
NEPRIKLAUSOMA

7722 George Street, LaSalle 690, Canada • Tel. (514) 366-6220

LITHUANIE INDEPENDANTE *” INDEPENDENT LITHUANIA

Montrealis • 1973. a. 3 * Nr. 40(2066)

SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

PREMJERO TRUDEAU 
VIZITAS

Artėjant Premjero Tru
deau vizitui į Raudonąją 
Kiniją, spaudoje pasirodo 
daugiau detalių apie tai. 
P. Trudeau su savo žmo
na Margaret išbus Kini
joje savaitę laiko nuo spa
lio 19 iki spalio 26 d. Vi - 
zito metu matysis su Ki
nijos diktatoriumi Mao, 
Chou En-Lat ir kitais 
aukštais kiniečių parei
gūnais. Be oficialių vizi
tų, Premjerui ir jo žmo1- 
nal bus sudarytos sąlygos 
aplankyti įdomesnes vie
toves. Kanadiečių delega
ciją lydės 25 oficialūs 
pareigūnai ir 60 žurna
listų.

MAISTO KAINOS VĖL įsigalios lapkričio 1 die -
f KILS? ną.

J Spalio 1 d. baigėsi lai- Naujos taisyklės įpa-
kas maisto kairų kėlimui. 
Todėl šiuo metu laikiama, 
kad vėl pradės kelti kai
nas maisto produktams. 
Pagal duomenis š. m. 
sausio — rugptūčto mėne
siais kainos buvo 13 centų 
aukštesnės kaip tuo pa
čiu laiku praeitais me
tais. Maisto kainos Mon- 
trealyje yra klek žemes
nės kaip Toronte, Wlnnt- 

/ pege ir Vancouvere o tuo 
> tarpu Hamiltone yra daug 

pigesnis pragyvenimas 
negu kituose Kanados 
miestuose.

MOKINIAI BOIKOTUOJA 
KLASES

Tūkstančiai mokinių 
Montrealto Protestantų 
mokyklose bolkotavo kla
ses, protestuodami prieš 
sumažinimą mokytojams 

. algų ir mokytojų atsisa
kymą vesti papildomą mo
kymo programą. Pagal 
Vyriausybės nustatytą 

naują kvalifikacijos siste
mą buvo sumažintos al
gos apie 850 mokytojų.

RINKIMAI QUEBEC'E
Premjeras Robert Bou

rassa per televiziją pasa
kytoje kalboje, pranešė, 
kad Quebece numatomi- 
rinkimai įvyks spalio 
mėn. 29 dieną. Šiuo metu 
jo vadovaujama liberalų 
partija turi didžiausią 
balsų persvarą puebeco
Provincijos Parlamente tarpu dar nežinomi kokie 
—66 vietas.

NAUJI NUOSTATAI 
TAKSISTAMS
Quebeco Transporto 

Departamentas išleido 
provincijos taksistams 
naujas taisykles, kurios

reigoja taksistus turėti 
prie mašinų šoninių du
relių pritvirtintus kom
panijų ženklus ir jų lei
dimų numerius. Taip pat 
yra nurodoma, kad kiek
vienu atveju būtų lengvai 
ir aiškiai atpažįstamas 
viršutinis ženklas.

VAGIA TELIUKUS
Jau yra areštuoti trys 

žmonės ir kaltinami pa
vogę 40 teliukų iš far
mer, esančios prie St. 
Edouardo. Policija gauna 
daug nusiskundimų, kad 
dingsta raguočiai ir yra 
priskaičiuojama, kad 
šiais metais jų, dingo 
daugiau kaip Šimtas.

ARABAI SULAIKĖ DVI 
ŽYDU MOTERIS

Dvi Žydų moterys buvo 
sulaikytos ginkluotų ara
bų, kai jos traukiniu per
važiavo Čekoslovakijos 
—Austrijos sieną. Pasta- 
rontofi kaipo Sovietų Ru-

Gabriel Loubier 
Q. Nationale partijos

Robert Bourassa
Q.Liberalu partijos 

sijos emigrantės keliavo į 
Izraelį. Arabams buvo 
duota mašina po to, kai
grąsino jas nužudyti. Tuo

bus tolimesni arabų rei
kalavimai už moterų pa
leidimą Į laisvę.

PASISEKES ŽYGDARBIS 
ERDVĖSE
Šiomis dienomis po 59 

- dienų buvimo erdvėse 
laimingai pasibaigė Sky
lab-2 skrydis erdvėse. 
Po sėkmingo nusileidimo 
Pactftko vandenyse grįžo 
namo trys Amerikos as- 
tronautal — kapitonas 
Alan L. Bean, majoras 
Jack R. Lousme ir dr. 
Oven K. Garrlott, padarę 
24 milijonus mylių erd
vėse. Vyrai jaučiasi gerai 
Ir yra laimingi pilnai at
likę jiems skirtas parei - 
gas.

Sekantis Skylab skry
dis numatomas lapkričio 
11 dieną.

Skylab-2 astronautai

P. Q. parti jos

ŽUVO LĖKTUVO 
NELAIMĖJE

Netoli Chicagos Mid- 
vay aerodromo nukritęs 
lėktuvas nusinešė su sa
vim 61 keleivio gyvybes. 
Jų tarpe žuvo vienas kon- 
gresmanas tr žmona šiuo 
metu pagarsėjusio liudi
ninko Watergate byloje 
E. Hovard Hant.

Po pasklidusių gandų, 
kad žmonės buvę sabota
žo aukomis, pranešama, 
kad lėktuvo nelaimė įvy
kusi dėl lakūno kaltės.

SANDE NUSIŽUDYTI

Buvęs angliakasių uni
jos Prezidentas Tony 
Boyle bandė nusižudyti 
ir šiuo metu kritiškoje 
padėtyje guli Vashingtono 
ligoninėje. T. Boyle pa
trauktas kriminalinė n at
sakomybėn už tos pačios 
unijos “■ buvusio lyderio 
Yablonskio ir jo šeimos 
išžudymą 1969 metais.

. V p
L ...

Yvon Dupuis

Generolas Pinochet, naujasis 
Čilės valdovas

CILEJE PO 
PERVERSMO

Šiuo metu naujo}! Čilės 
mllltartnė _ vyriausybė 
plačiai atldvro duris ka
lėjimų tiems, kurie pro
testavo prieš marksisti
nių pažiūrų nusižudžiusi 
prezidentą Allende trjo 
režimą .Nariai, įsikūrus to 
sąjūdžio ’’Tėvynė ir lais
vė ’’ buvo uždaryti į kalė
jimus už tai, kad jų tiks
las buvo kovoti tol, kol 
atsikratys . Prezidentu 
Allende.

Tuo pačiu naujos val
džios pareigūnai tęsia 
ieškojimą buvusios vy
riausybės lyderius ir 
jiems prijaučiančius.



KANADOS LIETUVIŲ DIENA
LIETUVIU DIENOS REIKŠME

JAUNUOMENEJ

Lietuvių Diena Kanado
je lietuviams įgauna vis 
didesnę reikšmę Ir randa 
vis didesni pritarimą 
jaunuomenėje. Gal Ir ne
nuostabu, juk Sis 19-ta gis 
skaitmuo pasako, kad su 
juo jau užaugo Ir šių die
nų lankytojas. IS tiesų 
kaip gražu kai kas metai 
vis didėja proporcija jau
nuomenės lankytojų. Su 
jais didėja Ir vienokios 
ar kitokios programos Iš
pildymo dalyviai. Tai yra 
ne tik graži, bet Ir lietu
vybei gyvybinga reikšmė. 
Vycesnel kartai malonu 
sekti §| jaunuomenės en
tuziazmą. Kai atrodo, 
niekur kitur jie neranda 
tokios geros progos, ne
jučiomis r pademonstruo
ti lietuvybę, kaip lietuvių 
dienose. Net Ir tokie, ku
rte jokiose programose 
nedalyvauja arba net 
menkai ar vlslSkal nekal
bą lietuviškai. O ką bekal
bėti apie tučs, kurie at
vyksta kaip sporto, tauti
nių Šoktų ar progra
mos vienetų atlikėjais. 
Tada, jųjų vien apsistoji
mas viename viešbutyje, 
leidžia jiems įsijausti 
esančiais lietuviais. Juk 
klek yra buvę atsitikimų; 
kai pačių vietinių sūnūs 
ėjo | tą pat| viešbuti pa
bendrauti arba net nak
voti, — Tai natūralu, 
kai žmogus pagal amžių 
ir laiką įgauna kitas ver
tybes. Kartais tokios

Nepriklausomo Lietuva
L2 Lietuvos i šlaįsvinimą! V 2 ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania1 For loyalty to Canada'
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Poetas K. Bradūnas, kuris daly
vaus Lietuvių Dienos programo
je.
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" vertybės ” ne visiems 
tėvams suprantamos, nes 
ne visiškai jos atitinka 
Jų jaunystėje turėtas ver
tybes. Tad Lietuvių Die
nos tegul būna jaunuo- 
meniškoje dvasioje p mes 
senieji prisitaikysime...

Kaip pasiseks šių me
tų Lietuvių Diena spręsta
me būdami jos dalyviais. 
Kažin ar buvo pakanka
mai laiku pradėta inten
syviai ruoštis ?Lyg bu - 
vome pripratę Iš anksto, 
per spaudą, Išgirsti ruo
šimos t eigą. Būdavo su
daromi tam reikalui ko
mitetai ir pan. Šiais me
tais, kai atrodo,ruošėjas 
yra KLB Toronto Apy
linkės Valdyba, kuri po 
rinkimų pradėjo eiti pa
reigas paskutinių mėne
sių laikotarpyje. Tad, gal 
net reklamomis nesuspė
jo iš anksčiau plačiau 
išpopuliarinti?.,.

Bet mes lietuviai ne
užmiršome, dar Iš Lie
tuvos atsineštą, gražų 
atitalklnlnkavlmo papro
tį. Juk, kaip džiaugėmės 
hamlltoniečiai, londonle- 
čtal, St. Catharlnlečtal, o 
ypač montrealtečlal kai 
pas mus dalyvavo sve
čiai iš Toronto.

Pr. Paukšta lt ts

Praeitų metu. Kanados Lietuvių Dienos komitetas Montrealyįe. (iJ kairės): A. Klišius 
S. Piečaitienė, P. Rudinskas,; (stovi): B. Staškevičius, J. Siaučiulis, R. Otto, J. P i e-' 
čaitis, B. Niedvaras ir G. Vazalinskas.

IR GERAI, IR BLOGAI... 
nuomonės, laiškai, atgarsiai

VEŽKIME SAVO VAIKUS 
ŠEŠTADJENINĖN 
MOKYKLON

ŠEŠTADIENINĖ LIE
TUVIŲ MOKYKLA pra
deda naują sezoną. Tie 
tėvai,kurių valkai ją lan
kė, negali nepastebėti 
su dėkingumu Ir džiaugs
mu širdyje, kad jiems 
paaugus* jau patys įverti
na lietuviškąją kultūrą ir 
ja didžiuojasi. Buvę mo
kiniai, dabar paaugliai, ir 
svetimtaučių tarpe turi 
kuo pasigirti, jaučiasi 

pranašesni. Ir įdomesni 
asmenys štame abstrak
cijų, greito tempo ir Išo
rinio blizgesio triukš
mingame pasaulyje. Bu
vusių mokinių tėvams ne
begaila tų poros valandų 
šeštadieninio kelio per 
eilę metų. Mūsų istorija 
— proga pasireikšti Idea - 
lizinui Ir šiame krašte ; 
mūsų pasakos — žmoglš - 
kūmo Ir kūrybiškumo 
versmės ; mūsų dainos 
Ir šoktai —linksma Ir 
smagi atgaiva. Nenu- 
skrlauskite savo vaikų 
jiems tat atimdami, jeigu 
be jūsų paraginimo, su- 
Idomlntmo ar nuvežimo 
jie mūsų mokyklos nebe
lankytų. Juk Ir mes patys 
nesame dar taip suram
bėję, sutlngę ir apatiški! 
Registruokime ir vežki- 
me savo vaikus, moky
tojai yra pasiryžę tęsti 
darbą,pasiryžkite ir jūs!

- Buvę vežioto ja t- 

mokam savo elektros, 
vandens, gazolino sąskai
tas ? Kodėl už maistą už- 
slmokam nedelsdami? 
Atsakymai aiškūs — nugi 
sušalsim, nepavažiuosim, 
pilvas burbuliuos. O la
biausiai— tai kad lietu
viai daugumoje,Ir nuo se
novės— sąžiningi žmo
nės) Ale gi keista, kad 
yra nutikimų, kur metus 
ar du, netgi ir daugiau 
laiko, atmintis lyg ap
silpsta, lyg sukalkėja Ir 
už nuosavą lietuvišką žo
di laisvam krašte kelis 
dolerius prenumeratai 
" užmirštame ” užrašyti 
ant čekio lapelio Ir Iš
siųsti Nepriklausomos 
Lietuvos laikraščiui.Daug 
gi neprašo, tik būtinybės 
būtinybę. Siūlau, kad lai
kraščio administracija 
daugiau apie tat parašytų, 
kaip ten atsitinka, kad 
žmonės užmiršta? Ar 
daug tokių atsitikimų yra? 
Įdomu būtų su jais susi
pažinti...

Skaitytojas
PERSKAITĘS 
NEMENKAI 
NUSTEBAU....

Kodėl svarbu laiku už
mokėti nuomą? Kodėl už-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA^



SKAUTAMS
JUBILIEJINEI 1973 m. STOVYKLAI

PRAĖJUS

Didžios los — tautinės 
mūsų skaučlų-gkautų sto
vyklos paprastai vyksta 
kas dešimt metų. Pirmoji 
tautinė stovykla buvo Pa
nemunėje 1928 metais.

Kad ilgi dešimtmečių 
tarpai sutrumpėtų, pradė
ta ruošti jubiliejines sto
vyklas. Jų pirmoji buvo 

<1953 m. Kanadoje, prie 
Ontario on the Lake. An
troji jubiliejinė stovykla 
įvyko 1963 m.Amerikoje, 
prie Plymouth, Mags., o 
trečioji nuo š/m. rugpiū- 
čio mėū. 19 iki 29 dienos 
vėl Amerikoje,prie Beau
mont, Ohio.

Kaip ii* visada į didžiu
les stovyklas, taip ir į šių 
metų stovyklą plaukė la
bai gausiai skautiškas 
jaunimas. Vtsog gtovyklos 
turėjo atskiras — savitas 

rogramag Ir siekius. Jų 
vurtnyg^ kaip vlsada^būda- 
vo labai įvairus Ir spal
vingas. Dešimtmečių ei
goje stovyklautojai keitė
si. Tačiau lietuvių skau
tiškas sąjūdis visada ro
dė didelį gajumą ir entu
ziazmą. Todėl didžiulės 
stovyklos buvo, yra ir bus 
reikšmingi, ypatingi ir 
istoriniai mūsų sąjungos 
įvyktai. Tad ir šių metų 
iubiliejinė stovykla pri
artina prie šių įvykių.

, Bene ryškiausi pažy
stai šių metų Jubilieji
nės Stovyklom buvo Vil
niaus, kaip oficialiosios 
sostinės, 650 metų su
kaktu, ’’Skautų Aldo ” 50 
metų sukaktis ir kiti ryš
kieji ar minėtini įvykiai.

Vėliavos nuleidimo metu jūrų skaučių pastovyklėje. Dalyvaujant LSS stovyklai ir LSB atstovams bei jūrų skautams.

1973.jX.-3 c > .‘J « . ir

Kiekviena stovykla tu
rėjo savo programas,pri
taikytas jubiliejinėms su
kaktims ir savo grupių 
atitinkamiems uždavi
niams. Visur vyko pla
ningas gyvavimas ir dar
bas, visur tryško jaunat
viška saulėta nuotaika, 
visur) ypač prie laužų, 
skambėjo lietuviška dai
na, visur ir visuomet vie
ni kitiems padėjo, talki
ninkavo, vieni kitus su
prato, užstojo, sugyveno, 
sutartinai į koją žengė. 
Ir taip kiekvienas sto
vyklautojas turėjo vis ką 
nors nauja,prasmlnga,at- 
žymėtina, giliai širdin 
įsidėttna.Buvo ko pasimo
kyti, skautišką patyrimą 
praturtinti, kitų pasiry
žimu ir pareigingumu pa
sigerėti ir pasekti jų pa
vyzdžiu. Mezgėsi naujos 
pažintys, draugystės, su
sus tblčiuliavtmas. Taigi iš 
stovyklinio—tikrojo skau- 
tavimo—kiekvienas galėjo 
gauti daug ko parsivežti į 
savo vienetus.

Jubiliejinė stovykla tu
rėjo ir savo ryškųjį veid
rodį — laikraštėlį — ”bu 
bKAUTYBE ’’.

Kaip jau buvo minėta 
— vyraujanti šios stovyk
los mintis—Vilniaus 650 
m. sukaktis. Todėl kiek
vienas "Su skautybe ’’ nu
meris ■ Iliustruota g Vil
niaus simboliais bet is
torinių paminklų ar pa
statų paveikslais.

Laikraštėlį malonu pa
imti į rankas. Jo turinys 
tikrai įdomus. Čia vadovų

Skautų vadovai po ilgesnio laiko susitiko Jubiliejinėje stovykloje, (ii kairės): ps. K. 
PriJgintas (Los Angeles), s. kun. S. Kulbi s (Montreal), v. s. P. Jurgėla (New Jersey) , 
v.s. V. Jokūbaitis ir V. Kizlaiti s (Cleveland), s. J. Maslauskas(England) ir ps. A. 
Setik as (St. Catharines). Nuotraukos V. Kizlaičio
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P. Q. Partija atsisako paskelbti jų planuojamo nepriklausomo Kvebeko biudžetą.

