiomis temo
mis darbu kaip: Lietuva amerlklečlų Istorijos vadovė
liuose/ Julius P.Slavėnas ,
State U-ty of New York
College at Buffalo/; Soda lines Ir kultūrinės proble
mos sukolektyvlntame Lie
tuvos kaime /B. V. Mačtutka,
The U-ty of Connecticut; Akultūracljos klauslmu/Vyt .
Černius, Temple U -ty/Ir kt.
Leidinį galima gauti Insti
tute of Lithuanian Studies,
Inc. , 2422 West Marquette
Road, Chicago, Ill. 60629,
USA. Kaina-$5.
b-

Sutemus, apie 11 nakties Iš 7 -tos kameros
Vaitkus
pradėjo šaukti politkalinius. Pirmą iššaukė Korzą ir tas
paklausė, ar Imti valgį Ir rūbus. Vaitkus pasakė,kad vis
ką nuosavą pasiimtų. Už kokių poros minučių
Iššaukė
kitą, berods, Antanavičių. Šaukė Ir kitus, skubindami, jog
mažai laiko . Vaitkus sakė, skubėkite, nes liko tik viena
minutė.
Vedant kalinius, mašinos visą laiką smarkiai ūžė Ir Iš
apačios kalėjimo girdėjosi duslus verksmas Ir stenėjimas.
Kalinius nešant nei vedant į sunkvežimius-nemačiau. Ar
kalėjimo prižiūrėtojai,be Vaitkaus Ir Kaballos, prisidėjo
prie kalinių gabenimo Ir kankinimo- nežinau.
Kuomet kameros duris kas tai Iš vyrų Išlaužė, mūsų
kameros kalinės Išėjome į laisvę, Kalėjimas buvo tuščias
Ir jokio tarnautojo ar rusų prižiūrėtojo nebuvo matyti.Pri
žiūrėtojas Kavaliauskas, man paklausus,pora dienų prieš
Išvežimą kalinių,kas bus su jais, - pareiškė,kad raštinė je peržiūrimos kalinių bylos Ir kalinius visus leis į laisvę.

J.BertašIaus parodymas
Aš buvau pasodintas į kalėjimą už pervedimą žmonių
į Vokietiją. Teko sėdėti kartu su politkaliniais nuo 1941 m.
balandžio mėn.15 dienos Iki birželio mėn. 25 dienos. Bir
želio 22 dieną pasigirdo patrankų garsai. Nuo tos dienos
kalėjime buvome laikomi be maisto. Birželio mėn. 24 d.,
Iš ryto patikrinimo kameroj nebebuvo Ir prlžūrėtojų nesi
matė. Palaukėme Iki 1O vai. Pro langą matėme,kaip at važiavo viena rusų mašina, pilna ginkluotų kareivių. Maši
na prie kalėjimo buvo sustabdyta kalėjimo gydytojo. Jis Il
gokai kalbėjosi su rusų karininku Ir buvo girdėti, jog šis
prašė duoti nurodymų, ką daryti su kalėjimu, nes kom
partijoj Ir NKVD valdininkų nebesą. Pats gydytojas buvo
pasiruošęs bėgti. Rusai sustojo, Išlipo Iš mašinos, apsu
po kalėjimą ir pastatė sargybą. Sargybai buvo įsakyta su
stabdyti judėjimą po kalėjimą. Tuo pačiu momentu rusam
prisistatė kalėjimo valdininkas Vaitkus. Netrukus
atėjo
buvęs valdininkas Žalimas Ir buvo matyti gatve
ateinant
prižiūrėtojus Gailių ir Kavaliauską, bet juos sargybiniai
nuvijo. Buvo matyti, kaip prižiūrėtojas Mllaučlus nuėjo
į
priešais esantį namą, atsivedė Balnlškaltę ir abu įėjo į ka
lėjimą.
/bus daugiau/
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NAUDA
Antano* Jonaitis

- (Po Sla antrašte praeitais metais nemažai talpinome šio autoriaus rasinių apie
bites. Dabar, o ypač, kai medaus produktų kainos yra iškilusios, patalpinsime
apie medų. Autorius A. Jonaitis yra bitininkystės mokslo žinovas ir vienu lai
kotarpiu Pietų Amerikoje profesoriavo vienoje kunigų seminarijoje ir mergaičių
kolegijoje, dėstydamas entomologiją. Ten jis iš Žem'es Ūkio iDepartamentp ga
vo aukšto įvertinimo atestaciją. Dabar jis gyvena JAV-se. NL.)

člos sudėtingos cheminės
reaketjos- hidrolizės- išdavoje suskaldomos į gliukozę
ir fruktozę. Tik po to orga nlzmas gali tas medžiagas
įsisavinti. Turint omenyje ,
kad organizme daugiau kaip
pusę energetinio balanso su
daro angliavandeniai, aišku,
koks svarbus produktas or
gan Iz mul yra me dus, ka Ip
lengvai įsisavinamas pro-dūktas.
Medus būna dar vertin
gesnis, kai susirgus orga
nizmui, sutrinka šios sudė
tingos biocheminės reakcljos ir išsenka energetiniai
organizmo Ištekliai. Čia Iš
ryškėja medaus vertė, pag
rindinių komponenčių-gliu
kozės,’ fruktozės ir sacharozės požiūriu. Šiais atve jais vertingesnis tas medus,
kuriame Invertuoto cukraus
yra daugiau. Meduje esančių
mineralinių
medžiagų ir
mikroelementų
įvairovė
priklauso ir nuo dirvos su
dėties, ir nuo augalų rūšies,
Iš kurių surinktas nektaras.
Meduje esančios minerali
nės medžlagos/kalls, nltras,
magnis, fosforas, chloras,
siera/ yra [r žmogaus organlzme, dažniausiai elekt
rolitų pavidalo. Jie vadina ml blogenals, nes jiems ten
ka svarbus vaidmuo, daly
vaujant žmogaus organizmo
medžiagų apykaitoje ir įvai
riose svarbiose biochemi
nėse
reakcijose. Be šių
mlkroelementų, mediije nus
tatyta Ištisa eilė vadinamų
mikroelementų, kurių yra B
žmogaus organizme. Jie da
lyvauja gyvybiškai svarbiuo
se procesuose, baltymų, fer
mentų, hormonų apykaitoje .
Yra žinoma, kad kai kurių
mikroelementų s sumažėjusi
arba padidėjusi koncentra -'
clja gali sukelti tam tikrus,
susirgimus .
/bus daugiau/
-

