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IZRAELIO TEISMAS TIRS 
IZRAELIO SAUGUMO DVI 
ŽMOGŽUDYSTES

Izraelio saugumiečių už
muštųjų palestiniečių gimi
nės kreipėsi į Izraelio vy
riausiąjį teismų, prašydami 
ištirti 1984 metų autobuso 
pagrobimų, kurio metu buvo 
du palestiniečiai nušauti susi
šaudymo metu, o kiti du 
vėliau užmušti juos iš Izrae
lio kareivių perėmusių Izrae
lio saugumiečių. Majdi Ah- 
men Alų Abu Jame, 17 me
tų amžiaus, ir jo pusbrolio 
Subhi Shehadeh Hassan Abu 
Jame, 18 metų, giminės 
taip pat reikalavo, kad būtų 
atšauktos amnestijos, Izrae
lio prezidento suteiktos nusi
kalusiems saugumiečiams 
bei jų vadams, o taip pat 
kad būtų ištirta, ar tie du 
jaunuoliai iš viso dalyvavo 

—atrtobuso» • pagrobime,■ a r buvo 
tik paprasti keleiviai. Pasi
rodo, kad dabar iškilo rimta 
abejonė dėlei tų užmuštųjų, 
jaunuolių kaltės, kaip tvir
tina užmuštųjų gimines at
stovaujanti advokatė Felicia 
Langer. Įtariama, kad tuo
metinis Izraelio saugumo 
SHIN BET viršininkas Avra
ham Shalom davė įsakymų 
tuos du palestiniečius likvi
duoti, o vėliau tų nusikalti
mų nuslėpė.

KURT WALDHEIM PRISAIK
DINTAS AUSTRIJOS 
RESPUBLIKOS PREZIDENTU

Š.m. liepos mėn. 8 dienų 
Austrijos sostinėje Vienoje, 
nauju respublikos prezidentu 
prisaikdintas buvęs Jungtinių 
Tautų generaliniu sekreto
rium dešimtį metų ir Austri
jos pirmuoju pokario ambasa
dorium Kanadoje dr. Kurt 
Waldheim. Per visų rinkimi
nę kampanijų ir dabar dar 
kraštutinieji žydų susibūri
mai (ypač Amerikoje esantis 
Pasaulio Žydų Kongresas) 
JAV-se ir Izraelyje tebevaro 
karštligiškų ir piktų propa
gandų, teigdami, kad Wald- 
heim'as esųs melagis ir kal
tas dėl Graikijos žydų išga
benimo į koncentracijos sto
vyklas. Kol kas jokių konkre
čių dokumentų nepateikta, 
išskyrus kelias nuotraukas 
ir kelis nieko aiškaus neįro- 
dančius popierius.

Nežiūrint to, amerikie
čių (ir kanadiečių) laikraš
čiai nenustoja spausdinę įvai
rius įtarinėjimus bei labai 
aiškias insinuacijas. Štai ap
rašant prezidento prisaik
dinimų, įdėtas, tarpe kitko, 
ir Pasaulio Žydų Kongreso 
pirmininko Edgar Bronfman'- 
o teigimas, kad Waldheim'as 
ėsųs melagis. Kažin, ar sty
ga nepertempiama ir, ko 
gero, toks elgesys gali su
kelti kaltintojams labai nepa
geidaujamų pasekmių, ypač 
Austrijoje.

SOVIETAI PRIKIŠO NAGUS?
Prancūzų saugumas pa

tvirtino, kad š.m. gegužės 
mėn. 30 d. Prancūzijos iššau

toji raketa Ariane sprogo 
dėlei sabotažo. Amerikos 
laikraščiai dabar atkreipė 
dėmesį į tai, kad tuo pačiu 
metu ir Amerikos raketos 
sprogo arba turėjo būti su
sprogdintos. Be to, 1983 me
tais į Sovietų Sųjungų. pabė
go raudonųjų šnipas, nešinas 
paslaptim, kaip iš tolo iš
sprogdinti paleistas erdvėn 
raketas. Todėl, labai gali
mas dalykas, kad pastaruoju 
laiku jų kraštų saugumas 
dar stropiau vykdo savo už
davinius ir gal netrukus at
ras sovietų pirštų nuospau
das nusikaltimų vietose.
GORBAČIOVAS VARŠUVOJE 
IR MITTERAND'AS 
MASKVOJE

Naujasai sovietų diktato
rius Mikhail Gorbačiov'as 
po žiauraus Černobylo ato
mines jėgainės sprogimo 
pradeda šiek tiek atsigauti. 
Pirmiausia aplankė š.m. bir
želio pabaigoje komunisti
nę Lenkijų. Lenkų buvo šal
tai sutiktas ir tiktai Lenki
jos komunistai savame kong
rese kartu su Maskvos pati
kėtiniu gen. Wojciech Jaru- 
zelski'u jam nepagailėjo plo
jimų bei apsiglėbesčiavimų. 
Po įprastinių draugo Gorba- 
čiov'o sovietinės taikos bei 
sovietiško nusiginklavimo 
"balionų" ir po lygiai įpras
tinių jo pasikoliojimų Ameri
kos bei Reagan'o adresu, 
draugas Jaruzelski's buvo 
vienbalsiai 230-ties Central! - 
nio Komiteto narių išrinktas 
Lenkijos komunistų vadu. 
Po to Kremliaus valdovas 
skubėjo atgal į Maskvų, kad 
galėtų pasitikti iš viešnagės 
JAV-se ir Laisvės statulos 
iškilmių atvažiuojantį Sovie
tų Sųjungon Prancūzijos res
publikos prezidentų Francois 
Mitterand. Iškilmingos vaka
rienės metu Prancūzijos pre
zidentas priminė sovietams 
labai dygų ir nemalonų Žmo
gaus Teisių klausimų, tvirtin
damas, kad žmogaus teisių 
gerbimas neboja jokių valsty
binių sienų, nes visos vyriau
sybės esančios lygiai įparei
gotos paisyti moralinių nuo
statų, ypač jei tai liečia 
karo išblaškytas bei perskir
tas šeimas. Tuo tarpu Gorba
čiov'as ir vėl kalbėjo kaip 
labai Kremlius trokšta tai
kos ir tarptautinio bendra
darbiavimo, nepamiršdamas 
brūkštelėti ir Amerikai, ir 
Reagan'ui per nosį. Nei vie
nas, nei kitas neužsiminė 
apie numatomų JAV prezi
dento ir Sovietų Sųjungos 
generalinio sekretoriaus su
sitikimų.

ONTARIO DAKTARŲ 
GOBŠUMO STREIKAS 
SUPLIUŠKO

Nerasdami Jokio pritari
mo plačiojoje visuomenėje 
ir bijodami dar labiau savo 
vardų sugadinti, "Ontario 
Medical Association" susibū
rę provincijos daktarai nuta
rė nebestreikuoti. Į lemiamą
jį susirinkimų atėjo negausus 
skaičius daktarų. Nors ar

šesnieji tebegrąsina sporadiš-’. amžiaus, paskirtas ministe- 
kais streikais ir žada pro-Tiu jaunimo reikalams, fmi- 
vincijos vyriausybę paduoti gracijos nauju ministeriu 
teisman, visiems aišku, kad paskirtas irgi atstovas iš 
ir turtingiausios provincijos Quebec'o - Gerry Weiner, 
turtingiausi gydytojai, kaip .Tarptautinės prekybos minis- 
jų kolegos anksčiau kitose, terė paskirta Pat Carney, 
provincijose, papildomo pasi--buvusi energijos ministerė. 
pelnymo kovų pralaimėjo. Anksčiau tas pareigas ėjo 
Teks vargšams pasitenkinti, užsienių reikalų min. Joe 
apie 20Q,000 dolerių atlygi-j Clark. Populiarusis David 
nimu į metus. Crombie paskirtas iš Indėnų.

reikalų ir šiaurės sričių iš-
vystymo posto, užimti dau- 

DAR APIE KONSERVATORlįgiakultūriškumo ministerijų, 
KABINETO PAKEITIMUS kad laimėtų konservatoriams 

Labai nepalankių viešo-j vadinamų etninių grupių pa- 
sios nuomonės davinių galu-Jlankumų. Ar šis milžiniškas 
tinai išgųsdintas, min. pirm. 
Brian Mulroney griebėsi sku-i 
baus lopymo savo išklibusio! 
vyriausybės vežimo. Kaip;
jau minėjome praeitame nu-| 
meryje, pakeitimai buvo’LAISVĖS STATULOS
svarbūs ir jų buvo daug. į JUBILIEJUS
Penkis ministerius B. Mulro-% Prieš šimtų, metų Jungti- 
ney visai pašalino. Paskyrė |ėms Amerikos Valstybėms 
aštuonis visai naujus ir da-j 
bar kabinetas turi net 40- 
ministeriu. Quebec'o provin-1

remontas vyriausybės veži
mui padės geriau riedėti 
parodys labai netolima atei
tis.

’rancūzijos respublika pado- 
ranojo milžiniškų laisvės 
itatulų, kurių amerikiečiai 

cijos (kurioje konservatorių^ jastatė vienoje New Yorko 
populiarumas nusmuko yisįęJfcnsto saloje, kad sveikintų 
kai) atstovams teko net pėft- 
kios riebios vietos ekono
minėse ministerijose: pramo
nės, darbo, įdarbinimo, ener
gijos ir tiekimo bei patarna
vimo. Vietoje karingo, bet 
kietagalvio, Erik Nielsen'o 
ministerio pirmininko pava
duotoju paskirtas diplomatiš- 
kasai Don Mazankowski. E. 
Nielsen'as visai paliko kabi
netų.

Jauniausias ministeris 
Kanados politinėje istorijoje 
yra 
vas

naujas Quebec'o atsto- 
Jean Charet, 28 metų

Visus atvykstančius į Ameri- 
kų, ypač tuos, kurie ieškojo 
laisvas naujoje tėvynėje.Virš 
52-jų milijonų imigrantų per 
tuos metus pasiekė Ame
rikos krantus per New Yor- 
ko uostų. Tris metus statula 
buvo restauruojama. Išleista 
66 milijonai dolerių, kuriuos 
savanoriškai sudėjo privatūs 
asmenys ir privačios bendro
vės. Liepos 4 - JAV nepri
klausomybės diena - buvo 
nepaprastai įspūdingai pami
nėta, tuo pačiu, ir atnaujin
toji statula.

Steponas D A R I U S ir Stasys GIRĖNAS- 
Atlanto nugalėtojai - 1933 m. LIEPOS 15 d. pakilo lėk
tuvu LITUANICA iš New yorko. 6411 km.kelių jie nu
skrido ilgesnį ir tiksliau, negu kelių kitų tautų Atlantu 
bandę perskristi lakūnai. Šis skrydis baigėsi tragiškai 
LIEPOS 17 d., skrendant per Vokietijų^ Soldino miškely
je, siaučiant audrai.

1934 m.Lietuvoje buvo jų garbei pavadinta apie 
300 Dariaus-Girėno gatvių (beveik kiekviename mieste 
ir miestelyje), 24 aikštės, 18 tiltų, 8 mokyklos, o liepos 
17-toji pavadinta Dariaus-Girėno Diena.

Savo testamente lakūnai buvo įrašę: "...Tad šį sa
vo skridimų skiriame ir aukojame Tau, Jaunoji Lietuva."
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PRANEŠA ELTA'.

AMERIKOS LATVIŲ SĄJUNGA APIE JAV - SSRS 
KONFERENCIJĄ LATVIJOJE

AMERIKOS LATVIŲ SĄJUNGA (American-Latvian 
Association) birželio 10 d. išreiškė susirūpinimų JAV val
džios pareigūnų dalyvavimu rugsėjo 15-19 d. Lielupėje, 
netoli Rygos, įvyksiančioje amerikiečių-sovietų konferenci-'- 
joje. Sųjungos paskelbtame pareiškime primenama "ilga
metė JAV politika, nepripažįstanti smurtu įvykdyto ir 
neteisėto Latvijos, Lietuvos ir Estijos įjungimo į Sovietų 
Sųjungų".

Pasak pareiškimo, JAV valstybės sekretoriaus pa-i 
vaduotojas John C. Whitehead užtikrino mus, kad oficia
lus JAV dalyvavimas Chautauquos konferencijoje jokiu 
atveju nepastatys pavojun. ar nenusilpnins nepripažinimo 
politikos... Be to, birželio 9 d. valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Mark Palmer pareiškė, kad "JAV rūpesčiai 
apie padėtį okupuotoje Latvijoje būsiantys iškelti tarp 
kitų debatų temų.

"Šių užtikrinimų šviesoje", sakoma pareiškime, 
"Amerikos Latvių Sųjunga tiki, kad Chautauquos konfe
rencija gali suteikti unikalių progų JAV vyriausybei, A- 
merikos piliečiams ir tarptautinei spaudai viešai iškelti 
neteisėtos sovietinės Latvijos, Lietuvos ir Estijos okupa
cijos klausimų ir brutalioje sovietų valdžioje beįstengian
čių išsilaikyti latvių, lietuvių bei estų vargus".

"Nors mes neremiame šios konferencijos, mes taip 
pat jai nesipriešiname", - sako Amerikos Latvių Sųjunga. 
"Tačiau mes raginarų visus Chautauquos delegacijos na
rius susipažinti su latvių ir jų tautos istorija, įskaitant 
jų nepriklausomybės metus, 1940 m. sovietinę invazijų 
ir neteisėtų įjungimą į SSRS-ų".

"Latvija šiandien yra okupuota tauta’’, - tęsia pa
reiškimas. "Latviai niekad nenusprendė tapti Sovietų Sų
jungos dalimi ir, pirma proga, entuziastingai pasirinktų 
nepriklausomybės atstatymų ir teisę laisvai apsispręsti. 
Jų t laisvo apsisprendimo troškimas yra ypač kritiškos 
svarbos šiandien, kai sisteminga sovietų rusinimo poltika 
stato pavojun pačių latvių tautos, kultūros ir kalbos gy
vybę. Nepriklausomos latvių tautos istorija buvo ištrinta 
iš sovietinių istorinių knygų. Latvių sųžinės kaliniai, ku

rių vienintelis nusikaltimas yra tėvynės ir tautinės kultu 
ros meilė, merdi sovietiniuose konclageriuose".

Pareiškimas užbaigiamas Amerikos Latvių Sųjun
gos padėka "JAV vyriausybei, kitoms Vakarų valstybėms 
ir visiems laisvę mylintiems pasaulio žmonėms, kurie 
išreiškė savo paramų latvių nepriklausomybės ir laisvo 
apsisprendimo siekiams. Mes tikimės, kad Chautauquos 
konferencija padės toliau vykdyti tuos siekius".

PABALTIJO TEMOS BERNO KONFERENCIJOJE
Gegužės 26 d. Berne užsibaigusioje Europos Saugu

mo ir Bendradarbiavimo konferencijoje buvo pakartotinai 
paminėtos Pabaltijo valstybės ir jų ypatingos problemos. 
Gegužės 9 d., atsakydamas į Sovietų puolimus prieš JAV- 
es, ambasadorius Michael Novak priminė Moiotovo-Rib- 
bentropo paktų ir Lenkijos užpuolimų iš vakarų ir rytų. \
II-sis Pasaulinis Karas buvo baisus", pabrėžė Novak, "bet 
mes negalime pamiršti, kas jį pradėjo ir kaip jis prasi
dėjo". v

Komentuodamas Sovietų delegato pastabas apie 
"Lietuvos katalikų teises", Novak pareiškė: "Kažin, ar 
jis gauna, kaip aš, kiekvienų "LKB Kronikos" numerį, ku
riuose aprašoma... kruvina kankinių saga... Jie mušami, 
žudomi, kalinami, uždaromi į psichiatrines ligonines. Lie
tuva šiandien vėl patiria kankinių kraują".

Savo gegužės 1 d. pasakytoje kalboje, Novak pri
minė, kad "rusai, ukrainiečiai, pabaltiečiai ir kiti žino, 
kad... jiems neleidžiama išvykti (iš Sovietų Sąjungos)". 
Jiems belieka'vienintelis kelias - pabėgti. Daugelis, lan
kydamiesi užsienyje, turi palikti namuose "įkaitus": vaiką, 
vyrų, žmonų ar tėvus. Novak paminėjo estų pabėgėlių 
dukrelę, Kaissų Randpere, kuriai neleidžiama susijungti 
su tėvais. Jų prižiūrinti senelė buvo atleista iš darbo 
ir jai grųsinama psichiatrine ligonine.

