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Izraelio kariai Jeruzalės senamiestyje

Bennett liko prie vairo

SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Protestantai šio principo bijo , 
nes jų prieauglis yra žymiai 
menkesnis už skurdesniųjų ka
talikų. Jų kalkuliacija, jei taip 
bus balsuojama,už keliasdešimt 
metų krašto valdžią galį perim 
ti katalikai.Už lygias teises ka
talikam Šiaurės Airijoje kovo
ja, kaip tiktai šiuo metu lanky
dama JAV - es, parlamento at
stovė,22 metų mergina, Berna
dette Devlin.

imiais atstovais. Įdomu pastebė- 
t i ,kad šiuose rinkimuose kandi
datavo už Social Credit partiją 
lietuvių kilmės Annis Stukus , 
erai žinomas žurnalistas ir 

amerikietiškojo futbolo žaidė
jas, treneris ir populiarintojas 
Kanadoje. Deja, "the tall blond 
Lithuanian" (kaip jį dažnai va
dina jo kolegos reporteriai 
spaudoje) pralaimėjo . North 
Vancouver - Seymour rinkimi
nėje apylinkėje.

Nors didelė dalis tikrų ir ne
tikrų taikos apaštalų Šiaurės 
Amerikos kontinente ir Įeituose 
pasaulio kraštuose daug ir gar
siai kalba apie karų baisybes, o 
nemaža jų ir vis bado pirštais 
į JAV-es, kaip į didžiausią ir 
nuožmiausią militarinę galybę , 
beveiknei vienas iš jų nepaste
bi arba nenori pastebėti Arti
muosiuose Rytuose vykstančios 
neatlaidžios ir tikrai žiaurios 
kovos tarp Arabų kraštų ir Iz
raelio. Iš tiesų, tenai karas, po 

U nelaimingojo septynių dienų ka
ro (arabams.), dar vis nėra pa
sibaigęs. Diena po dienos mus 
pasiekia žinios apie vienos ir 
kitos pusės "atsiskaitymus", 
kurių metu žūva žmonės, sunai
kinamos gyvenvietės, sužaloja
mi gyvybiniai svarbūs įrengi
mai. Izraelio pilotai, nors ir 
skraidydami techniškai netobu- 
lesniais lėktuvais, kol kas vieš - 

2 patauja erdvėse ir neturi jokio 
vargo susitvarkyti su MIGais , 
kurių arabai dar vis nėra pa
kankamai išmokę apvaldyti. 
Kaip lengvai iš panašių "akis už( 
akį atsiskaitymų"gali kilti rim
tas ginkluotas konfliktas, į kurį 
gali būti net nenorom įtrauktos 
ir didžiosios galybės, rodo pa
skutinis incidentas Jeruzalėje. 
Australas Micheal Dennis Wil
liam Rohan, 28 metų protestan
tas, atvykęs Izraelin studijuoti 

> hebrajų kalbos (vertėsi gi avių 
kirpimu viename kibutze) ir ro
dęs didelių simpatijų žydų reli
gijai, padegė Al Aspa mečetę , 
musulmonų labiausiai garbintą 
dievnamį.Kaip tvirtina Izraelio 
šaltiniai,jis tai padaręs todėl,

kad toji mečetė pastatyta kaip 
tik toje vietoje, kur stovėju
si senoji žydų Kalno maldykla 
ir kad, jo manymu, Mesijas ne
galėsiąs ateiti tol, kol tos šven
tyklos nebūsią galima atstatyti . 
Kiek tiesos yra tuose aiškini
muos e-tik jų autoriai težino,bet 
faktas,kad arabai visa tai vadi
na klastingu žydų melu ir visą 
kaltę už šios šventyklos sudegi
nimą sumeta Izraeliui.Kalbama 
apie šventąjį karą prieš žydus . 
Kaire susirinko visų arabų 
kraštų vadai ir vieną iš nedau
gelio kartų pasirodė vieningi. 
Buvo pasiūlyta apjungti visų 
arabų kraštų ginkluotąsias pa
jėgas po viena vadovybe ir nu
traukti naftos tiekimą visiems 
kraštams, kurie padeda Izrae- 
liui.Taigi,ir JAV-ėm. Dar dau
giau alyvos į neapykantos laužą 
įpylė Irakas,sušaudydamas še
šis ir pakardamas devynis šni
pus.Du iš jų, pasirodo, buvo žy
dų tautybės.Izraelis dėlei to pa
kėlė balsą ir žada dėl žydų ma
žumų teroro arabų valstybėse 
kreiptis į Jungtines Tautas..

Šiaurės Airijoje kol kas ra
mu. Vienas kitas šūvis dar 
drumsčia tylą, bet britai sten
giasi visokiais būdais privers
ti šovinistiškai nusiteikusią 
protestantų daugumą įtikinti, 
kad būtina katalikams duoti ly
gias balsavimo teises (šiuo me
tu ten balsuojama pagal turto ir 
žemvaldystės principą, nes be
veik visas turtas ir žemė yra 
protestantų rankose), laikantis 
vienintelio teisingo principo- 
vienas žmogus, vienas balsas

Britų Kolumbijos provinci
niuose rinkimuose labai užti
krintai laimėjo valdančioji So
cial Credit partija. Premjero 
W.A.C. Bennett žodžiais tariant 
"Britų Kolumbijos žmonės iš
gelbėjo Kanadą nuo socializmo 
Jo partija laimėjo dar šešis at
stovus (iš viso 39), o socialis
tinė NDPpralaimėjo penkis (vi
so liko 11) ir jų vadas Tom Ber
ger (kurį Bennett rinkiminėje 
kampanijoj tiesiai vadino mark
sistu) buvo vienas iš pralaimė
jusiųjų. Liberalai, tikėjęsi ge
ros šienapiūtės,pralaimėjo vie
ną ir liko provincijos parla
mente silpnutė atplaiša su pen

Netikėtumų gausa praeitą sa
kaitę pasižymėjo La Belle Pro
vince. Pirmiausia, iš liberalų 
partijos vado pareigų pasitrau
kė Jean Lesage, pirmasis pra
dėjęs šioje provincijoje tyliąją 
revoliuciją.Savo valdymo metu 
jis pasirodė gabus koordinato
rius ir sugebėjo sutelkti būrį 
pažymėtinai gabių ir jaunų po
litinių asmenybių. Išstūmė jį, 
atrodo, pati partija, ieškodama 
efektingesnio ir energingesnio 
vadovo artėjantiem rinkimam. 
Kalbama, kad į tą postą bus iš
rinktas federalinis ministeris 
Jean Marchand, kuris dieną 
prieš1 Lesa.ge alsistatydimmą 
pareiškė, jog sutiktų kandida
tuoti į Quebeco liberalų partijos 
vadus netrukus įvykstančioje 
partijos konvencijoje. Taikosi į 
tą postą ir buvęs teisingumo 
ministeris Claude Wagner. Ne
mažiau susidomėjimo sukėlė ir 
iškalbingojo Real Caouette pa
reiškimas, kad jo vadovaujami 
kreditistai dalyvausią provin
ciniuose rinkimuose su visai 
šviežia provincine partija. Net 
Quebeco dviejų pasaulinių karų 
veteranai nori rinkimuose daly
vauti savo partiją pavadinę(kaip 
iššaukimas į separatistinę Le- 
vespue Parti Quebecois) Parti 
Quebecois Canadien.

©dabartinė Quebeco vyriau
sybė pareiškė, kad svarstanti 
atidaryti lošimo namus (gamb
ling casino), nes tokiu būdu ga
lėsianti gerokai papildyti skan
dalingai tuštėjantį iždą.Finansų 
ministeris MarioBeaulieu tvir
tina, kad tai būsią legalu, nes 
federalinis įstatymas drau - 
džiantis tokios rūšies laimės 
žaidimus niekur neminįs "casi
no". Manoma, kad tokie namai 
gali būti atidaryti Man and H is 
World salose. Lošimo namai 
būtų administruojami - kontro
liuojami pačios vyriausybės .

KM

Arabu partizanai (fedayeen ) paraduoja Jordaneadegtoji mečete Jeruzalėje

kančios olimpijados, kuri įvyks 
1973 metais.

Jean Marchand

Sakoma, kad tuo tikslu jau pa
siųsta delegacija į Las Vegas 
susipažinti su šios rūšies už
darbiavimu,Kad pinigu provin
cija stokoja, matosi ir iš dar 
vieno fakto: iki šiol nei vienas 
provincinės vyriausybės minis
teris nesutikopripažinti.jogte- 
roristų bombos ir separatisti
nis erzelis atbaido investuoto
jus. Dabar net keli ministerial 
viešai tuo nusiskundė. O pran
cūzų lėktuvų firma Marcei Das - 
sault tuos pareiškimus sutirš
tino,pareikšdama,kad nebesta- 
tys numatytos 50 milijonų lėk
tų vi; fabriko netoli busimojo 
sprausminių lėktuvų aerodro
mo ties Ste. Scholastipue.

Ir pagaliau dar du perliukai 
iš nepamainomos švietimo mi- 
nisterio Cardinal skrybėlės. 
Metus užsitęsęs ginčas dėl ang
liškųjų mokyklų St. Leonard 
priemiestyje dar neišspręstas . 
Ministeris netnesutikęs telefo
nu kalbėtis su tos mokyklinės 
komisijos pirmininku. Vienas 
radijo komentatorius tvirtino 
(CFCF).kad Cardinal sekretorė 
šiam atsakiusi: "Jei nori ang
liškos mokyklos-važiuok į Ka
nadą. . . " Be to, Cardinal išlei
do įstatymą, kuriuo įsakoma 
prie visų mokyklos pastatų ir 
klasėse kabinti tik provincijos 
vėliavą. Jei kas norįs kabinti ir 
kanadietiškąją vėliavą,tai ji tu
rinti kabėti antroj vietoj.(O mes 
kažkodėl galvojame,kad Quebe- 
cas dar te bėra Kanados pro
vincijai )

Arčiau namų, Halifaxe pasi
baigė tautinė Kanados olimpia
da, kuri vyks kas ketvirti me
tai. Joje dalyvavo atletai iš visų 
dešimties provincijų. Daugiau
sia medalių gavo Ontario pro
vincija (51 auksinį, 24 sidabri
nius ir 29 bronzinius); po jos 
sekė Britų Kolumbija (36,43, 
21), Alberta (10,9į20), Quebec 
(9,14,17),šeimininkėNova Sco
tia (3,8,7) ir 1.1. Nei vieno me - 
dalio nelaimėjo tik Newfound - 
lando provincija. Generalinis 
gubernatorius Michener baig
minėse iškilmėse olimpijados 
vėliavą ateikė jaunam Ontario 
atletui, kad jis saugotų iki se

Gen. gubernatorius Michiner įteikia Kana
dos olimpiados vėliava, jaunam Ontario 
sportininkui.

Praeitos savaitės pradžioj 
vengrų kilmės Colman Loson- 
czy metė keletą gazolino bute
lių į Kanados ambasados patal
pas Vienoje. Kilusiame gaisre 
(kurį austrų spauda vadina di
džiausiu jų sostinėje po antrojo 
pasaulinio karo) sudegė du aus
trai ambasados tarnautojai ir 
buvo sužeisti 23 asmenys. Poli
cija atentatininką pavadino ma
niaku, bet pradėjus tikrinti 47 
metų padegėjo praeitį, paaiškė
jo,kad jis,gyvendamas Montre- 
alyje,turėjo labai glaudžius ry
šius su Quebeco separatistais 
ir buvo suimtas Šv. Jono Krikš
tytojo parado riaušių metu.

Colman Losonezy, Kanados ambasados 

Vienojo padegėjos
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NAUJIEMS MOKSLO METAMS 

PRASIDEDANT

Kiekvieną rudenį visuose 
kraštuose mokiniai renkasi vėl 
į mokyklas. Atsidaro durys nuo 
vaiku darželių iki universitetų 
ir klasėse bei auditorijose jau
nimas, praleidęs vasaros atos
togas, vėl atsiverčia knygas ir 
pradeda mokslą. Tasai moky
mosi ir mokinimoprocesas už - 
trunka ilgai ir dažnai neištęsi 
iki pabaigos. Kiekvienais me
tais švietimo ministerijos ir 
kitokios žinybos įveda naujų re
formų,pakeitimų patobulinimų, 
kad mokytojai ir mokiniai ga
lėtų įdomiau, greičiau ir leng
viau atlikti savo darbą. Vienos 
tų reformų įsigali ir lieka, ki
tos gi būna vėl pakeičiamos, o 
kartais ir visai atmetamos. Ne- 
kitaip darosi ir Kanadoje. Ne
turėdama centralizuojančios 
švietimo ministerijos Ottawoj, 
nes švietimas yra tvarkomas 
autonomiškai kiekvienos pro- 
vincijos .Kanada turi tikrai įvai
riaspalvę mokyklinę sistemą. 
Ateiviam tenka dažnai susidur
ti su įvairiais sunkumais ir ne
noromis tėvai pradeda lyginti 
europietiškas sąlygas sudabar- 
tinėmis. Netrūksta kritikos ir 
dažnai karčių žodžių. Nevienas 
esame girdėję tariant, kad jei 
mažytė neturtinga Lietuva prieš 
dvidešimt su viršum metų su
gebėjo savo švietimą pavyzdin
gai sutvarkyti, neapkraudama 
tėvų finansiškai nepakeliama 
našta,kodėl tokie turtingi kraš
tai, kaip Kanada ir JAV-ės ne
galinčios to pat padaryti? Iš 
tiesų, nesant pasiturinčių, šia
me krašte vaikus išleisti moks - 
lan, ypač baigti universitetus , 
nėra lengva.Dažnai šeimai ten - 
ka be galo susispausti, kol sū
nus^ ar duktė įsigyja mokslinį 
lai^J&nį, nes be jo kaskart sun
kiau darosi rasti gerai apmoka
mą darbą ar tarnybą. Daugia
vaikėms šeimoms toji našta da
rosi nepakeliama.Reikta tačiau 
pasakyti, kad per pastaruosius 
dvidešimt metų visos provinci- 
jos-vienos stipriau, kitos silp- 
niau-yra švietimo srityje gero
kai pažengusios į priekį. Ga
biems mokiniams, jei jie turi 
pakankamą ištvermę ir noro, 
išsimokslinti nebėra sunku. Iš 
kitos pusės, reikia taip pat pa- 
sakyti,kad ateiviai visom išga
lėm stengiasi savo vaikus leis

IR GERAI, IR BLOGAI... 
(laiškai mums)

Ginai Oželienei mirus Lietuvoje, 
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ti į aukštuosius mokslus. Sta
tistikos rodo, kad daug didesnis 
nuošimtis ateivių vaiki; lanko ir 
baigia universitetus,negu vie
tinių. Taip pat daug didesnis 
nuošimtis ateivių vaiki; randasi 
pirmaujančių studentų sąrašuo
se. Visa tai, be abejo, yra labai 
teigiami reiškiniai.Mokslo ver
tės niekas nėra taip skaudžiai 
ant savo kailio patyręs, kaip iš
eivis.Supi antama tad,kad dau - 
gelis ateivių vaiki; studijuoja 
vadinamus praktiškus mokslus , 
nes tūkstančiai humanitarų ar
ba kitų specifiškai nuo kalbos 
priklausančių profesionalų ir 
šiandien dar tebedirba ne savo 
darbą fabrikuose ir įvairiose 
įmonėse. Čia priežastis taip 
pat, kad taip nedaug kas lanko 
lituanistines studijas keliuose, 
jas turinčiuose universitetuose. 
Patriotizmas ir pinigas juk ne 
tik šioje srityje susikerta ir ne 
tiktai lituanistika pralaimi pi
nigui. Visa tai suprantama, jei 
ir nevisai pateisinama. Sunku 
reikalauti idealizmo šiame kon
tinente, kur idealistai laikomi, 
mažų mažiausiai, kvailais nai
vėliais.Kova prieš materializ
mą, kurią šiandien gal tik visų 
pajuokiami barzdoti jaunuoliai 
veda, turi gimti kiekvieno indi
vido sąmonėje, bet ji negali bū
ti skelbiama dekretais. Indivi
dualizmas .troškimas būti pačiu 
savimi, kol kas čia randa maža 
apaštalų net mokytojų tarpe.Di
delė dauguma universiteto dės
tytojų yra taip pat skelbėjai tik
tai vienos masinės ekonominės 
doktrinos (kapitalizmo) pakei
timo kita masine ir ekonomine 
doktrina(įvairios spalvos mark
sizmu arba miglota New Left 
utopija).Visa tai pasitiks mūsų 
vaikus mokykloje. Jie turės su
siformuoti netiktai savo tautinę 
sąmonę, bet ir žmogiškąjį pa
saulėvaizdį.Lietuviškosios šeš
tadieninės mokyklos, o ypač jų 
tėvai,turėtų tame komplikuota
me procese atlikti savo užduotį. 
Šalia paprasto savo kalbos mo
kėjimo,kuris būtinas norinčiam 
išlikti savo bendruomenėj, rei
kės jauniesiems tvirto nugar
kaulio ir gilios savisąmonės , 
nes tiktai tada jie išliks mums 
ir įstengs tapti respektuojamais 
šio krašto piliečiais.

ir didvyriškai, bet, atrodo, kad 
A. Šukys bus pamiršęs vieną 
didžiausių istorijų, kur pasiau
kojęs patarė gynėjui įsidėti sa
vo ginklą į makštį. Mat pasiau
kojimo esmė ten yra visai kito - 
kia, negu kad turi galvoje p. A . 
Šukys.