Medaus gydomos savybės plėkai dalyvauja audinių sta
/ Med.daktarų teigimas/ tyboje .
Nors patyręs žinovas pa
Medus- reglonarinls
Ir
gal
Išorinę medaus Išvaizdą
metų laikų produktas. Bičių
ir
skonį
gali apytiksliai nu
produktuose
sujungiamos
augalinių medžiagų ir med sakyti medaus vertę ir rūšį,
žiagų, pagaminamų bičių or bet gydymo tikslams to ne
ganizme, savybės. Tai yra pakanka. Lipė lūs / ant me
augalinės kilmės medžia džių lapų ir augalų per va atsirandanti
gos., pagaus Int os b It ės orga - saros kaitrą
nlzme pagaminamų, sūdė - saldi limpama jnedžlaga/ ,
tingų biologinių junginių, pav., laikomas vertingesnis
kompleksas. Bičių pienelis, už medų, bet ir jo sudėtis
nuodai ir kai kurios kitos gali būti taip pat labai įvai
medžiagos yra gryni bičių ri. Jame paprastai randama
liaukų produktai. Šiuo metu daugiau mikroelementų/iki
daugelyje valstybių kai ku - 1,64%/, daugiau organinių
rioms ligoms gydyti taikomi rūgščių, fermentų, vitaminų .
preparatai iš bičių produktų: Llpčlus turi labiau išreikš
bičių nuodų, pienelio, pikio , tas bakteriocldlaes savybes,
vaško, bičių duonos. Labiau negu žiedų medus. Gydo
siai žinomas, gausiausias ir muoju požiūriu llpčlus gali
vartojamas būti vertingesnis už medų.
plačiausiai
maistui bei gydymui yra
vartojamas medus.
Medus yra reglonarinls Medus - maistas
Medus- labai
vertingas
produktas ir jo atskirų kom
maisto
produktas
.
Hipokra
ponentų kiekiai gali daugiau
ar mažiau svyruoti. Nors tas Ieškojo ryšio tarp maisto
medus ir neatatlktų standar medžiagų ir vaistų, kad
to reikalavimų,dar negalima maisto produktai veiktų kaip
jo laikyti nevertingu arba gydomos medžiagos, o gy
preparatai turėtų
falsifikuotu. Toks medus ga dantys
maistines
savybes. Medus
li būti kai kuriais atvejais
yra
vienas
Iš maisto pro
vertingesnis už medų,kuris
duktų,
tenkinantis
šluos rei
atitinka standarto reikalavi
kalavimus
.
mus. Dažniausiai medus bū
Meduje esanti gliukozė ir
na pollflorlnls, t. y.surinktas
fruktozė
Iš žarnyno pereina
iš įvairių augalų žiedų. Me
į
kraują
ir
čia per vartų ve
daus komponentai yra skir
ną
patenka
įkepenls,kur su
tingi ne tik savo pagrindinių
sudėtinių dailų kiekiu, būt ir kaupiamos jų atsargos gli
kogeno pavidalu. Tuo tarpui
kokybe.
Meduje esančios baltymi į organizmą patekęs papras
nes ir mineralinės medžia tas cukrus jame vyksta'n,gos, organinės rūgštys ir vi
taminai, fermentai ir dauge-^^^^^^
d
Ils kitų biologiškai
medžiagų, dalyvaujančių or
ĮĮĮ
ganlzmo medžiagų apykaitos^®
procesuose, nulemia medaus
’
maistines ir gydomąsias sa
vybes .
Labai
vertinga medaus
mlngals jūr in Inkais, avanpriemaiša yra žiedadulkės .
Juozapas Paąžuolis
tlūrlškl
aukso Ieškotojai Ir
Jos turi daug vitaminų, fer (iš kelionės dienoraščio — 1973 metais)
net ftlmo'To Aliaska" vaiz
mentų ir kitų biologinių jun
(Tąsa i(š praeito numerio)
ginių bei jų kompleksų,kurių
dai
su jos didvyriu, kieta—
Apie 23 valandą, laivui atbiocheminis veikimas žmo sįtraukus nuo krantinės, už kumščiu John Wayne.
Šaltokas nakties
vėjas,
gaus organizmui dar gerai lipau ant trečio denio pasi
landžiodamas
paskvernėse
neištirtas.
vaikščioti Ir pasižvalgyti Iš
Medaus spalvai,struktūrai įlankos į uos tą. Įlan ir užantyje, grąžino realybėn
aromatui, skoniui turi įtakos kos krante dvigubas mies ir privertė lįsti į kajutę.
jame esančios
organinės tas : viršutinis, reklamų ir Atsigulęs, nors monotonišką
rūgštys,. mikroelementai ir dangoraižių šviesomis lyg varykilųdunksėjimą įsivaiz
kiti sudėtingi junginiai, kurių parėmęs, laiko tamsiai mė davau lopšine, bet miegas
kompleksai susiję su augme lyną padangę, o apatinis ’- dar negreit užmerkė akis.
nija,Iš kurios surinktas nek paskendęs jūros gelmėse. Rytą sužinojau Iš Paul, ne
taras. Meduje esantys cuk Pastarasis įdomesnis : ašt pirmą kartą šiuo laivu plau
rus, sudarydami junginius su rioji gotika , pasikeitusi į kiančio, kad Vancoūverio
jame
esančiomis
amino baroką, raibuliuoja vande sala dar neperplaukta, jos
rūgštimis, sudaro spalvines nyse. Tai pasaka ne klausy Ilgis apie 200 mylių. Apie
medžiagas-melanoldus . Me- ti, o matyti, lyg sustojus 11 valandą laivas prisiglau
lanoldų susidarymas ir pat prie mūsij žymiausio daili dė prie Port Hardy miestuko
virtina amino rūgščių būvi ninko M. Čiurlionio paveiks Kalkas nulipo pasivaikščioti
mą meduje. Laikoma, kad lo. Bespoksant į tolstančias miestelyje, bet daugumas
amino rūgštys meduje susi Vancoūverio šviesas ir re- llkodenlo didžiajame sallone
daro Iš baltyminių medžiagų, tas Kanados dangaus skilau- S alio no dideli langai leido
veikiant bičių fermentams . to žvaigždes, romantika pa- gerai matyti laivo priešakį
ŠIos amino rūgštys vertln - kuteno paširdžius: valzduo- ir šonus. Jame keleiviai
gos tuo, kad patekusios į tėję atgijo mediniai burlal- leisdavo laiką pypkaudaml,
žmogaus organizmą, betar- vlal su barzdotais, Ištver- žiūrėdami gamtovaizdžius, o
prieplaukose, laivo kranus,
kilnojančius
krovinį. Nuo
Port Hardy vandenys platėja
ir didėjančios bangos vis
aukščiau
šoko, puldamos
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS;
laivo priešakį. Būtų nepilna
BET JEIGU GERI IR MATAI, KAD GĖRIMAS IMA
kelionė laivu, jei negautum
NAIKINTI TAVE PAT^, TAVO IR TAVO ARTIMŲJŲ
pavaikščioti deniu lyg ne sarGYVENIMĄ IR NORI NUSTOTI GERTI vom kojom ir nematytum
ATEIK PAS MUS. MES GALIME
sergančių. Palikus VancouTAU PADĖTI.

pakraščiais

verio salos šiaurines pakrantes, baltom keterom atviro Paclflko bangos griuvo
ant kairiojo laivo šono. Ang
lišku papročiu, 16 valandą
|
pietūs, esant supimui, ne
visai malonūs. Kitoje pusė
je stalo prieš mane sėdln-^
člos ponios veidelis papll- gh
kavęs ir žvilgsnis prigesęs. Mh
Nurijusi
jistal------------ j—. tporą
---------£ kąsnių,
------- j, j
-------ga pakilo Ir, net neats Ip ra - OP
siusi sėdinčiųjų, išbėgo Iš A
valgomojo. Priplaukus Calvert salos užvėją nuo .vande- J
nyno bangų, jūros Ir laivo w
sutartinis šokis pasibaigė.
Apie 19 vai. laivas sustojo^
prfe medinės Namu mieste-^
llo krantinės palikti jai skir-"
tą krovinį. Su Paul nulipę £
nuo laivo p a s l v a Ik š č Io- A
tl, miestelio pakraštyje už-g|
tikome kapinaites orlgina-J
llals vartais. Vartų staktos W
Ir arka padarytos Iš medi- 4B
nlų dviejų žuvų figūrų. Pa- A
staroslos Išgraviruotos ir
nudažytos panašiai kaip to-"
temų stulpai. Kapinaitėse £
yra medinių kryžių ir totem
stulpų.

KREM
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Naktį laivas darė didelį
vingį į Bella Coola, už 60
myllų į rytus nuo Namu. Ry
tą Išbudino Paul betvarky damas savo lagaminus, pa
siekęs kelionės galą- Oce
an Falls. Atsisveikinom be
vilties kada nors susitikti .
Ocean Falls didesnis mies
telis už kitus pakelyje ma tytus: turi didesnių mūrinių
pastatų, medžio apdirbimo
įmonę, atskirą žvejų uostą
ir apie 5000 gyventojų. Port
Hardy Namu ir Bella Coola
su lentiniais,baltai dažytais
namais .panašios į vasarvie
tes. Jose gyventojų nuo 500
Iki 1OOO, besiverčiančių
žvejyba, medžių plukdymu
ir
apdirbimu.
Laivams
krantinės labai paprastos :
smaluoti rąstlnlal stulpai į
vandenį, ant jų sukryžiuoti
balkiai ir medinių balkių
grindys. Stataus nuolaidumo
flordlnlal
krantai leidžia
laivams priartėti prie kran
to apie 50 pėdų. Laivai važtą Iškrauna ir pakrauna sa
vais kranais ir savais baterlnlals "džipais" nuveža į
krantinės sandėlius.
Kelionės malonumas-gra
žūs gamtovalzdžlal:vlngluotl
sąsiauriai, įlankos, salos ir
miškingi krantai, plaukiant ,
bėga lyg ekrano rUrnas .
Kalnai apie
3000 pėdų
aukščio, papėdės ir šlaitai
apaugę spygliuočių mišku, o
viršūnės nuogos arba pa
Žavingi
dengtos sniegu,
vaizdai, ypač saulėtais ry
tais,kai matai kalnų atspind
žius vandenyje, o jų snieguo
tas viršūnes užtupdytas ant
pakilusio tarpukalnlo rūko .
Pakrančlals jokių sauskellų.
Gyvenvietės viena nuo kltop
apie 1OO mylių, gyventojai
susisiekia motorinėmis val
timis, žvejų kute rials ir lėk
tuvais. Idealus
gyvenimas
vienišumą mėgstantiems at
siskyrėliams; maistu, apran-

“LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE" RAŠO:
"Lietuviai Amerikos V-se1’leidėjui
mėti. laidoje buvo •
p- Antanui Skiriuistraipsnis apie neseniai
Prašome artimiausiame Jūsų laikKaukaitės koncertą Santa
raštelio numeryje atspausdinti siunTame straipsnyje yra
čiarną mūsų tokį pareiškimą.
‘Lietuviai Amerikos Vakaruose'šių koncerte atsilankiusieji asmenys:
metų birželio mėnesio (Nr- 6) laik V- Tamošaitis, -P- Gustas, J- Gcdraštėlio rašinėlyje “kaukaitės Kon mintas, S- Pautienienė, E. Damb
certai” tarp kitų koncerto lankytojų rauskaitė, G. Juodeikienė, V- Juo
deika, J. Kuprionis, S. Šakienė. Rpaminėta, . kad “Radijo valandėlės
klubo valdybos nariai P. Gustas ir Dabšys ir V. Barmienė- Tame
J- Gedminas (galbūt, norėta parašy straipsnyje buvo pažymėta, kad
koncertas suteikęs mums progą pa
ti J. Gedmintas) ir St. Pautienienė
matyti, kiek mūsų tarpe yra komu
(mūsų bendradarbė)-Toliau rašoma “Mes turėjom pro-j. nistuojančių dypukų ir jų vaikų- Sis
gos pamatyti, kiek yra komunistuo teiginys sukelia bet kuriam skaityto
jančių dypukų ir jų vaikų". Tokiu jui pagrptąjtarimą, kad aukščiau iš
būdu, jeigu čia paminėti žmonės: vardintieji asmenys yra komunistuo
P- Gustas, J- Gedmintas ir St. Pau jantys- Taip nėra- Šie asmenys yra
tienienė {rikiuojami- į komunistuo mūsų lietuviškoje visuomenėje va
jančių eiles, tai su tuo nebūtų gali dovaujantys nariai ir jie visi yra
ma sutikti, nes paminėti asmenys anti-komunistai. Mes giliai apgai
lestaujame bet kokią žalą, padarytą
nėra komunistuojantiKalifornijos L-vių Radijo Klubo jų geram vardui dėl mūsų straips
nio, ir tvirtiname, kad bet kokia
V-bos vardu pasirašome:
prielaida, tiesioginė ar išvestinė, kad
Henrikas Bajalis, Danutė Kaškelienė, Ona Macėnienė, Juozas Mit šie asmenys yra komunistuojantys,
kus, Litą Žilevičiūtė
yra klaidinga- (Be komentaru.. .NL.)
atšaukimai

įvairenybės

Mnsų laikraščio 1977 m. birželio!

IraSo ženklai

ga ir pastoge aprūpins miš kas ir vanduo.
Laivas, plaukdamas visą
dieną nuo Ocean Falls be
sustojimų,
kurie jau buvo
įkyrėję, vakare sustojo Kltlmat. Northland Navigation
kompanijos prieplauka apie
11/2 m. nuo miestelio;vaka
ro laikas tr atstumas sulai
kė vykti į miestą. Kltlmat
žinomas alumlnljaus raflnerija- produkcija 1/2 mil.to
nų į metus. Alumlnljaus ža
liava boksltas pristatomas
laivais Iš Jamaikos salos.
Anksti atsiguliau, nes se
kančios dienos rytą turėjau
susldėstytl daiktus ir pasi
ruošti persikėlimui į kitą
laivą.
Ramiausiai praleidęs dvi
dienas ir tris naktis ant
. 'Northland Prince", pradė
jau nerimauti, nes laivas jau
pusvalandį vėlavo. Jei pavė
luočiau, turėčiau laukti kito
laivo visą parą . Prince Ru
pert Išdygo stalgiai, kai lai
vas praplaukė sąsiaurio Iš
linkį. Nuotaika pasitaisė,kai
praėjęs muitinės kontrolę,
asmens dokumentų patlkrin Imą ir nuplrkęs lalvokartę,
lipau į melsvai dažytą tr
baltais dėnuo pastatais lai-:
vą "Wickersham". Alaska
Marine Highway kompanijos
kalkurie laivai operuoja kaip
keltai. Laivo kelte yra val
gomasis - keleiviams
Iš
anksto apsimokėjusiems už
maistą, restoranas - mokan
tiems už kiekvieną valgį, už
kandinė ir gėrimų bufetas visiems. Kuo naudotis, val
gomuoju ar restoranu, pa
sirenkama, perkant lalvokarte. Restoranu ir užkan
dine naudojasi daugiausia
trumpų distancijų keleiviai.
/bus daugiau/

(MOKSLAS IR GYVENIMAS)
Pradėdami
rekonstruoti Vil
niaus senamiestį, atskirų pastatų
kilmę, praeitį aiškinomės iš se
nųjų dokumentų, rašytinių istori
jos šaltinių ir kitų duomenų. Be
to, drauge tikrinome, apžiūrinėjome pačius namus nuo rūsių iki
pastogių.
Senieji architektūros paminklai,
kurie iki šiol daugiau buvo tirti
bei aprašyti, dažnai imami kaip
orientyrai, lyginant istoriniu bei
architektūriniu požiūriu su kitais
pastatais. Tyrinėtojus ypač domi
na vienas seniausių, gerai išlikęs
architektūros ir istorijos pamink
las, šv. Mikalojaus bažnyčia Vil
niuje. Paminklinėje lentoje ji da
tuojama XV a., kai kurių istori
kų — 1440 m. data. Be to. len
kų istorikas J. Klosas mūsų am
žiaus pradžioje rašė, jog pirmoji
bažnyčia turėjusi medinius per
dengimus, kurių sijų lizdai iki
šiol išlikę.
Paminklų konservavimo insti
tutui ruošiant Vilniaus senzimiės-.
čio rekonstrukcijos projektų, ar
chitektui . S. Lasavickul ir man
teko kruopščiai apžiūrėti šv. Mi
kalojaus bažnyčią. Ieškojome se
nų sijų lizdų kaip įrodymo, kad
būta medinių perdengimų.
Peja, tų lizdų taip ir neradome.
Bet užtat pastogėje, sunkiai priei
namoje vietoje, netikėtai aptiko. me įmūrytas plytas su (rašais. Po
atidžių apžiūrinėjimų priėjome iš
vadą, kad tie įrašai buvo padary
ti dar šlapioje plytoje. Ji buvo
(mūryta bažnyčios statybos metu.
Kaip žinia, paleografija tiria,
padeda perskaityti ne vien seno
vinius rankraščius, bet tyrinėja
ir išorinę medžiagos pusę: rašy' mo būdą, raidžių formas, rašo
mosios medžiagos ypatumus. Ra_ šyba kito (vairiais amžiais. 2i’ nodamas to laikotarpio rašybos
ypatumus, paleografas gali da
tuoti įrašo amžių, O šiuo konk
rečiu atveju būtų galima datuo
ti šv. Mikalojaus bažnyčios —
vieno seniausių Vilniaus gotiki
nės architektūros paminklo — pir
minės statybos datą.
(rašo išskaitymas pasirodė sun
kiai perkandamas riešutas. Bene
tai bus seniausias įrašas, rastas
Lietuvoje? Šrifto nebuvo su kuo
tiesiogiai palyginti. Teko ieškoti
paralelių.
Buvo surinkta nemaža atitinka
mų dokumentinių rankraščių bei
raštų palyginimui; tai prekybiniai
(rašai Rygos pirklių skolų kny
goje XIII a., griežtai paleograflškai ir tradiciškai rašyti doku
mentiniai raštai nuo Mindaugo
(XIII a.) iki Vytauto (XV a.) laikų.
Lyginta dar Ir ’su vėlyvesnials
raštais. Po visų palyginimų many
čiau. kad rastieji plytos įrašai yra
• padaryti arba XIII a. pabaigoje,
arba XIV a. pirmojoje pusėje.
1323 m. Gediminas savo laiš
kuose mini bažnyčias, kurias Vil
niuje pastatęs jo pirmtakas Vyte
nis ir jis pats. Tad būtų galima
manyti, kad šv. Mikalojaus baž
nyčia bus viena Iš tų pastatytųjų.
.Lenkų istorikų minimos žymiai
vėlyvesnės datos (XV a.) bus
bene jos rekonstrukcijos datos.
(rašų datavimui imamas ilges
nis laiko tarpas dar ir dėl to, kad
anais laikais plytos būdavo ga
benamos ir iš svetur. Antai do
kumentai bei istoriniai duomenys
liudija, kad Klaipėdos piliai bei
gynybinėms sienoms plytos buvo
gabenamos iš Rasytės, statybinė
medžiaga (kalkės) iš Gotlando sa
los, nors ir savo plytinė turėta.
Turime žinių, kad šv. Jurgio baž
nyčia Kėdainiuose buvo statyta
iš Gdanske pagamintų plytų.
Panašių užsiminimų yra ir apie
šv. Mikalojaus bažnyčios plytas.
Šluos duomenis bei prielaidas su
lyginu pagal žaliavą, plytų for’ mas ir kitus plytose rastuosius
ženklus..., .