Prie kalbos pridėtame priede išvardinti Edita Ab- 
rutienė, Balys Gajauskas, Algirdas Statkevičlus ir latvis 
Janis Rožkalns. Šis priedas labai suerzino sovietus, kurių 
delegato pavaduotojas Šikalov apkaltino JAV-es "fiurerio 
vertu makartizmu". Jis tvirtino, kad po Pirmojo Pasauli
nio karo JAV-ės mėgino durtuvais įbrukti savo demokra
tijų Sovietų Sąjungai, paminėjo 3 milijonus bedarbių JAV- 
ėse, ir tvirtino, kad indėnai baigia išmirti savo rezerva
cijose...



Vi Lietuvos ižlaisvinima! Ui iStikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyquti au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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DUOKIME ARCHYVINĘ MEDŽIAGA APIE MŪSŲ 
PRAEITĮ
NĖRA SENŲJŲ IMIGRACIJŲ APRAŠYMO

Neseniai buvo išleista dr. Mildos Danytės knyga 
anglų kalba apie lietuvių DP (Displaced Persons - išvie- 
tintieji asmenys) istorijų.

Tai tik dalis Kanados lietuvių istorijos. Ji doku
mentuotai aprašyta ir liks amžiams. Jos knyga ne tik 
dokumentuotai, bet ir lengva plunksna parašyta. Norėtų
si ir daugiau sužinoti, kaip tie DP atrodo po 40 metų 
Kanadoje, kaip jie išsiskirstė Kanados provincijose, kuo 
jie dabar užsiima, kur jų vaikai nuėjo, kokias mokyklas 
baigė, kiek jie prisidėjo prie Kanados kultūros. Žinoma, 
tai būtų kita 300 puslapių knyga. O visos Kanados lietu
vių istorijos toli gražu, dar neturime. Ypatingai mažai 
težinome apie senųjų imigracijų. Knygoje LITHUANIANS 
IN CANADA, atspausdintoje 1967 metais, tik keli pusla
piai teskirti senajai lietuvių imigracijai į Kanadų. Laimė, 
kad šios knygos redaktoriai paskyrė bent kelis puslapius 
dr. C. Jurgėlos mikrofilmoms. Sv. Kazimiero parapijos 
jubiliejinis leidinys tik prabėgamai tesuminėjo senųjų imi
gracijų, kiek liečia Šv. Kazimiero parapijos gyvenimų.

Gerokai daugiau turime žinių apie naujųjų lietuvių 
imigracijų į Kanadų. Be dr. M. Danytės knygos, turime 
nemaža informacijos Kanados lietuvių laikraščiuose, įvai
riuose metraščiuose ir ypač KANADOS LIETUVIŲ DIE
NŲ leidiniuose. Čia reikėtų paminėti ir pabrėžti ŠAULIŲ 
RINKTINĖS METRAŠTĮ, pasirodžiusį 1984 metais. To 
metraščio leidimo komisija: p. Gabrys, A. Mylė, Ig. Pe
trauskas ir redaktorius Juokas Šiaučiulis mums perduoda 
tij^ąį vaizdžioje formoją Kanados lietuvių gyvenimų su 
vir-š~ J4(h fotografijų^, .kurios. .paprastai nemoka meluoti 
ir pasilieka amžiams. Kas tame metraštyje labai svarbu 
ir įdomu, kad tos fotografijos ne anoniminės, bet su pa
vardėmis ir dažnai lydimos atskirų vienetų sn«'r'ntimu 
protokolais. Ne be reikalo Gen. Liet. Konsulas Kanadoje 
dr. J. Žmuidzinas rašo: "Joks istorikas, rašydamas apie 
lietuvių gyvenimų Kanadoje, negalės prasilenkti nepanau
dojęs šio metraščio žnių. "Metraštis" yra išleistas tikrai 
dailioje ir patrauklioje formoje. Jį apipavidalino dail. 
Romas BUKAUSKAS, pagražindamas savo tauraus meno 
braižiniais. Metraštis buvo atspausdintas Toronte, Litho 
-Arts spaustuvėje, 317 puslapių, 450 egzempliorių. Tik
rai būčiau nustebęs, jeigu kurioje Kanados ar Amerikos 
šaulio' gryčioje jos nerasčiau. Gaila, kad paskutinėje met
raščio dalyje: "Šiauliai Lietuvoje" - pritrūko leidėjams 
ir redaktoriui pavardžių. Juk fotografija su pavarde pada
ro žmogų tikresnį, artimesnį. Ne be reikalo sakoma:"jei 
pažinsi geriau sermėgų, pažinsi tikriau kokiais idealais 
po ta sermėga širdis yra gaivinama".

Turime ir, atrodo, turėsime jau gerų informacijų 
apie dabartinę lietuvių imigracijų į Kanadų, bet visų Ka
nados lietuvių istorijos neturime. Ypatingai mažai žinių 
apie lietuvių imigracijų į Kanadų prieš Pirmųjį Pasaulinį 
karų.
Montrealiečiai, duokite turimų senų medžiagą istorijai!

Kad kas galėtų parašyti istorinę knygų apie "seną
sias" imigracijas, turi turėti raštus, atsiminimus iš tų 
laikų. Gerokai vėluojame, bet dar yra nemažai vyresnio 
amžiaus’ žmonių, kurie atsimena ir turi medžiagos iš tų 
laikų. Kada imigracija prasidėjo į Kanadų, Montrealis 
buvo jos centras ir ilgai tokiu liko.

Kviečiu visus pažiūrėti į savo rūsius, pastoges, 
sandėlius, dėžes su senais daiktais ir, kas jums nereikš
minga ar nereikalinga, nemeskite į šiukšlynų, bet atga
benkite į Aušros Vartų parapijų. J. V. Danys, Kanados 
Lietuvių Bendruomenės įgaliotinis prie Valstybinių Kana
dos Archyvų Ottawoje sutinka peržiūrėti tų medžiagų 
ir atitinkamai patalpinti archyvuose , kur bus -saugoma 
ir prieinama rašantiems istorines knygas. 
Kas tinka?

Beveik viskas, kas yra 100, 50, 30 ar 20 metų 
senumo. Nebūtina daryti atrankos: sudėkite į kartonines 
dėžes senus savo užrašus, laiškus, Klubų, organizacijų 
protokolus, skelbimus, pranešimus, aprašymus, parapijų 
pranešimus, biuletenius, vaidinimų, koncertų programas, 
organizacijų ir savo gyvenimo nuotraukas, laikraščių iš
karpas ir 1.1.

Jei mes patys nesurinksime žinių ir neparašysime 
apie savo praeitį, tai ir dulkių neliks, kad mes čia bu
vome.

Čia pridedu inž. Juozo Danio paruoštų 2-jų pusla
pių smulkesnį sųrašų, kas tinka rinkti apie mūsų praeitį.

Labai .prašau nepamiršti savo asmeniškų užrašų. 
Kiekvienas gali parašyti, kaip jis atvažiavo į Kanadų. 
Pažymėti pavardes, su kuo atvyko, kur jie nuvažiavo 
Kanadoje ir kur apsigyveno. 
Dr. J. Kubilius, Slj.

........ ...
2 psl

BENDROS INSTRUKCIJOS RINKTI KANADOS LIETUVIU 
ISTORINĘ - ARCHYVINĘ MEDŽIAGĄ

J. V. Danys

1 . KOKIO SENUMO JI TURI BŪTI

Vienu skaičiumi negalima pasakyti. Iš dalies pri
klauso nuo jos retumo. Jei kurio leidinio buvo išleista 
mažai egzempliorių ir juos dabar labai sunku gauti, tai 
jie pasidaro istoriniai-archyviniai jau po kelių metų. 
Šiaip kalbama apie 40, 30, 25, 20 metus. Bet mūsų atve
ju, būtent, etninės grupės istorijoje daug greičiau viskas 
kėičiasi, daug greičiau eina į užmarštį, rašytinių ar 
spausdintų dalykų būna 'mažas skaičius. Todėl kas jau 
10 metų senumo -darosi istorinė medžiaga.

Kai bet kuri organizacija, klubas, draugija ir pan. 
sustoja veikusi, jos visa medžiaga pasidaro istorinė.

II. KAS YRA ISTORINĖ ARCHYVINĖ MEDŽIAGA

Viskas, kas yra surišta su mūsų lietuvių, kaipo 
etninės grupės, atvykimu į Kanadų, įsikūrimu čia, prisi
taikymu prie naujų sųlygų, visokeriopa veikla išlaikyti 
savo identitetu, tradicijas, kultūrų, ideloginius įsitikini
mus, įsijungimų į Kanados gyvenimų ir pan.

Toliau išvardinama šaltiniai istorinei-archyvinei 
medžiagai rinkti:
1. Asmeniniai

Dienoraščiai-, | »
Užrašai ipav. dalyvaujant organizacijose, klubuose, 

parapijoje , ieškant darbo, perkant nuosavybę ar 
namų, ar jį statant ir 1.1.).

Rinkiniai ("scrapbooks") - iškarpų iš laikraščių, 
žurnalų; korespondencijos, nuotraukos.
Atsiminimai ;

Laiškai - į gimtųjį kraštų ir iš ten; laiškai įstai
goms dėl imigracijos, Jdėl darbo, dėl dokumentų;
laiškai organizacijoms ir
Dokumentai, pažymėjimai - organizacijų, draugijų, 

klubų, kelionių, imigruojant, sveikatos tikrinimų, 
pasai, asmens liudijimai, mokyklų, kursų pažymė
jimai ir t.t.

Nuotraukos - šeimyninės (vedybų} krikštynų,) šven
čių; mokyklinės, organizacijose ir t.t.

2. Organizacijos, draugijos, klubai, pašalpinės, profesinės 
ar politines sąjungos, partijos, sambūriai

įstatai; taisyklės;
Protokolai, pranešimai apie susirinkimus (valdy
bos, visuotinus);
Skelbimai, apyskaitos; finansiniai pranešimai;
Narių surašai, nario knygutės, pažymėjimai; 
Minėjimų programos, kvietjmai, aprašymai-, 
Suvažiavimai, šventės; programos, kvietimai, skel
bimai, aprašymai, apyskaitos;
Metraščiai, leidiniai; j

Nuotraukos; valdybų,; susirinkimų, suvažiavimų, 
švenčių, specialių įvykių.

3. Bažnyčios, parapijos
Biuleteniai, aplinkraščiai, pranešimui

Bažnyčios parapijos mėtiniai pranešimai, apyskai
tos; 1
Narių surašai;
Bažnytiniai dokumentai': metrikai, vedybų,‘mirimų 

registracija, liudjjimai/J-v ’ \ '
Bažnyčios istorija: įkūrimas, statyba, pakeitimai, 
metraščiai, albumai;
Parapijos komitetai: religinės, pašalpinės draugijos, 
protokolai, darbų aprašymai, apyskaitos;
Šventės: programos, aprašymai;
Nuotraukos: švenčių, dvasiškių, parapijos komiteto 
draugijų, bažnyčios statybos, pakeitimų.

4. Mokyklos, kursai, stovyklos
Programos, pranešimai, aprašymai;
Organizatoriai, mokytojai, tėvų komitetai!
Naudoti vadovėliai, pagalbinės knygos;
Anglų, prancūzų kalbos kursai;
Profesiniai kursai, amatų, technikos;
Šeštadieninės mokyklos, vaikų darželiai;
Išleisti laikraštėliai, biuleteniai, metraščiai;
Nuotraukos: mokytojų, mokinių, švenčių, veiklos;

5. Spauda
Seni laikraščiai, (ypač pirmųjų metų) leisti Kana
doje, taip pat seni, leisti Amerikoje, jei turėjo 

Kanados skyrių, leisti išeivijoje. Vokietijoje ir pan.
Biuleteniai, sieniniai laikraštėliai; šapirografuoti 
ar pan.

Žodynai, vadovėliai kursams, mokykloms lietuvių 
kalba; knygos mokyti anglų kalbą;
Adresų knygos, sąrašai;
Almanachai, metraščiai, kalendoriai;
Knygos tipiškos lietuviams, pav., apie virimą, apie 
tautodailę, istoriją;
Laikraščių leidėjų ir redaktorių rankraščiai.

PASTABOS: Šis sąrašas! neapima visas sritis, bet 
duoda supratimą, kokia medžiaga bus istorijai naudinga. 
Aišku, viena organizacija ar vienas asmuo niekada netu
rės visos tokios medžiagos; dažnai bus likusi tik maža 
dalis tokios medžiagos. Bet svarbu rinkti ir mažiausias 
informacijas; visumoje jos vieha kitą papildys. 
J.V. Danys

PRANEŠA PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

1986 m. gegužės 17-18 dienomis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės būstinėje Jaunimo Centre Chicagoje posė
džiavo PLB valdyba. Posėdyje buvo detaliai pažvelgta 
į šios kadencijos jau 'atliktus darbus ir nustatytos gairės 
ateities darbams. Pateikiame Šio posėdžio pagrindines iš
vadas.
Pasaulio Lietuvis

PLB valdyba išklausė detalius "Pasaulio Lietuvio" 
redaktoriaus Broniaus Nainio ir administratorės Baniutės 
Kronienės pranešimus ir priėmė šį pasisakymą:

1.' "Pasaulio Lietuvis" yra viso pasaulio lietuvių ir 
Bendruomenių žurnalas, redaguojamas atviros spaudos tra
dicijoje. PLB valdyba pritaria '-'Pasaulio Lietuvio" redakci
jos darbo krypčiai ir reiškia nuoširdžią padėką už atsakin
gą redagavimo darbą p. Broniui Nainiui ir visam redakci

niam kolektyvui. Tuo pačių PLB valdyba pabrėžia, kad 
"Pasaulio Lietuvis" nėra PLB valdybos oficiozas ar infor
macinis biuletenis, o žodžio laisvės rėmuose leidžiamas 
žurnalas, į kurio redagavimą PLB valdyba nesikiša.

2. PLB vladyba dėkoja "Pasaulio Lietuvio" administra
toriams Baniutei ir Romui Kronams už kruopštų ir sėk
mingą darbą. Tuo pačiu PLB valdyba kreipiasi Į LB ir 
apylinkių valdybas, prašydama prisidėti aukomis ir ypač 
skaitytojų skaičiaus kėlimu savo vietovėse.

Finansų klausimai
Finansų komisijos pirmininkas, PLB valdybos vice

pirmininkas Stasys Jokubauskas pranešė apie iždo stovį 
ir finansines problemas. Buvo konstatuota, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė yra sunkioje finansinėje padėtyje. 
Dalinai ši problema kyla dėl to, kad kai kurios kraštų 
valdybos nevykdo PLB Seimo padaryto nutarimo iš Vasa
rio 16-tos proga surinktų aukų 30% skirti Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės veiklai. Taip pat ne visi kraštai atsi - 
skaito už solidarumo įnašus. Todėl PLB valdyba yra pri
versta pati ieškoti pajamų šaltinių ir kartais finansiniuose 
vajuose neišvengiamai susikertama su kitų kraštų Bendruo
menių veikla.

Kol PLB Seimo nutarimai nebus pilnai vykdomi, 
PLB valdyba neturi kitos išeities kaip pati siekti papil
dyti savo iždą reikalingiausiems darbams atlikti. Todėl 
valdyba priėmė vicepirmininko S. Jokubausko pasiūlymą 
steigti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės rėmėjų būrelius, 
t.y. mažas grupęs asmenų, kurie kas metai įsipareigotų 
paaukoti PLB veiklai finansuoti bent po 100 dol. Posėdyje 
dalyvavę PLB valdybos nariai ir pareigūnai entuziastiškai 
pritarė ir patys sudėjo 1000 dolerių. Taip pat buvo nutar
ta pakartotinai kreiptis į kraštų valdybas, primenant jų 
pareigą: pagal PLB Seimo nutarimą 30% surinktų Vasario 
16 proga aukų siųsti PLB valdybai.

Politinė veikla
Posėdyje buvo nuodugniai išdiskutuotas politinės 

veiklos klausimas ir buvo konstatuota, kad Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės ir VLIKO santykiai yra normalūs* 
vyksta nuolatinis minčių pasikeitimas ir šioje srityje buvo 
patvirtintas nutarimas, kad išeivijos politinės veiklos ko
ordinacijai nustatyti bei politinės veiklos krypties pagrin
dinėms gairėms svarstyti yra reikalinga veiksnių konferen
cija White Plains, NY, 1974 m. pagrindu.