Maironis yra savo laiku gra
žiai išsireiškęs,sakydamas,kac 
į garbę einame per skausmus . 
Jis nepasakė, kad einama su 
aukso maišu antnugaros. Nenu
rodė, kad tas maišas turi būti 
vežamas paskutinės mados au
tomobiliu.

Tiesa yra ta, kad garbės ne
galima įsigyti ją nuėmus nuo 
kitų. Nei vienas dar neturime 
monopolio teisės pasverti kito 
lietuvio patriotizmą.

Kalbant tiesą, nėra niekam 
jokio reikalo slėptis nei už me
dalių, nei už garbingų pavadini
mų, nes tiesa visad palieka tie
sa,gi kalbant netiesą-neįmano- 
ma nei už kalno pasislėpti.

Be dolerio šiuose kraštuose 
nieko geresnio negalima įsigy
ti, gražių planų negalima įgy
vendinti. Tai yra tikra tiesa. 
Tačiau jei dolerių medžiojimas 
atsieina daug kartų brangesnėm 
moralės ir lietuvybės verty
bėm, jei atsieina gražiai vei
kiančios nedidelės bendruome
nės ramybės ir rimties neteki - 
mu-tada ar negeriau ir apie to- 
kiąveiklą ir apie tokius "pasi
aukojusius" patylėti?

Niagaros pusiasalyje gyvena 
lietuvių tautos dalis.Kad ir ma
ža,bet tautos dalis.Per eilę me
tų čia tiekbuvo "pasiaukojusio" 
užsibovita, kad ta tautos dalis 
ėmė rimtai sumažėti ir mažėja 
dar daugiau.

Vietoje to,kad A. Šukys ateitų 
ir gelbėtų padėtį,pade tų tai tau
tos dalytei atsigauti, jis ją dar 
labiau dalo.

Taip galvoj ant, neužilgo St. 
Catharinėje beliks tik vienas 
geras lietuvis, narsus kūrėjas- 
savanoris A. Šukys. Gal dar jo 
"pasiaukojusieji", bet’ tas jau. 
pareis,žinoma.nųo tą,kiek ilgai 
jie bus pasiaukoję ir kiek daug.

VAIVA 
St. Catharines, Ont.

DĖL "LITHUANIANS IN 
CANADA’’ 

GER B. R EDA KTOR1A U,
A.Povilainis "NL" rugpiūčio 

pradžioje savo pastabose pyks
ta dėl knygos turinio ir "berei
kalingo" visuomenės pinigų iš
metimo.

Kad nebūtų klaidinama liet, 
visuomenė pareiškiu sekantį:

"Lithuanians in Canada" kny
gos spausdinimo ir kt. išlaidos 
buvo padengtos ją parduodant, 
ypač nelietuvių tarpe, todėl dėl 
jos jokia visuomenė nenukentė
jo. Priešingai-ji laimėjo ne tik 
finansiniai, bet ir propagandi
niai,populiarinant Kanados lie
tuvius. Pajamos ir išlaidos už 
"L. in Canada" susibalansavo 
(virš $ 12 000).

Likusios knygos bus parduq- 
tos pelno sąskaiton.

Dėl užmetimo, kad turinys 
silpnas, ture tų atsakyti, jei ver
ta, redaktoriai. Su pagarba

J. KARKA 
"L.in Canada" knygos platini
mo sekretorius 
Toronto, Qit.

Povil as Belai ši s

MIRĖ ŠAULYS PC

Š.m.liepos mėn. 23 d. Toron
te, staigiai, širdies priepuoliu, 
mirė VI. Putvio šaulių kuopos 
šaulys P.Belaišis, sulaukęs vos 
46 metų amžiaus. Palaidotas 
per šv. Jono Kr. parapijos baž
nyčią, šv. Jono lietuvių kapinė
se.

Povilas Belaišis buvo gimęs 
1923 m.kovo mėn.20d. Šilagalio 
km.Panevėžio aps., susipratu
si© lietuvio ūkininko šeimoje. 
Jaunas įstojo į Šilagalio šaulių 
būrį, kuriame išbuvo iki jo lik
vidavimo, raudoniesiems oku
pantams užėjus.

Kaip šaulys - partizanas, ak
tyviai dalyvavo 1941 m. sukili
me. Antru kartu bolševikams 
artėjant prie tėviškės,pasitrau
kė Žemaitijon ir tenai įsijungė 
į organizuojamą Pirmą Žemai
čių pulką. Aktyviai dalyvavo 
kautynėse prieš bolševikus ir 
vėliau pasitraukė į Vokietiją. 
Buvo įjungtas į darbo batalioną , 
kasė apkasus Lenkijos fronte ir 
kitur. Karo pabaiga užklupo jį 
Austrijoje, kur pateko ameri
kiečių belaisvėn. Iš belaisvės 
išėjęs,kurį laiką gyveno Vokie
tijoje, buvo išvykęs į Belgijos 
anglių kasyklas, vėliau vėl Vo
kietijoje.1948 m.atvyko į Kana
dą, dirbo aukso, nikelio ir ura- 
nijaus kasyklose. 1958 m. Vini- 
pege, su Monika Garionyte su
kūrė lietuvišką šeimą. 1961 m . 
apsigyveno Toronte, įsigyjo 
elektriko specialybę ir dirbo 
prie įvairių statybų.

Toronte įstojo į VI. Putvio 
šaulių kuopą, buvo pavyzdingai 
pareigingas, geras šaulys. 1968 
m.Vasario 16 dienos proga bu
vo apdovanotas specialiu pažy
mėjimu.

Jam mirus, laidotuvių namuo
se ir bažnyčioje prie velionies 
tautine vėliava apdengto karsto 
visą laiką uniformuoti kuopos 
šauliai stovėjo garbės sargy
boje. Gedulingas pamaldas ir 
gražų atsisveikinimo pamoks
lą pasakė kuopos garbės šaulys 
klebonas kun. P. Ažubalis. Pa
maldų metu vargonavo ir solo 
giedojo jo jaunystės draugas 
solistas V. Verikaitis.

VILAS BELAIŠIS

Velionis,būdamas gero būdo , 
turėjo nemažai draugų,todėl bu
vo šaulių ir tautiečių gausiai 
lankomas laidotuvių namuose ir 
bažnyčioje. Ilgos automobilių 
vilkstinės buvo palydėtas į lie
tuvių kapines.

Kapuose St. Jokūbaitis, Kana
dos šaulių rinktinės ir VI. Put
vio š.kuopos valdybų pirm. , pa
sakė jautrų atsisveikinimo žo- 
di-v

Šaulį ai, tautos himną giedant, 
kariniu saliutu atidavė pasku
tinę pagarbą.; amžinybę išėju
siam broliui. Velionies našlei 
buvo įteikta tautinė vėliava.

Liko giliai liūdinti žmona ir 
keturi mažamečiai našlaičiai, 
giminės ir artimieji tėvynėje ir 
praretėjusi šaulių kuopa.

Tebūnie tau lengva, kad ir 
svetima, bet svetinga Kanados 

aJižemė.Gaila,kad negalėjai atsi
gulti amžinam poilsiui savo tė
vų žemėje, kurią taip tyrai my
lėjai ir dėl jos nekartą auka-
vais. š. P. GULBINAS

TORONTO VL. PUTVIO ŠAULIU 
KUOPOS GEGUŽINĖ

Rugpiūčio 17, sekmadienį, po 
ilgesnės poilsio pertraukos, 
kuopa suruošė gegužinę-iškilą 
į "Sunshine Parc" p. Stankų ūkį 
netoli Hamiltono.

Nors ir lietingam orui esant, 
bet dalyvių prisirinko nemažai 
iš Toronto, Hamiltono ir kitur . 
Gausiai ir aktyviai dalyvavo Ha
miltono lietuvių medžiotojai su 
šeimomis ir svečiais.

Gražiai sutvarkytas p. Stankų 
ūkis tikrai maloniai patenkino 
visus dalyvius.

Senimas rado progos pasi
šnekėti su senais pažįstamais 
ir pasivaišinti prie valgiais ap
krautų stalų.

Šokių mėgėjai turėjo gerą 
progą pasišokti į lietuviškos 
muzikos taktą, kurią tvarkė p. 
A. Lajukas.

Jaunimas turėjo retos progos 
pasijodinėti mažais arkliukais , 
pasisupti supyklėse ir pasimau
dyti vandens baseine.

Šaudymo mėgėjai, yądovau- 
jant š. V. Keturakiui, gavo pro
gos gerai parungtiniauti.

Pažymėtina, kad šaudyme 
daugumoje vyravo jaunimas. 
Pirmą vietą iš laisvos padėties 
ir VI.Putvio š.kuopos prizą lai
mėjo Pr. Girdvainis sen. Trijų 
padėčių šaudyme 1 v. laimėjo 
Aug.Sičiūnas, 2 v. Alg. Girdvai
nis jr. ir 3-ją G. Daugėla.

Moterų grupėje 1 v. Jūratė 
Baranauskaitė, 2 v. p. Juškevi
čienė ir 3 v. L Navickienė. Šau
doma buvo 22 kalibro šautuvais.

St.Jokūbaitis, VI. Putvio vai. 
pirm., visiems sus i rinkus iems 
pristatė atvykusius svečius: 
estų veteranų atstovą p.B.Tral- 
lą, C. V. įgaliotinį Kanadai inž . 
J. Preikšaitį, lietuviško radijo 
valandėlės vedėją p. J. R. Sima
navičių,Hamiltono LLK Algirdo 
šaulių kuopos valdybos pirm. P. 
Kanopą. Buvo padėkota p. Stan- 
kams už maloųų priėmimą ir 
visiems tarnybą ėjusiems šau
liams: V.Keturakiui.P. Z. Joni
kams, E. Dambrauskienei, M. 
Jokubaitienei, p. Kanopienei, p . 
A. Lajukui ir kitiems kuo nors 
prisėdėjusiems prie sėkmingos 
gegužinės pravedimo. Pabaigo
je vyko loterijos traukimas .

Gražiausią fantą loterijai do
vanojo Hamiltono š. kuopos se
sės šaulės Sukaitienė ir Petke
vičienė-didelį tortą, paženklin
tą šaulio ženklu.

Vakare vėliavos nuleidimu 
baigėsi gražiai pavykusi gegu
žinė. š. P. G.

MONTREALIO L.K. MINDAUGO I 
ŠAULIU KUOPA

Liepos mėn. 19 -20 dienomis 
buvo suruošta kuopos išvyka j 
Pr.ir V.rikaičiųūkį "Pu. tuką" . 
išvykoje buvo aptarta kuopos 
scenos mėgėjų būrelio veikla , 
įvykus o "Sabatvakario" pasi
rodymų trūkumai ir tolimesnė 
scenos mėgėjų veikla.

Graži "Puntuko" aukštumos 
aplinka, gražus liepos mėnesio^ 
oras, puikiai sesių paruoštos 
vaišės,, ių įspūdingas vakaro 
laužas kiėkvietiam dalyviui il
gam pasitiks malonus 'vasaros 
prisiminimas. Jau treti metai iš 
eilės vieną kartą metuose, yra 
aplankomas "Puntukas", kad 
pasijusti tikrai lietuviškoje ap
linkumoje ir pabuvoti malonioje 
šeimininku p. Dikaičių globoje . 
Tebūnie tai tradicija ir kitais 
metais vėl ten susirinkti. I

Antroji šiųmeti; išvyka įvyko 
liepos 26-27 dienomis puikioje 
kuopos vai. pirm. Ig. Petrausko 
ir ponios vasarvietėj prie gra
žaus Louise ežero, kuri taip pat 
praėjo sunemažesniu įdomumu 
vaišii goję šeimininkų aplinku
moje.

Rugpiūčio 9 d. kuopos scenos 
mėgėjų tautinių šokių grupe1, 
Montrealio Seimelio prezidiu-, 
mo pakviesta dalyvavo Man and 
His World parodoje,Ethnic Mo- 
zaic pavilione’, lietuvių dienų 
meninės programos pasirody
me. Buvo sušokti seni lietuvių 
tautiniai šokiai. Pasirodymas 
gausiai susirinkusios publikos 
buvo šiltai priimtas.

Galvojama prie esamo viene
to sudaryti jaunimo tautinių 'šo
kių grupę, kurioje galėtų daly
vauti ir ne šauliais esantis jau
nimas be pažiūrų ir ideologinių „ 
skirtumų.

Kuopos šauliai taip pat akty
viai prisidėjo prie lietuviškų 
eksponatų parodos surengimo 
Man and His World parodoje.

J. Š. 
CHICAGOS VYTAUTO DIDŽIOJO 
ŠAULIU KUOPAs

Rugpiūčio 10 d.suruošė didelę 
kuopos išvyką į prie Lemento’ 
esantį p. A, Regio ūkį. Išvyka

Nukelta i 3 psl.

Šiuose laiškuose išreiškiamos mintys nebūtinai atstovauja 
redakcijos pažiūras ar nuomonę. Laiškai gali būti trumpi
nami. Anoniminiai pasisakymai nebus spausdinami.

Red.

gerbiamas redaktoriau,
Aną dieną p.A. Šukys spaudo

je išreiškė savo nuomonę, kad 
St. Catharinėje šalia paprastų 
veikėjų yra atsiradę ir nepapras

ti "pasiaukoję" ir todėl jo, kaip 
kūrėjo-savanorio "neatšaukia
ma" pareiga yra tuos pasiauko
jusius apginti.

Tas viskas skamba ir gražiai

Mielai motinai mirus Lietuvoje, jos sūnus:
kun. Bronių L i u b i n ų V. Vokietijoje ir Juozą L i u b i n a 
Chicagoje, nuoširdžiai užjaučiame

Pr. Paukštaitis ir šeima.

Lietuvoje mirus seseriai EMILIJAI, 
JJURĖNA, J. ZABIELIENE ir artimuosius nuoširdŽiausiui I. *■
užjaučia

Staškevičių šeima.
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BUKIME SVEIKI
(Dr. Jono Adomavičiaus patarimai “DRAUGE“, rugpiūčio 19 d. numery į c.)

APSAUGA NUO SAULES NUDEGIMO
Palaipsniui saulintis patarti

na visada — net veikliausieji 
vaistai neapsaugo pilnai nuo 
nudegimo.

Mediciniška tiesa

Gydytojo uždavinys yra ne tik 
gydyti nukentėjusius nuo persi
kaitinimo, bet ir rūpintis vasaro
tojų apsauga nuo pavojingo per
sikaitinimo ultravioletiniuose sau 
lės spinduliuose. Jei pacientas a- 
bejoja, kada ir kaip ilgai jis ga
li kaitintis saulėje, jis turi prisi
laikyti bendro dėsnio: vengti sau
lės vidudieny — tarp dešimtos 
valandos ryto ir antros po pietų, 
jei jis eina pirmą kartą saulintis. 
Minėtu laiku saulės ultravioleti
niai spinduliai gausiausiai pasie
kia žemės paviršių.

Jei žmogus nesisaulino nuola
tiniai ir dabar planuoja saulėtoj 
vietoj praleisti atostogas, jis pri
valo, kiek yra galimybių, prieš 
atostogas dviejų trijų savaičių bė
gyje priprasti prie saulės spindu
lių vis pasikaitinant po truputį. 
Ultravioletinė lempa nepakanka 
mai paruošia žmogaus odą saulės 
spindulių peraštriam veikimui. 
Geriausiai pasielgs žmogus, kuris 
saulėj kaitinsis pirmą kartą de
šimt minučių, vis po truputį di
dindamas kaitinimąsi iki pusės va 
landos paroje.

Neapsigaukime niekada

Visi liūdime, paskendus vie
nam mūsiškiui. Jis apsigavo pa
vojingoje vietoje, jausdamasis sau 
gus "vaikščiodamas krantine, ka
da bangos siautė ir visi žmonės 
buvo sd'vo namuose. Banga didelė 
visada' gali pakilti ežere ar jūro
je. Šito pavojaus neišleiskime iš 
akių ir galvos. Turime būti bud- 
rūs ne tik jūrai ar ežerui šėls
tant, bet ir kaitinantis.

Neapsigaukime nuvykę į snie
guotus kalnus ar žiemos sulau
kę. Stiprus persisaulinimas yra ne 
vien vasaros vargai. Pašliūžomis 
naudodamiesi ar aukštuose kal
nuose būdami, galima stipriai nu
degti nuo atsimušusių sniege sau 
lės spindulių. Tokie nudegimai 
kartais esti sunkesni už vasarą 
patirtus negalavimus.

Apsaugos nuo persikaitinimo 
bendri dėsniai

Jei numatai, kad galėsi perkais
ti ar persideginti saulėje, taip pat 
jei iš šaltos vietos žiemą nori va

MASKOLIŠKASIS

Sovietų žodynuose ir enciklo
pedijoje žodis "kolonizatorius" 
apibūdinamas taip: "Koloniza- 
torius-ekspluotuotojas,kolonijų 
darbininkų masių pavergėjas . 
Svetimą kraštą užėmus prie
vartos keliu, kolonizatorius ją 
paverčia kolonija".