A @A

PRENUMERATA $ 10.00 metams ir $6.00 pusei metu.

LIETUVIŲ (ALCOHOLICS ANONYMOUS) A.A. GRUPĖ
(Lithuanian A.A. Group)
susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722
Georqe Street, La Salle, Que.) 8 v. v. Susirinkime kalbama įietu.-.
Vįškai. Jie atviri visiems, ieškantiems pagelbos. Atėjęs posmus
— nebebūsi vienas. Jei nori daugiau informacijų skambink:
Leonui G. 366-2548(namu) arba 489-5391 (darbo tel.),
Juozui S. 365-0691, Henrikui N. 277-7868.■
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Taupyk ir
A. Lukošius

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
IMA:

MOKA:

PRIE PUTOJANČIO ALUČIO

pirmai progai pasitaikius ,
nieko nelaukiant atsiranda
čia, mieste. Kodėl gi jie ne
pasilieka kitur, ten, kur to
triukšmo nėra, kur daug
laisvės ir erdvės, kur visi
miestiečiai, kaip be galvų,
taip lekia.
Mano supratimu, miestas
tai yra vieta,kur visko yra,
nes čia sukoncentruota ne
tik pagrindinės mokslo ir
meno įstaigos, bibliotekos,
muziejai,bet Ir velk viskas,
ką žmonija yra Išradusi ir
pas tekus I.
Štai, kad Ir šis įvairių čia
gyvenančių tautybių Karavanaę. Sakykit jūs man,ką ge
resnio ir įdomesnio šiais
laikais Ir čia begyvenant, dar
galima surasti?Nei kelionės
vargo, nei jokių rūpesčlų-tlk
eik, gėrėkls, žiūrėk; jei norlnet čluplnėk Ir ragauk.
O klek čia didelių ir gra
žių parkų aplinkui: Toronto
salos ir laivu kelionė į jas,
Ontar lo v lėta, kur prie š ke lėtą metų vien vanduo tyvu
liavo. Į rytų pusę nuo mies
to centro Ontario ežere Iš
dygo net kelių mylių Ilgumo
sala. Vakariniame šone ežeras taipogi traukiasi tolyn,
auga dar niekada nebuvusi
didelė graži sala, su daugy be gražių įlankų ir krante
pasiliekančio
didmiesčio
puikiąją panorama. Nors šį
sala dar tik kuriama, tačiau
jau It? dabar yra asfaltuotos
aikštės automobiliams, daug
jaunų gražių medelių, lai
vams nuleisti specialūs ta -

8!/4% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų plonų
7’/ž% už spec, taupymo sosk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

914%

už

asm. paskolas

9’/a % už mortgičius
Daugelis
nelšvažlnėjusų
atostogoms tautiečių laikosi
prie šių namų įr, galima sa kytl, kad yra Ištikimiausi ir
AKTYVAI virš 15 milijonų dolerių
draugiškiausi žmonės.
Be
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki
rimtesnio reikalo jie niekur
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
nelaksto,
nesimėto
bUe
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
kur, kaip sakoma, svetimų
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų S
dievų neieško. Katkurlems
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
iš jų visiškai neaišku,kodėl
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
šiais laikais taip visur be
KASOS VAI.ANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais —nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais —
atodairos lakstoma Ir blašnuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1
komasl, kai čia pat žmogus
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždarytai
tik gyvenk ir norėk’.
830 Main Street East, telefonas 544-7125
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai —- 1573 Bloor Street West,
Puikūs ir erdvūs šie Na Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtodie- ' MOKAME UŽ:
Telefoną <:
532-8723
Toronto, Ontar'io
mal, gražios vėsinamos pa
niois nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo !
depozitus (P.C.A.)
6%
talpos, draugiška, maloni,
•r
532-1149
M6P 1A6
1 0 iki 7 ved., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. I
santaupas
7 %
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait- .
sava
lietuviška
atmosfera
,
term, depozitus 1 m. 31/4 %
ius šeštadieniais uždaryta.
šaltas putojantis alutis, įvai
IMAME UŽ:
ma gyvybės ir asm. paskolų drauda,
rūs , n lekados nes Ibalglantys, <
asmenines paskolas
11%
pilnas čekių patarnavimas.
Balio Maskeliūno
nekiln. turto pask.
93Z| %
virš $9 >000.000
pašnekesiai.
Neteisybė, kad mieste yra
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ
Lietuvius
atstovavo T. liūdna ir nejauku gyventi,
• ■
T tmmermanlenė ir K. Strl- gan ryžtingai įtikinančiai
kaltls.
savo prfetellams aiškina,
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA
•
20 METŲ PATIRTIS
PAMINĖJOME BAISIUOSIUS
Inforamclnlame
sus
ir
In
tikriausiai
jau
"pensininko
BIRŽELIO ĮVYKIUS
c
klme T .T immermanlenė la "diplomą" Išsitarnavęs, ta
Š. m..birželio 12 d. KLB- bai suįdomino kitataučius
čiau dar gan tiesus, žvalus
Tel. 251-4864 arba 251-4025 —- Namų tel. 277-0Š14
nės . Winnipeg’© Ap-ės V-ba
dali. A. Tamošaitienės pa ir energingas tautietis.
pamaldomis atžymėjo 19412405 Loke Shore Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6
veikslais, albumais su Lie
Pagalvokite tik, jeigu čia
jų metų Birželio 14-15 dienų
tuvos vaizdais, tautčjuosto- būtų taip blogai, tai kodėl gi
žiauriuosius lietuvių trėmi
mls Ir kt.
K.S-tls tie visi žmonės tiesiog be
mus Iš savo krašto.
pallovos
veržiasi į
tuos
Šv. Kazimiero bažnyčioje
miestus gyventi, nori čia pa
~
* Namų — Gyvybės
prie altoriaus su Lietuvos
/
JEI
AĖ
Automobilių
silikti,
gauti
darbo
Ir
įsikur

