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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

Savaitės sensacingiausiu įvy
kiu reikia pripažinti JAV-ių 
ambasadoriaus Brazilijoje 
Charles Burke Elbrick, 61 metų 
pagrobimą.Ambasadorius buvo 
pagrobtas prokomunistinės po
grindžio organizacijos Rio De 
Janeiro mieste iš ambasados 
limuzino. Netrukus Brazilijos 
vyriausybė buvo pagrobėjų įs
pėta,kad jeigu nepaleis 15 kali
namų komunistų, ambasadorius 
būsiąs nužudytas.Brazilijos už
sienių reikalų ministeris Jose 
deMagalhaes kitą dieną prane
šė, kad kaliniai būsią paleisti 
kai tiktai pagrobėjai patieks jų 
sąrašą. Saras e yra 14 vyrų ii’ 
vienos moters pavardė. Jų tar
pe randasi visi žinomi brazilai 

r

komunistai ir teroristai. Am
basadorius parašė du laiškus 
savo žmonai,kuriuose prašo iš
pildyti komunistinių teroristų 
reikalavimus, nes, jo žodžiais 
tariant, šie esą rimtai pasiry
žę įvykdyti savo grąsinimą. 
JAV-ių vyriausybė po pagrobi
mo išsiuntinėjo visoms amba
sadoms nurodymus,kad ameri
kiečių diplomatinio korpuso na
riai būtų stipriau saugomi,no
rint išvengti kito tokio pat ne
malonaus atsitikimo.

Naujasis Portugalijos minis
teris pirmininkas Maecello 
Caetano,perėmęs valdžią prieš 
metus,kai ilgametis Portugali
jos diktatorius Salazar sunkiai 
susirgo ir nebegalėjo toliau ei
ti savo pareigų, paskelbė tikrai 
laisvus ir demokratinius rin - 
kimus š. m. spalio mėn. 26 die
ną. Pirmą kartą nuo 1926 metų 
Portugalijos rinkimuose bus 
leista dalyvauti ir opozicijos 
partijoms bei susigrupavivam. 
Trisdešimties dienų rinkiminė 
kampanija bus pradėta š. m. 
rugsėjo 27 dieną.

Iš Lybijos pašalintas Lybi- 
jos karaliaus Idris,80 metų anr 

MANO MOKYKLOS DAR NĖRA I

žiaus, kuris šiuo metu yra lai
kinai yra apsigyvenęs Graiki
joje, pareiškė, kad sieksiąs su
sigrąžinti sostą visom priemo
nėm. Jis buvo pašalintas iš vai - 
džios tuo metu, kai gydėsi Tur
kijoje. Jį nuvertė jaunų karinin
kų organizacija, vadovaujama 
pulkininko Saad Eddine Abbou 
Choureb, kuris baigė karinius 
mokslus Kaire. Sukilėliai pa
reiškė, kad sieksią daug arti
mesnio bendradarbiavimo su 
kitais arabų kraštais kovoje 
prieš Izraelį.

Spaudos žiniomis, Vatikane 
įvykstančio sinodo darbotvarkė 
dar galutinai nesudaryta. Tvir
tinama,kad visa eilių liberales - 
nių bažnyčios vyskupų Olandi
joje,Belgijoje ir Vakarų Vokie
tijoje norėtų šiame susirinkime 
diskutuoti ir kontroversiškąją 
gimimų kontrolės encikliką, ir 
celibato klausimą. Tuo tarpu 
konservatyviškesni Italijos 
vyskupai bei kardinolai tų klau
simų suvažiavime iš viso neno
rėtų diskutuoti. Sinodas susi
rinks š. m. spalio mėn. 11 dieną. 

Patikimi šaltiniai iš Prahos 
informuoja pasaulio spaudą,kad 
Aleksander Dubšek,sovietų ka
rine intervencija pašalintas če
kų komunistų partijos sekreto
rius, netrukus būsiąs visai pa
šalintas iš prezidiumo ir cent 
rinio komiteto. Kalbama, kad ir 
daug buvusių Dubčeko šalininkų 
būsią pašalinti iš dar užimamų, 
kad ir nereikšmingų postų bei 
pareigų.

Brazilijoje, kurią šiuo metu 
mini spauda dėl sensacingo JA 
V-ių ambasadoriaus pagrobi - 
mo, politinė vidaus padėtis dar 
visai neaiški. Trys generolai, 
valdą kraštą, jų tvirtinimu, su
sirgusio prezidento Arthur de 
Costa e Silva įgalioti, įspėjo 
brazilų spaudą nenaudoti tokių 
žodžių kaip karinė junta, ..rium- 

viratas,karinė diktatūra ir 1.1, 
nes tai esąs neteisingas padė
ties nušvietimas. Jie taip pat 
paneigė sklindančius gandus 
apie prezidento Silvą mirtį. Jis 
šiuo metu yra 66 metų amžiaus 
ir dalinai paraližuotas. Gydyto
jai betgi mano, kad jis po ilges
nio gydymosi galėsiąs norma
liai naudoti šiuo metu paraly
žiaus ištiktas kūno dalis.

Šiaurės Korėjos komunistinė 
vyriausybė sutinka paleisti nu
mušto JAV karinio malūnspar
nio įgulą tiktai tada, jei pasta - 
roji prisipažins, kad malūn
sparnis nebuvo paklydęs, bet 
pasiųstas atlikti kriminalinės 
misijos.

Arabų šaltiniai praneša apie 
atkaklias kovas su Izraelio ka
riniais daliniais Jordano slėny
je.Iš arabų pusės dalyvavusios 
partizanų komandos,kurios pa
dariusios daug žalos žydų kari
niams įrengimams ir riedme- 
menims. Arabų tvirtinimu ko
vose žuvo daug Izraelio karių . 
Arabų partizanai praradę pen
kis vyrus.

Kaip ir galima buvo laukti St. 
Leonard mokyklinė situaci
ja pagaliau iššaukė ir fizinį su
sirėmimą.Italų ir kitų tautybių 
emigrantai,kurie jaumetus lai
ko kovoja už savo teisę savo 
vaikus mokinti anglų kalba, galų 
gale pritrūko kantrybės, kai 
vienkalbiškumo skelbėjas Ray
mond Lemieux su savo šalinin
kais sušaukė mitingą vienos 
mokyklos salėj St. Leonarde.. 
Tame mitinge Lemieux buvo 
dar kartą pasiryžęs pakartoti 
savo separatistišką teigimą,kad 
Ouebeco provincija turinti vi
sus vaikus mokinti tik prancūzų 
kalba. Ypatingai tai turėtų būti 
taikoma, šio naivaus apaštalo 
žodžiais tariant,emigrantų vai
kams, kurie atvyksta į Quebeco 
"valstybę". Italai ir kiti, metus 
laukę tupinėjančio švietimo mi- 
nisterio Cardinal atsakymo,ga
lų gale nebeiškentė ir susirin

Duptessis

Dešimt metu po Maurice Duplessis 

mirties Quebeco provincija nebeat
pažįstama. Buvę ir dabartinis 
premjerai :

ko j tą pačią salę, kad pasakytų 
prancūzų separatistams ką jie 
galvoja apie šių skelbiamą vie- 
nakalbiškumo politiką. Pradžioj 
buvo persimesta žodžiais,o vė
liau panaudotos ir kėdės. Le
mieux ir jo šalininkai gerokai 
sukruvinti turėjo palikti kovos 
lauką,atvykusios policijos ap - 
saugoj. Ir pačiam lyderiui kėdė 
praskėlė galvą. Dabar jis vėl 
kalba apie netrukus jo šalinin
kų organizuojamą mitingą St. 
Leonard priemiestyje. Italai jų 
laukia. Tokiu iš taikiosios re
voliucijos, kurią taip sėkmingai 
pradėjo buvęs švietimo minis
teris Gerain - Lajoie, pradeda 
vystytis triukšmingesnė revo
liucija.Ir nors susirūpinęs mi
nisteris Cardinal padarė (labai 
skubiai) koncesijų angliškai 
kalbantiesiems, tai įvyko per - 
vėlai. Pirmą kartą angliškai 
kalbantieji Montrealio gyvento
jui panaudojo Jėgą prieš jėgą ir 
parodė, kad nebesileis stumdo
mi keliolikos šimtų fanatiškų 
kvailių.Ir-kartojant vieno italo 
pasakymą televizijos reporte
riui-tai tesanti mažytė pradžia. 
'^uebcC lcr.o vs ho^r•

Ho Chi Minh

Šiaurės Vietnamo preziden
tas HoChi Minh, savo laiku ar
šiai kovojęs prieš japonus, 
prancūzus ir amerikonus, iš
tiktas širdies smūgio, mirė.

Kaip įprasta komunistinėse 
valstybėse, ir šį kar'ą žinia 
apie jo "kritišką sveikatos 
stovį" pirmą kartą buvo pas- 
kalbtaper Hanoi radiją už de
vynių minučių po jo mirties,O 
sekančių 21 valandų laikotar* • 
pyje pastovūs biuleteniai "in
formavo" krašto piliečius apie 
nuolat blogėjančią prezidento 
sveikatą.Nesunku įsivaizduoti, 
tokio delsimo priežastį. Įvai
rios komunistinės grupės grū
mėsi dėl įtakos valdžioje. Ga- 
lopbuvo paskelbtas komitetas, 
kuris rūpinosi iškilmingu Ho 
palaidojimu.Į tą komitetą įėjo

SAUVE BARRETTE LESAGE JOHNSON BERTRAND

Truong Chinh.
26 asmenys ir spėjama, jog jie 
buvo išvardinti pagal jėgos 
laipsnį. Pirmuoju, ir tikriau
siai būs imuoju prezidentu, mi
nimas Le Duan, 62 metų am
žiaus pietietis, iki šiol buvęs 
Š. Vietnamo komunistų parti
jos pirmuoju sekreoriumi. 
Antruoja sekė viceprezidentas 
Ton Due Thang, 81 metų am
žiaus, po jo seimo pirmininkas 
Troung Chinh ir ministeris 
pirmininkas Pham Van Dong. 

Apsigynimo min. Vo Nguyen 
Giapatsidūręs sąrašenet sep
tintoje vietoje Tačiau, nežiū
rint kuris iš antraeilių vadų 
beįs įgalės, nesitikima jokių 
pakitimų karo be i taikos dery
bų eigoje. Pietų Vietnamo ste
bėtojų teigimu, vidinė kova dėl 
valdžios dar nesibaigsianti. Ji 
dar gerokai paaštrėsianti kai 
susidurs su soviet’ ir kinų 
varžymosi dėl įtakos. Ho Chl 
Mimi,siekdamas savo strate
ginių tikslų, gaudavo paramos 
iš sovietų ir iš kiniečių.Ar jo 
įpėdiniaipajėgs vienodai lavi
ruoti, parodys ateitis.Ho Chi 
Minh šermenys neapsiėjo be 
"giminiškų vaidų". Jau sekan
čią dieną, atvykusi atsisvei
kinti, kiniečių delegacija ne
pasiliko ir nelaukė laidotuvių, 
Jie, vedami Chou en Lai, grįžo 
atgalios į Kiniją idant išveng
tų. nemalonaus susitikimo su 
per Indiją atskubančia, Kosy
gino vadovaujama, sovietų de
legacija. /Normaliai sovietai 
vykdavo Į Š.Vietnamą per rau
donąją Kiniją./__________ _

Vo Nguyen Giap.

Akivaizdoje neperseniausiai 
Pravdoje pasirodžiusio veda
mojo /kuriame pirmą kartą 
diskutuojamas galimas bran
duolinis karas *arp Kinijos ir 
Sovietų Sąjungos/, kinams pra- 
nykobet koks noras nors ir iš 
tolo į rusus pasižiūrėti. Toks 
Pravdos vedamasis kinie
čiams, tikriausia i,primena jog 
konflikto pavojus yra tikras ir 
jo data gal net visai netolima.

Liečiant galimo karo klau
simą tęnką pridurti, jog ir 
Washington1 e , paskutiniuoju 
metu, tam skiriama daug rim
tesnis dėmesys ir svarstomos 
tokio galimo karo pasekmės. 
Turint mintyje jog rusų ir ki
niečių branduolinės bombos 
yra gerokai "nešvarios", pri- 
sibijoma, jog didžiausioji tų 
radioaktyvinių dulkių dalis iš
kristų šiauriniame pusrutuly
je,© tai reikštų J.A V-ėse ir 
Kanadoje.
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įtarinėjimą ir kito teismą. Ži
nau, kad paskira Lietuvių Diena 
to nepanaikins, bet noriu tikėti , 
su jumis visais, kad šioji bus 
pradžia tokio naujo kelio ir nau
jo tikėjimo kiekvienu žmogumi- 
neatsižvelgiantį jo spalvą,įsi
tikinimus,pasaulėžiūrą ar reli
giją. Mes turime kovoti prieš 
tamsą, tiktai tada ir tiktai tada 
kovosime už šviesą. Kai kovo
sime už kiekvieno žmo
gaus ir kiekvienos tau
tos laisvę, tada ir tiktai ta
da kovosime ir už savo žemės 
laisvę.

Broliai ir seserys, tebūna tad 
ši kalba tiktai tokia: kalba už 
savuosius, tai yra, visus, gyve
nančius ant šito žemės rutulio , 
taip spalvingo ir gyvo, kokį jį 
matė astronautai iš tūkstančio 
mylių, A +sitraukim ir mes nors 
valandėlei nuo smulkių ir vie
nadienių nesusipratimų ir ne-

KALBA, PASAKYTA Š.M. RUGPlOČIO 31, 

HAMILTONE, 

LIETUVIŲ DIENOS PROGA

Šiuos metus pavadinome Šei
mos ir Švietimo metais.Bet su
sirinkome šiandien j savo me
tinę šventę ne tiktai paminėti 
metų vardą. Susirinkome kaip 
visos žemdirbių gentys-į talkos 
pabaigtuves ir naujo darbo pra
džią. Taip susirenka upeliai ir 
upokšniai,upės ir lietūs, krenta 
iš debesų į tyvuliuojančius eže
rus. Taip susirenka kaimynai, 
draugai ir bičiuliai rudenėjantį 
vakarą po šiaurės žvaigždėm. 
Taip susirenka benamiai, kad 
nors keletą valandų galėtų pa
sikalbėti apie praėjusius lai
kus, apie buvusius ir tebesan
čius, apie svajones ir viltį, be 
kurios joks išeivis negali gy
venti, kaip žuvis be vandens. 
Veltui mes apgaudinėsim pa
prastais,realiais ar intelektua
liais žodžiais,mes nuo savo li
nkimo nepabėgsime ir turėsime 
gyventi iki amžiaus galo su tuo 
išskirtinio žmogaus ženklu ant 
kaktos ir širdies. Mūsų jaunieji 
taip pat turės nuolat apsispręs
ti ir rinktis, nes ir jų likimas- 
ar jieto nori, ar ne-yra mūsų 
likimas. Savo kraujo negali at
sisakyti,savo žemės negali at
sisakyti, savo motinos ir tėvo 
negali atsisakyti. Visa tai yra 
duota, yra amžiams tavo ir ta
vo vieno.

Tokia šeimos šventė yra ir 
šis susiėjimas ir suvažiavi
mas. Tokia šeimos šventė yra 
kiekviena Lietuvių Diena Kana
doje. Tokia yra savo šeimos 
manifestacija su visom jos gra
žiausiom apraiškom ir su vi
sais nedatekliais. Nesididžiuo- 
kime perdaug,bet ir neteiskime 
be reikalo. Tie, kurie-mūsų iš
manymu-daug geriau visą pa
daro,yra jau šimtus kartų kar
toję,kad lietuviai savo suvažia
vimuose ir savo veikloje yra 
atsiekę daug daugiau, negu visi 
kiti išeiviai.Nesigėdinkime sa
vųjų,neatsiribokime nuo jų,nes 
namai yra vieni ir viena y a vi
sų motina. Ją ne dėl turto,ne 
dėl blizgesio, ne dėl pranašumo

mylime, bet dėl to, kad ji sava .

Apie šeimą buvo kalbėta, jr 
bus kalbėta dar įaug ir ilgai . 
Ji yra pirmoji ir pati pagrindi
nė kiekvienos bendruomenės 
ląstelė. Bejos nebūtų ir mūsų. 
Be jos nebūtų nei tautų, nei tra
dicijų, nei pačios žmonijos tęs
tinumo. Visa tai yra akivaiz
džios tiesos.Bet verta jas kar
tas nuo karto pakartoti, kad ne- 
pamirštume. Lietuviškoji šei
ma išeivijoje yra toji pilis drū
ta, kaip sako mažlietuvių gies
mė, ir į ją atsimuša visos sve
timybių bangos ir kėslai.Tą va
landą,kai lietuviškoji šeima iš
eivijoje praras savo atsparos 
taškus, praras ir pati lietuvybė 
vienintelę ir tikrą savo atramą.