Dėl sovietinio kolonijinio ūki
ninkavimo charakterio užgrob
tose ir satelitinėse Rytų Euro
pos valstybėse-geresnio apibū
dinimo išgalvoti ir nebegalima,

Sovietinis kolonijinis eksplo- 
tacijos darbas pavergtuose 
kraštuose atliekamas trim bū
dais: kariniu, politiniu, ekono
miniu. Karinis mums visiems 
gerai žinomas Vengrijos krau
juose paskandinimas ir Čeko
slovakijos okupaciją. Politinį 
kelią nustato kremliškoji klika , 
kuri užimtuose kraštuose ir sa
telitinėse valstybėse, kraštui 
valdyti pastato savo kandidatus , 
maskvinei partijos linijai visai 
atsidavusius.

Poli Pas.Karo sovietų veda
moji propaganda prieš Europos 
didžiųjų valstybių kolonializmą, 
girdama"broliškąsias socialis
tines valstybes", visai nesisle
piant jose varo plėšikišką kolo
nijinę sistemą, prieš kurią bu
vęs baltųjų kolonializmas užka
riautose Azijos,Afrikos ir Pie
tų Amerikos šalyse, net carų 
laikais Lietuvoj, buvo daug kar
tų pakenčiamesnis.

Čia pavyzdžiui paimkim tik 
Čekoslovakiją, iš kurios sovie- 

žiuoti į šiltesnius kraštus, prisi
mink štai ką:

1. Venk vidudienio saulės. Ma
žiausiai pavojingi saulės spindu
liai yra anksti rytą bei vėlai po 
pietų. Jei nepripratęs prie saulės 
^aitros, pratinkis palaipsniui, pra 
dėk saulintis pirmą dieną keletai 
minučių. Kasdieną po to per vie
ną dvi savaites pailgink kaitini
mąsi penkiomis minutėmis.

2. Apsisaugok nuo vidudienio 
saulės lengvu rūbu ar plačia gal
vos danga. Vaikų oda yra labai 
fąųtri saulės spinduliams, ją ap
saugokime nuo ilgo saulinimosi 
baltais baltiniais, ar kitokiu rū
beliu.

3. Nepamiršk, kad vidudienį, 
būdamas ir po skėčiu, esi saulės 
spindulių veikiamas. Tai tik kai 
kuriuos spindulius skėtis nuo mū
sų atitolina. Skėtis neapsaugoja 
nuo spindulių, atsimušusių nuo 
dangaus ir smėlio.

4. Neapsigaukime debesuotą 
dieną, ypač laivelyje būdami. De
besys apsaugo nuo šviesos spin
dulių, bet odą deginantieji spin
duliai pralenda pro debesis. Ir 
vėjelis tegul neapgauna mūsų vė 
sumų.

5. Būkime atsargūs būdami 
aukštumoje, nes aukštos vietos ir 
sausas šiltas oras didina pavojų 
persikaitinti. Ant smėlio ar snie
go būdami beveik dvigubai dau
giau gauname saulės spindulių.

6. Vartok gerus nuo saulės spin 
dūlių apsisaugoti vaistus. Jei ne
žinai, kokius vartoti vaistus, pa
sitark su gydytoju. Bėkime nuo 
patariančių “greitai nudegti”.

7. Pirkdamas akinius, pasirink 
tamsios plastikos ar nedūžtamo 
stiklo.

8. Jei persikaitintum saulėje, 
apsivilk vėsiu rūbu, paimk aspi
rino, ir laikinam atvėsimui bei 
patogumui naudok nuo nudegi
mo kremus bei purškiamuosius 
vaistus. Stipriai nusideginus, krei 
pkis pas gydytoją.

9. Jei kuris žmogus niekada ne- 
parudina savo odos, bet visada 
ją nudegina, gal būt, jis turi per- 
maža pigmento savo odoje. Toks 
turi saugotis persikaitinti, vykdy
damas paminėtas taisykles. Kie
no oda raukšlėjasi, juodai rudom 
dėmėm klojasi ar kaip oda daro
si, tai vis ženklai persikaitinimo 
ir perdidelio jautrumo. Perilgas 
kaitinimasis saulėje yra viena di 
džiausiu priežasčių odos vėžiui at 
sirasti.

KOLONIALIZMAS

tai .paimdami visas naujoviškas 
ūkio mašinas, čekams palieka 
pačio seniausio modelio.

Tokiu plėšiljšku kolonijinio 
prekybiniai-pramoninio Čeko
slovakijos gyvenimo valdymu, 
visų fabrikų išdirbinių 75% so
vietai privertė nukreipti į Sov . 
S-gą už pasakiškai žemas kai
nas.

Kokios tos kainos, matosi iš 
sekančio pavyzdžio:

Naftos toną Čekoslovakijai 
sovietai parduoda už 18 rublių , 
o tokią pat toną Italijai, Vak. Vo
kietijai, Japonijai.. .už 8 rub
lius !

Visą Egipto apginklavimą MIG 
-ais, tankais ir kitais sunkiai
siais ginklais,praeityj e ir šiais 
metais, pagal rusų įsakymą, už 
88 milijonus dolerių Čekoslovar- 
kija išpildė, gaudama iš Egipto 
atsilyginimo tik 37 milijonus 
dol.ir tai egiptiškos medvilnės 
pavidale.

Pagal vakarinių ekonomistų 
apskaičiavimus, iš užgrobtų 
kraštų ir satelitinių, sovietai 
kasmet "uždirba" iki 2,3 mili
jardų dolerių.

19 šimtmetyje Vakarų Euro
pos savo kolonojinę politiką ve
dė su galingu karo laivynu,o da
bar, 20 amžiuje,savo kolonijinę 
politiką užgrobtuose kraštuose 
ir satelitinėse valstybėse, so
vietai veda su sunkiosios arti
lerijos ir tankų pagelba.

K. M. Juozas ŠARŪNAS

Paveikslas rodo, kad yra visokeriopi budai saulėje saulintis.

Eltos Informacijos
Kiek Lietuvoje žmones sutaupo, išleidžia 

maistui, aprangai, kiek gauna stipendija?

Liepos 25 d. sovietinė sta
tistikos Įstaiga Lietuvoj pa
skelbė Įprastinį pluoštą duo
menų apie planų įvykdymu“- 
per pirmąjį šių metų pusmetį. 
Duomenų skelbimo būdas te
bėra toks pats, kaip visada, o 
tai reiškia, kad skelbiamas 
tik labai miglotas vaizdas. Tik 
vienas kitas skaičius šį tą ap- 
čiuopiamiau terodo.

Darbininkų ir tarnautojų 
skaičius šį pusmetį buvęs 1,20, 
000. Jų atlyginimas vidutiniš
kai pakilęs 5 nuošimčiais, bet 
koks tas atlyginimas yra iš vi
so — statistikos įstaiga nesi
ryžta prasitarti... Vietoj to ro
do į indėlius taupomose kaso
se: jie padidėję 10-čia nuo
šimčių per pusmetį ir dabar pa
siekę net 482 milijonų sumą. 
Įsidėmėtina, kad tai visų gy
ventojų santaupos. Jeigu tau
po tik tie, kurie dirba, o to
kių esą 1 milijonas ir 120 tūks
tančių, tai tų santaupų vidu
tiniškai kiekvienam išeitų apie 
430 rublių. Nepamirština, kad 
tai maždaug 25 metų santau
pos! Tiesa, dabar santaupos 
jau kiek greičiau augančios: 
vien per šį pusmetį jos paau
gusios 10 nuošimčių, tai yra, 
maždaug 44-riais mil. rublių. 
Tad šių metu taupymo vidur
kis išeina 39 rubliai, arba po 
pusseptinto rublio (maždaug ke
turių svarų sviesto kaina) kas 
mėnuo...

Verta sustoti ir ties tokiais 
duomenimis, kaip šie:

“Valstybinės ir kooperati
nės prekybos, turint galvoje ir 
visuomeninį maitinimą (t. y.,' 
valgyklas, restoranus, E.) maž
meninė prekių apyvarta per 
pirmąjį pusmetį buvo 936 mi
lijonai rublių. Be to, parduo
ta produktų, supirktų iš kol
ūkiečių ... už 7 mil. rublių", 

“Buitinio aptarnavimo įmo
nės suteikė gyventojams bui
tinių paslaugų už 27,6 mil. 
rublių”... Vadinasi, iš viso 
per pusmetį Lietuvoj žmonės 
išleido maistui, aprangai (įskai
tant ir pasipuošimą), namų apy
vokos reikalams (neįskaitant 
buto, elektros, dujų, telefono 
išlaidų) beveik 972 mil. rublių, 
arba vidutiniškai po vieną rub
lį 75 kapeikas vienam asme
niui kasdien. (Pietų kaina val
gykloje svyruoja — pagal rūšį 
— nuo 60 kapeikų iki pusant
ro rublio, žinoma, be alkoholi
nių priedų).

Suprantama, kad gana dau
gelis iš “naujosios klasės” iš
leidžia po žymiai daugiau. Tad 
žymiai didesnis kiekis gyven
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tojų turi išsiversti žymiai ma
žesnėmis išlaidomis, negu sta- 
tistikinis vidurkis.

Kitoj vietoj pabrėžiama, kad 
“Praėjusiais mokslo metais sti
pendijas gavo 47 tūkstančiai 
aukštųjų mokyklų studentų, 
technikumų ir kitų specialinių 
vidurinių mokyklų moksleivių”, 
o toliau pažymėta, kad tose 
mokyklose mokėsi iš viso 118,7 
tūkstančių žinomų. Atseit, sti
pendijas gavo tik 39 su puse 
nuošimčio tų studentų ir moks
leivių, o ne “beveik visi”, kaip 
neretai mėgstama pasididžiuo
ti. Be to, kaip iš kitų šalti
nių matyti, stipendija stipendi
jai nelygu, žymi dalis stipen
dijų (jei ne visai visos) ir da
bar primena nuo senų laikų stu
dentijoje populiarią patarlę, 
anot kurios “stipendija paeįna 
iš žodžio stipti” ...

Nesukėlė stebuklų nė vadi
namoji Kosygino reforma pra
monės įmonėse. Skelbia, kad 
jau 381 pramonės įmonė Lietu
voj dirbusi pagal Kosygino in
strukcijas. Tose įmonėse buvę 
pagaminti 88 nuošimčiai visų 
gaminių. Kiek įmonių tebedir
bo senoviškai, nėra nurodyta, 
tik savaime aišku, kad jų bu
vo arba visiškai nedaug, ar jos 
smulkios, jeigu jose pagaminta 
tik 12 nuošimčių visos gamy
bos.

Įdomu tai, kad tose naujo
viškai veikiančiose įm'onėse, 
kur atlikta 88 nuošimčiai vi
sos gamybos, pelno gauta tik 
89 nuošimčiai viso pelno. At
seit, 12-kai nuošimčių gamybos 
teko 11 nuošimčių pelno. Lygi
nant senoviškai veikiančias į- 
mones su naujoviškai susitvar
kiusiomis, išeitų, kad pastaro
sios buvo apie 10.3 nuošimčių 
pelningesnės. Bet, būdamos 
stambesnės ar geriau už tas 
mažąsias sutvarkytos, gal jos ir 
be Kosygino reformų būtų už 
kitas pelningesnės?

Panašus vaizdas ir su darbo 
našumu. Apskritai darbo na
šumas pramonėj padidėjęs 7,9 
nuošimčiais, o “reformuotose” 
įmonėse — 8.1 nuošimčiais; ga
mybos apimtis apskritai pakilu
si 65-kiais nuošimčiais, “refor
muotose” įmonėse — 68-niais. 
Atseit, tose “senoviškai vei
kiančiose” įmonėse darbo na
šumas turėjo būti irgi pakilęs 
6.43 nuošimčiais, o apimtis 43- 
mis. Žinoma, tai mažesnis šuo
lis, negu reformuotose įmonė
se, bet nėra įrodymų, kad šios 
mažosios įmonės geriau veik
tų, jei ir būtų “sukosygintos”...

LIETUVA NEGALI DERĖTIS 
DĖL “ IMPORTO IR “ EKSPORTO“

"KRAŠTAS TURTĖJA 
TUOMET, KAI JO PRE
KIŲ IŠVEŽAMA DAU
GIAU, NEGU ĮVEŽA
MA"... — Tokią taisyk
lę paskelbė ne pirmo kur
so studentas, snustelė
jęs ekonomijos paskai
toj, o vilniškės Mokslų 
akademijos ekonomistas 
Petras Stanikas, ginda
mas rusų pramonę Lie
tuvoj nuo lietuvių inži- 
nierių-architektų Ameri* 
koj išleisto metraščio 
pastabų.

Jeigu taip ir būtų, kaip 
tas P.S. paskelbė, tai tur
tingiausias kraštas būtų 
taš', kurs liktų 'tuščias: 
išvežtų visas savo turi
mas gėrybes ir nieko ne- 
įsivežtų...

Iš tikrųjų nereikia bū
ti nė mokytu ekonomis
tu, kad numanytum, jog 
Čia svarbu ne įvežamų 
ar išvežamų prekių kie
kis, o už jas mokamų 
bei gaunamų pinigų su
ma, kuri priklauso ne 
tik nuo kiekio, bet ir nuo 
kainos.

Bet Dubasovo skelbia
mose statistikose kaip 
tik to dalyko — kainų — 
ir nėra. Pramonė Lietu
voj dabar gali šiek tiek 
vaidinti, kad jos vadovai 
(direktoriai) neva perka 
žaliavas, neva parduoda 
prekes, bet niekas Lie
tuvoj nėra savarankus 
nei pirkėjas, nei parda
vėjas. Lietuvon atveža
mų žaliavų (atsiskaito
mąsias) kainas nustato 
kažkas Maskvoj, už pa
gamintas prekes atsi
skaitomuosius kreditus 
nustato kažkas Maskvoj, 
ir už Lietuvoj naudoja
mus raumenis bei sme
genis atlygini mą irgi nu
stato kažkas Maskvoj.

Dėl to P. Staniko dės
nis, jeigu jis net ir tei
singai būtų pasakytas, 
Lietuvoje dabar negalio
ja. Jei knyginis atsiskai
tymas ir būtų vadinamas 
"importo - eksporto" ar 
"užsienio prekybos" atsP 
skaitymu, tai vistiek tos 
"prekybos" balanso nėra 
jokiose viešose statisti
kose. Propagandistams 
tas balansas — svar
biausias argumentas įti
kinėti, kad rusųpramonė 
Lietuvoj esanti Lietuvai 
naudinga ir ji kraštą tur- 
tinanti. Tik keista, kad 
ta nauda taip slepiama. 
Kodėl nevalia žmonėms 
žinot, kiek, ko ir kokio
mis kainomis (ir iš kur) 
į Lietuvą įvežama ir kiek 
ko, kur bei kokiomis kai 
nomis išvežama? Jei tie

dalykai nebūtų slepiami, 
tai nebūtų ir ginčo apie 
pramonės naudą ar ne
naudą, nes būtų lengva 
apskaičiuot, kas kraš
tui pelninga, kas neošto 
linga. Bet dabar tų pas
lapčių, turbūt, nei Duba
sovas — statistikos įstai 
gos viršininkas Lietuvoj 
— nežino. Taip esant, 
apie pramonės naudą ar 
nenaudą galima tik spė
lioti, turint prieš akis 
tik faktą, kad Lietuva pa 
ti negali derėtis nei dėl 
"importo", nei dėl "eks
porto" kainų, nei gali de 
rėtis dėl kitų tos pramo
nės veikimo sąlygų .'dar
bo jėgos atlyginimo, že
mės naudojimo ir kitų 
reikmenų. Visos kainos 
ir sąlygos nustatomos 
Maskvoj. Jeigu tame rei
kale Maskvos pirštai nė
ra į save lenkti, tai ko
kia būtų viso to monopo
lio ir jo slaptumo pras
mė?

ATKELTA Is 2 psl.

TRIMITO AIDAS . . .

pasisekė gerai.
Rugsėjo 1 d. kuopa ruošia iš

kilmingas kuopos vėliavos šven
tinimo iškilmes, o spalio 4-di- 
delį kuopos rudenio vakarą-ba- 
lių.

Švyturio jūros šaulių kuopa 
rugpiūčio 17 d. p. Kodaičių va
sarvietėje "Nida" pravedė kuo
pos narių kontrolines šaudymo 
varžybas.Sudaryta kuopos šau
dymo ekipa.

Detroito St.Butkaus šaulių k. 
rodo gyvą visuomeninę veiklą . 
Kuopa rūbų siuntiniais aktyviai 
remia Suvalkų trikampio lietu
vius.Vien tik per š. m. birželio 
-liepos mėnesius,Punsko lietu 
viams pasiuntė 20 siuntinių, 
bendro 600 svarų svorio. Už jų 
persiuntimą kuopa iš savo ka
sos sumokėjo 165 dol. Tai gra
žus,sektinas pavyzdys ir kitoms 
kuopoms.

Kuopa rugpiūčio 24 p. Kodai
čių vasarvietėj pravedė kuopos 
šaudymo pirmenybes,atskirose 
vyrų,moterų ir jaunių grupėse. 
Sudaryta kuopos šaudymo eki
pa.

1970 m. balandžio 25 ir 26 d . 
d.Detroite įvyks visuotinas JAV 
ir Kanados šaulių kuopų atstovų 
suvažiavimas. Bus renkama 
nauja centro valdyba iv kiti cen
triniai valdomieji organai.

THIS SUMMER 
BE WATER 

WISE!