tautine vėliava stovėjo jau
* Komerciniai
ti?
nimo atstovas Marius Tlm LINKSMAM VAKARUI
Kas,kur ir kada į šį kraš
PRAĖJUS
mermanas. Sargyboje pasi
533-1121 Walter Dauginis 822-8480
tą atvažiavo ar e migravo,tat
keisdamos budėjo Aldona
Š. m.liepos mėn.lO d.Ed1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario
jančlukaltė, Rūta Bežytė ir montono ir apylinkių lietu Teklė Tlmmermanlenė. Ata vlal suruošė linksmą vakarą.
All Seasons Travel, b.d
tinkamą pamokslą pasakė Nepailstantis tautinio judė
2224 DUNDAS STREET W.,
Visais kelionių reikalais
kleb.kun. J. BertašIus,pab- jimo skatintojas Algimantas
TORONTO, ONTARIO
bct,?Ur pasaulyje skambinti
r ėž da mas: " Myl ėk ite v le nas Dūdaravičlus, Jaunimo Sto
kitą,kaip mylėjo tremtiniai, vyklai prie Calgary pasibai
Man regisi,kad vasaromis
sugrūsti į gyvulinius vagonus, gus, pakvietė Toronto "Vo
kai
kurie, beskubėdami Iš
vežami į tolimąsias Sibiro lungės" dainininkes ir akor
miesto,
velk visai pameta
INSURANCE AGENCY LTR^/ '4
taigas pražūčiai. Jie tarpe deonistę Rasą Šollūnąitę Iš
savo
galvas
.
NervuojasT,le
savęs dalinosi visa kuo, ir Iš
Chlcagos į Edmontono'
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
kla net kelis šimtus mylių, o
nieko nebeturėdami, skendo L te tuvių N amus, pal Inks mln Įstaigos
tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tol. 233-4446
tenai nulėkęs prie kokios
meilėje vienas kitam". . .
11 tautiečius.
3828 Bloor St. W.
JPrie Kipling ir Six Point Plaza)
nors balos ar kemsynės vė
Tolimesnis trėmimų mi
Iš toliau atvykus lems sve
liai keikiasi, prakaituoja, nes
nėjimas vyko St. Peeter’s čiams to paties sekmadienio
uodai ar muselės neduoda
Evangellcan Lutheran
popietį A. Dūdaravičlus su
ramybės, visur tų automobi
Church,prie kurios yra pri ruošė turistinę kelionę po
lių perdaug ir žuvys visai
siglaudę latviai. Šiame mi
žymesnes Edmontono vietas.
neklmba. .. ir ta kelionė vėl
nėjime dalyvavo Pabaltijo
Į Lietuvių Namus susirin
atgal į miestą paskutinius jo
tautos. Šiais metais vadova ko gausiai tautiečių. Seply
nervus Iki
aukščiausio
vo latviai. Minėjimą tvarkė nos jaunos, gražios volunlaipsnio Ištemplusl. Jeigu
Latvių B-nės atst. Ojans- g let ės įžengė see non. Še
j Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą
Išvažiavai- tai mokėk ir su
Charles Radovskls ir Lietu šios
paprastu ir oro paštu
dainininkės Ir viena
sivaldyti, bandyk nusiramin
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193.4 svarų
vių B-nės p-kas Juozas De pianistė, visos pas (puošusios
Rasa Soliunaite išChicagos,
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
ti ir atsigauti, jei ne kūnu ,
me rėčkas .
tautiniais rūbais. KLB Ed- linksmina Edmon tono I i e tu vi u s
Sąžiningai ir greitai poternoujame.
tai nors dvasioje. Kitaip,ko
. Prie lietuvių vėliavos sto montono apyl. p-kas Justas — Edmontono Lietuvių Namuo
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA: Pirmadieniais,
N uo trauk a P.«Vai tk uno • gdvertos visos tos Iš miesto
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v.
vėjo pasikeisdami M.Tini Augis jas pristatė publikai , se.
vakaro; Šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vokaro.
Išlėk Imo ceremonijos? Iš
me r manas ir J. De me rėčkas, kuri jas sutiko gausiomis
ypač daug darbo įdėjo stud. visa ko matosi,kad kalban ^AiGA Baltic Exporting Co. *82
Av*"
RūtaBežytė, LlsaDaubaraltė katutėmis.
jSTAiuA
Toronto 3, Ontario
A.
Vyšniauskas
su
savo
tysls
žino,
ką
jis
nori
pasa

ir prie latvių vėliavos, nes
Telefonas LE 1-3Q98
Savininkai S. ir F. Janavičiai
Gražiai padainavo volun- žmona Julija /Čegytė/.Pub kyti, Ir turi aiškų klausian
jų jaunimas pasirodė pavė
gfetės:Ankstl Rytą Kėliau , lika jiems padėkojo gausio - čiųjų pas Itėjimą.
Menės virtuvės darbo kam
luotai-T. Tlmmermanlenė.
USU
LIETUVIU
NAMAI
Aš Nuėjau, Gaideliai Praded mis katutėmis. Vėliau, jų 2baryje ventiliacija. Baigti Ir
Visi jie ir toliau patenklnMaldas atlaikė lietuvių Ir
Giedoti, Taip Tau Žadėta, jų metų vedybinės sukakties tl phsUtkę mieste, nes kal
Ir per vasaros kaltrasLN automobiliams aikštės tvo latvių kunigai. Šv. Rašto iš
Kas Bus Močiute, Tu Giružė proga
sugiedojo Rglauslųi bančiajam nepr leštaravo.
popietėse
atsilanko nemažai ros darbai, baigiamas re
traukas skaitė J.DemerecLietus Lynojo,
Gintaro Metų. Sekė linksmos dainos
Iš arti ir Iš toli, tautiečių, ne montuoti ir LN stogas.
Greičiausia,tai jiems vi
kas ir vienas Iš latvių. Pa
Kraštas, Gegutės Rauda, Iš ir muzika iki vėlyvo vakaro. siems tas žmogus ir tokia tik Iš Amerikos ar tol įmes -LN pirmininkas Jurgis
mokslą angliškai pasakėlatRytų Šalelės, Tėviškėlė,
Strazdas po operacijos jau tema,taip
sakant,
"prie
šir

nlų
Kanados
vietovių,
bet
net
vlų kunigas EgU Grislls.
Prisimink,
Devynbalsė,
člasl geriau.Linkime greita)
Edmontono lietuviai Ilgai dies”, nes bežiūrint, ant Iš Australijos.
Minėjimas baigtas trijų tau
Obelėlė ir Upelis, Nemunė
Šiemet, kaip ir kas met , vlą.al pasveikti.
nepamirš Volungės koncerto stalo atsirado ir vėliai nau tybių himnais,
pritariant
lis, Volungletės vieną prog nei akordeonistės RasosŠo- jas pašaukimas to šalto, pu
LN Vyrų Poilsio Stovyk
rudenį, spalio mėn. 29 d. ,
vargonais. Po minėjimo bu
ramos dalį padainavo, pa šeštadienį, įvyks torontiš lai pravesti buvo sudarytas
ltūnaltės,kuri tą vakarą Ed- tojančio Ir malonaus gėrivo nuvežtas vainikas ant Ne
slpuošuslos
tautiniais rū
montono lietuviams netik mėlio, Iš kurio net kelios kiams įdomus metinis LN komitetas: J. Dambar as-sto
žinomojo Kanados kareivio
bais, o likusias dainas gra daug ir gražiai grojo,bet ir stiklinės buvo mandagiai, bailus .Jį organizuoja ir ruo- vyklos komendantas, J.Ša
K apo -paminklo.
žioje savo aprangoje.
švelniai pastūmėtos kalban šlaLN MoterųBūrelIs ir LN rūnas-pavaduotojas, M.Radainoms, vadovavo.
• Į Kanados Jaunimo Sto
Vyrai. Būtų įdomu ir gražu, čys ir dr. J.Sllvlnskas-Iždl-,
Stasys Mis lulls čiojo pusėn- V.-.
Pertraukos
metu
Rasa
vyklą Calgary buvo nuvy kad Toronto lietuviai tą die nlnkal Ir registracija,
kęs kleb.kun. J. Bertašlus, Šollūnaltė linksmino publiką
ną kito baliaus neruoštų, o Bubells-stovyklos ūkvedls ,
su
savo
akordeonu,
grodama
kuris paskirtas stovyklos
susirinktų įLN linksmai pa A.Lukošlusrlnformacljbs Ir
kapelionu Ir jaunimo atsto linksmas mellodljas. Kon
sidžiaugti mūsų ats lėkimą Is. spaudos reikalai, B. Jackusvas M.Tlmmermanas ir Rū certui pasibaigus, visi susi
LN administracija prane produktų supirkinėtojas Ir
rinkusieji
buvo
gražiai
pa

ta Bežytė.
ša, kad dar yra likusių nelš- virtuvės reikalų vedėjas.
Kooperatiniais
lietuvių
vaišinti.
nuomuotų salių
gruodžio;
• Š. m. birželio 28 d. važiuo
Adomas Kantautas sura butais
susidomėjimas
kyla,
sausio, vasario ir kovo mėdamas su traktoriunųužsl- dęs keletą laisvesnių minu nes lams. L letuvių organiza- nes per 9 savaites nuo pas
mušė netoli Carberrio mies člų, padarė pranešimą apie
cljos, norinčios pasinaudoti kelbimo jau užsirašė 170.
telio turėjęs gražų ūkį,83 m. šiais metais įvykusią Jauni
Daugumas po karo Į To
tuo laikotarpiu patalpomis ,
mo
Stovyklą.
Priminė,
kad
Juozas Baranauskas.
prašomos kreiptis į LN ad rontą atvykę lietuvių, paste Į laidotuves buvo atvykusį buvusi ir Senimo sekcija, su
ministraciją Iš anksto. Lie kė tą amžių, kai valkai, su
gana IŠ toli atvykusiais tau
žmonos sesuo Iš Toronto.
darę savo šeimas,atsitrau
tuviams didelė nuolaida.
tiečiais. Kad ats atsirastų
Namai
L N turi daugybę narių be kė Iš tėvų namų.
• Folkloramos 77 darbais didesnis tautiečių susibūri
tėvams
pasidarė
per
d
įdėli tr
adresų. Jei kas dar nepra
buvo labai susidomėjęs De - mas- reikia įdėti darbo ir
pertuštl.
Daugelis
ėmė
savo
neš ėte, ar pake Itėte, nese partment of Turism,Recre
pastangų. Kalbėtojas nuro - Toronto Volungietės koncerto metu Edmontono Lietuvių. Namuose.
nlal Išstkraustę-praneškite didelius namus pardavinėti
ation and Cultural Affairs dė, kad organizuojant Jauni Jos yra pasi žadėjusios atvykti į Montreal io Žvejų- Medžiotojų.me
ir pirkti
butus dideliuose
LN telefonu arba paštu.
direkt. C. W Semchyshyn.
mo Stovyklą prie Calgary
tinį balių 1978 m. vasario men. 4 d.
Foto. P. Vahkūnas
Įrengta Vytauto Didžiojo pastatuose.
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“TALKA”