To tikslo siekdama PLB valdyba siūlo VLIKO vai
dybai susitikti Washingtone š. m. liepos 20 dieną, apsvarsty
ti tokios konferencijos organizacinius ir darbotvarkės klau
simus. Kiek tai liečia Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
veiklą šioje srityje, valdyba pritarė iki šiol vestam Lie
tuvos laisvinimo darbui. Pramatyta, kad PLB Visuomeni
nių Reikalų Komisija organizuos plačią politinę akciją pa
grindinai plotmėje ryšium su ateinančia Helsinkio Akto 
įvertinimo konferencija Vienoje š.m. lapkričio mėnesį. 
Siam darbui konkretizuoti, š.m. liepos mėnesyje Washing
tone yra šaukiamas Visuomeninių Reikalų Komisijos pasir 
tarimas. Buvusiam Visuomeninių Reikalų Komisijos pirmi
ninkui Algimantui Gečiui perėmus JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos pirmininko pareigas, naujuoju Ko
misijos pirmininku patvirtintas Vytautas Kamantas.

Pasaulio Lietuvių. Kultūros Kongresas
„ , S,var^tytąĄ Pasaulio Lietuviu Kultūros. Kongręsįp j-ęn- 

gimę klausimas. PLB valdyba jau anksčiau buvo nutarusi 
šaukti Kultūros Kongresą apsvarstyti mūsų opiausius kultū
ros vystymo klausimus, ypatingai įtraukiant į šį raikalą 
kultūrinių organizacijų veikloje dalyvaujančius asmenis. 
Dar kartą buvo šis nutarimas patvirtintas ir sutarta, kad 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba sieks šį kongresą, 
suruošti susitarus su Kanados LB krašto valdyba 1988 m. 
vasarą Toronte. Šis renginys bus derinamas su PLB Seimu 
ir Tautinių Šokių Švente. Kultūrinių reikalą komisijos pir
mininkė Milda Lenkauskienė buvo įpareigota šį reikalą 
kuo intensyviau vykdyti.

Korespondencinis PLB Seimo posėdis
Buvo sutarta, kad yra reikalingas PLB Seimo koresr 

pondencinis posėdis dviem svarbiems klausimams svarstyti. 
Iškilo klausimas dėl PLB valdybos kadencijos pabaigos, 
ypač pakeitus kadencijos metų skaičių iš penkių į keturis 
praėjusiame Seime. Šios valdybos kadencija formaliai turė
tų baigtis 1987 metų vasarą. Ši data, tačiau, nėra sutai
kyta su pagrindinių mūsų kultūrinių - visuomeninių įvykių, 
ciklu. Be to, kadencija baigtųsi prieš Juanimo Kongreso 
datą ir tai sudarytų didelių nepatogumų atsižvelgiant į 
fakta kad PLB valdvba neša didele atsakomvbe dėl J auni ~ 
mo Kongreso sušaukimo ir pravedimo. Todėl PLB valdyba, 
prašo Seimą, kad sekančio Seimo data būtų nustatyta 
1988 metų vasarą, derinant ją su Kanadoje vyksiančia 
Š. Amerikos lietuvių Tautinių Šokių Švente.

Antras Seimo korespondenciniame posėdyje svarsty
tinas klausimas liečia PLB valdybos narių kooptavimą. 
Dviem valdybos nariams - Algimantui Gečiui ir Mykolui 
Drungai - perėjus į kitas Bendruomenės pareigas, iškilo 
reikalas kooptuoti naujus valdybos narius. Kadangi pasi
traukę buvo rinkti valdybos atstovai, o kooptuotieji' jau 
buvo pakviesti, PLB valdyba nori prašyti Seimo leisti, 
reikalui esant, kooptuoti į rinktųjų vietą naujus valdybos 
narius. Svarstant Seimo klausimą, PLB vaidybos posėdyje 
taip pat dalyvavo PLB Seimo pirmininkas Algis Raulinai- 
tis.
VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas

Išklausytas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pir
mininko Gintaro Grušo pranešimas apie Jaunimo Sąjungos 
veiklą ir ypač apie ateinantį Jaunimo Kongresą. Konsta
tuota, kad paruošiamieji Kongreso darbai yra sėkmingai 
vedami ir tuo pačiu Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dyba formaliai patvirtino Jaunimo Kongreso sąmatą pa
teiktą Australijoje veikiančio Jaunimo Ruošos Komiteto. ■ 
Patvirtindama sąmatą PLB valdyba pabrėžė, kad ji neša 
finansinę atsakomybę už sąmatoje numatytos sumos per
žengimą. Vicepirmininkas sporto ir jaunimo organizacijų 
reikalams Rimantas Dirvonis pateikė PLB valdybos siūlo
mas Jaunimo Kongreso gaires, kurios buvo vienbalsiai 
priimtos.

Ryšių palaikymas su kitais kraštais
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vienas 

iš uždavinių yra palaikyti kuo artimesnius ryšius su kitais 
kraštais ir todėl šią vasarą į Europos LB kraštų valdybų 
suvažiavimą vyksta vicepirmininkė Birutė Jasaitienė; į 
JAV ir Kanados tarybų sesijas vyksta pirmininkas Vytau
tas Kamantas; į Australijos Lietuvių Dienas metų pabaigo
je vyksta vicepirmininkas Stasys Jokubauskas ir "Pasaulio 
Lietuvio" redaktorius Bronius Nainys. .

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LIETUVAI

O, Lietuva, -
Mano lūpose Tavo vardas:
Švenčiausia malda.
Rytą, vakarą kartoju,
Kad myliu Tave labiau už 

gyvenimą,
Kad ginsiu Tave, labiau už

gyvenimą,
Kad ginsiu Tavo laisvę,
Narsiau už viduramžių

karžygį.

(Gauta iŠ Lietuvos. Autorius nežinomas)

Ir nešiu delnuose
Tavo milžinišką šviesą 

aukštai iškėlus,
Kad visi pajustų lietuvišką 
-Jėgą, 
Tiesą
Ir šilumą,
Kad visi „suprastų,
Jog brangesnio už Lietuvą 
Nieko nėra
Ir nebus 
Niekados.

SOVIETŲ TARDYMŲ REALYBĖ
Iš "AUŠROS" N r. 49

VLADO LAPIENIO MEMUARAI

1976 m. gruodžio mėn. Urbonas man sako:
- Kaip matote, sakiau tiešų, jog jūs leidote ir 

redagavote "LKB Kronikę". Jūs izoliuotas ir "Kronika" 
jau nebepasirodo, nebeleidžiama.

Tik po to, kai pasirodė "LKB Kronikos" 25 nume
ris, nustojo mane kaltinti jos leidimu ir redagavimu, o 
kaltino tik dauginimu ir platinimu.

Kitę dienę tardytojas autoritetingai tvirtino, kad 
aš prieš karę ir vokiečių okupacijos metais gyvenau jėzu
itų vienuolyne Krakėse ar Kražiuose. Nors šis jo tvirtini
mas neturėjo jokio ryšio su baudžiamęja byla, tačiau 
tardytojui pasakiau, kad nesu girdėjęs, kad kada nors 
tuose miesteliuose būtų buvęs jėzuitų vienuolynas. Tai 
kaip aš ten galėjau būti?...

, Parengtinio tardymo eigoje buvo aiškiai matyti, 
kad tardytojas visai nepaiso LTSR BPK 18 str., kur pasa
kyta: "Teismas, prokuroras, tardytojas ir kvotėjas privalo 
imtis visų {Statymo numatytų priemonių, kad būtų visapu
siškai, pilnutinai ir objektyviai ištiriamos bylos aplinky
bės, privalo išaiškinti tiek kaltinamęjį kaltinančias, tiek 
j{ teisinančias aplinkybes". Mano byloje tardytojas aiški
no tik mano {kaltinančias aplinkybes ir ignoravo teisinan
čias bei lengvinančias aplinkybes. Kad tai nebūtų tušti 
žodžiai, pateiksiu keletę faktų:

1. Prieš II-jį pasaulinį karę ir pirmosiomis Vokietijos 
ir Sovietų Sęjungos karo dienomis (1941 m.) aš gyvenau 
ir dirbau Pažaislyje. Ten gyveno ir dirbo Marija Jančiaus
kaitė (brigadininke), Ražukas Jonas, Stanelis Povilas, Žą
sytis Kazys, Ražukaitė Agota, B. Patricija. Parengtinio 
tardymo metu visi jie buvo pakviesti į saugumų apklausi
nėjimui. Visi jie (išskyrus K. Žąsytį) liudijo objektyviai,, 
teisingai - nei prieš mane, nei už mane. Tačiau šių pen
kių liudytojų objektyvūs parodymai tardytojams nepatiko, 
todėl jų daugiau nei apklausimui, nei akistatai, nei į 
teismę nekvietė. O K. Žąsyčio aiškiai melagingi, tenden
cingi parodymai prieš mane saugumo tardytojams patiko, 
todėl jie kvietė jį dar kartę į saugumų apklausai, kvietė 
akistatai, kvietė duoti parodymus ir į teismę. O jis dar 
davė melagingus parodymus prieš mane todėl, kad mūsų 
santykiai buvo nekokie. Dar Pažaislyje gyvenent, nekartą 
aš Žąsyčiui sakiau: "Kazimierai, kam tu vilioji iš vienuo- 
'lyno Macelytę? Argi maža pasauliečių mergaičių ? Be 
to, ji už tave daug vyresnė ir mokytesnė. Ji yra mokyto
ja, o tų paprastas darbininkas. Ji visai tau netinka į 
žmonas. Pasiieškok margaitės pagal save..." Už tokius 
priekaištus K. Žąsytis pyko. Jis net savo parodymuose 
saugumui pasakė: "Kai Lapienis apsigyveno Tauragėje, 
aš nenorėdavau su juo susitikti, nes man atrodė, kad 
jis nori sužinoti, kaip aš su buvusia vienuole gyvenu".

Anie penki liudytojai pirmosiomis karo dienomis 
gyveno ir dirbo drauge su manimi, todėl kiekvienų mano 
žingsnį neblogiau žinojo už K. Žąsytį. Jpnas Radžiukas 
ir Polvilas Stanelis net gyveno su manimi viename kam
baryje. Tai kodėl jų objektyvūs, teisingi parodymai buvo 
ignoruojami? Kodėl K. Žąsyčio melagingi parodymai bu
vo įrašyti į mano baudžiamųjų bylų? Savaime peršasi 
išvada, kad teisėtvarkos darbuotojai ieškojo ne teisybės, 
bet susidorojimo, todėl ir iš liudytojų laukė tik kaltės 
"įrodymų", o ne objektyvios tiesos.

K. Žąsytį, kaip buvusį bendradarbį, aš mylėjau ir 
myliu, o už jo melagingų parodymų,, už jo nuodėmes aš 
gedėjau ir liūdėjau. Taigi, išėjo pagal Šv. Rašto žodžius: 
"Neteisingi liudytojai sukilo prieš mane ir mane smerkė 
dėl dalykų, kurių aš ir žinote nežinojau" (pagal Psalmę 
34).

2. Kai dirbau LTSR Mokslų Akademijoje, Istorijos- 
Etnografijos muziejuje, to muziejaus direktoriaus pava
duotoja Agota Jankevičienė 1963.VII. 13 išdavė charakte
ristikų, kurioje rašoma: "Lapienis Vladas aktyviai daly
vauja visuomeniniame darbe, yra draugiškas ir principin
gas". Perskaitęs šių charakteristikų, vienas čekistas sau
gumo komitete 1973.XI.21 pasakė: "Ta komunistė Janke
vičienė - durna boba, kad tokiam niekšui išdavė gerų 
charakteristikų". Ši charakteristika ir dabar pateko į če
kistų rankas, tačiau jie, norėdami mane apkaltinti ir pa
smerkti, nepasitenkino šia charakteristika. Todėl jie ma
ne areštavo, paraše muziejui raštų prašydami, kad komu
nistė Jankevičienė atsiųstų naujų charakteristikų jau dau
giau kaip 10 metų nedirbančiam muziejuje (I), dabar ka
linamam saugumo kalėjime Lapieniui Vladui. Jankevičie
nė suprato, (o gal vyras, daug metų dirbęs saugumo ko-, 
mitete vyr. tardytoju papulkininkio laipsnyje, patarė), 
kad dabar VI. Lapieniui netinka išduoti teigiamų charak
teristikų. Todėl dabar charakteristikoje ji rašo: "Lapienis 
Vladas visuomeninėje veikloje nedalyvavo, su kolektyvu 
ryšių nepalaikė". Šių charakteristikų antspaudavo, pasira
šė ir atsiuntė saugumo komiteto tardymo skyriui... Tai 
kas, kad tai melas, juk "morališka yra visa tai, kas pade
da kurti komunistinę visuomenę". (V. Prokofjevas. Religi
ja - moklso ir pažangos priešas, Vilnius, 1954, p.54).Abi 
viena kitai prieštaraujančios charakteristikos buvo padė
tos ant tardytojo Urbono rašomojo stalo, o vėliau jos 
buvo padėtos ant teisėjo stalo. Nei tardytojas, nei teisė
jas neaiškino, kodėl šios charakteristikos viena kitai taip 
prieštarauja.

Šie du faktai akivaizdžiai byloja, kad tardytojų, 
prokurorų ir teisėjų domina ne objektyvi tiesa, o tik kal
tinančios ir sunkinančios aplinkybės. Tokių faktų būtų 
galima paminėti ir daugiau. Šie faktai rodo, kad teisinės 
apsaugos organai nesilaiko teisėtumo. O juk įstatymas 
yra visiems įstatymas - jis įpareigoja ir tardytojus, ir 
teismo organus jų laikytis.
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««:SIBIRINIŲ TREMIMQ PRISIMINIMUI^^.
Gš PLB vicep-kės Mildos Lenkauskienės žodžių

pasakyto Toronte,M.birželio 15 d.,
LIETUVIU NAMUOSE}

•’Lyg invokacijos malda skamba Vilniaus arkivyskupo 
Mečislovo Rainio žodžiai iš Vladimiovo kalėjimo: 
"Neliūdėkime. Nukankintieji kovoja drauge su mumis. Jie 
stiprina mūsų gretas... Tebus pašlovinti neriusilenkę 
prieš netiesą. "

Ir vėl sulaukėme birželio... birželio, kuris puošiasi 
gamtos grožiu, .atgimimo džiaugsmu, vainikuojasi' atsiek
to mokslo diplomais. . . bet amžiams mums kalendoriaus 
lapuose mena skriaudas, skausmą ir liūdesį.

Prieš 45-eris metus per Lietuvą riedėjo okupanto 
tankai, o | Sibirą užkaltuose vagonuose buvo tremiami tau
tos sūnūs ir dukros- Tą tragišką tautos gyvenimo valandą 
ženklina kilnios ir stiprios asmenybės, ženklina drąsūs 
kovotojai ir tylūs didvyriai.

1941 metų birželyje ne pirmą ir ne paskutinę kartą 
tauta skendo sielvarte. Kilo karas ir tauta sukilo prieš o- 
kupantą, narsiai kovėsi už krašto laisvę ir nepriklauso - 
mybę, už kilniausius idealus - tik laisvasis pasaulis nu - 
sigręžė ir buvo užsiėmęs "savais reikalais".

Kiekvienais metais mes susirenkame ir džiaugiamės 
gyvenamo krašto laisve, šaukiamės didžiųjų tautų pagal
bos, beldžiamės į didžiųjų sąžines ir laukiame jų užtari
mo.

Daug birželių prabėgo nuo 1941-ųjų metų, daug skaus
mo ir neteisybės metai iš metų patyrė Lietuva........... Daug
aukų ant laisvės aukuro sudėjo tautos žadintojai, Knygne
šiai, savanoriai, kariai, partizanai, šauliai, pogrindžio 
darbuotojai. Nejaugi aukos kainai nėra ribos?