KULTŪBffcE KEGKIKA
Rašo;CULTURAL COMMITTEE 

Section Museum & Library
Affairs

DR. MARIA P. RAMŪNAS 
187 Carling Ave. Ottawa 1, Ont.
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D. EKSPONATAI
Mes ieškome senų,kaimo au

dėjų pagamintų, liaudies meis
trų išdrožinėta tautodailės da
lykų; senų, vilnonių juostų; lino 
bei lino ir bovelnos ranki uos- 
čių, staltiesių, lovatiesių - vil
nos, lino ir vilnos, bovelnos , 
mezgimo, raštuoto, vilnos,bo
velnos; gintaro-papuošalų, ga
balų ir pan.; tinka ir įrankiai, 
net namų apyvokos dalykai, ku
rie Lietuvoj senai liaudies žmo
nių pagaminti ir pagrąžinti.

Muziejus prašo ir dabar pa
gamintų, tebevartojamų, audi
nių, drožinių, mezgimo, jei jie 
atlikti meniškai .liaudies stiliu
mi,bei raštais,tradicija; ginta
ro išdirbinių.

Eksponatai Muziejui dovano
jami; jie muziejaus fotografo 
bus nufotografuoti, bus keletas 
ir spalvuotų nuotraukų.Kiekvie- 
nas daiktas turi turėti savo 
"metrikus" pav.: Kas padovano
jo: Alė Girėnienė,23 Bloor Str. 
Toronto 204, Cnt.Daikto vardas: 
Staltiesė, nebaltinto lino, raš
tuota, išausta davėjos bobutės , 
Marės Ilgienės,Seinų ap. Rūdos 
vals.Akmenėskm.apie 1890 m. 
(prašyčiau visų, kurie siųs man 
eksponatus .neužmiršti prirašy
ti ir "metrikus").

Visi mes branginame tuos iš 
Lietuvos atsivežtus, brangių 
rankų išaustus, dalykus. Gaila 
skirtis su jais, kaip su brangiu, 
jau mirusių žmonių, atsimini
mu. Jejgu tai būtų tik mums 

sentimentu taip brangių dalykų 
pasakojimas, atsižadėjimas, aš 
neturėčiau tiek drąsos perženg
ti kelis šimtus lietuviškų namų 
slenksčių, prašydama vien au
kų, atsižadėjimo.Aš einu ir jus 
prašau, kad man patikėtumėte 
nykstančius tautos dailės tur
tus, mes juos apsaugosime-jau 
ir Lietuvoje sesė kraičio nebe- 
audžia, vien mašinos gamina 
eksporto prekes .linines, bovel - 
nines staltieses ir pan.; prašau 
patikėti man savo brangiųjų, 
mirusiųjų, atminimą-prabobu- 
tės rankų pintą pačią juostą, jos 
vardu, pavarde ir gyvenviete 
pažymėta paraše po stiklu, tiek 
juostos nuotrauka, aprašymų 
kataloge-knygoj, grožėsis pro- 
ainių kartų kartos, grožėsis ir 
tie tūkstančių tūkstančiai mu
ziejaus lankytojų. Mūsų jau se
nai nebebus, gi mūsų artimųjų 
sukurtos meniškos vertybės vis 
gyvens ir liudys tautos dvasi
nes kūrybines galias.

Man gaila, kad mes tą tauto
dailės rinkimą tautiečių tarpe 
pradėjome per vėlai: kiek daug 
gražiausių staltiesių, juostų, 
rankšluosčių susidėvėjo, medi
nių dievukų sudūlėjo,sulūžo.Či
kagos namų pirkimo-pardavimo 
agentai lietuviai pasakojo liūd
ną vaizdą,kada senesnieji atei
viai,jau seni žmonės,parduoda 
savo namus, ar mirdami gimi
nėm palieka; iš aukšto, iš pa
liepių,senos nuotraukos,kraičio 
skrynios, berankiai dievukai, 
maldaknygės - visa atsidu
ria šiukšlių dėžėse^...

LIETUVIŠKASIS SKYRIUS 
TAUTINIAME KANADOS MU

ZIEJUJE
Ottawoje nutarta statyti visos 

Kanados Žmogaus Muziejų, ku
riame kiekviena tautybių turės 
savo skyrius. Patalpų dydis pri
klausys nuo eksponatų skai- 
čiaus.Meno Centras prarijo vi
sus ir Muziejui skirtus pinigus . 
Paruošti pinigai tebelaukia sta
tybos.

Po parodos mūsų visi ekspo
natai paliks muziejuj, Folkloro 
skyriuje prie Bells Corners 
(šiuo metu Žmogaus skyriai 
randasi 4 atskiruose pastatuo
se)-bus įkurtas Lietuviškasis 
Skyrius. Vėliau ir kitos tautybės 
įsikurs.Tuo būdu visi ekspona
tai bus apsaugoti, tam tikroj 
temperatūroj,tam tikrose spin
tose.

Jau sutartį pasirašius, 18. 
VII.69.,teko kalbėtis su vyriau
siu muziejų direktoriumi, p. J. 
Taylor. Jis nori iki to laiko, kol 
pastatys naująmuziejų,paruoš
ti vieną didelę salę tautybių 
eksponatams. Iš visų parodų, 
skyrių,atrinkti geriausius eks
ponatus,parengti kilnojamą pa
rodą ir paleisti ją per visą Ka- 
nadą-parodyti kanadiečiams et
ninius - tautinius meno turtą , 
įnašą Kanados kraštui-supažin
dinti su Kanados kultūrine mo
zaika.

Direktorius pritarė ir mūsų 
iškeltai Folk Arts Councils ir 
Muziejų bendradarbiavimo idė
jai. Toliau kalbant apie Muzie
jaus statybą ir bendrus planus- 
jie stokoja lėšų, stokuoja val
džios paramos. Valdžia žmonių 
išrinkta. Palenkti ją vienam ar 
kitam projektui gali žmonės: 
tad jis ir prašė muziejaus rei
kalais rašyti, vis priminti val
džioj esantiems žmonėms gana 
apleistą Kanados Muziejų padė
tį.

Jo nuomone, rinkti, konser
vuoti turime ne tik senovę, pra
eitį,kas jau seniau įvyko, bet ir 
šios dienos gyvenimą, kad šis

Algirdo Grigaičio nuotrauka Šia vasarą, P.epos men. 13 dieną, Union Pier, prie Michigano eiero, įvyko litera
tūros vakaras. Vakarą pravedė žurnalistas Jurgis Janušaitis, o savo poezija skaitė 
Kazys Bradunas ir Henrikas Nagys. Čia juos tris matome Michigano smėlėtoj 
pakrantėj: (iš kaires) Nagys, Bradunas, Janušaitis.

kultūrinis momentas būtų gerai 
išnagrinėtas ir užlaikytas. Ne
ieškokime vien klasikinių se
nienų,grynų formų, užfiksuoki
me, užlaikykime gyvenimą šių 
dienų tikrovinėje formoje: po 
100 metų ši diena jau bus vien 
istorija, bet gerai suorganizuo
ta ilgam išlaikymui.

Šis patarimas tiktų ir mums 
-užžymėkime šios dienos įvy
kius, kultūrines apraiškas; gy
venam tremtyje, bei išeivijoje, 
tad mūsų pareiga ir šios išei
vijos lietuviško gyvenimo isto
riją rašyti.

Kol pajėgsime įsikurti savo 
Lietuviškąjį Muziejų, džiaugia
mės Kanados Tautinio Muzie
jaus par’odytu mūsų tautodaile 
susidomėjimu ir globa. Labai 
sveikas dalykas yra laikyti savo 
kultūrinius (o ir medžiaginius) 
turtus išdalytus į keletą vietų: 
jej kokių nelaimingų aplinkybių 
dėka žūtų vienoj e vietoje, išlik
tų kitoje.

KETURI LITERATŪROS 
VAKARAI

Neekonominiais sumetimais 
J.Karvelis Čikagoje leidžia lie
tuvių poezijos plokšteles. Esu 
tikras tai daroma iš altruisti
nio pasiaukojimo, iš meilės lie
tuvių literatūrai. Per gana 
trumpą laiko tarpą Karvelio 
leidykloj pasirodė net keturios 
literatūrinės plokštelės,repre
zentuojančios žymią dalį lietu
vių išeivijos poezijos ir prozos . tai - aistiškai. Puiki proga į s i—

Šitos plokštelės savo įrekor- 
davimo kokybe ne kiek nenusi
leidžia geriausioms amerikie
čių bei anglu poezijos albu
mams. O savo turiniu jos yra 
itin mielos ir ilgainiui turės 
vis didėjančią reikšmę.

Štai "Trečiame Literatūros 
Vakare"mus pradžiugina dviejų 
naujosios lietuvių poezijos ko- 
rifėjų-K. Bradūno ir H. Nagio-

balsai. Jų skoningai parinkti ei
lėraščiai, tarimo aiškumas , 
minties brandumas, balso into
nacija - atneša dvasiai neeilinį 
pasigerėjimą. Miela ir pakar
totinai klausytis. Čia taip pat 
girdime ir rašytojus L.Sutemą , 
A. Baroną ir B. Pūkelevičiūtę , 
skaitančius savo lyrinę prozą.

Ketvirtame Vakare sutinkam 
J.Aistį-subtiliausią lietuvių ly
rikos meistrą. Jis skaito savi- 

klausyti į jo sielos virpesį, ku
ris tik Aisčio balse yra gyvas 
ir švelnus kaipžiedlapio dulke- 
lyčių byrėjimas.

Kas mėgsta iš satyrinio ir 
svajingo taško pažvelgti į gyve
nimą, tegul įsigyja "Pirmąjį 
Poezijos Vakarą", kur skaito 
humoristas A. Gustaitis ir sva
jingas S. Santvaras. Ir "Antrojo 
Vakaro" poezija su mažiau ar
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KOMUNIZMO KRIZĖ
(Laisvai vertė Vacys Žižys)
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Nesunku yra suprasti kodėl rusai, ryškiausieji tos 
griežtos, jėga paremtos, valdžios sistemos saugoto
jai, buvo taip alarmuojančiai paveikti Čekoslovakijo
je iki rugpiūčio 21 dienos pasireiškusių įvykių.Žvilg
terėjus į Cekoslovakų reformatorių pramatytus du 
pakeitimus,nesunku pastebėti, jog abu griežtai prieš
taravo Lenino partijos idėjoms.

Pagal pirmąjį, atskirų įmonių /ar net įmonių gru
pių/ viršininkams būtų suteikta teisė daryti tuos 
sprendimus, kuriuos ankščiau darydavo centraliniai 
biurokratai. O tai liestų gamybos dydį, produktyvumą 
ir /kas ir labiausiai Įstrigto rusų gerklėse/ pagamin
tų prekių kainas .Pastaroji reforma,tinkamai praves
ta, būtų dalykus smarkokai pakeitusi. Bet tai kartu 
reikštų, kad toji ekonomijos dalis,kuriai kainas nus
tatinėtų vietiniai įmonių valdytojai /pagal pristatymo 
ir pareikalavimo principą/, iki tam tikro laipsnio iš
sprūstų iš centralinių planuotojų ir iš partijos kontro
lės .Tokie įmonių valdytojai/direktoriai/,kad ir par
tijos nariai, dažnai darytų svarbius nutarimus patys 
vieni. Ilgainiui atsirastų eilės mažų įtakingų centrų 
už partijos orbitos ribų. O svarbiausia, būtų pavojus, 
kad ekonominiuose reikaluose įgudę atskiri centrai, 
nepradėtų kelti klausimų dėl sprendimų politiniuose 
reikaluose.

Antras Čekoslovakijos reformatorių pramatytas 
pakeitimas rusus, tikriausiai, dar labiau išgąsdino. 
Buvo žadama įvesti į krašto rinkimus net pasirinki
mo elementą'. Nors, pagal Dubček'ą, ir ateityje būtų 
sudaromas tik vienas kandidatų sąrašas, jame,betgi, 
šalia daugumos komunistų hitų priimtas ir ribotas 
skaičius lojalių nekomunistų - tokių, kurie sutiktų su 
pagrindiniais komunistų sistemos principą is .Kadangi 
buvo numatyta balsavimo sąraše pateikti žymiai dau
giau kandidatų negu yra užpildytinų vietų, tai balsuo
tojai turėtų progos pasirinkti. TaĮ būtų buvęs, kad ir 
mažas,bet vistik žingsnis link demokratijos. Visa tai 
įžvelgė budrioji ortodoksiškoji komunizmo akis. Ji 
pastebėjo, kad tokiu būdu, gali atsitikti ir taip, kad 
dauguma galop galinti atsidurti ir ne komunistų ranko
se. Rusams tai buvo jau visai nebepakenčiama. Jie 
prarado lygsvarą, pasikarščiavo, nes Dubček, grei
čiausiai, buvo tvirtai pasiryžęs suvaldyti betkokius 

nukrypimus nūo komunistinės praktikos ir jam,ko ge
ro, būtų pavykę. Bet rusai nesirįžo rizikuoti ir įdun
dėjo tankai.

KAIP NEDERA AMERIKOS PRALENKTI
Čekoslovakijos invazija nėra vienintelis dalykas, 

už kurį atskinga Lenino sukurtoji partijaJDvi labiau
siai slegiančios vidinės problemos,su kuriomis susi
duria beveik kiekviena komunistinė valdžia, yra irgi, 
didžia dalimi,to perdėtai centralizuoto valdymosi pa
sėka.

NEPATIKIMOS LENTELĖS
Visa krašto gamyba, pagal oficialią statistiką: 1950- 100

Pramoninė gamyba, pagal oficialią statistiką: 1950=100

Pradžiai paimkime ekonominį klausimą. Papras
tai, kiekvienos valdžios efektyvumą galima matuoti 
pagal tai kiek ji sugeba suteikti palankias gamybos 
sąlygas savųjų piliečių aprūpinimui materialinėmis 
gėrybėmis ir iki kokio laipsnio ji leidžia reikštis pi
lietinei laisvei. Kai prieš 1O metų rusai /pirmiau už 
Ameriką/ paleido į erdves savo pirmąjį sputniką, tuo
met Kruščevas tvirtino, jog. Rusijos ekonomija 1970 
metais pralenks Ameriką. Tikriausiai,buvo žmonių, 
kurie tada samprotavo: nors komunizmas ir nedavė 
pakankamai asmeninių laisvių,bet už tai ekonominiai 
jis yra pranašesnis už kapitalizmąJlr jei kas taip ta
da galvojo,tai šiandien mato,kad jie labai klydo.Nes 
tie paskutinieji 1O metų kaip tiktai ir įrodė, kad ko
munistinė valdymosi sistema, ekonominiu atžvilgiu, 
yra vistik labai nenaš{.Suprantama, visai kitokį vaiz
dą rodo "oficialūs statistikos duomenys".čia paduo
damos lentelės palygina kai kurių komunistinių ir ka
pitalistinių kraštų ekoniminį augimą nuo 1950 metų, 
ir, kaip paprastai, "įrodo", kad komunistai visur pir
mauja.Tačiau, "oficialūs statistikos duomenys" apgau
na keliais svarbiais atvejais.

Kai komunistai užima bet kur valdžią, pirmais me
tais jie remiasi vien tiktai melu.Pavyzdžiui, 1960 me
tais vyriausias Kubos planuotojas tvirtino, kad jų pra
moninė gamyba paaugo net 16, 8% tuo metu,|kai ji buvo 
gerokai kritusi. Žinoma, tokiu melu jie ilgai verstis 
negali, nes daugelis jų pačių ekonomistų,kaip ir jų ko
legos vakaruose, yra sąžiningi ir tokiais farsais užsi
minėti nenori. Bet ir sąžiningai patiektos skaitlinės 
parodo kitokių netikslumų, nes jau eilė metų komunis
tai daro savo statistikos apskaičiavimus visai skirtin
gu būdu.Ir komunistai yra tuo patenkinti, nes tai pada
ro jų skaitlines pranašesnėmis. Žinoma, jei abi pusės 
išvestųsavo skaitlines tuo pačiu metodu, tai kapitalis
tų skaitinės atrodytų daug pranašesnės .Bet čia tai tik 
menkniekiai.Neseniai išryškėjo kiti du svarbūs faktai.

Pirmas-komunistinė ekonomija pasižymi didžiuliu 
netaupumu. Pavyzdžiui, tarp 4 ir 5 procentų metinės 
Vengrijos gamybos niekas nenaudoja.Tai tvirtina pati 
Vengrijos valdžia. Gaminiai yra tokios blogos kokybės 
kad ir po kainų sumažinimo bei grąžinimo į dirbtuves 
atremontavimui, neįmanoma surasti pirkėjo. Procen
tai, ko gero, bus dar didesni kituose! komunistiškuose 
kraštuose. Nors tokie gaminiai toliau rūdyja sandė
liuose, jie vienok parodomi statistikoje.

Antras išryškėjęs faktas yra "paslėptoji infliacija." 
Kapitalistiniuose kraštuose, kai prekės pradedamos 
gaminti masiniu būdu, pavyzdžiui,televizijos aparatai, 
kainos normaliai gerokai nukrenta,lyginant jas su kai
nomis, kai tų aparatų būdavo mažesnis pasirinkimas.

Bus daugiau.

4 psl. *** *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nr. 36 (1163), 1969 m. rugsėjo mėn. 3 d.



Kazys Brodunas ir Jurgis Janušaitis prie literatūros vakaro 
plakato, Union Pier, Mich.

daugiau žinomais autoriais(Ada 
Karvelytė, dr.A. Šešplaukis, A . 
Kairys,G.Tulauskaitė ir J. Vai
čiūnienė) kaupia daug jautrių 
posmų.