Winnipeg

V. BaČČnaS

ĮeL 533-ZS31

Bresher-Barauskas

I VAI RUS
SIUNTINIAI
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Montrealis
v-bos vardu, A. I.Sajaukams,
I.P.Šidlauskams, F.V.Sai
Nuoširdžiai užjaučiame liūdinčia Lietuvos Valstybes
kams, A. Šettkul
L. J. J.
Operos soliste
PADĖKA
“ŽMOGUS IR JO PASAULIS“ ŠIEMET
Vyšniauskams,Ramovės V ELŽBIETĄ KARDELIENĘ,
Žmogaus gyvenimas eina
bal ir nariams perJ.Vyšmiestas/,
Persija,
Bulgarija,
jos broliui A I b i n u i Raciborskui mirus —
"ŽMOGUS IR JO PASAULIS"
dvejopa kryptlml-lalmlnga Ir n!auską;A. V. Zubams, R.
Čekoslovakija, Kolumbija ,
ŠIEMET
Joana ir Steponas Kęsgailas
nelaiminga.
Zubaltel /iš Toronto/.
Haiti, Indija, Raud. Kinija,
Šių
metų
Montreallo
Pa

Kol žmogus esi jaunas,at
Jūsų v Is ų nuoš Ir durnas, saulinė Paroda, populiariai Marokas, na ir pats Quebec *
rodo tau nieko
netrūksta:
moralinė pagalba tr nuoširdi vadinama Žmogus ir jo Pa - as/ net trijose vietose/. Ki mus/, havajlečlal/jle ture - daugybės .buvusių su
draugai, draugės, pas 11 Inks užuojauta, tikiu, greitu laiku saulls, jau dešimtą kartą Iš ti yra specialūs pavllljonal, - tų dalyvauti po Amerikos vė- kioskų- beliko tik keletas.
minimai, Ir 1.1. Vėliau su leis man džiaugtis ir būti su eilės atidarė savo vartus Erdvės
/Strange, strange nava/, Indai/turi atskirą
Šiaip parodos aikštynas
kuri šeimą tr pradedi rim
jumis. Ačiū už viską.
World/,
Ginklų,
Humoro,
Išpavllljoną
ir
ten
pastrodylabai
tinka poilsiavimui:žydi
birželio 23 d., o pasilinks
čiau galvoti apie gyvenimą .
P. Polgrlmas minimų parkas La Ronde sa nykstančlos Gyvūnijos, Aū-fnius/, airiai/niekuomet pa ištisi laukai gražių gėlių,ža
Sekasi neblogai, darbas ge
vaitgaliais velkė jau nuo ge tomoblllų ir kitokį. Yra rodoje nedalyvauja, nors tu liuoja medeliai ir krūmai,
ras, sveikata gera, šeimoje
maloni
muzika,
gužės
pradžios.
paštas ir bankas. Čekoslo- ri savo restoraną/, Italai, ja skamba
visų nuotaika kuo puikiausia.
ponai,
filipiniečiai
ir
portutrykšta
fontanai.
Norintiems
Š le met parodos lankymo vakal ir bulgarai yra atsive
Nepagalvoji vlsalaple trū
Paskutine
gegužine
tvarka
klek pakeista. Į pa žę savus ansamblius, kųrfe galai. Visos čia dalyvaujam pavalgytl ir Išgerti, yra visa,
kumus, ar kokias nelaimes ,
Sudburlo
Žuvautojų
ir
Me
rodos
aikštyną
įėjimas ne- pasirodo aikštelėse prie jų člos tautos savaitgaliais tu - (eilė restoranų ir užkandinių.
ir atrodo kad jų niekada Ir
dž
loto
jų
Klubas
GELEŽINIS
mokamas
ir
įprastų
vizų pa v UIjonų. Ir kai kurie kiti rl savo pasirodymus čia pat Bavarai turi net du restora
būti negali. Bet- deja, tos
VILKAS š.m. rugsėjo 4 d. ,t nebėra, tačiau į pavllljonus pavllljonal nustatytomis va esančioje salėje arba Tarp nūs su gera muzika.Turi j ir
nelaimės, Ilgos, ankščiau ar
Teatre. Teko prancūzai,bulgarai ir Tyre
y.DarboDlenos sekmadienį, įeiti reikia duoti po du bilie landomis turi savus konser- tautiniame
vėliau atsiranda.
matyti
kiniečių,
slovakų ir lio austrai.
tėlius
/klekv.15
/./.
Jų
kny

V.
Gudriūno
vasarvietėje
tus. Be to,koncertai ruošia
Tada
žmogus prarandi
havajlečlų
pasirodymus
.
.rengia
paskuti
nę
šios
vasa

gutė
parduodama
po
5
dol
.
Paroda uždaroma rugsėjo
mi Tarptautiniame Teatre U
viską- džiaugsmą, gerą nuo
Lietuviai
pasirodys
rugsėjo
ros
gegužinę.
Knygutės
yra
įvairios-uni

Tautybių
Aikštėje.
5
dieną.
Lankytojas
taiką, laimę ir tada mintys
pradžioje.
Visiems
šiems
versalinės
/
tinka
visur/
ir
Programoje:
šaudymo
ir
• VOLUNGĖ.mergaičių dai
pradeda suktis apie kitą pa
Amerika ir šiemet neda tautiniams
žuvavlmo /aržybos dėl pe dieninės, kurtų spalva tinka
pasirodymams nos vienetas Toronte, paksaulį.
lyvauja, nes jos pernai pava
Tokios nelaimės,kaip ma reinamųjų taurių bei kiti tik tai dienai. Prie knygučių sarį sudegęs pavllljonas te vadovauja gerai pažįstamas v lestas koncertuot l Montre alyje 197 8 m. vasario 4 d.,
ne kad Ištiko, gali pasitaiky sportiniai šaudymai. Zuvau- yra ir po porą kuponų, kurie bėra neatstatytas, nors ir ukrainietis P.Marunczak.
tojal
privalo
atsivežti
savo
Antroji
parodos
aikštyno
tinka
veltui
įeiti
į
kai
ku

ti kiekvienam. Tad brangie
Aušros Vartų parapijos sa
buvo žadėta. Iškaba sako,
ji, saugokime savo sveikatą žuvavlmo įrankius. Visi bus riuos pavllljonus ar Laron - kad vyksta remonto darbai, dalis,esanti Notre Dame sa lėje.
skaniu valgiu. dą. /Įėjimas į La Ronde po
loje, tebėra uždaryta ir ten
Sunkios ligos prislėgtam pavaišinti
Kviečia Montrėalio lietu nors
niekas
nieko
ten
nedaro.
ir atsigulus ligoninėn Toron Veiks turtinga loterija, atsi 50 / visiems, ir valkams Nebedalyvauja ir visus kar - niekas neįleidžiamas, nors vlų
žvejotojų- medžiotoji
dalis pavtlljonų tebestovi. klubas NIDA koncertuoti Sete , ger lems draugams, pr lelė gaivinimui neišsenkantis bu virš 8 metų/.
Parodoje šiemet yra apie tus neapleldusl Sov. Sąjunga Taip pat nenaudojami ir ten zono Uždarymo Baliuje.
liams, bičiuliams, giminėms, fetas, ir kitos įvairybės.
ir esą olimpiniams žaidimams (
Visi Klubo nartai kviečia 20 pavllljoaų: Prancūzija , Jugoslavija , Meksika
parelškuslems užuojautą, už
® Andrius Matusevičius sa
J
Šveicarija.
Buv.Sov.Sąjun
gėles, dovanas, atvirutes , mi ne tik dalyvauti, bet ir Graikija, Austrija /Vienos gos pavllljone šiemet įslkū- specialiai pastatyti baseinai ,vo atostogas praleido pas '
ir kanalai. Šiemet nebėra tr
klebonui paskelbusiam per draugų pasikviesti ir gra
,rė Kanados
TeleGlobe ir
žloje
gamtoje
smagiai
pra