Lietuviškasai žodis "švieti
mas" yra ne tiktai tikslus, bet 
ir taiklus nusakymas tam žmo
gaus lavinimo procesui, kuris 
vyksta visą žmogaus amžių. 
Džiugu, kad tiek daug jaunųjų 
turime šiandien savo tarpe. Ge
rai, kad jie atlieka beveik visą 
Lietuvių Dienos programą. Pa
sididžiuoti verta,kad jie yra at
siekę daugiau, negu mes. Taip 
turi būti. Taip yra parašyta li
kimo knygose, nes jaunieji tęs 
mūsų darbą ir įgyvendins mūsų 
troškimus bei siekimus.Jų yra 
rytdiena ir to niekas negali ir 
negalės paneigti. Jie suprato , 
kad tiktai šviesus žmogus, tik 
apsišvietęs lietuvis, gali ir ga
lės patarnauti savo gimtinei. 
Tik išsilavinę žmonės sugebės 
iškovoti savo žemei laisvę. Tik 
tokie, kurie žino visus nau
juosius sąjūdžius ir juose mo
kės dalyvauti, savęs nepraras
dami, galės iškovoti Lietuvai 
laisvę. Šviesos ir saulėtekio 
ieškotojai turi pažinti šviesą ir 
saulėtekį. Laisvės ir žmogui 
meilės skelbėjai turi pirmiau
sia patys sugebėti išmokti kitą 
žmogų išlaisvinti ir jį mylėti. 
Bet kokia neapykanta-gimdo Lik 
neapykantą. Bet koks įtarinėji
mas ir teisimas kito, gimdo tik

santalkų ir pažiūrėkime savo 
broliui ir seseriai į akis. Jie 
yra mūsų broliai ir seserys . 
Yra tiesa šioje žemėje. Yra 
laisvė šioje žemėje. Yra Vieš
paties įstatymai, kurių joks 
žmogus sulaužyti ar panaikinti 
negali. Ir tokia šilima nešini 
švęskim penkioliktąją Kanados 
Lietuviai Dieną, lyg ji būtų vie
nintelė visam žemės rutulyje. 
Ir po jos atsiminkime tai, kad 
po visų švenčių ateina darby- 
metė. Ir atsiminkime tai, kad 
tikdarbymetė parodo kiek ir ko 
žmogus yra iš tiesų vertas. Žo
dis be žmogaus rankų ir širdies 
yra negyvas rašmuo. Būkime 
tie, kurie neveltui mūsų pirma 
knyga kalbėjo be galo papras
tais,bet pačiais giliausiais žo
džiais : Broliai ir sėserys .imkit 
mane ir skaitykit...

Skaitykit ir klausykit per šias 
dienas įvykstančio stebuklo: 
NET IŠ PELENŲ KELIASI 
ŽMONĖS IR TAUTOS. Mes pri
sikelsim iš nakties ir pelenų , 
nes tikime savo tauta ir savo 
saulėtekio šviesa.

Henrikas NAGYS

Mokslo .r Kūrybos simpo
ziumui ruošti Technikinės ko
misijos posėdis įvyko 1969 m. 
rugpiūčtomėn.,26 d.Nainių na-

paskutinis kraštas Europoje, 
tebesąs Romos krikščionybės 
religijoj.Nuo Lietuvos į Šiau
rę ir į Rytus Europoje prasi
deda kitokios religijos, arba 
net bedievybė, ko įkyriai sie
kia bolševikija.Be kitko, Lie
tuva yra išskirtinai nuskriaus
ta valstybė, nes iki šiol dar 
neturi savo kardinolo.

KLB KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

KLB Vll-sios Krašto Tary
bos 2—ji sesija šaukiama š.m, 
spalio mėn. 18 d. šeštadienį 11 
vai. r. Prisikėlimo parapijos 
patalpose, 1O11 College St., To
ronto, Ont. Artimiausiu melu 
Krašto Tarybos nariams bus 
išsiuntinėtipakvieTmai, suva
žiavimo dienotvarkė ir 1968 m. 
Krašto Tarybos suvažiavimo 
protokolas. Suvažiavimo metu 
protokolas nebus skaitomas , 
tad Krašto Tarybos nariai , 
pastebėję kokius nors netiks
lumus, savo pastabas prašomi 
pareikšti 
tinimą.

rybos suvažiavimą atstovų ne
ats iunčia.

Pr įmename, kad KLB Kraš
to Tarybos nariais yra 30 
rinktų atstovų, visų KLB Apy
linkių valdybų pirmininkai ar
ba jų įgaliotiniai,KLB Krašto 
Valdybos ir Garbės Teismo 
nariai.

Prašome KLB Krašto Ta
rybos narius iš anksto rezer
vuoti spalio mėn. 18 d. suva
žiavimui, kadangi kiekvieno 
Krašto Tarybos nario pareiga 
ir darbas lietuviškoj dirvoj 
reikalauja jame dalyvauti.

Diena Hamiltone praėjo su.di- 
deliu pasisekimu. Nežiūrint 
didelių karščių, iškilmėse da
lyvavo per 2OOC asmenų. Vien 
tik Jaunimui skirtos progra
mos sutraukė per 350 Kana
dos lietuvių jaunimo. Pati 
šventė taip pat buvo plačiai 
išgarsinta Hamiltono spaudoj., 
radio ir televizijoje.

dar prieš jo patvir-

KLB 
prašome 
kondensuotus pranešimus raš
tu, kad juos perskaičius būtų 
galima įteikti suvažiavimo 
sekretorijatui prisegti prie 
suvažiavimo protokolo, Ypa
tingai prašomos raštiškai pra
nešimus atsiųsti visos K LB 
Apylinkių valdybos, kurios dėl 
didelių nuotolių į Krašto Ta-

Apylinkių valdybas 
paruošti trumpus,

solidarumo įnašas

Gautas solidarumo įnašas 
Toronto, Calgary ir Sudbury 
apylinkių Ačiū.Prašome erkė
tas KLB Apylinkių valdybas 
atsiskaityti nors savaitę prieš 
Krašto Tarybos suvažiavimą, 
palengvinant Krašto Valdybos 
Iždininkui darbą sudarant 1968 
-69 metų apyskaitą.

KANADOS LIETUVIU DIENA 
HAMILTONE

15-toji Kanados Lietuvių

iš

Krašto Valdyba dėkoja Ha
miltono apylinkės valdybai, 
Organizaciniam Komitetui ir 
visiems Hamilton ieč tams pri
sidėjus tems prie šios dienos 
pasisekimo Dėkojame taip pat 
prel. Dr. J. Tadarauskui, lei
dusiam pasinaudoti parapijos 
patalpomis ir suorganizavu
siam religinę programos dalį.

Ta pačia proga prašome KL 
B Apylinkių valdybas apsis
pręsti ir su konkrečiais pa
siūlymais atvykti įKrašto Ta
rybos suvažiavimą dėl 1970 
metų Kanados Lietuvių Dienos 
rengimo.

Krašto Valdyba

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ / CENTRO VALDYBA

ŠVIETIMO TARYBOS INFORMACIJA

muose Čikagoje. Posėdyje da
lyvavo komisijos nariai kun. 
J.Borevičlus S.J.,dr.Ringm, 
V. Kamantas, A.Augaitis,B. 
Nainys ir Patariamosios Pro
gramos Komisijos narė dr.E. 
VaiŠnienė. Posėdžio dalyviai 
susipažino su simpoziumo 
programos ruošimo eiga ir ap
tarė su+uo susijusius techniš
kus darbus. Padėkos Dienos 
savaigalio metu Čikagoje į- 
vykstanšio Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo programos paruo
šimas šiuo metu yra baigia
mas.

ir

JAV LB APYGARDŲ 
VALDYBOMS

(Moksleiviu vajaus reikalu) 
Lituanistinio Švietimo

Šeimos Metai jau yra įkopę į 
antrąją savo pusę, tačiau tik 
nedidelė dalis užsimotų darbų 
yra atlikta .Vienas iš tokių di
desnės apimties darbų yra 
Centro valdybos 1969 m. kovo 
mėn. paskelbtas lituanistinių 
mokyklų moksleivių vajus, LB 
apylinkės buvo prašytos vajų 
įvykdyti iki birželio mėn. pa
baigos.Deja, šis darbas nebu
vo išvystytas ir jo rezulta+ai

ti.Šlųmetų rugsėjis-Bendruo- 
menės mėnuo yra išimi Inai tik 
Šiam tikslui paskirtas. Kad 
apylinkėms būtų lengviau 
moksleivių vajų pravesti, į tal
ką prašome ateiti ir apygardų 
valdybas. Apygardų valdybas 
prašome imtis iniciatyvos va
jų koordinuoti, paraginti apy
linkių valdybas, išjudinti jas 
aktyviai jungtis į šį darbą ar 
taibetarpiaikontaktuojant val
dybų pirmininkus, ar apygardų 
ribose sūkviečiant apylinkių 
valdybų atstovų pasitarimus, 
Taip pat prašome vajų popu
liarinti, savo ribose sukvte-

IR GERAI, IR BLOGAI...
(laiškai mums)

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

R ed.

Gerb. Redaktoriau,

Dabartinis popiežius lanko
si įvairiose pasaulio vietose, 
kaip joks kitas jo pirmtakas. 
Jis jau buvojo Azijoj, P.Ame
rikoj, neseniai net Afrikoj. 
Skelbiama,kad popiežius kas
met numatęs aplankyti bent 
vieną valstybę užsienyje.

Jei lanko net puslaukines

tautas, kodėl negalėtų aplan
kyti senos kultūros valstybės 
Lietuvos? Siūlau, kad lietu
viai dvasininkai pasistengtų 
įtikinti Jo Šventenybę aplanky
ti Lietuvą, nors dabar ir ko
munistų - rusų okupuotą. Tuo 
būtų padaryta nauda, kurią ga
lima įvairiai interpretuoti.

Vienas svarbesnių tokio ap
silankymo motyvų: Lietuva yra

Nereikla kuklintis ir tokį 
kvietimą pradėti Popiežiui 
rengti tuoj pat, nes lietuviams 
persikuklinus,ko gero už akių 
užbėgs lenkai ar net bedieviai 
rusai-maskviniai komunistai. 
Tais atvejais lietuviai bėl bū
tų pralaimėję teisėtą kovą Va
tikane, kaip nekartą yra įvykę.

Galimas dalykas / beveik 
tikra/ rusai - bolševikai, da
bartiniai Lietuvos okupantai, 
tokiam sumanymui pasiprie
šins, popiežiui patars nevyk
ti ar neduos leidimo atvykti. 
Dėlto nereikėtų nusiminti:bū- 
tų padarytas of icijalus kvie
timas Popiežiui lankytis Lie
tuvos sostinėje Vilniuje, kurį 
laikas nuo laiko mūsų įtakin
gieji dvasininkai, tikėkime 
šventaisiais, pakartotų.

Pats reikalo-sumanymo iš
kėlimas pasaulio spaudoje 
priduotų neabejotino gyvumo 
Lietuvos bylai.

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles, Caltf.

Dr.Elona Vaišnienė, JAV L 
B Švietimo Tarybos narė, 1969 
m. rugsėjo 4 dieną, ketvirta
dienį, 8 v. v. Margutyje kalbėjo 
Mokslo ir Kūrybos simpoziu
mo aktualiais klausimais.Dr. 
E.Vaišnienė yra taip pat sim
poziumo Patariamosois Pro
gramos Komisijos narė ir ak
tyviai dalyvauja simpoziumo 
paruošimo darbuose.

dar labai menki.
JAV LB Centro valdyba šio 

uždavinio tinkamam atlikimui 
skiria didelį dėmesį.Turimo
mis žiniomis dar daug lietu
viukų lituanistinių mokyklų ne
lanko ir lituanistinio mokymo 
negauna.Tai didelė žala lietu
vių tautai.

Centro valdyba rugpiūčio2O 
dienos bendraraščiu dar kartą 
apylinkėms priminė šį uždavi-

čiant spaudos atstovų konfe
rencijas ir juos paprašant apie 
vajų rašyti.

Apygardos valdyba yra dar
bų planuotoja koordinatorė , 
skatintoja ir rėmėja savo apy
gardos ribose.Jos įsijungimas 
į šį darbą apylinkėms būtų 
svarbi parama ’r paskata .To
dėl prašome Apygardų valdy
bas atlikti viską kas galima 
kad vajus pasisektų,

nį ir prašė jį sąžiningai atlik- JAV LB Centro Valdyba

■

į

LITU ANUS ŽURNALAS, MINĖDAMAS 15 METŲ SUKAKTĮ, 
SKELBIA JUBILIEJINĮ 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
siimti šampano bonką. Čekius rašykite LITUANUS vardu, P. O. Box 9318, 
Gavę iš Jūsų pratęstą ar visai naują prenumeratą, tuoj pasiųs'me šampano kortelę, kurią nemoka
mai iškelsite i šampaną vienoje iš devynių, kortelėje pažymėtų, didžiųjų 
tuvių Chicagoje. Dovaną atsiimti su kortele asmeniškai.

Šis nepaprastas LITUANUS vajus baigiasi rugsėjo 1 d. —■ Darbo 
Visais klausimais prašome skambinti Chicagos telefonu 434-0706, 

ANUS reikalų vedėjui.
Šia proga dėkojame Kane Beverage krautuvėms už dovanotą šampaną.

imim
Chicago, UI, 60690.

Kane

Dienos 
Jonui

Beverage krau-

šventėje.
Kučėnui, LITU-

■3 ■3iB
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kas jiems padėjo išaugti
SĄMONINGAIS LIETUVIAIS.

Š. m. rugpiūčio mėn. antroje 
pusėje Dainavoje,prie Detroit, 
Mich.,vyko labai darbinga Įli
etoji mokytojų studijų savai
tė, kurioje tikrai gausiai daly
vavo ir mūsų jaunimas iš JAV 
-bių bei Kanados .Jaunimo-rei- 
kalame ir gal net problemos 
pasvarstyti buvo skirta kelio
lika valandų ir malonu pažy
mėti, kad savo reikalų svars
tyme mūsų jaunimas labai ak
tyviai reiškėsi.

Viena popietė buvo specia
liai skirta jaunimo simpoziu
mui: kas ir kaip mums padė
jo išaugti sąmoningais lietu
viais ?Simpoziumo moderato
rius pjtrvydas BARZDUKAS, 
jaunas mūsų išeivijos intelek- 
tualas ir akademikas, moks-
ius baigęs čia Amerikoje, pa
alkvietė lyg privačiam pasi
kalbėjimui 4-ris jaunimo ats
tovus, tris baigusius aukš,li
tuanistines mokyklas ir vieną 
jauną mokytoją ir statydamas 
jiems įvairius klausimus ban
dė panagrinėti virš minėtą te
mą. Jaunimo atstovai mielai 
nurodė keletą akstinų padėju-

Montrealio lietuvės jaunosios skautės atsilankiusios buvo i 
NL redakcija ir leidyklą, susipažinti kaip paruošiamas ir iš
leidžiamas lietuviškas laikraštis. Nuotrauka J. Kardelio.

III- čioji MOKYTOJU

DAINA

Mokytojų studijų savaitės - 
jau prigijusi tradicija. Š. m. 
rugpiūčio mėn.17-24 dienomis 
Datnavoje/prie Detroit,Mich/ 
įvykusi m mokytojų studijų 
savaitė viršijo buvusias ir sa
vo programa ir dalyvių skai
čiumi. Šį kartą kreiptas ypa
tingas dėmesys ne tik į mo
kyklą, bet ir į mokytojų prob
lemas ir bandyta paieškoti nau
jų mokymo būdų bei kelių.Taip 
pat stipriai buvo užakcentuo
ta priešmokykliniame amžiu
je vaikų psichologiniai aspek
tai ir atsidėjus panagrinėta 
tautinis bei bendruomeninis 
jaunųjų ugdymas. Be to,ypač 
jaunieji mokytojai ar besiruo- 
šę jais tapti jaunuoliai, kurių 
šį kartą tikrai buvo daug, turė
jo geros progos arčiau susipa
žinti su kalbiniais dalykais ir 
lietuvių literatūra.

Tikrai buvo malonu klausy
tis prof .Alfredo Senn' o, didžio 
baltų kalbų žinovo ir daugelio 
mūsų kalbininkų mokytojo, įdo
mios ir moksliškai pagrįstos 
paskaitos apie lietuvių kalbos 

sių jiems išaugti lietuviškoje 
dvasioje.

Mums skautams būdinga ir 
pažymėtina yra tai, kad be ei
lės kitų dalykų simpoziumo 
dalyviams minėtame reikale 
labai daug padėjo aktyvus da
lyvavimas mūsų jaunimo or
ganizacijose. Kai simpoziumo 
moderatorius paklausė, ku
rioms organizacijoms jie pri
klauso ar priklausė ir veikia, 
visiketuriatstovai atsakė,kad 
jie esą lietuvių skautų sąjun
gos nariais.

Antras per simpoziumą iš
keltas ir būdingas pabrėžimas 
buvo tai kad jiems - sąmonin
giems lietuviams - nereikėjo 
iš šalies įrodinėjimo, jog lie
tuvybė žmonijos kultūros ir 
tautų lobyno baruose yra tik- 
kra ir reikalinga vertybė. Jan
ninio simpoziumo dalyviai ir 
didelė studijų savaitės jauni
mo dauguma pasisakė, kad jie 
yra patys patyrę ir pažinę lie
tuvybės vertę. Jos jie negalė
ję nusipirkti, bet, jaunimas, 
tapęs sąmoningais lietuviais, 
mato, kad yra žymiai save 
praturtinęs intelektualiai.