Ideįinis nesgžiningumas ir separatistų vadovų dangstymasis 
yra nusikaltimas Robert Bourassa

Š.m. rugsėjo mėn. 2 d. 
radio bangomis Kvebeko 
premjeras taip išreiškė 
gavo nuomonę • ’’ Tikiuo
si, kad "pe^uigtes *’— pe- 
ktstal— sąžiningieji- pa- 

p ra ne Šimą i ir nurody
mai, vedamieji straipsne
liai, stovyklautojų kūryba 
-poezija, aprašymai,ak
tualios mintys, sveikini
mai, humoras, naudingi, 
nes paveikslėliai pavaiz
duoti patarimai.

Kiekvienam stovyklau
tojui "du akautybe ’’ 6 nu
merių rinkinys bus malo
nus gražaus ir našaus 
stovyklavimo neeilinis 
prisiminimas. L.E-tas 

darys reikalingą spaudi - 
mą priverčiantį jų par
tijos vadovus demaskuoti 
savo hipokrlziją tr rim
tumo bei gąžiningumo 
trūkumą.. Negalima pa
tiekti kvebeklečiamg ne- 
priklaugomybės formulę 
nenurodant jog kalnog ir 
pasekmių. Tai tik paryš
kina vadovų neatvirumą 
ir idėjinį nesąžiningumą.

7 urnai Igtamg paklau
sus,kame premjeras ma- 
to idėjinį nesąžiningumą, 
jei biudžetas save pava
dinusio nepriklausomu 
Kvebeko nepaskelbtas, 
jis tarp kita ko atsakė :

... ’’Labai svarbu, kad 
kvebekiečlai žinotų, kas 

galėtų atsitikti nepri
klausomajame Kvebeke. 
Svarbu kad 200, OOO 
darbininkų, kurie pri
klauso nuo Kvebeko vy
riausybės biudžeto, žino
tų, kas atsitiktų su jų al
gomis.

Staiga nutariama lauk
ti rinkimų, kad tą biu
džetą paskelbus. Tat 
preištarauja ankstyves- 
ntems p. Leves<jue paža
dams.

M. Patzeau pasakęs, 
kad jo neskelbs nes da
bartinis premjeras ja
me ras nedatekltų.Tikru
moje, jie patys mato ir 
bijo,kad jei paskelbs da
bar—žmonės supras ir 
pamatys, kaip Kvebekas 
tapęs nepriklausomu, su
žlugtų. Situacija nėra 
tokia paprasta : politinė 
partija, kuri pirmą kartą 
istorijoje siūlosi suar
dyti Kanadą — taigi turi
me pilną teisę reikalauti 
iš tos partijos pilnų 
duomenų ekonominėms 
koiisekvencijoms.

.. .Renė Levegcjue nori 
prastumti lengviausiu 
būdu tą savo nepriklau
somybę, neturėdamas 
atvirumo, drąsos, sąži
ningumo ir rimtumo 
pasakyti kvebeklečiamg • 
” Štai klek kalnuos ne*- 
priklausomybė

(Nukelta j 10 psl.)
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PLB IV-tojo seimo nutarimai
Pasaulio Lietuvių Ben

druomenės iv geimai,bu- 
; 5 trinkęs 1973 m. rugplu
ito 30— rugsėjo 2 dieno
tais Jungtinių Amerikos 
Valstybių sostinėje Va- 
shingtone, D.C.,kuriame 
dalyvavo laisvojo pasaulio 
lietuvių atstovai iš Ar- 

. gentlnos, Australijos,
‘Brazilijos, Didžiosios 
Britanijos .Jungtinių Ame-

■ rfkos Valstybių, Kanados, 
Kolumbijos, Prancūzijos, 
Zenecuelos, Vokietijos ir 
Naujosios Zelandijos, pa
reiškia savo nusistatymą

- šiais klaus Ima įsi

ŽODIS
PAVERGTAI 
TAUTAI
Broliai ir sesės pa- 

’ rergtoje Lietuvoje, Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės ketvirtasis Seimas 
siunčia jums savo ir visų 

: atsvojo pasaulio, lietuvių 
broliškus sveikinimus.

Sovietinio okupanto at
kaklios pastangos sunal- 
dntl Lietuvos politinį, 
nil tūrinį ir religinį sa
varankiškumą ir jį pa- 
?kandintt Rusijos sovlett- 
lėje Imperijoje mums yra 
;erai žinomos, ir mes 
ittdenglame laisvajam 
jasaullui tuos klastingus 
jovletlnės Rusijos kės- 

; us. Mes žinome ir atjau
stame jūsų politinės, tau
kinės, kultūrinės bet reli
ginės laisvės prievarta- 

j rimus .Mes žinome sovte- 
;tnės Rusijos grobuontš- 
cumą ir jūsų medžtagl- 
įtus nepriteklius. Mes 
itdžtuojamės jūsų atspa-

* ra okupantui, jūsų meile 
savajai žemei, jūsų tStf- 
cimybę tautinėms; reti gi
lėms tradicijoms, jūsų 
trąšą bei ryžtu tautinės 
kultūros kūrybai ir moks- 

! o pažangai, jūsų tikėjimu
Lietuvos laisvę. Romo 

Kalantos, Simo Kudirkos, 
ran.Antano Šeškevičiaus, 
ran. Juozo Zdebsklo, kun. 
Bubnio ir kiti panašūs 
Mivyzdžtal yra tarsi ugnh- 
ital stulpai okupacinės 
iriespaudos tamsoje, kad 
lušvlestų tautai keltą į 
dltlngą ateitį.

Laisvojo pasaulio lietu
siai nuolat jaučia gyvą 
autinės vienybės ryšį su 
umis ir savo tautinį so

4 psl. 

lidarumą jums steigiasi 
pareikšti visais šiuo me
tu įmanomais būdais ir 
keliais.

Kad lietuvis liktų lietu
viu visur ir visada, tam 
turime Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, išlaikome 
lietuviškas mokyklas, 
chorus, tautinių šokių an
samblius, meno kolekty
vus, jaunimo stovyklavie
tes, leidžiame žurnalus, 
laikraščius, knygas. Jau
nimo organizacijos kas
met ruošia vasaros sto
vyklas, žiemos kursus, 
tautinių šokių bei dainų 
masines šventes. Organi
zuojame kultūrines, pro
fesines, švietimo bei 
šalpos draugijas, dailės 
parodas, koncertus.

Nors šio meto tarp
tautinė raida ir laisvojo 
pasaulio nevieningumas 
bei nuolaidžiavimas 
Maskvai lyg ir nežada 
greito Lietuvos padėties 
pasikeitimo, yra daug 
duomenų tikėtis, kaip is
torija liudija, kad ir kiek
vienas svetimųjų viešpa
tavimas, nors ir į galingą 
jėgą būtų atremtas, visa - 
da yra laikinis ir praei
namas. Likvidavus vaka
rietiškojo imperializmo 
liekanas Afrikoje ir Azi
joje, ateis eilė likviduoti 
ir sovietinį kolonializ
mą. Laisvieji lietuviai, 
siekdami priartinti ir pa
greitinti Lietuvos išsiva
davimą iš sovietinio ko
lonializmo, atidžiai stebi 
tarptautinę raidą, plačiai 
informuoja laisvąjį pa
saulį apie padėtį okupuo
toje Lietuvoje, kiekviena 
tinkama proga šaukiasi į 
Lietuvai draugingas vy
riausybes, kad jos reika
lautų sovietinio kolonia
lizmo likvidavimo.

Broliai ir sesės pa
vergtoje tėvynėje, mes 
žinome, kad jumyse lais
vės idėja yra gyva ir jo
kios okupanto pastangos 
jos nesunaikins. Mes no
rime jus užtikrinti, kad 
Nepriklausoma Lietuva 
yra ir bus gyva taip pat 
laisvojo pasaulio lietu
viuose .

Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi1.

ŽODIS
LA UVOJO 
PASAULIO 
LIETUVIAMS 
Kada mūsų sesės ir 

broliai pavergtoje tėvynė
je yra rusų komunistų 
žiauriai niokojami, kada 
jų tautinė ir religinė 
laisvė be atodairos var
žoma, kada savitos kultū
ros vystymasis stabdo
mas, kada ten vis daugiau 
ir daugiau brukama rusų 
kalba, kada ekonominis 
krašto gyvenimas alina
mas, kada apie krašto 
laisvę jie kalbėti negali, 
nerizikuodami būti sukiš
ti į kalėjimus ar ištremti 
iš gimtojo krašto į Sibi
rą ar kitus svetimus 
kraštus, tada mūsų palš
vajame pasaulyje gyve
nančių ? lietuvių ? teisė ir 
pareiga yra būti jų aki
mis, jų ausimis ir jų bal
su, skelbiančiu visam pa
sauliui apie pavergtai 
Lietuvai rusų komunistų 
daromą skriaudą. Suglau
dinkime gretas ir visas 
savo jėgas nukreipkime 
prieš mūsų visų bendrą 
priešą—pavergtos Lietu
vos okupantą.

Mylėkime savo kalbą, 
leiskime savo vaikus į 
lietuviškas mokyklas, į 
Vasario 16 gimnaziją, pa
laikykime savo kultūri
ninkus, rašytojus, muzi- 
kus, menininkus, moksli
ninkui Skaitykime jų gro
žinės literatūros bei 
mokslo veikalus, dalyvau
kime lietuviškuose kon
certuose bet parodose, 
lietuviškose pamaldose, 

St. Lozoraitis, Jr. kalba PLB seimo metu Washingtone. IS k.: J. Lukošius — Vokietija, V. Ven< 
kus — Venezuela.

BEPRIKLAUSOMA LIETUVA

skaitykime ir remkime 
lietuvišką spaudą. Ragin- 
kime lietuvius įaunuol lūs 
ir jaunuoles kurti lietu- 
y iškas šeima*;. O svar
biausia, ir toliau aktyviai 
ir vieningai dalyvaukime 
Lietuvos laisvinimo veik
loje.

Visi mūsų darbai ir 
žygiai, atliekami ar tie
siogiai Lietuvių Bendruo
menės padalinių, ar lietu
vių organizacijų, kurie 
padeda išlaikyti lietuvybę 
ir priartina Lietuvos 
laisvę, yra tartum gėlių 
puokštė ant tėvynės auku
ro ir visi yra lygiai bran
ginti.

LIETUVYBĖS 
IŠLAIK YMAb
Seiman, apsvarstęs 

dabartinį pasaulinių jėgų 
susiskirstymą ir jų ryšį 
su mažom tautom, priėjo 
išvadą, kad lietuvių tau
tos didžiajai aspiracijai 
pasiekti----Nepriklauso
mybei atstatyti j reikia 
tiek tautai, tiek ir išeivi
jai pasiruošti nenuilsta
mai ilgalaikei kovai, ku
riai būtinas yra lietuvy
bės ir tautinio sąmonin
gumo išlaikymas. Šiam 
tikslui įgyvendinti reika
linga ne tik skatinti vi - 
suomenę išlaikyti lietu
viškus centrus,bet prie jų 
taip pat pastoviai apsi
gyventi.

Lietuvybei išlaikyti 
naudingą puoselėti gimi
nystės ir draugystės ry
šius su tėvynėje gyvenan
čiais broliais ir sesė
mis, ypač jaunimo tarpe.

LIE TUVOS 
LAISVINIMO- 
VEIKLA'
Seimą®, įvertindamas 

visų laisvojo pasaulio 
kraštų lietuvių pastan
gas,siekiant Lietuvai Ne
priklausomybės atstaty
mo, kreipiasi į visas lie
tuviškas organizacijas Ir 
institucijas ir prašo ;

1. Koordinuoti Lietuvos 
laisvinimo veiklą su PLB 
Valdyba, su Diplomatine 
Tarnyba ir su Vyriau
siuoju Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetu.

2. Prašo visas lietu
viškas organizacijas ir Z 
institucijas peržiūrėti at
skiros savo veiklos būdus 
ir, suderintų tikslų sie
kiant, jungtis į giminingas 
grupes.

3. Tol, kol lietuvių tau
ta bus okupuota ir bus 
vykdoma rusifikacija Lie
tuvoje ir jos kultūriniai 
bei Ekonominiai pasieki
mai bus siejami su inte
graline Sovietų oąjungo© 
dalimi, lietuvių išeivijos 
uždavinys turi būti oku- > ' 
panto daromų skriaudų 
į>ei lietuvių tautos naiki
nimo atskleidimas pasau
liui. todėl Selma© prašo 
rūpintis, kad laisvojo pa
saulio kultūra ir išeivijos 
lietuvių kultūriniai laimė
jimai pasiektų gyvąją lie
tuvių tautą.

4. Prašo ir skatina vi
sas Kraštų Lietuvių Ben
druomenes išnaudoti 
kiekvieną progą kelti Lie
tuvos laisvės reikalą ir 
protestuoti prieš žmogaus 
teisių paneigimą Lietu-

(B. d.)



Jeigu jūs norėtumėt, kad 
mūsų kraštas taptų jūsų 
kraštu, mes padėsime jums, 
palikdami Kanados Imigraci
jos Centrus atdarus vaka - 
rais ir Šeštadieniais, 01973m.
spalio 15d. iki -vidurnakčio.

Oaleiskim, kad jus esate atvykę i šį kram
tą prieš 1972 m. lapkričio 30 d. ir čia pasili-1 
kęs kaip svečias ar kaip nelegalus asmuo.

Per šešiasdešimt malonės išimtį teikian
čių dienų, kurios pasibaigia spalio 15 vidur
naktį, jus galite prašyti leidimo nuolatiniam 
apsigyvenimui Kanadoje pagal labai suŠvel- 
jytas taisykles.

Jeigu esate sėkmingai įsikūręs Kanadoje, 
turns greičiausiai bus suteiktos pilnps 
imigranto teisės.

Jei kreipsitės iki spalio 15 d. vidurnakčio, 
nebūsite baudžiamas uŽ nelegalų atvykimą ar 
pasilikimų Kanadoje. O jeigu jūsų grasymas 
būtų atmestas, jums bus leista vėl kreiptis

į nepriklausomų apelacijos tarybų.
Po spalio 15 d. vidurnakčio jums negalės 

būti suteiktos imigranto teisės, kol esate 
Kanadoje, ir nebus leidžiama deportacijos 
apeliacija.

Iki to laiko mes norime jums padėti.
Kanados Imigracijos Centrai prašymams 

priimti bus atdari: šiokiadieniais - nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vok., šeštadieniais - nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. p.p. O spalio 15 d., pirmadienį, 
jie dirbs iki vidurnakčio, galutinės datos 
paskutinės minutės.

Galite ateiti betkur.iuo laiku ir pasiimti 
pilnas detales atskleidžiančios literatūros. 
Niekas jums nestatys jokių klausimų.

Mes norime, kad mūsų kraštas taptų 
jūsų kraštu.

Platesnių informacijų teiraukitės telefonu, 
laišku ar apsilankydami artimiausiame Kanados 
imigracijos Centre. Jeigu jo nebūtų arti jūsų 
gyvenvietės, kreipkitės Į artimiausių Kanados 
Darbo Jėgos Centrų f Kanados imigracijos 
pareigūnų paslaugos - nemokamos/.

Kanados Imigracijos Centrai yra atdari ir 
prašymus priima: Šiokiadieniais- nuo8 v.ruki 
8 vai. v., Šeštadieniais - nuo 9 v. r. iki 5 v.p.p 
spalio 15 d.r pirmadienį - nuo 8 v. r. iki 
vidurnakčio.

I* Manpower 
and Immigration
Robert Andras, Minister

Main-d’oeuvre 
et Immigration
Robert Andras, ministre
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Keturi bičių lokio atvejai, ati
tinkantieji keturias maisto žalti- 
nio padėtis linijos saulė — avilys 
atžvilgiu: A — avilys; N — mais
to šaltinis (nektaras); S — saulė

rumą šviesai padidinantieji mechanizmai 
(teleskopinės giliavandenių žuvų ir naktinių 
žinduolių bei paukščių akys). O kai kurios 
giliavandenės žuvys turi specialius, į mažy
čius švyturius panašius organus, kuriais per
davinėja atitinkamus signalus kitiems savo

Aukštai, žydroje padangėje pasirodė vos °1*, nes paprastai išsiverždami iš vandens, 
įžiūrimas taškas. Tupėjęs beržo viršūnėje jie atsispindi i oro sluoksnį ir grįžta atgal, 
varnėnas išvydo artėjant) paukštvanag). Ir atvirkščiai, garso bangos, plintančios ore, 
Paukštelis suriko, išvydęs nelemtąjį priešą, atsispindi nuo vandens paviršiaus. Taigi hi- 
Paprasčiausias riktelėjimas, ir prasidėjo tik- drofonai ne tik pavertė tylos pasaulį garsų 
us garsų pragaras: sučirškė žvirbliai ir pasauliu, bet ir padėjo užmegzti kontaktus 
kregždės, sukudakavo vištos, o bailesnės nu- ,u vandens gyvūnais. *
bėgo l pastogę slėptis. CHEMINIAI SIGNALAI

Varnėno pavojaus signalas sukėlė visus
paukščius. Tokį pavojaus signalą naudoja ne Nosimi ir liežuviu gūvynai naudojasi kur 
tik paukščiai, bet ir daugelis kitų gyvūnų, kas geriau, negu žmonės. Informacijos siųs- 
Yra ir kitokių gyvūnų kalbos garsų. Ypač tuvais dažniausiai būna įvairios odos liaukos, 
daug tokių ryšių signalų turi bandomis ar- gaminančios kvapias medžiagas, o priimtu- 
ba kolonijomis gyvenantys gyvūnai. Svar- vai — cheminiai jutimo organai. Tai nosis ir 
blausia tuose signaluose — informacija: vie- liežuvis. Pagrindinė ryšinės signalizacijos 
nokio ar kitokio turinio „žinia" kitam gyvū- cheminiais signalais sąlyga — betarpiškas 
nui arba visai jų grupei.

