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SAVAITINIU ĮVYKIU 
APŽVALGA

ATIDARĖ SUESO KANALĄ
Birželio 5 d. Egypto pre

zidentas Sadat* as t atidarė 
Suezo kanalą tarptautiniam 
sus Is lėk imul .Atrodo, kad E- 
gyptas tikrai karui nesiruo
šia Ir šis jo atidarymas yra 
gestas taikingų Intencijų pa
rodymui. i

Kanalas buvo uždarytas 
1967 m.,kilus karui tarp Iz
raelio Ir Egypto. Jis buvo 
užminuotas, nuskandinti keli 
laivai Ir nemažai jame buvo 
arterijos sviedinių. Vakarų 
valstybėms padedant, Suezo 
kanalas tapo Išvalytas Ir jo 
103 mylių kelias yra tinka
mas plaukioti laivams.

Izraelis, lyg atsakydamas 
į Egypto talkos mostą, ati
traukė Iš Sinajaus pozicijų 
raketas Ir artilerijos pabūk
lus. Artilerija dabar yra' už 
20 mylių nuo kanalo, o rake
tos net už virš 30 mylių.

NEW YORKAS KRIZĖJE
Milžinui New York’ul pri

trūko pinigų net Ir miesto 
tarnautojams apmokėti ai - 
gas. Miesto meras Abraham 
Beam e pradėjo mažinti tar - 
nautojų skaičių, įstkaltant net 
policininkus Ir ugniagesius . 
Daugelis spėlioja,kad sąry
šyje su bedarbių padaugėjl - 
rrtu, pakilo Ir Ištuokų-skyry-• 
bų skale lūs .Paskutinių 5 m . 
laikotarpyje jis pakilo Iki 
300 %.

KALTINIMAS SUDUŽO
Darbo mlnlsterls J. Munro 

buvo kaltinamas už paėmimą 
pinigų Iš unijos federallnlų 
rinkimų metu. Pats mlnls
terls pripažinęs buvo, kad 
buvo gauta piniginė parama 
rinkimams Iš unijos, bet ji 
sugražinta. CRMP policija 
betyrinėdama šį reikalą pa
kankamai įsitikino Irpaskel-
bė, kad neradusi įstatymo pa- dėt. policininkas 
žeidimo. Dabar mln. J. Mun- kodėl policininkas turi 
ro patvarkė, kad būtų Ištirta pintis visuomenės saugumu, 
Seafarer’s International Union jei visuomenė neranda rei- 
vldaus veikla, o ypač jos va- kalo apsaugoti policininką ?

BENDRUOMENYBĖS »■■
Kanados lietuvių kultūros darbuotojų suvažiavimo rekomendacijos:

Suvažiavimas kreipiasi į lietuviškai nekalbančius vai-

prie tų

kad vle- 
kl lučių

ATVYKSTA SIMAS KUDIRKA 
— birželio 12 d.. Spaudos kon
ferencija bus birželio 13d. ir 
tos dienos vakare dalyvaus iš
vežtųjų paminėjime prie Domi
nion squore paminklo (ne 14 d. 
kaip buvo skelbta). Birželio 15 
d. , sekmadienį tuojau po 11 v. 
pamaldų, Aušros Vartų parapi 
jos salėje jo pagerbimas.

kus.
4. Ypatingą dėmesį at

kreipti į jaunųjų talentų ug
dymą, telkiant tam reikalui 
visą galimą paramą Ir orga
nizuojant metinius muzikos 
Ir dailiojo žodžio festivalius 
- varžybas.

5. Dar kartą patikrinti ga
limybes turėti Kanadoje 
liet, kultūros bei tautodai
lės muziejų. Jeigu galimybių 
tokiam muziejui įsteigti ne
būtų, tai kreiptis į asmenis , 
turinčius muziejinių liet, 
kultūros Ir tautodailės eks
ponatų, prašant tas mūsų tau
tines vertybes nors laikinai 
deponuoti vietiniuose mu
ziejuose bei meno galerijo
se jų tinkamam Išlaikymui 
bei apsaugai.

6. Įlieti , Ir tai tuoj pat , 
didesnes pinigų sumas į 
Liet, kultūrinį gyvenimą, kas 
sudarytų galimybes bent da-vybės rinkimų metodas. Tad 

suprantama, kad dabartinei 
unijos vadovybei šis patvar
kymas nepatinka.

NUŠAUTAS KRIMINALES 
POLICIJOS SERŽANTAS 
G. BEAUVAIS
Nesenai nušauto policinin

ko laidotuvių metu Ville E- 
mard, didelė dalis jo kolegų 
Ir MUC policijos tarnautojų 
ne pirmą kartą Išreiškė pa
geidavimus, kad mirties 
bausmė nušovusiems pollci 
nlnką einantį pareigas, būtų 
vykdoma.

"Jau 42 kartą Montreal lo 
polfčlnlnkal gedi savo kole - 
gos, žuvusio einant pareigas. 
Paankstintas paleldlmas/on 
parole/ yra tikras farsas. 
Daugiau kaip pusė nusikalti
mų, kasmet papildomų, yra 
atliekami kaip tik tų krimi
nalistų, paankstintai Išleis
tų"- pareiškė MUC kapelio
nas.

Nušautojo brolis, taip pat 
klausia 

rū

visas Kanados Liet. Ben- 
druęmenės Valdybas, prašy- 
damas turėti metinius Ir to
limesnės perspektyvos kųn - 
krečlos kultūrinės veiklos 
planus pagal žemiau patel
kiamas rekomendacijas ,lr 
nedelsiant pereiti 
planų vykdymo.

1. Konstatuojant, 
na Iš pagrindinių
jaunimui įsijungti į konkretų 
lietuviškąjį kultūros darbą 
yra per mažas lietuvių kal
bos mokėjimas žodžiu Ir 
raštu, siūlome :

a/ kreipti ypatingą dėme
sį į lietuvių kalbos 
naudojimą mūsų šei
mose , dedant visas 
pastangas , kad visi 
lietuviai valkai kalbėtų 
lietuviškai,

b/ galimai daugiau Išplės
ti lituanistinį švietimą 
jaunimo tarpe, aprūpi
nant apylinkes tinkamo- linai atlyginti kultūrinių vie
nais mokymo priemonė- netų vadovams bei Instruk- 
mls,

c/ lituanistinėse mokyk
lose sustiprinti dailųjį 
skaitymą, daugiau dė
mesio kreipiant į val
dybos meną Ir supažin
dinimą su lietuviškąja 
dramaturgija, 
mažesnėse kolonijose, 
kuriose liet, mokyklų 
nėra arba jos silpnai 
veikla, steigti dramos 
būrelius , kurie bent 
dalinai padėtų išlaiky
ti gyvą lietuviškąjį žo
dį.