L.E-tas

STUDIJŲ SAVAITĖ

V 0 J E

protstorę. Kalbininko Leonar
do Dambriūno vestas lietuvių 
kalbos seminaras susilaukė 
ne tik jaunųjų, bet ir visų da
lyvių labai gyvo domėjimosi , 
nes tai buvo kondensuotas vi
sų svarbiausių mūsų kalbos 
dėsnių labai tinkamas išdės
tymas. Rašytojas Aloyzas Ba
ronas labai vaizdžiai ir išsa
miai apibūdino tėvynėje esan
čius rašytojus bei jų kūrybą. 
Pabrėžė,kadtenyra gerų kny
gelių, paruoštų vaikams. Šia 
vaikų literatūra galėtų naudo
tis ir mūsų mokyklos bei čia 
priaugančioji karta. Pedago
gas Antanas Rinkūnas, nuolat 
besisielojąs mūsų lituanistiniu 
švietimu, studijų dalyviams 
patiekė savo samprotavimus 
bei siūlymus apie taip vadina
mą beskyrinę sistemą, kaip 
vieną naujesnį mokymo būdą. 
Lietuvių tarpe ir spaudoje bu
vo jau plačiau kalbėta ir rašy
ta apie šią sistemą, todėl p. 
Rinkūnas studijų dalyvius pa
noro supažindinti su ja prak
tiškai, t.y. visus studijų daly
vius padalino į kelias grupes 

ir su jomis pravedė seminarą. 
Daugelis grupių iš esmės pa?- 
s Įsakė už šią sistemą, tik siū
lė kai kurių pakeitimų bei pa
darė pastabų. Bendra nuomonė 
-ten ir kur sąlygos palankios, 
vistiek prie šios sistemos 
reiktų eiti palengva - palaips
niui.

Šių studijų rengėjai manė, 
kad mūsų mokyklose yra rei
kalingas tautinis ir bendruo
meninis ugdymas. Šiam rei
kalui Pasaulio lietuvių ben
druomenės valdybos pirminin
kas p .St. Barz dūkas turėjo net 
porą paskaitų, kuriose nušvie
tė bendruomenės vietą ir svar
bą gyvenime bei reikalą tatai 
turėti mokyklų programose . 
Todėl jis patiekė ir tautinio 
auklėjimo vadovėlio metme
nis. Kitai dienai buvo net nu
matytas simpoziumas apie 
tautinį ugdymą, bet, kai ku
riems preligentams negalėjus 
dalyvauti, pasitenkinta viena 
išsamia Baltimore's mokyk
los vedėjo p.Padžiaus paskai
ta, po kurios būta įdomių dis
kusijų. Buvo net linkusių pa
brėžti, kad bemokydami vaikus 
lituanistinių dalykų, jau savai
me juos tautiniai ugdome. To
dėl, girdi, ar jau būtina turėti 
atskiras tautinio ugdymo pro
gramas .

Atsidėjus aptarti ir naujai 
pasirodžiusieji mokykliniai 
vadovėliai. Mok. J. Plačas re
feravo apie G. Česienės II sky
riui skirtą "Rūtelę" , o p. J. 
Tamulis-apie Z.Ašoklio Lie
tuvos geografijos vadovėlį. 
Tiesa, kai kurios Chicagos 
mokyklos ats isakė vartotV'Rū- 
telę", bet jų motyvai pasirodė 
nepakankamai pagrįsti ir todėl 
studijų dalyviai per diskusijas 
priėjo nuomonės, kad š is vado
vėlis naudotinas. Jį ir Švieti
mo Taryba yra aprobavusi. 
Teigiamai įvertintas ir p. Z. 
A šoklio geografijos vadovėlis.

Kai ir visur, studijose jau
nimo reikalai buvo dėmesio 
centre. Jaunimo simpoziumas, 
kas padėjo išaugti sąmoningais 
lietuviais, visus įtraukė į įdo
mias ir rimtas diskusijas.Ap
tartos, turbūt, visos teigiamos 
paskatos ir žalingos įtakos , 
veikiančios mūsų jaunimą. La
bai pakedenti svetimi, bet vis
gi mūsų jaunimo kartais pasi
savinami įpročiai ar polinkiai. 
Net vakare, per laisvą tribūną, 
vėl plačiai buvo paliesti tie 
patys jaunimui ir mums vi
siems aktualūs reikalai. Dide
lė dauguma jaunimo supranta 
ir vertina lietuvybę, tik gal 
savo rolę įsivaizduoja kiek ki
taip; todėl bando dažnai ieško
ti naujų kelių bei susidaryti 
viso to savitą sampratą.

Reiktų paminėti irkitus 
simpoziumus. Vaikų laikraš
tėlio "Eglutės", kaip pagelbi- 
nės mokymo priemonės, apta
rimas taip pat nagrinėtas per 
du kartus. Galop sutarta,kad 
ne švietimo organai, bet laik
raštėlio leidėjai ir redakcija 
turėtų pravesti varžybas ar 
net balsavimus, kas skaityto
jams įdomiausia ir kas spaus- 
dlntina .Administracija mokyk
loms galėtų nusiųsti prenume
ratorių sąrašus, kad prenume
ravimas sėkmingiau būtų ska
tinamas. Šeimos ir mokyklos 
bendradarbiavimo simpoziu
mas gal dėl laiko stokos nepil
nai išryškino visus rūpimu 
klausimu aspektus ir kalbėta 
gal tik bendrybėmis. Prie šio 
klausimo gal reiktų grįžti per 
būsimą studijų savaitę.

Plačiai žinoma Montessori 
sistemos mokytoja S. Vaišvi
lienė labai įtikinančiai kalbė
jo apie laisvės ir atsakomybės 
vystymąsi vaikuose. Vaikai 
nuolat siekia /žinoma Ir su
augusieji/ laisvės. Todėl iŠ to 

išeinant būtina juose skiepyti 
ir atsakomybės pareigą. Kita 
Montessori vaikų namelių mo
kytoja p. J. Juknevičienė pade
monstravo daug gražių vaizdi
nių priemonių, mūsų sąlygose 
tinkančių vaikų darželiams 
Dauguma tų priemonių, atro
do, nesunku pasigamini. Pre- 
ligentė davė naudingų patari
mų, o užbaigai parodė iš vai
kų namelio spalvotų skaidrių.

Mokytoja J. Matulaitienė, III 
tautinių šoklų šventės vadovė , 
perdavė labai kruopščiai pa
ruoštos medžiagos, labai nau
dingos bemokant mokyklose 
tautinių šokių ir žaidimų.

Studijose dalyvavęs Anglijos 
Londono lietuvių mokyklos ve
dėjas Romas Kinka pranešė, 
kad norįs pravesti lietuvių kal
bos pamoką su visai nemokan
čiais lietuviškai kalbėti vai
kais. Prieš klausytojus susė
do Dainavos kaimyno ūkininko 
-anglo 3 vaikai ir p. Kinka pa
gal Amerikoj daug kur pratik - 
uojamą Berlitz'o metodą pra
dėjo juos mokyti lietuviškai, 
nepavartojęs nė vieno angliš
ko žodžio. Pradžioje rodyda
mas įvairius daiktus ir saky
damas kaip jie vadinami, pra
šė valkų tai pakartoti. Vaikai 
po kelių kartų visai gerai lie
tuviškus žodžius ištardavo. 
Toliau jis panaudojo skaitmet- 
nls ir lentelėse spalvas, Galop 
bandė sudaryti trumpus saki
nius. Vaikai viską kartojo ir 
per visą, nors ir pirmą, pamo 
ką kalbėjo tik lietuviškai.

Kai kas manė, kad pagal šį 
metodą galima būtų pradėti 
darbą su mišrių šeimų vai
kais, kurie dažnai ateina į mo
kyklą visai nemokėdami kal
bėti lietuviškai.

Su ypatingu atsidėjimu iš
klausyta prof. J. Pikūno pas
kaita apie lemtingus momentus 
vaikų auklėjime. Labai svarbu 
gera pradžia ir ji gali būti ga
na ankstyva, nes ir maži vai
kai nepaprastai imlūs. Lietu
vių kalbos mokyme fonetinė 
bazė duoda gera pamatą bet 
kurioms kitoms kalboms, ku
rios tų fonetinių savybių netu
ri. Todėl kelių ar bent dviejų 
kalbų išmokymas vaiko visai 
neapsunkina. Žinoma, pradėti 
reiktų nuo lietuvių kalbos.

Mokyklose reikia duoti vi
siems vaikams pasireikšti. 
Klaidą darytume, tik kai ku- 
r tuos favor izuodami.Žmoguje 
talentas miega. Stenkimės juos 
žadinti, bet jokiu bėdų neslo
pinti, Vaiko negalima priimti 
sąlyginiai, bet ir perdldelių 
standartų statymas jam ken
kta. Vaikai paprastai nepakan
kamai savimi pasitiki. Todėl 
prie jų eiti - su meile, pilnu 
priėmimu, pasisekimo skati
nimu, pasitenkinimu.

Įdomi paskaita įšaukė eilę 
paklausimų ir diskusijų, Bū
dinga būtų dar pridėti vienam 
paklaus ė jut atsakymas - vai
kui vieną kalbą išmokus,leng
viau ir kitą išmokti, tačiau ta 
antroji kalba dažnai nusmel
kia pirmąją.

Taigi, kaip atrodo, per visą 
savaitę studijų dalyviai visą 
laiką buvo užimi:kasdien ne
mažiau - keturios pagrindinės 
paskaitos, net ir vakare vėl 
rinktas i į salę. Įvairūs prane
šimai, laisvoji tribūna,filmai, 
dainų mokymasis traukė ir do
mino visus, o jau literatūros 
vakaras buvo tikra atgaiva. 
Dramos artistė Zita Kevalai- 
tytė-Visockienė su dideliu įsi
jautimu meistriškai padekla
mavo J. Maironio "Raseinių 
Magdę", o jaunimas gitarų ir 
kitų garsų lydimas darniai 
paskaitė mūsų poetų kūrinius.

Šeštadienio vakare paeže-

J. VENCKUS, S. J

NEPAPRASTAS MEDIS

Nuotrauka J. Venckaus.

Daug kas pastebėjo, kad šie
met visur buvo labai daug tu
ristų. Turistai yra tokie žmo
nės .kurie važiuoja pamatyti pa
saulio. Amerikiečiai mėgsta 
pirmon eilėn važiuoti į sveti
mus kraštus. Kai kurie kraštai 
yra ypatingai mėgiami, kaip an
tai Ispanija,Italija ir Prancūzi
ja. Ispanija be abejo yra labai 
įdomus kraštas,nes ten susilie
ja dvi didelės kultūros: euro
pietiška ir arabiška. Per turis
tus gali išeiti iš savo krašto 
daug pinigų, bet gali ir įeiti. 
Amerikos valdžia susirūpino, 
kad amerikiečiai turistai išve
ža daug pinigų svetur. Prez. 
Lyndon Johnson norėjo trukdy
ti .uždedamas taksės ant kelio
nių svetur,bet nepasisekė: kraš
te pasipriešinimas buvo per di
delis. Amerika sugalvojo kito
kią sistemą. Visi svetur gali 
kreiptis į Amerikos įstaigas 
(pasiuntinybes, konsulatus ir 
agentūras) su prašymu suteikti 
ypatingas lengvatas keliauti po 
Ameriką, gaudami visokias 
lengvatas naudoti susisiekimo 
priemones: turistai labai pigiai 
gali važinėtis.Tokios lengvatos 
yra labai didelis paraginimas 
važiuoti. Tas lengvatas galima 
gauti tik svetur, bet ne pačioje 
Amerikoje. Įdomu, kad patys 
amerikiečiai pradėjo daugiau 
važiuoti po pačią Ameriką, nes 
yra labai gražių vietų,nepras
tesnių,negu kitur,kaip antai Ka
lifornija, Grand Canyon, Arizo
noje, Yellowstone Park ir pan. 
Išsivystė įprotis išvažiuoti ki
tur atostogų.Studentai gavę di - 
ploraus,susidėję,įsigyja dides
nį automobilį (station wagon), 
šeimos pasidaro ar nusiperka 
'’trailer’’,išvažiuoja toli, nerei- 
nė motelių,pernakvoja patys su 
vaikais savo "traileriuose". 
Įdomu, kad ir vienuolės, gavu
sios daugiau laisvės, su gimi
nėmis ar su mergaitėmis, la
biau keliauja. Arba kelios vie
nuolės su vienuolyno automobi
liu pavažiuoja pasižiūrėti sek- 
vojų miškų,nes jos mums į kle
boniją dažniau paskambindavo , 
norėdamos sužinoti,kada rytais 
yra Mišios, paskui po Mišių 
dažnai nueini jas pasveikinti.

SEKVOJA
Pirmieji tuos medžius paste

bėjo ispanai, atvykę jūra iš 
Meksikos. Kadangi medis yra 
raudonos spalvos, jį pavadino 

rėje įvyko didysis atsisveiki
nimo laužas, ištisai praėjęs 
pakilia nuotaika, buvo pilnas 
humoro, klegesio, vaidybos, 
įscenizavimo ir skambių - 
skambių dainų.

Sekmadlenį:po ankstyvų pa
maldų,uždaromas is -išk Hm in - 
gas posėdis. Pasidžiaugta stu
dijų pasisekimu, palinkėta iš
tvermės užsimotuose darbuo
se, priimta visa eilė reikšmin
gų rezoliucijų ir atsisveikinta 
spindinčiais veidais - Iki pa
simatymo Dainavoje per ket
virtą studijų savaitę.

L. Eimantas 

ispaniškai Palo Colorado, ang
liškai Redwood.Moksliškai me
dis vadinasi Sepuoia sempervi- 
vens. Yra dar kita rūšis: Sepuo
ia gigantea, ji yra Kalifornijos 
kalnuose, vakarų pusėje. Šitas 
medis neturi tokios svarbos 
kaip pirmasis.Sepuoia semper- 
vivens industrijoje yra labai 
vertinama.

Sekvojos miškai prasideda 
nuo Oregono valstybės pietinių 
ribų ir eina 30 mylių juosta iki 
San Francisco, ir toliau į pie
tus ikiMonterey.Sekvoja mėgs
ta ne tik drėgną žemę, bet ir 
drėgną orą, ūkanotą. Tempera
tūra yra paprastai gera tiems 
medžiams nuo 40 iki 65 1. F.

Lentpiūvėse atradau daug 
meksikiečių, kurie mielai at
vyksta ir džiaugiasi gavę dar
bo.Kiti atvyksta be imigracijos 
leidimo ir juokais yra vadina
mi ispaniškai "mojados", skai
tyk mochados, reiškia sušlapę, 
sušlapo beplaukdami per pasie
nio upę Rio Grande, angliškai 
juos vadina "wetbacks". Kadan
gi meksikiečiai gerai dirba, 
yra ramus elementas, jų niekas 
negaudo.Greitai gimsta vaikai, 
kurie yra krikštyti čia, jie yra 
jau Amerikos piliečiai, jų tėvų 
jau nebestus atgal, nes kas auk
lėtų Amerikos piliečius.Kadan- 
gi moku ispaniškai, tuojau, kle - 
bonui prašant,juos suorganiza
vau, įvedėme ispaniškas Mišias 
su ispanišku pamokslu.Tos mi
šios pasidarė populiarios, atei
davo moksleiviai pasiklausyt 
ispaniškai, nes jie mokyklose 
turi ispanų kalbą, net pradžios 
mokyklos,nori pasimokyti.

Sekvojos medis yra nepapras
tai didelis. Kai kurie istoriški, 
kaip antai Sherman, geriau pa
sakius generolo Shermano par
ke yra medis, kurio aukštis yra 
272. 4 pėdų, o diametras 27.5 
pėdų. Žievė yra 12 colių storu
mo. Medis turi cheminių jun
ginių, kurie apsaugoja jį nuo 
vabzdžių ir nuo puvimo: tvoros 
išlaiko įkastos į žemę iki 50 
metų. Medis yra spygliuotas. 
Žievė yra tokia stora ir ypatin
ga, kad nedega, todėl sekvojos 
miškai neišdega, kaip kiti Kali
fornijos miškai.

Vardas sepouia pareina nuo 
vieno indėno Sepuovah, kuris 
1821 po 12 metų darbo išrado in
dėnų tautoms pritaikytą alfabe
tą arba raidyną, nes anglų rai
dės nevisados tiko. Su tuo nauju 
raidynu indėnai pradėjo spaus
dinti laikraščius savo kalboje. 
Sepuoyah 1828 m. nuvyko į Va- 
shingtoną D. C. prašyti iš val
džios visokių laisvių ir lengva
tų.Sepuoia yra vadinamas Ame
rikos Cadmus (Kadmus), nes 
pagal graikų mitologiją Cadmus 
atnešė iš Fenicijos graikams 
alfabetą.

Sekvojos medžio storos išau
gos, kaip kokios kupros (burls) 
duoda gražų medį visokiems 
papuošalam daryti, pav. mažiu
kams staliukams, iškabų len
toms, visokioms dėžutėms ir 
pan.

3 ps». **• *** NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Ni. 37 (1161), 1963 m. tugsėjo mėn.
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O. V. Milašius.

akstinas apsispręsti ar jis pasi
rinks Rusiją, Lenkiją ar Lietuvą. 
Milašius apsisprendė už Lietu
vą . . .” aš tikėjaus būsiąs nau
dingesnis pasilikdamas po kukliu 
lietuvišku liaudies kryžiumi”.

1918 m. Milašius daug pade
da Lietuvos delegacijai. 1919 
tn. oficialiai paskirtas Lietuvos 
atstovu Prancūzijoje. 1919,-1925 
metai didžiausias Milašiaus diplo
matinės veiklos laikotarpis. Ta
da reikėjo kovoti už mūsų jau 
nos valstybėjs pripažinimą, už 

Vilnių, Klaipėdą ir tt. 1920 jis 
iškovoja, kad Prancūzija pripa
žįsta Lietuvą de facto ir de juri. 
1921 m. Milašiui esant Ženevo
je jam buvo pranešta, kad Tau 
tų Sąjunga Lietuvą pr.ėmė savo 
nariu. Tai buvo 1921 m. rugsė
jo 22 d.

1925 m. prašėsi atleidžiamas. 
Jį pakeitė nesenai miręs P. Kli 
mac, tačiau Milašius liko Garbės 
patarėjo pareigose ir tik 1938 
m. pasitraukė iš diplomatinės 
tarnybos atsidėdamas vien kū 
rybai.