Bet kokiai ryšinei signalizacijai reikia 
siųstuvo, kuriuo siunčiami vienokio ar kito
kio pobūdžio signalai (tai garso aparatai, 
liaukos, judesiai); perdavimo kanalo, kuriuo turi tik jai būdingą specifinį kvapą, kuris ir 
keliauja tie signalai, (vanduo, oras); priim- tampa signalu: „tas individas priklauso mūoų ilumą. Pastaruoju metu suiandama vis dau- 
tuvo, kuris priima atkeliavusius signalus (ju- skruzdėlynui". Vargas tai skruzdei, kuri ne 8iau/aktų,' kurie ^°^kad liaukU r®ikSmė 
timo organai). 1

Labiausiai paplitusi ir labiausiai moksli- nai vergauti. Šitaip būna kai kurių rūšių 
ninkus dominanti yra ryšinė signalizacija skruzdžių kolonijose. Tiesa, daugumą ,jrer- 
garsiniais signalais. Ją ir tyrinėti lengviau, gų" skruzdės parsivaro po pergalingo žygio 
nes garsus galima įrašyti, (rašytus gyvūnų prieš kitas skruzdės. „Karo belaisviai" tvar- 
garsus visada galima atgaminti ir stebėti, ko savo užkariautojų skruzdėlynus, augina ir 
kaip į juos reaguojama. O pagal tai nustato-| maitina jų vaikus, 
ma tų garsų reikšmė ir funkcija, sudaromi 
įvairių garsų „žodynai". Specialiais vandens cialiomis cheminėmis medžiagomis mobili- 
mikrofonais, vadinamaisiais hidrofonais, re- zuoja skruzdėles-darbininkes vienokiai ar ki- 
filtruojami vandenyje gyvenančių organiz- tokiai veiklai, praneša apie maistą, įspėja signalizacijos reikalavimų — matomumas, 
mų garsai. O juk vandens pasaulis amžiais apie artėjanti pavojų ir pan. Kai reikia, tai Kai matomumas blogas, regėjimo organai ar- 
žmogui atrodė tylos pasauliu. Hidrofonai pa- tas kvapias medžiagas (feromonus) išskiria ba praranda savo reikšmę (kurmis, Pietryčių

/•s N rūšies atstovams.
« Evoliucijos eigoje atsiradus vaizdiniam

Y regėjimui, gyvūnu bendravimas pasidarė
daug sudėtingesnis. Kūno kontūrai, jo atski
rų dalių forma tampa tais signalais, pagal ku- 

, riuos valkai seka savo gimdytojus, atskiria 
\ savą nuo priešo ir t. t. Si vadinamoji formų 
sukalba žinduolių tarpe pasiekia aukščiausią 

ZčiClaipsnj, virsdama gestų ir pozų kalba. Jos 

viršūne galima laikyti primatų mimikos - 
kalbą.

Tačiau nuostabiausia iš visų kalbų formų, 
matyt, yra bičių „šokių kalba“. Pirmasis ją 
teisingai suprato vokiečių biologas K. Frišas. 
Bitės yra bendruomeniniai gyvūnai, kuriems 
būdingas darbo pasidalijimas. Visuose avi- -4 
liuose rasime bites-žvalgus, bites-valytojas L 
bites-sargus, neskaitant tranų ir motinėlės. ». 

praneša patinėliams, kad jos
dviejų individų kontaktas arba vieno indivi
do kontaktas su kito individo veiklos pėd
sakais.

Kiekviena skruzdžių ar termitų kolonija

patelės kvapu 
pasiruošusios poruotis. Patinėlis tą kvapą pa
junta per keletą kilometrų nuo patelės.

Ilgą laiką buvo manoma, kad žinduolių 
išskiriamos kvapios medžiagos atlieka tik ly
tinę funkciją, didindamos organizmo seksua-

taip kvepia! Jai lemta arba mirti, arba amži-kur ka« platesnė. Pavyzdžiui, kanopiniai - 
’briedžiai, elniai, stirnos — kvapiomis medžia
gomis žymi savo gyvenamosios teritorijos ri- 

, bas, kurių peržengti kiti tos rūšies gyvūnai 
neturi teisės. Uoslė padeda plėšrūnams susi
rasti savo auką, o ši, žinodama, kaip kvepia 
jos persekiotojas, gali išvengti užpuoliko.

ŠOKIAI, GESTAI, MIMIKA

Vienas pagrindinių regimosios ryšinės

Mokslininkai išaiškino, kad skruzdės spe-

Antilopė savo teritorijos 
ribas pažymi prie akies 
esančios liaukos sekretu

dėjo sudaryti žuvų, delfinų, vėžiagyvių kai- specialios liaukos. Labai panašiai kvapais su- Azijos ir Pietų Amerikos upių delfinai), arba
bų „žodynus.“ Tų gyvūnų garsų mes negirdi- geba susižinoti ir bitės avilyje, o drugelių ištobulėja — juos papildo specialūs, jaut

VILNIUJE 1919 METAIS
(Ištrauka iš J. Gliaudos romano "Sunkiausiu Keliu”)

„Rusijos Tarybų Respublikos Vyriausybei.
Vokiečių kariuomenei iš Lietuvos atsitraukiant, Ru

sijos Tarybų Respublikos ginkluoti būriai, perženg
dami Lietuvos valstybės sienas, skverbiasi šalies gi- 
lumon, traukdami Lietuvos sostinės Vilniaus linkui.

Lietuvos Vyriausybė mato tame suvereninių Ne
priklausomos Lietuvos Valstybės teisių bei jos žemių 
neliečiamybės laužymą, protestuoja prieš įsiskverbi
mą į Lietuvą Rusijos Tarybų Respublikos ginkluotų 
pajėgų ir tikisi, kad jos Vyriausybė neatidėliojant at
šauks ir išves iš Lietuvos Valstybės teritorijos savo 
ginkluotus būrius.

Rusijos Tarybų Respublikos Vyriausybei neišpil- 
džius virš minėto reikalavimo, Lietuvos Vyriausybė 
bus priversta padaryti tinkamų žingsnių Lietuvos- 
Valstybės žemių neliečiamybei ir jos piliečių liuosybei 
apsaugoti.“

Janulaitis, pasirašė laišką ir pasakė Sleževičiui:
— Kokia mūsų ir jų kariuomenių proporcija?
Sleževičius tuoj galėjo sumesti atsakymą į šį arit

metinį klausimą.
— Bolševikų kariuomenės ir esančių Etapo Ko

mendantūros žinioje mūsų kareivių proporcija yra veik 
tūkstantis prieš vieną Lietuvos nenaudai.

Janaulaitis pabeldė krumpliais į stalą ir pasakė:
— Taip. Mudu pasirašėm gerą laišką.
— Mes pasirašėme jį pačiu laiku, — šyptelėjo Sle

ževičius.— Jeigu dabar vokiečiai perleistų mums žadė
tus ginklus, neturime nė vieno procento vyrų, kuriems 
tektų ginklai.

Ir čia pat jiedu pasirašė kitą raštą, skirtą Vokieti
jos generaliniam įgaliotiniui Lietuvai — Zimmerle, rei
kalaudami perleisti Lietuvos kariuomenei dešimtį tūks
tančių šautuvų, tūkstantį karabinų, šimtą kulkosvai
džių ir dvylika artilerijos pabūklų.

Arogancija, pasitikėjimas ir autosugestijos jėga 
buvo tokie stiprūs veiklos talkininkai, jog nejučiomis 
juos visur gaivino. Drąsa — tai pats pirmasis ginklas 
kovoje dėl Vilniaus ir dėl Lietuvos. Tie du raštai,— 
vienas skirtas Rytams, o kitas Vakarams, tarytum pildė 
vienas kitą, tarytum įtikinėjo ir grasino miražinės ka
riuomenės jėga. Tai buvo gera išvada iš patyrimo su- 1-^.
sitikus su lenkais. Šie gyrėsi lenkų legionu. Lietuviai 
ėmė kalbėti ir diktuoti Lietuvos kariuomenės vardu. 1

Kada Sleževičius likdavo vienas, apsuptas savo 
spėjimų ir minčių, jam buvo nuostabu, kad prieš ke
lias dienas, sugrįžęs iš Rusijos ir pilnas kuklių minčių 
kurti savo privatų gyvenimą, lyg sūkurio pagautas, 
dabar kuria valstybę. Privatumas jo dabarties gyve
nime buvo kaip nuplautas. Tapo visų žmogumi. Iš pri
vataus asmens virto Cincinatu. Pasidarė naujos valsty
bės valstybininku.

Nors nebebuvo privatumo, bet jo netekimo jis 
neišgyveno. Gyvenimas liko perkeltas viešumon. Atsi
rado teisme išbandytas gebėjimas kitų akivaizdoje gal
voti, formuoti mintis ir prielaidas. Tai buvo atliepis 
į advokatines pratybas. Tai mokėjimas proceso įkarš
tyje, nors be ankstesnio kabinetinio pasiruošimo, ad 
hoc atrasti dar prieš pusvalandį neįspėjamą išvadą. į

Metęs du arogantiškus raštus bolševikams ir vokie- #
čiams, Sleževičius tuoj pat paprašė vokiečių neištrauk
ti iš Vilniaus savo kariuomenės. Jis žinojo, kad vokiečiai 
tebelaikė miesto kareivinėse penkis pėstininkų bata
lionus ir tris artilerijos baterijas. Prašė vokiečių bent 
trumpam pasilikti Vilniuje, kol lietuviai perims miesto 
sargybą. Kada vokiečių karinė vadovybė, protarybi- 
nių soldatenratų spaudžiama, neprižadėjo liktis Vilniu
je, Sleževičius siuntė telegramas prancūzų maršalui 
Fošui ir lenkų vyriausybei Varšuvoje. Maršalas ir len
kai paraginti sulaikyti vokiečius Vilniuje, neleisti jiems 
užleisti miestą bolševikams. Savo reikalavimą rėmė 
tarptautinių įsipareigojimų paragrafais.

Vos tik tam tikromis valandomis sustodavo vo
kiečių švaistymasis Vilniaus gatvėse, būriai lenkelių, 
daugumoje dar vaikėzų, imdavo paraduoti gatvėse su 
keturkampėmis konfederatėmis ir šautuvais. Tose eity-
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Tokios sudėtingos bendruomeninės organi- Varliagyviai ir ropliai garsais paprastai skyrė tinklu ilgai kartu gyvenusių delfinų 
zacijos kalba taip pat sudėtinga. Grįžusi iš naudojasi poravimosi metu ir didesnio vaid- porą. Abiejose pusėse buvo įtaisyta po elekt- 
žvalgybos bitė ant korių pradeda šokti: ener- mens jų gyvenime tie signalai nevaidina. ros lemputę ir po du vandenin panardintus 
gingais judesiais ji daro aštuoniukės formos Profesorius Lorencas iššifravo žąsų kalbą, svertus. Trumpas šviesos signalas reikšdavo 
kelią. Aštuoniukės skersmuo su statmeniu Ilgas gagenimas, susidedantis iš daugelio bandymo pradžią. Kai buvo duodamas ilgas
sudaro tam tikrą kampą, kuris lygus kampui skiemenų „ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga*ga..." reiš- šviesos signalas, delfinai privalėdavo nu- 
tarp tiesiųjų: saulė — avilys ir avilys — kia: „šičia gerai, daug maisto, galima pale* spausti dešinįjį svertą, kai buvo duodamas 
maisto šaltinis. Vadinasi, aštuoniukės skers- sinėti"; 6 skiemenys reiškia: „žolės pievoje ritminis šviesos signalas — kairįjį svertą, 
muo nurodo maisto šaltinio kryptį. Nuotolis mažai, truputį palesinėkime ir keliausime to- Gyvūnai labai greitai perptato, ko iš jų rei- 
aiškinamas šokio ritmu: kuo toliau maisto liau“; 5 skiemenys — „paspartinkime žings- kalaujama, ir pagal atitinkamą signalą nu- 
šaltinis, tuo lėtesnis šokis. Medaus rinkėjos, nį"; 4 — „žingsniuokime greitai“; 3 — „būk spausdavo reikiamą svertą. Už teisingą nu 
stebinčios šokančiąją, savo ūseliais paliečia atsargus, skubėk, kiek gali“. Lorensas buvo spaudimą paskatinimui gaudavo po žuvį. 
šokančios pilvelį, ir iš kvapo nustato, koks susidraugavęs su žąsų būriu, kuris jį laikė Paskiau ten, kur plaukiojo patinas, išjungė^^^ 
tas maisto šaltinis. Žmonių kalba tai reikš- savo nariu. Tiesa, mokslininkui prireikė la- elektros lemputę. Patinas turėjo orientuotis,» 
tų: „Dėmesiol Už 500 metrų, 30° kampu į bai daug laiko ir pastangų, kol jis išmoko šviesa, sklindančia iš baseino dalies, kur 
kairę nuo linijos saulė — avilys, yra žydin- pamėgdžioti žąsis. Ir galėdavo arba paspar- plaukiojo patelė. Abu delfinai atlikinėjo už- 
čių grikių laukas". tinti, arba sulėtinti žąsų būrio judėjimą. duotis kuo puikiausiai. Pagaliau buvo pada-

r'ADciT dacatii tc Šiuo metu intensyviai tyrinėjama delfinų ryta taip, kad lemputės šviesą matytų tik pa-
GARSŲ PASAULIS garsinė kalba. Ją būtų galima skirti į natūra- telė. Ir ką gi? Patinas, ir nematydamas sig-

liąją delfinų kalbą ir žmonių kalbos mėg- nalo, tiesingai nuspausdavo svertus. Liko 
džiojimą. Amerikiečių mokslininkas Lilis, iš- vienintelė išvada: patelė kažkokiu būdu per- 
tyrinėjęs tūkstančius „pokalbių“ tarp žmonių duoda patinui informaciją, kokį svertą jis 
ir delfinų, padarė išvadą, kad pastarųjų dau- turi nuspausti. Pastačius garsą nepraleidžian- 
gelis savo dažnumu artimi žmogaus kalbos čią sieną tarp abiejų baseino dalių, patinas 
garsų dažnumo diapazonui. Anot Lilio, spe- įau atsitiktinai nuspausdavo čia vieną, čia 
cialia aparatūra būtų galima nustatyti ryšį kitą svertą. Padarius toje sienoje garso ban- 
tarp žmonių ir delfinų. Kiti du amerikiečių g" praleidžiančią angą, patinas vėl teisingai
mokslininkai — Batas ir Bastijanas — eks- nuspausdavo svertus. Prof. Bastijanas darc^y-yx 
perimentuodami įsitikino, kad delfinai labai išvadą: patelė, gavusi signalą, supranta jc^. C* 
sumaniai mėgdžioja garsus. Ar tas mėgdžio- reikšmę ir siunčia atitinkamą žinią patinui.
j imas susijęs su kokiais sąmonės elementais?

Kaip mokomi vaikai? Kad vaiko sąmonę 
pasiektų sąvoka „medis", jam rodomas me-

GYVŪNŲ KALBŲ DIALEKTAI
Daugelio tos pačios rūšies gyvūnų kalba 

įvairiose pasaulio dalyse nėra vienoda. Ki
taip tariant, atskiros tos pačios rūšies gyvū
nų populiacijos gali turėti savus dialektus 
Kaip kartais žemaičiui būna sunkoka susi 4 a , <zt

.u .ukiuRiu arba dzUku. taip k var-^L X
nos, nuolat gyvenančios vienoje vietoje, ne-nekreipia į jį dėmesio, nes pro stiklinį 
supranta kitur gyvenančių varnų kalbos, c gaubtą negirdi jo cipsėjimo. Apačioje — •

* kartaįi nętfi pavojaus Ženklo. Varnos, foj^viščiuko nematyti, bet, girdėdama jo

Garso išgavimo ir priėmimo organai tar
pusavyje labai susiję. Kintant vienai orga
nų sistemai, keičiasi ir kita. Evoliucijos ei
goje šie organai tapo labai sudėtingi. Nuo 
mechaninio arba instrumentinio garso išga
vimo (vabzdžiai, vėžiagyviai) buvo pereita 
prie oro srovės panaudojimo kvėpavimo ta
kuose (varliagyviai, ropliai, paukščiai ir žin
duoliai).

' Kuris iš mūsų nesiklausė žiogų muzikos. 
Žodis „smuikavimas" šiuo atveju labai tikęs. 
Žiogai ir daugelis kitų vabzdžių garsą išgau
na, trindami vieną chitinu padengtą kūno 
dalį į kitą. Vabzdžių „ausys“ irgi primity
vios. Ant priekinių galūnių arba krūtinės dis ir tariamas žodis „medis". Vaiko smege- 
yra įdubimai, iškloti specialiomis, į garso nyse atsiranda asociacija tarp žodžio ir daik- 
bangas reaguojančiomis, ląstelėmis. Dauge- to- Taip vaiko žodyne atsiranda naujas žo- 
lio gamtininkų nuomone, garsinė vabzdžių dis, kurį, reikalui esant, jis gali atkurti. Su- 
signalizacija didelės biologinės reikšmės ne- gebėjimas atkurti žodį ir susieti jį su daik- 
turi. Dažniausiai tai būna atpažinimo ženk- tu, kai to daikto jau nėra, ir išskiria žmo- 
las lytinio poravimosi metu. gaus kalbą iš gyvūnų kalbos.

