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MAŽOSIOS VALSTYBĖS

SAVO TEISES

GINA SUDARĖ PASAULINĘ BALTŲ SANTALKA
Helsinkyje vyko paren

giamieji busimai Europos 
saugumo irbendradarbta- 
vimo konferencijai pasi
tarimai. Jau pačioje pra
džioje įvyko incidentas, 
kuris parodo, jog mažo
sios valstybės nenori pa
silikti paprastų statistų 
vaidmenyje.

Dar- prieš pasitarimų 
pradžią buvo padarytas 
sprendimas, kad nuolati
niu pirmininko pavaduoto
ju turi būt i Suom i j os atsto
vas. Rumunija prieš tai 
pareiškė protestą. Rumu
nija pareiškė pageidavi
mą, kad pirmininko pava
duotoju turi būti visų de
legacijų atstovai iš eilės. 
Ypatingai Rumunija nepa
tenkinta, kad šis sprendi
mas buvo padarytas be vi
sų delegatų žinios.Rumu
nijos nuomone, reikia at
sisakyti nuo "blokų" suda
rymo sistemos .Visos val
stybės turinčios būti atsto
vaujamos netik bendruose 
posėdžiuose, bet ir įvai

ŽMOGAUS TEISIU GINĖJAS SOVIETUOSE

Sovietų profesorius V.
✓

Calidze žinomas opozicio
nierius Kremliui su žmo
na, išleistas į Ameriką ir 
eilėje svarbesnių centrų 
skaitys paskaitas apie pa
dėti Sovietuose ir žmo
gaus teisių gynimo reika
lus.

Nelengvai jam sekasi 
tokias paskaitas skaityti, 
nes jis pats apie save sa
ko, kad dėl savo pažiūriu, 
savo tėvynėje jis jaučiasi 
sunkokai, bet pakenčiamai 
ir jis tikisi, kad jam bus 
leista grįžti namo.

• H.KISSINGER ir T eDuc- 
tho Paryžiuje po pertrau
kos pradėjo pasikalbėji

riose komisijose.Bet Ru
munijos atstovui pirmi
ninkaujantis pirmame po
sėdyje nedavė žodžio. Ru
munija dėlto pareiškė nau
ją protestą, nes tai esąs 
" tarptautiniuose santy
kiuose negirdėtas prece
dentas ",

Rumunija taip pat rei
kalauja, kad nusiginklavi
mo klausimas nebūtų 
svarstomas atskirtuose- 
pasitarimuose, bet būtų 
aptarimas bendrame susi
rinkime, kaip ir visi kiti 
konferencijos klausimai. 
Sis klausimas nepriimti
nas Amerikai, nes prezi
dentas N ikso na s davė su
tikimą dalyvauti konferen
cijoje tik tuo atveju, jeigu 
nusiginklavimo, ar ginklų 
balansuoto suvaržymo rei
kalai būtų svarstomi at
skirame pasitarime.

Kitos mažos Europos 
valstybės šiame klausime 
palaiko Rumunijos nusi
statymą.

mus dėl Vietnamo karo 
pabaigos.

Stebėtojai spėja, kad tai 
bus paskutinis pasitari
mas ir po jo tuojau bus 
pas įrašyta ta ikos sutartis.

•VAKARŲ ir Rytų Vokie
tijų atstovai pasirašys 
gruodžio 21. d.sutartį apie 
normalizavimą santykių 
tarp abiejų Vokietijos da
lių.
•W.BRANDTAS Vokieti
jos kancleris, rinkimų 
metu kalbėdamas, tiek 
privargino balso stygas, 
kad teko rimtai susirū
pinti ir jis kreipėsi pas 
gydytoją.

Iš kairės i dešine ( sėdi): U. Grava, Pasaulio Laisvuju Latviu Federacijos pirm.;
K. Valiūnas, Vliko pirm.; A. Anderson, Pasaulio Estu Tarybos pirm.; (stovi) A. 
Razgaitis, V. Eglite, A. Abakuks, J. Simonson, J. Valaitis, I. Pleer,

Foto B. Rozitis.

DU BILIJONAI DOLERIU KANADOS BEDARBIAMS

Ministeris Andras Otta- 
voje pareiškė, kad Kana
dos federalinė vyriausy
bė, vykdydama bedarbių 
apdraudos planus, turės 
išleisti per vienus 1972 
metus bedarbių pašalpoms 
du bilijonus dolerių. Pati 
vyriausybė,be dirbančiųjų 
ir samdytojų įnašu į 
bedarbių fondus, turės iš
leisti 890 milijonų dole
rių. Susidarė tokia padė
tis,kad nuo 1973 metų teks 
padidinti kaip samdytojų, 
lygiai ir dirbančiųjų įna
šus .Vietoje dabar mokamų 
dirbančių, kurie gauna į 
savaitę 100 dolerių, 90 
centų, teks mokėti viens 
dolerį. Savo ruožtu sam
dytojai irgi privalės dau
giau mokėti. Nedarbo pa
šalpa iTgi bus pakelta. 
Dabar aukščiausia pašal

pa buvo 150 dol.į savaitę 
o ateinančiais metais bus 
KO dolerių į savaitę. Be
darbio pašalpos Kanadoje 
bus didesnės, negu kada 
nors anksčiau.
PREZIDENTAS 
NIKSONAS PERTVARKO 
SAVO KABINETĄ

R. Niksonas išrinktas 
JAV Prezidentu antrai 
kadencijai, naujai tvarko 
ministerių kabinetą ir ki
tas valstybines įstaigas, 
skirdamas naujus minis
ter ius ir aukštus parei
gūnus. H. Kissingeris pa
silieka ir toliau savo pa- 
reiguose - politiniame de
partamente, užsienio rei
kalų Prezidento patarėju. 
Paliktas senose pareiguo- 
se ir V. Rogers JAV Val
stybės sekretorium.

• SOVIETU Maršalas
Grečko, krašto apsaugos 
ministeris,atvyko į Pary
žių pasimatymui su Pran
cūzijos kariuomenės at
stovais.

Lanko karines įstaigas 
irbus priimtas Preziden
to Pompidou.

ATENTATAS PRIEŠ
HUSSEINĄ
Prieš Jordanijos Kara

lių Husseiną įvyko atenta
tas, bet karalius liko gy
vas ir tik lengvai sužeis
tas.

Savo pranešime spaudai, 
Husseinas pranešė, kad 
buvo mėginta šalyje įvyk
dyti perversmą. Nepavy
kus nuversti esama val
džią, 300 karių ir civilių 
areštuota ir perversmas 
numalšintas.



PAVOJINGI
MOMENTAI 
NĖRA 
TOLI

Tikrovę suprasti yra 
išimtinai svarbu.D augelio 
žmonių toks būdas,kad jie 
baiminąs ne visada švel
nios tikrovės ir geriau 
linkę matyti kiek pagra
žintą ateitį.

Lietuvos bylos eigoje 
pavojai nuolatos pasitaiko. 
Niekas kitas tik Lietuvos 
žmonių pa s iauko jautieji 
žygiai parodė pasauliui 
tolimos mūsų tėvynės 
skaudžią būklę,ir tuo pa
didino pasaulio sąžinės 
užuojautą Lietuvai. Lietu
vos laisvę paglemžusioji 
valstybę visą laiką nėra 
rami. Daromi nuolatiniai 
bandymai priversti pasau
lį pripažinti Lietuvos 
aneksiją. Galime būti dė
kingi likimui, jog iki šio 
laiko politinis klimatas 
tam nebuvo palankus. Pa
taikaujančios Kremliui 
nuotaikos dėja pastarai
siais metais pasidarė itin 
pavojingos. Tačiau iki pa
vergtų tautų, tame tarpe 
ir Lietuvos galutinio 
perleidimo Maskvai dar 
neprieita. Toks gėdingas 
žygis vis dar neįmanomas.

/ -•-
Maskvos pastangos Eu

ropos saugumo ir bendra
darbiavimo konferenciją 
išnaudoti savo reikalams 
gerai žinomos. Maskva 
tam iš kalno ir stropiai 
ruošiasi. Prezidento 
Niskono sutikimas šiai 
konferencijai, padrąsino 
Maskvą visai konkretiems 
žygiams.

Štai savo laiku, tiksliau, 
šių metų pradžioje, Pra
hoje buvo sušauktas ko - 
munistinio bloko Europos 
valstybių pasitarimas 
skirtas kaip tik būsimai 
Europos konferencijai pa
sirengti. Šio pasitarimo 
nutarimai yra žinomi. 
Brežnevo padiktuoti tokie 
pageidavimai: reikia pri
pažinti esamas sienas, 
atsisakyti nuo jėgos var
tojimo santykiuose tarp 
valstybių, kaimyniškai 
bendradarbiauti ūkio rei
kalais, suderinti įvairių 
pol itin ių k rypč ių va Istyb ių 
bendrą darbą taikai palai
kyti,nusiginkluoti ir palai
kyti Jungtines Tautas. Čia 
slepiasi sovietų tikrieji 
kėslai. Jeigu pilnumoje 
oūtų priimti Maskvos pa
geidavimai, visų pavergtų 
2 psj.

J UGOSLAVI JOJ STALINIZMO
Visoje Jugoslavijoje 

plačiai veikia propaganda, 
tikslu sutvirtinti dabarti
nį režimą. Komunistinės 
partijos vadovybė numato 
Stalinizmo sustiprėjimą. 
Partijos sekretorius Do- 
lanc tai pabrėžė ir ener
giškai paneigė gandus,kad 
Jugoslavija planuoja su
grįžti į Maskvos bloką, iš 
kurio j i buvo pašalinta dar 
1948 metais, dėl jos pas
tangų savarankiai tvarkyti 
vidaus ir užsienio politiką.

Nurodoma,kad staliniz
mo šalininkų atsirado, to-

PAGALBA
Londone yra ’’Amnesti- 

jos Internacionalas ’’-or
ganizacija, kuri rūpinasi 
pagelbėti politiniams kali
niams. Ši organizacija 
kreipėsi į Jungtinių Tautų

tautų,taigi ir Lietuvos pa
dėtis nepaprastai pa
sunkėtų.

Kaip svarbu Maskvai 
šiuos pageidavimus įgy
vendinti, matyt ir iš ” Iz- 
viestija” nesenai išspaus
dinto pasisakymo šios kon
ferencijos reikalu. Ten 
skaitome -” Konferencija 
turi įgyvendinti žmonijos 
svajones dėl karų ir gin
klavimosi ”. ’’Tai dar vie
nas bandymas sudaryti 
palankias nuotaikas jų pa
siūlymams priimti.

—•-
Pavergtos tautos,o pir

moje eilėje ir lietuvių po
litinės organizacijos buvo 
ypatingai aktyvios aki
vaizdoje šių Kremliaus 
užmačių. Visos galimybės 
buvo išnaudotos, visoke- 
ropai buvo pasitengta 
užkirsti kelią Maskvos 
pastangoms.

Kaip žinome irKanados 
lietuviai neatsiliko ir pa- 
sitengė užsienio reikalų 
ministerį M. Sharp tinka
mai painformuoti šios 
konferencijos reikalu.

Didelio dėmesio vertas 
taip pat Baltijos valstybes 
atstovaujančių atsakingų 
organizacijų aps įjungimas 
bendram darbui dėl savo 
tautų laisvės. Gal žymiai 
pavėluotas, bet reikalin
gas šiandien žygis .Čia yra 
irgi nuopelnas lietuvių po
litinių veiksnių, kurie pa
rodė didelį aktyvumą ta
me svarbiame reikale.

Lietuvių visuomenės 
budrumas šiais laikais 
ypatingai reikalingas.

dėl, kad vadovybė laikėsi 
liberalinės linijos.Pripa
žįstama, kad susidarė in
fliacijos pavojus, o taip 
pat ir nedarbas esąs pa
didėjęs.

Nenuslepiama, kad Ju
goslavijoj atsirado turtin
gųjų sluoksnis.Eilė pilie
čių statosi turtingus va
sarnamius,perka brangius 
paveikslus ir automobi
lius. O tuo tarpu, eiliniai 
Jugoslavijos žmonės to vi
so negali turėti. Tad atsi-

POLITINIAMS

generalinį sekretorių
Valdheimą, prašydama 
padėti dvylikai politinių 
kalinių,kurie kenčia įvai
rių kraštų kalėjimuose 
uždaryti.Tie dvylika poli
tinių kalinių parinkti iš 
daugelio kitų todėl, kad jų 
likimas esąs būdingiau
sias. ’’Amnestijos Interna - 
cionalas”savo esmėje yra 
kairiųjų nuotaikų organi- 
zacija.Bet šį kartą ji nori 
pagelbėti keturiems ko
munistinių vyriausybių 
persekiojamiems kali
niams. Tarp šių kalinių 
buvo įtrauktas Petras Ja- 
kiras, sūnūs pagarsėjusio 
raudonosios armijos vado, 
kurį Stalinas sušaudė. Jis 
beveik visą savo gyvenimą 
praleido kalėjimuose ir 
pasižymi griežta opozici
ja Kremliui.

Antras komunistų kali
nys, tai Vengrijos kuni
gas Šomod i,kurs nuteistas 
4 metams kalėjimo už jo 
skelbtą,priešingą režimui 
ideologiją. Trečiasis, tai 
Kubos daktaras Andreas 
Mediguren,kurs persekio
jamas dėl jo pasipriešini
mo Fidelio Castro reži
mui. Ketvirtasis tai Če
koslovakijos mokslininkas 
Milanas Kubelis, kurio 
veikla buvusi kenksminga 
Čekoslovakijos dabarti
niam režimui.

S i organizacija nori pa
gelbėti ir kitiems kali
niams, kurie dabar laiko
mi kalėjime už politinio 
pobūdžio ar etninius nu
sižengimus. Vieni jų r eli
giniais sumetimais neno
rėjo atlikti karinę prievo
lę, taip pat ir daugelis ki
tų, kaip pavyzdžiui For- 
moszos rašytojas.Parag
vajaus istorikas, Turkijos 
rašytojas, pranciškonų

PAVOJUS
rado kaltinimai politiniams 
vadovams. Manoma, kad 
griežtasis stalistinio tipo 
režimas gali šalį nuo tų 
negerovių atpalaiduoti. 
Bet partijos sekretorius 
Dolanc pareiškė, jog Ju
goslavijoj neįmanoma val
dyti teroru. Mirties baus
mės ir kalėjimai padėties? 
esą,neišgelbės. Priespau
da visose gyvenimo sri
tyse, kaip moksle, mene, 
spaudoje,o taip pat ir eko
nomikoje, viską, ko buvo 
pasiekta Jugoslavijoj, ne
išvengiamai sunaikintų.

KALINIAMS

vienuolis, kurs sėdi kalė
jime Pietų Afrikoje. Jie 
visi šios organizacijos 
nuomone, turi būtų išlais
vinti.

PASLAPTINGAS
PAVANDFNINIS LAIVAS
Norvegijos vandenyse 

pasirodė nežinomas po
vandeninis laivas, kurį

■ pastebėjo gyventojai, ir 
pranešė valdžiai.

Kai paslaptingas laivas 
norvegų jūrininkų buvo 
persekiojamas, jis pasi
slėpė giliuose fiorduose.

Spėjama, kad tas laivas 
galėjo būti Sovietų, kuris 
numalšinęs sukilusius jū
rininkus kitame laive, ty
čia ar netyčia, įplaukė į 
Norvegijos vandenis.

Šitaip spėjama todėl, kad 
radio mėgėjai girdėję to
kios prasmės pranešimus 
iš jūrų.

• CENTRALINĖJE Italijo
je įvyko didelis žemės 
drebėjimas.

Nepriklausoma Lietuva
('i Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour I a liberation de la Lituanie! Loyaute an Canada!
For liberation oį Lithuania! For loyalty to Canada!
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JAV SENATORIAI
MASKVOJE
Grupė Amerikos senato

rių priešakyje su buv. Vi
ce prezidentu Humphrey 
atvyko į Maskvą of iciai fam 
vizitui,kur rengiasi svar
styti su Sovietų pareigū
nais tokias problemas, 
kaip išvažiuojančių pilie
čių nepakeliamus mokes
čius už vizas.Tas klausi
mas buvo sujaudinęs Ame
rikos Senatą ir net buvo 
reikalauta Sovietams ne
duoti lengvatų, parduodant 
grūdus,kurių Sovietai šie
met perka iš Amerikos už 
milijonus dolerių, jeigu 
nebus pakeistas įstatymas 
ir nebus laisvai išleidžia
mi Sovietų piliečiai išva
žiuoti be tų nepakeliamų 
mokesčių. Tas įstatymas 
liečia daugiausiai žydus 
norinčius išvažiuoti į Izra
elį.

Kita Amerikos senato
rių grupė lankosi Europos 
sostinėse.Grįždami namo, 
jie užvažiuos į Vengriją ir 
Čekoslovakiją.

• L. BREŽNEVAS atvykęs 
Budapestan ir apdovano
jęs Kadarą Lenino ordenu, 
tariasi su Vengrijos va
dais dėl būsimos Europos 
Konferencijos ir svarsto 
kitus tarptautinius rėika- 
lus.
• ITA LIJCS pol icija prane
ša, kad viename aeropor- 
te surasti ir sulaikyti 4 
rankinio bagažo dėžės pil
nos ginklų ir granatų.