Milašius buvo ir didelis min- 
tytojas, filosofas, kuris pramatė 
pasaulio istorijos didelį tempą. 
Jis numatė, kad senos doktrinos 
žlugs ir Europos politinės ašys 
visiškai pasikeis. 1919 m. Mila
šius stovėjo už Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos sąjungą vienoje 
Baltijos pusėje ir Švedija kitoje

pusėje. K ta Milašiaus idėja bu
vo ta, kad lenkų ir lietuvių tau
tos, yra natūralūs sąjungininkai; 
kad Lenkija turėtų ieškoti gerų 
santykių su Lietuva ir jos inte 
resas yra matyti Lietuvą nepri
klausomą su sostine Vilniumi. 
Trečia idėja — Europos sujun
gimas į jungtines tautas. Tai yra 
neišvengiama Europos ir viso“ pa- 
saul'o likimui. Specialus jo sie
kimas — draugiškumas tarp 
prancūzų ir lietuvių. Tuo sim- 
bol'u jautėsi esąs jis pats, tarda
mas: "Aš nesu politikas. Nepri
klausau jokiai partijai. Aš esu 
lietuvis, poetas prancūzų kalba/.

Visą gyvenimą praleidęs 
Prancūzijoje, Milašius tiek su ja 
suaugo, kad kūrė prancūzų kal
boje. Jo poezija turi pasaulinio 
garso, bet mums, lietuviams la
bai rhažai žinoma. Lenkai jį sa
vinas! sau, gudai taip pat, bet 
jis daugeliu atveju yra pas'.sakęs 
esąs lietuvis.

Apie Milašiaus poeziją yra iš
leista keletą veikalų garsiųjų 
prancūzų literatų, mokslininkų ir 
kritikų. Visose tose knygose iš
kyla Lietuvos vardas, kalbant 
apie Milašiaus "mitinę tėvynę”, 
jo tarnavjmas Lietuvos diploma
tijoj. ir jo lietuvių tautos kilmės 
istorija. Prieš kiek laiko įsikūrė 
atskira Milaš'aus bičiulių draugi
ja — Les amis de Milosz — ji 
telkia aplink save visus tuos, ku
riems Milašius tapo artimas iš 
jo raštų. Nepersenai, švenčiant 
30 m. mirties sukaktį, toji drau
gija pakabino atmintinę lentą 
prie jo gyvenamų namų, pažy
mint Milašių Lietuvos kilmės

Grįžkime į tuos laikus, 
kai Gedimino kalno papė
dėje, vienoje didžiausių 
Vilniaus bažnyčių, žmonės 
žavėjosi skaidriu kaip 
krištolas choraliniu giedo
jimu, kurį vėliau pakeitė 
sudėtingos polifoninių kū
rinių melodijų pynės.

Vilniaus šv. Stanislovo 
katedrą 1387 m. (kūrė Jo
gaila. Klek vėliau, po 1407 
metų, Vytautas, rūpinda
masis bažnytinių apeigų 
puošnumu, dalį Vilniaus 
vienuolynui priklausiusio 
miestelio pajamų skyrė al
taristoms ir psalmininkams. 
1522 m. įsteigtos prelato, 
scholastiko Ir kantoriaus 
pareigos. Pastarieji vado
vavo Vilniaus katedros 
mišriam chorui bei dvlde- 

OSKARAS V. MILAŠIUS
Šiais metais suėjo 30 metų 

nuo mūsų žymaus poeto, rašy
tojo, mintytojo ir diplomato O. 
V. Milašiaus mirties.

O. V. Milašius gimė 1877 m. 
gegužes-1 2.8 d. istorinėje Labū
navoje; vieta kuri dabar priklau
so Gudijai- N.uo mažens išvežtas 
į Prancūziją. Mokėsi, gyveno ir 
mirė Paryžiuje 1939 m. kovo 
men. .2 d.-Jo šeima, kaip ir daų 
gelis ano meto lietuvių dvarinin
kų; buvo persisėmusi lietuviško
mis; lenkiškomis ir dalinai rusiš
komis kultūromis. Todėl jatsis- 
tačius Lietuvai, Milašiui buvo

prancūzų poetu*. Jean Cassoų 
laiko Milašių "vienu didžiausių 
poetu šio laiko ir visų laikų”. 
Galima net kalbėti apie tam ti
krą Milašiaus sąjūdį prancūzuo
se.

Jo raštai išversti į daugelį kal
bų. Argentinoje Milašiaus raštų 
vertėjas ir didelis jo garbintojas 
buvo Galtier, prieš keletą metų 
miręs.

O. V. Milašiaus kaip poeto in 
filosofo ryškūs du bruožai — tai 
jo teisingumas žmonėms ir tau
toms ir jo meilė, meile visiems 
kraštams ir vis'oms kultūrom*. 
Meilė jam buvo viso ko princi
pas ir pats buvimas.
“LAIKAS’ Argentinoje.

šimt keturių dlskantistų 
chorui ir mokyklai, ruo
šiančiai choristus bei solis
tus.

Katedros choristų — vy
rų bei moterų — priežiūra 
buvusi labai griežta. Nere
tai dvasinės seminarijos ir 
katedros chorai giedodavo 
kartu. Sykį toks bendras 
muzikavimas, amžininkų 
teigimu, sukėlė „moralinį 
pakrikimą", Ir vieną „nuo
dėmingąjį" teko „mušimu 
ir kankinimu taisyti" (ictl- 
bus et plagls meliorare).

katedros muzikiniams 
reikalams buvo skiriamos 
didelės lėšos. Vilniaus vys
kupas Eustachijus Valavi
čius (vyskupavęs 1616— 
1630 metais) iš malūno pa
jamų jai skyrė 500 auksi
nų. Net 15 tūkstančių auk
sinų kainavo antrieji var
gonai, įrengti vyskupo 
Abraomo Volnos (1631— 
1649) rūpesčiu. Liturginių 
švenčių procesijų ir apeigų 
metu bažnytiniams cho
rams dažnai pritardavo Di
džiojo Lietuvos kunigaikš
čio rūmų ir Vilniaus ka
tedros orkestrai.

Kada katedroje buvo 
Įkurta kapela, nėra tiksliai 
žinoma. Spėjama, kad ka
pelą įkūręs vyskupas E. 
Valavičius. Iki 1628 metų 
čia buvo įprastas vienbal
sis giedojimas.

Daugelis katedros kape
los narių — muzikantų ir 
dainininkų — Jau nuėjo j 
užmarštį, bet yra žinoma, 
kad prieš 1532 metus čia 
dirbo altarista, kanaunin
kas ir muzikas italas Aie- 
sandras de Pezentis (de Pe

senti). 1522 metais jis at
vyko iš Veronos, kur buvo 
kardinolo Hipolito d’Estės 
dvaro muzikas. Prieš persi
keldamas Į Vilnių, de Pe
zentis dirbo Krokuvos ka
rališkoje dvaro kapeloje ir 
buvo Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Žygimanto 
Senojo žmonos Bonos Sfor- 
cos dvariškis. Žymiai vė
liau, 1789 metais, kapeloje 
muzikavo Martynas Stan
kevičius, o 1797 metais — 
Kajetonas Nagurskis, prieš 
tai tobulinęsls Italijoje.

XVIII amžiaus pabaigoje 
katedroje buvo kapela, or
kestras ir būrys giedotojų 
— solistų. Tačiau choralą 
pamažu ėmė išstumti ora
torijos žanras. Vilniaus ku
rija stengėsi senąją muzi
kos dvasią išlaikyti,- bet 
kovoti su naujomis srovė
mis jau buvo sunku. Be to, 
trūko senojo choralo žino
vų. Vis tik 1811 metais 
kantorius Ignotas Reutas 
paruošė J. Haidno mišias, 
kurias atliko orkestras ir 
Vilniaus universiteto stu
dentų choras (60 žmonių).

Muzikos reikalais besi
rūpinantis komitetas 1823 
metais savo nariais Išrinko 
choralo specialistus Janu- 
ševičlų ir Motiejų Maksi
mavičių. Muzikos mokyk
lai ir orkestrui vadovauti 
buvo pavesta senjorui, ku
ris tiesiogiai priklausė ka
tedros prelatui. Tuo metu 
buvd sukurti devyniolikos 
paragrafų įstatai, kuriais 
buvo tvarkomi katedros 
muzikiniai reikalai. Pasku
tinysis muzikos komiteto 
posėdis įvyko 1835 metais, 

mirus senjorui Naimalaus- 
kui. Jis katedroje pradėjo 
dirbti maždaug 1800 metais 
ir kartu buvo Vilniaus 
teatro orkestro dirigentas, 
kompozitorius, sukūręs ne
maža polonezų. Savo mu
zikinę biblioteką Naima- 
lauskas užrašė katedrai. Jo 
vietoje buvo paskirtas sen
joras Peškė, o vėliau —• 
Barauskas (miręs 1850 m.).

Minėto posėdžio metu 
buvo nutarta, kad, sumažė
jus katedros lėšoms ir su
mažinus algas kapelos na
riams, jie gali dirbti kitose 
bažnyčiose, groti pokyliuo
se ir koncertuose.

To meto katedros kape
los bibliotekoje buvo 159 
muzikos kūriniai. Jų tarpe 
— garsūs J. Haidno, V. A. 
Mocarto, L. Kerubino, K. 
M. Vėberio, Dž. B. Pergo- 
lezio, F. Šuberto, J. Koz
lovskio, V. Dankovskio, J. 
Deščlnsklo ir kitų kompo
zitorių bažnytiniai kūriniai.

Po 1863 metų sukilimo 
katedros kapelos muzikinis 
lygis smarkiai suprastėjo. 
Choralas užleido vietą ora- 
torinio-kantatlnio žanro 
veikalams.

XIX amžiaus pabaigoje 
katedros muzikinių reikalų 
reformų ėmėsi šv. Dvasios 
bažnyčios vargonininkas 
Joachimas Glinskis, vėliau 
Vilniaus dvasinės semina
rijos giedojimo profeso
rius. Iki pat pirmojo pa
saulinio karo pradžios Vil
niaus katedroje vėl skam
bėjo klasikų kūriniai, buvo 
geras choras ir orkestras, 
dirbo garsūs vargonavimo 
meistrai.

Brian B E E D H A M

KOMUNIZMO KRIZĖ
(Laisvai vertė Vacys Žižys)

<©> ^> <@> ^> <§> <@> <§> <§> <§> <@>
Komunistiniuose kraštuose, kur centriniai planuo

tojai nustato kainas, kainos lieka nepakitusios. Tokia 
gamybos vertė tampa dirbtinai išpū ta padidinta. Spė 
jama,kad "paslėptoji infliacija" atsako už kitus 3-4% 
metinėje statistikoje figūruojančios Damybos. Na ir 
kam teko keliauti po komunistiškus kraštus, tas, be 
abejo, pastebėjo, kad kažkas yra kr ? i netvarkoje su 
jų teigiama statistika. Lentelėse mas trigubas ar 
keturgubas'praturtėjimas nuo 195 ) metų kažkaip rea
lybėje nesimato. Tiesa, komunis i ?mažai išleidžia 
mokslui bei sveikatos aprūpinimi iau, pagal kitus 
mąstus, kuriais yra ekonominis ge rbūvis matuojamas, 
komunistams tektų labai žemi pažymiai. Apskurusios 
pagrindinės gatvės, eilės žmonių prie maisto krautu-, 
vių, blogi keliai, stoka automobilių, ribojimas gyve
namojo ploto /gabalėlis mažesnis už IO kvadratinių 
pėdų/, - tai ženklai,kad kažkas yr tikrai ne taip, kaip 
turėtų būti.

Ir tai atsitiko dėl tos pačios, perdėtai centralizuo
tos ekonominio planavimo sistemos, kurią sovietai su
kūrė dar 1920 metais ir kurią vėliau "eksportavo" į 
rytų Europos kraštus. Toji sistema funkcionavo tol, 
kol jų ekonomijos buvo nesudėtingos,kol tereikėjo rū
pintis anglies, geležies ir elektros pasigaminimu. Ta
čiau, ji pradėjo byrėti, susidūrus su sudėtingesnės, 
modernesnės bendruomenės pareikalavimais, kaita 
bendruomenė panoro įvairesnių g; mi ių. Pavyzdžiui, 
Čekoslovakijos 1960 metų gamyba /matuojant net jų 
pačių statistika/krito.Daugelis komunistų ekonomistų 
dabar viešai tvirtina, kad kraštai, kurie turėtų vyrau
ti ekonominėse lenktynėse /Rusija, Čekoslovakija, R. 
Vokietija ir Vengrija/ yra toli atsilikę nuosavo tiesio
ginių vakarų varžovų tiek absoliučia, tiek ir reliaty
via prasme. r

Ikikokio laipsnio toji sistema palūžo,galiu spręs
ti iš sekančių faktų:

1. Ji tapo nepakeliamai paini.Centrinėm planavimo 
įstaigom bandant viską reguliuoti/kiek kiekviena įmo
nė turės pagaminti, už kiek parduoti ir kokias algas 
turės mokėti dirbantiems/ gavosi baisiai klaikus ad- 
ministratyvinis sapnas. Pa vyzdžiui, Vengri joje,lO-ties 
milijonų gyventojų krašte, tokie planuotojai apskaičia
vimams naudoja didžiaus ’ krūvą knygų kuriose ran
dasi milijonas skirtingų k; ių. Vienas rusų ekonomis
tas taikliai juokavo, jog 2000 metais planavimo įs
taigose turės dirbti visi Rusijos gyventoja i.Sutinkame, 
daug darbo atliks komputeriai, bet nepakankamai.

2. Gaminių įkainavimas neturi jokio ryšio su tik
rąja daikto verte. Kadangi visos kainos yra nustato
mos centrinių planuotojų, o ne pagal pristatymą ir pa- 
riekalavimą,tai ir patys planuotojai neturi jokios gali
mybės žinoti ar jų kainos yra realios ar ne. Kartais 
kaina yra padaroma nenatūraliai "žema", kai pavyz
džiui reikia,kad anglys būtų pigesnės. Įvelta neekono
miškai "žema" anglių kainos paklaida vėliau atsispin
di ir tose prekėse, kurių pagaminimui yra naudojamos

anglys. Neretai energija yra nukreipiama į pagamini
mą kai kurių prekių žymiai didesniais kiekiais negu jų 
pareikalauja ekonomiškesnių kainų laisvoji rinka. Kas 
savo ruoštu, užkerta galimybes pagaminti prekes, ku
rios galėtų arba turėtų būti gaminamos.

Ar ne paradoksiška ?Kai komunistiniai kraštai pre
kiauja tarp savęs, jie pasitikrina ir naudojasi kapita
listų kainomis, idant žinotų kiek reikia už savo paga
mintas prekes gauti. Rytų Europos prekybos ministe
rijose yra paplitęs toks jumoristinis posakis: "Jeigu 
ir visas pasaulis taptų komunistiniu, reiktų bent Švei
cariją palikti, kapitalistine“ idant būtų galima susižinoti 
tikrąsias kainas."

3. Komunistinė sistema nesisieloja gaminių koky
be. Kai svarbiausias įmonių uždavinys yra išpildyti 
centrinių planuotojų nustatytą normą ir nesirūpinti sa
vo gaminių pardavimu laisvų varžybų rinkoje, tai, ne
išvengiamai, nukenčia kokybė. Čia ir slypi tie 4 ar 5 
procentai pramoninių gaminių,kurie niekad nebus pa
naudojami. Nekalbant jau apie, tikriausiai, dar gero
kai didesnį procentą sudarančias -skalbimo mašinas, 
televizijos aparatus ir kitokius mechanizuotus įran
kius, kurie s.ubyra daug greičiau negu kapitalistiniai 
atatinkami reikmenys.

Na, ir palikus kokybės klausimą nuošalėje, dvi se
kančios skaitlinės puikiai nusako kokius dar rūpesčius 
susikūrė šioji sistema. Jei viskas eis dabartine spar
ta, tai 1985 metais, Sovietų Sąjungos krašto gamyba 
paaugs 400 bilijonų dolerių. O per tą patį laiką JAV- 
bių gamyba paaugs 700 bilijonų dolerių. Kas reiškia, 
kad JAV sukurs beveik du kartu daugiau turto negu Ru
sija ir galės jį išleisti pagal savo skonį: savo gerbū
viui, kitų valstybių pagalbai, ginklams, arba net ir kas
dieninio poreikio gėrybėms.

Tad štai kodėl įvairiuose komunistiniuose kraštuo
se, kaip Jugoslavijoje, Vengrijoje, Čekoslovakijoje ir 
net pačioje Rusijoje per paskutinius kelius metus bu
bo bandyta pagerinti jų ekonominė sistema. Tačiau, 
visi šie kraštai, išskiriant vienintelę neklaužadą Ju
goslaviją, turėjo ir tebeturi sunkumų. Tik įsivesdin- 
dami kaikuriuos laisvos rinkos principus,jię galėtų 
apnaikinti tų visų blogybių šaknis. O tai reikštų cen
trinių planuotojų galios sumažinimą ir neišvengiamą 
komunistų partijos autoriteto susilpnėjimą. Rusai at
sisakė pasukti tokiu keliu ir jų "ekonominė reformą" 
liko vien tik paprasta peckelynė. Dalinai ir Čekoslo

vakijos užėmimas buvo padarytas tokių intencijų sus
tabdymui. Taip pat ir vengrai su nervuotumu svarsto 
savąsias galimybes. Tįk Jugoslavija, praeitų dviejųįar 
trijų metų bėgyje, atrodė, lyg pasineš į virš minėtą 
linkmę. Dabar net ir jie abejoja ar rusai jiems tai 
leistų.