Posakis „tylus kaip žuvis" neteko savo Šitokį asociacinį apmokymo metodą prof.
mokslinio pagrindo, nes pasirodė, kad dau- Batas pritaikė delfinams. Eksperimentato- rjoms tenka daug keliauti/^ašidaro-tikraisiauk’m4’ vUta stengiasi jį surasti 
gelis žuvų „plepa" kur kas daugiau, negu dus, stovėdamas ant baseino krašto, rodo,.poliglotais". Jog supranta ne tik daug var- 
koks nors keturkojis. Specialiais garsiniais kokį nors daiktą, pavyzdžiui, kamuolį ir ta-nj$kų dialektų, bet ir kai kurių kitų paukš-
signalais dyglių patinai sutinka pateles: kito- ria atitinkamą žodį. Delfinai labai greitai pia-4ių pavyzdžiui, kuosų, žuvėdrų signalus. -
kius garsus jie skleidžia, vydami nuo lizdo deda sieti duotąjį daiktą su jo paskirtimi. Bičių šokių kalboje įrgį galima išskirti 
nekviestus ateivius, o kai kurios žuvys net Ne mažiau įdomių faktų galima rasti ir dialektus. Europinėje dalyje paplitusios še- 
turi savo kovos šūkius. tyrinėjant delfinų kalbą. Prof. Bastijanas at- X fttoMltoHS '

nėse rėkavo, stengėsi žengti kojon ir dainavo lenkų 
dainas.

Ant tvorų ir stulpų bolševikų agentai lipdė shvo 
atsišaukimus. Tie atsišaukimai skelbė prakeiksmus Vals
tybės Tarybai, vadino ją kapitalistų sugalvotu klaidi
nimu darbo masėms. Tie patys atsišaukimai kvietė 

) „darbo žmones“ stoti į raudonąją armiją, žadėdami mo
kėti po 300 rublių tokiems entuziastams. Trijų šimtų 
rublių suma buvo sunkiai suprantama Vilniuje, nes 
čia kursavo vokiškos markės. Bet pats tas faktas, kad 
dar nevaldomame mieste bolševikai giriasi savo valiuta, 
veikė gyventojus ir pildė juos apmaudu. Bolševikinių 
rublių piršimas atrodė grasia pranašyste artimai atei
čiai. ..

Keletas dešimčių lietuvių kareivių, vos ne vos pa
mokytų kaip naudoti šautuvą, tūnojo Valstybės Tary
bos rūmuose, Apsaugos Štabe ir Etapų Komendan
tūroje.

Pora pokalėdinių dienų — buvo padūkusios darbo 
dienos. Naujam Kabinetui reikėjo išeiti su savo dekla
racija, kuri suimtų savin koalicinių grupių politines 
platformas. Sleževičius gerai pažino kiekvienos jo Ka
bineto grupės siekius. Į kiekvieną esminį klausimą 
jis atsakė specifiniu junginiu viso to, kas turėjo bend- 
rybinį požymį. Jis skubėjo. Nebuvo laiko tokiam liuk
susui, kaip deklaracijos stilizacija. Deklaracija gimė 
kategoriškų aptarimų ir koalicinį apibendrinimų žen
kle. Jai parašyti reikėjo nakties darbo.

Nuostabus ūpo pakilimas palaikė kūną ir dvasią. 
Tai buvo savotiškas balansas ties bedugne. Deklara
ciją jis rašė taip — lyg rašytų revoliucinį atsišaukimą: 

- užmiršęs save, nakties valandas ir valstybės pražūties 
slogutį.

Vis ir vis slypėjo jausmas, kad prie durų prieina 
plėšikas, o durys neužrakintos.

Tik vėlai jis parėjo namo.
— Aš rūpinausi, — pasakė Domą. — Ar gerai apsau

gotas Tarybos namas?
— Mes puikiai jaučiamės, — pasakė Sleževičius.— 

Prie durų stovi du mūsų sargybiniai.
Valandėlei susikaupė, surado pokštą ir pasakė: 
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— Tik aš nežinau, ar jie ginkluoti?
— Mieste buvo susišaudymas tarp lenkų ir bolše

vikų, — pasakė nerimaujanti Domą.
— Juo labiau jie susišaudys tarp savęs, — šyptelė

jo žmonai, — tuo labiau tvirtės Lietuva. Tai ciniška, bet 
tai mūsų realybė. Jie susikauna — mes stiprėjame.

Prie kuklaus stalo atėjo Petras Ruseckas.
Šis buvo Sleževičiaus vienaamžis ir senas pažįs

tamas — „odesitas“. Taip pasivadino savo tarpe Ode
soje gyvenę lietuviai. Tad bendri Odesos gyvenimo 
įspūdžiai, gamtos priminimai ir lietuviškojo būrelio 
gyvenimas juos artino ir, susitikus, nuteikdavo jaukiai 
ir intymiai.

Ruseckas buvo ir rašto žmogus. Nuo pat jaunystės 
smarkiai dirbo spaudoje. Sleževičius mėgo kalbėtis su 
juo. Jaunieji karininkai, kurie jį dabar lankė, buvo per- 
pilni entuziazmo.

— Tai ne amžius, tai entuziazmas mus skiria, — 
šypsojosi Sleževičius. — Aš stengiuosi būti skeptikas — 
ir tai sendina mane dekada metų.

Prie stalo jiedu įsileido į pašnekesį. Kalba tuoj 
pat sustojo prie kariuomenės problemų.

— Kol idėja nėra atremta į brutalią karinę pajė
gą,— pasakė Sleževičius savo credo, — tol mes turime 
problematinę valstybę.

Ruseckas atsakė:
— Problemos dings, kada prabils patrankos.
— Tai mintis! — sutiko Sleževičius. — Tai man pri

mena Machiavelio „Kunigaikštį“: kokie ginklai, tokia ir 
valstybė.

Tas aforizmas, tartum pastebėta šviesa tamsiame 
kelyje, pagavo jo mintį.

— Mes juk neturime ir de facto pripažinimo iš 
vokiečių, — jis paryškino mintį. — Bet, prileiskime, 
mes turime tą pripažinimą; prileiskime, kad turime 
visos Europos pripažinimą de jure, — argi mes bū
tume saugesni šią valandą, kada atslenka bolševikų 
ordos? Ar mes būtume saugesni, neturėdami nė papras
to revolverio ginti savo gyvybei?

( B. d.)
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Su skautybe mes siejame.dainas. 
Su skautybe žygiuojam pirmyn. 
Mūs jaunatvė, mūs skautiškas veidas 
Vis pakeltas j saulę aukštyn!
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SU SKAUTYBE

Per skautybę mes mokomės būti 
Gamtoje Visagalio vaikais, 
laisvė Tėviškei, artimo būvis 
Pasiliks mūs pirmais reikalais.

Su skautybe mūs dienos žygiuoja. 
Skautu lauže ateina naktis. 
Ąžuolais mūsų gretos žaliuoja 
Ja darbuos visu mūsų viltis!

s. A. Dundzila

"PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO* 
REDAKCIJOS ŽODI S:

labutis

Pristatome Jums antrąjį „Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo** žurnalo numerį. Dar. pakol kas, savo 
užsimojimą išleisti žurnalą kas antrą menesį 
vykdome.

Sako, kad kiekviena diena, kiekvienas įvykis 
žmogaus gyvenime yra pamoka. Ale, kad mokomės! 
Sužinojome ką reiškia ranka užadresuoti 3,000 
žurnalo numerių (du redakcinės komisijos nariai 
nutarė vestuves kelti — taigi, atsižvelgus j šį svarbų 
įvykį, teko rankos sąnarius pamiklinti.) Didžiausia ir, 
be abejo, pati reikšmingiausia pamoka buvo 
susipažinimas su JAV pašto sistema. Jergau — koks 
chaosas! Pašto įstaigos darbuotoja, davė vieną 

.išsiuntinėjimo kainą. Būdami labai pasitikintys 
žmonės, suklijuojam ženkliukus, sukraunam žurnalus 
į mašinas, nubraukiam prakaitą ir apsidžiaugiam, kad 
didelis darbas užbaigtas. Vežėm, mašinas gadinom ir 
parsivežėm. Ne tie kainos daviniai ir nauja naktinė 
pramoga prieš akis. Netikėtumėte, kaip sunku 
atklijuoti užklijuotus ženkliukus! Tačiau, atklijavome 
ir reikalą i.šsąmiati ištyrę paskutinį kartą užklijavome 
ir išsiuntinėjome.

Sudarėme technikinę komisiją, kuri su mielu noru 
tvarkys žurnalo išsiuntinėjimą. Viskas žymiai 
palengvėjo.

Taigi, tokiomis įdomybėmis redakcija užsiiminėja.
Tikimės kad esate patenkinti pirmuoju numeriu. 

Bandysime kiekvieną numerį tobulinti. Sis numeris 
pilnas įvairios informacijos. KAS? KUR? KADA? 
skyrių praplėtėm. Pristatome V Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso rezoliucijas, nutarimus. Iš jų visi 
galime daug ko pasisemti. FOKUSE skyriuje 
pristatome Algį Rukšėną, kurio knyga apie Simo 
Kudirkos įvykius neužilgo visuomenei bus 
pristatoma. POTPOURRI skyrius ir WORDS FOR 
FREEDOM pilni žinių, informacijos. KNYGŲ 
LENTYNA — drama — turininga, įdomi. Ir dar 
daug, daug visokiausių kitų įvairenybių.

' Esame sudarę planus sekančius numerius 
paįvairinti. Rasite svarbesnių minčių santraukas 
portugalų, ispanų ir anglų kalbomis.

Žurnalo ateitis atrodo šviesi. Dar redakcija vistu 
nepražilo (tik kur-ne-kur randasi žilas plaukas) ir, 
atrodo, ištesėsime.

Prašome skaitytojų mus remti ne tik finansiniai — 
prenumeratomis, bet ir kritika, mintimis, žiniomis, 
nuotraukomis.

Iki sekančio numerio...

Jubiliejinės 1973 m. skautu stovyklos laikraštėlio pirmojo numerio viršelis Su meile ir šypsena Jums,

Trupinėliai ...
( Iš mūsų, tautosakos/

Magiški žodžiai įvairiom progom :

Iškritus dančiui, vaikas meta jį ant krosnies* taip 
sakydamas, kad Išaugtų naujas stipresnis -

Pele, pele te tau kaulinį, 
duok man geležinį!

Kad praeitų rėmuo, būdavo taip sakoma -

Ėda, ėda rėmuonėlls
Kaip kiškelis kopūstėlius,
Kaip oškelė žalią žolę,
Kaip vilkelis žalią mėsą.

Teigu įkrisdavo į akį krislas, sakydavo triskart
30 tris kartus -

Vilke, vilke, išlįsk iš aktų!
Aš tau duosiu maišą pinigų
Ir maišą rugių.

.1 psl.

Kad bitės negeltų, einant kopinėti medaus, būda
vo sakoma -

Bitelės, bitelaltės, 
nekliudykit rankaičių, 
kaip liepelės Sakaičių meduotų, 
nekliudykit!

Sodindamos kopūstus, moterys susiimdavo už 
galvos ir tris kart pasakydavo -

Auklt, aukit, kopūstėliai, 
kaip mano galvelė.

Seniau tikėdavo, kad užklupus vagį, galima užkal
bėti - ’’pririšti ”, kad jis iš vogimo vietos nega -- 
lėtų pasitraukti, kol užkalbėtojas jo nepaleis -

Vagie, aš šneku tau : tu neturi vogti, 
tu turi juodas palikti kaip anglis, 
tu turi išnykti kaip žarijos, 
tu turi sudžiūti, kaip šniūras, 
tu nesi vertas, kad tave apšviestų saulė, 
kol aš tave savo liežuviu atleisiu.

Parinko B. V. N.

REDAKCIJA

PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMAS tokiu pavadi
nimu redaguoja ir leidžia 
kas antrą mėnesį išei
nantį žurnalą lietuvių 
jaunimas laisvame pa
saulyje. Pasirodė jau ai
tras numeris, gyvai tr 
įdomiai tvarkomas.Turi
nys suskirstytas į : 
KAS ? KUR ? KADA ? 
KUYGŲ LENTYNA,
VORDo FOR FREEDOM, 
KRONIKA, FOKUSE, 
DA MMIT.’, POTPURRI, 
TĖVIŠKĖLĖJ, ALPHA 
OMEGA.

Užsisakyti galima Li
thuanian Vorld Youth 
Association Communica
tion Center •

- 2422 V. Marquette Rd.,' 
Chicago, III. 60629, USA. 
Prenumerata : — $2, 

— metams, gaunate 6 
numerius. -
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SPALIO 2 oii-ANGELŲ SARGŲ DIENA ROMARK
*

( Nepriklausomos Lietuvos Policijos Šventė )
’’TVARKA IR TEISĖTUMAS - VALSTYBES PAGRINDAS”

Jonos Eivenis

(IŠ praeito numerio)

Iš šio rašinėlio motto 
matome, jog neprikl. Lie
tuvos policija eidama sa
vo pareigas privalėjo va
dovautis tik teisėtumu 
— įstatymais / Tvarka ir 
Teisėtumas 1/ ir gera va
lia bei sąžine.Už kiekvie
ną neteisėtą tarnybos 

*%ikgmą,pollc. pareigūnas 
“ atsakydavo teisme. Aukš- 

tes įloję policijos mokyk
loje lektoriai visada pa
brėždavo, kad policija ne
turi jokių teisių, teturi 
tik pareigas.Policijos pa
reigūnui labai reikėjo 
orientuotis, kad neper
žengus savo tarnybos 
kompetencijos, o taipgi, 
kad ne ’’nedažengti” jos. 
Kitaip tariant, reikėjo ne
persistengti ir ne ” neda-

įstengti ’’. Abiem atve
jis, tekdavo aiškintis 

Prokurorui, nuo kurio 
priklausė sprendimas ; 
patraukti tave teismų 
atsakomybėn, ar pasiaiš
kinimą pripažinti rimtu, 
elgesį teisėtu ir*bylą” nu
marinti ”.Ne ” iš piršto” 
kaip sakoma, yra išlaužta 
policijos tarnybos defini
cija : - " Policijos tar - 
nautojas visada stovi iš
sižergęs ---  viena koja
piršte, kita kalėjime ”. Ir 
.i tarptautinis policijos 
.rnybos aptarimas.
Neteisingai, tendencin

gai neprtkl. Lietuvos po
licijos paskirtis nusakyta 
/aptbūdtnta/”Mažoje Lie
tuviškoje Tarybinėje En
ciklopedijoje ”2-me tome 
pusi. 882—... ” N. Lietu
vos policija —specialūs 
valstybės valdymo orga
nai, turintys prievartos 
metodais saugoti nustaty
ta santvarką ’’/—/ ... ” 

iržuazlja stengėsi pa-
aizduoti, kaip svarbiau

sią buržuazijos valst. 
aparato grandį, reikalingą 
liaudies engimo politikai 
įgyvendinti, išnaudojimu 
paremtai santvarkai gin
ti .”... Tai absoliučiai 
tinkąs ” Tarybinės” san
tvarkos valstybinei poli
cijai / milicijai/ aptari
mas! Tik ’’tarybinė” mili
cija santykiuose su savo policlja, jokiu atžvilgiu 
piliečiais vartoja prie- nė kiek nebuvo prastesnė 
vartą ir smurtą, o taipgi už kitų, genų valstybių

jokia kita pasaulyje valsty
bė taip žiauriai sociali
niai neišnaudoja ir teisi
niai, politiniai bei mora
liniai taip neengia savo 
piliečių, kaip ” Tarybinė” 
valstybinė santvarkai__

Nepriklausomoje Lie
tuvoje socialinė būklė, 
bent didelės daugumos 
buvo išlyginta, senoji 
žemės aristokratija buvo 
susilpninta, naujoji mies
to diduomenė dar nebuvo 
išaugusi. Menkuose mies
tuose ir aplink juos netu
rėjome nei startibios in
dustrijos, nei kapitalisti
nės komercijos.* Nepri
klausomoje Lietuvoj e dar 
negalėjo būti kalbos apie 
” išnaudojąmą žmogų ”, 
nes jo nevergė nei žemė, 
nei kapitalas. Mūsų sun
kios kovos dėl laisvės ir 
meilė savam mažam 
kraštui, mus visus artino 
ir lygino. Bendra kova su 
piktu išugdė mumyse pa
garbą ir persekiojamam 
bei vergiamam žmogui, ir ? 
neapykantą prievartai.

Jokia kultūringa vai- L 
stybė, jokia santvarka be 
specialaus tvarkos, rim
ties ir saugumo priežiū
ros organo - policijos, 
negali egzistuoti. Turėjo 
policiją ir nepriklausoma 
Lietuva. Lietuvos policija 
gyvavo nuo Lietuvos val
stybės / Karaliaus Min
daugo laikais/ įsteigimo. 
Visa Lietuva buvo labai 
gerai organizuota. Gaila, 
( prof. dr. R. Aukšt Ad- 
minstr. kursuose žo - 
džiais tariant)— patikimų 
Istorinių duomenų apie 
Lietuvos valstybės polici
jos amžių, istorijos šal
tiniuose užtinkama tik nuo 
1388 metų. Vadinasi, jeigu 
nepriklausoma Lietuva 
1940 metais nebūtų buvu-
si bolševikų aneksuota, 
tat šiemet neprtkl. Lietu
vos policija švęstų savo 
585 metų gyvavimo jubi
liejų*. ...