Nustatyta, kad tie gin
klai priklauso arabams 
kurie matydami,kad kelei
viai prieš iš skrendant lėk
tuvui, buvo labai tikrina
mi,palikę savo daiktus pa-, 
bėgo.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Brazilijos lietuvaitė Salomėja Aradzen sk aite 
tautiniame kostiume reprezentuoja lietuvių 
skyriuje, kur visu akis džiugino lietuviško 

gintaro i šdirbini ai-.

Clevelande visuomene pagerbė savanorius - kūrėjus./ iŠ kair./ V.Šenbergas, J. 
Kašubo, V. Cepukaiti s, V. Braziulis, K. Eidukaiti s, J. Lozoraitis. Prie mikro
fono skyr. pirm. VI. Knistoutas.

operetę Sidabrinė Diena", kuri geru pasisekimu vaidin
ta keliose vietose. Autorius Br. Budriunas, režisavo Z.
Keval aitytė.

M. K. ČIURLIONIO
JUBILIEJUI>z
M.K.Čiurlionio gimimo 

lOO-ųjų metinių jubiliejui 
Leningrado leidykla"A vro- 
ra” numato iki 1975 metų 
išleisti penkiasdešimties 
didžiojo lietuvių tautos 
dailininko kūrinių repro-

dukcijų aplanką. Į miestą 
prie Ne vos jau keliauja Artinasi Kalėdos ir Chicagos lietuvės rūpinasi eglutės papuošalais

paveikslai”Pilies pasaka" 
ir ” Natis”. Čia specialia 
optika bus padarytos jų 
kopijos faks imilinėms re
produkcijoms. Ši technika 
tiksliai atkuria originalą, 
spalvų gamą.

p/

Clevelande įsteigta Baltijos Aidų radio programa, 
iš kairės: S. Stempu^is, majoras R. Perk, estas A. 
Traks ir latvis E. Levins. Lietuvos universiteto 50 metu sukaktuves Detroito visuomene išimtinu

1972. XII. 6 iškilmingumu pagerbė. Buvo akademija ir koncertas.
3 psl.



AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS suvoži avimo

v****** ********************** *********************

GELEŽIS LIETUVOJE
r**************************************************

Tiksli geležies pasiro
dymo data Lietuvoje dar 
nėra galutinai nustatyta. 
Geležis pasirodė įvairiuo
se kraštuose skirtingu 
metu, todėl ir kiekvieno 
krašto geležies amžiaus 
pradžia yra skirtinga. Iš
tirta, - kad visos šiaurės 
Europos - dabartinės Vo
kietijos, Skandinavijos ir 
Rusijos miškingosios zo
nos gyventojai su geleži
mi turėjo sus ipažinti prieš 
2,000 m. Tačiau ji tada 
buvo dar labai reta ir 
brangi, naudojama dau
giausia tik juvelyrinių dir
binių gamybai. Visoje Eu
ropoje geležis plačiau pa
plito VII-VI am. Maždaug 
tuo laiku geležį pažinojo 
ir senieji baltai - prūsų, 
lietuvių, latvių protėviai. 
Tačiau tyrinėtuose iki mū
sų eros pradžios arche
ologiniuose paminkluose 
geležies dirbiniai Lietu
vos teritorijoje yra dar 
didelė retenybė .Tokių dir
binių iki šiol terasta Kre
tingos raj.Kurmaičtų pil
kapiuose, Zarasų raj.Ve- 
lykuškių ir Rokiškio ra j. 
Petrašiūnų piliakalniuose. 
Daugiau geležinių dirbinių 
rasta senųjų prūsų genčių 
gyventoje teritorijoje, 
Plačiausiu mastu geležies 
darbo įrankiai, ginklai ir 
net dalis papuošalų bei ki
ti buitiniai reikmenys pa
plinta Lietuvos teritorijo
je pirmaisiais mūsų eros 
šimtmečiais.l-rv a.kapi
nynuose, gyvenvietėse ir 
piliakalniuose randama 
taip apsčiai geležies dir
binių, žalvario, net sida
4 psl. 

bro ir emalės bei stiklo 
gaminių, daugiausia ga
mintų vietos amatininkų, 
kad tenka tuo net stebėtis. 
Geležies atradimas pada
rė perversmą ne tik eko
nomikoje, bet ir visuome- 
nuiuose santykiuos.

Tiek archeologiniai ty
rinėjimai, tiek rašytiniai 
šaltiniai ir kalbiniai duo
menys rodo, kad geležis 
buvo gaminama iš vietinių 
balų rūdų.

A rcheologai,tyrinėdami 
senovės sodybvietes ir pi
liakalnius, dažnai susidu
ria su mažesniu ar dides
niu geležinių gargažių 
kiekiu ( Velykuškių bei 
Gondingos piliakalniai), 
geležiai apdirbti molinių 
krosnelių liekanomis (Pa- 
plinijo gyvenvietė prie pi
liakalnio, Aukštadvario, 
Nemenčinės - Piliaka-nių 
km.piliakainiai,Lavariškių 
gyvenvietė, liejimo samtu- 
kais, molio tigliais ar net 
liejimo formomis . Apie 
vietinę geležies ir gele
žinių dirbinių gamyba kal
ba grynai vietinių formų 
dirbiniai. Tai patvirtina 
pastaruoju metu plačiai 
pradėti taikyti cheminių 
analizių ir technologiniai 
tyrimai.

Rašytiniai šaltiniai,liu
dijantieji apie geležies 
naudoj imą, y ra gana anks
tyvi.Tacitas(I a „), rašyda
ma s apie aisčius, mini, 
kad geležis čia dar mažai 
naudojama. Vėlyvesnį ra
šytiniai XIV-XVH a. šalti
niai aiškiai kalba apie ge
ležies gavybą krašte. 
XVT-XVII a.dvarų invento

ivykusio lapkričio men. 11 d. Chi

riuose ir valstiečių prie
volių aktuose nurodyta, 
kiek kurios gyvenvietės 
žmonės privalo dvarui 
pristatyti geležinių nora
gų ir geležies kričių .Apie 
geležies gamybos papliti
mą liudija kalbiniai duo
menys, tokie terminiai, 
kaip rūda, geležis,kalvis, 
kaltas ir 1.1. ,ir vietovar
džiai kilę iš terminų. K. 
Būgos teigimu geležies 
pavadinimas yra grynai 
baltiškos kilmės.Manoma, 
kad vietovardž iai su šakni- 
mi”kal”, ”rūd-", "gėlėž-” 
yra senseni už vietovar
džius su šaknimi ”būd” ir 
”ūt-”, kurie taip pat yra 
neabejotini vietinės gele
žies gamybos liudininkai. 
Vietovardžių su šaknimi 
”būd-”ir”ūt-”atsiradimas 
siedinamas su laikotarpiu, 
kada geležis pradėta ly
dyti uždarose patalpose- 
žeminėse, būdose. Taip 
atsirado visokios Būdos 
ir Ūtos. Ūtos pavadinimu 
kaimų Lietuvoje ir kai
mynuose yra nepaprastai 
daug, jie kilę iš vokiečių 
kalbos žodžio "Hutte ’’.

Sunku tiksliai pasakyti 
laiką,kada tokie vietovar
džiai atsirado. Manoma, 
kad pirmaisiais m.e.am
žiais. Rašytiniuose šalti
niuose būdos minimos jau 
XIV a. Ne visos”Ūtos” yra 
s iedintinos su gelež ies ga
myba. "Ūtom is” vadinamos 
ir tos vietos,kuriose buvo 
gaminama anglys, pelenai, 
stiklas,varomas terpenti
nas ir pan. Jos būdavo 
įrengiamos viduryje miš
ko, negyvenamoje vietoje, 
siekiant gauti kuo daugiau 
pelno iš miško. Ūtos kai
mas Varėnos rajone, be

cagoje dalyviai ir svečiai., 
Foto: V. Noreikos.

abejo, yra siedintinas su 
geležies gamyba. Apie tai 
aiškiai kalba faktas, kad 
prie melioracinio griovio 
pakraščių rasta dideli kie
kiai geležies rūdos ir kad 
kaimyniniame Rudnios 
kaime būta geležies ga
myklos .

NORITE M.K.
ČIURLIONIO 
MONOGRAFIJOS 
LIETUVIŲ KALBA?
Pradedant ruoštis M.K. 

Čiurlionio gimimo šimt- 
mečiui/gimė 1875 rugsėjo 
10 d.Varėnoje, Lietuvoje/, 
lauktina, lietuvių dailinin
kų ir kultūrininkų pastan
gom is, sudaryto Čiurlionio 
Šimtmečio Komiteto. Į jį 
reikėtų pakviesti tokius 
asmenis,kurie veiktų įvai
riose valstybėse. Jie visi 
tarpusavyje turėtų ben
drauti.

Rytų Vokietijoje esanti 
knygų leidykla rengiasi 
išleisti M. K. Čiurlionio 
šimtmečiui monografiją. 
Į jiems parašytą laišką 
atsakė su dviem leidyklos 
vadovų parašais. Pranešė, 
tos didelės monografijos 
išelidimui dirbama, bet 
jos tikslios pasirodymo 
datos negali pasakyti.Ma
no, jog pasirodys 1975 
metais.

Jų prašiau, kad išleistų 
ne tik vokiečių, bet ir an
glų bei lietuvių kalbomis. 
Atsakė, tatai jų nenuma
tyta.

Siūlau ir prašau, kad 
lietuviai paskatintų lei
dyklą,M .K. Čiurlionio mo
nografiją išleisti ant gali
mai geresnio popieriaus , 
visus kūrinius spalvotai, 
ir ne tik vokiečių, bet ir

anglų bei lietuvių kalbo
mis .Tada turėtume mono
grafiją,kuria pasaulis ga
lėtų pasigėrėti.

Čiurlionio monografiją 
rengiančios leidyklos 
tikslus adresas: #

VEB Verlag der Kunst 
Dresden,
8019 Dresden,
Spenerstrassę 21,
Fast Germany.
Leidykla, gavusi didelį 

skaičių laiškų ir užsaky
mų, be didesnio vargo ga
lėtų įdėti dar dvi kalbas i 
Mūsų leidyklos ar Čiur
lionio šimtmetį garsin
siantis Komitetas galėtų 
tokiai monografijai pagel
bėti tinkamai pasirodyti. 
Nepraieiskime tos progos!

Alg. Gustaitis.

• PRISTA VONIŲ kaime, 
Suvalkų trikampyje veikia 
scenos būrelis, vadovau
jama J.Nevulio. Jie suge
ba pastatyti scenoje sudė
tingesnius veikalus, kaip 
J.Grušo”Herkus Mantas ”. 
Netoliese,Valinčių kaime 
veikia lietuvių tautinis 
ansamblis,o Žagarų kaime 
Klevų ansamblis. Tad Su
valkų lietuviai pavydėtinai 
gražiai veikia.

• KURŠIŲ NERIJOJE da
bartiniu metu yra 100 
briedžių .Jie minta medžių 
žievėmis, pušaičių viršū
nėmis ir iš sniego kyšan
čia sudžuvusia žole.Bet jie 
žmonių nebijo ir laisvai 
vaikštinėja keliais. O ke
liuose dabar dažni auto
mobiliai. Tad dėl briedžių 
pernai įvyko keletas ka
tastrofų. Valdžia leido 10 
briedžių nušauti.

ATSIUSTA PAMINĖTI
Nijolė Jankutė - Šamo 

ežero sekliai. Apysakos 
vaikams .Viršelis ir ilius
tracijos N.Palubinskienės. 
Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas Chicagoje. > 
Kaina 4 dol. Nijolė Janku
tė - Užubalienė yra visos 
eilės knygų vaikams auto
rė,kurios raštus ypatingai 
mėgsta jaunieji skaityto
jai. Jos raštų tarpe yra 
’’Ragana”, ”Žebj*iuko nuo
tykiai miške ”, ” Danutė * 
stovyklauja”,’’Kaip Algiu
kas ieškojo vėjo”ir kt.Čia 
minima knyga parašyta 
gyvai,o gero braižo ilius - 
tract jos praturtina leidinį. 
Tai puiki dovana mažiem- 
s tams Kalėdoms.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



W76 METŲ
Montrealio mayoras - 

Drapeau jau dabar planuo
ja būsimos Olimpiados 
įrengimus .Pirmiausia jis 
pažymėjo, kad olimpiadai 
visa statyba, o taip pat ir 
sportiniai įrengimai kaš
tuos nemažiau, kaip 330 
milijonų dolerių. Apie 
olimpiados reikalus ma
yoras kalbėjo televizijos 
programoje ir klausyto
jai šiuo pranešimu ypa
tingai domėjos i.Tai liudija 
daugelis telefono skam
bučių,kur buvo komentuo
jamas šis Drapeau prane
šimas .Federalinė vyriau
sybė, o taip pat ir Quebe- 
co provincija planuoja 
darbus, kuriuos teks at
likti anksčiau,negu prasi
dės olimpiniai žaidimai. 
Sudėtingas reikalas finan
suoti olimpines statybas 
jau dabar detaliai svarsto
mas. Mayoras tikisi Otta- 
woje gauti leidimą spe- 
cialei olimpinei loterijai, 
o taip pat bus pardavinė
jamas tam tikras žetonas- 
olimpinis ženklas.

Drapeau pabrėžė, jog 
Montrealis, įrengdamas 
olimpinius žaidimus,pasi- 
daris svarbiausias cen
tras visame kontinente. 
Darbas jo nuomone bus 
labai sunkus ir atsakomy
bė didelė. Bet jis tikisi, 
kad visi šio miesto pilie
čiai ir tie, kurie šiandien 
entuziastingai priima ži
nią apie olimpinių žaidi
mų surengimą Montrealy- 
je,lygiai ir tie,kurie šian
dien gal but abejoja, po to 
kai viskas bus baigta, bus 
labai patenkinti.

OLIMPINIŲ ŽAIDIMŲ 
REFORMOS
Kas ketver i metai vyksta 

olimpiniai žaidymai, įvai
rių atletikos sričių varžy

bos .Bet tų žaidimų tvarka 
pastaruoju metu smarkiai 
kritikuojama .Priekaištau
jama, kad tie žaidimai jau 
neteko sportinės dvasios, 
bet pavirto daugiau politi
niais irbizniškais paren
gimais. Daugelyje atvejų 
tie žaidimai nebėra drau
giško pobūdžio varžybos, 
bet nuožmus rekordų gau
dymas .Olimpini o komiteto 
vadovai pripažįsta, jog 
susidarė nenormali pa
dėtis, nes kai kuriuose 
kraštuose valdžia įsteigia 
speciales įstaigas, kurios 
parengia atletus olimpi
niams žaidimams. Val
džios lėšomis išlaikomos 
komandos vėliau dalyvau
ja tarptautinėse olimpinė
se varžybose.

Labiausia kritikuojama 
paskutinė Olimpiada Mun- 
chene, kur be atodairos 
buvo gaudomi medaliai, o 
žaidimų pobūdis neteko 
grynai sportinės dvasios. 
Pageidaujama, kad nieko 
panašaus neįvyktų 1976 
m eta is Montrealyje.
• LONDONO " Daily Ex
press " pradėjo seriją 
straipsnių apie Martiną 
Bormaną buvusį nacį Hit
lerio vyriausi padėjėją, 
kuris Nurenbergo teismo 
buvo nuteistas mirties 
bausme.

Straipsniuose rašoma, 
kad Bormanas esąs gyvas 
ir gyvehąs pasislėpęs 
Amerikoje.

Prieš 24 metus M. Bor
manas pabėgęs iš Vokie
tijos su Vatikano pasu ir 
už didelę suma pinigų, pra
šęs Argentiną jį priimti.

Vatikanas ir Argentina 
tas žinias paneigė.

• JAV ginybos sekreto
rius Laird, spaudos kon-

E 
kadferencijoje pranešė, 

Pacifiko vandenyne,Sovie
tai įvykdė balistinės bom
bos bandymą, kuri palei
džiama iš pavandeninio 
laivo.

Balsitinė bomba lėkė 
4,000 jūrų mylių distan
ciją.

KAIP MIRĖ POETAS 
GALANSKOVAS
Iš Maskvos vakarų ko

respondentai praneša,kad 
Sovietų poeto Galanskovo, 
mirusio M ordvos lageryje, 
tėvai ir giminės, pasiuntė 
raštišką paklausimą Vi
daus reikalų ministerijai 
ir pareikalavo oficialaus 
paaiškinimo:kokiomis ap
linkybėmis mirė poetas 
Galanskovas ?

Jeigu nebūsią viešo,ofi
cialaus pranešimo, jie 
galvosią, kad poetas buvo 
nužudytas.

Šio rašto kopijos buvo 
įteiktos vakarų korespon
dentams Maskvoje.

• EPISKOPALŲ bažny
čios vyskupas PaulMur 
ėjo New Yorko Centrali- 
niame parke. Staiga prie 
jo prisiartino trys negrai, 
19 - 20 metų ir vienas jų 
paklausė - kuri valanda. 
Vyskupas mandagiai jiems 
atsakė. Bet staiga jis pa
matė vieno negro rankoje 
didžiulį peilį. Apstulbusį 
vyskupą, negrai iškratė, 
paėmė jo pinigus, bet pi
niginę su dokumentais jam 
sugrąžino. Tai paprastas 
įvykis New Yorko Centra- 
liniam parke .Bet įdomia ei
sią, kad šis vyskupas pa
garsėjo savo pamokslais 
ir prakalbomis negrų nau
dai. Jis aktyvus žmogaus 
teisių ginimo organizaci
jose. Vyskupas jaunas bū-

Sovietų povandenini s I ai vas nežinomai s tik si ai s i siveržes 
[Norvegijos vandenis.

damas tarnavo jūrų pėsti
ninkų lietenanto laipsnyje. 
Ir už pasižymėjimus An
trame pasauliniame kare 
turi kelis medalius.