KITAIP GALVOJANTIEMS
Kita, didžiulė komunistinių rėžimų vidaus proble

ma, be abejo, yra asmeninės laišvės klausimas. Jis 
aiškiausiai pasireiškia tame, neišdildomame,\Rosos 
Luxemburg pavadintame: "laisvė tiems, kurie kitaip 
galvoja'." Gal tik tiek liktų pridurti, jog antroje 5-tojo 
dešimtmečio pusėje gimusios viltys, 6-tojo dešimtme
čio antroje pusėje beveik visai išgaravo.Kai 1956 me
tais garsiame partijoslsuvažiavime, Kruščevas pas
merkė Staliną ir vėliau, leido savo žmonėms rašyti 
knygas apie Rusijos koncentracines stovyklas, atrodė, 
kad gal laisvė suklestės ir Sovietų Sąjungoje. Tačiau 
to nebuvo.

Sovietams niekad nebuvo perdaug sunku sutramdy
ti skirtingas pažiūras.Nes tik partijai priimtinos idė
jos tegali būti viešai skelbtinos, o paprastai, daugeliui 
nėra jokių galimybių susipažinti su skirtingomis pa
žiūromis. Partija ir valdžia kontroliuoja spaudą, radio 
ir televiziją. Jokia knyga negali būti spausdinama ir 
jokia filmą sukama be partijos prižiūrimų komitetų 
patvirtinimų. Nėra nepriklausomų leidyklų ar kino 
studijų. Tiktai maža dalis žmonių tegauna leidimus ir 
užsieninės valiutos kelionėms į užsienius. Daugumoje 
ir tokios kelionės vyksta organizuotai ir su atatinkama 
priežiūra. Knygų bei [laikraščių įvežimas yra griežtai 
varžomas. Iki kokio laipsnio ši sistema sugeba nus
lėpti faktus galima pastebėti.iš to, kad tik paskutinių 
dviejų ar trijų metų bėgyje tepavyko sužinoti tikslus , 
Stalino rėžimo metu,( išžudytųjų skaičių - 12 milijonų 
žmonių'. Katastrofa, kuri net dvigubai pralenkė hitle
rinę, buvo puikiausiai užslėpta.

Kaip minėta anksčiau, su dauguma žmonių susitvar
koma be vargo. Tačiau su labiau išprususiais riekalas 
jau kitas. Čia komunistai turi tikrai daug rūpesčių. 
Paduodamoje lentelėje nurodomi universitetinio išsi
lavinimo pasiekusiųjų skaičiai Sovietų Sąjungoje, Če
koslovakijoje ir Rytų Vokietijoje. Tai gan didoki skai
čiai ir teigiamai prilygsta vakarietiškiems kraštams, 
/jei ne JAV-ėms./ Šie jauni žmonės jų valdžioms yra 
labai reikalingi,'jei tos valdžios nori, kad jų ekonomi
nis gyvenimas žengų pirmyn. Kai šalia didelipskai- 
čiaus išsimokslinusių žmonių, pastatomas siauras, 
hierarchinis - politinis monopolis, tai gaunasi begalo 
lengvai sprogstanti kombinacija, kokią begalima teįsi- 
vaizduoti.

AUŠTĄJĮ MOKSLĄ BAIGĖ

Bus daugiau.
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Ruduo Lietuvoje

Lietuva — Nemuno, ežerų kraštas, Lietuva — gintaro šalis. Taip dažnai 
apie Lietuvą sakoma ir rašoma. Ir tai tiesa. Juk beveik du trečdaliai respubli
kos teritorijos plyti Nemuno baseine. Jos nedideliame plote yra apie 2 500 
didesnių už 1 ha ežerų. Baltijos jūra į savo pakrantes išmeta gintaro, kuris 
nagingų meistrų rankose virsta nuostabiais, nepakartojamais meno šedevrais.

Lietuva nedidelė — užima 65 tūkst. kvadratinių kilometrų plotą. Bet ji 
didesnė už Latviją, Estiją, Daniją, Olandiją, Šveicariją ir kai kurias kitas šalis. 
Bendras jos sienų ilgis— 1842 km. Kaimynai šiaurėje — latviai, rytuose ir 
pietryčiuose — baltarusiai, pietuose ir pietvakariuose — lenkai, o vakaruose 
beveik 100 km ilgio pasienį skalauja nerami Baltijos jūra.

Dabartinį Lietuvos paviršių suformavo ledynai, kurie krašto teritoriją 
buvo padengę net kelis kartus. Pajūrio žemuma rytų link pamažu kyla aukš
tyn ir baigiasi gražiomis Žemaitijos kalvomis; dar toliau į rytus, už plačios 
derlingos Vidurio lygumos stiebiasi vaizdingi Aukštaitijos kalneliai, tarp kurių 
plyti šimtai ežerų, ežerėlių. Tai nuostabios vietos, žavinčios akį ir širdį. Aukš
čiausia kalva — Juozapinės (292 m), po jos seka Nevaišių (289 m), Ažušilės 
(285 m) ir kitos. Garsieji Medvėgalis, Girgždutė ir Šatrija yra žemesni — 
225—235 m aukščio. Didžiausias ežeras — Drūkšių (45 km2), giliausias — Tau
ragno (61 m), ilgiausias — Dubingių (22 km). Lietuvoje gausu upių, ilgesnių 
kaip 10 km yra apie 700. ilgiausia jų — Nemunas, visų upių tėvas (937 km). 
Upių močiutės Neries ilgis — 510 km.

Lietuvoje gausu miškų (iki 26*/* viso teritorijos ploto). Juose auga spyg
liuočiai (eglės, pušys) ir lapuočiai (beržai, alksniai, drebulės, ąžuolai, liepos, 
klevai).

Miškuose ir laukuose veisiasi 61 rūšies laukiniai žinduoliai, 292 rūšių 
paukščiai. Gausu čia kiškių, šernų, lapių, voverių, stirnų, briedžių, elnių, beb
rų, gandrų, kurapkų, tetervinų, ančių, varnėnų, vieversių, kurtinių, gulbių ir kt.

STRAIPSNIS SU 
BENDRA

Savotiškas dalykas atsitiko su 
rašytoju pirmininko Mieželaičio 
programiniu ideologiniu straips- 
sniu, kurį jisai parašė, bandyda
mas išaiškinti gana neaiškią 
Maskvoj buvusio tarptautinio ko
munistų susirinkimo “liniją”.

Straipsnis, nežinia kodėl pava
dintas su turiniu nieko bendra ne 
turinčiu vardu (“Istorinės pažan
gos vardan”...), buvo paskelbtas

TURINIU NIEKO

NETURINTIS
LITERATŪROJ IR MENE lie
pos 12 dieną. Straipsnis “Drau-, 
go” kultūriniam priede jau buvo 
cituotas ir komentuotas liepos 26 
d. Bet ne pro šalį prie jo dar 
kartą sugrįžti. Po trijų dienų tas 
pats straipsnis buvo įdėtas ir TIE- 
SOJ(liepos 15 d.), kur pažymėta, 
kad straipsnis sutrumpintas. Pa
lyginus, sunku bepatikėti, kad 
trumpinta dėl vietos stokos. La

biau patikėtina, kad TTEŠA tikjo- 
dėl tą straipsnį ir perspausdino, 
kad ryžosi parodyti, ko Mieželai
tis neturėjo rašyti, kas jo straips
nyje “cenzūros neleista”.

Tai jokiu būdu nerodo, į kad 
Mieželaitis būtų nukrypęs v nuo 
maskvinės linijos. Priešingai, vi
sas jo straipsnis skirtas tai lini
jai aiškinti ir ginti. Mieželaitis ir 
pradeda tvirtinimu, esą, lietuvių 
rašytojai domėjęsi tik draugo Le
onido Brežnevo pozicija mišria
me komunistų susirinkime. Bet jis 
kaip rašytojas, perdaug atvirai iš
pasakojo, kas dedasi ir kokių nu
siteikimų yra kituose kraštuose, 
“Tiesininkams”, matyti, atrodė, 
kad Mieželaitis tokių dalykų Vil
niuje neturėjo viešai pasakot. Bet 
žodis, kaip žvirblis, — jau buvo 
išskridęs, ir nebebuvo kaip kitaip 
jį bepagauti, kaip tik parodyti, 
koks turėjo būti Mieželaičio raši
nys...

Mieželaitis papasakojo apie 
ekstravag. filosofą Vakarų 
pasaulyje madingą kairiojo jau
nimo ideologą” profesorių H. 
Marcuse,, papasakojo tezę, kad ne 
darbininkų klasė, o studentija ši
tuo metu esanti pagrindinė revo- 
liucihė jėga. Tai jftskus nukry
pimas nuo Maskvdj tebeskelbia- 
mų dogmų. Mieželaitis dėsto, kaip 
neigiamai tas nukrypimas atsilie
pia jaunimo nusiteikimams.

Papasakojo Mieželaitis, kad ir 
tokie kairės autoritejtai, kaip Sar
tre arba Aragonas kartais taria 
“neatsargesnį žodį” ar “padaro 
reveransą” ne visiškai pagal mas
kvines dogmas, ir gąsdino, kad to
kie dalykai esą vikriai panaudo
jami “antikomunistinei psicho
zei” stiprinti...

Papasakojo taip pat, kaip, vie
šėdamas Italijoj, ant Romos Fo
rumo ir kitų senovinių pastatų šie 
nų matęs “plačiai išsižergusias, 
rėksmingas ir kruvinas raides”, 
šaukiančias MAO! Vien tas užra
šas Mieželaičiui sukėlė pasibaisė
jimą, kuris dar labiau pakilo, kai 
susitiko su jaunais italais, pasi
kalbėjime su kuriais “labai krito 
į akis be jokios abejonės maoistų 
kaitinamas kairuoliškas nekan
trumas, perdėtas kriticizmas, ul- 
trarevoliucinis ekstremizmas”.

Pavojingas tai esąs žaidimas.
Papasakojo Mieželaitis ir apie 

Romoje matytą “dešiniųjų rėks
nių” demonstraciją, kurie, esą, nė 
neužsimena apie “maoizmo epi
demiją” (suprask, demonstruoja 
tik prieš maskvinį bolševizmą), 
o tik “reikalauja komunistų krau
jo”...

Iš tikrųjų, iš Mieželaičio nu
piešto paveikslo, maskvinis bol
ševizmas puolamas iš visų pusių, 

ir tikri komunistai beliko jau,*tur 
būt, vien tik Maskvoj... Tai “tie- 
sininkai” visus tuos Mieželaičio 
baisingus pasakojimus ir nubrau
kė, tur būt, kad “lengvatikiai” ne
išsigąstų.

“Tiesininkai” išbraukė ir tokį 
Mieželaičio posakį, kaip “O ką, 
girdi, jums siūlo komunistai? For
mos skurdą?” Tai ne pats Mieže
laitis tą sako, o meno formaliz
mo atstovai. Mieželaitis tik norė
jo papasakot, kokie priekaištai y- 
ra daromi komunistams. Ir jisai 
mano, kad nuo tokio paprasto 
priekaišto nelengva gintis, kai 
partijos ideologų kritika iš tikrų
jų varžo menininkus formos pa
sirinkimo srityje. Mieželaitis pa
rašė: “Todėl ar kartais nedaro
ma klaida, kai vulgari sociologi
nė kritika ignoruoja arba šiurk
ščiai pradeda limituoti formos 
galimybes”. “Tiesininkai” ir tą 
Mieželaičio abejojimą nubraukė...

Mieželaitis savo straipsnyje už
simojo ginti partijoj gerą varčią 
turinčius rašytojus. Esą, “Ar ne 
per toli nuėjo kai kurie kritikai? 
Visai neseniai A. Gudaičio-Guze- 
vičiaus, J. Baltušio, M. Sluckio, 
A. Bieliausko ir kai kurių kitų ko
munistų rašytojų pavardės vieno 
kritiko (V. Kubiliaus) straipsny
je jau buvo atsidūrusios skliaus
tuose, atseit, už literatūros ribų. 
Kritikas aiškiai davė suprasti, jog 
vedama lietuvių nacionalinės li
teratūros “gryninimo” revizija ir 
norima apsivalyti nup jai nepa
geidaujamo “svetimo elemento". 
Žinoma, tuščios tai pastangos, 
geriau pasakyčiau, yra donki
chotiška kova su vėjo malūnais, 
nes kaip tiktai šie rašytojai yra 
tas pagrindinis lietuvių literatū
ros branduolys, apie kurį skrieja 
ir sukasi visas nedidelis mūsų li
teratūros kosmosas”.

Visą šį komunistų rašytojų gy
nimą nuo kritikos TIESA irgi nu
braukė. Arba partijos strategai 
nenori, kad viešai būtų minimi 
tokie dalykai (tituluotų rašytojų 
nurašymas iš literatūros aktyvo), 
arba pats Mieželaitis jiems pasi
rodė įtartinas, kai tuos partijos 
gerbiamuosius rašytojus tyčia ar 
netyčia ėmė ir pavadino “vėjo 
malūnais”...

įsirikiavo į “vėjo malūnų” tar
pą ir pats Mieželaitis, baigdamas 
savo pamokslą štai kokia parti
jos vėjo išpūsta . 'deklamacija:
“Dvieju pasaulių ideologinėje ko
voje, kovoje už pažangą ir pa
saulio atsinaujinimą lietuvių ra
šytojai užima ir užims sv’ ’rijj vie
tą progresyvaus humanistinio me 
no pusėje kartu su savo liaudi
mi ir su gyvenimu, kartu su di
namišku laiku ir kartu su Komu
nistų partija”. , (Elta)

KReA/I 
VEIDRODŽIAI
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Vienas didikas suruošė savo dukters gimimo dienos proga iškilmin
gą pokylį, į kurį pakvietė keletą įžymių asmenų, jų tarpe garsųjį moks
lininką Pasterą.

R nktinlals valgiais (r gėrimais apkrautą stalą puošė didžiulė, gėlė
mis papuošta pintinė su vynuogėmis. Svečiai, naudodamiesi proga, su 
dideliu apetitu valgė vynuoges. Tik Pasteras paprašė atnešti stiklą van
dens Ir pamerkė į jį vynuog.ų kekę. Po to Ils parodė nustebusiems sve
čiams drumzliną vandenį stiklinėje ir pradėjo Ištisą paskaitą apie mikro
bus bei jų naikinančią įtaką žmogaus organizmui. Mokslininkas kalbėjo 
taip įspūdingai ir įtikinančiai, kad visi susirinkusieji pasižadėjo nieka
dos nebevalgyti neplautų vaisių. Tačiau ka p jiems teko nustebti, kada, 
baigęs kalbėti, Pasteras, pats to nepastebėdamas, vienu mauku išgėrė 
demonstruotąjį vandenį...

VYRAS TAI NE ŠUO ...

— Nueik į krautuvę ir parnešk 
sviesto.

— Žmonele, matai kaip lyja. 
Tokiame orą nei šunies laukan 
neveja...

— Aš gi nesakau, kad tu jį iš
varytum.

NESIGĖDINK I
— Pamiršau piniginę...
— Nesvarbu, mes ant sienos 

parašysime, kiek tamsta skolin
gas.

—Bet man bus gėda...
— Nesijaudinkite, ant to užra- 

io pakabinsime tamstos paltą.
NĖRA VILTIES IŠTEKĖTI

— Nemanau, kad aš kada nors 
ištekėsiu.

— Kodėl gi?
— Nesu dar užtektinai sena, 

kad gricbeiaus jauną vyrą ir ne 
užtektinai jauna, kad mane grieb 
tų senas vyras.

NEGALĖJO BŪTI MANO ŽMONA...

Pasikalbėjime dviejų keliau
jančių traukiniu draugų:

— Žinai, Petrai, pereitą nak
tį man sapnavos tavo žmona.

— O ką ji pasakė?
— Ką gi ji galėjo pasakyti? 

Nieko nepasakė.
— Jeigu taip, tai ji nebuvo ma 

no žmona.

IRGI DEGRADAVIMAS

„Pulkininko našlė tapo degra
duota, kadangi ištekėjo už leite
nanto“.

NEPAKLAUSYMAS ŽMONOS

— Šiandien įstojau į komunis
tų partiją — pasigyrė vienas 
kolchozinįnkas.

— Tu vis manęs nepaklausai, 
— subarė žmonelė. — Ar nesą 
kiau tau, nusipirk akinius, va
kar įlipai į mėšlą, o šiandien vėl 
į komunizmą!.,.

1. Sąlygos Lietuvos diplomatijai Paryžiuje

Nemaža metų nuplaukia, kol žmonėse 
nusistovi pastovesnė pažiūra į svarbesnius 
istorijos posūkius. Išgyvenantieji tuos po
sūkius jaučia, kad istorijos srovė juos kaž
kur neša, bet tik po 50 ar daugiau metų 
kiti pradeda geriau numatyti, kur neša. 
Pirmajam pasauliniam karui įsiliepsnojus, 
velionis B. K. Balutis Olšausko Čikagoje 
leidžiamoje savaitinėje Lietuvoje rašė:

„Pirmieji šūviai ir kautynės įvyko Lie
tuvos žemėje — ties Virbaliais. Tautos šir
dis pajuto, kad išmušė likimo valanda. Pro 
mūšių rūkus išvargintos sielos akys jau 
įžiūri artėjančią Laisvę, bet dar nemato, 
kokiu galutinu pavidalu skulptorius Liki
mas statulą nukals“.