Savo metu keliaudamas 
po Europą, specialiai 
kreipiau dėmesį į lanko
mų kraštų —valstybių po
liciją ir susidariau įspū
dį, kad neprtkl. Lietuvos 

policiją, o bendra kultūra, 
išvaizda ir drausme bei 
viešose vietose laikyse
na, daugelį kitų pralenk
davo.

Šią Angelų sargų —spa
lio 2-rą dieną, policijos 
šventės proga, sveikinu 
visus išlikusius, geros 
valios buvusius nepri
klausomos Lietuvos val
stybinės viešosios poli
cijos tarnautojus, ypač 
buvusius mano bendra
darbius — valdinius ir 
nuoširdžiai linkiu jiems 
sveikiems ir darbi igtems 
sulaukti vėl vergijos re- 
tėžių nusikračiustos lais
vos ir nepriklausomos 
Tėvynės Lietuvos! 
Konstantinas Petrauskas

0 Vilniaus neužmiršk,
lietuvi! _____  Antai pažvelki! Tai Vilnius rūmais

— Dunkso tarp kalnų plačiai! (Maironis)

(Spalio 9-tosios proga)

Vilniaus pilies griuvėsiai

VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ VARGAI 
Istorinė ŠVENČIONĖ

LIŲ bažnyčia, buvo pra
dėta statyti dar prieš
pirmąjį pasaulinį karą, 
maždaug 1909 metais , 
klebonaujant kun. Pranui 
ČAGLIUI. Vėliau 1928 m. 
statyba atnaujinta, bet dėl 
lenkiškų Intrigų darbas 

• nusitęėg ir iki antrojo pa
saulinio karo (suspėta iš
mūryti tik sienas). Dėl 
šios bažnyčios yra ne 
vienas kunigas nukentė
jęs, o labiausiai šios pa
rapijos klebonas, didelis 
lietuviškų teisių kovoto-

(iŠ praeito numerio)

Nupagakoti neįmano - 
ma, nes skeptikai vis ga
li sakyti ; nebuvau, nema
čiau, gal buvo klek ki
taip, gal buvo kokia ap
gaulė, gal atlikėja! buvo 
papirkti, gal atsakymai 
iš anksto žinomi, gal...

Nueikite ir patys pasi
žiūrėkite. Jis dabar va
žinėja po platų pasaulį. 
Tada parašykite, kaip at
rodė jums.

Pradžia buvo tokia ♦ jis 
į publiką metė stalo teni
so sviedinuką, taikydamas 
į kokį nori vyrą.Sugavo 
moteris. Paprašė sviesti 
toliau į užpakalį, bugavo 
vyrag. Jis atėjęs į sceną 
išsikvietė jam nepažįsta
mą, bet gražiai atrodan
čią, merginą. Romark 

jas, kun. Ambroziejus 
JAKAVONB, kur it vysk. 
R. Jalbrzykovskio, (1933 
metais) už bausmę iš 
lietuviškos parapijos bu
vo nukeltas prie Paber
žės į sulenkintą mažą 
Eitminišktų / lenk. Jęcz- 
mteniszki/ parapijėlę, kur 
1943 metais jie buvo lenkų 
nukankintas. Lavonas dar 
iki šiol nėra surastas. 
Pati bažnyčia atnaujintu 
stiliumi baigta statyti tik 
po karo —1959 metais, 
klebono kun. Broniaus 
LAURINAVIČIAU^ dėka. 
1969 metais gruodžio 12

■( Nukelta £14 psl.) 

prašo, kad ji galvotų, kokį 
vyrą, norėtų gauti sau gy
venimo draugu : vardas, 
metai, profesija, kur gi
mę g, apsirėdymag, kostiu
mas. Jis viską, nei žodžio 
negirdėdamas, mašinėle 
užrašo. Tada ji iš salės 
pakviečia kažkokį nepa
žįstamą vyrą. Skaito raš
telį. Žodis žodtn tinka.

Romark padėjėją,jauną, 
žavią moterį, vardu Co- 
leen,užhipnatizavo.Iš ga
lės pavkiesti žiūrovai jos 
galvą, kojas ties riešais 
padėjo ant kėdės atlošų. 
Po apačia nieko nėra. Ta
da iškviestas iš publikos 
apie 250 svarų vyrag at
sisėdo jai ant pilvo .Ji gu
li, kaip plieno gabalas.

Visiems padėta po Los 
Angeles didmiesčio tele
fonų knygą, turinti 1200 
psl. po penkias skiltis 
puslapyje.—Ar galima 
mintinai išmokti visą 
knygą ? — Juokas.

Jis pažadėjo pasakyti 
pavardę asmens pagal 
numerį, o numerį parinko 
taip ; iš publikos vyrai 
paprašyti paimti kokį do
lerio banknotą ir pasakyti 
jo numerį. Kelius tokius 
sudėjo. Pirmieji trys nu
meriai sudarė vadinamą 
Ares Code / vietovės nu
meris /. Liko septyni nu - 
merlai. Pasakė kokiam 
puslapyje, kokioje skilty- 
puslapy, kokioje sikltyje, 
kokia pavardė, adresas.

Scenoje užhipnotizavo 
kelias dešimtis žmonių, 
gu jaig darė neįttkė4!- 
nlausiug dalykus. Žmonėg 
prisijuokė iki krūtinės 
skaudėjimo. Pavyzd., vie
nas vaizdavo japonų vir
šininką belaisvių stovyk
loj, kitas operų solistą, 
kiti baletinlnk_l, strip
ties ir kt. Keli buvo pa
rinkti kaip laukiniai žmo
nės, išgirdę tam tikrą žo
dį turėjo pulti ir sunai
kinti žiūrovus pirmose 
keturiose eilėse. Tikrai, 
vienas vigai netoli manęs 
pribėgęs, griebė vyrą už 
galvos. Mačiau jo akis : 
ne jo valios varomas. 
Romark balsas tuoj sus
tabdė. Ir 1.1.

Romark pasirodė kaip 
baltosios magijos atsto
vas . O jei jis turimą jėga 
pavartotų, juodajai magi
jai? Alg. G.

1973.X. 3 9 psl.
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Mažoji Lietuva®
►NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS' PRIEDAS NR. 6

MAŽOSIOS LIETUVOS PADAVIMAI API6 LAIVUS
Mažosios Lietuvos 

liaudies kūryboje mes 
pastebime laivus bei pot
vynių baisenybes minint. 
Tat Ir visai suprantama, 
nes žmonės gyveno prie 
vandenų : didžiulių tyru
lių, upių,įlankų Ir jūros.

Graži yra tilžiškių pa
saka apie lekiantį jį laivą. 
Skaitlingo® yra prof. Rė
zos seno® pajūrio dalno®, 
kuriose apdainuojami lai
vai. Ten pat paminėta® ir 
jūrų Dievas Bangpūtys. 
Yra Ir žilo® senovė® pa
davimų apie žuvusiu® lai
vus. Keletą tokių padavi
mų patiekiu skaitytojam®. 
Medžiaga man pasitarna
vo ” Altpreusalsche Mo- 
natschrift ”, mok. Meyer 
” Hemiatkunde " Ir Dr. 
Martyno Anyso pasakoji
mai apie Krokų pievą.

NUSKENDĘS LAIVAS 
PRIE GAIDELIU
Netoli Gaidelių yra 

klampi pieva. Seniau ne
buvo galima ja vaikščioti. 
Tik plona velėna plūdųra- 
vo ant bedugnio raisto. 
Kartą Krokų pievoje įsi
suko dideli® vėjo sukūrys, 
kuris nušniokštė Ir į Gai
delių kalmą.Pamate kele
tą audros sugriautų na
mų, kaimo gyventojai 
klykdami Išlakstė į miš
ką. O kai jie pakėlė aki® 
į apsiniaukusį dangų, tat 
jie pastebėjo ką tai tamsai 
lyg didžiulį akmenį ant 
žemė® puolant. Nukrito 
JI® į raisto vidurį.

Audrai praūžus bėgo 
visi Gaidelio kaimo žmo
nės pasižiūrėti to nuosta
baus daikto, nukritusio Iš 
dangaus. Ten jie rado 
beskęstantį dvistiebį lai
vą su pakeltomis burė
mis. Nė vienas negalėjo 
Sau išaiškinti šį keistą 
stebuklą.

Laikui bėgant laivas 
vis gilyn ir gilyn grimz
do. Labai seni žmonės pa
sakodavo, kad Jų laikais 
iš raisto dar stiebų vir
šūnės kyšojo. Nuo to laiko 
ŠI kiaurymė vadinasi 
Skendai*. Ir Iklšlol ši® 
vardas užsiliko. Nusken
dusio laivo šiandien Jokio
10 psl.

ženklo nebeliko. Tai buvo Todėl skubinosi į aukš- 
juk seniai seniai... tesne® vietas.

KROKŲ PIEVOS 
STEBUKLAI
Ten, kur Nemunas bai

gia savo ilgą kelionę, 
upės žiočių dešinėje yra 
didžiulė įlanka. Žmonės 
sako, kad čia seniau pieva 
buvusi. Žmonės tą įlanką 
vadina Krokų lankomi®.

Kartą Jauno® mergaitės 
ir berneliai grėbė šieną 
ir dainavo. Tai buvo gra
žus Joninių laika®. Staiga 
pasigirdo didelis ūžesy®. 
Pakėlę akis Jie pamatė 
juodą debesį atkroklant. 
Visi Išbėgiojo į šalis, o 
debesį® taip ir nusileido, 
kur jie grėbė. Tat, Iki šiai 
dienai ši vieta guli po 
vandens ir vadinasi at
kliokusios debesies Krokų 
pievą.

Kiti vėl pasakoja, kad 
šieną begrėbiant pasirodė 
juodas jautis. Jis atbėgo 
Iš artimo miško Ir šluo- 
llals lakstė,aplink pievą. 
Niekas jo pirma nematė, 
niekas jo ir pagauti nega
lėjo. Jauti® siaubė visą 
naktį, kad net pieva dun
dėjo Ir vanduo tryško iš 
po jo kojų. Tris naktis Ir 
tris diena® taip tęsėsi.

Po to nurimo vaiduok
lis. Šlenautojat Išėjo par
vežti sugrėbto šieno.Bet 
vidudienį vėl pasirodė 
jautis. Jis taip baubė, kad 
žmonėms balsu pasidarė. 
Jie Jautė ką tai blogo.

Pakraščiai® pieva pra
dėjo žemyn grimzti. Ir 
taip grimzdo vis tolyn iki 
pievos vidurio. Aukštos 
bangos putuodamos grlū- 
tę griuvo į pačią žemumą 
ir palaidojo visa, kas pie
voje buvo.

Juodu debesiu apsitrau
kė dangus,o nuo griausti
nio žemė drebėjo. Žmo
nės be žado stebėjo šį 
balsų įvykį. Bet jie paliko 
gyvi ir sveiki.

Dar karta atšokavo 
jautis arti žmonių. Pas
kiau pavirto'šernu ir puo
lė kulvirčtals į putojan
čias bangas.

SPIRUOKLIŲ LAIVAS

Tat buvo niūri audrin
ga diena. Paskubomis bė
go juodi debesys per dan- 
gų.Darkiemio apskrities, 
Siruoklių kaimo gyvento
jai susirūpinę sekė aki
mis dangų. Vėjas kaip pa
šėlęs kaukė per kalnų

šlaitu®, kurie tęsėsi šla- 
. lia kaimo ir pliekė be

dugnį raistą, kuris čia pat 
dauboj randasi.

Staiga prašvilpi van
dens stulpas per sodžių. 
Jo viršūnėj svyravo lai
vas su žmonėmis. Kiek
vieną sėdintį ten galėjai 
gerai matyti. Nors audra 
šniokštė Ir bangos ošė, 
girdėjosi mirčiai pa
smerktųjų giesmė.

Drebėdami žvelgė į tą 
balsų reginį. Su triukšmu 
į slėnio dauburį vanden® 
stulpą®. Girdi riksmą, 
kuris kaip šiurpas visus 
nukrato. Aukštai trakšte
lėjo raisto vanduo. Laivas 
Ir jūreiviai paskendo ne
išmatuojamoj gelmėj. 
Kaimo kalvis vėliau pa-
gallau Išbadė tą raistą, 
kur buvo įvykusi nelai - 
mė. JI® Ištraukė virvaga
lių* geležim apkaustytų 
karčiu Ir kitokiu laivui 
reikmenų.

“GULBIU” LAIVAS •

Prie Kalėnų yra Šar- 
kakalnls'. To piliakalnio 
apylinkė® sodybos potvy
nio laiku įlėkti atskirtos 
nuo viso pasaulio. Aplink 
tik vanduo liūliuoja.Žmo
nėms tenka ’’kalėti", kol 
vanduo atslūgsta. Seni 
žmonės todėl ir ®avo vie- 
to® varda taip Išveda.

Pasakoja, kad čia vie
nas kunigaikšti® turėjo 
pilį Ir laimingai gyveno. 
Svetimi atėjūnai »ugalvo- 
Jo šia pilį apgaulę paimti. 
Jie pasakojo pilie® gyven
tojams, kad atvyksiąs lai
vas su giedančiomis gul
bėmis, turtų prisikrovęs.

Kunigaikščio broliai 
nepatikėjo svetimaisiais.

Visą laiką ruošėsi kovai 
Ir dieną bei naktį budėjo. 
Taip, paskirtu laiku, ir at
plaukė laivas, linksmų 
dainų lydimas. Laive sto
vėjo vyrai su baltais ap
siaustais.

Aplink viešpatavo tyla, 
tartum visa pili® būtų iš
mirusi. Suktojo laiva® 
priplaukęs kranta. Išlipo 
aukšti riteriai. Nors iš 
lėto žengė į pilie® kalną, 
bet žemė dundėjo nuo 
sunktų" šarvų ir ginklų, 
kuriuo® slėpė jų balti, 
juodais kryžiais žymė 
apsiaustai.

Sujudo visa pili® pama
čiusi klastą. Vigi kaip 
vienas stojo į‘ atkaklią 
kovą. Greit liepsnose pa
skendo jų laivas, o nukau“* 
tl priešai dengė pilies 
šlaitus.

DR. J. REMEIKA
Piešinius pieŠe 1952 m. Sibire 
nukankintas žinomas Mažosios 
Lietuvos dailininkas Adomas 
B rak s.

QUEBEC0 VYRIAUSYBĖS 
INFORMACIJA. f ,

( Atkelta i J 3 psl.), '

Jis tikisi laike rinkimų 
greitų tr karštų debatų 
bu® mažiau laiko pastebė
ti klaidom® ir nedatek- 
llam®,kurtų jau ir jie pa
tys yra suradę.

Atsisakydami nuo vk 
šų,rimtų ir pozityvių dk 
kusi jų dėl biudžeto Kve
beko partija elgiasi nesą- 
žinlnglaustai nuo pat savo 
įsikūrimo.... Mano rei
kalavimas yra pagrįsta® 
Ir aš jo neatsisakysiu, 
nes reikia kad kvebekle- 
čiai žinotų apie šitokį 
dokumentą.

Patys separatistai tvir
tina jau trys ar keturi 
metai, kad pragyvenimo A 
lygio problemos nepr. A 
klausomajame Kvebek 
nebūtų. Jeigu tat tiesa, 
kodėl jie nepaskelbta 
biudžeto ?

NEPAČRASTAm 
oUElRINKIMAd
Lietuvių Profesorių 

Draugijoo nariai kviečia
mi atvykti nepaprastam 
suvažiavimui — nuspręsti 
draugijos likimą, kurk 
įvyk® spalio 7 d. 9 vai. 
Jaunimo Centre, Chica- 
goje.

L.P.D.A.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Hamilton
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA"

830 Main St. East tel. 544-7125
Darbo valandos:
pirmadieniais 10 — 5 v.p.p.
antradieniais 10 — 5 v.p.p.
trečiadieniais 10 — 5 v.p.p.
ketvirtadieniais 10 — 5 v.p.p.
'penktadieniais 10 — 7 v.vak.
Šeštadieniais 9 — 12 v.p.p.
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Mokame už:
depozitus (P. C. A. JČekių 6 % • 
Serus ir sutaupąs _____  7%
už vienų metų terminuotus 
indėlius 8%
3 metams 7%%ir5m.___ 9%

Duodame: 
asmenines paskolas iš — •
nekiln. turto paskolas iš

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrhitas Indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 4,600.000

Gerb. "TALKOS" nariai?
V

/
Narių paskolų pareika

lavimu! padidėjus, mūsų 
bankelis nepajėgia paten
kinti nartų paskolų pra
šymus. Šiuo laišku krei
piamės į Tamstas su pra
šymu padėti mums, per
keliant daugiau kitur lai
komų sutaupų Į mūsų ban
kelį. Nuošimčius mokėsi
me nuo perkėlimo šio’mė
nesio 1 d.

Jūsų Informacijai že
miau pateikiame dabar 
mokamas palūkanas TAL
KOJE, kurios yra aukš
tesnės negu kitur, pav ;

a, Pinigai laikomi če
kiams rašyti sąskaitoje 
( chequing account) bus 
6% metinių palūkanų, ir 
čekių operacijos atlieka
mos nemokamai.

b, Sutaupų ( tavings 
account) - 7% metinių pa
lūkanų. Už šias sąskaitas 
( chequing ir savings 
Recounts) duodamas gy
vybės draudimas veltui 
tkt $2, OOO.— ( pagal am
žių ir sąskaitos balansą).

c, Už terminuotas 
s-tas mokame : - metams 
-8%, 3 metams — 8)/2%, 
5 metams — 9%.