1969 m. birželio mėn. proga dr. Domas Jasaitis- 
buvęs Raudonojo Kryžiaus pirmininkas- gyvai liudijo 1940- 
41 m. tragediją. Tada raudonasis tvanas nusiaubė Lietuvą. 
Okupaciją priešas sutvirtino, išardydamas šeimas, | 'to
limuosius Rytus ir neapgyvendintus plotus Sibire Maskvos

Tardytojas niršdavo, užvirdavo pykčiu, kad neat
sakinėjau į jo klausimus, kuriais siekiama ne tiesos, bet 
tik apkaltinimo. Atsisakydamas prisipažinti kaltu, lyg 
bučiau norėjęs jį patį išversti iš kojų. Tada visos prie
monės mane palaužti, juc j nuomonė, buvo geros. Kai 
žmogus pasirenka heroiškų tylų, kad širdies šventovė lik 
tų saugi, ištikima Dievui, a tada smurtininkai griebiasi 
prievartos ir fiziniais varginimais bei kankinimais savo 
auka nori sugniuždyti, suluošinti. ( bus daugiau )
(POGRINDŽIO SPAUDA )
r ------------- 1
ATEITININKŲ JUBILIEJINE STOVYKLA IR 
NEPAPRASTOJI KONFERENCIJA

"Ateitininkijos XI-tasis Kongresas, įvykęs pereitų 
rudenį Chicagoje, jau yra įrašytas ateitininkijos ir lietu
vių tautos istorijos puslapiuose...Kongrese mestos mintys 
reikalauja konkretumo, praktiškumo bei aktualumo. Dėl 
laiko stokos jų apipavidalinimas Kongreso metu buvo ne
įmanomas, nes tam reikalingas pilnesnis ir išsamesnis 
pasiruošimas. Tokiam gilesniam apsvarstymui šių vasarų 
yra ruošiama JUBILIEJINĖ STOVYKLA DAINAVOJE, 
rugpjūčio 10-14 d.d., o jubiliejinių metų užbaigimui yra 
šaukiama Nepaprastoji Konferencija Toronte, rugpjūčio 
15-17 dienomis".

Tai ištraukos iš laiško, parašyto Ateitininkų Fede
racijos vado Juozo P o 1 i k a i či o,kurį gaus kiekvie
nas ateitininkas per ateinantį mėnesį. Tai kvietimas ir 
paraginimas, į kurį turėtų reaguoti kiekvienas ateitinin
kas, nes sųjūdis stovi prie kryžkelės taip, kaip ateitinin
kijos pradininkai stovėjo prie kryžkelės prieš 75 metus.

Kuo pasižymės jubiliejinė stovykla? Stovykloje 
planuojama gvildenti įvairias problemas, kurios stovi 
priešais ateitininkus. Stovykloje bus simpoziumų, vakari
nių programų, laiko pabendrauti, laiko susimųstyti. Sim
poziumo temos labai įdomios ir turėtų iškelti karštų 
diskusijų: "Ateitininkas - lietuviškos visuomenės narys", 
"Ateitininkija po II-jo Vatikano Suvažiavimo- vakar,šian
dien ir rytoj", "Mes bendroje kovoje su tauta dėl tikėji
mo, asmeninės bei valstybinės laisvės", "Tautinis sųmo- 
ningumas už Lietuvos ribų - jo svarba ir pasireiškimo 
būdai", "Ateitininkas - pasaulinės politikos arenoje", "Šei
mos svarba, šeimos moralė, šeimos paskirtis - Dievui, 
tautai,žmogui". * i

Simpoziumo dalyvių eilėse: Juozas Kojelis, Ginta
ras Grušas, Ofelija Baršketytė, kun.dr.K.Trimakas, Auš
relė Liulevičienė, Dalia STANIŠKIENĖ, Saulius Kuprys, 
Gintė Damušytė, Povilas Vaičekauskas, Darius Sužiedėlis 
dr. Jonas Dunčia, Rasa Razgaitienė, Arūnas Pemkus, 
Linas Kojelis, Vytas Klibrys, dr.Judita Čuplinskienė.

Apleidus Dainavę, dalyviai trauksis į Torontu, kur 
įvyks Nepaprastoji Konferencija. Konferencija vyks Pri
sikėlimo Parapijos (penktadienį ir sekmadienį) ir Lietuvių 
Vaikų Namuose (šeštadienį). Penktadienį bus bendras po
sėdis: Konferencijos atidarymas, prezidiumo ir komisijų 
sudarymas, reguliamino priėmimas ir Ateitininkų Fede
racijos Tarybos pirmininko dr.Algio Norvilos žodis.

Po pietų bus simpoziumas "Tarpsųjunginis bendra
vimas - pervedimas narių iš vienos sęjungos į kitų", 
svarstybos: akademikų veiklos komisijos ir kitų sųjungų. 
Vakare akademija pagerbti St.Šalkauskį ir P.Dovydaitį, 
ir jaunimo linksmavakaris.

Šeštadienį bendras posėdis per kurį Almis Kuolas 
kalbės tema "Ateitininkijos prasmė ir paskirtis šių dienų, 
perspektyvoje". Ideologinio pasiruošimo komisija ir Kūry
binės iniciatyvos komisija praves pokalbius ir praneši
mus, bus aptariami Jubiliejinės stovyklos svarstybų išva
dos ir nutarimai ir Lietuvos Krikščionybės jubiliejaus 
minėjimas.

Vakare bus išvyka Reino Konferencijai prisiminti.
Sekmadienį, kaip ir kasdien, šv.Mišios. Bus konsti

tucijos peržiūrėjimo komisijos pranešimai, konstitucijos 
pakeitimo diskusijos ir Konferencijos uždarymas: prezi
diumo žodis, rengimo komisijos žodis ir Ateitininkų Fe
deracijos vado Juozo Polikaičio žodis.

Tai santrauka ateitininkų jubiliejinių metų pabai
gos iškilmių. Ateitininkų Federacijos Valdyba ragina visus 
ateitininkus dalyvauti stovykloje ir konferencijoje.... > z-

{sakymu buvo išvežti mūsų tautos sūnūs ir dukros. Pa 
šaulį klaidinant, birželio 1O d., 1941 m. Jftaskva" pasiūlė" 
Tarybinės Lietuvos Komisarų Tarybai nutarti iš Lietuvos 
išvežti "antitarybini elementą". Buvo numatyta išvežti 
700. OOO žmonių. Karui įsiliepsnojus, okupantas tespėjo 
išvežti 34. 620 žmonių. Kruvina buvo 1941 m. birželio mėn. 
paskutinė savaitė: (

PRAVIENIŠKIŲ priverčiamo darbo stovykloje'iŠ žudy
ti 450 kaliniai ir 27 civiliniai tarnautojai.

KRETINGOS, RASEINIŲ ir TELŠIŲ kalėjimų kaliniai 
sušaudyti. 76 Telšių kalėjimo kaliniai išniekinti ir dužu - 
dyti RAINIŲ MIŠKELYJE.

PANEVĖŽYJE išžudyti 26 civiliai, jų tarpe dr. Ž era- 
gulis, dr. Mačiulis, dr. Gudoriis ir viena gailestingoji se
suo.

ROKIŠKYJE kankinio mirtimi žuvo 30, ZARASUOSE - 
22, PETRAŠIŪNUOSE - 28, UKMERGĖJE - 7, PAPILĖJE 
-1O, LANKELIŠKĖSE, KURŠĖNUOSE, AUKŠTESNĖJE PA
NEMUNĖ JE, KAUNO VILIJAMPOLĖJE - mažesni skai' - 
čia! - jų tarpe 15 kunigų.

ČERVENĖJE birželio 28 d. kulkosvaidžiais iššaudy
ta 600 kalinių, jų tarpe 80 lietuvių. Tai dalis dokumen - 
tuotų skaičių, kuriuos priminė dr. D. Jasaitis.

1945-49 m. vyko partizaninė kova su okupantu. Nely
gioje kovoje žuvo 50. OOO. Partizanai- laisvės kovotojai- 
žinojo, kad aimanos įvykių nelemia. Tautos gyvos Ir vals
tybės nepriklausomos, jeigu yra kas už jas kovoja. "ŠIR - 
DĮ - LIETUVIUI, o PROTĄ LIETUVAI" skirti skatino ne 
vienas mus jau palikęs taurus patriotas.
........... Kai svarstom, kaip toli esame nuo tikėjimo, kurio 
moko Evangelija, tenka svarstyti ypač šj mėnesį, ar mes 
verti Lietuvos vardo? Ar sugebėtumėm eiti tautos Golgo
tos keliu, ar turėtumėm drąsos be atvangos kentėti, kaip 
kenčia mūsų broliai ir seserys gyvi artimo meile'ir rū
pesčiu ?

Tiems iŠ mūsų, kurie Lietuvoje gimė, augo, mokslus 
ėjo - Lietuva yra tikroviška dvasiniai, fiziniai ir intelek
tualiai išgyventa. Gi tiems, kurie svetur gimė - Amerika, 
Argentina, Australija ar Kanada yra gimtinė, o Lietuva - 
iš šalies gauta patirtis. Jaunimas yra idealistiškas ir ša
linasi nuo tų, kurie kalba netiesą. Todėl, kad išmokytume 
jaunąją kartą imlumo savo tautos Istorijai, turime tyros 
sąžinės akimis matyti tautos aukų kalną, kuriame guli ir 
Saulės Mūšyje, ir Žalgirio kovose,IT 19'-tojo šimtmečio 
sukilimuose, ir Nepriklausomybės kovų laukuose ir Sibiro 
taigose žuvusieji kovotojai. Mes turime jų vardus minėti , 
kasdien, kasmet, per amžius, kad išliktume gyvi išeivi
joje.

Pasaulis negirdėjo } Sibirą vežamųjų šauksmo, ne
girdėjo Daumanto, Būtėno, Kalandos, nenori klausytis nei 
Sadūnaitės, nei Patkaus, nei kun. Svarinsko. Mums tų žino 
nių gyvenimai mena, kad visi iškeliaudami paliekame pėd
sakus laiko smiltyse. Pėdsakai tebūna tokie, kurie kitus 
pakeleivingus - paklydusius ir iš sudužusio laivo išsigel
bėjusius skatins atsipeikėti ir tesėti.

1 1967 m. miręs'vysk. Pranas Brazys mums patiko savė 
Čtedo: "Savo tautą turime mylėti labiau už kitas tautas'Hb1' 
todėl, kad ji geresnė, turi senesnę kalbą, didvyriškesnę 
praeitį ir gražesnę tėvynę, bet todėl, kad ji yra mūsų, 
kad jai mes esame daugiau skolingi, negu kitoms tautoms."

Laisvės ir savarankiškumo išssikovojimas lietuvių 
tautai yra gyvybinės reikšmės reikalas. Turime klastin
gą ir stiprų priešą. Todėl reikia būti paslruošusiams Il
gai ir sunkiai kovai. Reikia tikėti, kad išsekus jėgoms 
vienu laikotarpiu, po kurio laiko išauga naujos kartos Ir 
iškyla naujos jėgos, sugebančios tęsti kovą. Pogrindžio 
spauda ir veikla liudija tautos generacijų grandies tęsti-, 
numą.

1972 m. kovo mėn. 19 d. pasirodė Katalikų Bažnyčios 
Kronika, po to įvairi pogrindžio spauda. Koks darbas - 
kokia auka... 18. 341 Lietuvos tikintysis pasirašė peticiją 
Jungtinėms Tautoms, Kalanta susidegino šaukdamas 
"Laisvės Lietuvai'.’ " - ir kilo riaušės, susidarė Helsin
kio Grupės, kovojančios už Žmogaus Teises,, Ir vėl turi
me naujų kankinių. Herojai - Kalanta, Sadūnaitė, kun. 
Svarinskas, Petkus, Terleckas, Lukauškaitė-Poškienė ir 
kiti byloja, kad tauta gyva ir kovinga.

Iš Pskovo kalėjimo 1981 m. sausio 17 d. atvirą laišką 
rašė Gintautas Pečeliūnas:

"Mus griežtai nuteisė už tai, kad mylėjome savo Tė
vynę, už tai, kad troškome savo tautai laisvės, už tai, 
kad nesutikome tapti lietuvių tautos išgamų arba jos prie
šų vergais. Tačiau mūsų sąžinė rami, nes priešas nepa - 
jėgė palaužti mūsų valios.

Dabar mes esame kelyje į katorgą, po kurios seks 
ilgi nutrėmįmo metai Sibire. . . Mes turime viltį, jog mū
sų auka, sudėta ant Tėvynės aukuro, palaikys liepsną , 
kurios neužgesins jokios gyvenimo smulkmenos. "

t Kartų kartoms norisi .. . savo vaikams sakyti: bū
kime kiekvienas tiesos liudytojais - t i e s o s, kuri pil
na kančios, kovų, darbo ir didelių aukų. Kankiniai ir lais
vės kovotojai atstovavo kovojančiai Lietuvai, nebūkime 
mes tylinčioji Lietuva. .. . Visų kartų lietuviai turime at
stovauti tiems, kurie laisvo pasaulio arenoje negali llu - 
dyti už Lietuvą.
........... Gimimas savo žemėje dar neįspaudžia tautybės:žy
mės. Kad toji žymė būtų gyva ir kūrybiška, jon turi būti 
įlieta tautos žmonių patirtis - jų gyvenimo istorija. To 
negalima padaryti be gimtosios žemės meilės, jos žmo - 
nių istorijos pažinimo ir kūrybos lobių pasisavinimo. To
kia meile Lietuvai gyveno Sibiro tremtiniai, sovietinių 
katorgų kaliniai, savanoriai-kūrėjal ir partizanai, mirda
mi kovose.

BIRŽELIO MĖNESIO SĄŽINĖS SĄSKAITOJE NEPA
MIRŠKIME PRISIMINTI SIBIRO TAIGOSE ĮŠALUSIŲ KRY
ŽIŲ IR PRO SOVIETŲ KALĖJIMŲ STORAS SIENAS BESI
VERŽIANČIŲ KALINIŲ ŠAUKSMO.

Tik į savo širdį giliai įsidėję Balsiojo Birželio skaus 
mą ir ištikimai eidami tėvynės Lietuvos keliu, įkvėpsime 
ir mūsų jaunąją kartą ryžtus darbui dėl Lietuvos laisvės!1

3 psl.
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DEŠINĖJE

GOLDIE SEMPLE kurtizanės vaidm

TRIUKŠMINGI STRATFORDO "SIRAKŪZŲ VYRUKAI
Alfonsas Nakas

iciaJefferey ADRIANOS rolėje ir Colm Feore - ANTIPHOLUS of Ephesus rolėje 

Abi nuotraukos Robert C. Ragsdal

Pirmąjį kartą šią vasarą Stratfordo festivalį aplan
kiau birželio 21-22 d. Jau veikė visi trys teatrai, tuo 
tarpu vaidindami aštuonis veikalus. Dar du veikalai sce
noj atsiras liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

Šį kartą teko matyti tris spektaklius, visus didžia
jame Festivalio teatre: Williamo Shakespeare Pericles 
bei The Winter's Tale ir muzikinį pastatymą The Boys 
from Syracuse. Apie tuos Sirakūzų vyrukus čia truputį 
ir pakalbėsiu , ją spektaklio įspūdžiais pasidalinsiu.

The Boys from Syracuse publiką linksmina nuo 
1938 metą. Knygą, pagrįstą Shakespeare'o The Comedy 
of Errors, parašė George Abbott, muziką sukūrė Richard 
Rogers, o dainą tekstus - Lorez Hart. Veikalas ypač di
delį pasisekimą turėjo New Yorke, nuo Broadway scenos 
nenueidamas po ištisus metus, i ... ............ . . ,

Abu šioje išvykoje mano matyti Shakespear'o ro
mansai turėjo apsčiai ir draminės įtampos, tragiško ele
mento. Juose buvo momentą, kai dažno žiūrovo akys 
padrėkdavo veikėją nelaimes sekant. Nieko panašaus ne
teko išgyventi su Sirakūzų vyrukais. Du Antifolai ir du 
Dromios, po vieną iš Sirakuzą ir iš Efezo, labai pana
šios išvaizdos ir vienodai aprengti, švaistėsi po sceną, 
sumaišomi, neatpažįstami ne tik draugą bei priešą, bet 
ir savą žmonią. Lakstė, triukšmavo policininkai, pirkliai, 
kurtizanės. Dainavo duetais, kvartetais, visu galingu cho
ru. Nemažai, labai entuziastiškai šoko. O pailsėti nuo 
gyvenimo įtampos susirinkusi publika kvatojo, gageno, 
po beveik kiekvienos dainos, po kiekvieno Šokio paploda
ma.

Polly Scranton Bohdanetzky kostiumai buvo turtin
gi spalvomis ir lengvi. Kurtizanių, žinoma, lengviausi... 
Beje, kostiumą stilius bene graikiškas. Pastatymo choreo
grafas Max Reimer, pridėtiniai muzikos aranžamentai 
Berthold'o Carriere, o apšvietimas Maichael J. Whit- 
field'o.