pamokslą, už pavežėjimą
tojas Rimas Šimkus. Jo ka jungtinis ”20 Tautų-2O Kul
mano žmonos,kur jai reikė leisti laiką tyrame ore,bi
paskutinėje binetas randasi 360 Wallace tūrų" pavllljonas. Tų tautų
jo- reiškiu visiems mano Ir čiulių tarpe,
Išvykoje
į street, Morrison Medį ai tarpe ir lietuviai turi sa žmonos vardu, broliškai nuo šiais metais
gamtą..
Klubo Valdyba Clinic name. Jis savo pači- vo kampelį. Kiekviena tauti
širdžią
jentus nuodugniai Ir nesku nė grupė gavo po stalą ir po
padėką
porą stendų,kuriuos Išdekobėdamas gerai Ištiria.
AUGA IR GRAŽĖJA
A. J.Ališauskams už pa
ravo savo būdingais ekspo
Hope,
B.
C.
miestelis
turi
MIESTUKAS
vežėjimą mano žmonos Ir
bevelk visas naujas mokyk-j natals kaip sugebėdamos .Ga
Hope, B. C. , mūsų pusiau
aplankymą ligoninėje;
las gražiuose
pastatuose. le patalpų Išstatytos daly
už lankymą ligoninėje Ir kurortinis miestukas, turin Šiemet vietos gimnaziją bai vaujančiųjų vėliavos. Be lie
tis apie 5.000 gyventojų,
namuose: - E .P. Baronams ,
gė 90 ablturljentų.Pradžios tuvių šioje grupėje dar daly
H. J. Diliams, V.St. Gudal- kas metai vis auga. Dėka
mokyklas lanko arti 600 vauja kitos, jei taip galima
člams, A. Gverzdžlul
M. patogaus plento Ir gero ge valkų.
pavadinti - nelaisvos
tau
susisiekimo, o
J. Grigams, K. Jonušui/ Iš ležinkelio
Čia gyvenanti našlė Salo - i tinės mažumos, gyvenančios
švelnaus
kllmatoDelhi, Ont./,kun I. Llaubal , taipgi
mėja Juozaitienė,turinti gan Kanadoje kaip latviai, estai,
OFM, V.A. Liaksams, A. snlegas člalalkosl "norma
gražų 18 m. Fraser Bridge ukrainiečiai, armėnai,kroa Lukui/Iš Hamiltono/, kun. B. liai" tik 6 savaites,kasmet
motelį, nori jį parduoti. Jos1' tai ir slovakai. Kltos-puslau
Mikalauskui, OOM.;
R. A. statosi nauji namai Ir atsi
pareiškimu- pirmenybė lie- lais vos -kaip ve ngral, le nkal,
Norvalšams, M. J. Paukš kelia, dažniausiai Iš kitų
ir rumunai. O likusi tų tautų
tuviui pirkėjui.
čiams, J. M.Saukams,T .Sta- provincijų, naujų gyventojų .
Buvęs Klaipėdos miesto dalis čia matyt,priimta tik M ontrealietes skautes
v...., ;aro” sk auc.lą vadovių kursuose, Rakė
nullul ir dar vienam, kurio Padidinta Ir sumoderninta Ir
lietuvis p.Grlgolelt čia lai - norint užpildyti vietą: bava Custer, Mich.USA. iš kaires: Ina Lukoševi elute, Asta Kličiūtė, Rima ir Ginta.
pavardės nenugirdau,lankiu vietos ligoninė. Šiemet čia
ko švarų Ir modernišką rai /atskirai turi du didžiu Jurkutėsiir Kristina Niedvaraite. Prie automobilio Rimas Jurkus.
siam ligoninėje Liet, ^amųį apsigyveno Ir lietuvis gydyMountain View restoraną, lius restoranus /.kinai /čia
į PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONU KNYGA
kuris, dėl prieinamų kalnų, rodosi Hong-Koago kinai/ ,
r LE BOTTIN TĖLĖPHONIOUE DE VOTRE QUARTIER INC.
yra žmonių skaitlingai
Ir Ispanai, graikai /turi savo
Kailių siuvėjas
YOUR DISTRICT TELEPHONE DIRECTORY INC.
mielai lankomas.
A. K. atskirą pavtlljoną ir parody-

KRONIKA

sudbu

•

Siuvu ir parduodu

3036. BOUL. l’ASSOMPTION, MONIHĖAL. Oue'HIN 2H2 / TĖl .254 5302
(Storage)’

Tel. 767-6183

6J96 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal.

W. LAPENAT
GENERAL

REG’D.

CONSTRUCTION

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.

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

'ony
2680

3 /7,<

FRONTENAC

ST.

LO
-

MONTREAL,

P.Q.

PORTRETAI - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS
T EL. 575- 8971.

ĮVAIRIOS

T. L aut i n a i t is

PROGOS

įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas
atliek amas sąžiningai ir ar i e inamomi s kainomis.

Skubiai
išvalome,
paimame,
pristatome

- te/. 366-6237/3896___________________ ____________________________

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LaSalle.
O
IR

ATLIEKAME AUTOMOBILIU

DAŽYMO, BEI

KITUS

—

Tel. 3 66-7281

IŠORES(Body) TAISYMO

MECHANINIUS

M. PHILIPPE IZZI

DARBUS.

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

•

SKAMBINKITE

PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS
Savininkai V. Suiinskas <S Šori

te/. 389 - 057 1.

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
LEO

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

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

NIEKO

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

IR

PAŠTO

NETTOYEURS CLEANERS
7661-A CENTRALE ,
365-7146
495-90e AVE
coin / corner Bayne 365-1143

coin/ corner 5o avo

GREITAS

PRISTATYMAS

VEIKIANTI

- 365-7146

[STAIGA

■■■..........................

7576 CENTRALE

LASAL1E

-

-

y

365-0770

Jettė & Frere Ltėe
Viskas moderniems nariams 1
Visi kiti vandentiekio ir
šildymo taisymai ir nauji
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimą. Veltui įkainavimas.
Plumbing & Heating kontraktorivs.

140-2e AVENUE
366-0330
LASALLE,
19 77. VIII. 17

7

7 psi.

8

NL REIKALAI
* MUSŲ VASARONĖ
Stos vasaros paskutinei
Išvykal-rugplūčlo 28 d. .sek
madienį neatlaldžlal kvo
čiame ruoštis.
N L Spau
dos B-vės Valdyba ragina
visus montreallečlus į ją at
silankyti. Taigi, jeigu per
visą vasarą savaitgalius lei
dote Išvykdami į savo va s.ar vletes-tat be it paskuti
nei Išvykai atsilankykite pas
mus,kad Ir iš vasarviečių .

ŠI paskutinioji vasaronė
/pas Skralbį/ tegul būna to
kia gausi svečiais, kaip ir
prieš daugelį metų kad bū
davo gegužinės.
Bendrai Imant, šią vasarą
gegužinės
nepasižymėjo
dalyvių gausumu. Gal dau
giausia svečių susilaukė Šv.
Kazimiero parapijos rengta
/pas Vekterlus/.
Nemažai
suvažiavę buvo Ir į A V ge

gužinę Palangoje. Bet čia,
kaip ir visuomet, Išsiskirstė
pietauti į privačias reziden
cijas Ir tikro
gegužinės
vaizdo kaip Ir neliko. L.K .
Mindaugo Šaulių Kuopos
ruoštoji gegužinė/ pas Skrulbį/ Irgi nesutraukė gausios
publikos, o kai ruošė Nerin
gos Jūrų Šauliai, tai daugelis
apie tai Ir nežinojo, nes tuo
metu NL atostogavo.
Praeitą sekmadienį Nidos
Klubo žvejus sutrukdė' lietus
taip, kad net jie patys jo pa
būgo. Bet, kurie atvyko-ne apsiriko, nes nusįoius lyti,
popietė gamtoje buvo pakan
kamai gražiai praleista.
Tad-dar kartą- jei oras Ir
nebūtų perdaug palankus-at
vykite į mūsų vasaronę , - ne
tik montrealtečlal.^bet Ir ottawlečlal, kuriems ne daug
toliau atvykti, kaip mums ’.
e Buv. laikraščio redakto-