Daugumas suvažiavimo

d/

2.
dalyvių principiniai pasisa
kė, kad okupuotos Lietuvos 
kūryba galima būtų naudotis, 
padarant atatinkamą atranką 
ir tuo Išvengiant pasitaikan
čio propogandlnlo elemento .

3. Pradėti spręsti mišrių 
šeimų lietuviškumo proble
mą, sudarant galimybes ne- 
lletuvlškajal šeimos pusei 
Išmokti lietuvių kalbos, kar
tu pereinant prie modernių 
metodų mokant mūsų kalbos

7.7.7,7.7.7.7 7.7 7, 7 7.

toriams už jų nuolatinį dar
bą. Taip pat rekomenduoja
ma skirti daugiau dėmesio 
savanorių kultūros mylėtojų 
darbui, įvairiomis progomis 
juos pažymint Ir pagerbiant.

7. Atkreipti daugiau dė
mesio į lietuviškosios spau
dos rėmimą, organizuojant 
apylinkėse kultūros būrelius, 
kurie, tarp kitų darbų, už
siimtų Ir naujai Išeinančių 
liet, knygų bei kultūros žur- 
lų pristatymu.

8. KLB Kultūros Taryba 
prašoma, bendradarbiaujant 
su JAV LB Kultūros Taryba, 
suorganizuoti nespausdintų 
liet, dramos veikalų regist
raciją tikslu surasti progų 
jiems atspausdinti.

9. Bendruomenės valdy
bos prašomos daugiau ko
operuoti su kultūrinį darbą 
dirbančiomis organlzacljo - 
mis.

10. Patariama glaudžiau 
bendradarbiauti su pabaltle - 
člų Ir kitų tautų kultūros 
darbuotojais, pasikeičiant 
nuomonėmis Ir kultūriniais 
laimėjimais.

11. Kreiptis į viešąsias 
įstaigas ypač į Kanados Dau- 
glakultūrlzmo Institucijas , 
prašant finansinės paramos 
įvairiems kultūriniams pro
jektams .

12. Norint puoselėti tau
tinių šoklų augimą, reikalin
ga sudaryti mokytojams bū
tinas darbo sąlygas. Prie tų 
sąlygų priklauso turėjimas 
repertuaro knygos, tautinių 
šoklų muzikos magnetofoni
nių juostų Ir šoklų filmų. 
Netgi 1962 metais Išleistos 
” Mūsų šoklų ” knygos laida 
yra jau Išsibaigusi. Turint 
galvoje, kad IV taut, šoklų 
šventė yra davusi virš 
$ 20.000 pelno,kuris šven
tės rengėjų buvo perduotas 
JAV LB Centro Valdybai, 
prašome, kad pelno pinigai 
būtų tuoj pat panaudoti m l-

nėtoms taut, šoklų priemo
nėms išleisti.

13. Suvažiavimas dėkoja 
KLB Kultūros Tarybai už 
šio suvažiavimo organizavi
mą Ir prašo panašius suva
žiavimus rengti ateityje.

ŠAULIU SĄJUNGOS

STOVYKLA
Lietuvių Šaulių Sąjungos 

Tremtyje kultūrinė stovykla 
su įvairia programa įvyksta 
šiais metais pirmą kartą 
Kanadoje. Sąjungos kultūros 
vadovo Alf.Mikulskio paves
ta, paruošiamuosius darbus 
atlieka VI . Pūtvlo šaulių 
kuopos valdyba Toronte su 
kuopos pirm.St. Jokubalčlu, 
kuris bus stovyklos vado
vas . Šiuo metu ruošiama 
stovyklos programa Ir su
daromas stovyklos persona
lo sąstatas.

Stovykla ruošiama gražio
je T.Pranciškonų vasarvie
tėje Naujoje Was ago je. Sto
vyklavietė yra labai gerai 
įruošta Ir gali talpinti iki 
150 stovyklautojų, turi di
džiulę salę, patalpas poli - 
slul, tris cementuotas aikš
tes sportui Ir randasi 25 ak
rų plote, apaugusiame me
džiais Ir nuošaliai nuo viso 
triukšmo, bet tik kelios mi
nutės nuo gražaus Georgian 
Bay paplūdymlo, kur mau
dymosi vieta savo grožiu 
Ir švelniu smėliu prilygsta 
lietuviškajai Palangai. Šau
liai Ir šaulės Iš didžiosios 
Amerikos Ir plačios Kana
dos yra kviečiami stovyklo
je dalyvauti ir galima drą
siai tvirtinti, kad atvykusie
ji tikrai nesigailės Ilgos ke
lionės, o ras tikrą šaullšką 
nuotaiką, šviežią Ir sveiką 
orą , ramų poilsį , gerą 
maistą , lietuviškai gamintą 
š. St. Petkevičienės Ir jos 
talkininkių . Bus įvairi pro
grama : paskaitos, šaulIš
kas laužas, banketas, meni
nis pasirodymas , šokiai, 
šaudymo varžybos Ir kito
kios pilnos staigmenų pro
gramos . Stovykloje daly - 
vauti, galės Ir šaulių bičiu
liai - draugai. Smulkesnė 
stovyklos programa ir su 
nurodymais kaip jon atvykti 
bus paskelbta vėliau. Sto
vykla prasidės liepos 3d. , 
ketvirtadienį Ir baigsis lie
pos 6 d., sekmadienį po pie
tų-

Atvyklmaą mašinomis į 
minėtą stovyklą yra labai 
patogus , nes visą laiką va
žiuojama keturių - šešių li
nijų ekspresways, tik pas
kutines 25 mylės geru dvie
jų Unijų plentu.

Tad Iki pasimatymo smė
lėtoje Ir saulėtoje Naujoje 
Was ago jei

Stovyklos Informacija
TAUTINIU ŠOKIU KURSAI

Šiais metais, rugpjūčio 17- 
24 dienomis, Dainavoje , 
15100 Austin Rd., MAN - 
CHESTER, Mich.48158 USA. 
įvyks tautinių šoklų mokyto - 
jams bei vadovams kursai . 
Bus mokomi V-tos tautinių 
šoklų šventės repertuaro 
šokiai. Dėstytojais sutiko

būti šioje srityje patyrę mo
kytojai: Vyt. Blelajus, G. 
Breichmanlenė, G.Goblenė, 
Z. Lapinas, K.Marljošlenė, 
J. Matulaitienė, L.Sagys . 
Pageidautina, kad kiekvieną 
vienetą atstovautų bent du 
atstovai,ypač tų vienetų,ku
rie dalyvaus V-oje taut, šo
klų šventėje. Stovyklos mo
kestis 60 dol.asmeniui, ki
tiems suaugusiems tos šei
mos nariams 30 dol.,o val
kams Iki 12 m. 15 dol.

Norintieji kursuose daly
vauti prašomi registruotis 
Iki liepos 1 d. šiuo adresu:

Jadvyga Matulaitienė 
188 Logan str. Brooklyn, N. Y. 
11208, USA.