Tos keturios plokštelės yra 
gražus leidyklos atslėkimas . 
Jos lyg ir sudaro modernią li
teratūrinę bibliotekėlę, iš ku

Lietuviu Kultūriniam Darželiui 40 metu

Šį rudenį, spalio m. , sueina 
40 metų nuo Clevelando Lietu
vių Kultūrinio Darželio įsteigi
mo. Tai vienintelis pasaulyje 
toks paminklas mūsų tautai.

Darželio Sąjungos valdyba: 
K.S.Karpius.pirm. ; Juozas Sa
dauskas ,vicepirm.; Mary Trai- 
nauskas, sekr.; Vytautas Bra
ziulis, ižd. ; Pola Glugodienė , 
rengimo narė. 

rios galima pasisemti peno ir 
pagražinti gyvenimą tiek na
muose, tiek minėjime, tiek Ii - 
tuanistikos mokykloje. Reikia 
tikėtis, kad šis modernus ir 
naudingas darbas bus tęsiamas 
ir toliau,visų pirma stengiantis 
įtraukti pirmaujančius rašyto- 
jus ir poetus. MINIŪNAS

Liet. Kult. Darželio Sąjunga 
rengia 40 metų sukakties minė
jimą š. m. rugsėjo mėn. 7 d.

šia tvarka:
1. Diena — sekmadienis, 

rugsėjo 7. Pamaldos šv. 
Jurgio bažnyčioje 10:30 vai.

2. Po pamaldų — iš baž
nyčios vykstama į Lietuvių 
Darželį, trumpai programai.

3. Po programos daržely
je, Nauj. parapijos apatinė
je salėje rengiami pietūs.

PROPIRSCIAI

***
Nuolankūs žmonės Pasaulio 

Lietuvyje ir kitur tebesiskun- 
džia dėl asmeniškų sąskaitų su
vedinėjimo lietuviškoj spaudo
je. Tikrai nekultūringa'. Betgi 
kai pasižiūri svetur, mūsuose 
gal ir netaip visiškai blogai. 
Paimkim tik paskutinius porą 
numerių Espuire žurnalo, ku
riame iškalbūs, raštingi bei 
normaliai nekvaili vyrai Wil
liam Buckley jr. su Gore Vidai 
taip išsiplauna netokius švarius 
baltinius, kad, pavyzdžiui, mūsų 
Laisvąjai Lietuvai tikrai galėtų 
imti pavydas. Regis, dar niekas 
savoje spaudoje neapskundė, 
jog koks nors "kolaborantas" 
mylįs vaikinus. 
***

Užsimenant apie kolaboran
tus, uolūs Clevelande užsikon
servavę vyručiai greičiausia 
bus paėmę LSD ar bent drig - 
nės, kai viešu pareiškimu už
draudė iš Lietuvos atvykusiam

4. Po pietų bus tęsiama 
minėjimo programa, kalbos 
ir meninė dalis. Taipgi bus 
rodomas ‘ istorinis filmas 
nuo Darželio įsteigimo iki 
Maironio paminklo atiden
gimo iškilmių.

Norintieji dalyvauti pra
šomi įsigyti bilietus pietums 
pas platintojus Vytautą 
Braziulį, J. Sadauską, L Vi
socką, P. Glugodienę arba 
prie įėjimo. 

kunigui laikyti mišias. Jų iš
mintimi, kiekvienas atvykstąs 
jau yra komunistų agentu, nes 
turi keliauti per Inturisto agen
tūrą. Tad tautiečiai saugokimės 
nuo mus provokuoti atvažiuo
jančių senučių, jau nekalbant 
apie tenai tarnybas turinčius . 
Arba, tvarkykime jų keliones 
per kapitalistinį pogrindį.

,***
Šeštadienį Draugas buvo už

pultas, kad neišspaudęs Lietu
vos kino istoriko prašymo apie 
išeivijos filmininkus. Vėliau 
Tėviškės Žiburiuose išvydus 
apie ką teiraujamasi, tenka 
Draugui pritarti,jog tie,kuriuos 
reikia istorijose aprašyti jau 
gerai žinomi. Gi šiais laikais 
kai beveik kas antras turi vie
nokius ar kitokius filmavimo 
prietaisus,kitus priseitų sužy
mėti tūkstančiais. Nuo kada 
sekmadieniniai mėgėjai pasi
darė reikšmingais?

***
Šekspyro vardo menų festi

valyje Stratforde vaidinama 
Peter Luke drama"Hadrian VIII1 
Londone bei New Yorke jau sėk
mingai statytame veikale paro
domas žmogus atsitiktinai, ne- 
lyg Jonas XXIII, išrinktas įsi
vaizduojamu pirmuoju anglų 
popiežiumi. Veiksmas kompli
kuojasi,kai tapęs Kristaus vie
tininku, jis ima dalykus tvarky
ti pagal Jojo nurodymus: pa
skelbia, jog Bažnyčia nesanti iš 
šio pasaulio - reiškia neturinti 
žemiškos valdžios,išdalina Va
tikano turtus jų labiau reikalin
giems, įsako kunigams daugiau 
rūpintis žmonių sielomis nei 
vedimu parapijinio biznio. Savo 
teisingumu jis nulenkia supran
tamai pasipiktinusią Romos ka
pitulą,tačiau pergalėjęs vienus 
fanatikus, žūna nuo kito - airio 
protestanto kulkos.

Dramos veikalas bazuotas 
dar 1904 metais išleistu William 
Rolfe to pat vardo romanu, ku
riame ankstyvai atspindi dar tik 
už pusšimčio popiežiaus Jono 
XXIII pradėtų Katalikų Bažny
čioje reformų dvasia.Tiktai da
bar šviesiojo ganytojo nebėra, 
o Romos kunigaikščiai tebe
spurda.

kReM 
VE/ DRODŽ./Ą i

Kugelis Garsina Lietuvą

Laikraštyje ‘‘Steel Labor" per 
pusę puslapio eina didelėmis rai 
dėmis užrašas: “Lithuanian Ku
gelis, hot or cold?” ir t. t. Ten 
pat paduotas ir receptas (Ann 
Byczynski), kaip tą nepaprastą 
kugelį paruošti.

Pasirodo, kad kugeliais. Lie
tuvos vardą pagarsinti galima 
neblogiau, negu skardiniais me
daliais ir ordinais.

Ir tuo labiau, jeigu tą darbą 
atliktų ne svetimieji Byczyns- 
kiai, o mūsiškiai narsuoliai, sa
kysim, Jauteliai.

O kur dar Įvairūs lietuviški 
blynai ir kiti nesulyginami gar
dumynai ? TLN

neišmatuojamas išdidumas

Kartą asilas, kur, liūtas vedžio 
jo su savim ir naudojo jį vietoje 
medžiojamo rago, ėjo giria ir su
tiko kitą asilą.

— Sveikas, gyvas, brolau! — 
ištarė pavieniui einąs asilas.

— Eik šalin, kvaily! Koks aš 
tau brolis? — atsakė liūto paly
dovas.

— Kodėl gi tu užpykai, jei aš 
tave broliu pavadinau? — Argi 
tu eidamas drauge su liūtu tapai 
kitokiu negu iš tikro esi?

ŽMOGUS IRGI BRANGSTA
Northwestern Universiteto 

biochemikas Don Forman ap
skaičiavo, kad infliacijai tebe
sitęsiant, vidutinio ūgio žmo
gaus kūną sudarantys chemiką - 
lai yra verti$ 3.50. 1936 metais 
jie tebuvo verti tik 98 centus .

SAVAIP SUPRATO

Į kalėjimo kamerą ateina vir- '■ 
šininkas ir praneša:

—Man malonu jums pranešti, 
kad rytoj pas jus atvyksta res
publikos prezidentas.

—Ar aš nesakiau, kad jis ki
taip nebaigs, — pastebi vienas ' 
iš kalinių draugams.

. T g
PILNAI NURAMINO

—Tas maistas sugedęs.. .
■—Nesvarbu, sako restorano pa 

tarnautojas: Greta yra gydytojas, 
skersai gatvę aptieka, o už kam
po laidotuvių įstaiga...

SPALIO REVOLIUCIJOS SĄVOKĄ '

Maskvoje, Raudonojoj aikš
tėj, vykstančio parado metu, se
nutė prieina prie vieno unifor
muoto stebėtojo ir klausia:

—Pasakyk, mielasis, kas gi 
įvygdė mūsų didžiąją spalio re
voliuciją — darbininkai ar moks- - 
lininkai?

—Darbininkai, senute, darbi- ■ 
ninkai...

—Taip, taip. Ir aš taip ma
niau. Mokslininkai, tikriausiai, 
pirma būtų išbandę ant šunų...

NELAIKU ĮSPĖJIMAS l

— Dėmesio, pavojus — skelbia 
užrašas gatvėje.

— Kaip gaila, šioje vietoje aš 
susipažinau su savo žmona, bet 
tuomet šio užrašo dar nebuvo.

.RANKAS AUKŠTYN•DABAR VALDOME"

Kauno Sporto Klubai
(iki 1940 metu)

Si straipsneli skiriu tauriam Lietuvos sportininkui, sporto 
organizatoriui — vadovui, Nikodemui (Je rėk ui pagerbti, prieš 
kelis metus tragiškai mirusiam Stamford, Conn., J AV - se. la.

kkk kkk

(tęsinys iš praeito numerio)

1927 m.LFLSsavo narių tar
pe pajuto aiškų aktyvių sporti
ninkų perteklių. Nenorėdama 
nustoti jų ir apsisaugoti, kad jie 
neišbėgiotų į kitus klubus, cen
tro valdyba įsteigė poskyrį var
du "Tauras". Dabar, turėdama 
du stiprius futbolo vienetus, 
klubo vadovybė galėjo derinti 
ir lyginti tų dviejų vienetų pa
jėgumą kovai su kitais klubais. 
Dar vėliau įsteigė vandens 
sporto klubą "Kipras" vardu. 
Tuo veiksmu klubas norėjo iš
reikšti padėką Kiprui Petraus
kui, aktyviam klubo rėmėjui bei 
klubo garbės pirmininkui.

Paminėtina Kovo futbolo ko
mandos pergalė santykiu 2:1 
prieš Vienos sporto klubą "Ha- 
koach" 1927 m., Makabi aikštė
je. Kauno sportininkai labai di
džiavosi ta pergale, kažkas su
kūrė net eilėraštį tai pergalei 
atžymėti.

LFLS futbolo komandoje,vie
nu laiku, vartininku žaidė Ame
rikos lietuvis, karo aviacijos 
kapitonas,Steponas Darius. Vė-

kkk

liau jis sugrįžo į JAV ir 1936 
m. liepos mėn. 4 d., kartu su 
Stasiu Girėnu,perskridę Atlan
tą, žuvo ties Soldinu.

Kapitono Dariaus fizinę su
dėtį su aiškiais veido bruožais , 
vartininko uniformoje, šio str. 
autorius vis dar tebenešioja 
savo vaizduotėje iš vaikystės 
laikų.

Graži aplinka, tyras oras ir 
gamtos ramybė vyliojo Kauno 
jaunimą į LFLS sporto aikštę 
ąžuolyne.Čia jie stebėjo futbolo 
komandos treniruotę paskui se
kė tos komandos poilsį ir po
kalbį tribūnoje. Ypač įdomūs 
jiems buvo komandos kapitono- 
trenerio,karo aviacijos kapito
no, Romo Marcinkaus, įspūdžių 
pasakojimai iš kelionės po Va
karų Europą su Anbo IV lėktuvų 
eskadrile.Marcinkus R. daug ką 
galėjo papasakoti, nes laisvai 
žodžiu ir raštu valdė vokiečių 
kalbą ir neblogai-anglų.

Į sporto aikštę, sekti rungty
nių, vaikai verždavosi per tvo
ra. O toji tvora buvo aukšta ir 
aklinai lentomis užkalta, priede 

spygliuotom vėlom aptraukta. 
Be to, reikėjo dabotis raitųjų 
policininkų,kurie saugojo aikš
tę.Perlipus tvorą ir nubėgus iki 
aikštės ,dar tekdavo drebėti,kad 
kas iš aikštės neišvarytų. Ne 
vieną kartą man pačiam teko 
būti išvestam.Porą kartų išve
dė mane tuometinis valdybos 
narys, dabartinio Hamiltono 
"Talkos" bankelio direktorius 
p. Lengvikas.

Berods, 1929 ir 1930m. Kauno 
sporto klubai pergyveno futbolo 
krizę. Kažkaip žymieji futboli
ninkai paseno, o jaunieji nesu
brendo. Lietuvos Futbolo Lyga 
mėgino tais metais tarpvalsty
biniams susitikimams išstatyti 
Klaipėdos miesto vokiečių klu
bą "Spielvereinigung".Tiktai du 
žaidėjai buvo paimti iš KSS 
(Klaipėdos Sporto Sąjunga-ka- 
riuomenės globojamas ir ugdo
mas sporto klubas) rinktinei iš
baigti. Brazauskas žaidė deši
niuoju puolėju, o Trumpi jonas- 
(torontiškės p.Šernienės brolis) 
-kairiuoju puolėju. "Spielverei
nigung" turėjo gerų žaidėjų, 
Nopenz, Rutkowski ir kiti. Vo
kiečių klubai dalyvavo Rytprū
sių,bet ne Lietuvos sporto var
žybose.

Nuo 1930 m. Kauno sporto 
arenoje futbole pradėjo gyvai 
reikštis LGSF ir JSO.

2.-VALSTYBĖS TVARKOMAS 
SPORTINĖS VEIKLOS LAIKO

TARPIS
1932 m. buvo įsteigta Kūno

Kultūros Rūmai. Jie buvo Švie
timo Ministerijos žinioje. Iš 
LFLS sporto aikštė ąžuolyne 
buvo atimta. Toje vietoje buvo 
pastatyti gražūs ir puošnūs Kū
no Kultūros Rūmai,įrengtos dvi 
futbolo aikštės, bėgimo takai, 
krepšinio ir lauko teniso aikš
tė. Paryš Rūmai viduje turėjo 
gerą ir patogią krepšiniui žaisti 
salę ir sales mankštoms pra
vesti. Vokiečių okupacijos metu 
rusų iš lėktuvo numesta nakties 
metu milžiniška bomba vos ne
sugriovė tų rūmų.

1939 m.valstybiniame stadio
ne buvo pastatyta didelė halė 
Europos krepšinio pirmenybėm 
pravesti.

LFLS sporto klubui buvo per
duota čiuožykla, Mickevičiaus 
ir Putvinskio g-vių kampe, kaip 
kompensacija už nusavintą 
aikštę ąžuolyne.

Berods, apie 1934 m., Kaune 
buvo įsteigtas MSK (Maisto 
Sporto Klubas) prie akc. "Mais
to" b-vės fabriko. Klubas, turė
damas stiprius finansinius už
nugarius, pajėgė iš karto suda
ryti stiprią futbolo komandą. 
Ypatingai daug žaidėjų pavylio- 
joiš stiprios Kybartų "Sveika
ta" komandos. Centro puolėju 
futbolo komandoj žaidė tuome
tinio "Maisto" b-vės valdybos 
pirmininko Lapėno sūnus. Fut
bolo komanda "Maistas" per du 
metus iš "B" klasės iškopė į 
aukštąją lygą ir toje lygoje buvo 

stiprus ir rimtas varžovas vi
siems Kauno klubams.

Dar paminėtinas vandens 
sporto klubas "Jachtklubas", 
turėjęs savo patalpas ir plau
kymo bei nerimo baseiną Ne
muno pusiasalyj,priešais Kan
to g-vę. Turėjo stiprias spor
tines pajėgas plaukyme, nerime 
ir irklavime.Taip pat-gana pa
jėgią ledo rutulio komandą.

Taipgi paminėtinas Kauno te
niso klubas, turėjęs nuosavas 
gražias aikštes ir būstinę ąžuo
lyne, šalia valstybinio stadiono. 
Žymiausi lauko teniso žaidėjai 
buvo - seserys Ščiukauskaitės , 
Jakutis, Remeikis ir Julius 
Smetona.

Dar buvo rusų sporto klubas , 
oįsteigus Darbo Rūmus, prie jų 
susiorganizavo sportinė sekci
ja,darbininkų tarpe sportui ug
dyti ir vystyti.

Nuo 1935 m. kauniečiai, o taip 
pat ir visa Lietuva, pradėjo gy
vai domėtis krepšiniu, ypač, kai 
jiems tą meną pademonstravo 
Amerikos lietuviai, dalyvavę 
tais metais pasaulio lietuvių 
kongrese Kaune.1937 ir 1939 m. 
Lietuva, sustiprinta keliais 
Amerikos lietuvių žaidėjais, 
laimėjo Europos krepšinio pir
menybes. Krepšinio sportas , 
kaip Kaune, taip ir visoje Lie
tuvoje, labai išsivystė ir išpo
puliarėjo.

1940 m.sausio mėn.pirmomis, 
dienomis, vienoje V. D. gimna
zijų klasių, LFLS įsteigė savo 

skyrių Vilniuje.Tokius pat sky
rius įsteigė LGSF ir JSO.

1940 m. birželio mėn. 15 d., 
saulėtą sekmadienį,apie 11 vai. 
ryto pirmieji Raudonosios ar
mijos pėstininkų daliniai į žy
giavo į Vilnių. Tą pačią popietę 
Kauno LFLS,sustiprinta keliais 
Tauro žaidėjais, žaidė prieš 
Vilniaus rinktinę.Rašinėlio au
toriui neteko tų rungtynių ma
tyti, bet jis norėjo vakare su 
kauniški ai s,y patingai Nikodemu 
Čėrėku sus įtikti .Autorius vieš- 
butyj žaidėjų nerado. Visa gru
pė, tuoj po rungtynių, išvyko į 
Kauną.