Panašios nuotaikos apimtas buvo ir ki
tas to meto gerbiamas Amerikos lietuvių 
veikėjas dr. šliupas. Savo mėnesinėj Lais
voje Mintyje rašė: „Karo pabaiga nuspręs 
lietuvių tautos likimą“. Jis dar siekė tą li
kimą apipavidalinti: „Liksime ar prie Ru
sijos ar Vokietijos, o gal, savystovumą įgi
ję, tapsime kultūringa tauta su centru Vil
niuje, ar Rygoje“.

Jei šiandien istorikai teb< rašo veikalus, 
kuriuose teberyškina prieš 115 metus įvy
kusią Prancūzų revoliuciją, tai nenuosta
bu, jei rašo ir dar rašys veikalų, aiškinan
čių pirmąjį pasaulinį karą, prasidėjusį 
prieš 55 metus. Nemaža naujų knygų buvo 
prirašyta ir 50 metų Sovietijos sukakčiai 
paminėti, nors vistiek pasigendama veika
lo, kuris šį rusų istorijos posūkį įstatytų į 
tvirtus žmonijos istorijos rėmus.

Tiesa, sakoma, kad kiek/iena karta sa
vaip persirašo praeitį, todėl gali būti sun
ku parašyti „amžiną“ istoriją. Lietuviui 
svarbu, bent paviršutiniškai, susipažinti su 
pirmojo pasaulinio karo ir bolševikų revo
liucijos istorijomis, nes tuose įvykiuose, 
kaip Balutis sakė ir tauta pajuto, savo 
žingsnius pradėjo Laisvė, kurios pavidalą 
skulptorius Likimas tada ėmė kalti.

50 M. VERSALIO SUTARČIAI
(“EUROPOS LIETUVIS“, rašo Vyt. Širvydas)

Šiuo kartu apžvelgsime Amerikos Prin- 
cetono u-to 1966 m. išleistą profesoriaus J. 
W. Thompsono veikalą Russia, Bolshevism 
and the Versailles Peace. Tai 429 psi. kny
ga, kurioje šen ir ten pasivaidena lietuviai 
ir Lietuva. Autorius sustoja ties pirmojo 
pasaulinio karo pabaiga ir taikos sutarties 
pasirašymu, kitais žodžiais sakant, ties lai
kotarpiu, kuriame ypač paaštrėjo dr. šliu
po numatytasis mūsų tautos sprendimas. 
Tautų apsisprendimą aukštai iškėlęs prezi
dentas Wilsonas, dėl kažkokios skaudžios 
ironijos, neatsižiūrėdamas į šimtus Ame
rikos lietuvių rezoliucijų, kurios nedvi
prasmiškai reiškė lietuvių norus dėl Lie
tuvos likimo, padarė tai, kad, prof. Thomp
sono žodžiais, „Amerika stipriausiai ir sėk
mingai priešinosi Konferencijai pripažinti 
Baltijos valstybes“.

2. Kur rodėsi lengva, pasidarė sunku

Baltijos valstybių pripažinimas, rodos, 
turėjo būti lengvas, nes Versalyje susėdu
sių karą laimėjusiųjų rate imperialistinės 
Rusijos kėdė stovėjo neužimta. Taikos su
daryti susirinkusius, sakoma, veikė ne 
vien „grėsmingai suirę pasaulio ekonomi
niai reikalai“, bet ir „visokie lygybės šū
kiai bei tautinių sąmonių politinis sukles
tėjimas“.

Tuo metu ypač suklestėjo ir nuo Basa
navičiaus Kudirkos laikų vis platesnius 
lietuvių sluoksnius apimanti tautinė-politi- 
nė sąmonė, kuri jau Vilniaus seime 1905 
metais pareikalavo sau autonomijos Rusi
jos imperijoje.

Wilsonas ir daugelis kitų anais laikais 
nepakankamai įvertino bolševikų posūkį 
rusuose ir nesuprato, kad, pasak mūsų po
etą Margalį, „senovė grįžt neb'gali". Jie 
galvojo, kad perversmas yra laikino, anar- 
chinio pobūdžio, todėl tikėjo, kad Rusijon 
sugrįšianti demokratinė santvarka, kuri 
susidarė pirmomis revoliucijos dienomis. 
Šitaip galvodami, Amerikos atstovai Pary

žiuje laikėsi trijų kietos politikos linijų: 
..Nepripažinti sovietų valdžios, ginklu ne
sikišti į Rusijos vidaus suirutę ir stovėti už 
nedalomą Rusiją“.

Mūsų istorikai tiksliai dar nenustatė, ką 
Wilsonas iš tikrųjų tais laikais galvojo 
apie Baltijos kraštus. Jo valstybės sekreto
rius Lansingas, sakoma, buvęs linkęs pri
tarti jų autonomijai rusų valstybės rėmuo
se. Tam pritaręs ir Wilsono politinis prie
šas, respublikonų partijos vadas Senate 
senatorius Lodge, nors, Massachussets lie
tuvių veikiamas, ir rūpinosi Senate pra
vesti rezoliuciją pripažinti nepriklausomos 
Lietuvos valstybę, j autonomijos pusę lin
ko ir tada garsėti pradėjęs "komentatorius 
Walter Lippmanas, paskirtas į amerikiečių 
Inquiry grupę.

Amerikos lietuvių troškimai Wilsonui 
buvo žinomi iš šimtų jam siunčiamųjų re
zoliucijų. Be to, 1918 m. gegužės 3 d. jį ap
lankė inž. Naruševičiaus ir kun. J. Žiliaus 
vadovaujama 16-kos įžymių Amerikos lie
tuvių delegacija prašyti pripažinti Vasario 
16 Vilniuj paskelbtąją nepriklausomą Lie
tuvos valstybę. Amerikos organizuotų lie
tuvių vardu kalbėjo tautininkų ir katalikų 
tarybų Egzekutyvis komitetas. Wilsono į 
Paryžių išvykimo išvakarėse jis New Yor
ke gruodžio 4 d. sukvietė iškilmingą posėdį 
ir išvažiuojantį prezidentą prašė stoti už 
nepriklausomą Lietuvą ir jon pro blokadą 
įleisti vaistų. Panašūs prašymas vėliau bu
vo įteiktas Valstybės departamentui Va
šingtone 1919 m. vasario 12 d.

3. Alijantai ima taikai ruoštis

Ruošdamiesi taikos konferencijai, ang
lai, prancūzai ir amerikiečiai sudarė tam 
tikras žinovų grupeles, kurioms pavedė su
telkti įvairiais klapsimais faktų ir paruošti 
studijų. Anglai 1917 metų pavasarį suorga
nizavo' Commission for Peace komisiją, 
prancūzai tų metų vasario 17 d. sudarė Co- 
mite d’Etudes komitetą, o amerikiečiai 

rugsėjo 2 d sukvietė Inquiry grupę. Balti
jos kraštų klausimus svarstyti pavesta 
Harvardo u-to istorijos profesoriams: A. 
Golderiui, Sidney Fey, Samueliui F. Morri- 
sonui ir Vladimirui A. Simkhovičiui.

Anglų komisija parašė 163 tomus rapor
tų. prancūzų komitetas apie pusę tiek, o 
amerikiečių grupė savo Delegacijai įteikė 
203 raportus, kurių 82 buvo apie Rusiją, 
42 apie lenkiją, o apie Lietuvą tik du, nors 
apie ją. be abejo, kalbėta ir raportuose 
apie rusus ir lenkus. Kiek tie raportai vei
kė susėdusius taikos sudaryti, nėra tiksliai 
nustatyta, o mūsų istorikai dar nėra išty
rę, ką anglų ir prancūzų komisijos galvojo 
apie Lietuvą.

Pirmąjį raportą apie Lietuvą Inquiry 
grupei Princetono u-to profesorius H. H. 
Benderis įteikė 1918 m. spalio 18 d. Kadan
gi tais laikais pasauliui žinomesnėmis kal
bomis (anglų, prancūzų, vokiečių) apie 
Lietuvą ir lietuvius veikalų buvo apgailėti
nai maža, prof. Benderis daugiausia nau
dojosi iš Amerikos lietuvių gautomis in
formacijomis. Ypač daug medžiagos jam 
suteikė čikagietis veikėjas J. J. Hertmana- 
vičius (1874-1953), kurio archyvas dabar 
yra Hooverio institute Kalifornijoje.

Benderio raporto išvada buvo: „Lithua
nia deserves absolute national independen
ce“ (Lietuva yra verta visiškos tautinės 
nepriklausomybės). Jo raportas tačiau 
kažkodėl nepatiko prof. Simkhovičiui, to
dėl Inquiry grupė lapkr. 18 d. nutarė pa
ruošti kitą, kuris, girdi, akademiškai būtų 
geriau apdorotas. Ir šis linko Baltijos kraš
tams pripažinti pilną politinę nepriklauso
mybę. bet — kas labai būdinga to meto ki
tataučių nuotaikoms — tik laikinai: iki 
grius bolševikų valdžia, kuriai ilgo am
žiaus tuomet daugelis politikų ir akademi
kų nenumatė. Po to raportas siūlė Baltijos 
kraštams ieškoti autonomijų būsimoje, 
naujoje, demokratinėje Rusijoje. Prof. Fey 
tai pabrėžtinai siūlė ypač Latvijai ir Esti
jai. Inquiry grupės nariai, matyt, tikėjo, 
kad laukiamoji demokratinė Rusija paten
kinamai išspręsianti tautinių santykių 
klausimą bendroje valstybėje.

4. Lietuva Taikos konferencijoj

Baltijos kraštams referentu Taikos kon
ferencijoj buvo paskirtas Inquiry prof. 
Morrisonas, kuris 1919 m. vas. 22 d. suruo
šė susipažinimo pietus Lietuvos delegaci
jai (Voldemarui. Naruševičiui, Yčui, Gal

vanauskui ir Klimui). Dalyvavo amerikie
čiai Adolfas Berle Jr. ir J. V. Fulleris — 
abu Valstybės departamento vyrai. Prieš 
10 dienų (vasario 12 d.) Taikos konferen
cija buvo atmetusi Lietuvos delegacijos 
prašymą pripažinti ją ir priimti pilnu na
riu. Atmetė dėl to, kad Lietuva nebuvo ka
rą Vokietijai paskelbusių valstybių tarpe, 
bet priėmė lenkų ir čekų delegacijas, nors 
ir šios tautos nebuvo karą Vokietijai pa
skelbusių valstybių tarpe, tik įvairiuose 
frontuose turėjo legionų, šioms tautoms 
tuomet nemaža prielankumo rodė prancū
zai ir amerikiečiai, kiek mažiau anglai.

Mūsų istorikų (šapokos-Sruogienės) vei
kalai ir Enciklopedija Versalio sutarties 
pasirašymo laikotarpį apeina beveik tylo
mis, nes ši sutartis, iš paviršiaus žiūrint, 
maža teturėjo poveikio Lietuvos reikalui. 
Tačiau čia buvo ar tik ne pirmasis poli
tiškai susiorganizavusių lietuvių tarptauti
nės kovos baras. Jame ypač brandžiai da
lyvavo Amerikos lietuviai — finansais ir 
spaudimu Vašingtone. Be to, jie pasiuntė 
savo atstovu B. K. Balutį, kuris Paryžiuje 
pradėjo savo ilgametę garbingą diplomati
nę tarnybą Lietuvai. Prisiuntė ir trio ste- 
nografes: O. Draugelytę, M. Kižytę (vėliau 
ALTo Informacijos biuro vedėją New Yor
ke) ir Radzevičiūtę (vėliau tąpusią Lietu
vos atstovo Žadeikio žmona). Tiesa, jiems 
atvykus, Versalio sutartis jau buvo pasira
šyta, bet vyko svarbus jos poveikių laiko
tarpis.

Versalio sutartis Lietuvą tiesiogiai pa
lietė savo 99 skirsniu, kuriuo Klaipėdos 
kraštas atskiriamas iš Vokietijos, bet vis
tiek nepavedamas Lietuvai.

Lietuvių delegacija Paryžiuje savo rei
kalavimus dėl Klaipėdos ir Mažosios Lie
tuvos Taikos konferencijai Įteikė 1919 m. 
kovo 24 d. Kiek ir kokio poveikio tai turė
jo. nėra tiksliai žinoma. Vokiečių delegaci
jai nenorint sutikti su tuo 99 paragrafu dėl 
Klaipėdos krašto atskyrimo, Konferencija 
tą reikalą, be kita ko. taip aiškino:

„Kalbamoji sritis visados buvo lietuviš
ka. o gyventojų dauguma yra lietuviai kil
me ir kalba. Faktas, kad didelė Klaipėdos 
miesto dalis yra vokiška, nepateisintų nu
sistatymo visą sritį palikti vokiečių val
džiai, ypač turint omenyje, kad Klaipėda 
tėra vienintelė Lietuvai išeiga į jūrą. To
dėl nuspręsta Klaipėdą ir gretimąją sritį 
pavesti Sąjunginių valstybių globai, ka
dangi Lietuvos padėtis dar nėra kol kas iš
spręsta".

(Bus daugiau)
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PRIEMONĖ
( is " DRAUGO" )

Blizgantis metalas ne vien tik 
papuošalams naudojamas. Jis tu
ri ir tam tikros gydomosios ga
lios. Sakysime, seniau džiova 
(tuberkuliozė — Tbc) buvo bai
si liga. Jai nugalėti buvo mėgina
mi įvairiausi vaistai. Pracūzijoje 
pereito amžiaus gale prieš ją pra
dėjo vartoti auksą. Deja, nesusi
darė diclėšhis įspūdis, kad auksas 
sėkmingai gydytų džiovą, tačiau 
buvo pastebėta, greitai pasitaisy
davo džiova sergą reumatikai.

Tokiu’būdu auksu buvo pradė
ta gydyti reumatizmo liga.

Aukso metalas
Auksas, lotyniškai Aurum 

(trumpai Au) žinomas iš seniau
sių laikų. Žmonija jį seniai pas
tebėjo, nes jis “ir purve blizga”. 
Kai kurie kraštai auksu ypatin 
gai apdovanoti; Pietų Afrika, Ru
sija turi ląbai daug aukso, Ame
rikoje nuo 1949 m. garsi “Aukso 
šalis Kalifornija”. Daug aukso 
duoda Aliaska. Kanada taip pat 
turtinga auksų.

Jūros vanduo turi aukso: Igrai- 
ną’ (0.06489) viename vandens 

1 tone, 10 centų vertybės. Kol kas 
nepsimoka iš jūrų vandens auk
są išskirti.

Viduramžių chemikai (alche 
mikai) norėjo auksą padaryti iš 
paprastų medžiagų, tačiau to pa 
daryti nepasisekė.

Kadangi auksas yra brangus, 
todėl jį reikia sverti labai mažais 
kiekiais — jį sveria karatais. Ka
ratas arabiškai reiškia grūdas, 
Anglosaksai vartoja grain, (kvie
čio grūdo svoris). Parvedus me
trinę sistemą, vienas karatas yra 
lygus 200 miligramų; tai penkta 
gramo dalis. Daryti daiktus iš 
vieno aukso būtų per brangu ir 
be to vienas auksas nebūtų pa
kankamai kietas, todėl jį lydo su 
kitais metalais. Aukso proporci 
ja yra nurodoma karatais. Gry
nas auksas reiškiamas 24 kara
tais. Jeigu, ant žiedo ar laikrodžio 
randi įrašą 18 karatų, reiškia 
šis aukso turi savyje vieną ket
virtadalį kito metalo priemaišų. 
Atominis aukso svoris yra labai 
aukštą$i<197 t.y. mažadaug 19 
kartų sunkesnis už vandenį. Tirp
sta prie 1945 laipsnių F (1075 1.

džiągos paviršių. Tokie dideli pa
viršiai, dar apkrauti elektra, gali 
būti labai aktyvūs; gali absor
buoti visokias medžiagas, enzi
mus, dujas, nuodus ir pan. Pro
toplazma yra koloidaliname sto
vyje. Kolodalinis medžiagos sto
vis turi nepaprastai didėlės reikš
mės gyvybiniams procesams: grei 
tai gali pasidaryti kaip želetina- 
(gel), pavirsti į skystimą (sol), 
užtenka mažo pasikeitimo— rūg
šti ar ar šarminė aplinkuma jau 
viską nulemia. Bakterijos kiek 
parūgštino pieną, paskui ir susi
traukia kavoje. Yra dar moleku- 
liarinė ir atominė dispersija.

Auskas gydo reumatizmą
P. Kalifornijos universiteto 

(USC) Medicinos mokyklos pro
fesoriai tyrinėjo aukso įtaką į re
umatizmą. Reumatologijos sky
riaus direkt. Dr. George Friou- 
su savo bendradarbiais atrado la
bai tikslią priemonę kaip kon
troliuoti į organizmą įleistą auk
są. Tą metodą jie vadina “ato
mic absorption spectrophotome
try” (AAS). Jie aukso skiedinį į- 
leidžia po oda ir jau po 15 minu
čių matuoja auksą audiniuose. 
Auksas eina į užsidegusius, suti
nusius, sužalotus sąnarius. Atro
do, kad auksas neutralizuoja kai 
kuriuos enzimus, kurie gadina są
narius. Laboratorija veda inten
syvias studijas su žmonėmis; iš
davos bus paskelbtos vėliau. Jau 
dabar matomi geri ir pasekmin
gi rezultatai. Tagi, yra viltis, kad 
reumatizmas modernios aukso te
rapijos dėka galės būti daug leng
viau gydomas.