NL LAIKRAŠČIO LEIDĖJAI KVIEČIA VISUS MONTREAr
LIEČ1US IR OTTAWIECIUS IR APYLINKIŲ LIETUVIUS SU
PAŽĮSTAMAIS ATVYKTI I ŠIĄ. LAIKRAŠČIO VASARONĘ.

paskutinę
įį^gužm^

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS GEGUŽINĖJE, iš kairės: Pilipavičiai, kun. S. Kulbis, Alinauskai, j. Čialka, A. Žiūkas ir priekyje A. Kalvaitis;

toliau — Z-Bakaitis, j. Krisčiokaitis, J.ir E. Intai ir klebonas Tev. J. Kubilius su grupe daly vių—A. Styriene, K. Krisčiokaitiene, M-Rtrauskiu ir kt.
„

rlaus velionio Jono Kardelio
našlel-sol. Elžbietai Karde He nei reiškiame gilią užuo
jautą, jos broliui Albinui Ra clborskul Chlcagoje mirus .
NL
PAS IBAIG E SKAUTU
STOVYKLA
Baltijos
stovyklavietėje
užgęso laužai, nutilo švilpu
kai, dingo palapinių
aštrūs
stogai. . -Skautai, skautės, jų
vadovai, maitintojai Ir glo bėjai taip pat sugrįžo namo,
pilni geriausių, smagiausių
įspūdžių, nes ši'stovykla bu
vo viena pačių linksmiausių,
kelių paskutinių metų bėgy je. Tikimės apie ją daugiau

Pontiac ★ Buick ★ Astra

• NESITiKĖTINAI GEROS SĄLYGOS
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

ro i nte

Vietove pasiekiama va
žiuojant i Ottawa. Prava
žiavus Rlgaud išsukti i Pointe Fortune ( ,---------- ,
o privažiavus 17 kelią, tučtuojau išsuk- ^'7 - 20 _ 40
ti i dešine^ link Pointe Fortune.
Nuo Ottawos važiuojant- i Montreal! —(
išsukti East Fortune ir paupiu pietų
kryptimi važiuoti iki gegužine s.

morfTHEAL

Gros muzika ir veiks kiti svečiams patarnavimai.

a S. Veiveršio , gyv. V. Vokie
tijoje, prašome suteikti adresų
laikraščio administracijai. Nl ,

Penktadieniais
Šeštadieniais

Sekmadieniais

10 - 8 =
o = DUODA PASKOLAS:
= asmenines
^■1 E nekiln. turto

9’/z%
9’/4%

10%

9.30-1 E 'investacines

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.
Nemokamo visų narių 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.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.
•
Mūsų tikslas ---- ne
PELNAS, bet sąžiningos PATARNAVIMAS lietuviams.

GM

Greitas ir tikslus patarnavimas!

muu

Tel. Bus.: 722-3545

Res256-5355

montrea! west automobile

489-5391

sueei

C. I. B.

(Jonas Grigelis)

717 South Ocean Boulevard
^_Pompano Beach, Florida 33062
.^^T^ephone (305) 943 - 302Q

Tel: 866-8235, namų 4 88 - 8528

DR. A. O. JAUGEL1ENĖ

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

TRUMPA B. Sc.

WALTER

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

LES IMMEUBLES

mainviile - poirier ^
REALTIES

Pirkti ar parduoti namus, žemes sklypus ar kita nekilnojama
turtų 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.

LEFEBVRE & ROBERT
ĄMtuettMtNr - fURNiruet

INC.

PARDAVIMAS

Dantų gydytoja

Dantų gydytoja

—•—
1410 GUY STREET
SUITE 11-12
MONTREAL P Q.

5330 l’Asjompticn Blvd.

Montreal.

Tel. 932- 6662, namų 737-968 1.

Tel. 255-3536
.................. ,...........L,____

JOHAS&.COTE^ĘALTIES,

ĮVAIRIU
V"
BALDŲ

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

PER

Dr.A.S. Popieraltis
H.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C-, E.K.C.S.(C>

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

Tel. 931 -4024

PHARMACISTS

PHARMACIENS
M. CUSSON - R. GENDRON
PHARMACIENS
Ouvert 9a.rn. d-to 10 p.m. Open,
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dirnanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livraison gratuite - Free delivery

366-9742

VINCAS PIECAITIS

KRAUTUVES

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

3

AUKŠTUS

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

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

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra

aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.
o

Didelio pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

7635 CEHTRALE ::r 4e AVENUE
į 7643 CKNTRALH

363-3887

LAŠALU
300-1282 (DECORATION) j

365-0505

Skubus ir nek ainuoį anti s pristatymas

7626, rue Central St.,Ville LaSalle
ADVOKATAS

R.J. išganaitis, ba, bo.
216 St. Paul W., Montreal, P-Q«
Tel: 288-6316, namų -658-5513
NOTARAS

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

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ?
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS
BALTRUKONIS
Sylka Realties Inc.
445 Jean Talon West, Suite 305
Tel: 273-9181-2-3, Res. 737-0844.
Foto M.L.S.
Montreal, Que.
D.N.

Sistema.

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Regi
draudimo agentūra
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3781

ADVOKATAS

Agentūra

veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKEL,IGNAS, B.A. C.S.C., i.B.
768 Notre Dame Street E. .Suite 205.
Tel: 866-2063; 866-2064

8 psi.

Ketvirtadieniais

6%

depozitų-čekių s-tas

Manageriu
_______ IEO GUREKAS

RESORT MOTEL

Suite 600

> ...........................

PASIKALBĖKITE SU

GM

Nuotr, Pr, Paukstaicįo.

® UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE J
PASINAUDOKITE I

iai i’.p tnn oi

Dantų gydytojas

DR. V. G1R1ŪNIENĖ

Sales Manager
(Lietuvi» ot stovas)

1 1 WESTMINSTER SOUTH

l)r. J MaliŠka
1440 rtiė Ste-Catherine Oitest

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

LEONAS GURECKaS

. „„

Trečiadieniais uždaryto

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ !

orrAvJH

, „

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

KURI RUOŠIAMA PAS F- SKRUIBI, JO GRAŽIOJE
VASARVIETĖJE, Pointe Fortune, prie Ottavros upes,
rugpjūčio 28 d., sekmadieni.

,

sužinoti Ir pamatyti nuo
Garbursklene,65 m.amžiaus.---------------------------- ------—----REIKALINGA MOTERIS
raukose.
Palaidota Katlncam, Ont. ka- Virs 70m. amžiaus moteris našlė ieško
• Vytautas
Gruodis buvoPlaėse’ kur 8Vvena j°s 2 ®ū" irgi vienišos, nevyresnes 55—65m.am°
vasaros pradžioje su visanūs su šeimomis.
Ją iki zi aus moters gaminti mot stg ablems ir
šeima Išvykęs Vokietijon , mIrtles -lob°j°
as drau- kitiems namu, ruošos darbams.
Skambinti 733- 70 16.
lankėsl ir kitose Europos -as Stasys Reutas LaSalle‘
valstybėse. Žmona Dalė Ir
valkai praleido vasarą Vo
kietijoj, svečiuodamiesi pas
tėvus Ir senelius Ir grįžta į
Montreal į.
Dalios Gruodienės tėvas
M6HCi°Ase9e St' Tor°nt°' °nt • Tel. 532-3400
V. Meilus Kanados Valst.
Diplomatijos tarnyboje dir
AKTYVAI — virš 12 milijonų
bo Švedijoje. Šiuo metu yra
KASOS VALANDOS:
= MOKA UŽ:
Kanados Konsulas Stuttgar s va %
10-3 = term, indėlius 1 metų
Pirmadieniais
te, V. Vok le tl j oje .
9%
TO 3 = pensijų ir namų s-tas
Antradieniais
• Mirė Elena Aukstlnaltė7%
~ taupomąsias s-tas

Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas
8

Montfealio Lietuvių Kredito Unijt
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL ,QUE-H4E 2A8,
Telefonas: 766*6827
MOKA UŽ:
6.0%
Einamąsias s-tas
Taupomąsias s-tas
7.5%
Vi pensijų planą
8,5%
8,75%
Terrain, ind. 1 metams
8,75%
Terrain, ind. 2 metams
Teiwiin, ind. 3 metams _ 9,0%
Duoda nemokamą gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s-tos sumas;

DUODA PASKOLAS:
10,5%
Asmenines
Nekiln. turto
10,0%
Čekių kredito
12.0%
Investacines nuo 10.5%

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

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir treCiadieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Iki
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

nepriklausoma lietu.va