PRANEŠIMAS
MAS CV savo stovyklose 

šią vasarą pristato temą 
" Kas mes esame-kur eina
me". Jaunučiams lengvesniu 
požiūriu bus pristatytos te
mos, kurios atstovauja atel- 
tlnlnklškal Idėjai.

Moksleivių stovykloje pra
matytos temos:At-kų Ideolo
giniai Pagrindai ~ Stelglmosl 
Metals-Llnas Sldrys; At-kų 
Veikla Nuo Įsįsteigimo Iki 
Rusų Okupacijos- Dr.A.Da- 
mušls;At-kųVeikla Išelvljo- 
je-Vytas Narutis;At-kų Ml - 
sija Šiandien- Paulius Al- 
š ėnas.

Jaunučiams temos: 
-Kaip aš komuntkuoju su ki
tais, D.Bllalšytė;

-Lietuviški papročiai,
Vr Kasputis;
-Laisvė, V. Kazlauskaitė; 
-Kas aš esu, D.Mlčlūnas; 
-Katalikiškumas,
R. Neverauskaltė; 

-Draugystė, D. Norvllaltė; 
-Tautiškumas, A.Razgaltls; 
-Visuomeniškumas,
K. Roclūnaltė; 
-Šeimyniškumas.

Maloniai kviečiame jauni
mą dalyvauti bent vienoje iš 
šešių at-kų ruošiamų sto
vyklų: Dainavos moksleivlų- 
birž.15 d., 2 sav.; Dainavos 
jaunučių blrž. 29 d., 2 sav.; 
Baltijos /prie Montreal lc/ 
moksleivių Ir jaunučių lie
pos 12 d., 1 sav.; Wasagos 
/už Toronto/ moksleivių Ir 
jaunučių liepos 20 d., 2 sav.; 
Neringos moksleivių Ir jau
nučių rugpj. 17 d., 1 sav. Jr 
Los Angeles moksleivių Ir 
jaunučių gale rugpj. mėnesio.

MAS CV
I

• SKUBIAI IEŠKOKITE sa
vo kuprines,miegmaišius Ir 
uniformas 1 Montreallo 
skautų-člų stovykla artėja - 
nuo liepos mėn. 26 d. Iki 
rugpjūčio mėn.lO d.

Pereitais metais stovyk
lavo virš 70 stovyklautojų. 
NESUMAŽINKIME skaičiaus 
Ir susitikime visi BALTUOS 
stovyklavietėje ’. ’. ’.

Registracija Ir informacl- 
ja:Elė Jurgutlenė:626-7499 , 

Romas Otto: 365-1778
— 0 — 

REIKIME LIETUVIŠKĄ 

SPAUDĄ!
• NL bendroves valdyba yra nutarusi 
□ ikrastį siuntinėti tik už $5.00 pir « 
įuostus po užsisakymo metus no u - 

lems skaitytojoms.Lielut>os valstybinės konservatorijos liaudies instrumentų ansamblis “Sutartinė*, kuris prieš 7 metus 
buvo atvykęs i Montreal! ir davė koncertu lietuviams. Nuotrauka T. Laurinaičio.
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PANORAMA
Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyaute au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ

Second Class M-ail Registration No. 1952. Return postage 
guaranteed. Postage paid at Lachine, Quebec. Published 
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722 
George Street, LaSalle H8P IC4, Quebec, Canada.

Metinė prenumerata Kanadoje — $9.50, visur kitur — $ 10.00. 
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 «. 'Atski
ras numeris 25 <. Adm. ir I aik. red. F. P. P auk štai t i s. 
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE H8P IC4,Que.

 Tel. (514) 366-6220

Bendradarbių ir korespondentų spausdinamos mintys nebūtinai 
atitinka redakcijos nuomonei. RankraSdiai trumpinami ir 
taisomi redakcijos nuožiūra. RankraSSiai grąžinami tik iš 
anksto susitarus. Už skelbimų turini redakcija ir leidykla 
neatsako.

Praeitis tebėra gyva
VEŽA, VEŽA... SIBIRAN VEŽA!

40.000 vyrų.

gonlų -jiems kaltų Ir nekal- 
tU|į gyvulinius vagonus kaip 
silkes bačkon.

Ir vežė juos tūkstančius 
mylių , už Uralo į Sibiro 
miškus, sunkiems darbams 
Ir mirčiai . Kaliniai mirė 
vagonuose be maisto Ir 
vandens. Juos Išmesdavo 
pakeliui ir palaidodavo sve
timuos laukuos, miškuos. .. 
be pėdsako. Nuvežti Sibiran,

1941 m. birželio Išvežimų grūdo virš 
dienos visiems gyviems lie- moterų, valkų, senukų, 11- 
tuvlams tebestovi akyse.... 
” Veža, veža, rusai lie
tuvius Sibiran veža", skam
bėjo po visus Lietuvos kam
pelius. "Kas, kur, kodėl , 
už ką ? Gal Ir mane ar tik 
juos ? ".

Auštant birželio 14 d. ry
tui daugybė SSSR valstybės 
sunkvežimių su VKVD va
dais Ir kareiviais pasiekė 
klevleną Lietuvos vietovę,
kaimą, miestelį, vienkiemį , SSSR šiaurės žiauraus kil
ni lestą, lydimi vietinių ko
munistų dalgiausia žydelių , 
Ir tų pačių brolių - lietuvių. 
Jie visi slaptai sudarė veži
mo sąrašus, juos Išdavė 
Maskvai Ir padėjo susodinti 
į sunkvežimius Išvežimui į 
Sibirą kaip "liaudies prie
šus ". Daugiausia NKVD ka
reiviai dėvėjo kepures vir
šuje su rageliais. Buvo daug 
mongoliško veido Išraiškos, 
todėl atrodė, kad užplūdo 
Lietuvą velniukai su ragais. 
Jie grūdo nekaltus lietuvius 
į sunkvežimius, vežė į gele - 
žInkelių stotis,kur buvo pa - 
ruošti gyvuliniai vagonai. 
Taip per kelias dienas Ir 
naktis NKVD pareigūnai su-

mato vietovėse Išmesti buvo 
kaip gyvuliai. Jie miegojo 
ant žemės miške kol patys 
pas įstatė būdas, barakus.

Lietuviai Ir kitų tautų - 
latviai, estai, Ukrainai, gu
dai, lenkai, vokiečiai Ir ki
ti dirbo vergų darbus miš
kuose, laukuose, anglių ka
syklose , fabrikuose be 
maisto , žmoniško guolio. 
Todėl netrukus virš 50 % • 
Išmirė nuo kančių, bado Ir 
kitokių kankinimų.

Tad ne be reikalo Lietu
vos žemė Ir dangus permir
ko ašaromis Ir krauju lietu
vių Išvežimų dienose.

J.V.K.