Pastatymo režisierius - Douglas Campbell. Jo sce
ninį garsą, kaip aktoriaus ir režisieriaus, žino visa Šiau
rės Amerika. Draminėm rolėm jis pasitelkė keletą labai 
gerą aktorią: Colm Feore (Efezą Antifolas), Keith Tho
mas (Efrezą Dromio), Geraint Wyn Davies (Sirakūzų Anti
folas), Benedic Campbell (Sirakūzų Dromio), Suzan Wri
ght (Efezų Dromio žmona), Alicia Jeffrey (Efezų Anti- 
folo žmona), Williams Needles (Sirakūzų pirklys), Goldie 
Semple (kurtizanė). Visų čia suminėtų ir dar kelių nesu
minėtų, nes turėjusių mažesnes roles, vaidyba buvo pasi
gėrėtina. Kai kurių iš jų ribotumas pasireikšdavo tik dai
nuojant solo ar duetais, nes stipriais balsais nepasižymin
čių beveik nebuvo, išskyrus gal Alicia Jeffrey.*

Paskutinius keletą metų Stratfordo festivalis statė 
Gilberto ir Sullivano operetes ir tik Avon teatre. Pasta
tymams vadovavo genialus choreografas ir muzikinių vei
kalų režisierius Brian Macdonald. Jis mus, nuolatinius 
festivalio lankytojus, išpaikino. Tarp Macdonald'o ir 
Campbell’io pastatymų vis dėlto yra nemažas skirtumas 
antrojo nenaudai. Ir ne tik tai. Didelis skirtumas ir tarp 
scenų. Standartinė Avon scena, aprūpinta įrengimais pa
lubėse dekoracijoms bei butaforijai keisti, be to, veikė
jus rodanti tik iš pryšakio, yra daug tinkamesnė už Fes
tivalio "Šekspyrinę" sceną iššokusią į arenos pusratį, ma
tomą gal 300° lanku. Tokioje scenoje, kai šoko didesnės 
grupės, atrodė, jog nėra lygiavimo, simetrijos, harmoni
jos, buvo chaotiška. Tiesiai sunku suprasti, kodėl šiam 
pastaymui naudojo Festivalio teatrą, ne Avon?

Didelė teigiamybė tai visos grupės entuziastišku- 
mas, jaunatviškumas, energija. Visi aktoriai, ypač vyrai, 
lakstė, švaistėsi, tartum būtų nematomo vėjo panešami, 
po sceną, balkoną, net žiūrovų erdvės takais, viską atlik
dami keiais dideliais šuoliais. Neteko pastebėti, kad to
kiu pašėlusius tempu siausdami kas būtų sugriuvęs ar 
kįtą veikėją įpainiojęsj Nepaprastas susirepetavimas.'

The Boys from Syracuse repertuare liks iki sezo
no galo - paskutinis spektaklis bus spalio 25 d.

Tenka pasidžiaugti, kad naujasis meno vadovas. 
John Neville grąžina daugelį metų puoselėtą tvarką. Vėl 
4 psl.

išleistas vienas liuksusinis sezono leidinys su aktorių, 
režisierių ir pastatymų talkininkų nuotraukomis bei bio- 
grafijėlėm. Vėl duodama programos brošiūrėlėj veikalo 
turinio santrauka. O pro teatro duris žengiant, kontrolie
riai bilieto nebeplėšia, nežaloja, tik užmetę akį pasako, 
į kairę ar į dešinę sukti.

Prieš kelerius metus išgyvenęs krizę, Stratford'o 
festivalis prestižo dar neatgauna ir žiūrovų skaičius su
mažėjęs. Kai anksčiau savaitgaliais kiekvienam pastaty
mui bilietų pritrūkdavo, dabar nė vienas nebuvo šimtu 
procentų užpildytas. Reikia manyti, kad John Neville 
padės prestižą atgauti. Neseniai spaudai pranešta, kad 
festivalį nuo įsisteigįmo aplankė vienuolika milijonų žiū
rovų. Kitu pranešimu, šiam, sęzonui bilietų iki birželio 
16 parduota už penkis milijonus dolerių.

• Sol.GINA ČAPKAUSK1ENĖ Studijų Dienose Europoje 
kurios vyksta nuo 26 liepos iki 3 rugpjūčio Salzburge, 
giedos pamaldose, programose ir duos savo rečitalį.

Rugpjūčio 15 d. koncertuos tradiciniai Kennebunk 
Porte, Ateitininkų Sendraugių Studijų Dienų proga.

PUBLIUS VERGILIJUS MARO

IŠ "GEORGIKOS"

Jeigu tik aš neskubėčiau nuleisti bures ir pasukti 
Laivą, darbus užbaigęs, į krantą, galbūt, dar galėčiau 
Jums apdainuoti, ko reik laukams, kad vaisiais turtingi 
Sodai ir rožės dukart pražystantį Pestumą puoštų; 
Kaip salierais apžėlę krantai ir endivijos džiaugias 
Srūvančiu vandeniu; kaip žolėje besiraitą agurkų 
Virkščios tampa pilvotos. Tikriausia aš nenutylėčiau 
Nei vėlyvo narcizo ir nei lapksčiastiebio akanto, 
Nei balzganųjų vijoklių, nei krantą mėgstančių mirtų. 
Nes aš vis dar menu, kaip ties Ebalijos bokštais, 
Ten, kur juodasis Galezas drėkina laukus geltonuosius, 
Teko matyt korikietį senuką, kuris teturėjo 
Keletą margų vargu kam tinkančios žemės -nei arklui, 
Nei vynuogynams, nei bandai, ir vis dėlto tarp brūzgynų ' 
Buvo prisėjęs žolių, baltų lelijų, verbenų 
Bei valgomųjų aguonų ir jautėsi šiais savo turtais 
Lygus karaliui, ir vakare, parėjęs iš lauko, 
Dėjo nepirktą valgį ant stalo. Pavasarį pirmas 
Skynė ankstyvąją rožę, o rudenį pirmąjį vaisių;
Net ir liūdnąją žiemą, tuomet, kai speigas žiaurusis 
Akmenį skaldo ir upiųsroves ledu pažaboja, 
Kirpo jis garbanas minkštas akanto, bardamas lėtą 
Besivėluojančios vasaros slinktį ir delsų Zefyrą. 
Pirmas džiaugės apvaisintų bičių gausa bei skaitlingais 
Spiečiais ir pirmas jis spaudė putojantį medų iš korio; 
Ištisas miškas pušų ir liepų jam augo aplinkui.

Jeigu (kadangi, kaip žinom, gyvenimas perdavė bitėms 
Net ir mūsų bėdas) jos pradeda nykti iš lėto, 
Ligai užpuolus, aiškiausiai matai iš simptomų: bematant 
Kūnų spalva pasikeičia; šiurpus jų liesumas netrukus 
Žiauriai sukraipo ligones; dabar jos vien tik nešioja 
Mirusių bičių lavonus iš namo ir gedulingom 
Eisenom lydi juos laldot arba susikibę kojytėm 
Kabo virš durų ar, uždaro buto kampe susimetę, 
Kiūto, apmirę iš bado, nuo krečiančio šalčio sustingę, 
Tąsyk girdi jų tąsų ir šiurkštų zvimbimą; taip kartais 
Šnera, lėkdamas giriom, pietys šaltasis, taip šniokščia 
jūrose lūždamos vėtrų įaudrintos bangos, taip ūžia 
Krosnies viduj uždaryta ugnis, staiga suliepsnojus.
Čia aš patarčiau jas galbano kvapu pasmilkyti, 
Nendrių latakais prileisti medaus avilin, kad ligonės 

Kviečiamos, žinoma joms puota susigundyt galėtų. 
Sveika taip pat įmaišyti dar ąžuolo išaugos syvų, 
Rožės džiovintos, tirštai suvirintų vaisinių sulčių, 
Vynuogių, duodančių psitišką vyną, Kekropo čiobrelių 
Bei aštriakvapės širdažolės lapų. Be čia suminėtų, 
Pievose auga dar viena gėlelė, sodiečių 
Žinoma astro vardu, kurią taip lengva surasti: 
Ištisas miškas stiebų į viršų kyla iš vieno 
Kelmo; pati auksažiedė, bet tankiai aplinkui suaugę 
Lapai jos tamsesniu žibuoklių purpuru žvilga. 
Aukurus puošia iš jų nupintais vainikais; jos turi 
Aštrų ir kartų gomuriui skonį; jas piemenys renka 
Vos: nušienautum slėnyj Vingiuotos Meįps pakrantėj.,., . .. < 
Gauk jos šaknų, išvirk kvapsningam vyne ir, prikrovęs 
Pilnus krepšius, pastatyk prie kiekvieno avilio durų.

Bet jei kas netikėtai prarado visą bityną 
Ir nebežino, kaip jį vėl atstatyti iš naujo, 
Laikas būtų dabar atskleist jam Arkadijos meistro 
Garsųjį būdą: kaip ne kartą iš paskersto jaučio 
Pūvančio krešulio bitės išaugo. Bet Šį padavimą 
Noriu tiksliai nuo pirmos pradžios aš šičia pasekti. 
Taigi tenai, peliečio Kanopo krašte, kur laimingi 
Žmonės, gyveną plačiai ištvinstančio Nilo pakrantėj, 
Savo laukus apiplaukia dažytais laiveliais; kur upė 
Liečiasi su strėlėmis ginkluotais persais ir juodo 
Smėlio dumblu Egiptą žaliuojantį tręšia; kur Nilas 
Iš spalvotųjų indų šalies tolimos nusileidęs, 
Žiotyse pats į septynias skirtingas vagas išsiskirsto, 
Visas kraštas šį būdą gerovės pagrindu laiko.
Tam primiausia suranda kur tinkamą vietą - mažytį 
Žemės plotelį; ankštai uždengia jį čerpėm, aplinkui 
Apveda sieną, į keturias vėjų puses tepatikę 
įkypą šviesą praleidžiančius langus; ir tąsyk, atvedę 
Dveigį, vos neseniai užriestais rageliais buliuką, 
Užima, nors ir labai jam muistantis, šnerves ir burną 
Ir po to, jau negyvą, jį plaka, odos nepažeidžiant, 
Kol viduriai susigrūda į vientisą masę, ir taip jį 
Ten uždarytą palieka gulėti, po šonais pabarstę 
Jauno žalčialunkio, smulkiai kapotų šakelių ir čiobrų. 
Visa tai daro, kada, vakarui papūtus, suvirpa , 
Pirmosios bangos ir kol lanka nuo žiedų neišraudo, 
Kol dar kregždė plepi nenulipdė sau lizdo po balkiu. 
Bet tuo tarpu minkštam viduj beįkaistantys syvai 
Rūgsta, ir gyviai keisti, iš pat pradžių dar be kojų, 
Greitai tačiau, jau visi sparnuoti, spiečias ir knibžda, 
Ir kaskart vis daugiau jų kyla į orą skystesnį, 
Kol pasileidžia tolyn, kaip debesiui trūkus, prapliupę 
Vasaros lietūs ar švilpiančios strėlės iš įtempto lanko, 
Mūšiui vos prasidėjus, paleistos bėgančio parto.

Kas iš dievų, o mūzos, kas mus išmokė šio meno? 
Kaip ir iš kur ši nauja žmonių patirtis prasidėjo? 
Taip piemuo Aristėjas, iš Tempės Penėjaus pabėgęs, 
Bitėms iškritus, sakoma, kad nuo ligų ir nuo bado, 
Liūdnas stovėjo prie upės .šventos versmės ir dejavo, 
Šaukdamas dievišką savo gimdytoją šitaip: "Kirene, 
Motina mano, kuri gyveni šios verdenės gilybėj, 
Kam tu mane pagimdei iš dievų garsingosios rasės 
(Jei Apolonas Timbrietis tikrai, kaip sakai, mano tėvas) 
Tokį, kurio taip nekenčia likimas? Kur dingo tavoji 
Meilė? Kam tu man leidai tikėtis dangaus? Nes tą visą 
Žmogišką garbę, kurią aš pats, mirtingasis, laimėjau, 
Nuolat mėgindamas, savo bandomi ir darbu artojo, 
Atėmei, nors tu ir motina man. Gerai.' Kad jau taip, tai 
Eik ir savo ranka išrauk mano puikųjį mišką, 
Dūmais paleisk mano tvartus, suniokok pjūtį, išdegink 
Dirvų pasėlius, žiauriu kirviu iškapok vynuogynus, 
Jeigu manoji garbė tau taip labai nepatinka!”



IS PADANGĖS MIELOS
(IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE)

LINU MUZIEJUS
Panevėžio apskrityje, U- 

pytės apylinkė j e, nuo 1975m. 
veikia Linų Muziejus. Jis 
{kurtas atremontuotame, 90 
-ties metų senumo vėjo ma
lūne. Įeinant Į jį, priekinėje 
salėje pasitinka užrašas: 
’’Linas žmogų rengė, maiti
no, gydė”.

Muziejaus eksponatai nu
rodo lino reikšmę nuo senų 
laikų, nuo primityvaus jų 
apdirbimo iki fabrikinio, nuo 
senųjų močiučių staklėmis 
austų išradingų lino audinių 
iki dabartinio "Lino" Susi
vienijimo produkcijos.

Keturiuose Muziejaus 
aukštuose yra išdėstyti lino 
•istorijos pavyzdžiai.

Šis Muziejus buvo įkurtas 
Upytės Bandymų Stoties bu
vusio direktoriaus A. Vyčo 
(1909-1971). Dabar jam vado
vauja A. Andrišiūnas, ekspe - 
rim.entinio ūkio direktorius 
A. Endriukaitis ir puoselėja 
garsėjantį visoje Lietuvoje . 
Muziejų visa eilė kitų dar
buotojų.

• Skulptoriaus K. Kisielio 
kūriniai matomi ne tik Pa
nevėžyje, kur gyvena jo tė
vai. Skulptūra "Džiaugs - 
mas" - Vilniuje, "Žvejas" - 
Klaipėdoje ir Druskininkams 
baigiama kurti skulptūra

‘ŽEMĖ - MOTINA- TAIKA” — K. Kisielio skulptūrinė kompoziciją 
Panevėžyje.

"Rytas'.' x
K. Kisielis yra sukūręs 

skulptūrų žemdirbio temo
mis. Jis, pats žemdirbio 
sūnus, gimė ir augo Išlaužu 
km. , šeimoje, kur netrūko 
liaudies dainų ir pasakų. Vil
niuje studijavo Dailės Insti

tute, pas prof. Juozą Mikėną.
K. Kisielis yra sukūręs ir 

skulptūrinių pčrtretų- Mar
tyno Mažvydo - pirmosios 
lietuviškos knygos leidėjo, 
rašytojų Strazdelio ir Že
maitės, prūsų sukilėlio 
Herkaus Manto.

URANIJUS, ATOMINĖ ENERGIJA IR KAS PO TO ?
Amerikos klimato tyrinėtojai po Černobylio atominio 

reaktoriaus sprogimo ir kilusios radiacijos dabar prade
da pakeisti savo nuomonę apie atominio karo pasekmes . 
Prieš trejetą metų apie atominį karą ir jo padarinius bu
vo spėjama, kad atominės bombos sukeltų degančių mies
tų, miškų tokius dūmų kiekius, kad jie aptemdytų saulę 
ir pro dūmų debesis nebeprasiveržtų jos spinduliai. Ne
trukus žemėje įsivyrautų amžina žiema. Atšalus klima - 
tui, žūtų betkokia gyvybė ir kartu pats žmogus, sukėlęs 
atominį karą. Alamos Nacioanlinės Laboratorijos , Liver
more- i r kitų centrų kli matėl'bgaf dabaY pradeda keiŠti '‘if 
švelninti savo ankstyvesnes pranašystes. Tačiau- pabrė
žia, kad atominis karas sudarytų pasibaisėtinas gyvenimo 
sąlygas, kurios būtų daug žiauresnės, negu II-jo Pasau
linio Karo. Mokslininkai spėja, kad žmogaus įtūžimas , 
prie kurio prisidėtų atominės bombos, gal prilygtų šėtono 
siautėjimui, sakydami kad dūmai užtemdę saulę ir kilęs iš 
to šaltis gal sunaikintų abi kariaujančias puses. .. Bet 
nukentėtų ir nekariaujančios tautos.

Savo išvedžiojimų patvirtinimui, gegužės 1O d. rusai 
pakvietė Amerikos atominės energijos specialistą, švedą 
ir malūnsparniu apskraidino aplink Černobylio atominę 
jėgainę, kuri dar teberūksta ir skleidžia radiaciją. Moks
lininkai buvo aprūpinti radiacijos nepraleidžiančiais rū
bais. Bet priartėjus prie katastrofos vietos, helikoptery
je esantieji radiacijos sekimo instrumentai parodė, kad 
skrendant 750 m. aukštyje, jų tirštumas siekia 43 milijo
nines "cures" vieneto. JAV yra nustatyta, kad dirbantieji 
atominėse jėgainėse per metus turėtų gauti ne daugiau , 
kaip 170 milremų spinduliavimo. 200 milremų žmogų jau 
užmuša arba susargdina nepagydomai.