Tik nuvykęs į Kauną sužino
jau, kad žaidėjai, rungtynėms 
pasibaigus, primygtinai prašė 
savo vadovo Nikodemo Čėrėko , 
kad leistų jiems nors keletą va
landų pasilikti Vilniuje ir tuo 
sudarytų jiems progą pasisve- 
čiuot jaukiuose Vilniaus miesto 
kavinėse ir baruose. Bet Niko
demas Čėrėkas negalėjo paten
kinti jų troškimo, nes jis tuo 
metu jautė rimtą ir mirtiną pa
vojų Lietuvai. Negalėdamas jų 
perkalbėti, jam neliko nieko ki
ta, kaip meluoti. Jis sakėsi ga
vęs žinių iš Kauno,kad Lietuvos 
vyriausybė esanti paskelbus 
slaptą mobilizaciją. Ir jų visų 
šventa pareiga esanti, kuo grei
čiau sugrįžti į namus. Tik tuo 
būdu jis pajėgė žaidėjų norą ap
marinti, susodinti juos į trauki
nį ir laimingai sugrąžinti į Kau
ną. la.
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PRIEAUGLIO LENGVOSIOS 
ATLETIKOS PIRMENYBĖS 

NUKELTOS
Š.Amerikos Pabaltiečių ir 

lietuvių prieauglio klasių leng
vosios atletikos pirmenybės , 
numatytos pravesti š.m. rugsė
jo 6 d.Toronte, dėl stadiono ga
vimo kliūčių yra nukeliamos į 
rugsėjo 13 d.

Varžybos įvyks Birchmount 
Municipal Stadium.KingstonRd. 
prie Birchmount Rd. , Scarbo
rough, Ont. (rytinis Toronto 
priemiestis).Pradžia 1 vai.p. m.

Registracija atliekama per 
sporto klubus ar pavieniai iki 
rugsėjo 4 d. , šiuo adresu: Mr.

MVS'uWpORTAS'
Reginos Bagdonienės nuotraukos

Taupyk ir skolinkis PARAMA
PIRMUTINIAME IR DiOŠi- .’JAME TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE------------------------------------

KAPITALAS virš triju su puse milijono doleriu.
ASM. PASKOLAS duodame .iki $5.000 'ir MORTGICIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, *.c 
Toronto 3, Ontario. — •  Telefonas LE 2-8723 rToronto 3, Ontario.

Į MOKA 
,5!4 %uz depozitus 
'5%%t už Šerus

I MA
7!4% už asm. paskolos, 

1. l/i % už mortgičius
6% % už 2 m. term, tie p.

KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p i 
p. fjSskyrps sekmadienius, r* i rmadi en i. i r penk t odje - 
nį vakarais nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 rr.in. Sės- t 
tadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. ( liepos ir 
rugpiūčio menesiais šeštadieniais uždaryta).

įVAIROS SIUNTINIAI IR DOVANOSI — ^••••^‘-•»m<<.Esm<.,iikr.i1.<(ir
------------------------------------------------------- * U. S. 5. R. pop-astu bet oro pastt .

DOVANOS:
Turime naujus iliustruotus katuJof.us, kuriuose yra smul

kus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos yra galu
tinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už kuriuos gavėjas gali nu
sipirkti (vairių prekių specialiose dolerinėse krautuvėse.

BE MUITO
Vairios sudėties maisto siuntiniai, automobiliams motorai ir 
padangos, motociklai, dviračiai, skalbiamosios mašinos, siu 
vairiosios mašinos, televizijos priimtuvai, transistoriniai ra
dijo aparatai, laikrodžiai, kilimai ir baldai.

Maisto siuntinių svoris neribotas.

A.Malinauskas,63 Hewitt Avė. , 
Toronto, Ont.Tel. (416)-531-6817.

PLAUKYMO PIRMENYBĖS 
CLEVELANDE ĮVYKS

Š. Amerikos Pabaltiečių ir 
Lietuvių 1969 m. plaukymo pir
menybės, turėjusios įvykti lie
pos 26 - 27 d. Clevelande, buvo 
atidėtos į rugpjūčio 31 d. (sek
madienį).

Varžybos vyko toje pačioje 
vietoje, kaip ir anksčiau buvo 
numatyta,būtent, Case-Western 
Reserve universiteto "Donnell" 
baseine,10900 Euclid Ave.. Cle- 
vel'ind, Ohio.

Pabaltiečių lengvosios atletikos, teniso, plaukymo p-bių ati
darymas Chicago] 1967.VII.29. Kairėj vadovas Jonas Bagdonas » Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19‘Į svarų gryno svorio.

u Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitu prekių.
« Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmo

kėsite gavę mūsų pranešimą. z
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
Jeigu turima neaiškumu, prašome klausti, - telefonu bei rašyti, mielai paaiškinsime ir duosime patarimą,
Musu ištaiga labai daug patarnavo ir pasiruošusi patarnauti ateityje.

LIETUVIŲ IŠTAIGA
EXPORTING CO.

o

DARBO VALANDOS: pirmadieniais
— penktadieniais nuo 9 vai. ryto 

iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais 
— nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, t NT. 
Telefonas LE 1 - 3098

Savininkai A. ir S. KALU Z A
B

Rungtynės vykio tik vieną die
ną,dvejose sesijose: pirma se
sija nuo 10 iki 12 vai., antroji 
5-7 vai. p. m.

ŠALFASS-gos C.V-BA

— Dviratininkų lenktynės bu
vo suruoštos Lietuvoje. Jos bu
vo pradėtos prie Baltijos jūros 
ir baigtos Vilniuje. Dviratinin
kai turėjo įveikti 736 kilomet
ru kelią. Dalyvavo 66 dviratinin 
kai. iš kurių 59 pasiekė Vilnių. 
Taigi 7 pakeliui “žuvo", nepa- 
si kę tikslu. Laimėtojų tarpe 
minimi A. Berankis, P. Oelkys, 
V. Dragašhis, V. Slanina, E. 
Veleškeviėius, A. Poškaitis. Iš 
.kmitųjų- ■g^’ėi'ausiai pasirodęs K. 
MąĮukūms. i

1967 pabaltiečių pirmenybių moterų gr. 100 m pradmė. Laimė
jo Vaivadaitė (Clevelando žaibas), penktoji iš kairės, per 13,5

Chicagos Aro vyrai, laimėję 4x400 m per 3.27,5. Iš k.: AvjSį.*, 
la, Robertas Frostas, Ronaldas Frostas, Edvardas Alexejunas

' ' _ ų-'  '____ .____ ’ ■ *< _ i n':: i'' rr: i ■ h     i'n. , i________ ■; /________________ _ ______.

; lituanus žurnalas, minėdamas i5 metų sukakti, 
; SKELBIA JUBILIEJINI VAJŲ ■— SU YPATINGOM DOVANOM.

Jau penkiolikti metai, kai Lituanus, leidžiamas anglų kalba, atlieka 
! laisvųjų lietuvių šauklio pareigas 97 pasaulio šalyse — tiek valstybių jis 
■ paštu pasiekia, keturis kartus metuose. Penkiolikos metų sukakties proga, esa- 
’ mi ir būsimi Lituanus skaitytojai, atsiuntę 5 dol. čekį, kviečiami dovanai at-
j siimti šampano bonkų. Čekius rašykite LITUANUS vardu, P. O. Box 9318, Chicago, Ill. 60690. B 
j Gavę iš Jūsų pratęstą ar visai naują prenumeratą, tuoj pasiusime šampano kortelę, kurią nemoka- g 
j ;r.<ii iškelsite į šampaną vienoje iš devynių, kortelėje pažymėtų, didžiųjų Kane 
’ tuviu Chicagoje. Dovaną atsiimti su kortele asmeniškai.

Šis nepaprastas LITUANUS vajus baigiasi rugsėjo 1 d. — Darbo Dienos 
! Visais klausimais prašome skambinti Chicagos telefonu 434-0706, Jonui 
j ANUS reikalų vedėjui.

umm

A. A ANTANAS MARGIS

Rugpjūčio 8 buvo palaidotas 
lietuviu kapinėse a. a. Antanas 
Margis, 82 metų, senos kartos 
ateivis.

Tai buvo taurus, pavyzdingas 
lietuvis, kovojęs visą amžių už 
lygių teisių pripažinimą lietu
viams. Jis dažnai man sakyda
vo: "Jūs mokyti lietuviai, rašy
kite knygų svetimomis kalbo
mis , kad pasaulis skirtų aiškiai 
lietuvį nuo "palioko", nes ir da
bar čiadaug kas mano, kad mes 
esame tie patys ir turime likti 
po ju valdžia".

Antanas Margis buvo kilęs iš 
Garliavos (prie Kauno), gimęs 
1887 m. Prieš I-rną pasaulinį 
karą buvo išemigravęs į Ame ■ 
riką. Tačiau 1914 m. grįžo Lie
tuvon ir prasidčjus I-mam pa
sauli;-iam karui, buvo mobili— 
zuotasį caro armiją, kur išbu
vo daugiau 3 metų, daugiausia 
Rumunijos fronte.

Po karo atvyko į Kanadą ir 
įsikūrė Toronte. Būdamas ge
ras amatininkas-stalius, darbo 
visad, turėjo.

A. a.Antanas Margis aktyviai 
reiškėsi lietuvių veikloje. Visur 
a. a. Antanas M. prisidėjo ir

darbu,ir pinigais: šv. Jono baž
nyčios kūrime, statyme ir kt. 
lietuvių organizacijose. Liet, 
susirinkimuose, koncertuose , 
diskusijose - visur a. a. Antaną 
galėjai matyti. Turėjo aiškią 
kietą nuomonę "Lietuva lietu
viams'. " Buvo tolerantas, su
gyvenamo būdo, visu mėgiamas, 
gerbiamas.Labai nemėgo lietu
viškų ginču susirinkimuose.Sa
kydavo: "Ko jums, dipukams , 
trūksta, ar duonos, ar pinigu? 
Ko jūs čia baratės dėl nieku? 
Darbo visiem užtenka, tik dirb
kite. Ponais į Lietuvą nebegrį- 
šite".

Iš pirmos žmonos turėjo du 
sūnus, kuriu vienas dar depre
sijos laikais tragiškai žuvo au
to katastrofoje. Antras, Jonas , 
yra vaistininkas,vienintelis lie
tuvis,turįs vaistinę Toronte.Iš- 
geru lietuviu,patriotu. Jis labai 
daug aukoja pinigų metų metais 
lietuvių reikalams; tai loteri
joms, statyboms, parengimam 
ir kt. Kilniems lietuvių reika
lams aukotoju sąrašuose visad 
Jono Margio pavardė figūruoja .

Ilgesnį laiką a. a. Antanas iš
gyveno su antra žmona, kuri li
ko ligoje patale. Ilsėkis ramy
bėje, geras lietuvi. J. KARKA.

Dr. B . NAUJALIO naturalous gydy
mo sveikatos 1:1 inika ( metus gilinės gy
dymo mokslą ir praktika atlikęs įvairio
se ligoninėse) pilnai veikia ir priima 
pacientus nuo 9 vai. ryto iki U vai. vok., 
460 Roncesvallcs Avė. T oronto.Ont., 
Tel. LE 3-8008.

Beta, kas neisigijote lietuviu kalbo
je Dr. Naujalio išleistos knygos • koip 
apsisaugoti nuo širdies priepuolio, tai 
prisiunfus 2 dolerius gausite paštu 
knygele “ Pažink savo širdį ir pouek jai“

^Toronte posėdžiaudami Pradžius 
Mokyklų Mokytojų Federacijos 
nariai nutarė padidinti pensijas 
iki trečdalio metinės algos, ku
rios .vidurkis dabar yra apie 
89.000. Lig šiol pensijoms buvo 
atskaitoma 6%. Atskaitymus 
teks proporcingai padidinti Su
važiavimo dalyviai taipgi pasiū
lė sujungti į vieną organizaciją 
atskirai veikiančias vyrų ir mo- , 
terų mokytojų federacijas.

♦ An tanas Dobis-Dobrovols- 
Ms, 50 m. amžiaus, nuskendo 
Cecebe ežere prie Burgfalls. 
Ont., rugpjūčio 23 d., 8 v.v. Ten 
su šeima ir Iv. Žuliu buvę išvy
kęs savait'gal o poilsiui Velio
nis yra 'gimęs Sasnavos par.. 
Marijampolės apskr.
* Padaryta operacija Marijai 

Besąsparienei Šv. Juozapo ligo
ninėje. Juozui Siminkevičiui 
šv. Mykolo ligoninėje.
iStripinio Prano 75 metu amžiaus 
sukaktis paminėta žei.to dr. A. 
Valadkos vasarnamyje prie Sim
coe ežero rugpjūčio 23 d.
• Kairys Stasys iš Hawk Junc
tion susituokė Toronte su Dia
ne Yeamen.

Beverage krau-

šia proga dėkojame Kane Beverage krautuvėms už dovanotą šampaną.

šventėje.
Kučėnui, LITU-

RUGSĖJO MĖNESĮ SKIRKIME 
MOKSLEIVIŲ VAJUI

Rugsėjo mėnuo iš ki- 
, tų mėnesiu išsiskiria 
l ■ ypatingu savo bruožu. Jo 
ši pradžioje visur suskam- 
i ba mokyklų varpeliai ir, 

skardžiais balsais iš
blaškydami linksmai pra
leistų atostogų prisimi
nimus, kiekvieną jau
nuolį grąžina į rudens 
realybę, prasidedančią 

; prie pravertų mokyklos 
, durų.

Rugsėjis šaukia į kla
ses. j klases jis šaukia 
taip pat ir lituanistinių 
mokyklų moksleivius. Ir 
šis jo šauksmas yra pats 
svarbiausias šauksmas 
lietuvių išeivijai, nes įjį 
atsiliepusieji miglotą ru
denį mums paverčia lie
tuviška gyvybe žaliuojant 
čiu pavasariu.

GERIAUSIA DOVANA 
savo vaikins, vaikaičiams yra tokia, ku* 
r i: vienkartinė, nesenstanti, nepakeičia* 
ma, neįkainuojama, individuali, origin-'- 
Ii ir nuoširdi.

Visos informacijos ir pavyzdys* atsiun
tus $1.00 išlaidoms padengti (užs i šok i u? 
atskaičiuojama).

Rašyti:“ NL" administracija, c / o M. G 
7722 George Street, 
La Salle 690, P.O.

P LB valdyba šiuos 
metus yra paskelbusi 
Lituanistinio Švietimo 
ir Šeimos metais. Jų me
tu JAV LB Centro valdy
ba yra nutarusi pravesti 
moksleivių vajų litu
anistinėms mokykloms. 
Vajaus tikslas: suregis
truoti lituanistinių mo
kyklų nelankančius lie
tuvių vaikus (o tokių yra 
daug), ištirti ir pašalini- 
ti nelankymo kliūtis ir 
sudaryti tinkamas sųly< 
gas mokyklų lankymui. 
Darbo planai, instrukcL 
jos ir kita medžiaga bu
vo paruošta ir LB pada
liniams išsiuntinėta 1969 
kovo 6 d., tačiau dėl įvai
rių kitų įsipareigojimų, 
kai kurios apylinkės į šį 
darbą visu pajėgumu ne
buvo įsijungusios.

JAV LB Centro valdy
ba rugpiūėio 20 d. bend- 
raraščiu dar kartą krei
pėsi į LB padalinius šiuo 
reikalu ir prašė bend
ruomenės mėnesį šiais 
metais skirti tik moks
leivių vajui. Prašoma 
kitus reikalus laikinai

atidėti į šalį ir visas 
jėgas sutelkti šip užda
vinio atlikimui.

Moksleivių vajaus vyk
dymui į darbą jungiasi vi
si. Tai nėra tik apylinkių 
valdybų pareiga. l ai yra 
visų mūsų rūpestis. Apy
linkių valdybos yra pra
šomos imtis darbų koor
dinavimo inciatyvos, bet 
talka turi ateiti iš visuo
menės. Visų prašoma iš* 
tiesti LB apylinkių valdy
boms pagalbos ranką i r 
savanoriškai jungtis į šį 
vajų.

Dar daug jaunų lietu
viukų yra palikta už litu
anistinės mokyklos ribų 
nutautėjimui. Jie yra 
skriaudžiami, o tuo pa
čiu yra skriaudžiama ir 
lietuvių tauta. Mūsų pa
reiga grąžinti juos į lie
tuvių tautos eiles. 
Kruopščiai atlikime 
moksleivių vajaus dar
bą. Kitaip Lituanistinio 
švietimo ir Šeimos me
tai neteks savo pras
mės .

Bronius Nainys 
JAV LB Centro Valdybos 
pirmininkas.

ST.CATHARINES

APŽVALGA

Mūši; maža bendruomenė ir 
šiemet lietuvybės darbe užsi
rekomendavo tvirtai ir gyvai. 
Puikiai atliko visus minėjimus , 
ypač 16 vasario.Sumaniai atsto
vavo šią bendruomenę tautybių 
festivalyje ir bendrai paėmus , 
drąsiai praėjo visokius sunku
mus.

Otų sunkumu buvo daug ir j ie 
kilo iš mūsų pačiu atsidėjusių 
kliudytoji; pusės. Visos kliūtys 
tapo nugalėtos,nes valdybai ne
padėjo tikretas b-nės lietuvis . 
Nauji rinkimai šiemet nebus 
lengvi, nes vargu kas norės eiti 
į valdybą, kuriai būtų trukdoma 
atlikti savo pareigas.