HEROJŲ
Kur jūs mano tautiečiai, 
Išmėtyti ir išdraskyti! 
Žaizdota širdim prisimenu 
jus.
Jus kurie pasiryžote apginti 
Savo tėvynę Lietuvą, jus 
Kurie pasiaukojate mirčiai, 
jus mano tautiečiai.
Iš Kauno, Telšių, Pravlniš- 
kių,
Ir kitų Lietuvos apylinkių
Savo krauju aplaistytą gyve
nimą
Aikštėse ir kalėjimuose, 
Rankom apglėbė žemę, 
Krūtinėm prie šalto akmens, 
Išmėtyti, išdraskyti, suplė- 
šytom
Ir žaizdotom širdim.
Jūs mano tautiečiai —
Ką aš galiu jums, kokį žodį, 
Kas surinks jūsų kaulus, 
Pelenus, širdgėlą, skausmą, 
ašaras.
Aš tiktai galiu papasakoti jū
sų

MIRTI S
Mirtį gyvenantiems laisvėje, 
Ir skausmą jūsų rankioju 
žaū&dotą
Širdim savo tautiečių prisi
minimą,
Glostydama jaunystės veidus, 
Prisimindama herojus.
Aš nešaukiu — jūsų balsas 
šaukia
Jūsų kaulai šaukia pasauliui, 
Ateinančiom ir gyvenančiom 
kartom,
Jūsų pelenai degs per amžius 
kaip simbolis.
Jūsų bevardžiai vardai, jūsų 
nematomi
žygiai, nežinomi, neįrašyti, 
yielšvardlnti,
Apsnigti sniego ir užguiti ak
menų. ..
Ir jūs mielieji, tautiečiai lais
vėje gyvenantieji,
Skelbkite visam pasauliui
Lietuvos laisvės troškimą.

Akt. A. Palkotaitė- 
-Klastauskienė

AR MŪSŲ SPAUDA NEĮDOMI ?
Aną sykį šiame laikrašty

je viena lietuvaitė nusiskun
dė, kad mūsų spauda nėra 
jaunimui įdomi , kad jauni
mas turi naudoti žodyną, nes 
neretas nemoka lietuvių 
kalbos.

ŠI lietuvaitė, aiškiai ma
tosi, savo tėvų kalbą žino 
gerai. Be abejo ji perduoda 
tik kitų jaunuolių nuomonę, 
2 psl.

kuri, žinoma, nėra labai jau 
šviesi. Norėdami žmonės 
juk Išmoksta ne tik savo 
bet Ir kitą svetimą kalbą, ne
retai net kelias. Yra gerai 
žinomų , senai naudojamų, 
kalbai Išmokti sistemų.Na - 
muose . Be jokių mokytojų. 
Tokių vadovėlių yra klek tik 
nori , kainuoja centai. Jei 
lietuvis jaunuolis negali iš
mokti lietuviškai, pasinau
dodamas praktika bei esa-

lės grobį, nekreipdami jokio 
dėmesio į tautų, nei jų vy
riausybių, nei po to .paskirų 
žmonių pagrindines teises .O 
juk USSR Lietuvos žemių 
teisiškai visiems laikams 
atsižadėjo talkos sutartimi 
1920 m.liepos 12 d.

Č la talpinamas sutarties 
tekstas:

tuvai, o jo artimieji patarėjai ir tiesioginiai jo dikta
toriškos valios vykdytojai — saugumo department© 
direktorius bei LKP(b) sekretorius A.Sniečkus ir vi
daus reikalų ministeris M. Gedvilą. Tad suprantama, 
kad tuomet, lietuviij gyvenimą tvarkė ne įstatymai, 
bet čekisto naganas. 1

C i
ČIA BUVO IŠVEŽTI LIETUVIAI Mod

Kolkas apytikriais daviniais nustatyta, kad iš Lietu*-1' 
vos išvežta apie 35— 40 tūkstančių įvairių profesijų" 
žmonių. Aplamai, reikia pasakyti, kad bolševikų iš Lie4-'! 
tuvos stengtasi išvežti patys veikliausi, energingiausi" 
ir kūrybiškiausi žmonės. >108

Kur bolševikų išvežti lietuvių tremtiniai, taip patu 
dar negalima tiksliai pasakyti. Iš surastų dokumentų 
apie tai galima spręsti tik apytikriai. rtrių

Čia sužymėtos vietos, į kurias buvo vežami trem-. 
tiniai Omsko ir Tomsko geležinkeliais, yra Altajaus? 
krašte. į jį buvo išsiųsta daugiausia Lietuvos tremtim 
■nių. Be to, apie 6000 Lietuvos tremtinių buvo išsiųsta 
į Sibirą (Novosibirską), apie 5000 — į Ukrainą, apie, 
3000 — į Karelų Suomiją. Reikia manyti, kad iš pasta
rųjų dviejų vietij bolševikai traukdamies tremtinius 
toliau pasiuntė.
ČIA DUODAME PILNESNĘ LENTELĘ. KUR IŠVEŽTI LIETUVOS TREMTINIAI

X kurių stoti 
tremtiniai buvo 

vežami
Išvežimo 

data
Vagonų 
skaičius

Apytikris 
išvežtųjų 
skaičius

Kraštas Važtaraščio 
Nr. Nr. »•

Lokoti VI-15 1225 Altajus 119148

Kulunda
BijSk

Barnaul
Začajnovo
Novosibirsk

Medvežja Gora

Starobelsk

Maka^ Orenburg
Babynino

Stalinas, ir Ribentropas po pasirašymo sutarties.

LIETUVOS OKUPACIJA SU DIDŽIŲJŲ APGAVYSTĖMS* u
(Is Lietuviu Archyvo — 1952 m)

1940 m.birželio mėn.15 d.
USSR raudonoji armija oku
pavo Lietuvą pagal slaptą 
sutartį 1939 m.rugpjūčio m . 
23 dienos, pasirašytą tarp 
stallnlstlnės Rusijos Ir hit
lerinės Vokietijos. Stalinas 
Ir Hitleris pasidalino Balti
jos valstybes,kaip medžlok-

1920 m. jiepos 12 d. — Lietuvos ir ,Tarybų Rusijos taikos sutartis.* (Zap.) 
"Lietuva, iš vienos šalies, ir Rusija, — iš antrosios, būdamos tvirtai 

pasiryžusios teise ir teisingumu pagrįsti patvarius pamatus ateities sa
vitarpio santykiams, kurie abiems valstybėms ir jų gyventojams suteik
tų visa rimties ir gero kaimynu sugyvenimo labą, nusprendė tam tikslui 
pradėti derybas ir paskyrė savo i galio tiulius Lietuvos demokratinė res
publika: Tomą Naruševičių, Petra Klimą, Simoną Rozenbdumą, Juoza^ 
Vailokaiti ir Vytautą Račkauską ir Rusijos Federacine Socialistinė T ar 
rybų Respublika: Adlfa Joffe, Abraomo sūnų, 1 ulijoną Marchlevski, Juo 
zapo sūnų ir LeonidąObolenskį, Leonido sūnų.