Černobylio katastrofa dar šiandien tebėra nesutvar
kyta. Rusai stengiasi kaip tik įmanydami jos pavojų liku
siam pasauliui mažinti. Tačiau praėjo nedaug laiko, kad 
tikrai pasirodytų radiacijos pasekmės. Šia katastrofa yra 
susidomėjusi Vienoje esanti Tarptautinės Atominės Ener
gijos Agentūra, kuri liepos mėn. paskelbs savo išvadas . 
Rusai yra kaltinami, kad jie žinojo , jog vienas reaktorių 
"šlubuoja" ir teveikia tik 7% savo pajėgumo, bet nesiėmė 
jo taisyti.

Uranijaus metalo rūdys žmogui jau buvo žinomos a- 
pie 2000 metų. Senaisiais amžiais uranijaus oksidas bu
vo naudojamas stiklo gamyboje, ypač, norint gauti spal -
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TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI PATI SAVęs IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančiuj

• PANEVĖ ŽIO Parodų Rū
muose veikia latvių dailinin
kų iŠ Daugpilio miesto pa - 
rodą. Joje dalyvauja 14 me- 
ninkų su 75-kiais tapybos , 
skulptūros, grafikos darbais.

• PANEVĖ ŽIO miesto dial - 
lininkų sekcija buvo suren
gusi pavasarinę parodą, ku
rioje dalyvavo 43 menininkai 
su 142 kūriniais Panevėžio 
Parodų Rūmuose.

• LIETUVIU KALBOS PA
LYGINIMŲ ŽODYNAS, pa
ruostas Klementinos Vosy- 
lytės, neseniai išleistas 
Vilniuje. Lietuvių kalba, 
būdama vaizdinga, mėgsta 
įvairiausius palyginimus, o 
jų yra labai daug, tarminių 
ir literatūrinių.

• SU KAMUOLIU IR ŠVIL
PUKU. Kęstutis Andziulis 
(Kaunas, 1986 m. , 102 psl. , 
6. 000 egz.). Autorius-žur- 
nalistas, tarptautinės kate
gorijos teisėjas. Šioje savo 
knygoje jis nagrinėja dau
gelį teisėjautų futbolo rung
tynių, pasakoja apie sporti
nių kovų vyksmą, kas vyksta 
tarp žaidėjų, trenerių, teisė
jų ir žiūrovų.

votus vitražus. Jie labai išpopuliarėjo viduramžiais, nes 
jais buvo puošiami bažnyčių langai. Uranijaus savybėmis 
susidomėjo ir chemikai, nespasirodė, kad uranijus yra 
radioaktyvus.

1938 m. vokiečių chemikas Otto H a h n aptiko, kad u- 
ranijaus atomą galima suskaldyti, bet dar mažai jį buvo 
ištyręs. Tik 1942 m. Chicagoš prof. Enrico Fermi pa
stebėjo, kad skaldomas uranijus sudaro grandinę reakci - 
ją. Ja remdamasis, jis sukonstruavo atominę bombą, ku
ri galutinai baigė II-ąjį Pasaulinį Karą.

L ii Uranijus taip išgarsėjo.'.^ad Kanadoje , Saskatchewan 
provincijoje yra įkurtas Uranium City — Uranijaus 
■miestas. Jis randasi ežero Athabasca šiauriniame pa - 
kraštyje. Čia surasti labai turtingi uranijaus klodai. U- 
ranijaus rūda yra sidabrinės spalvos, dabar atominės e- 
nergijos neišsemiamas šaltinis, nes jos randama be Ka
nados, ir JAV-se, Meksikoje, P. Afrikoje ir kituose kon
tinentuose. ; J

Faktinai, uranijų aptiko vokiečių mokslininkas chemi
kas 1789 m. - Martin Klaproth ir jį pavadino planetos Ura
no garbei uranijum. Šis metalas yra labai karštas, nes 1 
svaras atstoja pusantro milijono klg akmens anglių karš
tį.

Černobylio branduolinės energijos jėgainei sprogus , 
sujudo Europos kraštai ir spaudoje pasklido įvairių raši
nių apie pavojaus grėsmę. Atominės jėgainės paprastai 
vadinamos branduolinės 'energijos'jėgainėmis, kuriose ga
minama elektra yra netaip gąsdinantis vardas. Sakoma, 
kad uranijaus atsargų vien tik elektros gamybai užtektų 
milijonams metų. Žmogus iki šiol dar nebuvo suradęs to
kio neišsemiamo energijos šaltinio. Reaktoriai yra ne kas 
kita, kaip krosnis, tik jose kuras naudojamas ne akmens 
anglys ar alyva, bet uranijus. Jis skildamas duoda didelį 
karštį ir tuo pačiu išskiria radio-aktyvų spinduliavimą. 
Jis plačiai naudojamas medicinoje. Atominę energiją jau 
naudoja povandeniniai laivai ir ją bandoma pritaikyti trans 
porto laivams, malūnams ir fabrikams. Apie 7% branduo
linės energijos naudojama visame pasaulyje elektros ga
mybai. Pasaulyje yra žinomos 250 branduolinės jėgainės, 
sukoncentruotos 22-juose kraštuose.

Iš pradžių beveik visi buvo patenkinti branduolinėmis 
jėgainėmis, kol neatsitiko nelaimių. Paprastai visuose 
reaktoriuose per ilgesnį laiką susirenka radioaktyvių at
laikų, kurias reikia atidėti į šalį. Jas bandoma palaidoti 
cementu išlietose duobėse.'Radioaktyvios medžiagos yra 
labai nepatikimos ir atsiradus kokiai progai, užteršia orą. 
JAV Kongresas yra išleidęs nemažai potvarkių, kaip elg
tis su radioaktyviomis liekanomis, tačiau nelabai paiso - 
ma. . .

Sovietinės Rusijos valdovai, pabūgę radioaktyvių kri
tulių taršos, lieja vandenį ant smilkstančių reaktorių Čer- 
mbįlyje iš helikopterių, o kariuomenės cheminės apsau
gos daliniai sutvirtina Prlpet upės krantus, kad prade - 
jus lyti, neužterštų vandens nuosėdomis. Iš šios upės yra
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Pogromo* vedėjo* : UUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanai Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tol.: 669-8834

Geriau apsiramink - tokios kalbos tau 
gali prišaukti didelę bėdą”,,.

GERAS ŽVEJOTOJAS

Praeivis pastebėjo žveją, įšibridusį ežere ir laikantį 
veidrodį rankoje. Sysidomėjęs, klausia:

- Atsiprašau, bet ką darote su tuo veidrodžiu?
- Žvejoju.

z— Su Veidrodžiu ?
- Taip. Tai naujausias išradimas. Per tai aš galiu 

pasidaryti turtingu.
- Galite pasakyti, kaip tas išradimas veikia?
- Taip, bet tai Jums kainuos 1OO dolerių.

Dabar praeivį pagavo toks smalsumas, kad jis davė 
žvejotojui 1OO dolerių:

- Na, tai dabar parodykite, kaip Jūs gaudote žuvis, - 
nekantravo jis. '

- Taigi, - pradėjo žvejotojas, - nutaikote veidrodį
į vandenį ir kai žuvis plaukia pro.šalį, šviesos spindulys, 
atsi spindintis nuo veidrodžio , apstulbina žuvį Ir tada ga - 
lite ją pagriebti.

Praeivis visiškai pritrenktas tokio aiškinimo, pa
klausėt

- Ar tikrai šitaip žvejojate ? Juk tai visiškai kvaila. 
Kiek gi žuvų pagavote tokiu būdu ?

- Jūs jau penktas šiandien? - atsakė žvejotojas.

tiekiamas geriamas vanduo Kijevo miesto gyventojams.
Iš Kijevo yra evakuota 100. 000 gyventojų. į tolimus nuo Čėi 
nobylio kolchozus sodinimui bulvių l-r cukrinių1 runkelių 
Bijant, kad dirva galėtų būti užteršta, darbininkai kas 10 
dienų yra nuodugniai tiriami ir kaitaliojami darbovietėse. 
(Kiek žinoma, nemažas skaičius tų gyventojų yra atgaben
ta ne į laukų darbus, bet ir į Vilnių. Čia jie be eilės gau
na butus ir darbus,kai mūsų žmonės dešimtmečiais tebe
laukia sau butelio. Didžiojoje Rusijoje tikrai yra gana vie
tos ir retai apgyventų plotų. Red.).

Branduolinė energija leido pagaminti ir pirmąją ato
minę bombą. Ir Amerika, ir Sovietų Sąjunga jas
gamina, taip pat ir Anglija, Prancūzija , Kinija ir kiti 
kraštai. Valstybių vyrai ir politikai susirūpino,ir 1963 m.- 
Jungtinių Tautų Organizacija ėmėsi iniciatyvos sustabdyti 
atominių bombų sprogdinimus, pakviesdama savo narius- 
valstybes pasirašyti sutartį dėl atorpinių bombų sprogdi
nimo .sustabdymo. Sutartis tebegalioja, ir bombų sprog - 
dinimas tebevyksta. . . P. I N D R E I KA

NAMŲ REMONTO

VAJUS
REIKALINGA $.15,000

MALONUS "NL" SKAITYTOJAI

_ $ 15.000

10.000

Adresas

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI

5 p*|.

Prašome pasinaudoti žemiau

5.000 esančia atkarpa ir jų

atgal atsiųsti "NL" adresu:

1.000

Mr. Mrs

7722 GEORGE ST. 
H8P 1C4, CANADA

LASALLE,P.Q.

dol. 
dol



Pirmutiniame ir didiiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MGKA:

7 % už 90 dieną term, indei 
7’4% už 6 men. term, indei. 
7)6 % už 1 metų term, indei. 
7)6% už 2 metu term, indei.
7) 6% už 3 metu term, indei.
8) 6 % už pensijų plona 
7’4% už specialią taup. s—tą 
7 % už taupymo sąskaitas 
6-7)6%kasd. palūk. sąskaita 
6 % už čekių sąskaitas

AKTYVAI VIRŠ 53

IMA :
— už asm. paskolas nuo ...11%
S už nekilp. turto (mortgages):
— su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ...........10 %
2 metų........ . 10’4 %
3 metų  ...........10)6 %

(fixed rate)
•• — “ — — — — — — — —— — —
£ su keičiamu nuošimčiu
S 1, 2 ar 3 metų ...... 9%%

(vari abi e rate)

MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičlus iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji moHglčiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI VIRŠ 30 MILIJONŲ DOLERIŲ
KASOS VALANDOS: - M0KA U*

s 90 dienų term, indėlius .... 7 % 
Pirmadieniais 10-3 s 180—185 d. term, indėlius 7’4%

Antradieniais 10-3 2 Term, indėlius 1 metų 7% %
Trečiadieniais 10-3 E Term, indėlius 2 metų.........%
Ketvirtadieniais 10-8 = Term, indėlius 3 metų ...>.. 734 %
Penktadieniais 10-8 E Pensijų sąskaitą...............,.8)6%
Šeštadieniais 9-1 E Specialią taupymo sask,..< 7’4%
Sekmadieniais 9-12.30 = Taupomąją sąskaitų,..,.... 7 %

£ Kasd. taupymo sąskaitą... 6)6% 
DUODA PASKOLAS: — Depozitų—čekių sąskaitą..6 %

asmenines nuo ......................... ' /o
mortgičlus nuo............ 9%% _ 12%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 y-P-P-

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgiČius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asmenines paskolas iki $10,000. 
Parduodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
Čekius (travelers cheques). Neiiram mokesčio už išrašytus 
čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, BET'SĄŽININGAS PATARNAVIMAS !

PARAMA

NETIKĖTAS KONCERTAS 
TORONTE

Stepas V a r a n k a
Prieš kurj laiką, tiksliau, 

nuo birželio 11 dienos, To
ronte pasklido žinia, kad yra 
atvykęs i lietuvių koloniją 
naujas pabėgėlis iš okupuo
tos Lietuvos.

Vėliau sužinota, kad tai y- 
ra Vaclovas PAVILONIS, 29 
m. amžiaus vyras. Jis yra 
kilęs iŠ Suvalkijos, profesija- 
muzikas. Paskutiniu laiku 
vadovavo mišriam "Suvalki 
ja" ir Marijampolės (dabar 
vadinamam Kapsuko) Vyrų 
Chorui. V. Pavilonis taip pat 
reiškėsi kaip estradinis so
listas. Po trijų savaičių 
gastrolių Kuboje, nutaria 
nebegrįžti į pavergtą Lietu
vą. Gander aerodromas 
tampa jo šuolio j laisvę vie
ta.

Pirmieji sunkūs gyveni
mo žingsniai laisvame pa
saulyje prasideda Toronte.

Muz, Vaclovas, vos koją 
įkėlęs j Kanados kraštą, tuo
jau prisijungė prie lietuvių 
bendruomenės. Visą savaitę 
uoliai talkininkavo VIL
NIAUS Pavilijonui tarptauti
niame Karavane.
Parama pirmiesiems 
žingsniams.

Kad muz. Vaclovo pirmie
ji žingsniai Kanadoje būtų 
malonios nuotaikos, Toron
to Lietuvių NamųKultūrinė 
Komisija, vadovaujama Vy
to K u 1 n i o ir Mergaičių 
Vienetas "Sutartinė", vad . 
muz. Nijolei Be no t i e ne i, 
(kuri taip pat yra neseniai 
atvykusi iŠ Lietuvos), nuta
rė naujam ateiviui ištiesti 
paramos ranką.

"Sutartinės” Vienetą su - 
daro seserys Zita ir Daina 
Gurklytės, Danutė P a r - 
g a u skaitė ir vadovė muz. .. 
Nijolė Benotienė. Visos , 
trys Vieneto mergaitės stu-7 
dijuoja muziką. Danutė yra y 
laimėjusi keletą akordeono * 
konkursų. Ji yra "Atžalyno" 
Ansamblio akordeonistė. Zi
ta Gurklytė buvo iš
rinkta šių metų VILNIAUS 
Paviljono karalaite. "Su
tartinės" Vienetas kas sek -

L IAUDIES IR MEILĖS DAINŲ KONCERTAS 1986.6. 29 Toronto LIETUVIŲ NAMUOSE. Iš kairės: 
estradinis solistas Vaclovas PAVILONIS, Daina GURKLYTĖ, “Vilniaus” paviljono karalai
tė Zita GURKLYTĖ ir akordeonistė Danutė P ARGAUSK AIT Ė.

Abi nuotraukos St. Varonkos

madienį gieda Kankinių Pa
rapijoje Mississaugoje pa
maldų metu.

Praeitais metais "Sutar
tinė "sėkmingai atliko prog
ramos dalį savaitraščio 
"Nepriklausoma Lietuva" 45 
metų sukaktuviniame Spau
dos Vakare. Atsilankę tada 
svečiai ir tautiečiai buvo 
"Sutartinės" atlikta progra
ma labai patenkinti. Už ją 
"Sutartinė" jokio atlyginimo 
neėmė, ją paaukojo lietuviš
kos spaudos'labui. Nuo to 
laiko "Sutartinė" išpopulia
rėjo, tapo labai mėgiama. 
Jau gastroliavo Montrealyje, 
Sudburyje, St. Catharines ir 
keletą kartų Toroiite. Arti
moje ateityje yra numatoma 
vykti į Čikagą, vėliau į kitas 
vietoves. Geriausios sėkmės 
mūsų jaunimui.
Koncerto programa.

Koncertas buvo pavadintas 
"Liaudies ir Meilės Dainų 
Koncertas ". Į mažesnę Lie
tuvių Namų salę susirinko 
virš 270 tautiečių. Pritrūko 
salėje vietos, kai kuriems 
teko stovėti prie durų. LN 
Kultūrinės komisijos pirmi
ninkas V. K u 1 n y s paaiš
kino, kad rengėjai nesitikė
jo tokio skaičiaus tautiečių 
ir atsiprašė už mažus ne
patogumus salėje.

Iš viso buvo sudainuota 18 
dainų, programa baigta

'LN” KULTŪRINĖS KOMISIJOS PIRM. Vytas KULNYS ir 
“SUTARTINĖS” vieneto vadovė muz. Nijolė BENOTIENĖ.