Kodėl laikyti sutaupąs 
ten, kur mokomas mažės* 
nls nuošimtis be gyvybės 
draudimo ir imamas mo
kestis už čekių patarna
vimus. Jūsų TALKA duo
da Žymiai geresnes sąly
gas ir iš pelno pajėgia

gausiai paremti lietuviš
ką veiklą.

Daugelis narių turi nu
sipirkę Canadian Savings 
Bonds, kurie šiuo metu 
atneša mažiau palūkanų 
negu dabar moka mūsų 
TALKA, todėl apsimoka 
juos iškeisti Ir pinigus 
įnešti į Bankelį. Šią ope
raciją mes Jums padėsi
me atlikti.

Visais rūpimais klau
simais prašau kreiptis į 
bankelio raštinę darbo 
valandomis. Telefonas : 
544-7125.

Su pagarba, 
TALKOS V-ba ir vedėjai,

E. Lengnikag

JAU IR PO VASAROS
Vacarat jau nuėjus į 

praeitį, dabar dar tebegy
venama joje patirtais 
įspūdžiais ̂ bekeliaujant po 
tolimas ir artimas vie
tas, beteškant patogesnės 
vietos fiziniam ir dvasi
ntam sustiprėjimui. Vie
ši ir privatūs susibūri
mai ar veikla, jau nusikė
lė tarp ” keturių sienų ”, 
kur negali pajusti saulės 
malonių spindulių ar 
įtraukti šviežio oro pilna 
krūtinę. Toks ” uždaras” 
renginys Hamiltone įvyko 
rugsėjo 15 d., vietos Tau
tos Fondo skyriaus rū
pesčiu paminėti Tautos 
šventės, dalyvaujant mer
gaičių chorui ” Aldas” ir 
sol. ViVertkaičlul.

• Rugsėjo 17 d. vakarą 
buvo surengtas prtešves- 
tuvlnis pobūvis med. sės . 
Matukaltytės garbei, be
siruošiančiai sukurti šei
mos židinį. Pobūvis vyko 
E. ir J. Bajoraičių na
muose. Rugsėjo 22 d. po
pietę buvo surengta vieš - 
nagė torontlečto A.Bu- 
štnsko garbei, kuris jau 
rugsėjo 29 d. sukūrė šei
mą. Šis pagerbimas įvyko 
Perkausko sūnaus pas - 
tangomis Ir jo tėvų na
muose. Pobūviai buvo 
gausūs viešniomis bei 
svečiais. Būs. jaunave
džiai gavo dovanų. Geros 
sėkmės naujame gyveni
me!

NEŠVARUS bTREKAb 
BAIGTA*
Miesto šiukšlių tšve- 

žėjų streikas užsitęsęs 
tkt 10 sav. —baigtas su
sitarimu. Šis reikalas, 
kad ir nelietuviško po
būdžio,betgi negali nerū
pėti ir mums. Jis buvo 
tikrai nešvarus : miesto 
aikštėse tūnojo kalnai 
šiukšlių, o arčiau jų gy
venantiems skleidė ne
labai malonų aromatą, o 
atvykėliui —užsieniečiui 
greičiausiai kėlė nusi
stebėjimo dėl netvarios 
stokos kultūringoje Ka
nadoje. Esamuoju laiku 
kalnai ”pažtbų”jau baigia 
išnykti Ir gyvenimas įei
na į normalias vėžes. 
Šioje vietoje anksčiau esu 
minėjęs, kad mirusįjį bu
vusįjį miesto burmistrą 
streikininkai atsisakė lai
doti streikui nepasibai
gus ( mat, į tą pačiąunlją 
įeina ir kapų duobkasiai). 
Ryšyje su tuo,kilo klausi
mas ) kur laidojami visi 
kiti mirusieji ,nes vietos 
dienraščio mirusiųjų 
skelbimai vyko normalia 
tvarka, nurodant Ir laido
jimo vietą-kapines. Prieš 
pat susitarimą paaiškėjo 
iŠ spaudos, kad mirusieji 
buvo vežami į kito mies
telio kapines,kuriose bu
vo vienintelė vieta su ga
limybe patalpinti ir už
šaldyti per 200 karstų. 
Atėjus labai šiltam orui 
per 30 karstų pradėjo 
gęsti-lūžti, taip, kad rei
kėjo skubiai juos kasti į 
Žemę laikinam palaidoji
mui. Vieną karštą, savait
galį čia mirė 45 asmenys. 
Tai sudarė daug rūpesčio 
miesto ’’tėvams” kur juos 
teks dėti jau nesant vie
tos minėtose kapinėse.

toronto
Taupyk ir skolinkis

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA
5H% už depozitus 

6% už šėrus 
6% už taupymo s-tas 
7% už 1 m. term. dep.

714% už 2 m. term. dep.

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

8% už mortgičius

Kapitalas — virš šešių milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $5.000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 tat iki 3 vai. p.p., išskyras 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
IM 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 

rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINI: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street, West
Telefonas LE 2-8723 • Toronto 3, Ontario

Dail A. Tamošaitienė darbo metu
ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS
KILIMU IR TAPYBOS PARODA 
rengia Toronto skautai. Surengi
mu rūpinasi Kjsna Meiklejohn, M. 
Vasiliauskiene, Baltaduoniene ir 
B. Mažeikienė. Parodos atidary
mas įvyks lapkričio 10 d. ir tęsis 
iki lopk. 18 d, Lithuanian F ranc- 
isoan Fathers Exhibition Hall, 
1021 College St., T oronto,Ont.

Paskubomis buvo surasta 
nauja laikinoji laidojimo
vieta, bet kur? Tai ir 
šiandiena tebėra paslap
timi.

Įdomu, kad vietos spau
doje skaitytojai buvo ty
lūs, o vis dėlto dvigubas 
laidojimas mirusiųjų na
rtams sukėlė nemalonu
mo ir naujo skausmo, o 
mirę žmonės neturėjo 
ramybės ir po mirties. 
Kanadoje streikuoti — ma
da, tačiau turėtų būti žiū
rima, kad mirusieji gautų 
jiems prideramą pagarbą 
ir streiko metu.

Prldėtlna, kad esamuo
ju laiku dar tebestrelkuo- 
ja miesto savivaldybės 
vidaus tarnautojai-rašti
ninkai. Jų darbą atlieka

st.catharines
NIAGAROS 
PUSIASALIO POVILO 
LUKŠIO ŠAULIU 
DVIGUBA ŠVENTE 
Kanados Šaulių Rinkti

nėm Suvažiavimai, kuris 
šaukiamas vieną kartą 
metuose ir kurį globoja 
vietine kuopa. Šiais me
tais ta garbė tenka P. 
Lukšio šaulių kuopai. Tad 
laukiame šio suvažiavi
mo, kuris įvyks spalio 
27-28 d. d.

Su Rinktinė® suvažia
vimu sutapiname kuopos 
šventinimą. 1971 m. gegu
žės 9 d. susirinko šaulių 
būrelis, dalyvaujant tuo 
laiku buvusiam Kanados 
Šaulių Rinktinės pirm. 
St. Jokūbaičiui. Nuo to 
laiko įsteigė šaulių kuo' 
pą, vardu—Niagaros Pu
siasalio Povilo Lukšto 
Šaulių Kuopa. Per virš
dvejus metus, kuopa savo 
veikloje perdaug nepasi
žymėjo, išskyrus, kad 
šauliai,per tautines šven
tes, stovėdavo prie tauti
nės vėliavos, ir 1973 m. 
surengė Klaipėdos atva
davimo minėjimą. O kodėl 
taip mažiai buvo nuveik
ta ? Trumpas atsakymas 
- kuopa rūpinosi vėliavos 
įsigijimu. Dabar vėliava 
jau įsigijo tr jos šventini
mo iškilmės įvyksta per 
suvažiavimą gražiam 
verslininkų klube. Nors 
tuo laiku medžių lapai 
bus pageltonavę, bet ap
link banguoja vanduo, kur 
atvažiavę svečiai turės 
progos pasigrožėti. Ta

streikininkų viršininkai.Zp. ( Nukelta į 15 psl.)
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IŠ CHICAGOS 
ŽVELGIANT

REPORTAŽAS IŠ 
SPAUDOS, IR RADIO 
DARBUOTOJU 
SUVAŽIAVIMO
Vasara nuslinko į pra

eiti,prasidėjo nauji moks
lo metai. Senimą® ir jau
nimas vėl prie įtempto 
darbo, mokslo. Metai po 
metais, mūsų lietuviškas 
gyvenimas pamažu slen
ka, vis kltėdamas Ir savo 
išvaizda įnešdamas nau
jovių. Taip ir turi būti.

Rugsėjo 14 dieną,vėlai 
vakare, pradėjo rinktis 
lietuviškas jaunimas į 
Gintaro vasarvietę, Union 
Pier. Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo redakcija iš Chi- 
cagos,lš anksto kreipėsi į 
spaudos Ir radio darbuo
tojus jaunimo tarpe,suva
žiavime dalyvauti. Atvyko 
Iš Detroito, Grand Rapids 
Ir daugiausia iš Chlcagos 
24 jaunuoliai.

Penktadienio - susipa
žinimo vakaras, o jau 
šeštadienį prasidėjo pats 
suvažiavimas. Suvažiavo 
jaunimas dirbti ir gauti 
daugiau patyrlmo/ medinėj 
bakūžėje susėdo mergai-

• Įstatymas toli, kumštis arti.— Korėjiečiai

• Nuo grąginimų dar niekas nemirė. ----Indai

• Ir bulius be ragų gimsta. ---- Arabai

Su «rerki<u»čiu — verk,

Varna kupranugarį utinėja ne dėl to, kad jis 
būtų švarus, bet dėl to, kad ji būtų soti. ’ 
— Arabai

• Liežuvis yra tam, kad išsaugotų galvą.
---- Arabai

o Jei Alachas klausytų šuns maldų, iš dangaus 
kaulai kristų. ----- Arabai

• Kad Ir bloga buvo višta, bet gaila,kad vana
gas pagavo. ---- Korėjiečiai

o Ieškojo Vasia kas švilpta, o švilpia Vagios 
nosis. ---- Rusai

• Protingam pakanka mirktelėjimo, kvailiui 
kumščio reikia. — Indai

Parinko M. Čapkauskąs

Geriau uždengti žuvis, negu gainioti katę. 
—■ Japonai

• Kas apsivedė vilkę, tag ir į mišką pradeda 
žiūrėti. — Burmiečiai

• Turėdamas vaikų, nesigirk savu turtu.
— Ceiloniečiai

Norg ta višta ir nededa kiaušinių, bet į kiau- 
člataŠ j°S nemalnyslu- ---  Madagaskarie-

• Prie sauso piršto druska nelimpa. — Ko- 
rėjiečiaf

pakvietė Tėv. J. Vaišnį, 
kuris pradėjo šiais žo
džiais jrfNapoleonas pa
reiškė, jog vienas spaus
dintas žodis gali padaryti 
gero ar blogo daugiau ne
gu visas kariuomenės 
pulkas.Spauda mil® vieni
ja ir skiria? Po jo papra
šytas Romas Sakadolekts, 
kuris atvyko iš Washing
ton©, gu dideliu užsimoji
mu ir Žiniomis pagtda-J. R. Simanavičius, radijo valandė- 
llnti vienminčių eilėje .Jis* 
informaciniai apibudino 
radio veiklą po pasaulį. 
Trys radio stotys : Li
berty, radio Free ir VO 
siunčia žinias į komunis
tų pavergtas tautas. Visos 
žinios yra skubiai surink
tos ir patiekiamos įvai
riomis kalbomis.

Platesnę radio program 
mų veiklos pranešimą, 
padarė P.Petrutls. Iš to 
sužinome,kad pirmoji lie
tuviškoji radio programa 
Amerikoj atsirado Chica- 
goje 1929 m. " Naujienų " 
dienraščio vardu, paskui 
ją perėmė prekybininkas 
Budrys. 1932 m.ūkininkui 
J. Bačtūnul parėmus, buvo

L VE/dRoD2/m

inž. Rudžio Lietuvių fo
rumas. O po plačiąją 
Amerika veikusios 35 
programos, o dabar likę 
tik 22. 1934 m. Bostone 
įsteigta M inkų dar veikta 
o Kneižo, Ramono yra 
išnykusios, vieton jų vei
kta P. Vtščtnio..Clevelan- 
de, Detroite, New Yorke, 
Los Angeles, Phlladel- 
phljoje,Arkansas, Toron
te ir Montrealyje. Buvo 
užsiminta ir apie Madri
do bet Romos, Maniloj 
radio programas. Televi
zijos programa tik viena 
veikianti Chlcagoje, kurtą 
įsteigė T.Šlutas.

Lietuviškos radio pro- 
tės ir berniukai, dauguma įsteigta Margučio radio’ gramo s išsilaiko iš aukų, 
universitetuose bestudi- 
jUoją.Į jį atvyko P. Petru- 
tis, Margučio programos 
vedėjas, A. Pužauskas ir 
J. Pronskug — Naujienų 
redakcijos, kun. J.Vaišnys 
kaip 7 urnaiistų 8-go® pir
mininkas. ( Šis suvažiavi
mas LŽS-go® CV buvo 
globojamas). 
. Suvažiavimą 
žinoma veikėja Jūratė Ja- 
saitytė, trumpu žodžiu

programa, jos įsteigė jas 
A.Vanagaitis. 1934 m.bu
vo įsteigta Sophie Barču® 
programa, kurt ir dabar 
kasdien iš ryto veikia. 
Margutis veikia kasdien, 
išskyrus šeštadienį ir 
sekmadienį. Chtcagoj e bu
vo ir daugiau programų : 
veikė Šaltlmiero, Slavl®- 
ko, ’Draugo" dienraščio. 
Dabar liko tik trys : Mar
gutis, Sophie Barču® ir

atidarė

IETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA
RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ TREČIADIENI, 11 VAL. VAK. 
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. Stonkevi?iu», 1053 Albonel Cr., Duvarnay, P.O. TEL. 669*8834

KELĘiyiS
NIEKAM NĖPATAIKAUDAMAS, TEISINGA ŽODI SKELBDAMAS, 
JAU EINA 64 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIU IR iš KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAG AR. 
SĖję PAIKIO SU TĖVU PASIKALBĖJIMAI. YRA GRAŽIU AP
SAKYMU. EILĖRAŠČIU. ADV. M.ŠVEIKAUSKIENĖ VEDA TEI- 
SINIU PATARIMU SKYRIU.

Metini prenumerata tik $7.00
KELEIVIO 1973 m. kalendorius $1.50

SOUTH BOSTON, MASS. 02127

skelbimų ir sudarytų 
klubų. Margutis per me
tus turįs virš 30 tūkst. 
dolerių apyvartos, todėl 
lėšos sutelkiamos įvai
riais būdais — koncer
tais, piknikais— geguži
nėm parodom.

Po paskaitos įvyko pa
klausimų ir pastabų. R. 
Selent® teiravosi, kuris 
būdas geresnis išlaiky
mui programų : privati ar 
klubų pastangos ? Atsa
kyta,kaip vietinės sąlygos 
diktuoja. Žurn. Pužauskas 
paklausė: radio ir TV ži
nios greitai pasiekta gy
ventojus, kaip veikiama 
tuo atveju? Margutis,kai 
Bražinskus ištiko nelaimė 
Turkijoj, per vieną vaka
rą surinko virš 300 tele
gramų. Jis dar klausė, 
kaip radio ir televizija 
apskaičiuoja savo klausy
tojus?^ skaičius apskai
čiuojamas nuo stočių ribų 
klausytojų atsiliepimų ir 
1.1. R. SakadoUkis pažy
mėjo, kad "Amerikos Bal- 
sa " girdi visas pasaulis, 
net iš okup. Lietuvos atei
na laiškai su pageidavi
mais. f su linksmu — linksminkis (Patarle)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



AL.
GIMANTO
SOCIALINĖ

. LIETUVYBĖ
Kac tai? Mandrapykis 

išsireiškimas ar esamo 
laiko diktuojama realybė? 
Eilę metų gana intensy
viai stebint šio kontinen
to lietuviškojo gyvenimo 
visokeriopus reiškinius 
ir nuotaikas, taip ir pri
eini, beveik nejučiomis, 

<"Tie tos, socialinės lietu- 
/ybės sąvokos. Visuotinai 
girdime teigimus, kad 
lietuviškojo susipratimo 
ir tautinės sąmonės iš
laikyme bene pati di
džiausioji dalis skiriama 
lietuvių kalbai. Sakoma, 
kas nemokės savos kai - 
bos, toks jau bus menkas 
lietuvis, neskaitys lietu
viškų laikraščių, knygų, 
nesiklausys lietuvių kal
ba perduodamų radio 
nrogramų, nelankys toks 
r lietuviškųjų renginių, 

nes visa bus nesupranta
ma ir tolima. Tie visi 
teigimai, tikriausia, yra 
teisingi ir pakankamai 
ryškūs, praktikoje ir kas
dienybėje įrodyti.