Pažymėtięji įgaliotiniai, viens kitoms pateikė savo įgaliojimus ir 
pripažinę juos esant sustatytus tinkama forma ir reikiama tvarka, susi
tarė dėl šių dalyku:

Straipsnis L
Remdamasi Rusijos Federacine^Socialistinės Tarybų .Respublikos, 

paskelbtąja visą tautą teise laisvoj. apsip'r'ęstiTigi joms visiškai at'si- 
skiriant nuo valstybės, kurios sudėtyje, jos yra,m.usiįa be: atodairupfiįr 
pažįsta Lietuvos valstybės savarankiškumą ir nepriklausomybę su vi- t 
somis iš tokio pripažinimo išeinančiomis juridinėmis sėkmėmis ir gera 
valia visiems amžiams atsisako nuo visų Rusijossuvereniteto teisiu, 
kuriu ji yra turėjusi lietuvių, tautos ir jos teritorijos atžvilgiu.

Kad Lietuva buvo kuomet priklausiusi Rusijai, tas faktas neužde • 
da lietuvių tautai ir jos teritorijai jokiu pareigu Rusijos link!*

Oria
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30485

vls krauna spaudai turtus. 
Sekso begalinės Istorijos Iki 
visiško vaizduotės nužmo
ginimo. Holivudo gandai apie 
būtus , nebūtus kino žvaigž
džių Išgyvenimus ar tiesiog 
pletkal apie jų buduarus.

Yra žinoma Ir gana rtnv 
tos spaudos . " Readers 
Digest " . Lengvi , gražūs 
pasiskaitymai , deja sudar
kytos literatūros gabalai. 
Kaip juose atrodytų Mark 
Tvalnas , Drelzerls ar toks 
Hemingvėjus, Tomas Man ar 
Tolstojus ?

" National Geographic " 
pirmininką A. Merkį ir užsienių reikalų mi- magazinas Irgi pulkus, deja 
nisterį Urbšį, kartu su jų šeimomis, reikia 
išsiųsti iš Lietuvos teritorijos, kaip pavo
jingus Lietuvos Valstybei, ir Sovietų Sąjun
goje apgyvendinti.

Prašau Tamstos, Pone Prezidente, su
tikimo.

LIETUVOS ŽMONIŲ NAIKINIMO PRADŽIA

Pirmasis pradėjo praktikuoti lietuvių inteligentų 
išgabenimą į SSSR liaudies vyriausybės vidaus rei
kalų ministeris M. Gedvilą. Jis 1940 m. liepos 16 d. pa
raše šitokį raštelį:

Ponui Respublikos Prezidentui
Valstybės saugumo sumetimais laikau, 

kad buvusį Lietuvos Respublikos ministerį

Kaunas, 
1940.VII.16.

M. Gedvilą, 
Vidaus Reikalų Ministeris

Pažymėtina, kad prie to rašto M. Gedvilą savo 
ranka pridėjo ir prierašą: “Tvirtinu ir sutinku Res
publikos Prezidentas.

Kaunas,
1940.VII.16”.

Tuo būdu tariamajam Respublikos Prezidentui 
Justui Paleckiui bereikėjo tik pasirašyti; tatai jis, 
kaip iš jo parašo matyti, gerokai susinervinęs ir pa
darė. Šis faktas yra tuo būdingas, kad tuometinis ta
riamasis Respublikos Prezidentas buvo nedaugiau 
kaip marionetė; faktinasis Lietuvos reikalų tvarkyto
jas buvo Pozdniakovas, buvęs Sovietų polpredas Lie-

bibliotekos, senai vartlnėju 
anglų kalba leidžiamą spau
dą Ir nedaug ką įdomesnio 
randu negu lietuvių spaudo
je. Anglų kalbos spauda pir
miausia yra komercinė. JI 
siekia ne kažkokios šviesos, 
bet pataikavimo visuomenės 
skoniui , kuris šiais laikais 
neretai yra visiškai suge-

mals vadovėliais, tai reikia 
manyti, kad jis nieko negali 
išmokti svarbesnio. Žodynas 
yra būtina priemonė kalbai 
Išmokti . Pramokus jis da
rosi vis mažiau Ir mažiau dęs. Ilgi nusikaltimų apra- 
reikalingas . Tik galima pa
sveikinti tuos , kurie naudo
ja žodyną., Tas rodo ,kad 
toks jaunuolis dar nėra žu
vęs mūsų tautai.

Turiu čia pasakyti , jog 
gyvendamas prie pat didelės

Altajus

Altajus

Altajus
Altajus

Sibiras

Karelo-FIn

Ukraina

Kazachstan

Gudija
Gudija
Traukinių

110154
118543
119153
119163
119161 j

119157 ,ji
119149
119164
119165 ii.;-)
119165 '
119167
119150 ,Įį j y119162
119168 MV\H
119165 'n'‘
----- --------TTBfc119153----------- w»o:'
118549 Ujjs'j
119172 ijnji
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• Kol kas nepavyko nustatyk, kur yra Babynino stotis.

Dėl prasidėjusio vokiečių-sovietų karo bolševikai 
lietuvių išvežimą turėjo nutraukti. Išlikę bolševikų 
saugumo organų dokumentai (išvežtųjų lietuvių sąrašai 
liuth/ja, kad bolševikai pirmuoju lietuvių išvežimu nebūtą pasitenkiną. - ■ 
Buvo numatyta išvežti % lietuvių)* ■ į---- ;—-—jr, —- ■   ——didvyriai. Sle žmonės dirba 

ne aštuonlas bet 24 valandas 
per dieną;, Už "pynats ", usb 

Spausdintas žodis priešų!
yra aštresnis už kardą. Tąl . 
mūsų vienintelis ginklas: 
gintis nuo priešo melo. Vie
nintelis būdas pasakyti ką 
mes apie jį, tą priešą, gal
vojame Ir pasakyti jam, kad 
jie mūsų dvasios niekad nėr 
nugalės. Wx.r

Tai šauniai HetuvaLHr 
tel reiškiu tikrą padėką Ir 
pagarbą už Iškėlimą šio, 
svarbaus reikalo. x

x S.Setkus
St. Catharines,Ont. ■ .mb

MANE NEĮTIKINAI
Labai apgailestauju, kad 

vietoje čekio už prenumera
tą, privalau rašyti šitą pra - 
Šimą. /

Nuo šio pranešimo gavimo 
datos NL daugiau nebe siunti
nėti mano vardu. Kaip žemiš
kas žmogus mėgstu šposus, ju-

čia kartojamos geografijos, 
archeologijos, antropologi
jos žinios daug plačiau ap
rašytos gausiuose tos rū
šies knygose.