• JAPONIJOS lėktuvas, Čekoslovakų tarptauti- 
skrisdamas iš Kopenhagos nįs šachmatų meisteris 
į Tokio, buvo nusileidęs Pahman,pagaliau gavo lei- 
Maskvos aerouoste, bet d imą išvažiuoti į Vak.Vo- 
vos pakilę s, sprogo ir kr i- kietija-

PERONAS SIEKIA VALDŽIOS
ARGENT

Dar esant Peronui trem
tyje Ispanijoj , jo vardu 
veikė politinė organizaci
ja, kuri siekė grąžinti jį 
vėl į diktatoriaus postą. 
Tarp kitko Peronas susi
tiko su svarbiųjų politinių 
partijų ir srovių vadovais, 
neišskiriant nei socialis
tų,nei komunistų.Kaip ži
nia Argentinos politinės 
partijos priešiškai nusi
teikusios prieš JAV ir 
amerikoniškas biznio kom
panijas.Peronas tuo po
žiūriu yra griežtesnis už 
kitus, tad jis randa bendrą 
kalbą su dauguma Argen
tinos politikierių. A teinan
tį kovo mėnesyje Argenti
noje visuotini rinkimai,

tęs sudužo.
Iš 76 keleivių, 58 žuvo, 

16 liko gyvi. Apie kitus 4 
dar nėra žinių.

INOJE
Tuo reikalu Peronas dau- 
gjausia ir kalbėjo su po
litikos vadais. Perono ša
lininkai padovanojo jam 
puikią vilą Buenos Aires 
priemestyje. Dabar kas
dien į tą vilą plaukia mi
nto argentiniečių, kurie 
trokšta savo akimis pa
matyti pagarsėjusį dik
tatorių. Minios žmonių 
besivaržiančios prie Pe
rono vilos išmindžiojo 
aplinkinius parkus, gėly
nus, sutrypė krūmus ir 
aplinką pavertė sąšlavynu 
Daug žalos padaryta ir 
kaimyniniams namams. 
Perono partija atsiprašė 
kaimynus ir pažadėjo at
lyginti nuostolius.

Olimpiados reikalu Montrealyje susitiko Rouseau, Brundage
ir miesto majoras J. Drapeau.

1972. X 11.6

Perono gerbėjai entuziastiškai sveikina grįžusį diktatorių Argentinoje.

5 psl. '■



LIETUVIŲ KALBOS MOKYMAS ŠEIMOJE 

Iš jaunimo kongreso pokalbio
( IŠ

Prancūziškas akcentas nejuntamas; k adajis kalba lietuviš
kai. Abejoju, ar Jonas būtų galėjęs taip išskirti tų kal
bų grynumų, jeigu aš būčiau užsiskyrusi jį maniuose 
mokyti prancūziškai. Mano prancūzų kalbos akcentas nė
ra “quebecois”, bet “pseudo franęaise”. Jonas būtų pra
radęs tam tikrį Quebec prancūzų kalbos akcento gry
numų.

Bet geriausia ir gryniausia tartis mažai kų reiškia, 
jeigu vaikas neturi žodžių, kuriais gali išsireikšti. Jono 
mokyklinis pasaulis sukosi apie tai, kų jie turėjo kla
sėje — žaislus, kalades, ginčus, kas žais su kuo. Jo 
prancūziškas žodynas ribojasi tuo, kiek jam reikia esa
moj aplinkoj išsireikšti. Namuose jis prancūziškai nekal
ba, tik pasisavina kai kuriuos žodžius, kuriems neturi 
atitinkamo lietuviško išsireiškimo, pvz. “maudit!” skam
ba gražiau, švelniau kaip “biaurybė!”. Namie jau seniai 
kalbėjo lietuviškai, ir jam nekyla klausimas, lietuviškai 
ar prancūziškai išsireikšti.

Mes savo lietuvių bendruomenėj galėtume čia kai 
kų išmokti. Labai norime, kad mūsų vaikai namuose 
kalbėtų tik lietuviškai. Mes visi sutinkam, kad namuo
se puiki proga išmokti lietuvių kalbų aplinkoj, ku
rioje ji svetima. Taip pat norime, kad mūsų vaikai 
tobulai rašytų, skaitytų, ir mūsų lietuviškoj bendruo
menėj, ir su draugais kalbėtų lietuviškai.

Visi sutinkame, kad lituanistinė mokykla turėtų 
tam vaikų paruošti, nes ir geriausioj lietuviškoj šeimoj 
yra sunku sudaryti tinkamas sąlygas, kurios galėtų at
stoti lituanistinę mokyklų. Šeima ir mokykla turėtų 
papildyti viena antrų. Tačiau tie vaikai, kurie lanko 
šias mokyklas, kurių tėvai tiki, kad mokykla atvers 
duris į lietuviškų kultūrų, jau daug metų su tėvais 
nesutinka, kaip viso to stebuklo pasiekti.

Jau daug metų dejuojame, kad lituanistinės mo
kyklos arba vaikams per geros — jie jų neverti, arba 
kad tos mokyklos vis tik nedaug ko pasiekia. Matome, 
kad dėl vienos ar kitos priežasties vaikai nenori ir 
nekalba lietuviškai.

Gal būt, to priežasčių reikėtų ieškoti ir lituanis
tinėse mokyklose. Už kų yra statomi pažymiai, kurie 
verčia kai kuriuos tėvus stengtis vaikų papirkti paža
dais: “Vaikeli, jeigu gerai baigsi lituanistinę mokyklą, 
nupirksiu tau . . . motociklų, mašinų”. Tokių tėvų yra 
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nemažai, kurie tikisi, kad vaikų papirkti yra lengviau 
ir praktiškiau, kaip atvirai su juo pasidalyti mintimis, 
sužinoti, kodėl jų nuomonės taip nesutinka, kodėl jų 
pasauliai atrodo tokie svetimi?

Už kų statome pažymius? Ar už linksniuočių iš
mokimų? Ar už “blah-žodžių” pažinimų? Ar už tėvų 
tautos istorijos įvykių detalų pietistinį atkartojimų? 
Ar už, klausimas kieno (?), žodžiais išreikštas “patrio
tines” tuštybes . . .?

Pasižiūrėkim, už kų nėra statomi pažymiai. Kų 
mes mažiausiai įvertiname? Ar ne tų norų ir ieškojimų 
žodžių išreikšti tai, kas vaikui rūpi apie save ir savo 
pasaulį? Ar mums rūpi lietuviškas žodynas — termi
nai, su kuriais jis susiduria plaukiant laivu, vairuojant 
mašinų, statant namų ar kų nors kitų darant.

Kiekvienas žmogus, kuris nori naudotis keliomis 
kalbomis, turi žinoti tuos žodžius, kurie išreikštų jo 
norus ir mintis. Jeigu jų vienoj kalboj neras ar nemo
kės — ieškos kitoj kalboj. Čia ir prasideda kalbų 
maišymai. Čia ir yra pagrindas kalbos pamiršimui.

Ir mes tų pagrindų patys sudarome, reikalaudami,- 
kad mūsų vaiku pirmi įspūdžiai lietuviškoj bendruo- ' 
menėj — mokykloj — būtų užgožiami žodyno, kuris 
pritaikytas tik gramatikos taisyklių ir praeities žygių 
išmokimui ir kuris neturi nieko bendro su tuo, kas 
jį, tų mūsų vaikų, asmeniškai domina — jo pergyve
nimai, jo žaislai, jo kasdieninės nuotaikos.

Jų draugai amerikiečiai, prancūzai ir kiti jam palan
kesni. Jie išmoko ten pat gatvėse ar kieme, kaip žo
džiais apsiginti, kaip pokštus krėsti, kaip pasakyti “pa
lik mane ramybėje . . .”. Šitie išsireiškimai mūsų visų 
vaikams svarbūs. Tai rūpesčiai, kurie gal ir nekyla 
taip dažnai namų, šeimos atmosferoj. Bet jie jam svar
būs. Kartų viena kalba išreikšti virsta pagrindu ir mažiau 
svarbiomis nuotaikomis pasidalyti ta pačia kalba.

Ateina laikas, kada namų reikalai užima antrų vietų 
vaiko gyvenime. Jeigu jam pritrūksta lietuviškų žodžių 
išsireikšti ne naminėms nuotaikoms, netrukus ir namų 
nuotaikos bus sveriamos kita, ne lietuviška kalba. Mums, 
tėvams, yra nepaprastai svarbu, kad lituanistinės mo
kyklos neliktų vien tik praeities pažinimo įstaigos, bet 
pilnai atitiktų ir kitus lietuviškumo reikalavimus — 
arba ieškoti kitų priemonių, tokios vaikų bendruomenės, 

kur vaikai galėtų išmokti naujų žodžių, — žinoti, kur 
susirasti, kad patys galėtų savo mintims pritaikyti iš
sireiškimo priemones.

Jeigu į tai nekreipsime dėmesio, mūsų lietuviš
kasis švietimas ir toliau menkės su pirmu vaiko žygiu 
į kiemų, gatvę, mokyklų. Tokiu atvejų mums visai ne
apsimoka rūpintis apie jokį dvikalbiškūmų.

Marija Papaurelienė

II
Šiais metais devynių skyrių lietuviškų šeštadieni

nę mokyklų baigė grupė mokinių. Du trečdaliai iš jų 
gavo pažymėjimus su įrašu: “baigė mokyklų”, o vienas 
trečdalis — su įrašu: “lankė mokyklų”.

Pasiteiravus vienas švietimo komisijos egzaminato
rius paaiškino, kad tas vienas trečdalis neperskaitė 
lentoje parašyto sakinio: “Mano vardas yra Jonas”.

Tačiau tie patys mokiniai išlaikė Lietuvos istorijos 
ir lietuvių literatūros egzaminus. Kodėl jie neperskaitė 
“Mano vardas yra Jonas”? Ar dėl to, kad nemokėjo, 
— ar dėl to, kad nenorėjo? Kodėl jie nenorėjo? Kodėl 
jie buvo nusistatę neperskaityti?

Kas daro įtakų šitokiems vaikų nusistatymams? Ar 
ne pačių tėvų ir mokytojų besąlyginiai nusistatymai?

Juk negalime kitam duoti to, ko patys neturime. O 
ar mes dvasinėj srityje turime sveikus gyvenimiškus 
nusistatymus? Jeigu mes degame neapykanta, kerštu, 
pavydu, pykčiu, jeigu esame patys nedrausmingi ta 
prasme, kad meluojame, apkalbame kitus, nesilaikome 
duoto žodžio, — ar mes galime skleisti meilę žmogui, 
meilę tautai, taikų, gėrį, sugyvenimų, atlaidumų?

Tų galėsime padaryti, tiktai turėdami sveikus nusi
statymus ir meilės dvasių pirmiausia patys savyje, nes 
tik tada be jokio sunkumo juos perteiksime savo vai
kams. Dabar dar esame akli, nes norime kitus gerinti, 
kitus mokyti, kitus drausminti, bet nepradedame nuo 
savęs. Turime pažinti savas klaidas ir, pasinaudodami 
mokslo dėsniais, suprasti savas kliūtis ir savas blogy
bes. Nes ne turtai ir ne garbinga profesija ar visuo
meninė padėtis atneš Lietuvai taiką ir išlaisvins jos 
žmones, o žmogaus meilės dvasia.

Kur yra ta mūsų meilės dvasia, pvz., autoritete? 
Turiu mintyje diktatoriškų įsakinėjantį vieno žmogaus 
savo valios primetimų kitam: “Aš tave išmokysiu, klau
syk, ką aš tau sakau. Ar tu girdi?” Ar čia jaučiamas nors 
koks pasitikėjimas ir respekta.s pačio vaiko norui kų 
nors sužinoti, išmokti?

Kur yra ta mūsų meilės dvasia disciplinoje? Dis
ciplinuotuose namuose tėvai yra viešpačiai, ir vaikai 
neturi jokių teisių, o palaiduose namuose vaikai gali
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Nusimetęs chirurgo chalatą, jis vėl pasidaryda
vo, plepus, kaip mėsininko padėjėjas. Klinikoje visi 
mėgo jį, bet Senis susiraukdavo, išgirdęs jo žvengi
mą koridoriuose. Tur būt, dėl to, kad pats buvo pa
niuręs ir liūdnai rimtas, kaip ir visi kartezinio mąs
tymo seniai.

Garbanota, juoda barzda, bet žaniškai links
mas Zorba išbučiavo Danielės rankas ir pagarbiai 
pasisveikiro su mumis. (Aš niekada nesupratau, 
kaip Žanas restoranų pilname mieste surado šitą 
graiką, kuris taip atitiko jo paties būdą, kaip kartais 
pasitaiko vien dvynių tarpe!).

slopinti graudulį, kuris sukilo žiūrint į šiuos taip se
niai bematytuosius mielus veidus.

— Nesikuklink! — papurtė galvą Danielė. — 
Čia, vaikine, Dievo dovana, jokie mokslai jos ne- 
įspaus.

— Arba paprasčiausias pasitikėjimas savim, — 
nesutikau. — Bandymas įrodyti sau, jog padarysi 
tai, ko kiti nesugeba tik dėl to, kad neturi tokio pa
sitikėjimo. Taip, Daniele, čia nieko stebuklinga nė
ra. Kas pasitiki savo rankų judesiais, tai žino, kad 
jie atliks norimąjį veiksmą: pėrpiovus raumenį, lai
ku sustoja prieš nervą. Šuniui tu nupjausi galvą ir 
vėl ją prisiusi, bet prieš žmogaus kaklą tavo ranka 
pradeda drebėti, peiliukas slysta iš pirštų. Tu pasi
traukei iš senio Mirando eksperimentinės chirurgi
jos barako, kai sužinojai, kad ten daromi ir vivisek- 
ciniai triukai. Ir tebevaikštai apie žmogų, melsdama 
Dievą drąsos.

— Žmogus vis dėlto ne šuo! — išplėtė ji akis.
— Šiaip ar taip bekalbėtum, skirtumas yra.

— Nėra, mergyt. Negali būti! Nervo pažeidi
mas šuniui sukelia tokį pat galvos kretėjimą, kaip ir 
žmogui. Taigi, kol neperpiausi ŽMOGAUS pilvo, , 
kol pasitenkinsi tik žmogučiais, tol neįvertinsi savo 
pajėgumo. Ne tik tu pati, bet ir Dievas tėvas Diubas.

— Kur tu suki? — susidomėjo Žanas.
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Mes gavome gėlėmis aptvertame kampe jau
kiausią staliuką. Žanas parinko valgius: mes visada 
jam patikėdavome šitą pareigą. Kaip papročiai rei
kalavo, pradėjome nuo raki.

— Dar po vieną! — paragino Žanas, kai padė- 
moje stikliukus. — Išgerkime už turko sveikatą. Ir 
už Šarlį Auksarankį.

— Pasakos! — Aš šypsojausi, bandydamas nu-

Danielė suprato, o jis, nors ir užuodė, norėjo 
dar ir pačiupinėti,

—-.Suku į akligatvį. Jūs dirbate ne tame bara
ke, kur turėtumėte.

— Tai jau užrašiau. Toliau? — pradėjo niauk
tis Žanas.

Aš valandėlę rankiojau žodžius, o paskui pa
klausiau:

— Ką dirbi rytoj? .

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



o tėvai jo kam- 
. vaikas turi pil- 

skaitau — jūs

darvti. ką tik jie nori. O juk ir vaikams, ir suaugu
siems namuose turėtu būti lygios teisės, jeigu vaikas 
nori savo kambaryje skaityti knygą. < 
baryje tęsia pasišnekėjimą tarp savęs, 
na- teisę jiems pasakyti: "Tylėkit, aš 
man trukdote .

Kur yra ta mūsų meilės dvasia? Pvz.. tokiuose pa
mokslavimuose: "Ar aš tau nesakiau, kad papilsi. Kiek 
kartu aš tau sakiau: ten neik! to nedaryk! nevalgyk, 
negerk! Tu niekad nieko negali gerai padaryti! lu blo
gas vaikas — Dievas tavęs nemylės".

Kur \ ra ta mūsų meilės dxasia žmogui, arba bro
lio broliui. pxz.. tokiuose indoktrinacijos nusistatymuo
se: "Mes. lietiniai, garbingiausi, geriausi, gražiausi, 
kalbėkit tik lietuviškai, draugauk tik su lietuviais, nes 
draugaudamas su kitais tu nutautėsi. prarasi tė\x nės 

Mūsn kariuomenės daliniai 1919 m. laukia nisy-bolševikų puolimo prie Alukstos, Latvijoje.

meilę? . Ar kitataučiai ne žmonės? Saxo lietuviška 
dx asia praturtinsiu) i r mos.

Kur yra ta mūsų meilė'' dx asia. px z.. bausmėse? 
Kokią Įtaką turi jo' i \aiko nusistatymus? Ar bausmės 
neugdo neapykantos ir keršto? Pabuskime ir prisipažin
kime. kad mūsų nusistatx inai x ra materialistiniai, kris
talinės xazos. "ir kaip pralenkti kaimyną" x ra branuian 
už meilės dxasia. Pabuskime ir paanalizuokime savo 
elgseną. saxo jausmus. Pažinkime saxus nusistatymus!