LIETUVOS GINTARAS
Legenda apie karštą ašarą

Baltijos jūros pakrantėse ran
damas nuostabus, saulėtas ak
muo — gintaras. Sunku atrasti 
kitą mineralą, kuris būtų toks 
populiarus. Apie tai liudija net 
daugybė vardų, kuriais jį pakrik, 
štijo žmonės. Senovės graikai gin 
tarą vadino ..elektronu". Matyt, 
šis pavadinimas buvo siejamas su 
įdomia gintaro savybe pritraukti 
mažus popieriaus ir papiruso kiau 
telius, patrynus jį į vilnonį au
dinį. (Skambiais vardais .jį pava
dino ir kitos tautos: romėnai jam 
davė „sukčiniumo“ vardą (iš kur 
ir jo mineraloginis pavadinimas 
— „sukcinitas“), lenkai — „burš. 
linu“, suomiai — „nierikivi“ (ar
ba ,.jūros akmuo“), vengrai — 
„ijanta”, rusai — „jantar” paga
liau lietuviai — gintaro vardus.

Daug įvairiausių padavimų, le
gendų, pasakojimų sukurta liau
dyje apie gintarą, ypač kalbant 
apie jo kilmę. Senovės Graikijos 
poetas Ovidijus sujungia visus 
šiuos pasakojimus net į atskirą 
mitą apie Fajetoną. „Gintaras bu 
vo karšta ašara, apverkiant žuvu
sius didvyrius“ — ši legenda kar
tojosi senovėje įvairiausiomis for
momis. Gintaro kilmė buvo sieja
ma su jūros puta, sustingusia la-

Aukso, kaip ir kiekvienos me
džiagos, dispersija (pasidalini
mą) į’ smulkias daleles) gali 
būti įvairus. Jeigu paimsi dvi sub- 
staųcjjąs, kuris viename kitame 
netįrpsta, pav. aliejų ir vandenį, 
gausi emulsiją. Natūrali gamtos 
erpulsįja yra pienas. Riebalai yra 
prasikleidę mažais rutulėliais, ku- 
rię ilgainiui susirenka paviršiuje- 
Jeigu molį suplaksi vandenyje, 
gausi kitokį mišinį, nes molis ga
li dalytis į smulkesnes dalis. Toks 
medžiagos pasidalinimas vadina
si koloidalinis. Vienos dalys gali 
būįi apkrautos pozityvia, o kitos 
negatyviu elektra. Toks medžią- ..... .....____ ~ r ,____ ~
gos pasidalinimas padidina me- šų pavidalu nuo kaitrių saulės___
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spindulių. Būtina pabrėžti, 
labai tiksliai šio mineralo kilmę 
atspėjo senovės istorikas Tacitas.

Šiandien gintaro kilmę moksli
ninkai aiškina taip. Ten, kur da
bar dunkso Fenoskandinavijos 
kalnai, ilgų geologinių epochų bė 
gyja egzistavo didžiulė sausumos 
teritorija. Šis istorinis žemynas 
geologų vadinamas Fenoskandija. 
Būtent čia, Baltijos jūros pakran
tėse, maždaug prieš 40 milijonų 
metų prieš mūsų erą vyravo šil
tas, beveik karštas klimatas. Veš
li subtropinė augmenija glaudžiai 
sukaustė sraunių upių ir šiltosios 
jūros krantus. Galingų pichtų bei 
pušų viršūnės persipynė su dau
gialapiais skroblais ir ąžuolais; 
įvairiausių rūšių palmės, lapuo
čiai ir kiti medžiai sudarė nepe
reinamo tankio miškus. Tai buvo 
lyg savotiškos džiunglės, panašios 
į dabartinių subtropikų miškus, 
persunktos pelkių drėgme, nuklo
tos pūvančių augalų liekanomis.’

Mokslininkai, tyrinėdami auga, 
lu jtarpus gintare, nustatė, kad 
čia augta tiek tropinių, tiek sub
tropinių, tiek borealinių medž.ių. 
Ypač gąusu buvo spygliuočių, ku
rių sakai ir tapo gintaro šaltiniu.

Kaitinant karštai saulei, o taip 
pat miškų gaisrų metu, iš medžių 
kamienų gausiai sunkėsi sakai. 
Jie palaipsniui atšaldavo čia pat, 
ant kamienų, bei jų viduje, o taip 
pat lašais krito ant žemės, balos- 
n;> ii- vandenin ir sustingdavo. Bė- 
go metai. 'Sakai pasidengdavo že
mėmis, smėliu. Taip palaipsniui, 
praėjus ilgesniam laikui, iš buvu
sių medžių sakų gimdavo ginta
ras. Neramios 'Baltijos bangos, 
plaudamos ir nešdamos smėlį, at
kasė palaidotus lobius... Ir štai 
jau supresuotos smalos gabaliu
kai, o kartais ir nei dideli gaba
lai audrų metu išmetami krantan. 
Juos renka visi, kas tik aplanko 
Lietuvos pajūrio kopas. Gintaras 
— vertinga juvelyrinė medžiaga, 
nepaprastai turtinga spalvų iv 
atspalvių. Tai viena iš tų medžia
gų. į kurią atkreipė dėmesį dar 
pirmykštis žmogus. Prieš daugelį 
tūkstančių metų iš jo buvo pada
ryti karoliai, amuletai, sagos ir 
kiti dirbiniai. Ypač gintaras bu
vo populiarus 50-siais musų eros 
metais. Jo vertė čia buvo tokia 
aukšta, kad už mažiausią gintaro 
figūrėlę buvo mokama vergais.

Didžiulį vaidmenį gintaras su
vaidino ir viduriniais amžiais. 
■Prietaringi žmonės ji net naudojo 
kovai su įvairiausiomis ligomis.

Gintaro gausu Baltijos jūros pa 
krantėse, nusidriekiančiose toli į 
šiaurę. Pramoniniu mastu jis yra 
iškasamas Karaliaučiaus srityje.

Savo atspalviui gausumu, kai 
kurių pavyzdžių nepaprastu ty
rumu ir švelnumu, lyg primenan
čiu Baltijos vandenis, šis Lietu
vos auksas mums ypač brangus

(„ G. K.“.)

o Ilgojo savaitgalio sekma
dienio vakare Ilona ir Juozas 
Bakiai sukvietė virš šimto 
svečių atšvęsti jų ūkio įkur
tuves. Už apie trisdešimt my
lių nuo Toronto, Baltono kal- 
vuotoje apylinkėje, J. Bakis 
įruošė dailės studiją - Bakis 
Art Studijos, kurioje dirba 
keramikoje, metalo skulptū
roje ir storo stiklo vitražuo
se.

Pobūvyje dalyvavo daug 
žmonių iš JAV atvykusių į 
gydytojų suvažiavimąbei Lie
tuvių Dieną.
o Iš jaunimo stovyklos Wi
nn ipege sugrįžę torontiečiai 
skautai ir jų vadovai džiau
giasi viešnage ir šiltu priė
mimu.
o KLB kultūros I komisijos 
nirmininko Stepo ir Irenos 
Kairių duktė, kaip ir p,p.

Krašauskų sūnus Algis, baigę 
aukštesniuosius mokslus, iš
vyko į Kanados šiaurę dar
buotis su eskimų vaikais. 
Dr. B . NAUJALIO natural aus "gydy
mo sveikatos klinika ( metus gilinės gy
dymo mokslą ir praktika atlikęs įvairio
se ligoninėse) pilnai veikia ir priima 
pacientus nuo 9 vol. ryto iki & vai. vak., 
460 Roncesvalles Avė. T o r o n t o, Ont., 
Tel. LE 3-8008.

Beta, kas neisigijote lietuviu kalbo
je Dr. Naujalio išleistos knygos - kaip 
apsisaugoti nuo širdies priepuolio, tai 
prisiuntus 2 dolerius gausite paštu 
knygelę “ Pažink savo širdį ir padėk jai“

LIETUVIAI RIETU AMERIKOJE

Prof. .Ernestas Paršelis — 
ministerio patarėjas 
Praėjusios vasaros

OSVALDAS J. JONUŽIS

GERIAUSIA DOVANA 
savo vaikams, vaikaičiams yra tokia, ku
ri: vienkartinė, nesenstanti, nepakeičia
ma, neįkainuojama, individuali, origina
li ir nuoširdi.

Visos informacijos ir pavyzdys - atsiun
tus $1.00 išlaidoms padengtr(uŽsisak(u$ 
atskaičiuojama).

Rašyti: “NL" administracija, 
77 22 Gėprge Street, 
LaSalle 690, P.Q.

Švietimo 
(asesor). 
metu prof. E. Paršelis baigė spe
cialius kursus Mar del Plata uni
versitete — naujo mokymo me
todo studijas. Jau kursų metu 
ėjo švietimo ministerio asistento 
pareigas, o nuo balandžio mė
nesio buvo paskirtas nuolatiniu 
provincijos švietimo ministerio 
— patarėju aukštųjų mokyklų 
programos planavimo ir taip pat 
Pedagoginių Institutų pedagogi
nių programų tyrimo reikalams.

juose katalikiškuose universite
tuose ir lieka direktorium naujos 
sistemos (8 metai) Mokytojų 
Seminarijoje Lanus mieste. Tos 
rūšies mokytojų seminarijų iki 
šiol yra tik keturios: Mar del 
Platoje, Junin, Moreno ir La
nus. Lietuviški reikalai profeso
riui taip pat yra labai artimi. Jis 
yra suredagavęs ir daug dirbęs 
jaunimo leidinyje apie Lietuvą 
ispanų kalboje. Taip pat yra El
tos ispanų kalboje redaktorius.

JUOZAS ANDZIULIS,
A. L. Balso bendradarbis, įsikū
ręs Santa Teresita prieš kelioliką 
metų, ir šiemet parėmė 'mūsų spau 
dos darbą, su $ 10.000. S. Teresi- 
ta įkurta 1945 m. Dabar čia nuo- 
lat gyvena 3.500 žmonių. Yra pa- 
talpų dėl 20.000 žmonių. Per va
saros sezoną pereina apie 100.000. 
žūklės mėgėjai čia poilsiauja ir 
žiemą. Andziulis juos patalpina 
savo namuose — c. 39, Nr. 430, 
Tel. 24 — ir jo pernuomojamuo- 
se. Jis taipgi stato ir parduoda 
namus ir sklypus. J. Urbonai gy
vena iš jo pirktoj nuosavybėj. 
Prie pat pliažo turi vilaitę P. 
Stančikai. Jz. ir Antonia Rodri- 
guez Andziuliai turi sūnų, inž. 
chemijos asistentą Valentiną ir 
dukrą, archit. stud. Ana - Maria, 
kurie su motina gyvena savame 
dep. sostinėje ir dažnai vieši ža
vėtiname S. Teresita pajūry. Kas 
kart čia vis daugiau lietuvių įsi
kuria, dėka nuoširdžiam J. And

ziulio patarnavimui.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA *** Nr. 37 (1164), 1969 m.

STASYS MELIONAS, 
vargingai augęs ir mokslinęsis 
Brazilijoje, sukūręs šeimą su Ele
na Augyte dabar skaitomas vie
nu turtingiausiu Brazilijos lietu
viu. Išradęs mašiną elektros lem
pų dėžutėms dirbti padirba virš 
30 milijonų dėžučių per metą lai
ko. Paskui plačiai išvystė savo 
kredito ir finansavimo įmonę. Da 
bar įkūrė trečią įmonę — auto
mobilių taisymo dirbtuvę ir par- 

_  duotuvę, kurioje dirba 25 meka- 
uikai. Ši įstaiga vadinasi Estamel 
Veiculos Ltda., Rua Ibitirama 
1269, Tel. 63 - 2387, Sao Paulo.

Gimęs prieš 28 metus, 
o jau įkopęs į vadovaujamą di
rektoriaus vietą kojinių fabrike 
"Union”. Aišku, jo fabrikas ne
pakvietė direktoriauti taip sau, 
be gerai užpildyto "tarnybos la
po”. Pradėjo dirbti šiame fabri
ke prieš 13 metų pasiuntiniu — 
praktikantu (cadete). Dieną — 
darbas, o vakare ar naktį — stu
dijos. Nėlėhgvds tai kelias, bet 
pasiekta ptenrijh — direlčtbriaus i 
vieta ir atlyginimas, pateisina 
pastangas.

Virluja, Kanados darlovlų auginimo laukas. Apatiai, neemlmos derliaus - 
mekanizuotas pomidoru surinkimas.

rugsėjo men.10 d.
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Hamilton
Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

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

Nemokomas gyvybes ir asm. paskolų draudimas 
Nemokamas pilnas Įlekiu patarnavimas
Parduodame American Travelers tekius ir money orderius 
U tikrintas indėlių saugumas 
Kapitalas vir# $ 1,600,000.00

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—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:

Depo zitus
Sėru s
Uz vienų metų indėlius 

SKOLINAME;
Asmenines paskolas it 
Nekiln. turto paskolas i?

5%
5 5%
7,5%

10%
9%

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais sestadieniais uždaryta.

PRAKAITO LAŠAIS 
APLAISTĖM KANADOS

LIETUVIŲ DIENĄ

Toks jau, turbūt, lietuvio li
kimas, kad jis prakaitą lieja 
visur .Tris dienas išbuvau Lie
tuvių Dienose ir tris dienas 
liejau prakaitą.Sekmadienį po 
užbaigiamojo +autos himno nu
krito paskutinieji prakaito la
šai ir su jais dar vieni metai 
nuskubėjo į praeitį. Šiandien , 
pasidarius vėsiau,galima pa
galvoti ir įvertinti Lietuvių 
dienos gerąsias ir blogąsias 
puses.

Gražu ir malonu buvo maty
ti Nek daug jaunimo penktadie
nio vakare per studentų ren
giamus susipažinimo šokius. 
Tai demonstracija, kad jaunas 
lietuvis nori susitikti su jaunu 
lietuviu. Garbė Hamiltono stu
dentams, kad jie sudarė tokią 
progą. Taip pat garbė studen
tams, kad šokiams groti pak
vietė Londono "Baltijos" or
kestrą. "Baltija" pasirodė su 
visai nauju repertuaru,pasįro
dė kaip uoliai dirbantis jaunas 
ir dinamiškas ansamblis.

Šeštadienio studentų disku
sijos buvo vietomis nuobo
džios, bet vietomis ir labai 
stiprios. Pats principas,kad 
jaunimas susirinko padisku
tuoti, turė4ų bėti vertinamas. 
Didelis nusivylimas buvo ne
įvykus tos krepšio rungtynės, 
kurios spaudojebuvo labai iš
reklamuotos. Hamiltoniškiai 
skundėsi, kad Londono "Tau
ras" nepranešė apie jų neda
lyvavimą.

Šeštadienio vakaro balius 
buvo labai karštas. Čia lietu
viai įrodė, kad jie ne iš cuk
raus padaryti, nesutirpo ir 
mokėjo palaikyti nuolaiką, ne
paisant karščio. Spaudoje rek
lamuota vėsinama salė buvo 
tikra lietuviška pirtis.

Visi nekantriai laukėme už
baigiamojo koncerto, nes lietu
viška daina ir šokis mums yra 
visiems prie širdies. "Ge
riausias dalykas koncerte, tai 
buvo dr.H.Nagio žodis" - man 
prieteitus pereiškė. Tai gal

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančią 
hemoropjs

'r • Lai yra ypatinga gydomoji 
medžiaga, įrodžiusi galią su
traukti hemorojus ir pataisyti 
sugadintus, audinius.

Pagarsėjęs tyrimų institutas at
rado nepaprastą gydomąją medžia
gą, sugebančią sutraukti hemorojus 
be skausmo. Ji per kelias minutes 
sumažina niežėjimą ir nepatogumus 
bei pagreitina uždegimo pažeistų 
audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnė- 
jant skausmams įvykdavo hemorojų 
susitraukimas.

Tačiau visų svarbiausia - rt zul- 
tatai būdavo toki nuostabūs,kad šis 
pagerėjimas tęsdavosi daugeli mė 
nešiu. 1*

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio- Dyne), kuri 
greitai padeda užgyti pažeistoms 
celėms ir sužadina naujų audinių 
augimą.

Dabar B i o- Dyne galima gaut! 
,tepalo bei lazdelės formose " Pre- ' 
p'ąration H” vardu. Prašykite vise 
įse vaistinėse.^Pinigai bus gražinti 
|tfl.,pebūslte netenkinfi. ...... .

per daug pasakyta, nes daug 
gerų dalykų buvo koncerte, 
tačiau dr. H. Nagys pasakė 
puikią kalbą. Tai demonstra
cija, kad taip daug galima pa
sakyti per tokį trumpą laiką, 
tai pareiškimas, kad mums 
lietuviams gana verkti, skųs
tis ir aimanuoti.

Solistė Šukytė visuomet pa
lieka didelį įspūdį .Pagarba jai 
ir garbė mums lietuviams tu
rėti ją savo tarpe.Tikbuvo ne
tvarka, kad dėl blogos šviesos 
solistės veido negalima buvo 
matyti. "Birbynės" dainos ir 
"Gyvataro" šokiai nebuvo iš

vardinti programoje, todėl bu
vo pranešėjos.

P. D. V iskantienės vedama 
"Birbynė" ne tik gražiai pa
dainavo, bet paliko įspūdį kaip 
gražus jaunimo būrys. Hamil
tono "Gyvataras" atrodė tru
putį pavargęs. Jau, turbūt, 
laikas jaunesnio kraujo įsileis- 
ti.Man labai keista, kad Hamil
tono rengimo komitetas pamir
šo, kad Kanadoje yra ir dau
giau tautinių šokių grupių.Ko
dėl gi negalima buvo duoM ir 
kitiems pašokti ? Jug tai būtų 
buvęs didelis malonumas šo
kėjams ir gera proga jauni
mui susipažinti. Ar gi tai ne 
vienas iš svarbiausių dalykų 
dėl ko Lietuvių Dienos ren
giamos ?