Naujausios žinios?Niekad 
jos nėra naujausios , nes 
naujausios žinomos Iš tele- ■
vizijos pranešimų, jei kam morą. Bet jeigu jumoras Ir, 
naujausios žinios relkalln- šposai įgauna Dievo Tėvo p>o-F 
gos. Kartą žinia nebenau- terlų formą, kasdien tie pa
jausta, tai ji nebenaujausta, ty®* ^al perlenda žmogaus nerf- 
Būtų tai angliška ar lietu- v{nę sistemą Ir tada sakai sau, 
vlška spauda.

Lietuviška spauda yra 
tautinio Išsilaikymo, kovos 
už laisvę spauda. Tai lietu
vybės organizmo kraujo cir
kuliacija. Lietuviško gyveni
mo siela, veidrodis. Pasi
dalinimas lietuvio su lietu- ^as darytų šituos "šposus",^ 
vlu savo vargeliais. Aptari- nors žinau, kad paštas Irg^^,' 
m as kas buvo Ir kas turi bū- taip "sukultūrintas1 įvykių, ktl" 
tl. Ryšys, be kurio mes esa
me mirę. Formavimas jau - 
noslos kartos , kuri dus *■----------- *=•---------  —■—-•—
toliau atsakinga už mūsų maL nes jaučiuosi žmogus, 
tautos likimą.Pavyzdys Ide- Plemuo ~~ nors Ir toks — yrą 
allzmo, kuris dabar yra ne- žmogus . 
numiręs bet " užpollūtIntas" A.J. Vyšniauskas,
Idealizmas,be kurio žmogus North Bay, Ont. 
nežino ko jis rėpi loja po 
šią žemę. Be kurio lietuvis 
nežino kodėl jis yra lietuvis, 
narys vienos garbingiausios 
pasaulyje tautos. Istoriškai 
didingiausios.

Mūsų spaudos, spaustuvių

— gana to visko. . .
Daugelis NU numerių mane, 

nepasiekė visai. Kiti pas Iro- 
dydavo sovietišku tempu. . . 
vėlesniais numeriais pirma Ir 
ankstyvesniais vėliau. Mane į 
neįtikina, kad tai Kanados paš-

rlų kitur pasaulyje nėra.
Ryšyje su tuo, kas parašyta, 

kuri bus Perdaug mano nervinei slate -

šymal gausiuose nusikaltimų 
žurnaluose , kartojami nuo 
senų laikų. Nuo DUlngerlo, 
Alkapones laikų. Pigios sen
sacijos, tokios kaip kad dar 
Hitleris yra dar gyvas Ir. Mūsų spaudos, spaustuvių 
panašios kitos pasakos dar | darbuotojai yra lietuvybės

sius
Kažkodėl lietuviui lietuvis^ 

visuomet esti kaltesnis ? Jatn> 
kaltas advokatas ne visas b^jRV 
las išlošdamas, kaltas daktaras 
ne visus ligonius 
na, ir šiuo atveju, įaikraSgta 
nameratoriui butu lengviau 
tinti savus. Bet, kad tokias kąf- 
tęs pats paštas prisiima, N,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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TAUTOSKULTŪRA
KANADOS LIETUVIU, KULTŪRININKU SUVAŽIAVIMAS 

Rašo L. Eimantas
Dailės Institutas, vadovauja
mas daU. A. Valeškos Chl- 
cagoje. Taip pat prie Litua
nistikos Instituto Chlcagoje 
veikla Menotyros skyrius.

Bendruomenės mokslo 
priemonėms ruošti vadovas 
V. Matulaitis praneš ė, kad 
jau nuo ateinančių mokslo 
metų pasirodys spalvotas- 
judomasls 16 mm filmas mo
kykloms. Filmą suka broliai 
Motuzai. Lėšas parūpino Ka
nados lietuvių bankeliai.

Po pietų pertraukos susi - 
laukėm slmpozlumo'Kultūra 
-T autos Gyvyb ė". M oderato - 
rlum buvo dr.H.Nagys,o į- 
valrlas kultūrinės veiklos 
šakas aptarė pakviesti žino
vai, kuriems suvažiavimo 
rengėjai buvo patiekę raš
tišką klausimų lapą.

Pirmasis kalbėtojas-dali. 
A. Tamošaitis. Dallė-tarp- 
tautlnė kalba, veikianti į 
mūsų emocijas, skirstosi į 
kelias šakas. Liaudies me - 
nas šiuo metu kaip Ir nebe- 
kurlamas. Nedaug jo čla- 
Išelvljon- atsivežėm. Su 
liaudies meno dirbiniais 
reiktų eiti Į parodas muzie
juose Ir rodyti tai visiems 
besidomintiems. Ypač kita
taučiams. Tautodailė- tai 
tautinis menas,pareinąs nuo 
menininkų Ir meno mėgėjų . 
Yra suvenyrlnlų-komerclnlų 
meno dalykėlių, kurie dau
giausia tinka visokiems mė
gėjams.

Mūsų tautinių drabužių ne
galima moderninti Ir prie 
madų talkinti. Jie Ir toliau 
turi pasireikšti įvairumu , 
autentiškumu, ' originalumu, 
bet ne uniformų pavidalu.

Tautiniai drabužiai masi
niai negaminami. Todėl 
mums reikėtų parengti jaunų 
audėjų.Tiesa, dali. A.Tamo
šaitis nelinkęs smerkti stl - 
llzuotą tautinį drabužį,bet 
jis tuomet tinka tik vienam 
kuriam atvejui ar sceniniam 
pastatymui. Pastangos mo
derninti taut, drabužius gali 
pakenkti jų autentiškumui . 
Bet mes dar turime 18-19 
amž. rinkiniu Ir taut, dra - 
bužlų autentiškumą galime 
Išlaikyti.

Taut, lėlėms taip pat daug 
kas domisi Ir yra nemaža 
kolekcionierių. Gera būtų , 
kad kolekcijomis susidomėtų 
Ir jaunimas, o jam gal būtų 
prieinama čia svetur šią 
mūsų tautodailės dalįpapro- 
paguotl.

Atsakydamas Į klausimą , 
kokį įnašą galėtų padaryti 
dailininkas Į mūsų kultūrinį 
gyvenimą, A. Tamošaitis 
nurodė, kad daug kuo gali
mą garsinti lietuvių meną Ir 
vardą. Nepakanka, girdi, tik 
tarp lietuvių jaustis lietuviu. 
Juo reikia būti visada,tada 
saviesiems bus tikrai dau - 
glau naudos.

Rašytojas A. Kairys, A- 
mertkos Lietuvių B-nės

„6tX. 
ffir.