O pažinę ir supratę sa\o jausmus, savo elgsena, 
saxo pažiūras, galėsime juos priimti ir su jais patogiau 
gyxenti. Suprasdami saxe. save išbalansuosime, ir mū
sų namai prisipildys džiaugsmo, supratimo, pritarimo. 
Tik tokioje meilės dvasioje vaikai jausis mylimi — 
reikalingi, norės būti tuo. kuo mama ir tėtė yra — 
būtent, lietiniai.

Suprasdami saxe. suprasime, kad vaikams ir na
mu ir mokyklos atmosferoj reikia jausti, kad jiems 
pritariama, nes pritarimas jiems reiškia meilę. O meilės 
mums visiems reikia. ..

Suprasdami saxe suprasime, kad be meilės tiek su
augusiam. tiek vaikui reikia laisxes — vidinės asmeni
nės laisxes. O laisvė yra duoti ir priimti. Laisvė yni 
respektuoti vienas kitą ir leisti kitam gyventi. Aš esu 
aš, tu esi tu. Ir aš nenoriu iš tavęs padaryti muziko, 
daktaro, kunigo ar kito, kas man patiktų kad tu bū
tum. Aš sudarau tau aplinką savo meile, kurioje tu 
esi laisvas apsispręsti. Mudu abudu juokiamės, abudu 
veikiame, abudu pykstame, abudu jaučiamės laisvi, be 
jokios baimės ir kaltės, pasisakyti savo norus, sun
kumus; jaučiamės laisvi išsiaiškinti nesusipratimus.

Aš esu įsitikinusi iš savo kontakto su vaikais, kad 
kiek mes pajėgsime šitą savęs pažinimo ir savo nusi
statymų persiauklėjimo filosofiją įgyvendinti savyje, tiek 
mums pasiseks išvengti dabartinės panikos. O išvengdami 
panikos, leisime vaikams natūraliai sugerti ir pasisa
vinti savo aplinką į save. Tada jie turės tą meilės 
dvasią ir gal panorės važiuoti į Lietuvą — kad ir 
vien tik mintimis. Nejausdami panikos, džiaugsimės gy
venimu kartu su savo vaikais, mums nereikės vaikų 
mokyti lietuviškai, nes jie gyvens lietuviškoj dvasioj; 
Nugalėję šitą paniką, kuri šiais laikais yra ypatingai 
įtempta, galėsime situaciją giliau paanalizuoti — ne tik 
paviršiuje pasidruinsti “ką daryti, ką daryti?”, bet supras
ti, kodėl Jonas neperskaitė lentoje parašyto sakinio: 
“Mano vardas yra Jonas”?

Leiskime sau ir jiems tapti savarankiškais. Kol 
savęs, savo nusistatymų, savo elgsenos nesuprasime ir 
nepakeisime, tol ir savo vaikams padėti negalėsime.

Pabaigai norėčiau pacituoti mane labai raminantį 
Maironio eilėraščio posmą:

Nors mūsų, broliai, nedaugei yra
Tačiau tvirti mes, jei riš vienybė,
J darbą stokim vyras į vyrą:
Sujungtos rankos suteiks Stiprybę.
Tegul šis Maironio posmas suteikia drąsos, iš

tvermės, pasitikėjimo pasižiūrėti į save ir tada kovoti 
už vaikų teises ir mūsų, lietuvių, kultūros nemirtingu
mą naujomis priemonėmis — savęs supratimu, geresniu' 
žmogumi.

Zina Piečaitienė
“Aidai “

— Išrankiosiu vienai senutei'akmenėlius iš pūs
lės.

— Ilgas darbas... Ar išlaikys širdis?
— Senis sako, kad nėra jokio pavojaus.

♦ — O ką tu sakai? Ką tu žinai apie senutės šir
dį?

— Šarli, tu gerai žinai tokį žaidimą, tai kam 
dar klausi? — nustebo jis, bet kantriai atsakė: — 
Perskaitau bendrąsias žinias apie ligonį, peržiūriu 
nuotraukas, paspaudau pilvą, surūkau paskutinę ci
garetę ir pradedu darbą. O kaip kitaip daryti?

— Palauk, neskubėk. Ar dirbdamas laisvas jau
tiesi?

» Jis ilgai žiūrėjo į mane, o perpratęs žaidimą,
nuleido žvilgsnį į stikliuką.

— Kai operuoju žmogiukus — taip.
—O kai ŽMOGŲ? Sakysim, seną Diubo pa

žįstamą, provincijos gubernatorių?
Jis išgėrė savo stikliuką ir nusijuokė. Bet aš ne- 

k atleidau ir tęsiau:
— Ar Diubas stovi šalia?
Jis pasimuistė iŠ apmaudo.
— Pagal tave išeina, kad Senis trukdo mums?
— Atspėjai. Reikėjo anksčiau spėti, būtume su

taupę laiko.
— Na, gerai. Sakysim, gaunu numatytą sky

rių... O jeigu atsitiks nelaimė?
— Jeigu bijai vilko, neik į mišką. Nėra chirur

go, kuriam ta nelaimė nekvaršintų sąžinės. Ar tau 
dar niekada neatsitiko?

— Ne. štai spaudžiu stalo kampą, kad ir atei- , 
tyje neatsitiktų.

— O man atsitiko. Diubas pradėjo guosti, bet 
aš atsakiau, kad tik Dievas mirusius guodžia, o aš 
tegaliu vien iškeikti save.

— Tai tu?... —pasibaisėjo Danielė.
— Ne aš — anestetikas. Bet koks skirtumas?
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Po to aš praėjau, nebeskaityti ligos aprašymų ir 
pats - • aii pacientą. Atsirinkau gabiausius 
vaikinus, kurių darbu pasitikėjau taip, kaip savo pa
ties.

Mes išgėrėme ir tyliai pastatėme stikliukus, 
tarsi baimindamiesi kažko negera, atėjusio prie sta
lo ir įsiklausiusio į mūsų pokalbį.

— Diubas tavo bičiulis, — žiūrėjo kažkur man 
virš galvos Danielė. ■— Nesmagu, kai baksnoji pei
liuku į jo nugarą...

— Ar jis bičiulis dėl to, kad mano akys pilkos? 
Ne, Daniele, jis mano akis pastebėjo tada, kai pa
sakiau, kad jaučiuosi pajėgus perimti ortopedinės - 
chirurgijos skyrių, kad dabar suspausiu peiliuką 
taip, kaip imliau mano rankai, o ne kaip vadovėliai 
nurodo. Diubas yra senosios mokyklos žmogus, pats 
išstovėjęs ilgus metus, kol pajėgė atkišti delną, to
dėl tą patį metodą taiko ir jums, net nepagalvoda
mas, kad aplink jį akmenėlius išiminėja persitobuli- 
nę Žanai, danielės, žoržai. Jis, tas mielasis senis, prieš 
keturiasdešimt metų persiėmė senių įsisavintą paži
nimą..?

— Ne visur sutinku su tavim, — prabilo Da
nielė, kai aš nutilau, — tačiau viena aišku: tu išsi- 
veržei iš Senio globos. Ir žinai, ko sieki, o tai, mano 
galva, yra svarbiausia. Aš, Šarli, dažnai pagalvoju, 
kad ne iš to puoduko geriu. Bandau įtikinti save, 
kad esu jau visiškai paruošta savarankiam darbui — 
nugalėti tą kvailą moterišką nepasitikėjimą savim. 
Šiais metais baigiu stažuoti, o dar neatlikau nė vie
nos rimtesnės operacijos. Senis sako, kad aš per 
anksti pradėjau, kad man dar reikia subręsti, kol 
galėsiu savarankiškai dirbti. Ar supranti mane?

— Manau, kad suprantu.
— Na, tai atsakyk nesimuistęs!

BUS DAUGIAU.

* 7 psl.



Henrikui Kačinskui 70 mėty

b

HENRIKAS KAČINSKAS

• Vaižganto klubas New Yorke rengia žy
miausio lietuvių dramos aktoriaus Henriko 
Kačinsko 70 metų amžiaus sukaktuvių pami
nėjimą. Numatoma platesnio pobūdžio pro
grama. Paskaitoje apie sukaktuvininkų bus 
nušviestas Henriko Kačinsko kelias lietuvių 
teatre. Jo kūryba bus pavaizduota paveiks
lais ( skaidrėmis L O tai primins ir bendrą 
lietuvių teatro augimo kelią,nes H .Kačinskas 
mūsų teatre dirbo ilgą ir išimtinai kūry
bingą darbą.Pabaigai pats solenizantas skai
tys lietuvių autorių kūrinius, Pirmaujantis 
lietuvių autorių interpretatorius neabejoti- 
nai sukels jo pasiklausyti atvykusių entu
ziazmą.

-•-
Henriko Kačinsko gyvenime įvykęs lūžis, 

kada jis negailestingo likimo buvo atskirtas 
nuo lietuviško teatro kūrybinio darbo, suda
ro ne tik jam pačiam sunkius išgyvenimus, 
bet ir visai lietuvių visuomenei nepaprastai 
yra nuostolingas.
8 psl.

H. Kačinskas savo gyvenime išbandė ne
maža profesijų. Lietuvos nepriklausomo gy
venimo pradžioje 1918-21 metais jį matome 
pradžios mokyklos mokytoju Papilėje,Degi
muose, Čiaulėnuos ir Mažeikiuos. Bet jis 
jaute pašaukimą dirbti vaidyboje.Todėl 
1922 metais, viską metęs, jis atvažiuoja.į 
Kauną ir čia pradeda mokvtis teatro meno. 
Jo darbuipradž tą davė A .Sutkausteatro stu
dija. Bet dar svarbiau, kad čia pat jis rado 
progų tiesiog eiti į sceną ir dalyvauti šio su
dėtingo ir jautraus meno kūryboje.

Tenka pripažinti, jog pati didžioji jo teatro 
mokykla, tai buvo Vilkolakio spektakliuose 
dalyvavimas.Nes čia kiekviename žingsnyje 
buvo reikalinga improvizacija. O improvi
zacija aktoriaus darbe yra pati svarbiausia 
jo vaidybinio pajėgumo priemonė.Padirbė
jęs tuose kūrybinio pobūdžio bandymuose 
keletą metų,Henrikas Kačinskas atėjo į Val
stybės Dramos teatrą jau subrendusiu akto
rium. Ir tasai jo atėjimas kaip tik sutapo su 

nuostabiu lietuvių teatro sužydėjimu, kuris 
jį patį iškėlė į pirmaujančias mūsų teatro 
pajėgas.

Tiesa, atėjo tokie laikia.kai satyros tea
tras Vilkolakis jau buvo pradžioje nepatogus, 
o vėliau nepakenčiamas, nes kartais pake
dendavo valdančiuosius.Tada šis teatras bu
vo uždarytas, o Henrikas Kačinskas Išva
žiavo į Klaipėdą ir pasidarė muitinės valdi
ninku. Bet netrukus, teatro veikėjai suprato, 
kad Henrikas Kačinskas mūsų teatrui reika
lingas, ir jis buvo iškviestas atgal į Kauną 
ir pasiliko D ra mos teatre visą laiką kol gy
ve io Lietuvoje.

Jubiliejine proga įprasta suminėti tuos 
vaidmenis, kuriuos jubiliatas atliko. Bet šį 
paprotį taikant H.Kačinskui, reikia paprastai 
pasakyti,kad jis dalyvavo visuos žymesniuo
se vaidinimuose,nes režisieriai jo pageida
vo ir pastoviai pavesdavo jam pačius svar
biuosius vaidmenis. Jo nueitas teatre kelias 
tai tas pats lietuvių dramos teatro kelias.

Bet štai dabar gimęs teatrui, teatrui ati
davęs savo gyvenimą Henrikas Kačinskas 
pastaruosius dešimtmečius buvo priverstas 
gyventi be teatro,be rampos šviesų,kuriuose 
skaisčiai spindėjo jo nuostabusis talentas

Dviakl.

Henrikas Kačinskas New Yorke vaidino “Jupiteris 
juokiasi“, J. Šlekaičio pastatyme (centre).

H. Kačinskas K. Inciūros veik. Vincas Kudirka. , 
NEPRIKLAUSOMA LiETUVA ‘ ‘



• PREMJERO TRŪDEAU 
sprendimas sušaukti Ka
nados parlamentą tik atei
nančio sausio 4 d.opozi
cinėms grupėms nepatin
ka. Bet Trudeau aiškina, 
kad jam svarbu tiksliai 
parengti vyriausybės de
klaraciją ir išdirbti platų 
ateities darbų planą. Jis 
sudaro naują ministerių 
kabinetą ir naujiems mi
nister iams teks arčiau su
sipažinti su būs ima veiklos 
sritim .Federalinė vyriau
sybė būsianti aktyvi, tarp 
kitko imigracijos srityje 
rengiamasi įvesti kai ku
rias naujoves.

Tuo tarpu konservatorių 
vadas Stanfieldas priešta- 
ruoja ir reikalauja parla
mentą sušaukti dar gruo
džio mėnesyje.Demokratų 
vadas Lewis irgi nepaten
kintas Trudeau sprendimu.

• TEISMO priežiūroje at
liktas balsavimų patikri
nimas pagaliau davė žy
mesnę persvarą libera
lams .Dabartinė parlamen
to sudėtis turi tokia būti: 
liberalų-109, konservato
rių-107, demokratų- 31,

Gillian Regehr išrinkta MISS CANADA iš džiaugsmo 
verkia ir juokiasi.
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Social Credit-15 ir 2 ne
priklausomi.

•KANADA suteikė Brazi
lijai paskolą dešimties 
milijonų dolerių sumoje. 
Tokiai sumai Brazilija 
pirks Kanadoje elektroni
nius įrengimus. Tarp kit
ko bus perkamos turbinos, 
kurios gaminamos La- 
chine, Montrealio prie
miestyje.

•KANADOS federalinė 
vyriausybė susitarė su 
Victoria universitetu dėl 
organizavimo kursų kali
niams. New Vestminster 
B.C.kalėjime atliekantie- 
ji bausmę kaliniai galės 
tuose kursuose mokytis. 
Jau praeitais metais mi
nėtas universitetas atliko 
eksperamentalinius ban
dymus šioje srityje.

MAŽIAUSIAS 
ATLYGINIMAS UŽ 
DARBO VALANDĄ
Ontario provincijos 

Darbo federacija, turinti 
iki 700, OOO narių, patie
kė savo naujus reikalavi
mus. Dabar reikalaujama, 
kad į valandą darbininkui 
būtų mokama ne doleris 
šešiosdešimtys penki cen-

tai,bet du doleriai 75 cen
tai. Tačiau susidaro tokia 
nuomonė, kad šį reikala
vimą bus sunku ištesėti, 
kadangi daugelis dirbtuvių 
ir įmonių yra priverstos 
konkuruoti su kitomis ša
limis ir parduoda savo 
gaminius žemomis kaino- 
mis.Pakėlus darbininkams 
atlyginimus, pakils ir ga
minių savikaina.Kainų pa
kėlimas šiuo tarpu esąs 
nenaudingas Kanados ūkiui 
to viso pasėkos galinčios 
parengti dirvą tolimesnei 
infliacijai.

ALBERTOS SEKTANTAI
Parengtas įstatymo 

projektas,kurs palengvin
tų kai kurioms sektoms įsi
gyti žemės plotus.Kaip tik 
Albertoje gyvena tokios 
sektos, kaip pavyzdžiui, 
chutteritai, kurie linkę 
gyventi komunalinio ūkio 
sąlygomis. Ši sekta Al
bertoje turi 60 kolonijų. 
1930 metais buvo priimtas 
įstatymą s,kur s varžo įsi
gyti ir komunaliniu būdu 
valdyti žemės plotus. Tai 
buvo aiškiai nukreipta 
prieš kaikurias sektas, v
Sis įstatymas buvo pri
imtas, spaudžiant smul
kiems farmeriams ir ne- 
dideliams miesteliams, 
pasiskleidusiems plačiose 
prerijose.Minimi sluoks
niai skundės i,kad sudary
mas didesnės apimties 
žemės ūkio plotų, valdo
mų komunaliniu būdu,nei
giamai veikia į vietos 
transportą, mokyklų sis
temą ir 1.1. Sektantai iš
siskirdavo iš bendros 
sistemos, jie arba steig
davo savo atskiras moky
klas,arba bandydavo visai 
nemokyti savo vaikų pa
gal Kanadoje priimtą sis
temą. Kai kurie sektantai 
visai nepripažindavo auto 
transporto ir nebuvo su
interesuoti kelių tiesimu 
ir jų gerinimu. Kiti sek
tantai nesinaudojo telefo
nais, tad išlaidos likusiai 
daliai gyventojų pasidaly
davo persunktos. Pagaliau 
sektantai nepirkdavo pre
kių vietos krautuvėse,ban
dymai apsirūpinti dide-' 
lluose centruose urmo 
prekių sandėliuose. Tuo 
tikslu ir buvo suvaržyti 
komunaliniu būdu valdomi 
kaimeliai.Sektantams bu
vo draudžiama steigti sa- 
vo"komunas”arti viena ki
tos, kad nesusidarytų 

stambūs masyvai,priklau
santieji išimtinai sektan
tams.

Dabartiniu metu Alber
tos provincijos gyvenimas 
stabilizavosi ir jau niekas 
neturi baimės,jog sektan
tai neigiamai paveiks į 
vietos bendrą gyvenime. 
Minėtieji įstatymai, kaip 
matys, bus sušvelninti.