To pasėkoje bendruomenės 
jaunimo auklėjimas yra atsisto
jęs retai blogoje padėtyje. Nors 
lietuvybė turėtu būti virš visko , 
bet gausiausių šeimų tėvai vai
kų neleido nei mokyklon, nei į 
skautus, nei į kitą kurį lietuvy
bės darbą.

Kaip ten bebūtų, lietuvybės 
darbui St. Catharinėje didelio 
pavojaus nėra.Jei vaiku atsiras 
norinčių mokytis-norinčių juos 
pamokyti irgi atsiras. Žinoma , 
nereiktų tam darbui skirti vie
ną kurį žmogų, bet kelis. Laikas 
kiekvienam brangus, o lietuvy
bės pareigos turi būti svarbios

, ONTARIO

kiekvienam. Jei vaikų negalima 
bus ir šiemet suvesti į vieną 
klasę, tai gali atsirasti šalia 
dar viena. Galėtų ir vaiki; dar
želis atsirasti ir su vaikais lie
tuviškai pažaisti vieną kitą va
landą per savaitę galėtų kiek
viena lietuvė motina.

Mokykla turėtų būti pati gy- 
vybiškiausiai svarbi visų mūsų 
vei da. Visa kita savaime eis . 
Planų ir sumanymų organiza
cijoms netrūksta, ko joms kar
tais trūkstamai yra visų talkos . 
Organizacijų darnumas yra la
bai geras ir pavyzdingas ir taip 
esant veikla bus graži ir nor- s. « 
mali.

Nesenai čia vienas tautietis, 
seniai nusistatęs prieš šių me - 
tų valdybą, spaudoje pasiūlė tai 
valdybai atsistatyti. Deja, told e 
dalykai mūsų problemos St. Ca
tharinėje negali išspręsti. Ne
svarbu,ta ar kita valdyba, svar
bu - kiek ją palaikys ne vienas 
kitas tautietis, bet visuomenė . 
Neatrodo,kad kita valdyba susi
lauktų tiek pritarimo, kiek ši. 
Taigi, svaria ne toje ar kitoje 
valdyboje, bet taikoje ir ramy
bėje.Tos taikos ir ramybės ne
galima siekti nei botagu, nei ki
tų lietuvių žeminimu spaudoje 
ar anoniminiais laiškais.

GAIRĖ

Sault St. Marie, Ont.

Kun. AUG. SA BO IŠLEISTUVĖS
Buvo džiugu šios kolonijos 

lietuviams išgirsti, kad ju ka
pelionas dar taip neseniai atsi
kėlęs šJaV, jau buvo pakeltas 
klebonu, bet tuo pat laiku netik 
lietuviu kolonija,bet ir visi ka
tedros parapijiečiai nuliūdo 
prarasdami taip nenuilstamą 
Dievo tarną. Jis visiems padė
jo,kiek galėdamas,nė vieno ne
pasmerkė. Jo nuoširdi šypsena 
visuose įkvėpė pasitikėjimo 
jausmą.

Kadangi kun. Sabas turėjo iš
vykti porą savaičių po paskyri
mo, išleistuvės buvo daugiau 
privač io pobūdžio Viktoro Staš - 
kūno vasarvietėj - Sunset Inn , 
Batchawana.

Į išleistuves buvo atvykęs ka
peliono brolis,kun.Ant.Sabas iš 
Sudburio drauge su Kriaučeliū- 
nų šeima ir B. Švilpa su žmona 
iš Sault St. Marie. Vaišes su- 
ruošė vasarvietės vedėja Vikto
rija Švarlienė. Vietovė tikrai 
pasakiškai graži. Buvo matyti 
automobilių su turistais iš įvai 
automobilii; su turistais iš įvai
rių Kanados provincijų ir iš JAV 
-net iš Nebraskos ir Floridos , 
iš lietuvių vasarvietėje jau lan
kėsi kun. B. Jurkšas iš Toronto 
ir inž. A. Batukas su žmona iš■ ■ ■ '■ v- \Lanslngo.

Buvo pasidalinta įspūdžiais ir 
svečiui įteikta įvairiu dovanų .

DALYVIS

6 psl. *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *’* Nr. 36(1163). 1969 m. rugsėjo men. 3 d.



KAMI LTOK/ Lietuvių gyvenimo reiškiniai

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

KREDITO KOOPERATYVE "TALKA
21 Main Street East, Room 203, tel. 528 • 0511.

Nemokamas gyvybės ir asm. paskolų draudimas
Nemokamas pilnas Čekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers Čekius ir money orderius
Užtikrintas indėliu saugumus
Kapitalas virdT $ 1,600,000.00

Darbo valandos: 
Pirm. 9.39—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt. 9.30—8 v.p.p.

MOKAME UZ:

Depozitus 

Serus 
Už vienų metų indėlius 

SKOLINAME:
Asmenines paskolas iŠ 
Nekiln. turto paskolas i?

5%
5 5%
7,5%

10%

9%

Liepos ir rugpiučio menesiais sestadieniais uždaryta.

KANADOS LIE
WELLAND, ONT.

Welland o ir apylinkės medž . 
ir mešk.klubo "Lithuanica" va
saros prizinis meškeriojimas 
praėjo sėkmingai .nežiūrint ke
lių atidėjimų dėlei kaimyninės 
kolonijos parengimo.

Žuvavime aktyviai pasirodė 
vyrai ir moterys. Dovanas lai
mėjo už pirmą sugautą žuvį Br . 
Luomanas, už daugiausiai su
gautų žuvų Joana Baliukienė ir 
už didžiausią žuvį A. Čepukas , 
kuris per eilę metų mėgsta, ir 
jam sekasi, gaudyti didžiausias 
žuvis.

Žuvavimui sėkmingai vado
vavo Br. Luomanas. Valdyba 
įteikė laimėjusiems premijas.

Po žuvavimo ant kranto buvo 
užkandžiauta ir pasidalinta ak
tualiais visuomeniniais ir klubo 
reikalais.Teko patirti, kad klu
bas ruoš Naujų Metų sutikimą.

J.

praėjo su dideliu pasisekimu. Sa
vaitgalio oras pasitaikė labai gra
žus ir neabejingai pagausino da
lyvaujančių skaičių. Matėsi iš to
li mų Kanados ir JAV - bių vieto
vių. Šeštadienio mūsų tautiečių 
susitikimo balius nepasitenkino

TUVIU DIENA t
su tūkstančiu dalyviu, o sekma
dienio akademijoje ir koncerte su
sirinko apie 1500 asmenų.

Dalyvavo NL vyr. red. dr. Hen
rikas Nagys. Plačiau sekančiame 
numeryje.

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS

DABARTINE PROGA NEPASIKARTOS.

Mums dabar gyvenantiems tenka nepasikartojanti privilegija įam
žinti Lietuvos vardą ir jos kankiniu atminima lietuviška koplyčia šv. 
Petro bazilikoje, Romoje.

Tapti šio darbo dalininku laiko jau ne daug beliko.
Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų vardus Lie
tuvos Kankinių koplyčios kūrėją tarpe.

Aukas siųsti adresu: LITHUANIAN MARTYRS' CHAPEL FUND.
2701, W. 68 St.Chicago, III. 60629, USA.

NAUJA VILTIS GAUTI 
KOMPENSACIJĄ

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

••STOTI
kSESTADIENIS PER

PROTESTO DEMONTRACIJA 
PRIE JUNGTINIU TAUTU 

Šiemet sukanka 30 metų nuo 
klastingojo Molotov-Ribbentro- 
po pakto, kurio pasėkoje Lietu
va,Latvija ir Estija neteko sa
vo nepriklausomybių ir šiandien 
dar kenčia po raudonojo tirono 
padu.

Ryšium su ta sukaktim, BA- 
TUNas.ta pabaltiečių organiza
cija, kuri daro žygius iškelti 
Pabaltijo kraštų nepriklauso
mybės klausimą Jungtinėse 
Tautose, šaukia protesto de- 
monstraciją-pabaltiečių mani
festaciją,kuri įvyks šeštadienį, 
rugsėjo20nuo2 iki 5 vai. p. p. 
prie Jungtinių Tautų būstinės 
DagHammarskjold Plaza aikš
tėje.

Ši demonstracija įvyksta kaip 
tik naujosios JT sesijos atida
rymo metu,kada bus suvažiavu
sios viso pasaulio kraštų gal
vos. Bus proga parodyti pasau
liui, kad pabaltiečiai yra dar 
gyvi ir trokšta savo kraštams 
laisvės ir nepriklausomybės.

Kiekvieno lietuvio pareiga - 
nepamiršti tos dienos ir kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti šioje 
protesto demonstracijoj -mani - 
festacijoj.

Visos lietuvių organizacijos 
yra kviečiamos dalyvauti su vė
liavom ir plakatais.

Dėl smulkesnių informacijų 
kreipkitės į United Baltic Ap
peal,2789 Schurz Ave. , Bronx, 
N. Y. 10465, tel. (212) 828-2237 .

vijos ir Estijos nepriklausomy
bės klausimą Jungtinėse Tauto
se.Taipgi remia ir BATUNo or
ganizuojamą dėl Molotovo-Rib- 
bentrop pakto protesto demons - 
traciją, kuri įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 20 prie Jungtinių Tautų 
būstinės, New Yorke.

Chicago, III.
MOKSLO IR KŪRYBOS

DIENOS

1969 metų lapikričio 26—30 
dienomis Chicagoje įvyks išeivi 
jos 'lietuvių Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumas, kuriame dalyvaus 
lietuviai mokslininkai ir aukš
tąjį mokslą baigę profesionalai.

Pagirindiniai šio simpoziumo 
tikslai yra keturi. Pirma, sudar- 
ryti sąlygas mokslinį darbą 
dirbantiems lietuviams moksli
ninkams ir profesionalams tar
pusavio žinių ir nuomonių pasi
keitimui mokslinėje, profesinėje 
ibei 'kultūrinėje srityse. Antra, 
supažindinti lietuvių visuomenę, 
ypač jaunąją kartą, su išeivijos 
lietuvių moksliniu bei profesi
niu pajėgumu ir 
'bei ponfesionalų
•Trečia, visuomenei duoti vertin
gų ir įdomių paskaitų iš moks
lo /bei kultūros pasaulio. Ketvir 
ta, apsvarstyti Pasaulio Lietu
vių mokslo draugijos steigimo 
galimybes.

mokslininkų 
atsiekimais.

C F M B

(School of Engineering and App 
lied Science, University of Cali 
fomia, Los Angeles, California 
90024. JAV LB CV ir techninės 
įrengimo komisijos 
Mr. Bronius Nainys, 
Maplewood Avenue, 
Bl. 60629.

adresas: 
6804 So. 
Chicago, 

K.

• Dr. P. Grigaičiui pamink
lą statyti sudarytas komitetas, 
kurio pirmininkas yra Dan Ku 
raitis, sekretorius Juozas Šmo
telis. Į komitetą nariais įeina 
sekantieji: Aleksas Ambrose, 
Kostas M. Augustas, Eugeni
jus ’A. Bartkus, .Algirdas Bud- 
reckas, Povilas P. Dargis, Mar
tynas Gudelis, Jonas Kutra, 
Feliksas Motuzas, Euphrc’sine 
Mikužiūtė, Alfonsas Nakas, J. 
Novogrodskis, Jonas Pakalka, 
Antanas J. Rudis, Petras Stra 
vinskas, Jackus Sonda, Kostas 
Strikaitis, F. J. šeštokas, Jo
nas Talalas ir Jonas Vilkaitis.

ido- 
Ka- 
vie- 
kit-

vykdomos atlygi- 
asmenims, perse- 

tautybės iš nacio-

Kaip pranešama iš Bonnos, 
Vak. Vokietijos finansų minis- 
terio Franzo Strausso vizitas 
Londone dėl įvairių priežasčių 
iššaukė didelį susidomėjimą bei 
daugybę spėliojimų.

Bonnoje, ypač sluoksniuose 
susijusiose su nukentėjusių nuo 
nacių organizacijose, buvo ma
noma, jog Straussas bus klausi
nėjamas dėl jo politikos tų as
menų atžvilgiu, ę, ypač dėl at
lyginimo nacių aukoms, gi svar
biausia dėl bylų, kuriose pasi
reiškė aiškus neteisingumas tau1 
tinei persekiotų grupei.

Vokiečių spauda, kuri visą 
laiką tylėjo dėl daromų skriau
dų, neseniai paskelbė dvi 
mias informacijas. Štai pvz. 
talikų Infomaciju Agentūra 
name savo komunikate tarp 
ko pareiškė:

Praktikoje 
ginimų bylos 
klotiems dėl
nalsocialistų valdžios teroro bus 
griečiausia artimoje ateityje 
Bundestage. CDU— Krikščionių 
demokratų partija yra pasipik
tinusi dėl šališko aiškinimo at
lyginimo įst. iš 1967 m., pagal 
specialiai finansų ministerio iš
leistas slaptas vykdymo taisyk
les, kurias noriai vykdo nuo jo 
priklausama administracinė įs
taiga Koelne (Bundesverval- 
tungs Abt). Tuo būdu maža kas 
gavo atlyginimą už skriaudas.

Aukšt. Pabėgėlių Komisaras, 
nors tai jo pareiga, nedaro in
tervencijos, nors prie jo sudary
toji speciali komisija daugelį 
pripažino taut, persiokiotais ir 
išmokėjo avansus...

Vokiečių Nukentėjusių orga
nizacijų organas “Freiheit und 
Recht” (“Laisvė ir Teisybė” įdė
jo straipsnį “Nuolatinis netei
singumas”, kurį palaiko dauge
lis tarpt, organizacijų.

Rašo “ SANDARA“

LIETUVI DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

dirbiniu, fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kas kita, koip geometri
es figūros. Toki, darbo, žymiai pa
lengvina geometrijos žinojimas. Ne
žinodamas geometrijos, Tamsta nie
kuomet nebūsi nei meistras, nei for- 
manos. Tai kodėl nesusipažinti su 
geometrija? Mokyti s niekuomet ne- 
vėlu.

Per sesias pamokos (rastu) Tams- 
tai suteiksiu geometrine- žinias, ku
rios praktiškai Tamstai reikalingos, 
..įvargindamas Tamstos aksiomo
mis ir teoremomis.

Viena pamoko 2 dol. 50 centų, tai
gi uz 15 doleriu Tamsta ųsigysi zi . 
nojimtį, kurį mokiniai mokyklose, pa
prastai įsigyja per dvejus metus.

S. Kriauciunas
38, Prospect Hill, 
Swindon, Wilts, 
England.

BANGA 1410, 10:00 VALANDĄ VAKARO

P r og r am o s vedėjas L. StonkeviZiusTEL. 669-8834.

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695-3883

nOINTE CLAIRE , QUE .
(M. RUTKAUSKO) 

Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto-mašinų darbus. 
Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt.

• Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40 
arba Jr. 20. Atvažiavę neapsiriksite!

Savininkas Alfonsas Vi skontai

SPECIALIOS KAINOS:
a Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
• I tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietove:.-

4 V -

SKAMBINKITE, 

iš visų vietų LaSalėje. 

TĖL. 366-8300

- visas 24 valandas.

LaSalle Auto Specialist SegV.
TEL: garažo 366-0500 

namų - 366 - 4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASIN AS.

7717 RUE GEORGE LASALLE, P.Q.
(Priešais NL redakcijq)

SAV. Ii. DESROCHERS.

Universal CleaneTA & Tjailo'iA
B. K/RSTUKAS

TEL. 769-294 1.

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.)

Valau ir taisau vyriškas ir moteriškus 
drabužius. Siuvu naujus, pagal užsaky 
mus, vyriškus paltus, kostiumus ir kel 
nes. Aukštos kokybės medžiagos.

Windsor

VYČIAI REMIA BATONĄ

Lietuvos Vyčių 56 seimas , 
įvykęs rugpjūčio 22 -24 dieno
mis Newarke.N. J., priėmė re
zoliuciją, kuria pasisako, kad 
remia BATUNą ir jo daromas 
pastangas iškelti Lietuvos.Lat-

Simpoziumo programą organ i 
zuoja lietuvių mdkslininikų ini
ciatorių grupė. Simpoziumą glo 
boja ir finansinę atsakomybę 
neša JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdyba. Įvairius 
techniškus rengimo darbus at
lieka JAV LB CV sudaryta tech 
nine rengimo komisija.

X Valė ir Zigmas Dailidkai 
prieš įkurį laiką su dalininkais 
nupirko populiarią Lithuanian 
Bakery kepyklą, esančią ant 
59 gatvės prie Campbell. Ypač 
Zigmas Dailidka visą laiką reiš
kiasi ikaip energingas ir tikrai 
taktiškas visuomenininkas, bu v. 
LB cv narys ir Kultūros Fondo 
pirmininkas. Jam vadovaujant, 
KF išleido nemažai vadovėlių 
lit. mokykloms ir užbaigė leisti 
prof. V. Biržiškos “Aleksandry- 
ną”.

x Lietuvių agronomų sąjun
gos Chicagoje gegužinė įvykb 
š. m. rugpjūčio 24 dieną Fausti
nos ir Mečio Mąckevičių sody
boje, 138tih ir State, RR 
Lockport, Illinois.

ir

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

Simpoziumo iniciatorių 
programos komisijos adresas: 
Prof. dr. Algirdas A. Avižienis,

JIB vartojo 16 savaičių vienus metuspusę metųJIB
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

JIB Laboratorija, 2498 Dougall Ave, Windsor, 12. Ont.