’ Įvairių lietuvių suvažiavi
mų pas mus būna .gana daug, 
betš.m.gegužės mėn. 24-25 
dienomis Toronto lietuvių 
namuose, sakoma, įvyko 
pirmasis Išeivijos kultūri
ninkų suvažiavimas, kurį 
sušaukė L. B. Kanados Kraš
to ;Valdybos Kultūros Komi
sija. Norėta apsvarstyti rū
pimus mūsųkultūrlnės veik
los klausimus Ir problemas . 
Suvažiavimui sumaniai pir
mininkavo Ant. Rlrikūnas.

r Enciklopedijose kultūra 
apibūdinama, kaip žmonių 
pastangos pasaulyje Išsilai
kyti* jų norai save Išreikšti 
Ir bandymas apvaldyti žemę . 
Pedagogas Ir poetas IK ti
kas Nagys po suvažiavimo 
simpoziumo padarė tokią 
definiciją:Lietuviška kultūra 
yra visa tai, kas yra mūsų 
sukurta Ir vertai vadintina 
kūrybinė veikla. Todėl man 
atrodo, kad Į šį kultūrininkų 
suvažiavimą reikėjo kviesti 
Ir lietuviško švietimo velkė- 
jus. Tada suvažiavimas gal 
būtų buvęs gausesnis, nes , 
reikia pasakyti, kad Iš To
ronto suvažlavlman neatvyko 
net kai kurių didžiųjų kultū
rinių sambūrių darbuotojai. 
Žinoma, gal jie savo neda
lyvavimą dar teisino Ir tuo, 
kad suvažiavimo rengėjai 
darbų, Ir ypač uždaromojo 
koncerto programon buvo į- 
traukę Ir mažųjų mūsų apy
linkių kultūrinių vienetų pa
sirodymų. Tiesą sakant, 
galėjo būti daugiau Ir tų ma
žųjų* ypač Iš Ontario provin
cijos, apylinkių atstovų. Mat 
suvažiavime bene buvo tokia 
vyraujanti mintis:’Kaip ga
lima padėti Ir pagyvinti mū
sų mažųjų apylinkių kultūrl- 
nę veiklą".
arpo įžanginių-trafarėttnlų 

darbų tvarkos punktų, suva
žiavimas Išklausė apylinkių 
atstovų pranešimų, Iš kurių 
bene įdomiausias buvo Iš 
Montreallo,aple vyr. skaučių 
Vaivorykštės projektą, Sub
sidijuotą Kanados valdžios. 
Projektą įvykdžius, labai 
ryškiai pavaizduoti mūsų 
tautodailės darbai. Montre-

, alfetė Irena Lukoševičienė 
pranešimą dar papildė taip: 
Vaivorykštės tautodailės 
projektui paskatinimą gal 
davė Ir ... mūsų menkaver
tės mugės".. .Gaila, kad 
ryškiau nepaaiškino, ,keno 
tos mugės? Jei ji turėjo gal
voje skautų KAZIUKO mu
ges, tai gal reiktų pasakyti, 
jog daug kur būna Ir visai 
vertingų bei kultūringai į- 
rengtų Kaziuko mugių.

Daugelio apylinkių atsto
vai nurodė Ir veikloje pasi
taikančius trūkumus. Kai 
kuriose apylinkėse visą kul
tūrinę veiklą neša/kaip Iš
mano/ įvairios mūsų orga
nizacijos ar sambūriai, o kai 
kurie jų turi net gražių atei
ties planų. Pav., Londono 
Baltija yra užplanavusi or - Kultūros Tarybos pirminio - 
ganlzuotą išvyką į UI-jį Pa - kas, dalyvavęs Ir labai šiuo 
šaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą Pietų Amerikoje . ___ _ ________ „_____

Bedaktorius dr.Pr. Gaida, gal kai kurie menininkai 
.po pranešimų pasigedo ži - 
Jnlų apie mūsų dailininkų 
veiklą. Jam atsakydamas, 
daQ. Antanas Tamošaitis 
nurodė, kad Bendruomenei 
nepavyko dailininkų suburti, 
tačiau pavieniai jie yra pa
darę daug Ir suruošę nema
ža parodų. Reikėtų, kad 
Bendruomenė 'prie parodų 
surengimų žymiau prisidėtų 
Ir padarytų reikiamus tuo 
reikalu žygius per Kanados 
valdžios ar kitus įtakingus 
žmones. Į klausimą ar yra 
lietuvių dailininkų sąjunga, 
atsakyta, kad dar Iš trem
ties Vokietijoje yra užsilikęs
1975.VI. 11

kultūrininkų suvažiavimu 
domėjęsis, patikslino, kad

mano, jog bendruomenė jais 
mažai domisi. Apylinkėse 
ypač pageidaujamos meni
ninkų parodos. Reiktų tik 
gal daugiau abipusio susita
rimo Ir bendradarbiavimo.

G. Brelchmanlenė po pas
tebėjimo, kad mums Kanado
je pasisekė Išlaikyti mūsų 
tautinius drabužius tokius, 
kokie jie Iš tikro turi būti, 
kalbėjo apie tautinius šoklus. 
JI atsakėtalp pat įklauslmą, 
ar taip pat Ir taut, šoklus 
reikia Išlaikyti grynus? Ne
žiūrint, kaip tai daroma ki
tur, Išeivijoj mums reiktų 
Išlaikyti tik grynus Ir auten-

GYVYBE

tiškus taut, šoklus. Kai kurie 
mūsų taut, šoklų ansambliai 
Ieško naujenybių, bet tai gali 
mus nuvesti ten, kur nerei
kia.

Pirmosios rašytinės ži
nios apie lietuvių taut, šoklus 
yra Iš 17 amž. pabaigos Ir 18 
amž. pradžios. Pirmieji 
taut, šokiai buvo nesudėtingi, 
dažnai palydimi dainos. Tik 
po I Pasaulinio Karo-Neprl- 
prOdausomybės laikais,ypač 
antrame dešimtmetyje mūsų

taut, šokiai labai Išsivystė. 
1935 m. įvestos taut, šoklų 
varžybos. 1936 m. Aukštieji 
Kūno Kultūros Kursai Išlei
do mokytojųlaldą,kurl turė
jo ypač didelės įtakos taut. 
šoklų tolimesnei raidai. Į- 
kurtas Liaudies Ansamblis, 
J. Švedo vadovaujamas, 
liaudies muziką kultivavo 
kanklėmis Ir stengėsi atkur
ti tautinius papročius.Labai 
aktyvus buvo Ir Čiurlionio 
ansamblis, dabar atkurtas 
Cleveland1 e. Išeivijoje atsi
kūrė Ir daugiau jaunimo 
sambūrių Ir taut, šokiai la
bai Išpopuliarėjo.

(Bus daugiau)

Kas yra abortas ?
Rašo J. VENCKUS, S./.