KANADOS SATELITAS
Lapkričio 9 d. sėkmin

gai paleistas į erdves pir
masis Kanados satelitas, 
n Annik-lH. Satelitas pa
leistas iš JAV teritorijos 
Cape - Kennedy erdvės 
įrengimų bazės. Už nau- 
dojimasi visais įrengi
mais, už raketą, kuri Ka
nados. satelitą pakėlė į 
erdves, Kanada užmokėjo 
atitinkamoms JAV įstai
goms viso apie septynius 
milijonus dolerių .Kanados 
satelito vardas " annik " 
eskimų kalboje reiškia- 
”brolis”.Kanada paleisda
ma savo satelitą į erdves 
turėjo tikslo pagerinti ir 
praplėsti radio ir televi
zijos susisiekimo tinklą, 
ypatingai norėta pagerinti 
ryšius su gyvenvietėmis 
Kanados šiaurėje. Pra
džioje satelitas aptarnaus 
37-ias bangų 
stotis įvairiose Kanados 
teritorijos vietovėse. Bus 
priimami ir transliuojami

GEN. ST. RAŠTIKIO "ĮVYKIAI IR ŽMONĖS" 

REIKALU
Akademinės Skautijos Leidykla su malonumu praneša, kad 

visi knygos prenumeratorių užsakymai buvo išsiųsti prieš 

lapkričio 15 diena. Taip pat jau aprūpinta ir eilė platintoju.
Leidykla dėkoja visiems prenumeratoriams ui parodyta 

pasitikėjimo ir paskatinimo. Siaurės Amerikoje gyvenantie
ji prenumeratoriai, iki gruodžio mėnesio pradžios negave 
knygos paštu, prašomi susisiekti su Leidykla. (

ĮVYKIUS IR ŽMONES norintieji įsigyti dabar kreipiasi
i Leidykla arba pas platintojus. Kaina S 15.00/egz. Leidyk

lai čekiai rašomi “FILISTERIU SKAUTU SĄJUNGĄ" vardu:
C u k

AKADEMINES SKAUTUOS LEIDYKLA 
c/o A. V. D u n d z i I a 
4339 W. 8 3 Street, 
Chicago, III. 60652 USA.

KNYGOS PLATINTOJAI ŠIAURĖS AMERIKOJE:

LOS ANGELES _ Valentinas V a r n a s, Leidyklos įgaliotinis 
_ Lietuvių Dienos, A. Skirias 
_ Vacius Prižgintas 
_ Spauda, V. Vaitkus

CHICAGO -Draugas, dienraštis
— Gifts International, J. V aznel i s
_ Marginiai, I. Sinkevičiūtė
_ K. R o San sk as
_ J. S t a n. k ū n a s

E. CHICAGO - O. J u o d v a I k i e n ė

BOSTON 
DETROIT 
ROCHESTER 
EUCLID, Ohio 
CLEVELAND 
MONTREAL 
TORONTO 

įvairiausi signa lai. Numa
toma, kad Kanados sateli
tas išbus erdvėse mažiau
sia septynetą metų ir lai
kysis vidutiniškai 22 my
lių atstume nuo žemės pa
viršiaus .Ateinančiais me
tais manoma paleisti an
trąjį Kanados satelitą.

• KANADOS kai kurie ka
reiviai gavo skiepus nuo 
Azijos ligų. Tai padaryta 
tam atvejui, jeigu bus rei
kalas tuos kareivius,pas i- 
rašius karo paliaubas, pa
siųsti juos į Vietnamą,kur 
jie turės atlikti taikos są
lygą vykdymo kontrolę.

• DR. STANLEY HAIDASZ 
lenkų kilmės paskirtas 
naujo Trudeau kabineto 
ministeriu tautinių kultū
rų Kanadoje veiklos ska
tinimui. Tarp kitko pažy
mėtina, kad dr.S.Haidasz 
kai kuriuose laikraščiuose 
palaiko S.Jokūbaitį iš To
ronto, kandidatuojantį į 
vietos mokyklų priežiūros 
patikėtinius.

IŠSIBLAŠKYMAS
- Kodėl sakai, kad esi 

priėmimo išsiblaškiusi?
- Nuėjau krautuvėn nu

pirkti kojines vyrui, o nu
pirkau sau skrybėlaitę.

- Keleivis, savaitraštis
_ Spaudos kioskas, V. ČiŽauskas

_ A. Sabalis
- Baltic Delicatessen, F. Edimtas
- Patria, B. Gaidžiūnos
- Spaudos kiosk as, P r. R u d i n s k a s
- V. Aušrotas

.s ' p si.



1. Užtrauksim naują gies
mę broliai,
Kurią jaunimas tesupras.

2. Op,op kas ten, Nemunė
li,
Ar tu mane šauki?

— • —
3. Neveski vaikine, neves
ki pačios,
Neteksi vaikine, liuosybės 
saldžios.

4. Musės ir vabalai, uodai 
su kaimene blusų,mus jau 
vargint vėl pulkais visur 
susirinko ir ponus taip, 
kaip būrus, įgelt išsižiojo.

KONKURSO SĄLYGOS:

Kas atspės visus autorius, gaus I prizą - gerų knygų rinkini. U priza knygomis gaus, 
kas atspės bent. 6 autorius - ir III prizą gaus, atspeįę bent 3 autorius. Dalyvaukime visi.

Atsakymus siųsti iki 1973 m. sausio 15 dienai.

PATYS MAŽIAUSI BENDRADARBIAI

Mokytojos p. Malcienės at 
siųsti jos mokinių nuotai-
kingi rašinėliai*.
RUDUO
Vasaros žali medžių 

lapeliai, krenta su liūde-

ADVOKATAS

J.P. MILLER.B.A., B.C.L.
168 Notre Dome Street E.JSuite 205.

Tel: 866’20 63; 866-2064.
t-

Min iir' ~ ■ <* - Ktii, • iwi '

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
5 Place Ville Marie IBM Building 

Suite 417, Montreal, Que.
Tel. 871- 1430

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, BA, BCL 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

276 ST. JAMES ST. WEST - SUITE 525 MONTREAL 126.

Tel: 842-1126, namu678 - 3660

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja 

5330 L'Assomption Blvd. 
Montreal, 

Tel. 255-3536

Dr.j.Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W„ Room 600 
Tel: 866 - 8235, namų 4 88 - 852 8.

Dr. A.S. Popieraitis
BA.. M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.CL, F.R.€.S.(c).

Medical Arts Building,
1538 Sherbroolc St. West, Tel. 93 1-3275 
Suite 215, Montreal 109, Que.

10 psl.

NL KONKURSAS JAUNIMUI

ČIA IŠTRAUKOS IŠ PLAČIAI 
ŽINOMŲ POETU KURY SOS. 

JAUNI SKAITYTOJAI KVIE
ČIAMI ATSPĖTI KOKIE AU
TORIAI ŠIUOS POSMUS PA

RAŠE. KAS NURODYS AU
TORIUS PAGAL ŽEMIAU 

DUOTAS SĄLYGAS GAUS 

DOVANŲ.

5, Mano sieloj šiandien 
šventė.

6. Jei po tėviškės dangum 
dabar miegotum,
Oštų tau lopšinę kalnų 
ąžuolai.

siu, sakydami:” Ruduo jau 
čia”„Daugiau nebežydi gė
lės, nežaliuoja žolė ir pa
geltę krenta lapai. Jau sau
lutės spinduliai nekaitina 
karštai ir dienos šaltėja.

7. Išsirikiavo senatvė už 
rašomo stalo ir taškosi 
rašalo jūromis.

-•-
8. Rudens Lietuvoje obuo
liai raudonuoja
Ir soduose krykštauja ru
denio žąsys.

-•-
9. Kriaušė krenta nuo me
džio
Ir užmuša giedantį žiogą. 

—•—
10. Ožkos karklus plėšia, 
Vilkas paršą neša 
Dominikas nabagėlis 
<Sau Čupriną peša.

Dienos trumpos ir naktys 
ilgesnės. Čia Ruduo!

Dalia Lukauskaitė.
MANO VASAROS 
NUOTYKIAI
Aš su tėveliu važiavau 

žuvauti. Buvo tolimas ke
lias ir sutemo. Ant kelio 
pamatėm zuikį ir jis bėgo 
tiesiai prieš mašiną. Rei
kėjo tris sykius užgesinti 
šviesą,kol jis pasitraukė.

Toliau važiuodami 
įklimpom į gilią duobę . 
Buvo jau naktis ir turėjom 
miegoti mašinoj. Tik kitą 
dieną pašaukėm žmones 
mus ištraukti.

Žuvaujant mūsų laivas 
užsikabino už paskendu
sio kelmo. Turėjom daug 
vargo kol išplaukėm.

Užtai pagavom tik pen
kias žuvis.

Erikas Šimonėlis.
RUDUO
Ruduo prasideda rugsė

jo mėnesį. Man patinka 
ruduo, nes medžių lapai 
pasidaro įvairių spalvų ir 
labai gražiai atrodo. La
biausiai man patinka va

Išradingas Naujųjų metų sutikimo rengėjas 
moka Įspūdingai paruošti vakariene.

7626 CENTRALE LASALLE

PHARMACIE 

cionon
ROBERT GENDRON LPH.prop.

366-9742
ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 1 1 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

žiuoti į mišką grybauti. 
Pakelyje nusiperkam ska
nių šviežių obuolių.

Rudenį visi vaikai pra
deda eiti į mokykla.Moks- 
lui prasidėjus, aš mažai 
išeinu į lauką, nes turiu 
paruošti daug pamokų.

Dana Ladygaitė.

PUIKUS PIEMUO
Pietų-vakarinėje Afri

kos dalyje yra mažas kai
melis Vindchook .Kiekvie
ną ankstų rytą būrys avių 
ir ožkų išgenamas į gany
klą. Taip atsitinka daugu
moje Afrikos kaimelių ir 
apie tai nebūtų reikalo ra
šyti. Bet čia svarbi pie
mens persona.Kaip tik čia 
piemens vaidmenyje ma
tome beždžionės ,'babunų 
veislės. Ji puikiai pažįsta 
visas ganomas avis ir ož
kas. Laukė, kai jos ganosi, 
babunas sėdi medyje ir 
uoliai seka,kad dedasi ga- 
nykloje.Jeigu kuri ožka ar 
avis paklysta,babunas pa
ima rykštę ir atvaro pa
klydėlį į banda. Babunas 
jokių klaidų nepadaro ir 
žino,kada savo bandą ginti 
į tvartą.Ir namie babunas 
ožkas ir avis stropiai 
tvarko. Jeigu ožka prade
da mikeati ir šaukti savo 
mažiuką, o anasai nenori 
mamytės klausyti, tai ba
bunas atsiranda prie ne- 
paklausnaus vaikelio ir jį 
nuvaro kur reikia. Pasi
taiko, kad ožkiukas bando 
pasmaguriauti iš svetimos 
ožkos, babunas tuojau pa
daro tvarką ir nuvaro 
smaguriautoją, šalin. O 
svarbiausia, kad ožkų ir 
avių savininkui šis pie

Dantų gydytoja 
DR. Ą. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St., la. 11 - 13 k.
Tel: 
932-6662; namų 737-9681

muo labai pigiai kaštuoja. 
Šeimininkas pameta babu- 
nui kekę bananų ir tuo pie
muo pilnai patenktintas. 
Šis piemuo nė karto nepa
reikalavo, kad jam būtų 
padidinta alga.

•ELEONORA BERTON 
cirko artistė. Ji stebina 
publiką prarydama lieps
ną. Nesenai ji susituokė 
su Jurgiu Belkamp. Vis
kas dėjosi labai paprastai, 
nes jie keikvieną vakarą 
susitikdavo, atlikdami sa- 
vo pareigas. Eleonora nu
rydavo fakelo liepsną, o 
Jurgis stovėdavo netoli 
jos.Mat,Jurgisbuvo gais
rininkas. Ugnies gimystė 
juos ir sujungė.

• NEKIRPTI plaukai kar - 
tais pavojingi. Štai Olan
dijos arenoje jaunas ilga - 
plaukis Tomas pradėjo 
bokso rungtynes su savo 
varžovu. Bet pakako tiktai 
vieno priešo smūgio, ir To
mo plaukai išsisklaidė ir 
visai uždengė jam aklė. 
Teisėjas rungtynes nu
traukė  ̂Įjodama s peranks- 
tyvo nokauto.

ŽEMES VANDENYNO 
LYGIS SVYRUOJA

Daug tyrinėtoju padare 
išvadą kad Pasaulinio van
denyno lygis šiuo metu vi
sur pakilo per šimtą metų 
nuo penkių iki dešimt cen
timetrų. Svarbiausia to prie
žastis Žemės klimato atši
limas ir žemynų ledynų tir
pimas.

Per paskutinįjį ledynmetį 
Pasaulinio vandenyno lygis 
buvo pažemėjęs vidutiniš
kai daugiau kaip šimtą met- 
rųs

JURISTO NUOMONĖ
-,Į<okia bausmė man 

gresia apsivedusdvi žmo
nas ?

- Įsigysi dvi uošves.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



po
chicagos dangum
BŪKIME APDAIRUS.Daž- 
nai pasitaiko, kad įvairus 
sukčiai vagia čekius, juos 
paskui maino ir įkiša už 
prekes ar daiktus. Ypač 
daug išvagia iš pašto 
agentūrų ar stočių. Todėl 
visuomenė yra įspėjama, 
pirm negu priima iš nepa
žįstamų pinigų perlaidas- 
čekius, reikia patirti as
mens tapatybę.

Pašto įstaigos perspėja, 
nesiųsti pinigų laiškuose 
per šventes.Geriausia nau
doti pinigines perlaidas, o 
laiškus adresuoti tikslin
gai, nes daug jų nusimeta, 
nepamiršti "zip code” nu
merio.
PO 45 m. Tarnybos. Al. 
Kumskis lapkričio 30 d. 
baigė Chicagos Miesto 
Park Distrikto darbp ir 
išėjo į pensija. Lapkr>27 
d. jam buvo suruoštas pa
gerbimas ir atsisveikinta. 
Jis mylėjo sportą, todėl 
dalyvavo 1939 m. Lietuvoj 
olimpiadoj, rašė į spaudą, 
priklausė demokratų ly
gai, kur buvo pirmininku, 
dirbo daug sodų tarnyboj, 
yra ir lietuviškų organi
zacijų narys.
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS. 
Lapkrčl9 d. JC įvyko gen. 
St.Raštikio knygos1 'Įvykiai 
ir Ž monės ” pristatymas 
visuomenei. Knyga išleido

G. Grigaravičiūtė-Johnsonienė Gėlės prie lango (aliejus) 
Iš Anglijos lietuvių dailininkų parodos, atidaromos Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoj.

1972. XII.6 

Akademijos skautijos lei
dykla. Knygoje yra gerų 
atsiminimų,bet polemikos 
su recenzentais joje galė
jo ir nebūtinai periodinės 
spaudos reikalas. Tikiu, 
daugelį jos skaitytojų, 
šiuos faktus pripažins. 
Prof. V. Vardys kalbėjo 
apie atsiminimų vertę.Tie
są yra tą,kad atsiminimai 
iš praeities sunku laisvai 
parašyti, nes > negalime 
liesti artimųjų Lietuvoje, 
kurie dar gyvi.
ALTO DARBAI IR BUT
KAUS PASKAITA. Alto 
seimas pavyko sėkmingai 
ir praėjo geroj nuotaikoj. 
Džiugu, kad Altas savo 
darbus plečia. Altas pasi
sakė prieš vaikų vežimą į 
okupantų kontroliuojamas 
stovyklas Lietuvoj ir kon
certus, kur programas 
atlieka atsiųsti okupanto 
menininkai. Adv. Butkaus 
paskaita perduota per 
Margučio radijo progra - 
ma, kuris pabaigoj kvietė 
išeiviją remti politinius 
veiksnius Vliką ir Altą, 
kovoti prieš susiskaldy
mą savųjų tarpe, nes tik 
laisve išeiviją gali padėti 
kenčiančiai tautai.
VYČIŲ VEIKLA. 112 L V 
kuopa jau kuris laikas 
telkia lėšas, kad nupirkus 
šv.P.M. Gimimo parapi

jos pradžios mokyklai 
pianiną, nes dabartiniu 
negalima naudotis.

Gruodžio!^ d.Vyčių sa
lėje Kalėdų parengimas. 
LIGONIAI IR MIRTYS .Jau 
kuris laikas,kaip šv.Kry
žiaus ligoninėje gydosi inž. 
A.Rudis, Lietuvių Radijo 
Forumo programos įstei
gėjas. Jam sergant žmona 
Marija Rudienė tvarko 
programa, lapkr. 18 d. tu
rėjo įdomų pasikalbėjimą 
su Balfo Centro Valdyba, 
ji yra išrinkta nauja Balfo 
pirmininkė.

Iš Lietuvos gauta žinia, 
kad ten mirė dr.Ged. Ba
tuko motina.Lemonte, Or
land Parke senelių prie
glaudoj mirė Joakimas 
Auškalnis,kuris daug dir
bo lietuviškai spaudai. 
KAS ČIA DABARDAROSI? 
Tokiu klausimų "N. ” daž
nai rašo dr. Jonas Sarkus.
Jis palietė ir propagandi
nių bendra darbiau tojų
skverbimąsi į lietuviškas 
šeimas, spaudą. Yra re
daktorių, kurie deda jų 
straipsnius, pavyz. ’’Laiš
kai Lietuviams" . Cicero 
bendradarbiauto ja i, įsi
traukę net du daktarus.