Dalyvis M. C.

A\OiVT?iREAL
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS

ŠEŠTADIENI S PER

TEL. 669-8834.

MIKE’S TEXACO SERVICE STATION

601 St. John Road TEL. 695-3883

"GINTE CLAIRE, QUE.
(M. RUTKAUSKO)

• Atliekame prabėgamo ir kapitalinio auto - mašinų o ar bu s.
• Taip pat patarnavimas gazolinu, alyva, padangomis ir kt.
e Tiktai keliolika minučių iš Montrealio greitkeliu Nr.40 

arbu ,i'r. 20. Atvažiavę neapsiriksite I

.-STOTI

BANGA 1410, 10:00 VALANDA VAKARO

Programos vedėjas L. Stankevičius

paeito
Savininkas Alfonsas Viskantas-

SPECIALIOS KAINOS:
e Krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms.
• / tolimesnes užmiesčio ir kito miesto vietove 

4

SKAMBINKITE, 
iš visų vietų LaSalėje. 

TĖL. 366 - 8300

- visus 24 valandas.

LaSalle Auto Specialist Iteg’d.

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

UniveiAal Cleaners &
B. KIRSTUKAS

TEL. 769-2941.

239 FOURTH AVENUE 
(at Wellington St.)

Windsor

TEL: garažo 366-0500 
namų - 366 - 4203

TAISAU IR DAŽAU AUTO-MASIN AS.

SAV. DESROCHERS.

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

i,Valome visokius drabužius, langų užuolai
das, lovų užtiesalus, antklodes, karpetus, 
sopkos ir visa kitų namu apyvoka.

Windsor yra moderni valykla, turinti 20 me
tu patirti, šiam darbe Turinti naujai įrengta 
moc!?rniskiausia drabužiu apsauga (storage) 
ir greita, patarnavimą.

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

12OS Church avenue. Verdun. P.Q.

Tel. 768- 6679.

Baltic Woodwork Co
K. KIAUŠAS ir J. SIAUCIULIS Daromos Įvairios durys, langai , vir-

tuves kabinetai ir kiti įvairus medžio
547 Lafleur Ave., La Salle (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

ĮVAIRI McDŽlO STATYBINE MEDŽIAGA:

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

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

Todėl, kad jis niekam neęataikauja ir nesjbijo teisybes ra
šyti. Teisingomis žiniomis is_visurX daug rašo ir apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą) laikraštis per 61 metus pelnė gerą var
dą ir pasitikėjimą.

Keleivis duoda ir teisinių patarimu, jame rasite gražių ap
sakymu bei eilėras'čiu. Jis turi ir moterų skyrių, prenumerata 
tik $5.00.

Jau galima gauti —- l969 —- metų Keleivio Kalendorių.

536 Broadway,
So. Boston,Moss.

02127 USA.

Kaina $ 1.00

Saša ■ * Tautines, demokratines minties mėnesinis lietuvių laikraštis.
-La I JĮ Leidžia Varpininkų leidinių fondas.
■■ • Redaktorius Grožvydas Lazauskas.

Administracijos adresas: Juozas Urbelis
1649 N. Broadway, Melrose Park, 111.60160 USA, 

Prenumerata: J A V ir kitur $ 5.00 metams.

K ardelienės Muzikos Studijos metu užbaigimo mokinių koncerto metu, Vidurį mok. 
E. Kardelienė ir Montrealio Seimelio buv. pirmininkas J. Lukošiūnas. Muzikos stu
dija šiuos mokslo metus jau pradeda, reikalui esant galima skambinti 767-0473.

Kardelienės Muzikos Studijos mokinė V. Vaupšaitė 
prie piano.

ST.CATHARINES, ONTARIO
l. b. apylinkės v-bos

INFORMACIJA
Š.m.rugsėjo mėn. 2Od.St. 

Catharinės Apylinkės Valdyba 
rengia Tautos Šventės Pami
nėjimą, kuris Įvyks Slovakų 
Salėje, Welland- Page gatvių 
sankryžoje.

Paskaitą skaitys PLB-nės 
Švietimo T.p-kas,A Jlinkūnas, 
Meninę dalį atliks London,Ont, 
jau plačiai pagarsėjęs meno 
vienetas "Gabija", vadovauja 
mas Kun.B.Pacevičiaus ir M. 
D. Chatnauskų.

Minėjimo pradžia6.00 vai.

v. Po to seks meninė dalis, šo
kiai prie gero orkestro, veiks 
bufetas, turtinga loterija ir ki
ti įvairumai..

Visus Niagara pusiasalio 
lietuvius kviečiame gausiai 
atsilankyti į šį minėjimą,

SOLIDARUMO NARIO 
MOKESTIS

St. Catharines Apylinkės V- 
bos nariai rinks Solidarumo 
nario mokestį. Visus apylin
kės lietuvius V-ba prašo šią 
pareigą atlikti ir nario mokes
tį sumoje $2.00 sumokėti.

CARITAS KONGRESAS

Romoje įvyko tarptautinės 
katalikų artimo globos organi
zacijos Caritas Internationalis 
generalinė asamblėja, kurioje 
svarstyta pagrindinė tema: 
"Artimo globos alkai ja kaip 
bažnytinės bendruomenės žen

klas”. Kongreso darbuose da
lyvavo daugiau kaip du 'šimtai 

•įvairių pasaulio tautų artimo 
globos organizacijų atstovų, 
kurių tarpe Caritas Intematio- 
nalis prezidentas prel. Jean 
Rodhain ir generalinis sekreto
rius prel. Carlo Bayer, JAV-ių 
katalikų pagalbos teikimo orga 
nizaeijos "Catholic Relief Ser
vices" direktorius vysk. Swan- 
strom, Biafros katalikų šalpos 
organizacijų atstovai reprezen
tantai Čekoslovakijos katalikų 
artimo globos Caritas organi
zacijos, kuri vienintelė be per
traukos nuo 1934 metų tęsia 
katalikų artimo meilės darbą 
Čekoslovakijoje. Iš įviso Caritas 
Internationalis organizacijai 
priklauso 90 pasaulio kraštų ir 
ji artimai bendradarbiauja su 
Jungtinių Tautų bei kitomis 
tarptautinėmis ūkinėmis, socia
linėmis, kultūrinėmis bei artimo 
globos institucijomis.

AR ŽINOTE, KAD
“NEPRIKLAUSOMOS 

LIETUVOS" SPAUSTUVĖ 

spr sdinabilietus, pakvietimus, 
vizitines ir padėkos norteleį, ž- 
yairius blankus, receptams lape
lius, vedybinius pakvietimus,inir 
ties atveju užuojautos laiškus, vi 
seklus finansinius pranešimus,cl 
kus.su adresais, žurnalus, laik
raščius ir kt.
Adresas: 7722 George Street.

LaSalle (690) Mtl.t>.Q. 
Canada.

Joe’s Butcher and Grocery ;
J. LAURINAITIS

i918 Frontenac Street, Montreal, P.Q TEL: 524 - 0209

Jettė & Frėre Itee
Plumbing & Heating Icontralctorius

140 - 2e AVENUE >
LASALLE JQQ

7635, BOUL. LASALLE 
LASALLE. QUEBEC 

TĖL. 366-7B1B

Alus, minkšti gėrimai ir visokį maisto produktai. 
Prityręs šviežių ir rūkytu lietuviško skonio dešrų 
gamintojas-
Pristatymas greitas ir sąžiningos i namus, sales

• Šildymo ir vandentiekio taisymai ir nauji Įrengimai 
e Gazinių priemonių pardavimas ir įrengime'

• Apkainavima s nemokama s<=c^-

• DART
• CORONET
• CHARGER
• DODGE
• CHRYSLER
• CAMION

DODGE

LAURENT DAIGNEAULt
President

" °0RTRETAl ' VEDYBOS - KRIKŠTYNOS
SUKAKTUVES MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

'orn^ 3
1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q.

B.B.C.
SIUNTINIŲ 
AG E N TŪR A

TEL. 525- 8971. T. Laurinaitis

3891 St.Lavrrence Blvd

Montreal 18, P, Q.
Tel. VI 4 - 9098

DĖMESIO !
Nuo rugsėjo mėn. 27 d. bus žymiai 

PAKELTAS MUITAS SIUNTINIAMS. 
PASINAUDOKITE DABARTIMI IR 

NELAUKDAMI IŠSIŲSKITE!
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Į ją renkasi visi pradžios 
mokyklų ir lituanistinių kursų 
mokiniai.

INFLIACIJAI REIŠKINTIS VISU SMARKUMU 
VERTĖTU JŪSU APDRAUDĘ NORMAS 
GERAI PERŽIŪRĖTI, APDRAUDAS

ATNAUJINANT
DIDZIULĖS VESTUVĖS

Praeitą šeštadienį susituokė 
Danutė Vekterytė su K. Doherty. 
Vestuvinė puota vyko DLK Vy
tauto klubo salėje. Svečių buvo 
sukviesta nepaprastai daug, ku
rie vestuvių pertekusiais gerais 
valgiais ir gėrimais buvo pavai
šinti. Jaunosios tėveliai Vekto
riai visais svečiais labai buvo 
patenkinti ir džiaugėsi galėdami 
padaryti tokia prabanga savo vie
nintelei dukrelei Danutei.

e> Šeštadieni įvyko šaunios ves
tuves J. ir E. Bitneriu šeimoje, 
kurių duktė Arijana ištekėjo už 
Lucky Brain.
® Prieš savaitę, ilgojo savaitga
lio proga, vilasaliečiai P. Petro
niai iškėlė gražias vestuves duk
teriai Philips, kuri ištekėjo už 
Karolio Jakubonio iš Rochesterio.

• Susilaukė pirmagimio A. ir J. 
Balčiūnai ( Mačionytė), taip pat 
E, ir M. Petrauskai! Juozo).
» Vitas Baltakis (Balton) iš 
Philadelphia, Pa. lankėsi pas 
motina ir kitus artimuosius

• NL redakcijoje lankėsi K. ir 
O. Juškaičiai iš Chicagos, kurie 
svečiavosi pas Vilimus.
» Ipolitas Adomaitis, kuris dirbo 
Sov. Sąjungos paviljone Montrea- 
lyje, “ Man and His World“ paro
dai užsidarius sekančia savaitę 
išvyks Lietuvon.

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS 
REIKALU.

Mokyklai patalpų parūpini- 
mas prie gero susisiekimo 
įgalins daugiau tėvų leisti sa
vo vaikus į lietuvišką mokyk
lą. Iš bet kurios miesto šalies 
įsėdę į požeminį traukinį-at- 
sirasite centrinėje Berri-De- 
montmagny stotyje. Čia tenka 
išlipti ir jau raudatės prie pat 
mokyklos. Todėl tikimės, kad 
šinauja galimybė padės tiems 
kurie neturi automobilio,o pa
tys vieni vaikai dėl atstumo, 
paklysti baimės ar blogo oro 
nedrįsdavo važiuoti autobu
sais.

Patartina vieną kartą supa- 
žtailuti vaikus su centrine 
Metro stotimi, kaip iš jos iš
eiti ir kaip vėliau į reikiamą 
traukinį nueiti. Važiuojantieji 
iš toliau laiko sutaupymui sa
vo vaikus gali palikti ir paim
ti iš linijų paskutinių stočių: 
Frontenac, Longueuil, Atwater 
ar Henri-Bourassa.

Prašome leisti savo vaikus 
į lietuvišką mokyklą - sa
vo vaiko gyvenimo praturt ini
mui ir savo džiaugsmui. Pa
grindinės svarbos reikalas yra 
-turėti kuo daugiau vaikų mo
kykloje. Tada ir visi kiti rei
kalai bus lengvai sprendžia
mi.

Montrealio lietuviškoji Šeš
tadieninė mokykla pradeda 
darbą - naujus mokslo metus 
rugsėjo mėn. 13 d. šeštadienį 
9 vai. ryto Eeole St. JacoįUes 
patalpose, 301 Blvd.Maisone - 
uve East.

Mokyklų darbo pradžia at
žymima mokinių pamaldomis 
SvJKazimiero parapijoje. Rug
sėjo 14 d. sekmadienį abiejų 
parapijų mokiniai dalyvauja 
organizuotai su vėliava IO vai. 
mišiose.

Tėvų Komitetas

Montrealio Lietuvių Kredito Unijt

DLK VYTAUTO KLUBO
pirmasis rudens parengimas įvyks 
spalio men. 4 d., šeštadieni. Apie 
tai bus paskelbta plačiau.

MOKA UŽ
EINAMĄSIAS SĄSKAITAS

lĮiBB APDRAUDA
DAŽNAI NETINKAMAS REIŠKINYS 
APDRAUDA BUVO NEPAKANKAMA

BLOGIAUSI Al, - KAD TAI PAAIŠKĖJA JAU 

NELAIMEI ATSITIKUS:
ar tai gaisro atveju, 
ar atsakomybės atveju, 
ar automobilių apdraudoje 
ir t. t.

(Ir būna atveju kur apdraudos visai neturėta)

Montrealio lietuviukai praėję šeštadieninę mokykla pirmiau, jau jų daugelis 
baigė ar bebaigią aukštuosius mokslus bei turi tarnybas.

Paskutiniaisiais metais baigusiųjų šeštadienine mokyklą dalis 
montrealieciu mokiniu, su komiteto pirmininku Petru Adomoniu.

PAKANKAMA APDRAUDA NEDAUG DAUGIAU 
KAINUOJA UŽ DALINE APDRAUDA

Si informacija visuomenei yra pateikiama:

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Chartered Insurance Brokers 

Tel. 722 - 3545.
O

STATYBININKAS JONAS 
PETRULIS
turi susitaręs kelis darbus net 
JAV-se, Bostone. Pasirengęs 
ten išvykti tuos darbus įvykdyti.

MAN AND HIS WORLD” paroda Montreolyje jau uidaryta. Sustojo ir visas susisiekimas, kuriuo lankytojai naudodavosi ne 

tik kaip susisiekimo priemone, bet ir pasivažinėjimo malonumu, ypač šios vasaros pabaigos koriniuose.

Vartų parapijos 
vasaros atostogų 
vėl giedos 11 vai.

• Aušros 
choras po 
pertraukos
Mišiose. Choro vadovas yra
solistas Antanas Keblys, se
niūnas H. Celtorius ir dirigen
tė Mme. M. Roch, kurių inicia
tyva yra ruošiama išleisti 
plokštelė.
• Rugsėjo 21 d. 3 vai. po ple'ų 
šv.Kazimiero ir Aušros Var
tų parapijiečiai kar u lankys 
Montrealio kapines.
© Mirė Stasys Ježinskis, kuris 
į Kanada atvykęs prieš 40 metų.

® Nekaltai Pradėtosios Mari
jos Seserų Kongragacijos 
Montrealio skyriaus namuose 
po paskutinės kapitulos pada
rytas šis pakeisimas. Iškelta 
seselė Judita Zabitaitė ir į jos 
vietą yra atkelta seselė Jurgi-

ta-Mf r ija Saulaitytė.Ši seselė 
lietuviškajai visuomenei yra 
pažįstama savo poezija, pasi
rodančia perijodinėje spaudo
je ir viename rinkinyje "Kai 
mes nutylam".

IŠNUOMUOJAMA
Išnuomuojamas vienam asmeniui 
pilnai apstatytas ir su visais pa
togumais butas.

Skambinti 366/-4651.

POP!ERNUS
B.A., M.n., C.M., M.Sc., L.M.C.Č., F.R.C.S.(c).
, CHIRURGINE PRAKTIKA REIPTIS TEL; 931-3275.

SEAFORTH MEDICAL FUJI DING 
3550 Cote Des Neiges Rd., Suite 720.

Dr. E. ANDRUKAITIS 832 St. Joseph Blvd. E. 
(kampus St. Andre) 

tel. 522- 7236.

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

Dr. J. MALIŠKA
Dantų gydytojas

1440 St. Catherine Street -V.
Room 600

Tel: 866-8235, namu 488 ■ 3528.

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

1410 Guy St. pirmas aukštas 
11-12 kambarys.

Tel. 932-6662; namu 737 ■ 9681.
LIETUVI DARBININKE!
Jei Tamsta dirbi metalo ar medžio 

dirbinių, fabrike, tai Tamstos gami
niai yra ne kas kita, kaip geometri- 
r's figūros. Toki, darbo* žymiai pa
lengvino geometrijos žinojimas. Ne
žinodamas geometrijos, Tamsta nie
kuomet nebusi nei meistras, nei for-- 
manas. Tai kodėl nesusipazinti su 
geometrija? Mokytis niekuomet ne-

Dr. V. GIRIUNIENĖ/
Dantų gydytoja

5330 L' Assomotion Blvd.
Tel. 255 ■ 3535.

J.P. Miller, b.a., b.c.l,
Suite 205

168 Notre Dame St. E. 
Tel; 866-2063; 866-2064.

rer sesias pamokos ( rastu ) , ams- 
tai suteiksiu geometrine'" minios, ku
rios praktiškai Tamstai reikalingos, 
nevargindamas Tamstos aksiomo
mis ir teoremomis.

Viena pamoka 2 dol. 50 centų, tai
gi uz 15 dolerių T amsta ųsigysi ži
nojimu kurį mokiniai mokyklose, pa
prastai įsigyja per dvejus metus.

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

NOTARAS
J. BERNOTAS, B.A., B.C.L

Sun Life Building
Suite 200 1

Tel. 866- 13 59

K A I L I U SIUVĖJAS

6396-Bannantyne Verdun, Mon (real

Siuvu ir parduodu
Taisau ir remodeliuoju
Vasaros laike saugojimas

(Storage)^

Tel. 767-6183-

s
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