"Lietuva brangi". Sol. Vac - 
lovas Pavilonis dainavo solo, 
dainavo kartu su "Sutartine", 
dainavo ir savo kūrybos dai
nų. Atliko į tarpą "Sutar
tinė" iŠ savo repertuaro, a - 
kordeonu solo pagrojo D. 
Pargauskaitė Pietro Deiro 
"Albania".

Solistas Vaclovas Pavila- 
nis ir "Sutartinė" buvo šil
tai tautiečių sutikti ir gau
siais plojimais pagėrbti. Muz. 
N. Benotienė savo žodyje pa
reiškė, kad ji ir jos Viene
tas, norėdamas naujam 
bendruomenės nariui padėti, 
mielai sutiko prisidėti prie 
jo viešo pasirodymo lietuvių 

tarpe. Prieš prasidedant 
koncertui, publiką su solis
tu supažindino V. Kulnys, 
trumpai apibūdinęs V. Pavi- 
lonio biografiją ir jo pasi
traukimą į Kanadą. Po prog
ramos, sol. Vaclovas ir "Su
tartinė" buvo apdovanoti gė
lėmis. Gėles įteikė L. Po
cienė ir A. Šimkienė. Tau
tiečiai buvo pavaišinti kavu
te ir sausainiais. Taip pat 
buvo pranešta, jeigu kas no
ri - gali ir asmeniškai su 
sol. Vaclovu pasikalbėti bei 
arčiau susipažinti.

Netikėtas koncertas nevie
nam tautiečiui išsspaudė ir 
netikėtą ašarą iš akių.

toronto
Lietuvių Namų Žinios

LIETUVIŲ NAMŲ POILSIO 
STOVYKLA

šiemet rengiama Tėvų 
Pranciškonų stovyklavietėje 
Wasagojej stovykla tęsiasi 8 
dienas. Atidaroma rugpjū
čio 9 d. , šeštadienį, 12 vai. 
uždaroma rugpjūčio 17 d. , 
sekmadienį, 1O vai. ryto.

Stovyklos metu numatyta 
KULTŪRINĖS, SPORTO BEI 
MANKŠTOS PROGRAMOS.

Rugpjūčio 16 d. , šeštadienį 
numatomos KREPŠINIO 
RUNGTYNĖS, KONCERTAS 
IR GEGUŽINĖ,

Stovyklą rengia LN VYRŲ 
BŪRELIS.

Informaciją teikia Vytas 
KULNYS, 1573 Bloor Str. W. , 
M6P 1A6, tel:416-769-1266,

• LIETUVIŲ NAMŲ, ir" AT - 
ŽALYNO" GEGUŽINĖ vyks 
C 1 a i r e v i l 1 e Parke 
LIEPOS 27 d. , sekmadienį.

Gegužinės ppadžia 12 vai.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ!’

ATEIK. Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. '

Tautinių Šokių Ansamblis 
ATŽALYNAS šiuo metu gas
troliuoja EXPO 86 Vancou- 
ver’yje ir aplankys kitas 
Vakarų Kanados lietuvių ko
lonijas.

GEGUŽINŲrengia LN VY
RŲ. BŪRELIS ir "ATŽALY - 
NAS".

• NUMATOMI du įdomūs 
LIETUVIŲ NAMŲ renginiai:
- LN metinis balius ir kon
certas įvyks š. m. LAPKRI
ČIO 15 d. , šeštadienį.

Koncerto programą atliks 
solistė Daiva MONGIRDAI- 
TĖ iš Bostono ir Toronto 
Vyrų Choras ARAS bei sol . 
Vaclovas VERIKAITIS.

Šį balių sutiko paruošti LN 
Vyrų Būrelis.
- LAPKRIČIO 30 d. , sekma
dienį, adv. Joana KURAITĖ - 
LASIENĖ Lietuvių Namuose 
skaitys paskaitą "KANADOS 
MOTERŲ TEISĖS".

• RUGPJŪČIO 3 d. iš PRI- 
SIKE LIMO Parapijos išvyki 
ekskursija į Kanadoj, 
Kankinių Šventovę Midlande 
kur yra pastatytas lietuviš
kas kryžius Lietuvos kanki
niams pagerbti.

Autobusas išvyks 11:30 v. 
ryto ir sugrįš apie 7 vai. v.

Kelionės kaina $13. Re - 
gistruotis Parapijos rašti
nėje.

o INTENSYVUS ANGLŲ 
KALBOS KURSAS suaugu
siems prasidės LIEPOS 3 d. 
ketvirtadienį, 7 vai. v. ir 
tęsis LIEPOS ir RUGPJŪ
ČIO mėnesių kiekvieną PIR
MADIENĮ ir'KETVIRTADIE
NĮ nuo 7-9 vai. vakaro.

Kursai vyks LIETUVIŲ 
NAMUOSE. Registruotis pas 
dr. G. B i j ū n i e n ę, tel: 
621-1638, tarp 8-10 vai. v .

• PRISIKĖLIMO Parapijos 
DIENINIAM BINGO reikia 
šaukėjo antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 11 v. r. 
iki 2:15 v. p. p. , ypač vasaros 
mėnesiais. Dėl informacijų 
kreiptis į vedėją A. K u o-
1 i e n ę tel: 769-7051.

Birutė Grigai tytė~ Spudienė 
namų pirkimo Ir pardavimo agentė

1280 Dundas St. West
( prie Do vercourt Rd.) įstaigos Tel.: 535—2500 
Toronto. Ont. M6J 1X7 Namų Tol.: 445—9469

nas 1030 metais. Kronikose Kaunas pradedamas minėti 
1280 metais. Tada čia lietuviai turėjo stiprią pilį, kurią 
kryžiuočiai užpuolė 1362 metais. Pilį gina Kęstučio sū
nus Vaidotas. Kęstutis su Vytautu skuba į pagalbą, bet 
nesuspėja. Kryžiuočiai pilį sugriauna. Vytautas, degan
čios pilies akivaizdoje, prisiekia atkeršyti kryžiuočiams, 
ką ir įvykdo 1410 metais ties Žalgiriu.
Vladas Vijeikis
"Lietuva mano tėvą žemė".

• LAIKU ATSIUNTĘ PRENUMERATĄ - NEAPSUNKINA - 
TE SAVES IR PALENGVINATE MŪSŲ DARBA. AČIŪ. ”NL"

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

• PRISIKĖLIMO Parapijos
VAKARINĖ S MIŠIOS vasaros 
metu iki RUGPJŪČIO 31 d. 
bus laikomos 8:30 vai. v. (vie
toje 7 vai.).
o EVANGELIKŲ VYSKUPAS 
ANSAS T R A K I S, 74 m. , 
mirė birželio 22 d. Chicagoje

Vyskupu buvo įšventintas
Toronte. x
• Apie Toronto tradicinį 
Tautybių Karavaną plačiai 
aprašė " The Toronto Star" 
ir "The Toronto Sun".

Lietuvių VILNIAUS Pavil
jonas ypatingai pasižymėjo 
stipriu tautodailės atstovą - 
vifnu, vadovaujant Lietuvių 
Tautodailės Instituto Toron
to skyriui. Jo pirmininkė - 
Aldona Va i t o n i e nė.
• "PARAMA" liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais bus uždaryta .
• KLF A. ir T. KOJELAIČIŲ 
STIPENDIJŲ FONDO Komi
sija paskyrė $1. 000 stipen
diją Sofijai Žutautai - 
t e i iŠ Brazilijos, studi - 
juojančiai Chicagoje ir 
$1. 000, - Liutaurui K a z a- 
k e vi č i u i, studijuojan
čiam Liuveno Universitete 
Belgijoje,

AUŠRCKŲ SUVAŽIAVIME

Š. m. gegužės 31-birželio
1 d. d. Toronte vykęs Kauno 
"Aušros" Mergaičių ir Ber
niukų gimnazijų auklėtinių 
suvažiavimas buvo labai 
sėkmingas, nes atvyko a-
pie 200 buvusių aušrokių-kų 
ir iš tolimųjų vietovių- 
San Francisco, Floridos, shingtono lietuvių ir "Ame- 
Philadelphijos, Detroito,Chi-rikos Balso" vardu- Povilas 
cagos, Cleveland© ir kt. Labanauskas, čikaglečių vai*- 

Suvažiavimo proga buvo du- Algirdas Visockis.
suorganizuotos dvi įdomios Iškilusis mūsų muzikas 
parodos: aušrokų nuotraukų prof. Andrius Kuprevičius
ir dailės darbų. Dalyvavo 
daihAld. Labokienė, E. Gra
bauskienė- Strazdaitė, Va
lentina Balsienė -Dargytė, 
Jadvyga F Dobkevičiūtė 
- Paukštienė, Vyt. Kasiulis, 
Viktoras Petravičius, Povi
las Osmolskis.

Gerai sutvarkyta gausių 
nuotraukų paroda su pridė
tais sveikinimais, vienas jų 
ypatingai mielas, nes atėjęs 

-iš Lietuvos.
Vienintelė į šį suvažiavi - 

mą atvykusi buvusi mokyto- 
ja-dr. Mariją Ramūnienė bu-

APIE KAUNĄ
Kada Kaunas įkurtas, tikrą žinią nėra. Kai. kurie 

istorikai tvirtina, kad' Kauną įkūrė Palemono sūnus Ku-

vo pagerbta scenoje Akade
mijos metu.

Kitas.žymus svečias, taip 
pat buvęs aušrokas-tai VLI- 
Ko p-kas dr. K. Bobelis, pa
sakęs trumpą sveikinimo 

)

žodį. Dr. Vytautas Dargi s 
pasveikino ALTb vardu. Wa- 

pagrojo geru įsijautimu sa
vo mėgstamą Šopeną. Lialė 
Pocienė padeklamavo gerai 
parinktą J. Aisčio eilėraš - 
tį, baigiamąjį žodį pasakė 
Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė.

Akademija baigta Tautos 
Himnu.

Išvakarėse buvęs smagus 
pokylis, gera muzika ir su
sidariusi Šilta nuotaika vi
sus jungė į bendrą šeimą, o 
Akademija priminė, kaip ta 
šeima yra nesuardoma.

Torontiečiai ąušrokai pa
sirodė puikūs organizatoriai*



SVEIKINIMAS

VALDYBA, REDAKCIJA ir DARBUOTOJAI

7.75

kitų darbų. Neseniai atsikė-* 
lęs J St. Petersburgą Aleksas 
Vaškelis buvo pakvies
tas pakalbėti apie mūsų dldį-

• Dr. Kazys Ė RINGIS iš Chi 
cagos buvo atvykęs Hamil- 
tonan, kur aplankė savo se 
nūs draugus.

REMKITE 
AUGLĮ.

Už aukotą sumą bus iš
duodami mokesčių pakvita 
vimai.

Kurie dar neatsiliepėte, 
prašome ko greičiau prisi
dėti prie šio Vajaus, skam
binant I. KLIČIENEI -331 - 
5590, G. VAZALINSKUI-739- 
7251 arba tiesioginiai Įde - 
dant J LITO sąskaitą Nr 
3742.

Birželi, birželi”.
Antroje programos dalyje 

Žibintas" 
nariai su jaunuoju savo atža-

• Elena ZILVITIENE, banko 
direktorė iškeliama toms pa
čioms pareigoms Į Grimsby 
miestą.

Šiemet Hąmiltone ji buvo 
išrinkta moterų profesiona
lių klubo "Zonta" pirmininke. 
Prieš metus buvo pasiųsta 
atstovauti šią organizaciją 
Australijoje.

REMKITE "BALTIJĄ", 
SAVO PRIE -

V. P.

po $100, - G. ir Pr. Mont - 
vilos, S. tr V. Piečaičiai, E. 
Jasiukevičienė, A. ir P. Dre- 
Šeriai, R. Rudinskienė, Jonas 
Lukoševičius, B. Nagienė, I. 
ir A. Kilčiai, J. Šipelienė, 
D. Lukoševičius, V. ir. A . 
Patašinskai, Vytas Kudžma, 
S. Geležiūnas, L. Bulotienė , 
dr. V. Bulotaitė-Terrault, G. 
Bulota, B. Bulota, S. Bulota 
ir R. Bulota.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125

pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta- 
r. — 1 vai. p.p.; penktadieniais — nuo 
Šeštadieniais — nuo 9 vai. r. — 12 v.r. 

uždaryta.

J. KUBILIAUS 80-toįd
Is kairės: dr. J. MALIŠKA, 

tėv. J. KUBILIUS ir 
Nuotr. A. Kalvaičio 

mą, pradėdamas tradiciniu 
"Širdis dar žydi, dar jauna". 
Po penkių dainų, publikai 

bisui pri
dėjo "Subatvakario dainą".

Aug. M y 1 ė jiems padė
kojo ir už gražų dainavimą 
ir už sutikimą pavaduoti ne
galėjusį atvykti LN Dainos 
Vienetą iš Toronto.

(nukelta į 8 psl............)

• Naujoji KLB Hamiltono A- 
pylinkės. Valdyba pasiskirstė 
pareigomis:
i pirmininkas - Bernardas 
MEČYS, vice^-kas - Kazys 
DEKSNYS, sekretorė - Genė 
KAIRIENĖ, ižd. - Antanas 
LIAUKUS, ižd. padėjėjas- 
Tomas KOCHANKA, jauni - 
mo reikalų vad. - Angelė 
KRIVINSKAITĖ ir parengi
mų vad. - Albinas LUKAS.

Valdyba išrinkta aklama
cijos būdu.

1987 m. bus minima krikš- 
čįpnybės Lietuvoje 600 metų 
sukaktis 
laisvojo 
VHI-toji 
Šventė.

Rašytoją ir visuomenininke MARIJĄ AUKŠTAITĘ 
buvusių “Nepriklausomos Lietuvos” redaktorę 1942- 

1943 metais, jos 90—tojo gimtadienio proga nuo — 
širdžiai sveikina ir su pagarba prisimena —

SVEIKINIMAS
Mūsų mielai ir didžiai gerbiamai dėdienei 

MARIJAI AUKŠTAITEI , sulaukus garbingos 
90 metą amžiaus sukakties, linkime Dievo 
palaimos ir daug gerą dienų —

Genutė NAVIKĖNAITĖ-KUDZMIENĖ ir 
Rimas NAVIKĖNAS su šeimomis

ir 1988 m. - vyks 
pasaulio lietuvių
Tautinių Šokių

Vasara jau čia pat. Sto
vyklavimo metas artėja . 
Stovyklavietė reikalinga re
monto, nes stovyklautojų 
prasimato Šiemet gražus bū
rys.

Smagu pastebėti, kad vis 
daugiau tautiečių prisideda 
prie šio Vajaus. Išskirtinai 
norisi pažymėti, kad VISA 
Bulotų šeimarmotina, keturi 
sūnūs ir duktė paaukojo po 
$100.

Vajui aukojo:
$250, - K. L. B. Montrealio 

Apylinkė;
$200, - Tėvai Jėzuitai;

DARBO VALANDOS, 
dieniais — nuo 10 vai
10 vai. r. — 7 vai. v.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais

sėStahelienė savo žody
je pabrėžė tėvo reikšmę 
šeimoje ir supažindino su 
Tėvo Dienos kilme JAV-se . 
Sofija V a š k i e n ė paskai- j| rašytoją A. Baranauską

MILIJONUS DOLERIU 
IMAME UŽ:

nekiln. turto pa«k. 9.75 % 
asmenines paskui as 12.25 % 
■Nemokomos pilnos čekiu 
patarnavimas
Nemokama nariu gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 
Nemokama asm. paskolų 
drauda iki $25.000

Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosovuose namuose —

BULOTŲ ŠEIMA - BALTIJOS RĖMĖJA: vidury Liliane BULOTIENĖ 

ir jos vaikai: GILIUS, RYTIS, VERONIKA, BRUNO ir ALVYDAS- 
SILVAIN.

YPATINGOS JONINES 
MŪSŲ KOLONIJOJE
(tęsinys iš "NL"26 nr.) smarkiai plojant

Meninę Joninių programos 
dalį atliko Montrealio Vyrų 
Oktetas, vad. muz. Aleksand
rui Stankevičiui. 
Ypatingu pakilimu ir pažy
mėtinai geru susidainavimu 
Oktetas atliko savo progra -metodai tebėra tokie patys, 

■ | [>] 8 L®1 ■ (taip buvo prieš 45 metus. I
BMHhadklJhadhndB p r a n i n s k a s paskaitė

• Birželio 7 d. Klubo salėje pluoštą atsiminimų, užvar- 
buvo sušauktas Klubo narių dintą 
susirinkimas. Nutarta steig
ti Klubos Kultūrinę Sekciją, vaidintojų grupės
birželio 26 d. , nes Valdyba

e DLK ALGIRDO ŠAULIŲ 
KUOPA surengė tradicines 
Jonines Kaledonijos Zūklau- 
tojų- Medžiotojų Klubo sto
vyklavietėje. Ir šiemet buvo 
labai sėkmingai pravestos , 
susilaukė nemaža svečių iš 
Hamiltono ir apylinkių.