Dail. A.Batuku parodą 
uždaryta lapkr. 19 d. JC, 

1920 FRONTENAC ST. - MONTREAL ?.Q.

PORTRETĄ! - VEDYBOS- KRIKŠTYNOS 
SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

įvairios progos
TEL. 525- 8971.
T. Laurinaitis

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU SIUVĖJAS

• Siuvu ir parduodu
• Taisau ir remodeliuoju
• Vasaros laike saugojimas

(Storage)
6396 Bannantyne Ave. Verdun, Montreal.. Tel. 767-6183

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.
89 Orchard Street, La Salle,P.Q .Tel.366-6237

Įvairi industrinė, komercinė ir rezidencinė statyba. Duodame 
(vairius patarimus, įkainavimus,be jokio atlyginimo. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinama kaina.

TEXACO
MIKE'S TEXACO SERVICE STATION 

(M.RUTK AUSK AS)

POINTE CLAIRE, P.q/ 
601 St. Jeon Road. 
Tel. 695-3883

e Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai
• Degalai, tepalai, padangos ir kita
• MontrealieČiams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr.40 arba Nr. 20.

LaSaile Auto Specialist lleg’d.
n c * • Taisymas ir dažymas automobilių 

i • Pardavimas ir taisymas chaparral
a a e, ue. firmos snowmobile ir Moto firmos
TEL: snowblower ir taip pat motorinės-.

366-0500,366-4203 valtys, Sav. G. D e sroche r s

Č iurl ionio galerijoj ,kur io j 
jis buvo įštatęs ^0 savo 
darbų. Nors dailininkas 
dar jaunas, bet savo dar
buose labai ryškus. Nuo 
gruodžio 2d. toj pačioj 
vietoj įvyks Anglijos lie
tuvių menininkų paroda,
kuria ruošia Anglijos Lie
tuvių Klubas Chicagoje su 
pirm. A. Laku priešakyje 
Miela, kad į Chicago at
vyksta iš visur,todėl tiki
me s,kad ir Anglijoj gyve
ną menininkai nebus pa
miršti.

LIETUVOS KARIUOME
NĖS paminėjimas. Lapkr.
19 d. Balzeko muziejuje 
įvyko- "mūsų kariuomenės 

Jettė & Frere Ltėe
Plumbing •& Heating kontraktori us

366-0330
140 - 2e AVENUE LASALLE

54 m.sukakties prisimini
mas. Šio parengimo mo
deratorius sav. kūrėjas 
Konst. Petrauskas, kuris 
nesenai atšventė savo 70 
metų gyvenimo sukaktį, 
bet dar veiklus.

Lietuvių televizijoj 
lapkr. 19 d. paminėjime 
dalyvavo sav. - kūrėjai, 
LVS Ramovė, Šauliai su 
vėliavomis.

Bal. Brazdžionis.

• Šildymo ir vandentiekio taisymas ir nauji įrengimai.
• Vandens šildymui tanku pardavimas ir įrengimas.
• Gazinių priemonių pardavimas ir Įrengimas.
• Visi įkainavimai neapmokami.
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Tai pagrindinės atski
ros asmenybės savybės, 
kurios,deja,dažnaipainio- 
jamos. Temperamentas 
daugiau susijęs su asme
nybės biologija-pasąmone 
ir instinktais .Jį reguliuoja 
biologiniai organizmo 
procesai, hormonai, besą
lyginiai refleksai, pirmi
nė nervų signalinė siste
ma,kurią turi ne tik žmo
gus, bet ir gyvūnai. Tem
peramentas paveldimas. 
Kas kita yra charakteris. 
Charakterio šaknys glūdi 
socialinėje, visuomeninėje 
sferoje. Charakteris yra 
daugiau auklėjimo pada
rinys. Jį reguliuoja tik 
žmogui būdinga antrinė 
signalinė nervų sistema.

Ir vis dėlto tempera
mentas ir charakteris ne
atskiriamai tarpusavy 
susiję.

TEMPERAMENTAS
Temperamento mokslą 

( lotyniškas žodis"tempe- 
ramentum ") reiškia dalių 
santykį, mišinį; buvo ma
noma, kad sielos savybės 
priklauso nuo tam, tikro 
organizmo skysčių san
tykio5) sukūrė garsusis 
graikų gydytojas Hipokra
tas, gyvenęs V a.pr. m.e. 
Hipokratas visus žmones 
pagal temperamentus 
skirstė į keturias grupes: 
sangvinikus, flegamtikus, 
cholerikus ir melancholi
kus .Savo raštuose jis įro
dinėjo,kad svarbiausi mū
sų organizmo reguliato
riai yra keturi pagrindi
niai skys čia i: kraujas-san- 
gvis ( iš čia pavadinimas 
sangvinikas ,)gleivės-fleg- 
ma (iš čia-flegmatiškas), 
geltonoji tulžis - chole , 
(cholerikas ), juodoji tul- 
žis-melaina chole(melan- 
cholikas).

Temperamentų mokslą 
pagrindinė sąlyginių reflek
sų atradėjas akad. I. Pav
lovas, sukūręs nervizmo 
teoriją. Jis įrodė, kad 
temperamentas nulemia 
aukštoji nervų sistema. O 
pastarosios veikla pri
klauso nuo dirginimo ir 
slopinimo, kurie būna ne
vienodos jėgos, paslanku
mo ir pusiasvyros. Iš es
mės ši nervinių tipų teori
ja harmonizuojąs i su Hi
pokrato temperamentų 
mokslu.

Sangviniko nervų siste
ma yra gyva; reakcijos
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greitos, nerviniai procesai 
stiprūs, paslankūs, pu
siausviri. Sangvinikai bū
na gyvi, judrūs žmonės, 
ieško vis naujų įspūdžių, 
greit į juos reaguoja, len
gvai pergyvena įvairius 
nemalonumus ir nesekmes.

Flegmatiko nervų siste
mos veikla yra rami, sti
pri pusiausvira, bet ne
paslanki. Flegmatikai bū
na lėti, pastovūs žmonės, 
lengvai neparodo savo vi
dinių pergyvenimų, san
tūrūs.

Choleriko nervų siste
mos tipas yra stiprus, 
paslankus, greitas, bet 
nepusiausviras.Cholerikai 
yra gyvi, greiti, karšti, 
greit užsidega, aistringai 
atsiduoda reikalui, mėgs ta 
staigius išsišokimus, be 
pusiausviros.

Melancholiko nervų ti
pas yra silpnas,paslankus 
arba nepaslankus, be pu
siausviros. Melancholikai 
giliai išgyvena smulkias 
nesėkmes, visur mato tik 
b logumus, ieško"te isybės' ’ 
nepasitiki savimi, dažnai 
būna blogos nuotaikos.

Kiekvienas tempera
mentas turi gerų ir blogų 
pusių. Be to, reikia žinoti, 
kad nervinius tipus akad. 
I.Pavlovas nustatė,ekspe- 
ramentuodamas su gyvu
liais, daugiausia su šuni
mis. Su žmonėmis neretai 
būna truputį kitaip. Pa
vyzdžiui, melancholikai 
dažnai gyvenime gali būti 
vertingos asmenybės, jų ralumas, ideologija;3. in- 
jautrumas padeda būti ge
rais menininkais, muzi
kais,nors lakūnų, desanti
ninkų, kosmonautų profe
sijai jie netinkami.Tipin
gų temperamentų retai 
tepasitaiko, dažniausios 
į vairios pereinamos tem
peramentų formos.

Fiziologiniai ir psicho
loginiai nervinių tipų tyri
mai duoda daug naudos 
klinikinei psichologijai, 
psichiatrijai ir neuropa- 
tologijai.

Nerviniai tipai yra ben
dri žmonėms ir gyvūnams. 
Yra trys nerviniai grynai 
žmonių tipai: meninis pro
tinis ir bendrinis.

Meninio tipo žmonės 
jausmingesni, lakios fan
tazijos, linkę į meną. Juo- 
se vyrauja pirminė signa
linė nervų sistema.Meni
nė tipo buvo garsusis ra

šytojas L. Tolstojus, fizi
kas Faradėjus(nemėgo ab
strakcijų).

Protinio tipo žmonės 
yra aštrios logikos, jie 
turi stiprią abstrakcinio 
galvojimo savybę. Juose 
vyrauja antrinė signalinė 
nervų sistema. Protinio 
tipo buvo evoliucijos te
orijos kūrėjas Č .Darvinas, 
teorinės fizikos kūrėjas 
I* Niutonas.

Ryškių meninių ir pro
tinių tipų būna ne tiek 
daug, dažnesnis vidurinis 
tipas, kuriame harm on t* 
zuojasi meninės ir proti
nės savybės. Tokio ben
drinio tipo buvo garus is 
Gėtė.

CHARAKTERIS
Charakteris( graikiškas 

žodis "charakter" reiškia 
savybę, būdą, ženklą) yra 
žmogaus asmenybės pa
grindas, duodąs kryptį vi
sai psichikos veiklai, ne 
tik tam, kas daroma indi
vidualiomis 
tokiais būdo 
rie būdingi 
asmeniui.

Konkrečių asmenybės 
struktūrų labai daug, todėl 
ir sakoma, kad asmenybė 
nepakartojama.Išskiriami 
keturi asmenybės dinami
nės struktūros pagrindi
niai bruožai:l. biologinės 
savybės - temperamentas, 
įgymiai, potraukiai, in
stinktai; 2. socialinės sa
vybės-asmenybės kryptin
gumas , vertinamumas ,mo- 

savybėmis - 
bruožais, ku- 
tik atskiram

dividaulios įvairių psichi
nių procesų savybės; 4. 
patyrimas (žinios ir jų ko
kybė, įgūdžiai, sugebėji
mai, įpročiai).

Ne visos individualio- 

ILIUZIJA IR TIKROV

stos savybės sudaro cha
rakterio bruožus, bet vi
sos būdo ypatybės yra as
menybės savybės.Charak
terio bruožai gali būti 
pastovūs ir laikini, pa vyz
džiui, atsargumas, jautru
mas ,apatiškumas po ligos, 
dirglumas nuvargus. Cha
rakteris nėra atskirų as
menybės savybių suma, 
nes kai kurie charakterio 
bruožai būna pagrindiniai, 
pagal kuriuos ir charakte
rizuojamas žmogus.

Graikų gydytojas Teo- 
frastas(372-287 m.pr.m.e) 
savo rašte "Etiniai cha
rakteriai" aprašė 31 cha
rakterį: melagis, plepys, 
pagyrūnas ir 1.1. Prancū
zų rašytojas Labrlueras 
(1645-1696)aprašė 1120 to
kių charakter ių:K it i auto
riai skirstocharakterius į 
intelektualinius, valios, 
emocinius, arba jausmi
nius, ir valinguosius ir 1.1.

Lombrozo, Krečmeris 
ne tik temperamentą,\bet 
ir charakterį sieja su or
ganizmo konstitucija, san
dara.

TEMPERAMENTO IR 
CHARAKTERIO YDOS 
BEI LIGOS
Charakterio procesus 

organizuoja ne kažkokia 
antgamtinė jėga, o antrinė 
nervų signalinė (asmenybi
nė) sistema, kurią teturi 
žmonės. Bet vienas ner- 
vizmoprincipas,kuris pa
grįstas priežastingumo 
dėsniu,dar neišskiria visų 
temperamento ir cha
rakterio savybių, nes ne
apima visų sąveikos ir są
lygojimo procesų.Tempe- 
ramento ir charakterio 
išsivystymas, prisitaiky
mas ir paveldėjimas pa
grįstas evoliucijos dės
niu .Abu-ne rvizmo ir evo- 
liucijos-principai taip pat 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

dar neišaiškina visų tem
peramento ir charakterio 
problemų.Trečiasls prin
cipas-biologinės tvaikos 
(negentropijos) dėsnis, ku
riuo pagrįstas molekulinės 
biologijos ir psichologijos 
mokslas, aiškina tempe
ramento ir charakterio 
procesų informacinius ko
dus-psichologinė kiberne
tika.

Tie trys principai vie
nas iš kito ne iš vedam i,b et 
glaudžiai derindamiesi, 
sudaro gerą metodą psi
chologiniams procesams 
tyrinėti.

Su temperamentu susiję 
įvairūs mūsų pasąmonės 
procesai, įvairūs potrau
kiai, instinktai, a su cha
rakteriu - mūsų sąmonės, 
mūsų "aš" procesai, aukš
tieji jausmai,valia, išmin
tis, sąžinė - asmenybės 
branduolys.

Temperamento ir cha
rakterio ydomis ir ligo
mis daugiausia užsiimi
nėja klinikinė psichologija, 
psichiatrija. Mat, šias 
ydas dažnai sunku atskirti 
nuo ligų, neurozių, psicho
patijų, lengvų pstchozų iy 
pan. pavyzdžiui, girtuo
kliavimas vienų laikomas 
temperamento, kitų - cha
rakterio yra, o trečių - li
ga. Psichopatija vienų lai
koma temperamento ir 
charakterio yda (plūstan
tis sakoma: "Ei,tu, psicho
pate "), o kitų - liga, kuri 
gydoma psichoneurologi
nėse ligoninėse. Tas lie
čia ir neurozes, kurios 
dažnai neskiriamos nuo 
psichopatijų, lengvų psi - 
chozių, organinių ligų in
kubacinių periodų. Tokiais 
atvejais daug padeda aukš
čiau minėti principai: neu
rozėse veikia prisi^aiky-
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Išgirdus lėktuve,skren
dant iš Maskvos į Vilnių, 
lietuvišką hostesės balsą 
pranešant, kad ir lėktuvo 
kapitonas yra lietuvis,pa
sidarė kažkaip jaukiau 
ypatingai, kad ir visame 
lėktuve daugiausia i girdė
josi lietuviški balsai. Pa
siekus Lietuvos teritoriją 
pradėjau žiūrėti pro gana 
neaukštai skrendančio 
lėktuvo langą į tą žemę 
kurią prieš metų eilę pa
likau dar ko ne vaikas bū
damas ir dabar grįžtų jau 
suaugęs vyras. Vaizdai 

'♦ apačioje labai gražūs.
Labai daug tamsiai žaliuo
jančių miškų ir nemažai 
ežerų, ežerėlių. Po rudo
sios Australijos gamtos, 

* šis žaliuojantis vaizdas 
yra tiesiog imponuojantis. 
Po nepilnų dviejų valandų 
skridimo štai aš ir vėl
Lietuvos žemėje-sostinė
je Vilniuje. Dairausi šen, 
dairausi ten tačiau nevie
no pažįstamo veido,manau 
jų turėjo būti. Gavęs Intu- 
risto mašiną-, važiuoju į 
savo Neringos Viešbutį, 
pačiame miesto centre. Ir 

e ten nei vieno savo ir svar
biausiai, kad ir viešbuty 
manęs laukia tik rytojaus 
diena.Pasirodo įvyko klai
da ir Vilniuje turėjaubūti 
dieną vėliau, kaip jie man 
sako, matyt kažkas kažko
nesuprato.Nors jau ir apie
IO vai. vakaro pradedu
skambinti pažįstamiems
ir pagaliau sužinojau kur
yra mano šeima. Su savo 
jauna giminaite meno kri
tike atsidūriau pas kitus 
gimines kur yra mano se- 
iutė mama ir visi kiti gi- 
minės. Susitikimas įspū
dingas ir jaudinantis.Ypa
tingai kai savo mamą pa
mačiau pirmą kartą po 28
metų. Tai buvo momentas, 
kurio aš taip ilgai laukiau 
ir kuris man liks neišdil-

< domas visą mano gyve
nime..

Lietuvoje buvo pats vi
durvasaris. Daugumas 
žmonių tuo metu buvo pa
likę miestus ir išvažiavę 
į pajūrį ar kur kitur. Pats 
Vilnius yra labai gražus 

* miestas ir jame nesu 
anksčiau buvę s.Visos gat
vės puošiasi dideliais me
džiais ir tas visos aplin
kumos žalumas yra tie
siog akį veriantis.Bebū
nant Vilniuje teko aplan
kyti eilę meno galerijų ir

AUST A L I J 0 S LIETUVI S

VILNIUJE 
išvaikščioti pradėtą pa
mažu restoruojamą Vii - 
niaus senamiestį,kur gat
vės dar yra grįstos seno
viškais šlifotais akmeni
mis,kur kiekvienas namas, 
bažnyčia ar kitas istori
nis pastatas, kvepia seno
ve primenančių mūsų gilią 
istorinę praeitį. Aušros 
Vartai ir ten esanti baž
nyčia dabar yra remon
tuojama. Teko lankyti eilę 
gatvių ir kvartalų, kurie 
yra restauiuojami ir pada
romi tokiais kokie jie bu
vo senovėje. Senamiestyje 
yra naujai iš senoviškų 
namų atstatytas origina
lus restoranas " Lokys”, 
kurio vidaus dekoracijos, 
paskiri kambariai- menės 
yra labai senoviškai ori
ginalios ir vilniečių 
mėgstamos.

Ypatingai mano dėmesį 
atkreipė naujai pastatytas 
sporto stadijonas ir jame, 
esantis naujas krepšiniui 
ir kitiems salės žaidi- 
mamas uždaras stadijo

AUSTRALUOS
delegatai apie
JAUNIMO KONGRESU .
Buvo pilna Lietuvių Na

mų salė, išgirsti Adelaides 
jaunimo kongreso atstovų 
ataskaitinio pranešimo.

Į pirmą ugnį išėjo A. 
Bernaitis .Jis pranešė apie 
Kongreso atidarymą, jo 
reikšme jaunimo ateičiai 
išeivijoje.