AR ŽINOTE, KAD
" NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS“ SPAUSTUVĖ 

sfic sdina bilietus, pakvietimus, 
vizitines ir padėkos korteles, (- 
vairius blankus, receptams lape
lius, vedybinius pakvietimus, mir 
ties atveju užuojautos laiškus, vi 
sakius finansinius pranešimus.pi 
kus^su adresais, žurnalus, laik
raščius ir kt.
Adresas: 7722 George Street.

LaSalle (690) Mtl.P.Q. 
Canada.

I
Joe’s Butcher and Grocery

J. LAURINAITIS
1918 Frontenac Street, M on t re a I, P.Q I T E L : 524 - 0209

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating kontraktorius

Alus, mit kšti gėrimai ir visoki maisto produktai. 
Prityrus šviežiu, ir rūkytu lietuviško skonio dešrų 
gamintojas.
Pristatymas greitas ir sąžiningos i namus, sales 
visose miesto dalyse.   

Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkas ir visą k i t ą namų apyvoka.

1205 Church avenue. Verdun. P.Q. , . ’ . . . A
Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirtį šiam darbe Turinti naujai įrengta 
moderniškiausia drabužiu ap sauga (storage) 
ir greita, patarnavimą,.

Savfninkai: A. Kersys, P. Petrulis, P. Kersulis, A. Greibus.

Tel. 768- 6679.

Baltic Woodwork Co.
n viaikac • i ........... Daromos įvairios durys, langai , vir-
K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIs ... 4 .. ,.x. ... ,tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio
547 Lofleur Ave., L a Sal I e (650) P. Q. dirbiniai.

TEL. 366-3884

BELLAZZI-LAMY INC
BOIS DE CONSTRUCTION 
BUILDING MATERIALS

7682 BLVD. CHAMPLAIN 
coin 6iėme Ave., LaSalle

TEL. 366-6941

(VAIRI McDZIO STATYBINE MEDŽIAGA: 

Durys, langu, rėmai. Izoliacija, Ten - Test, 
Masonite, statybinis popieris , cementas, 
B.P. išdirbiniai , cementas ir kt.

Aišku, ęsate girdėję, kad tai laikraštis, kuris jau eina 62- 
sius metus. Jį vieni gina, kiti peikia, bet visi jį mėgsta skai
tyti. Kodėl ?

Todėl, kad jis niekam nepataikauja ir nesibijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is „visur ( daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gera var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duodą ir teisinių patarimu, jame rasite gražiu ap
sakymu bei eilėrašc'iu. Jis turi ir moterų skyrių. Prenumerata 
tik $5.00.

Jau galima gauti 1969 --- metų Keleivio Kalendorių. — Kaina $ 1.00.

536 Broadway,
So. Boston,Mass.

02127 USA.

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai
• Gazinių priemonių pardavi

• Apkainavimn s nemokama s

IO

T. Laurinaitis

(.1 DODGE

■vrww.-r.vw.'

- PORTRETAI - VEDYBOS - KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

'OtlLJ 6

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q,,,

TEL. 525-8971.

LASALLE 366-0330

7635. BOUL. LASALLE 
LASALLE. CUĖBEC 

TĖL. 366-7818

SIUNTINIŲ 
AGENTŪRA

DART 
CORONET 
CHARGER 
DODGE 
CHRYSIER 
CAMION 
DODGE

LAURENT DAIGNEAULT 
President

'•f»8WA* Ji

3891 St.Lawrence Blvd..

Montreal 18, P.Q.

Tel. VI 4 -9098

SM ■ > Tautines, demokratines minties mėnesinis lietuviu laikraštis.
Ina I Leidžia Varpininką leidinių fondas.

• * Redaktorius Grozvydas Lazauskas.
Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, 111.60160 USA.

Prenumerata: JAV ir kitur $5.00 metams.

ABC yra tik viena kompanija Montrealyje, kuri [galiota oriimti siuntinius ir legaliai išrinkti muito mokestį 

ABC aptarnauja Montrealyje LIETUVIUS klientus, kurių pilną pasitikėjimą turi jau 14-ką metų.

ABC turi dideli pasirinkimo, įvairiu gerybių siuntiniams, -— aukščiausios kokybes ir žemiausia kaina!!!

ABC priima ir pinigus už kuriuos jūsų gimines gali nusipirkti įvairias prekes dolerinėse krautuvėse Lietuvoje. 

kBC turi SP i.CI t-.' .IU S maisto produktus siuntiniams i Lietuvą: L Z Ji K A I N O S ( 50 % NUOLAIDA)
Vi sakiausios rūšies maisto pavyzdžiai ir šimtai 
kitokios rūšies maisto produktu, šokolado ir 1.1. 

Prašykite katalogo.
Šitos kainos įskaitant: produktus, 
muitą, persiuntimo mokestį ir 1.1- 
Jūs nemokėsite nė vieno cento 
daugiau! 

NELAUKDAMI UŽEIKITE I ABC IR UŽSAKYKITE 
SIUNTINIUS, TADA IŠVENGSITE SKUBĖJIMO

ABC potarnovi mas — 100 % p a s i teki n i m a s!

110 sv. cukraus .... S 15.50
110 sv. miltų 21.50
110 sv. ryžių....... .$25.00
22sv. taukų..........$ 12,70

7 psi. *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nr. 36 (1 163), 1969 m. rugsėjo mėn. 3 d.



MOKA UŽ 
EINAMĄSIAS SĄSKAITAS

%
“ LITAS“ nieko neskaito už išra
šytus čekius ir juos kas mėnesi 
gražina paštu.

"LITAS" $ 2 500 877
"Lito" balansas per vasaros 

mėnesius,kaip ir kasmet, maža 
tepasikeitė. Svarbesnės aktyvo 
pozicijos: liepos mėn.pabaigo- 
je buvo (skliausteliuose praei
tais metais tame pat mėnesyje): 
kasa banke $ 92 649 ($ 75 801): 
išduotos paskolos $ 2 245 104 
($ 2 062 186).vertybiniai popie
riai $ 145 786 ($ 92 269).

Svarbesnės pasyvo pozicijos: 
terminuoti indėliai $ 494 110 
($ 171 860), Šerai $ 1 277 546 
($ 1 402 244), einamosios sąs
kaitos $604 045 ($ 588 584), at
sargos fondai $ 51 708 ($ 36 
870), šių metų pelnas $ 73 414 
($ 60 987).

"Litas" šiuo metu moka iki 
7.75% už terminuotus indėlius , 
5.5%už šėrus sunemokama gy
vybės apdrauda ir 5% už eina
mąsias sąskaitas su nemoka
mais čekių patarnavimais.

Pr. R.

TALKA "BALTIJOS" 
UŽDARYMUI

"Baltijos" stovyklavietės pa
ruošimui žiemai organizuoja
ma dar viena didelė talka. Ji 
įvyks rugsėjo 20 ir 21 dienų sa
vaitgalyje. Esant blogam orui, 
talka nukeliama į sekantį sa
vaitgalį, tai yra, į rugsėjo 27 ir 
28 dienas.

Svarbesni numatomi darbai 
yra sekantys: krūmų iškirtimas 
prie mergaičių nakvynių namu
ko, miško retinimas, šakų ir 
medžių sudeginimas, aikštės 
palyginimas ir akmenų išrinki
mas,stovyklos pastatų paruoši
mas žiemai ir t.t. Kas gali pra
šomas atsivežti kurį nors iš šių 
įrankių: kirvį,kastuvą,pjūklą ar 
grėblį. Tam tikrą tų įrankių 
skaičių turi ir pati stovyklavie
tė.

Kadangi nakvoti pačioje sto
vyklavietėje jau gali būti šalta, 
tai bus stengiamąsi talkininkus 
išskirstyti tarp vasarnamius 
turinčių lietuvių. Užtat,norin
čius talkoje dalyvauti, prašome 
užsirašyti pas R. Otto, tel. 365- 
1778, arba pas P. Rudinską, tel. 
482-4094.

Ruduo-pats gražiausias lai
kas prie Lac Sylvere ežero. Ko
dėl nepakvėpuoti tyru oru,nepar- 
sidžiaugti margaspalviais miš
kais ir kartu neatlikti naudingo 
patarnavimo "Baltijai" ir mūsų 
jaunimui.

P. RUDINSKAS 
"Baltijos" Komiteto Pir

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS 
REIKALU

Mokslo metai yra planuojami 
pradėti rugsėjo mėn.13 d., šeš
tadienį 9 vai. ryto. Prašome - 
ruoštis ir sekti mokyklos rei
kalu pranešimus per spaudą, 
bažnyčias ir radio.

Šiems mokslo metams visi, 
tiek pradžios mokyklos Aušrof 
Vartų ar Rosemonto, tiek litua
nistinių kursų mokiniai renkasi 
į vienas bendras patalpas nau
joje vietoje 301 Blvd. Maisoneu- 
ve East-Ecole St. Jacpues.

Mokykla randasi prie St. De
nis ir Blvd. Maisoneuve gatvių 
sankryžos ir prie pat centrinės 
Berri "Demon tmagny metro sto
ties.

Važiuojant Metro iš bet ku
rios miesto dalies pravažiavus 
Berri-Demontmagny stotį ten
ka išlipti. Išeinama į St. Denis 
gatvę. Toliau pereiti per Blvd. 
Maisoneuve ir sekantis pasta
tas į vakarus jau yra nr. 301- 
mokykla. Perėjimas per Blvd . 
Maisoneuve yra šviesų kontro
liuojamas. Važiuojantiems au
tomobiliu žinotina, kad Blvd. 
Maisoneuve yra vienos krypties 
iš rytų į vakarus. Automobilių 
pastatyti galima ant šalutinių 
Sanguinet ir Emery gatvių.

Mokyklai yra rezervuota 11 
klasių 1 - parengiamąjam sky
riui,6-pradžios mokyklai-kiek- 
vienam skyriui po klasę 3-litu- 
anistiniams kursams, 1-nenu- 
Įnatytiems galimumams.

Kreipiamės į tėvus prašyda
mi leisti savo vaikus į lietuviš
ką mokyklą. Prašome atvesti 
visus: jaunus, kurie tiks į pa
rengiamąjį skyrių, paaugusius , 
kurie kažkodėl mokyklos nelan
kė, tuos kurie lankė,bet susto
jo, silpniau lietuviškai kalban
čius. Bus darbo visiems.

Kreipiamės bendrai į visą 
Montrealio visuomenę prašyda
mi įvertinti lietuviškos mokyk
los didelį žingsnį savystovumo 
kryptimi.

Šiais metais sukako 20 metų 
nuo lietuviškos mokyklos įstei
gimo Montrealy. Šiai sukakčiai 
paminėti bus iškilmingas aktas, 
meninė programa ir balius rug
sėjo mėn. 27 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Prašome vi
sus ruoštis šiam gražiam sezo
no parengimui, o kitas organi
zacijas prašome rezervuoti lai-

TĖVŲ KOMITETAS

KARDELIENĖS MUZIKOS 
STUDIJA •

E. Kardelienės muzikos studi
ja pradeda darbą, rugsėjo mėn.8 d. 
Priimami ir nauji mokiniai. 
Tel. 767-0473.

PRANEŠIMAS

Rugsėjo 6 ir 7 d. d. p. Dikaičių 
"Puntuko" ūkyje įvyksta , LK 
Mindaugo šaulių kuopos narių 
individualinės kontrolinės šau
dymo varžybos,pagal CVnusta- 
tytas taisykles dėl kuopos pe
reinamosios taurės. Iš geriau- 
šiai sušaudžiusiųjų bus sudary
ta kuopos reprezentacinė šau
dymo komanda.Visi kuopos na
riai kviečiami šaudymuose da
lyvauti. Nakvynės bus parūpin
tos visiems atvykusioms. Įvai
riais šaudymui rūpimais klau
simais prašome kreiptis į kuo
pos vadovą š.Dikaitį, tel.366- 
1673.

M, A, S, POPItRAITIS
B. A., M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C., F.R.C.S.(c).
, CHIRURGINE PRAKTIKA RE'PTIS T E L, 931-3275.

SEAFORTH MEDICAL BUILDING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

DR. A. O. J A U G E L I E N Ė 
Dantų gydytoja

Dr. V. GIRIUNIENĖ
Dantų gydytoja

CANADA

■'■.»«9taSą ..<■/ '.<į’>

"MAN AND HIS WORLD" PARODOS VAIZDAS MONTREALYJE. PARODAI 

NUMATYTAS 3 MENESIU LAIKAS JAU BAIGIASI. PO VIENOS SAVAITES 

PARODA BUS UŽDARYTA. PARODA JAU YRA APLANKĘ APIE ŠEŠI 

MILIJONAI ASMENŲ.

• Ltn. R. Navikėnas, kuris tarnau
ja Kanados ginkluotose pajėgose, 
neseniai sukūrė šeimynini gyveni
mą su Maurin Simpson. Linkime 
sėkmingo gyvenimo !

• Rita Gudžiūnaitė isigijusi BA 
mokslo laipsni Layola universite
te, šiais makslo metais pradės mo
kytojauti pradžios mokykloje. Jos 
sesutė Nijolė Gray, kuri su savo 
vyru mokytojavo aukštesnėje mo
kykloje , persikėlė i Ottawa, Ont.

• Monika Jonynienė buvo susirgu
si ir turėjo operaciją.

9 Reginai Pocauskienei Reddy 
Memorial ligoninėje dr. A. S. Po- 
pieraitis padarė operaciją. Li
gonė jau sveiksta.
e Juozas Kupris darbovietėje 
staigiai susirgo ir yra išvež
tas i Montrealio General ligo
ninę.

9 Jonas Maskeliūnas susirgo ir 
paguldytas j ligoninę.

ADRESAS: 1465 Dc Seve Street

Montreal 205, Que.

MONTREALIO LIETUVIU KREDITO UNIJA

MP K A UŽ:

EINAMĄSIAS S-tas 
ŠERUS (numatyta) 
TERM.IND. k met am s 
TERM.IND. 2 “
T ERM.IND. 3

Nemokamos gyvybės draudimas 
, iki $2,000 Šerų sumos.

5.0%
5.5%

7.25 % 
7.75%

- 7.75%

TEL. 766-5827.

DUODA paskolas:
ASMENINES iš 9.% 
NEKILN. TURTO iŠ 9% 
iškaitant gyvybės apdrauda 
iki $ 10,000.

| JAU IŠDUOTOS PASKOLOS i k i 
| termino lieka senomis palukan o m i s 
i.( pradedant 6.5 % ).

832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampos St. Andrėj

tel. 522-7236.

1440 St. Catherine Street W.
Room 600

Tel: 866-8235, namų 488 - 8528.

14JO Guy St. pirmas aukštas 
J 1 - 12 kambarys.

Tel. 932-6662; namu 737-968 J.

5330 L’ Assomption Blvd.
Tel. 255 - 3535.

Albinas Markevičius, ankščiau gyvenąs 
Montrealyje, gyvendamas Santa Monica, 
California ten baigė City College ir į- 
sigijoį Real Estate srityje laipsnį.

KASOS V ALANUOS: 1465 De Seve St., sekma- 
dieniais nuo 10:30 iki 12:30 vai. Darbo dienomis - 
nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 
Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7

3907 Rosemount Blvd., tol. 722-3545. Diena.-penk
tadieniais nuo 1 iki 6 vai. V ak ar ai s-*p i rm ad ien i ai s, 
treciao' eni ai s ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
Sekmadieniais nedirbama vasara, nuo birželio 15 d. 
iki rugsėioj'S d. ir per visus ilguosius savaitgalius

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC. 
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd;

TEL: Off.: 722-3545; Res. 256-5355
S-tos nr. 752D

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

Su teise dirbti Quebecb ir Ontario

PROVINCIJOSE

Sekr. M. Arlauskaite, tel. 722 - 3 9 86.

"BALTIJAI" PASITARNAVO 
p. p.Paunksniai, padovanodami 
stalą virtuvei, Juozas Dauderis, 
padarydamas gražius vartus 
įėjimui į "Baltijos" maudyklas , 
Rūta Pocaus^aitė juos nudažy
dama ir Rūta Rudinskaitė išra
šydama penkias įspėjamąsias 
lentas "Baltijos" rajone.

Pr. R.

( (

ADVOKATAI! Suite 205

J-P. Miller, B.A., B.C.L. Teh

NOTARAS $un Life Building

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L. T.V'?6?.’,'35,

KAILIU SIUVĖJAS

6396-Bannantyne Verdun, M o n t r e ai

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA 727'3120
6695 — 35th Avenue, M o n t re a I, 409, 

Albertas N O R K E LIŪNAS, b. a. c.s.c., i.b. 727-3120
NAMU:

Arvydas RUDZEVIČIUS . A.I.B. ‘ 271-5758.

KOMERCINIO, P RI V AT A U S T U R T O, AUTOMOBILIU, ATSAKOMYBĖS, G Y V Y B Ė S D R A U DI M A.

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas 

(Storage)\

' Tel. 767-6183. Tel: namų 366-2548 
*...... .......................... .......... ......

8 psl. *** ♦** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA **♦ Nr. 36 (1163), 1969 m. rugsėjo mėn. 3 d.

USED CARS
1 year guarantee 

Kreipkitės į 

LEO GURECKAS
Sales Manager's Assistant 
Keating Ford lietuvis atstovas 

769-8831.

TEL. 769-8831
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