1986 metų JONINES ir Tėv 
GIMTADIENIO PAGERBIME 
A. MYLĖ , kun. Iz. SADAUSKAS 
kun. St. ŠILEIKA

AKTYVAI PER 24 
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.) ....... 5 %
santaupas........................ 6. %
kasd. palūkan. uz sant 5.5 % 
term, indėl ius 1 m. 
term, indėlius 3 m. 
reg. pensijų fondo . 
90 dienų indėlius .. 
( minimum $ 5.000) 
R eg. pen si jų 1 m.

VOJUS

Hamilton

floridą

Ottawa
GABI LIETUVAITĖ
STUDENTĖ

Eglė-Daiva PROCUTAITĖ, 
pradėjusi studijas prieš ke
lis metus Toronto Universi -

čių okupacijos metais Vil
niaus Universitete egzis
tavusį profesūros ir tarnau
tojų tarpe žydų gelbėtojų bū
relį ir jo šviesiausią asme
nybę Oną Šimaitę.

Bibliotekininkė Ona Si
te te, š. m. gegužės mėnesy 
baigė politinių mokslų studi
jas Ottawos Universitete . 
Eglei buvo suteiktas B. A. 
(Honours) laipsnis su aukš
čiausiu žymeniu - summa 
cum Įaudė. Studijuodama 
dvikalbiame Ottawos Uni-
versitete, paskutiniais me
tais ji buvo Politinių Mokslų 
Katedros dėstymo asistentė, 
o anksčiau kelių parlamen
tarų tyrimų asistentė.

Liepos pradžioje Eglė su 
savo tėvu Genium Procuta 

\ išvyko į Vilniaus Universi
tetą. Eglė į lituanistikos va
saros kursus, o G. Procuta 
rinkti medžiagos apie vokie-

maitė, kaip Sofija Binkienė 
ir dr. Elena Kutorgienė yra 
tik kelios iš kelių tūkstančių 
lietuvių moterų, kurios ri
zikavo savo ir artimųjų sau
gumu ir-gyvybėmis , gelbė - 
damos ir globodamos perse
kiojamus žydus. Pasaulio
žydija ir Izraelis yra pa - 
gerbęs ar pripažinęs vos 
kelis procentus žydus gelbė
jusių lietuvių. Net apie le- 
gendarinę, žydų gerbiamą O- 
ną Šimaitę, egzistuoja tik 
atsiminimų nuotrupos, ji ir 
jos nežinomos, žmogiškumo 
vedamos bendražygės lietu
vės moterys nusipelno < dau
giau, bent monografijos.

DMt i B4H.YJE14
SPECIALYBĖS,

• BATU TAISYMAS
9 DRABUŽIŲ PERSIUVIMA5
9 ADYMAS AUDIMU
9 MARŠKINIŲ SKALBIMAS
8 UŽUOLAIDŲ VALYMAS
8 SAUGOJIMAS (STORAGE';
8 ZOM^AS

495-90* AVENUE, LaSall*

7661 A CENTRALE, LaSall*

2955 ALLARD, VIII* Emard
766-2667

1986. VII. 10

dažnai užimta ūkiniais rei - lynu suvaidino nežinomo au- 
kalais ir nevisada turi pa- toriaus vaizdelį "Trėmimas?', 
kankamai laiko planuoti kul- Vaidino Tomas Didžbalis, 
tūrinius renginius ir nori į Linda Jurgėlaitė, Gintaras 
tą darbą Įtraukti daugiau Grabnickas, Sofija VaŠkie- 
žmonių. nė, Bronius Ginčiauskas,

} Vladas Račkauskas ir Pet- 
• Tragiškieji BIRŽELIO ras Vasiliauskas. Režisavo 
TRĖMIMAI, pradėję mūsų Algis Ulloinas, scenos ap- 
tautos holokaustą, buvo pa- švietimu rūpinosi Zigmas 
minėti birželio mėn. 14 die- Radvila. Dekoracijos- dail . 
ną. Klubo p-kas A. KARNIUS V. Vaitiekūno, rūbai- O. Ba - 
tarė trumpą įžanginį žodį , zėnienės. Susirinkusieji šil - 
vėliavas įnešė Romo Kalan- tai priėmė vaidintojus, o 
tos Šaulių Kuopa, Palangos Klubo Valdyba padėkojo vi- 
Jūrų Šaulių Kuopa ir Lietu- siems, prisėdėjusiems prie 
vos Vyčių Kuopa. ■ minėjimo pasisekimo.

Po kun. V. Zakaro invoka-
cijos paskaitą skaitė inž. • TĖVO DIENA buvo pa- 
Jurgis Mikaila, primin- minėta birželio 15 d., sek
damas, kad keršto ir puolimo madieninių pietų metu. Sta-

DRESHER INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r, r7 v. v. , ieStadieniais 9 v. r, r 12 v. p. p.

Narys of "Better Business" Būro

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-INSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P IA5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais kelioniy reikalais 
b*t kur pasaulyje skambinti:

T.I. 333-3331 

tė Vaižganto "Aleksiuko Tė
velį".

Pietų dalyviai tėvų gar
bei dar padainavb keletą 
liaudies dainų.
• BIRŽELIO mėn. 18 d. Klu
bas buvo surengęs poeto 
vysk. Antano BARANAUSKO 
minėjimą, P-kas A. Karnius 
atidaręs renginį, priminė, 
kad minėjimas buvo atkeltas 
iš pernai metų dėl gausybės

Paskaita buvo rūpestingai 
paruošta, įpinta daug A. Ba
ranausko kūrybos, apibūdin
tos sąlygos,kuriose augo ir 
brendo autorius.

Po minėjimo, ant stalų 
buvo išdėstyti leidiniai apie 
A. Baranauską ir jo raštai .

Apie Šimtinė susirinkusių 
dar ilgai dalinosi įspūdžiais 
prie kavutės.

RICHARD
ROOFER------ COU VREUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja* 
Darba atlieka sąžiningai i r prieinamomi s kainomis.
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite : 364-1470



Penktadieniais

Sekmadieniai s

Įvairūs gėrimai

Nuoširdžiai dėkojame! "NL

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS I

M. CUSSON R. GENDRON VAISTINE

MEM4£*

481-6608

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

JONAS & CČTČ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

L.K. MINDAUGO SAULIŲ KUOPA

RUGPJŪČIO 3 d. SEKMADIENI 
4.

KVIEČIA Į TRADICINĘ ŠAULIŲ

RESTORANAS
KOSUHS

1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

1 12:00-8:00 
10:00-6:00 

10:30-12:30

• BULOTAI, Vilija ir Rytis 
susilaukė dukrelės Sofijos .

• J. BIT NERIS, atsilankęs į 
"Nepriklausomos Lietuvos" 
Redakciją, "NL" Namų Re - 
monto Vajui Įteikė $50, -au -

'• SUSITUOKĖ Sv. Kazimiero 
bažnyčioje NORKELIŪNAI - 
TĖ Julija ir Morris HANU - 
SIAK.
• KAS TURI "NEPRIKLAU
SOMOS LIETUVOS" komp - 
lėktų ar ir pavienių nume
rių nuo 1941- 1950-jų metų - 
prašome perleisti juos "Ne
priklausomos Lietuvos”Val- 
dybai. Jie bus perduoti Ar - 
chyvui Kanadoje. Būsime la
bai dėkingi už greitą atsilie
pimą. "NL"

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, 
Montreal , P.Q. TEL: 931-4024

DOSNUS LIEPOS MENUO'.
• Kristinai (Bendžiūtei) ir 
Daniui MAKAUSKAMS gimė 
dvynukės - naujausios mūsų 
bendruomenės narės- Svei
kiname .

• MICKAI, Teresė ir Anta
nas susilaukė pirmagimio 
sūnaus Antanuko.

Sveikiname visus

S T V U I W B 5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

Montreal, P.O. H3W 1X5

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI. STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

(..........atkelta iš 7 psl.)
YPATINGOS JONINĖS 
MUSU KOLONIJOJE

Dr. A. S. POPIERAITIS
B.A. M.D. C.M. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

DĖMESIO: 
"NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA" ATOSTOGAUS 2 SA - 
VAITE S nuo LIEPOS 14 d.

J ■ * '
Tad šis numeris yra pasku
tinis liepos mėnesiui.

RUGPJŪČIO pabaigoje bus 
paimta kita dalis atostogų.

RAŠTINĖ PRIIMS KORES
PONDENCIJĄ VISĄ LAIKĄ. 
Lauksime kelionių Įspūdžių 
aprašymų, stovyklinio gyve
nimo epizodų, prenumeratų , 
nuotraukų ir ,kt.

VISIEMS skaitytojams, 
bendradarbiams ir rėmė
jams linkime malonių, sau
gių, Įdomių atostogų. "NL"

DABARTINIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE

Savininkas : JOHN OSKOWICZ
3351 Belair St., Montreal, Que., H2A 2A5 

Telefonas : 721-9496

Komercinio, privataus turto, automobiliu 
atsakomybės, gyvybės draudimas

A a e n «

• ŽEMAITAITIS Vincas, ap
simokėjęs Rėmėjo prenume
ratą, pridėjo $25, - "NL " 
Namų remontui.

Nuoširdus Ačiū! "NL" 
o M. GRINKUS padovanojo 
"NL" keletą gerų kėdžių. Dė
kojame jam ir jau teko pa
sinaudoti jomis, susirinkus, 
didesniam būriui žmonių Į 
Redakcijos patalpas, išlei - 
džiant J. Paškevičių Į Toron-

MONTREALIO 
LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

147S DE SĖVE St. MONTREAL, Que. H4E 2A8

Kailių Siuvėjas 
767-6183 dabar pakeistas į : 288-9646 MONTREAL ENTERPRISES Rų’4 

draudimo agentūra
6695 — 35th Avenue, Montreal HI T- 3 A6 

TtL. 727-3120Homy 376 -3781

ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , P.Q. 

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė "Smoked meat’’ specialistė

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Specialybė - “BROCHETTERIE” -
Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė

Dr Philip Stulginskį
D. D. S.

Danti^ gydytojas - chirurgas
•606 Centravo, coin comw 45e ava. 

avit* SOS. 364-4664 

Tel: 364-4658

Dr. J. MALISKA 
d. d. s;

DANTŲ GYDYTOJ AS-CHIRURGAS 
1440 St. Catherine St. W. 
Suite 600,. Montreal. P.Q.

Tel. Bus.: 866-8235
Namu : 761-4675

Atidaryto kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v. 
Šeštadieniais : nuo 9 vai . r. iki 9:30 vai. vak. 

Sekmadieniais : nuo 10 vd. r iki 9:30 vaL vak 
GREITAS , ■ NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

7635 Central St. Ville La Salle, P.O. H8P 1L2 
Tel.: 366-9742 ir 365-0505

DUODAME VISUS BANKINIUS 
PATARNAVIMUS

AKTYVAS VIRŠ $ 17,000,000. REZERVAS $ 600,000.

e Didelis pasirinkimas Kat*viL»alt«L
• vasaros laiku saugojimas (storage)
• Taisau ir remodeliuoju 
o Siuvu ir parduodu

suite 500A Tel: 288-8646

Automobilių nuoma 
Naujų ir vartotų 

pasirinkimas 
Pardavimas ir 
Aptarnavimas

NOTARAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
SUITE 2039, SUN LIFE BUILDING

1155 , rue METCALFE, Montreal, Que., H3B 2V6
Tel. (514) - 871-1430

PETRAS ADA MON IS
C. I. B.

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽES 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS “LITAS” bus uždarytas.

Priėmimą salė 2—me aukšte, talpina apie 120 asmenų, 
tinkama banketdms, vedyboms ir kitiems susibūrimams.

6201 Bannantyne, Verdun
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

4:00-8:00 -------- ;—

2:00-6:00 -------- —
---------------- 10:30-12:30

Teresė Keršytė—Mickienė s.m. liepos 2 d. susilaukė sūnelio , 
liepos 1 d. — dukrelės. Abi motinos buvo nuvežtos j Royal Victo 
“Aušros Vartų” chore.

Visą renginį nufilmavo J.
R i m e i k i s.

Loterijos laimikius ir 
pyragus sunešė broliai ir 
sesės šauliai, o sukaktuvi - 
nĮ. tortą parūpino L. K. MIN
DAUGO Kuopa.

Buvo ir svečių iŠ toliau : 
J. Meškauskas - iš Australi
jos, Feliksas Gečius iš Flo
ridos, Onutė Selenienė iš 
Detroito ir vienas montrea- 
lietis latvis, prisidėjęs prie 
pagerbimo - Janis Vilnis.

Svečiai ilgai užsibuvo,ir 
dar pasiliko artimesniųjų ir 
rengėjų grupelė kartu su 
Tėv. J. Kubilium berželių ir 
gėlių apsupti. Dal .

o Vilija Malciutė— Bulotienė 
>ria ligoninę, abi dainuoja 

Nuotr. A. Mickaus.

• SUSITUOKĖ Erikas SIMO
NE LIS ir Mary MUŠTE LLO 
Notre Dame Katedroje.

Į vestuves buvo atvykę gi
minės iš tolimesnių vietovių: 
Alf. Šimonėlis iš Santa Mo
nica, Cal., Petras Šimonėlis 
su žmona, Silvija Kilkuvienė 
su vyru iš Chicagos, Eriko 
broli ai-Kenneth su žmona iš 
Albertos ir Robertas su 
žmona iš Ontario prov.

Medaus mėnesiui jaunieji 
išvyko Į Havajus.

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

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIECAITIS

D.N. BALTRUKONIS 
1MMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1
Tel. Business: 273-9181 • Residence: 737-0844.

GEGUŽINĘ
kuri Šiais metais ruošiama 

ST. IR G. RIMEIKIU VASARVIETĖJE **
RIGAUD BAY , Celine St. ( Žiūrėk plana apačioje)

5987 Verdun Ave., Verdun, P.Q. H4H 1M6 
Tel.: (514) 768-2551

Tel. 766-5827; 766-5830 I
SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT BLVD. Ir 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

KASOS VALANDOS
1475 DE SĖVE 3907 A ROSEMONT Šv.KAZIMIERO PAR

Pirm. Ante. Tree. 9:00 — 3:00 —--------------
Ketvirtadieniais

• GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
3007 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. H1X 1L7

SU Įdomumu laukėme su
kaktuvininko Tėv. Jono Ku
ta i 1 i a u s žodžio. Gal to
kia proga nelengva kalbėti. 
Tačiau jo iškalbingumas ir 
jumoras ir ŠĮ kartą jo nepa
liko, o ir atvykusiųjų pa - 
gerbti jaučiamas nuoširdų - 
mas pridavė sparnus. Kai - 
bėjo pasidalindamas kai ku
riais savo gyvenimo epizo
dais. Padėkojo visiems at - 
vykusioms čia, visiems da
lyvavusiems mišiose ir y- 
patingai gražiai giedoju
siems choristams, sol. Gi
nai Čapkauskienei, Mme M. 
Roch, kuri . akorhponavo ir 
atvyko į pagerbimą, sol. A. 
Kebliui, Vyrų Oktetui bei 
rengėjams - L. K. MINDAU
GO Šaulių Kuopai ir jos 
p-kui Augustinui Mylei. Taip 
pat Juozui Šiaučiuliui, pa
ruošusiam biografijos apy
braižas ir jį sveikinusiems.

Sukaktuvininkas palaimino 
stalą ir susirinkusieji stip
rinosi šaulių St. ir G. R i- 
m e i k i ų paruoštais ska - 
niais užkandžiais.

Šeimininkams talkininka
vo uolios šaulės veteranės: 
M.Grinkienė, M. Kas
peravičienė. Stalų tar
nybą, vadovaujant O. M y - 
lienei, atliko M. Ši au - 
čiulienė.P.Snapkaus- 
kienė,L.Sušinskienė, 
p.Tanona.R.Rimei - 
kytė.

Gėles parūpino M.Kas''- 
peravičienė,M.Šiau - 
čiulienė irN.Grinkie- 
nė , berželius- A. Čepulis 
ir A. Žiūkas.

Loteriją pravedė V.Su- 
šinskas ir R. Žiukienė.

Baro tarnybą, atliko A. Če
pulis ir Vyt. Barauska s .
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