R. Kubiliutė nupasakojo 
Kongreso eigą Kent uni
versitete. Ten simpoziu
mų kambariai buvo pava
dinti Kazlausko, Kalantos, 
Plateraitės, Daumanto, > 
Kudirkos ir Čiurlionio 
vardais. Buvo malonu ir 
naudinga diskutuoti su ki
tų kraštų jaunimo atsto
vais. Tarp daugybės temų 
buvo svarstoma: - Ar yra 
galimybė vykti okupuoton 
Lietuvon pagilinti lietuvių 
kalbą ir pažinti iš arčiau 
lietuviškos kultūros raidą.

R. Bielskytė savo pra
nešime kalbėjo apie nepa
mirštama Romuvos Stovy
klą puikiame K anados miš
ke prie ežero. Ten buvo 
tobulintas! lietuvių kalbo
je, klausant paskaitų apie 
lietuvių laba i gausią tauto
saką ir papročius. Vi
siems stiprų įspūdį pali
ko Baltijos kvintetas.Visi 
jauni vyrai nesenai atvy

nas - salė. Jau neskaitant 
labai modernios istorinės 
formos, pats vidus yra 
pritaikintas be sporto žai
dynių ir koncertams.Kaip 
tik tuo metu sportininkams 
atsotogaujant, vidus buvo 
paruoštas kažkokiam kon
certui. Krepšinio automa
tinė lenta kontroliuojama 
elektroninių būdu yra vie
nintelė visoje Sov.Sąjun
goje ir joje yra rodoma 
viso žaidimo pačios smul
kiausios detalės. Sėdimos 
vietos kurių yra 8000 yra 
minkštos, kas retai pasi
taiko ir Vakarų stadio
nuose. Mačius eilę sporto 
stadionų Australijoje,Eu
ropoje, Singapūre ir Mas
kvoje, aš neapsiriksiu pa
sakydamas, kad šis lietu
vių sukonstruktuotas sta
dijonas yra labai puikus 
ir man padarė labai gerą 
įspūdį.

Labai gražų įspūdį pa
dare Vilniaus pilis ir ją 
supantys gražūs vaizdai.

ANTANAS LAUKAITIS 

kę iš Okupuotos Lietuvos 
į Vakarų Vokietiją. Jie 
puikiai kalba lietuviškai 
o jau dainuoja tiesiog pa
sakiškai. Stovyklos gyve
nimas reiškėsi labai sti- 
priai”Romuvos Uodai”lai- 
kraščio redaktorė buvo 
J.Reisgyte .Stovykla pada
rė tikrai neišdildomą 
įspūdį.

A.Reivytis padarė 
krepšinio rungtynių ap
žvalgą. Klimatinių sąlygų 
pasikeitimas visiems Au
stralijos sportininkams 
turėjo labai neigiamos 
įtakos. Visi stengėmės 
kiek galėjome. Amerikie
čiai buvo už mus prane- 
šesni ir ūgiu ir žaidimo 
technika. Pralaimėjome 
garbingai.

Pabaigoje V. Baltutis 
rinko paklausimus juos 
aiškiau suformuodamas, 
nes beveik visiems Kon
greso atstovams,iš anksto 
nepasiruoštose diskusijo
se pritrūksta lietuviškų 
žodžių.

Po įdomaus visų atsto
vų pranešimo .V isi klausė: 
Kodėl sekantis Kongresas 
numatomas ruošti Brazi
lijoje? Jis iš visų pasaulio 
kraštų, išskiriant Ameri
ka, bsu brangiai pasiekia
mas. Ar Brazilijos lietu-

Pilies skersgatvis Vilniuje, 
raižinys.
viai pajėgs sukelti lėšų 
Kongreso pravedimui ir jo 
išlaikymui? Kodėl nesu- 
ruošti sekantį Kongresą 
Vokietijojąsavo nu ©savuo
se namuose Vasario 1? 
gimnazijoje? Čia ir oku
puotos Lietuvos jaunimui 
būtų daug lengviau už
klysti.

VI. Dumčius.

PAVOJINGAI
UŽTERŠTI VANDNEYS

Vienas didžiausių pavo
jų, • kuris šiuo metu iškilo 
žmonijai civilizuotame pa
saulyje, yra aplinkos terši
mas. Kažkada buvo mano
ma, kad jūros ateityje ga
lėsią išmaitinti milijardus 
žmonių, tačiau šiandien gir
dime vis garsiau kalbant, 
jog, nesumažini s jūrų ter
šimo, jos greitai tapsien- 
čios negyvais, nuodingais 
vandens telkiniais.

Vokiečių mokslininkas R. 
H. Ulrich as paskelbė duo
menis apie Šiaurės ir Bal
tijos jūrų užteršime^ Pasi- 
rodo,_kad pramonės at lieko 

NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR iŠ KANADOS 
GYVENIMO, KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
SĖJĘ MAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU, EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA^TEI- 

SINIU PATARIMU SKYRIŲ.
Metinė prenumerata tik $7.00

636 EAST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 02127

Dail. J. Kuzminskio linoleumo

mis Šiaurės jūra daug la
biau užteršta nei B akija 
Šiaurės jūroje labiausiai 
užterštos Belgijos, Angli
jos, Olandijos ir Vokietijos 
pakrantės ir ypač prie ^El
bės ir Vezero upių žiočių. 
Baltijos jūroje labiausiai 
užteršti Švedijos ir Suomi
jos pakraščiai.

Prancūzijos mokslininkų 
nuomone, didžiausią pavojų 
jūroms kelia jų teršimas hi- 
drokarbonatais, įvykstant 
tanklaivių katastrofoms. 
Užteršiamos pakrantės, ir 
d-1 to žūsta daug paukščių, 
o kai kurie hidrokarbonatai 
turi pražūtingo poveikio jū
rų aplinkos biologinei būse
nai, pažeidžiama bendra 
ekologinė grandinė. Kova 
su jūrų teršimu įgavo tarp
tautinės reikšmės, kai 1954 
metais Londone buvo rati
fikuota konvencija, kuri įpa
reigojo valstybes vykdyti 
nutarimus, draudžiančius 
išpilti naftos produktus ir 
plaunamąsias medžiagas pa
krantės zoioje ir uostuose. 
Tačiau praktiškai ne visi 
konvencijos reikalavimai 
vykdomi.
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ATVYKO IŠ LIETUVOS

su sūnum Vytuku.

st Catharines

B. Spudulienė

Šį rudenį į Montreal 
pas tėvus atvyko iš Lietu
vos Bronislava Spudulienė 
37 m. amžiaus su sūnum 
penkiolikmečiu Vytuku . 
Spudulienė technologijos 
inžinierė ir ten Lietuvoje 
dirbo toje srityje o sūnus 
lankęs mokyklą. Jųjų iš
kvietimu rūpinosi B. Spu- 
dulienės tėvai Izidorius ir 
Pranciška Goriai išMon- 
trealio.

atsakymą iš užsienių reik, 
min. M. Sharp, kad jis sa
vo intervencija kreipęsis į 
Maskvą ir jų duktė netru
kus turinti atvykti.

Tai retas, o gal ir pir
mas atvejis, kad tokio am-
žiaus žmonės iš Lietuvos 
buvo išleisti. Tėvai Goriai 
labai dėkingi Kanados val
džiai už pastangas paveikti tesėjo, 
Sovietų valdžią, kuri išlei 
do iš Lietuvos jų mylimą

Kalėdų eglutė šiais me
tais bus gruodžio mėn. 
17 d., 72 m. 4 vi. popiet 
Vienolyno patalpose 75 
Rolls avė. Atvažiuos iš 
Lietuvos kalėdų senelis 
kuris atveš vaikučiams 
dovanėlių .Programėlė iš
pildys tautinių šokių ir 
mokyklinio amžiaus vai
kučiai, vadovaujami Stasės 
Zubrickienės.

Kalėdų senelis visus 
kviečia, ir laiku žada iš 
Lietuvos su dovanomis 
atvažiuoti.

VASARIO 16 - stos 
MINĖJIMAS

įvyks vasario mėn. 17 d., 
J73-čiais metais.Salė yra
Slovakų, Page ir Welland 
kampa s. Tikimės kad pro
grama visiems patiks,nes 
b-nes valdyba tariasi su 
tais kurie dar St. Catha
rines nėra buvę.

STAMBI AUKA .Rengiant 
joninės birželio 24 d., 73 
metais,skautų rėmėjų ko r 
mitetui susidarė nuostolis, 
ir vienas asmuo priėjo 
prie rengėjų, ir pareiškė, 
jeigu būtų nuostolis aš pa
dengsiu, ir savo žodi iš- 

jo pavardė Juozas
Paukštys ,ku r is jau nepir- 
mą kartą tautiniams rei-

ilgiausių metų .Raštu svei
kino duktė ir žentas Pret- 
kai iš Los Angeles Cal., 
S.L.A. Prezidentas P. 
Dargis iš Pitsburgho Pa. 
Taipat gavo brangių ir ver
tingų dovanų. K. Jonušas 
išvažiavo pailsėti, o gal
būt ir visai apsigyventi 
lietuvių šeimoje prie Til- 
senburgo, Ont.

Dalyvis.

montreal
• AUŠROS VARTŲ parap. 
choras nutarė rengti šau
nų Naujųjų Metų Sutikimą. 
Numatoma duoti nemoka
mai šampaną ir skani 18 
patiekalų šalta vakarienė- 
/ švediškas stalas/

Ukrainiečių orkestras 
jau pasamdytas. Bilieto 
kaina $6.00 asmeniui, 
kuriuos galima bus re
zervuoti pas choristus,nes 
prie įėjimo bilietai nebus 
pardavinėjami.

Mums lietuviams reikš
mingas yra šių tautiečių 
atvykimas, nes tai minis - 
terio pirm. P.E. Trudeau 
vizito į Maskvą vienų pa
sekmių žymės. Jam vyks
tant į Maskvą B . Spudulie- 
nės tėvai Goriai kreipėsi 
į min. pirm. Trudeau įteik 
darni per jį A. Kosyginui 
prašymą, kad būtų išleis 
ti. jų duktė ir jos sūnus iš 
Lietuvos atvykti į Kanadą. 
Vėliau, kai Trudeau sugrį
žo į Oktavą, patikino tė
vus neabejojančiu dukters 
atvykimu. Bet nors taip 
greitai viskas nesivystė ir 
nekantraudami tėvai dar

kalams aukoja, ir ši karta 
išlygino nuostoli arti $1OO. 

iš Lietu- Už jo tautinių reikalų su-

dukterį su sūnum. Ypatin
gai jaučiasi laimingu tėvas, 
nes išvykdamas 
vos dukterį palikęs buvo
voskelerių metų amžiaus. 
Motina dukterį užauginusi 
ir į mokslą išleidusi, tik 
prieš du metus atvyko pas 
savo vyrą į Montrealį.

Izidorius Gorys Montre 
alyje gyvena nuo pat atvy
kimo iš DP stovyklų Vokie 
tijoje ir. montrealiečiams
pažįstamas kaip ramaus ir 
nuoširdaus būdo lietuvis , 
jis pakankamai jautrus 
visokiems lietuviškiems 
reikalams.

kartą kreipėsi į Trudeau.
Tuomet Goriai laišku gavo

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

830 Main St. East, tel. 544-7125
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
Šeštadieniais

Liepos ir rugpjūčio menesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius šešta
dieniais “TALKA* uždaryta.

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 —- 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Mokame už:
depozitus
šėrus ir sutaupąs_______ 6^ %
už vienų metų terminuotus 
indėlius..... ...... ,................. 7 %
ir virš $10.0000 3 metams 7% % 
Duodame:
asmenines paskolas iš___ 10%
nekiln. turto paskolas iŠ 8% %

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3.300.000.

14 psl.

pratimą skautų rėmėjų 
komitetas reiškia nuošir
džią padėka. A čių.
GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ. A.
J. Ališauskai aplankė Ba
hamos salas, ir Florida, 
laimingai grįžo į namus. 
A. Lukas išvažiavo auto
mobiliu į Floridą, ir žada 
grįžti baldž-pabaigoj.

GARBINGA SUKAKTIS
Šių metų lapkričio 4 d. 

susirinko Polgrimų bute, 
gimines, draugai, ir geri 
prieteliai,kurių tarpe sū
nus su žmona iš Čikagos
pasveikinti jo 7O-ties me
tų gimtadienio proga,
Kostą Jonušav. Kadangi jis 
priklauso įvairiom lietu
viškom organizacijom, tai 
visi ir sveikino. B-nes 
vardu, yice-pirm.A. Ali
šauskienė,Ramuvėnų var
du, J j\londeris,Šaulių var
du A.Šetikas,S.L.A.- P. 
Polgrimas. Beto dar pa
vieniai sveikino St .Ulbinas 
iš Niagara FallsOnt.,p. 
V.Alonderienė,S.Kukta, ir 
kun.Juvanalis Liauba.Visi 
linkėjo K. Jonušui daug 
laimės,geros sveikatos,ir

TEMPERAMENTAS

CHARAKTERIS
( Atkelta iš 12 p si. )

mo dėsnis, o psichopatija 
yra pastovesnis tempera
mento ir charakterio de
fektas, yda po persirgtos 
ligos.

TEMPERAMENTO IR 
CHARAKTERIO 
AUKLĖJIMAS v
Šiuo klausimu užsiima 

pedagogika,ypač gydomoji 
pedagogika, psichinė hi
giena,profilaktinė medici
na.

Temperaments ir cha
rakterį galima auklėti. 
Esama nuomonės, kad au
klėti tegalima charakterį,

o temperamentas esąs 
įgimtas, paveldėtas, reiš
kinys,todėl jo pakeisti ne
galima. Tat netiesa. Nors 
temperamentas yra susi
jęs su instinktais, yra pa
veldimas, bet jį keisti 
įmanoma.

Žmogus savo instinktus 
gali reguliuoti. G ai ima no
rima linkime perauklėti 
mitybos, veisimos!, savi
gynos ir kitokius instink
tus. Pavyzdžiui, alkoho
lizmas yra mitybos in
stinkto iškrypimas, kada 
trokštama nuodo - alkoho
lio. Apskaičiuojama, kad 
20-30% psichinių ligų kyla 
dėl pasinuodijimo alkoho
liu, o kur dar kitos Tigos. 
Prie mitybos instinkto iš
krypimo tenka priskirti 
įvairiais narkomanijas, 
nikotinizmą, įpratimą il
gai vartoti kuriuos nors 
vaistus (nuo galvos skaus
mo, nemigos ir 1.1.). Prie 
veisimosi instinkto iškry
pimo tenka priskirti pe- 
derastiją, homoseksualiz
mą,fetišizmą ir 1.1. Tokie 
nenormalumai gydomi 
įvairiais būdais, dažnai 
psichoterapija, gydomąja 
pedagogika ir 1.1.

Ž mogaus charakteris 
pradeda formuotis jau nuo 
vaikystės,kai žmogus pra
deda kalbėti. Pedagogikos 
mokslas įrodinėja, kad 
žmogaus charakterio ba
zė susiformuoja iki 6 m. 
amžiaus. Taigi vaikų au
klėjimas turi būti gerai 
žinomas visiems tėvams. 
Vaikai nusižiūri į tėvus, 
kaimynus ir. visus aplin
kinius. Visi mes esame 
kitų auklėtojai ir kartu 
auklėtiniai.K iekvienas tu
rime jausti atsakomybę 
prieš kitus už blogą įtaką.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA 
5’/2% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
6!Zj% už 1 m. term. dep. 
63/i% už 2 m. term. dep. 
7% už 3 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius

Kapitalas virš penkių milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000. Nemokamas č e k i u patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį Ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2 • 8 7 2 3 • Toronto 3, Ontario.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



DLK VYTAUTO KLUBAS RENGIA

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIU
gruodžio 31 d. 8 vai. 30 m i n. v ak aro, didžiojoje klubo salėje 

2861 2161 St. Catherine East, Montreal, P. Q.
— ® —

Bus karsta vakariene su gėrimais, šokiai prie gero orkestro ir ižangos prizai.

Prašome visus atvykti ir atsivesti savo draugus bei pažįstamus, 
kad drauge linksmai sutiktume Naujuosius Metus/

Bilietus prašome Įsigyti iš anksto pas valdybos narius.
Del informacijų skambinkite J. Skučui 722-6152 arba K. Martinėnui - 767-7319..

GRANDINĖLĖS 
VIEŠNAGĖ

Uja. Betgi, jis labai tinka 
ir šių dienų jaunimui,kada 
tėvai pasišalina iš namų 
bent vienai dienai. Jie irgi 
įvairių išdaigų pridaro

Cleveland© Taut, šokitjkiek jiems laikas leidžia, 
grupės’’Grandinėlė” pas i- Po šio vaizdelio šokė- 
rodymas Hamiltono lietu-jams buvo duota 15 minu-

* vių scenoje lapkričio I9čių laiko atsikvėpti, 
sekmadienį,susilaukėypa- 2-je dalyje pašoko 8 
tingo dėmėsio. Koncertotaut. šokius, kuriuose do- 
pradžia skelbta 3 vai. po minavo vestuvių papročių 
pietų, bet jau l vai. salėn epizodai ir pabaigai dide- 
pradėjo rinktis pirmiejiliu būriu pašoko Suktinį, 
svečiai ieškodami vietų kuris šalia scenos dar ir 
galimai arčiau scenos, šiandiena tebešokamas. 
Koncerto rengėjai - mer- Iš viso koncerto išsi~ 
gaičių choro ’’Aidas” tėvų skyrė vest.papročių šokis 
Komitetas, o ypač jo va- vardu: Šakalinis. Čia sce- 
dovas J. Pleinys, įvairių noje radosi būrelis vyrų

< rizikingų renginių inicia- su ilgomis lazdomis ir 
torius ir sunkiausios jų pasirengusių nubausti 
naštos nešėjas, neramiai piršlį-melagį.Ir vargšas 
dairėsi durų link. Bet dar piršlelis būtų galą gavęs, 
po valandėlės jo akys nu- jei ne moterys,atvykusios
švito, kai žmonių minios 
skubėjo salėn, suvažiavu
sios iš tolimesnių ir arti- 
mesnių Hamiltono apylin
kių.Taip,kad Mohawk Col
lege salė H šimtų talpos, 
trumpu laiku prisipildė 
sklidinai,, kaip vandens 
stiklinė. Keliolika vietų 
buvo pačiame balkone. Ap
valiai skaičiuojant, imki- 
me vieną tūkstantuką sve
čiui. Tai yra pirmas ir, gal 
paskutinis toks didelis 
žmonių antplūdis Ha
miltone.