Bet kas daryti, kaip 
klasifikuoti ir kaip ver
tinti vis gausėjančią mū
sų visuomenės dalį (tas 
ypač gyvai liestų nemažą 
grupę mūsų jaunesnio
sios kartos atstovų), kuri, 
;erįaustu atveju, yra dvi
kalbė ir blogiausiu — tik 

vienkalbė?
Ž inoma, nebūtų sunku 

autoritetingu ir patrioti
niu balsu sušukti, ir pa
smerkti nemokančius lie
tuviškai : ’’ Eikite šalin, 
nelabieji, jūs mums ne
reikalingi, jūs ne lietu
viai ...” Bet ar tai ne
būtų perdaug sudrama - 
tintas mostas, tartas dar 
nesulaukus paskutinio 
teismo dienos? Tat būtų 
žingsnis lengva ranka nu
braukiąs šimtus lietuvių 
kilmės asmenų,kurių lie
tuviškumas, tegu ir 
lėkštesnis už daugelio 
mūsų, bet dar vis ruse
nąs jų širdyse ir minty

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS
Geriausia Amerikoje ir Europoje "JIB Hoarpflege-Lot.on" preparatas sulaiko 
plauku slinkimo, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plauku skilimą, 
stiprina plauką šaknis, padeda atgauti natūralią plauką spalvą. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100°ė. bosyti vaistiniu REO BLUE knygoj. 
J IB Medicine Lig 8 uncijos 16 sakaičių $6 00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei 
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. 1. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero,

Illinois 60650, L. S. A.

se. Tat vis tų ” socialinių 
lietuvių klasė”, kurtų lie
tuviškumas daugiau pa
viršutinis, .gal ir drung
nas, bet vis dėlto tikras, 
nemeluotas ir tuo pačiu 
nuoširdus. Toks nebijos 
viešai, tarnyboje ar bi
čiulių būry prisipažinti, 
kad jis / ji esąs lietuvis 
ar lietuvių kilmės asmuo. 
Toks nebijos vieną kitą 
žodį ar sakinį ( ką tik te
moka ar žino) pratarti 
lietuviškai. Kitu atveju, 
jis nebijos priklausyti 
draugijai, klubui ar dar 
kitokiai organizacijai, 
sudarytai tautinės kil
mės pagrindu. Gal neblo
gas pavyzdys būtų kai 
kurie karių — veteranų 
postai ar kai kurios Lie
tuvos vyčių kuopos. Ten 
pagrindinai vyrauja an
glų kalba. Ta pati padė
tis ir jų gana judrioje 
socialinėje veikloje. 
Kolkas tai senosios emi
gracijos palikuonys, bet 
jau nesunktai galima 
įžiūrėti metą, kada ir 
paskutiniosios emigra
cinės bangos jaunimas 
ar, dar tikriau, to jaunimo 
jaunimas tegalės tilpti tik 
į tos socialinės lietuvy
bės rėmus.

Aišku, vienam kitam 
mūsiškių toks reikalo su- 
klostymas ar pristatymas 
gali atrodyti skandalingu. 
Tiems, kurie gyvenimą 
rikiuoja į taip ir ne, į 
juodą ir baltą, kurte ne
pripažįsta jokių kompro
misų, jokių” gal”, ’’bevelk” 
ir’’jeigu”, telieka tik vie
nas sprendimas—nepri
pažinti ir atsikratyti vi
sais tais”socialiniais lie
tuviais ”. Tačiau, grįžtant 
Iš šio kraštutinumo vidu
rki, galima įžvelgti, kad 
negausios ir pakankamai 
plačiai išblaškytos tautos 
nariams,turėtų būti bran
gus kiekvienas individas, 
kuris norėtų jaustis ir 
priklausyti savajai tauti
nei bendruomenei, nors 
ir nefigūruodamas jokiuo
se sąrašuose. Kas žino, 
gal rasime veiklos meto
dus ir būdus prieiti ir 
paveikti tuos, kurių neno
rime pripažinti pilnais

london,ont.
NETIKĖTAS 
sUalTIKIMAs
Vieną popietę, netoli 

pašto, iš pravažiuojančio 
automobilio kažkas mane 
pašaukė lietuviškai. Pasi
rodo lon don Iškis E. Bliu
mas pas save vežėsi toli
mos tos Australijos gy
ventoją dr. Aleksą Mau- 
ragį ir norėjo mane su 
juo supažindinti.

Dr. A. Mauragis, iš 
Australijos Amerikon 
atvykęs į Pasaulio Lietu
vių Kongresą Washingto
ne, lankėsi susipažinimo 
tikslu keliose lietuvių su
sitelkimo vietovėse ne tik 
Amerikoje, bet ir Kana
doje.

Malonu buvo nors 
trumpai pasikalbėti su dr. 
A. Mauragiu, kuris Aus
tralijoje redaguoja lietu
vių savaitraštį ” Mūsų 
Pastogę ” ir našiai dirba 
ir kituose lietuviškos 
veiklos baruose. Būdinga, 
kad ” Mūsų Pastogę ” gy
vuoja ir išsilaiko vien 
savo jėgomis, t. y. išsilai
ko iš prenumeratų mo
kesčių bei savo ruošiamų 
kultūrinių parengimų.

Dr. Mauragis pažymė
jo,kad pasistengs aprašy
ti savo įspūdžius iš kelio
nės į Šiaurės Amerikos 
kontinentą, žinoma, pami
nėti ir Londono lietuvių 
apylinkę.

KANADOS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS
TARYBOS
SUVAŽIAVIMAS
Vm-tostos Kanados 

Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos suvažiavimas 
šiemet bus Londone. Šios 
kadencijos 3-čtąją sesiją 
taryba turės spalių mėn. 
27 - 28 dienomis Holiday 
Inn viešbutyje, Wellington 
gatvėje, netoli įvažiavimo 
į didįjį greitkelį Nr.401.

Ta pačia proga spalių 
mėn. 27 d. vakare, bene 
gražiausioje Londono 
Centennial Hali salėje, 
miesto centre, toje pačio*- 
je Wellington gatvėje bus 
pirmasis Kanados lietu - 
vtų bendruomenės' vardu 
oficialusis — kultūrinis

lietuviais. Daug priklauso 
nuo jų pačių, bet nemažai 
ir nuo mūsų nusiteikimų, 
amb 1c t jų ir suprat imo. 
Trumpai : Ar esame pa
siruošę priimti dvikalbę 
lietuvybę ?

A. Mauragis

parengimas —susipažini
mo vakaras.

Londonišktai turės pa
reigą priimti svečius 
_ Tarybos narius ir visus 
tautiečius, bei pasistengti 
sudaryti jiems malonią 
viešnagę.

Į Tarybai skirtą vaka
rienę viešbutyje numatyta 
pakviesti ir valdžios at
stovus bei Kanados par
lamentarus.

GRAŽI DOVANA
BIBLIOTEKAI
Londono šeštadieninės 

mokyklos biblioteka nuo
lat auga. Dtdžiulėn para
pijos spinton knygos jau 
nebetelpa. Bibliotekos ve
dėjas susirūpino, kaip į- 
sįgyti savo nuosavą bib
liotekos spintą. Tatai pa
stebėjo dosnieji tautie
čiai K. Valaitis iš Mt. 
Brydges ir Br. Kobirrts 
iš Strathroy. Pirmasis 
parūpino, medžiagos,© an

JUOZAS GRAŽYS
KAILIU, SIUVĖJAS

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

{Storage)
6396 Bonnantyne Ave. Verdun, Montreal. Tel. 767

W. Lapenat
GENERAL CONSTRUCTION REG’D

89 Orchard Street, LaSalle,P.Q.
Įvairi industrine ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomi s kainomis.International 
dažų išpardavimas. Skambinkite — 366 - 6237, 366 - 3896

Baltic 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. 366-38 84.

trasis pridėjo savo na
gingus pirštus Ir jau gra
ži, su stiklinėmis duri
mis* spinta atsirado pa
rapijos salėje.

Naujon spinton biblio
tekos vedėjas ketina su
dėti ne tik knygas, bet Ir 
sutelkti lietuviško Ir 
liaudies meno eksponatus 
bei kitus dirbintus, kurių 
tautiečiai turi, tik reiktų 
juos vienon vieton su
telkti. Tautiečiai maloniai 
prašomi šiam reikalui 
būti dosnūs.

K. Valaičiui ir Br.Ke- 
burlut mokyklos vadovybė 
reiškia nuoširdžią ir už
tarnautą padėką.

PARAMA MOKYKLAI
Londono šeštadieninė 

mokykla naujus mokslo 
metus pradėjo š/m. rug
sėjo mėn. 15 d. toje pa
čioje St. John’s vald. mo
kykloje.

Kad būtų galima mūsų 
mokyklos ūkinius reikalo 
sėkmingiau patvarkyti, 
Tėvų Komitetas prašė 
Lėšų Telkimo Komitetą 
paskirti pašlapą mokslo 
metų pradžioje. Malonu 
pažymėti, kad Lėšų Tel
kimo Komitetas tuoj pat 
paskyrė 500 dol.pašalpą. 
Telkimo Komitetui reiš
kiama širdingiausia pa
dėka.

Dabar jau bus galima 
sudaryti mokyklos išlai
kymo sąmatą ir ūkinius 
reikalus pravesti pla - 
ntngat. L. E-tas
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IS Detroito rašo
A If. Nakas

Šiaip vartau, taip var
tau Detroit News dien
raščio rugsėjo 21- sios 
laidą Ir savo akimis ne-, 
tikiu: nerandu žinios 
apie paskutinės paros 
žmogžudystės Detroito 
metropoly. Jeigu Detroit
News nerašo, tai arba nė 
viena žmogžudystė neįvy
ko, arba šios paros laike 
nei viena žmogžudystė 
neišaiškinta. Jeigu tikrai 
nebuvo nužudytas nė vie
nas žmogus, tat bus buvu
si neįtikėtina, tiesiog 
Detroito gyvenimo būdui 
nenormali diena. Jau esa
me sumušė visus pasaulio 
rekordus. Jau visas pai
santis žino, kad Detroitą c 
- Murder Capital of the 
world. Jau šiais metais 
nužudyta daugiau kaip 
5OC žmonių, keliomis 
dešini t imis daugiau, negu 
1972-šia is metalo, kurie 
irgi buvo rekordiniai.
Rasti Iš nakties X o kar

ADVOKATAS

J.P. MILLER,bju B.C.L.
768 Notre Dama Street E. Risite 205.

Tel: 866-2063; 866-2064.

ADVOKATAS

R. J. Išganaitis, ba, bcl 
INSURANCE EXCHANGE BUILDING

27.S ST. JAMES ST. WEST - SUITE 625 MONTREAL IM.

Tel: 842-1126, namq 6 78 - 3660

NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., b.C.l.
5 Place Villa Marie IBM Building 

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

Dr.V.Giriunienė
Dantų gydytoja

5330 L'Ajiomptior Blvd.

Montreal.

I Tel.. 255-3536

Dr.J.Mališka
Dantų gydytojas

1440 St. CATHERINE Street W„ Room 600 
Tel: 866-8235, namų 488-8528.

Dr. A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Se.. L.M.C.C-, E.R.C.S.(c).

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 • 4 0 2 4 
Suite 215, Montreal 109, Que.

tais net šviesiausiam vi
dudienį, judriausiam vi- 
durmiesty. po vieną lavo
ną, tat tik niekai. Dažnai 
randama du, trys, penki. 
Tarpusavy žudosi narko
tikų vergai. Žudo plėši
kai, prievartautojai, be
pročiai Ir... meilužiai.

Nesvarbu, kad į De
troito vidurmiestį nebe- 
saugu važiuoti nė dieną. 
Nesvarbu, kad juodoji ra
sė, terorizuodama pirmoj 
vietoj juodąją rase, nuo 
baltųjų palaisvino Ir gra
žiausius miesto pakraš
čius, nebesauglals pada
rydama dailias alėjas, 
plačius bulvarus Ir erd
vius parkus, nes juodasis 
kriminalas geriausia 
klesti ten, kur gyvena 
kad ir doriausi, nekal- 
člausi jų rasės piliečiai. 
Nesvarbu, kad šalia fede- 
ralinių darbo pajamų mo
kesčių, valstijos darbo

Mirė Stasys Michel senas, 
buv. "Keleivio” redaktorius

pajamų mokesčių, valsti
jos mokesčių už patarna
vimus bei aprūpinimą 
prekėmis (sales taxfe- 
deralinių socialinio drau
dimo mokesčių, miesto 
nekilnojamo turto mokes
čių, net iki 3.5% iškilo 
miesto darbo pajamų mo
kesčiai. Nesvarbu, kad 
juodosios rasės santykiai 
su miesto policija yra pa
tys blogiausi, kad rugsėjo 
galui artėjant dėl moky
tojų streiko tebėra užda
rytos pradžios ir viduri
nes mokyklos ... Nesvar
bu, ak, nesvarbu, į ką ka
dai teigiamai garsus vi
same pasaulyje miestas 
pavirto, į garbę, į nemir
tingumą kandidatų ne
trūksta. Šie metai —naujo 
miesto mero rinkimų me
tai. Nominacijos prasidė
jo, regis, pa vasarį.Pirmi
niai rinkimai įvyko rug
sėjo pradžioje. Kandidatų 
buvo... de-vy-nio-li-ka ! 
Iš 18 spaudoje talpintų 
nuotraukų matyti,jog sep
tyni yra negrai ir vienuo
lika baltųjų. Jų tarpe yra 
moterys - 32, 46 ir 63 
metų (pirmosios dvi-juo
dakės.. Pagal profesijas 
- keli advokatai, policijos 
viršininkas, keli prekybi
ninkai, moterų plaukų šu
kavimo salono ir šukavi
mo mokyklos savininkė, 
” galingojo Dievo geroji 
samaritietė ” ( šitokį už
siėmimą ji nurodė), rent
geno spindulių technologė, 
policijos seržantas. Dau
giau kaip pusė kandidatų 
tebaigę tik vidurinę mo
kyklą. Vienas 48 metų 
kandidatas yra Detroito 
Psichiatrinio Instituto 
įnamis — rimtas proto li
gonis. Nors spaudai duoti 
biografiją ligoninė jam 
leido, bet neleido duoti 
nuotraukos. Jo sesuo, vie
nuolė— domininko iė pa
reiškusi, jog brolis jokiu 
būdu nekandidatuotų, jeigu 
būtų sveikas... Antras

G
pharmacie

cignon
ROBERT GENDRON LPH. PROP. 

366-9742 37626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 V AL. RYTO IKI 11 V AL. VAKARO

VIETA GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS.

įdomus kandidatas buvo 
38 metų negras, dabar at
liekąs penkerių metų 
bausmę kalėjime už su
klastotų vertybės popie
rių transported  ją, o 
anksčiau tris kartus ka
lėjime sėdėjęs už plėši
kavimą.

Po pirminių rinkimų 
liko du kandidatai: mies
to policijos vadas ( gali
ma būtų pavadinti komi
saru, nors anglišką 
commissioner, mūsų 
spauda paprastai verčia
si į komlsijonierlų ) John 
F. Nichols ir Michigan© 
valstijos seimelio sena
torius, negras Coleman 
A.Young. Pirmasis turi 
Vayne valstybinio un - to 
bakalaureatą iš policijos 
administracijos mokslo, 
o antrasis tebaigęs vidu
rinę mokyklą. Pirmasis 
53 metų, o antrasis-55. 
Tarp kitko, antrasis ( se
natorius) yra arš taus tas 
pirmojo ( kaip policijos 
vado) kritikas ir, jeigu 
bus išrinktas meru, žada 
ne tik viršininką pačią 
pirmąją dieną iš pareigų 
atleisti, bet ir visą poli
ciją visiškai pertvarkyti.

Jei neklystu, galutiniai 
rinkimai bus lapkričio 
pradžioje.Kai kurie atei
ties spėjikai jau baimina
si, jog išrinkus policijos 
vadą būsią didesnės neg
rų riaušės, negu 1967-jų 
vasarą, o išrinkus negrą 
senatorių — baltųjų mi
gracija į toliu as miesto 
apylinkės pasieksianti 
epideminį lygį. Žodžiu, 
Detroitu! pranašaujama 
dar gražesnė ateitis...-•-

Jeigu kalbėti apie lie
tuviškąjį Detroitą, tai čia 
tik ką aprašytų kandida
tų į merus busimoji ju
risdikcija kaip ir nejau
dina. Nes pačiame De
troito mieste lietuvių 
vargu ar pora šimtų be
rastume. Visi Dearbor- 
nal, Livonia,Southf leldao, 
Troy*a, Varren’as (su 
bevelk prigijusių Varė
na* vardu), Sterling

Dantų gydytoja
DR. Ą. O. JAUGELIENĖ

1410 Guy St. pirmas aukotas, 

11 - 12 kambarys 
Tel: 932-6662; namų737- 9681.

Heights, visi Bloomflei
dai, Birminghamas, Ma
dison Heights, ir kas čia 
beišskaičiuoc dar kelio - 
llką priemiesčių, kuriuo
se visuose lietuvių 
knibždėte knibžda. Jeigu 
dar laikyti šiokiu tokiu 
lietuvių telkiniu Detroite, 
tai kelios dešimtys lietu
viškų šeimų apie šv. Pet
ro bažnytėlę. Iš anksčiau 
didž lauš tos parapijos 
— šv. Antano —ribų jai 
baigia visi išbėgioti, nors 
parapija, kaip Ir šv. Petro 
dar stiprokai laikosi. Lai
kosi todėl, kad į parapijas 
įsirašę ir prieš dvide
šimtį ~ metų, dabar į pa
maldas sekmadieniais va
žiuoja ir po dvidešimtį 
mylių.

Dar gyvas lietuvių gy
venimas ir apie Lietuvių 
namus Tillman -Butternut 

i

gatvių sankryžoje. Ir į 
juos tautiečiai suvažiuoja 
iš už dešimčių myliu 
- posėdžiauti, pramogau
ti, gerbti, minėti, organi
zuoti, planuoti. (B.d.)

VILNIAUS KRAŠTO. , , 
( Atkelta iš 9 asl.)