Koncertas pradėtas 
choro’’Aidas’htliktagies- 

< me O, Canada. Scenos už
dangai pakilus, pirmosios 
kregždės atlėkė būrelis 
šokėjų. ” Kepurinė”. Kas 
reiškė pasisveikinimą. 
Toliau sekė Aukštaičių 
Kadrilis, gracingoji Blez
dingėlė ir kiti. Šioje pro- 
gramos dalyje, Ansamblio 
dalyviai pašoko 7 skirtin
gus šokius, užbaigdami 
choreografiniu vaizdeliu, 
pagal liaudies dainelės siu
žetą: Duktė viena namie 
liko. Čia vaizduojamas se
nų laikų jaunimo nuotaikos, 
tėvams išvažiavus į vėsė

jo gelbėti.
Grandinėlės šokėjai šo

kius atliko labai gerai pa
siruošę lengva i, sutartina i 
su siela ir širdimi.

Kurie šokiai publikai 
daugiausiai patiko, sunku 
būtų pasakyti. Juk kiekvie
nas individas turi savo 
atskirą skonį .Šiaip ar taip, 
atrodo, žiūrovai buvo pa
tenkinti, šoke jų priėmimas 
buvo šiltas ir pel nytas .Tai 
liudija gausūs plojimai.

Šis Ansamblis skiriasi 
iš kitų plačių nematytų 
šokių sąrašu, modernumu 
(kostiumai) ir vaidyba.Pa
galiau turi savo instru
mentalistų kapela.

Baigiant, negalima ne
paminėti puikaus susi
tvarkymo pačioje scenoje: 
kiekvienam šokiui scenos 
uždanga nebuvo tampoma. 
Naujam šokiui šokėjai be 
delsimo ir mikliai rasda
vosi scenoje.

Pora valandėlių su 
’’Grandinėlė” prabėgo 
greitai ir nejučiomis.Va
dovams L. ir A. Sagiams 
įteiktas gėlių puokštę.

Labai geras rengėjų su
manymas išleisti progra

1972. XII. 6

Arte j onč i ų, K ai ėdu švenčių proga siūlome tris specialiai parinktus 
siuntinius iš tokiu dalykų, kurie labiausiai yra reikalingi Lietuvoje 

ir bus tikrai naudingi Jūsų giminėms.

mas su šokių paaiškini
mais. Jos buvo lietuvių ir 
anglų kalbomis. Kiek da
lyvių buvo iš angliškai 
kalbančios visuomenės- 
sunku pasakyti. Z p.

MIŠRUS KALĖDINIS 197 2.

Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališkas vy
riškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, v ilnonė angį i Ška. vyri š - 
kai eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga sijonui, 3 jardai specialios 
storos crimplene medžiagos moteriškai eilutei, puikus vyriški nailo- 
no marškiniai arba bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių, 20 ang
liškų geriausios rūšies cigarečių — $ 1 25.00.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1 9 7 2.
K omplektas moterišku nailoninių apatinių (arba vilnonių ), Salėta ) 
arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios crimplene me
džiagos moteriškai eilutei, gražus moteriškas megztukas, 3 jėrdai 
apsiaustui puikios vilnonės medžiagos, crimplene medžiaga sukne
lei - $ 1 1 5.00

MAISTO SIUNTINYS 197 2.
}/2 sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv . ger i au siu bal tu m i Itu, 2 sv. ry
žių, s v. kvepi ančių pipirų, % s v. I apel i ų, ’z2 sv. ger i au šio š'okol a- 
do, 1 dež. nescafe, l’/2 sv. razinkų, l’/2 sv.d žiovintų mai Šytų v ai siu* 
1 sv. Šokoladiniu saldainiu — $3 5.00

Aktyvus kalgariečių gy<~ 
venimas eina gražiai.Nors 
ir turi nesėkmių- intrigų^ 
bet viską nugali geras su
sikausimas. Šaunūs šei
myniniai pokyliai, ir Ben
druomenės,įvairūs paren
gimai bei minėjimas pa - 
įvairina Vakarų Kanados 
lietuvių kasdienybę. Kal- 
garis vyrauja tarp kitų 
provincijų ir miestų. Gal 
kituose miestuose, lietu
viai susiskaldę. Žmonės 
visi lygūs .Turtingesnis ar 
biednesnis, ar mokytesnis. 
Čia viekia, K. L. Draugija, 
ir K. L. Bendruomenė,Bet 
visi, ranka - rankon. Kar
tais pasitaiko, nuomonių 
susikryževimai, bet greit 
išsilygina pokylio metu. 
Kai buvo atvykęs kun.Kul- 
bis, gėrėjos kalgariečių 
darnumu. Jis net pasakė, 
kad norėtų matyt ir kitas 
vakarų Kanados 1 ietuvių 
kolonijas tokias veiklias. 
Kalgario Bendruomenė 
pamažu auga,pasitaiko mi
rimų, bet dar daugiau gi
mimų ir naujai atvykusių, 
kurie randa darbus ir 
gražiai bei pavyzdingai 
įsikuria.

Vikt. Matutis.

SUVARŽYMAS 
IŠVAŽIUOJANTIEMS Į 
AMERIKĄ
Į važiuojantiems sve

timšaliams į Ameriką bus 
re ikalau jamoš vyz os.
Išimtys tik Kanadai ir 
Meksikai.

Vyžos įvedamos saugu
mo sumetimais, kad ne
įvažiuotų teroristai pakol 
New Yorke vyksta Jungti
nių Tautų posėdžiai.

T aip pat įdedame į. Šiuos ar kitus Jūsų, rūbų užsakymus šiuos da
lykus, kurie yra labai naudingi ir v ertingi Lietuvoje: - Dirbtinio 
mink kailio paltui viršus $40,00, nailoninio kailio paltui viršus 
$ 25,00, v yriški arba moteriški nertiniai $ 15.00, v ilnonės skare
lės $5.00, nailono lietpalčiai $ 12.00, nailono marškiniai $9.00, 

vilnonės arba nailono kojinės $2.50.

Priimame užsakymus auto mašinų, motociklu, dviračių, telev i- 

zijos aparatu, šaldytuv ų ir t. t.
K iekvicno siuntinio pristatymas yra garantuotas.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01 739 8734.

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaikc 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J lEį var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED, BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba1 
J. I. B. Laboratory 1437 SO: 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

RADIO 1410 MONTREAL

LIETUVIŠKA RADIJO 
PROGRAMA

KIEKVIENA TREČIADIENI, 11 VAL. VAK.
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stankevičius, 1053 Albane) Cr., Duvernay, P. Q. TEL. 669-8834

Mile Woodwork Co,
K. KIAUŠAS ir J. ŠlAUČlULIS

Daromos įvairios durys, langai, virtuvės kabinetai ir kiti 

ivairOs medžio dirbiniai, i >

547 Lafleur Ave., LA SALLE 650, P.Q. TEL. 366-3884.

B EI LA ZZ114 AMY InL 
(VAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA: 
Durys, langų rėmai. Izoliacija. Ten-Test.
Masonite, statybinis popieris, cementas, 
B. P. išdirbiniai ir visa kt.

7682, BOUL. CHAMPLAIN LASALLE 366-6941

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVE., LaSALLE

***

TEL. 366-7281 
*************** I

• Atliekami mechaniniai darbai

• išores taisymas ir dažymas

• Dunlop padangos ir baterijos
(Lietuviams nuolaida)

Savininkai: y. Šulinskas 389-057 J ir J. Z avy s 365-3252

- 15psl.



montreal
VLIKO PIRMININKU 
LIKO DR. J.K.
VALIŪNAS
Vilko seimas posėdžia

vęs Clevelande be jo į 
VLBKo valdyba išrinko dar 
šiuos asmenis: J. Audėnas, 
S. Dzikas, V.Radztvanas , 
A. Razgaitis, A.Vakselis 
Įr J.Valaitis.

•AMERIKOS lietuvių stu
dentų suvažiavimas įvyko 
Clevelande lapkričio 22- 
25 dienomis .Buvo išrinkta 
nauja valdyba tokioje su
dėtyje: V. Zagorskas, M. 
Idzelytė, G. Tauras, R. 
Aukštuolis.

•ALGIMANTO MACKAUS 
mirusio Chicagoje, poezi
jos knyga išleista Vilniu- 
je.Tomas sudaro 1*8 pus
lapius. ' Įvadą tremties 
poetoknygai parašė poetas 
A Baltakis.

GRAŽUS LIETUVOS
KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS
Savanorlų-kūrėjų Mon

treal!© skyriaus sutelkto
mis jėgomis su Ramovė- 
nais lapkričio 25 d. su
rengė Lietuvos kariuome
nės 54 m. atkūrimo minė
jimą.

Neperdaugiausia esant 
publikos A. V. salėje, sa
vanoris - kūrėjas 2 Vyčio 
Kryžiaus, apdovanotas 
Ant. Šukys Iš St.Catha
rines ska ttė paska ita .A. V. 
choro oktetas su sol. A. 
Kebliu atliko tam vakarui 
skirtą meninę dalį.Po vi
so to susirinkusieji pa
vaišinti

PAGALBA 
NEPRIKLAUSOMAI 
LIETUVAI

fakalbinkit užsisakyti 
N Lyo artimuosius, arba, paga
liau, padov anokit garam bičiu
liui nors pusmetine NL prenu- 
ta.

♦

Pinigus siuskit ;su Šiuo ku
ponu:

Vardas pavardė........... ..

Adresas:/ gatvė ir Nr./.. . . . 
z

City .................

Vaisi, • prov. ..........

Pinigus siunčia: / pavardė ir

adresas / . . . ;..............   . . .
t

• • • • • • • f • f • • e • « • • • • • 

•DR. KAZYS BOBELIS, 
atstovaudamas, Amerikos 
Lietuvių Tarybą dalyvavo 
š.m. lapkričio mėn. 25d. 
šeštadienį, lenkų, vengrų 
federacijos specialiame 
pirmininkų susirinkime 
Chicagoje kuriame buvo 
diskutuota ir svarstoma 
ateinanti Europos Saugu
mo Konferencija ir kokią 
akciją būtų tinkamiausia 
imtis rytų ir centrinės 
Europos ir Baltijos kraštų 
valstybėms.

Šv. Onos Draugijos, Šv. 
Kazimiero parapijos susi
rinkimas įvyks 17 d.druo- 
džio 1972 m. Prašome vi
sų narių gausiai dalyvauti. 
Turėjo anksčiau būti šis 
susirinkimas, dabar per
keltas . iš 10 d. gruodžio 
neštą dieną įvyks metinis 
Šv. Kazimiero parapijos 
susirinkimas.

Valdyba.
• Vilniuje surengta Dailės 
instituto studentų kūrybos 
paroda .Joje eksponuojami 
Lietuvos kaimo vaizdai, 
portretai, kompozicijos- 
būsimųjų dailininkų vasa
ros praktikos kūrybinis 
derlius, o taip pat darbai, 
studentų sukurti beviešint 
Lenkijoje ir Bulgarijoje.
• Zigmas Barysas kaip ir 
kiekvieną žiemą išvyko į 
Floridą.

REIKAINGA OPERATORIŲ: 
CANVAS EQUIPMENT LTD. 
- siuvyklai reikalingi siuva
moms mašinoms operatoriai.
Geras atlyginimas ir geros 
darbo sąlygos. K r e i p t i s:

300 St. Sacrament Street, 
Room 111. Tel. 849-6152.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Heg'd.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 35th Avenue, Montreal 409

TEL. 727-3120 Namų 376-3781
Albertas NORK Ę LIONAS., B.A. C.S.C., LB.

A g e n_t_ū_r_ą__Y_ ® _LJS_!JUL2._

Komercinio, privataus turto, automdbilitį, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

PETRAS A D A M O N I S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ft D AMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

PARDUODAMI 
APARTAMENTAI

Chambord gatvėje modernūs 
apartamentai, 26 butai iŠ- 
nuomuoti. Metinės pajamos 
$31,180.00. Pastatas sta
tytas prieš 10 metu ir visi 
jo [rengimai labai geroje 
kondicijoje. Norint apžiūrė
ti skambinkite savininkui J. 
Berke 931-7571.

REŽISIERIAUS J.
JURAŠO LIKIMAS
Jau buvo spaudoje žinių 

apie tai, kad J. Jurašas 
pasidarė oficialiems kul
tūros ministerijos Vilniu
je sluoksniams nepatiki
mas .Anksčiau jis buvo iš
kilęs ir net buvo gavęs 
pakvietimą į Maskvą, kur 
turėjo pastatyti Šekspiro 
veikalą. Bet statydamas 
J. Gjušo ’’Barbora Radvi
laitę” jis suklupo. Kai ku
rių laikraščių teigimu 
Kultūros ministerija bu
vusi Jurašo pastatymu, 
nepatenkinta ir reikala
vus i daugelio pataisų.Ypa- 
tingai politrukai buvę su
erzinti tuo, kad finalinėje 
scenoje turėjo 'nusitiesti 
Barboros Radvilaitės pa
veikslas. O tasai paveiks
las kaip tik primena Auš
ros Vartų altoriuje esantį 
garbinamąjį Madonos pa
veikslą. Nors žinoma,kad 
tasai paveikslas yra tik
ras Barboros Radvilaitės 
portretas, bet ši aplinky
bė kultūros ministerijos 
politrukams buvusi visai 
nepriimtina. Priverstinų 
pataisymų eigoje šis pa
veikslas iš finalinės sce
nos dingęs. Įvykę ir kito
kie pakeitimai visame re-

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

EKSKURSUOS Į LIETUVĄ 
1973 METAIS

PRADEDANT NUO $59500
Išvykimo datos:

Lankoma Maskva, Vilnius, 
Druskininkai, Trakai ir 
Kaunas.

PUIKUS SUSIJUNGIMAS SU MONTREALIU iŠ VISU

DIDŽIŲJŲ KANADOS IR USA MIESTU. 
l A

REGISTRUOKITĖS DABAR!

Jau pramotomas vietų ribotumas !

Parūpiname dokumentus JŪSŲ GIMINĖMS 
"išsikviesti iš Lietuvos. Siunčiame siuntinius 
ir automobilius į Lietuva.
Rašykite analų.kalba:

ADRIA TRAVEL SERVICE
4189 ST. LAWRENCE BLVD.

MONTREAL 131. QUE. - CANADA

TEL.: 844-5292 844-5fifi2

žisieriaus Jurašo pasta
tyme. Pasipiktinęs Jura
šas, sakoma, parašė Kul
tūros ministerial griežtą 
laišką. Ministerija jį tada 
visai pašalino iš Vilniaus 
teatro.

FLORIDA KVIEČIA
Ir vėl baltas Floridos smėlis, okeano bangos ir palmės 
kviečia Jus praleisti atostogas lietuviškoj atmosferoj -

NORWYN APTS.,
• 1 26 Ocecn Dr.,

MIAMI BEACH, Fla. 33139 USA.

e Norintieji praleisti atostogas erdvesnėse patalpose 
suplaukime baseinu kviečiami i 9024 Collins Avė.

Del informacijos nuomavimo reikalais rašykite:

1350 Lenox Ave., 
Miami Beach, Fla. 33139 USA. 
Telefonas vakarais 672-4903.

ontrealio Lietuviu Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE.

Telefonas: 766 5827

7

MOKATJŽ:
Einamąsias s-tas 5.0%
Taupomąsias s-tos ......... 6.0%
Term. ind. 1 metams__ 16.5%
Term. ind. 2 metams ...... __  7.0%
Term. ind. 3 metams.......... ,',‘7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
da iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

K o o p e r a t y v i n i namų^ ir kito turto apdrauda 

Kreiptis: Gil Constantini C.I.B., Quebec Credit Union League.: 
17 Ronald Drive, Montreal West 263, Tel. 487-5820. __

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

gegužės 17, 3 1, 
birželio 14, 21, 28, 
liepos 5,12, 19, 26, 
rugpiūčio 2,9, 16, 
rugsėjo 6, 13, 
spalio 4 dienomis.

•VYSK„ANTANAS BARA- 
NAUSKAS "Anykščių ši- 

lėlio n autorius mirė 1902 
metais lapkričio 2? d.Tad 
dabar kaip tik sukanka 70 
metų nuo jo mirties.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ___ ____________ 8.5%
Nekiln. turto ...... ... ..... _.8.5%
Čekių kredito ................... ...... 9.0%
Investacines____ nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.
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