1928-1957-195!^
dieną Švenčionėlių Vyk
domojo Komiteto pirmi
ninko VAINAUbKO pa
tvarkymu buvo išmesti 
GEDIMINO STULPAI, ku
rie buvo įgraviruoti tau
tinėje Šv. Kazimiero vė
lia vo j ez esančioje bažny
čioje nuo 1928 metų / dar 
lenkų okupacijos laikų/, jd

NEPRIKLAUSOMA LIEĮUyĄ., 
.> • e • • J . »



montreal
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Dr. A S. Po* 
pierai&ui ir Dr. 0. Nutik už pada
rytas operacijas. Ypatinga padėka 
dr. A. S. Popiėraičiui už rūpestingų 
priežiūrų man esant ligoninėje.

Didelė padėka už gražias gėles 
ir dovanas mok. E. Navikėnienei, G. 
Kudžmienei, E. Szewczuk, R. Urbo
nienei, Rosemonto K at. Moterų rate
liui, p.p. Grigeli am s, Lituanistinės 
m-los ved. G. Gedvilienei, p.Mic
kienei, p.p. GabruseviČians ir vi
soms Lituani štinės m- los mokyto - 
joms, G. Urbonaitei, 0. Bieliūnaitei, 
mano Vilijos ir Raimundo draugams 
bei draugėms.
/ Visuomet prisiminsiu Jus ir

>iu dėkinga
Mari j a Mal cienė

SUSIRINKIMAS

K. L.Katalikių Moterų 
Dr-jo« susirinkimas 
įvyks š.m. spalių mėn. 
14 d. tuoj po ll vai. šv. 
Mišių N. P. Seselių na - 
muose.

Sew. Paulė skaitys pa
skaitą ” Atlaidumas ”.

Narės ir viešnios kvie
čiamos dalyvauti.

f----------------------------------

(Atkelta lipsi.), 
salė vadinas i, (Old Boys 
House Henley Island Club) 
Programoje bus sveikini
mai, vėliavos šventini
mas, solistė Ramona iš 
Niagara Falls, ir kiti jau
nieji menininkai. Po to 
banktetas ir 1.1. Tad vi
sus ir iš visur šauliai 
kviečia dalyvauti. ( salė 
bus atidaryta nuo 2 vai. 
p.p. . Tad iki malonaus 
pasimatymo. Npp į

valdyba
• Algirdas Urbanavi
čius, Juliaus ir Aldonos 
Urbanavičių sūnus išbu
vęs tris metus JAV-bių 
kariuomenėje Vakarų Vo
kietijoje, šiuo metu vieši 
pas tėvus Montrealyje. Po 
mėnesio atostogų važiuos 
Į Arizoną, kur kariuome
nės siunčiamas pradės 
mokslą Military Intelli
gence policijos mokyklo
je. Ją baigės norėtų gauti 
darbą Kanadoje. Algirdas 
be lietuvių ir anglų kal
bos dar laisvai vartoja

GYVŪNU KALBA...
( Atkelta iš 7 p si.)

šios naminių bičių veislės. Kai šių veislių bi
tės nori pranešti apie arti esančius nektaro iš
teklius, jos šoka paprasčiausiu ratu. Kritiška
sis atstumas tarp avilio ir maisto šaltinio, kai 
rato formos šokis virsta aštuoniuke, atskirų 
veislių skirtingas. Netgi šokio tempas nėra 
vienodas: greičiausiai šoka jugoslavų bites, 
nuo jų gerokai atsilieka vokiškosios, ir lė
čiausiai — kaukaziškos bitės. Kartais bitinin
kai avilio gyventojus suformuoja iš atkirų 
veislių bičių, ir jos pradeda viena kitos ne
suprasti.

ŽMOGAUS IR GYVŪNŲ KALBA
Ar yra kokių nors bendrų elementų atski

rų gyvūnų rūšių kalbose? Pasirodo, yra. Ir 
žinduolių, ir paukščių pavojaus signalai vi
sada labai aštrūs, veriantys, aukšto tono. 
Grasinimo signalai ne tokie veriantys, tačiau 
pakankamai aštrūs, pavyzdžiui, šunų urzgi-* 
mas. Signalai, kuriais tėvai šaukia vaikus, 
paprastai skamba meiliai, yra žemo tono ir 
kartojami daugelį kartų. Todėl kartais gy
vūnų kalba lyginama su elementariausiais 
žmogaus riksmais žinia, tokiu lyginimu ap
siriboti negalima. Iš tikrųjų gyvūnų bendra
vimas kur kas sudėtingesnis už žmogaus 
riksmų kalbą. Signalizuodami gyvūnai susi-

-LAURENT PASTRY-
73 5 Decarie, St. Laurent, Montreal, P. Q.

Tel. 744 - 5000 
(Savininkas Ignas Zizas) 

KASDIEN KEPAMI DANIŠKI SU VARŠKE IR 
PRANCŪZIŠKI PYRAGAIČIAI.

Galima užsisakyti vestuvinius ar sukaktuvinius 
tortus ir kitus skanėsius. Taip pat parduodamas 
visokios rusies konservuotas maistas, suris, duona 
ir kiti produktai.

DĖMESIO! 

NAUJAI ATIDAROMA

— JOLIE DAME —
EUROPIETISKOS RUSIES IMPORTUOTU SUKNELIŲ 

K R A U T U V E

25 Church Ave. Verdun (Prie LaSalle Blvd.) 

Adara nuo 2 vai. po pietų kiekviena diena

BELIAZZI-LAMY INC.
ĮVAIRI MEDŽIO STATYBINĖ MEDŽIAGA:
Durys, langų rėmai. Izoliacija. Tan-Test.
Masonite, statybinis popioris, cementas, 
B. P. Kdirblniai k visa kt. \

NlS, BQUL. CHAMPLAIN LAŠALU 366-6941

Jette 4r Freres
- MODERNIEMS NAMAMS
Visi kiti vandentiekio ir 
Šildymo taisymai ir nau- 
įtįrengimai, Gazinių

{rengimas. Atstovaujam 
Hydro- Quebec isnauma- 
vintui karštO'Vandens * 
tiekimą. Veltui įkaina
vimas.
Jettė &Frere

Plumbing & Heating kantrai

140-2, MVJHHH - 3664330

1973.-X.-3-

P. ir J. Baltuoniai 
televizijoje, 
Arizonoje.

KELIONĖS IR 
MENO DARBU 
PASEKMĖS
Pranas Baltuonts, pla

čiai žinomas iš medžio 
šaknų skulptūriškų išdir
binių menininkas, turėjo 
gražų pasisekimą Vakarų 
Kanadoje ir JAV-se. Jis 
su žmona praleido visą 
vasarą ten beruošdami 
parodas, kurtos visur bu
vo sėkmingos. Turėjo 
daug lankytojų ir jų gerų 
įvertinimų.Taip pat Ir per 
parodų vietovių vietinę 
spaudą, Arizonoje net bu
vo pakviesti Flagstaff 
Art Center televizijon.

Baltuoniai per 3 mėne - 
sius važinėdami padarė 
apie 12, OOO mylių ir tu
rėjo parodas šiose vieto
vėse : Winnipeg, Vancou
ver ( Can. International 
Exhibition Ir estų koloni
jai), Los Angeles, Hot 
Springe, Palm Beach,
Disneyland, Californljoj, 
Las Vegas, Nevada, 
Phoenix, Arizona. Bū - 
darni Los Angeles, da
lyvavo sesers sūnaus 
-Rimo Gurčiho vestuvėse 
ir aplankė kitas žymes - 
nes vietas bei nemažai 
muziejų ir meno galeri
jų. Prisirinko šiltųjų 
kraštų medžių šaknų, jų 
tarpe parsivežė ir Dia
mond Willow ' /medžio 
Šaknų,

vokiečių kalbą, kurtos iš
moko tarnaudamas ka - 
riuomenėje Vakaru Vo
kietijoje.

randa vienas kitą, praneša vieni kitiems apie 
maisto išteklius, organizuoja atskirus indivi
dus ir jų grupes vienokiai ar kitokiai veik
lai. Pagaliau signalais palaikoma tam tikra 
hierarchinė tvarka beždžionių bandoje arba 
vištų būryje.

Antra vertus, negalima ir pervertinti gy
vūnų kalbos. Jinai nebuvo ir nebus tokia to
bula, kaip žmonių kaioa, nes gyvūnų kalbo
je trūksta simbolikos. Žmogus operuoja są
vokomis, daiktų simboliais. Gyvūnai reaguo
ja tik į konkrečius signalus ir konkrečias gy
venimo situacijas. Todėl gyvūnų kalbos sig 
nalinė reikšmė ir vadinama ryšine signaliza
cija. Rusų fiziologas I. Pavlovas išskyrė dvi 
signalines sistemas: pirmąją ir antrąją. Šu
niui duodamas šviesos signalas, paskui mais
tas. Po kurio laiko vienas šviesos signalas 
sukelia seilių išsiskyrimą. Atliekant tokį eks
perimentą su žmogumi, vėliau jam šviesos 
signalo galima ir neduoti, o seilės išsiskirs 
ištarus žodį „šviesa". Taigi žmogui žodis 
tampa signalo signalu, simboliu. Tuos sim
bolius (sąvokos reikšmes) žmonės savo kal
boje ir vartoja. Žmogaus kalboje atsispindi 
Jo sąmonė.

MIKE'S TEXACO SERVICE STATION
(M. RUTKAUSKAS)

POIMTE CLAIRE, P.Q.
601 St. Jean Road.
Tel. 695 - 3883

• Atsitiktiniai ir kapitaliniai automobilių remontai

• Degalai, tepalai padangos ir kita
• Montrealiec?iams lengvai pasiekiama greitkeliu 

Nr. 40 arba Nr.20.

LaSalle Jalo Specialist Reg’i
7725 George Street * I<,i’xn'.as ,r. tlaS>'mos automobiliu 

La Salle,Que.

TEL:
366-0500,366-4203 valtys.

• Pardavimas ir taisymas Chaparral 
firmos snowmobile ir Moto firmos 
snowblower ir taip pat motorinės 

Sav. G. D e srocher s

Highland Auto Body
611 LAFLEUR AVĖ., LaSALLE

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

• Atliekami neechorlniol darbai y

a Iforas taisymas ir dolymas 
o Dunlop padangos Ir baterijos 

(Lietuviams nuolaida)
Savininkai: y. Zuiinskas 389-0571 ir J. Z avy s 365-3252

15 psl.
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SPALIS - ŠALPOS

MKIUR
KLB Šalpos Fondo Ko

mitetas skelbia visoje 
Kanadoje spalio mėnesį 
šalpos mėnesiu. Komite
tas prašo visų skyrių bei 
šalpos atstovų savo vie
tovėse spalio mėnesį pra
vesti vajų šalpos reika
lams. Nesant šalpos at
stovų, apylinkių valdybos 
yra prašomos savo kolo
nijose pravesti vajų šal
pai. Šis vajus tegu būna 
skirtas į vargą pateku
siems tautiečiams pagel
bėti ir tuo pačiu paremti 
mūsų vienintelę laisvaja
me pasaulyje lietuvių 
gimnaziją — Vasario 16 
-tąją Vokietijoje.

Laukiančių mūsų pagal
bos yra tautiečių ir ki
tuose kraštuose. Taip pat 
laukia iš mūsų paramos 
ir Vasario 16-tosios gim
nazija... Mes,gyvendami 
Kanadoje,esam e pakanka
mai turtingi, kad galėtu
mėm padėti savo tautie
čiams užjūryje, Šalpos 
Fondo komitetas gauna 
daugybę laiškų iš Len
kijos lietuvių, kurie pra
šo dėvėtų rūbų. Todėl tuo 
pačiu mes palaikome ar
timus ryšius laiškais su 
savo tautiečiais gyvenan
čiais Lenkijoje. Taip pat 
komitetas ragina savo 
vietovėse pravesti dėvėtų 
rūbų vajų. Adresų galima 
gauti pas KLB Šalpos 
Fondo komitetą.

Todėl KLB Šalpos Fon
do komitetas kviečia vi
sus geros valios tautie
čius prisidėti bent maža 
auka prie šio gražaus ir 
kilnaus šalpos darbo. 
Kiekvienas skirkime au
ką šalpos reikalams1. Au
kas prašome siųsti šiuo 
adresu :

KLB Šalpos Fondas, 
118 Fairleigh Ave., 
So. Hamilton, Ont. 
L8M 2H8.

KLB Šalpos Fondas

MONTREALIO
STUDENTŲ DĖMESIUI
Studentų metinio susi

rinkimas įvyks spalio 
9 d. 7; 30 vai. vai. 3546 
Durocher street, apt. 15 
(prie McGill universitetą)-

Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti, kad iš
laikytume studentų orga
nizacijos veiklą bei Išb
rinktume ateinantiems 
metams valdybą.

Studentų Vadovybė

• ”T ito” Aušro© Vartų 
skyrių© pradė© veikti 
sekmadieniai© po Padė
kos savaitgalio, t. y. pra
dedant spalio mėn.14 die
nos sekmadieniu.

LITUANISTINES 
MOKYKLOS 
REIKALU

Montrealio lituanistinė 
mokykla yra Montrealio 
mokyklų komisijos pra
džios mokyklos patalpose 
fct. Hubert ir Cherler 
gatvių kampe. Mokykla 
lengvai pasiekiama va
žiuojant Metro, išlipus 
Sherbrooke stotyje—paei
ti vieną bloką.oherbrooke 
Metro stotis yra 1-ma į 
šiaurę už centrinės Berrl 
-DeMontlgny Metro sto
ties. Mokykla lengvai pa
siekiama ir autobusais : 
autobusu ateinančiu Sher
brooke St.Ea»t,arba atei
nančiu sherbrooke bt. 
West, arba autobusu ei
nančiu Pine avė. Taip kad 
Montrealio saloje gyve - 
nantieji dauguma gali pa
siekti mokyklą per 30 
- 45 m. Yra ir tokių, 
kuriems kelionė gali už - 
trukti 1 vai. ir daugiau, 
bet šiais laikais dažnas 
turi automobilį, o netu
rintieji galėtų susitarti 
su kaimynais dėl vaikų 
atvežimo. Jei tam vaiko 

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V. Pė te ra it is
353 - 9960 / Namų 72 1 - 06 14
UNITED TRUST REALTIES
7995 Blvd. Les Gaieties. D’Aniou. P. Q.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409

TEL.727-3120 Namų 376-3781
Agentūra veikia nuo 1945 m.

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bu,.: 722-3545

ijRfJ Re,.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

atvežimas būtų priežas
tis, dėl kurios jis negali 
jo leisti į lietuvišką mo
kyklą turėtų pranešti tėvų 
komitetui ar šį reikalą 
Iškelti būsimame tėvų Ir 
mokytojų susirinkime,kur 
bendromis jėgomis turė
tume spręsti.

Montrealio šeštadieni
nėse mokyklose prieš 1O 
metų mokinosi 250 valkų 
1972 / 73 mokslo metais 
buvo 80 (ir dar su nutru- 
pėjimais)kiek bus moki
nių 1973 / 74 mokslo me
tais yra nemažas klausi
mas, kurį galėtų atsakyti 
tėvai, kurie dėl įvairiau
sių priežasčių neleidžia 
savo vaikų į lietuvišką 
mokyklą I
• Lituanistinio seminaro 
Montrealyje organizavi
mui talka jau pradėjo 
darbą. Rasa Lukoševičiū- 
tė tel. - 366-1210 ir Vida 
Kudžmattė tel. -256-4318 
asmeniškai skambina 
kiekvienam joms žino
mam jaunuoliui —ei; pra
nešdamos apie būsimą 
atgaivintą šiais metais 
lituanistinį seminarą. 
L. Seminarai žada būti 
platesnis tiek amžiaus 
ribose , tiek dėstomų da
lykų skaičiumi, stipriau 
ar silpniau nusimanan
tiems lituansįtikoje. Lie
tuviškas jaunime > nelau-

kite, kol kiekvienam pa - 
skambins — registruokitės 
pas talkininkes patys*. 
Tėvai — paraginkite savo 
jaunimą lituanistinį se
minarą lankyti. O kad bū
tų visiems lengviau pri

Montrealio Lituanistines Mokyklos vedeįa Gene Gedviliene įteikia
s***1

palymejimus baigusiems mokiniams. Foto. R. Kunnapuu

einama - patogu, Ir nori
mus reikalus galima būtų 
Išsiaiškinti-bug šaukia
mas susirinkimas po Pa
dėkos dienos savaitgalio. 
Sekite pranešimui spau
doje. P. Adamonls

0 NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

PASIKALBĖKITE SU
ManageriM 

LEO GUREKAS

NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 

AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I .
MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS ! -

UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE ’ 
PASINAUDOKITE I

MAS GURECKA5 
es Manager 
ivis atstovas)

mu Montreal west automobile

11 WESTMINSTER SOUTH 489-5391
(At the end of Sherbrooke Street West)

14 65 DE SEVE STREET, MONTREAL 205, QUE. 
Telefonas: 766-5827

EAL WEST ) 
AUTOMOBILE 1

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas ------------- 6%
Taupomąsias s-tas----------- 6,5%
Term. ind. 1 m.--- ----------- 1,5%
Term. ind. 2 m.8%.
Term. ind. 3 m.8,5 % ■
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumasluž paskolos sumą.

S'
&

DUODA PASKOLAS:
Asmenines________
Nekiln. turto  
čekių kredito
Investacines____nuo9,5%Jki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.M8

Kooperotyvinė nomiį ( iki 4 butų) ir namu inventoriaus apdrauda. 
Kreiptis: Gil Constantini,C.I.B., Quebec Credit Union League,

17 Ronald Drive, Montreal West 263. Tel. 48 7 - 5 8 20.

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 gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.
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