Ž odis abortus paeina Iš lo
tyniškojo aborlrl Ir reiškia 
dingti, -taip bent aiškina kai 
kurie filologai. Abortai įvy
kę savaime, vadinasi angliš
kai mlscarlage. Lietuvoje, 
moterys sakydavo "persilei
dimas". Tokie apsireiški - 
mal yra patologiški arba li
guisti. Įstatymai kalba apie 
abortus, kurie specialiai, to 
norint, Iššaukiami. Abortus 
gali daryti tik gydytojai, nes 
tik jie, Išėję specialius 
mokslus gali šią operaciją 
kompetentingai atlikti.
Abortai Ir kontraceptyval

Tarp abortų Ir kontracep
tyvų yra panašumų Ir yra 
skirtumų. Viena rūšis kont
raceptyvų sunaikina jau už- 
s Imezgus lą gyvybę. Apval - 
1 Intas kiaušinėlis pradeda 
dalintis. Jis apslvalslnaFa- 
lopljaus tūboje Ir eina pa
mažu Į gimdą, kurioje vyks
ta Implantacija. Bet jeigu 
gimda paliekama bent klek 
pradara/mechanišku būdu/, 
kiaušinėlis ten nesustoja,bet 
Išeina. Teoretiškai, tai yra 
miniatiūriškas abortas. Ta 
užuomazga yra tokia.maža , 
kaip špllkutės galvutė. Yra 
kontraceptyvų, kurie sutruk
do ovuliaciją arba kiauši
nėlio atsiradimą. Taip, kai 
nėra kiaušinėlio, nėra ap
vaisinimo, nėra gyvybės .

Vienas tokių kontraceptyvų 
yra ta labai pahars ėjusi 
"PU1"- Piliulė.
Embrionas Ir Fetus

Mokslas, kuris studijuoja 
žmogaus /Ir gyvulio/ Išsl - 
vystymą gimdoje vadinasi 
embriologija. Tos studijos 
nepaprastai įdomios. Apvai
sinti vištos kiaušiniai įdeda
mi į šildytuvą Ir perinami. 
Embrionai po 24,48,72 Ir 96 
valandų Imami Ir plaustoml 
su mlkrotonu, dažomi Ir 
studijuojami per mikroskopą. 
Dabar nesunku gauti Ir labai 
ankstyvų žmogaus embrionų 
Iki 12 savaičių žmogaus 
pradmuo vadinasi embrio
nas, graikiškas žodis, kuris 
reiškia užuomazgą. Jis tu
ri jau visus organus, bet ne- 
daslvysčluslus, pav. galūnes. 
Nuo 12 Iki 24 savaičių yra 
pereinamoji stadija. Vlenljį 
vadina dar embrionu, kiti jau 
fetusu. Nuo 24 savaičių, jau 
nėra abejonės, yra fetus, - 
nebe gemalas arba embrlcį. 
Nuo penkto mėnesio jau pra
deda judėti Ir galima susek - 
tV šlrdles plakimą. Nuo sep- 
ttntomėneslo fetus galima Ir 
be motinos, Inkubatoriuje, 
auginti.
Ar abortai yra payojlngl?

Viena medicinos daktarė, 
/vienuolė Jane O’Shaugnesey, 
M.D.Mount Sinai Hospital ,

DU KULTŪRININKAI CHICAGO!E. IŠ kairės dail. Varnas sulaukęs
95 metu amžiaus ir dail. Marčiulionis. Nuotrauka C. Genušio.

New York City,rašė apie a- 
bortus National Catholic Re
porter, aprU 24,1970.Gam
tiškais argumentais negali
ma kovoti prieš abortus; jei 
jie atlikti gydytojo, negali - 
m a įrodyti, kad jie yra 
kenksmingi. Iki 12 savaičių 
kaip daktarai sako, lengvai 
galima Iščiulpti embrioną , 
arba su specialiu Instrumentu 
Išgramdyti/curette/. Mote
ris tuojau po to gali eiti na
mo. Po 12-24 savaičių am - 
žlaus embrionui pašalinti į- 
le Idž lam as druskos ledi— 
nys į gimdą. Po 24 valandų 
gimsta negyvas vaisius.Ll - 
gonlnėje tenka pagulėti 
trejetą dienų. Tas procesas 
angliškai vadinasi "to salt 
out".
Kodėl valstybė įęIdžšią tokį 
įstatymu? (N.Y.valšt. 1970 m.) 

Pirmiau abortas buvo nu
sikalstamas veiksmas Ir la
bai baudžiamas. Kodėl vals
tybė pakeitė savo nuomonę? 
Juk įstatymus leidžia moky
ti žmonės-teisininkai arba 
juristai, gydytojai, kurie Il
gai galvojo Ir svarstė prieš 
Išleisdami šitokį įstatymą.

Pirmiausia visus labai 
gąsdina žmonijos pernelyg 
didelis dauginimasis. Įvai
rios statistikos paroęlo,kad 
2000 metais Amerikoje bū- 
slą apie 300 milijonų gyven
tojų. Dabar jų yra virš 200 
milijonų. Kaip galima bus 
tokias žmonijos mases Iš
maitinti Ir kur sutalpinti? 
Visos Išgalvotos priemonės 
sustabdyti gimimus, visi

kontraceptyval dar nepajėgia 
Išlaikyti žmonių skaičių tam 
tikrose ribose. Yra kraštų, 
kaip pav. Indija, kur jau ne
begalima gyventojų Išmai
tinti. Ta taip vadinama Po
pulation Explosion yra tikra, 
rimta problema.

Čia dar ne viskas.Jeigu 
gimtų visi s ve Ik i, norm alūs , 
protingi, tai kaip nors gal 
sus įspaustame, padidintume 
gamtos stalą, pratęsdami 
laiką. Tačiau, gimsta daug 
nenormalių, silpnapročių, 
kurie yra tiek tamsūs,kadbe 
jokios atsakomybės savo 
ruožtu Irgi dauginasi. 
Nepageidautini valkai

Angliškai sakoma"unwan - 
ted child", kaip tik jie, tie 
nenorimi valkai duoda di
džiausią nusikaltėlių skaičiui 
vagių, žmogžudžių, kurte 
pripildo mūsų kalėjimus . 
Sakoma, kad šitų žmonių gy
venimas yra toks liūdnas , 
kad jiems būtų buvusi didelė 
geradarystė padaryta, jei kas 
būtų suklludęs jų gimimą , 
net panaudojant abortą.

Yra moterų gyvenančių Iš 
valstybinės pašalpos, kurių 
jau kelinta generacija taip 
gyvena. Jos negali sau už
sidirbti duonos, neišteka ,

1 ■ turi po 1O Valkų su bet ko- ■ 
k lai s Varais, gauna kas mė^T 
nesį čekį, su kiekvienu valku 
vis didesnį. Ir kelia trlukš - 
mą.kad permažal tegauna...

Abortų filosofija
Netutlme geros priemo

nės gimimus tvarkyti, kurią 
(Nukelta į 7 psl.)

Sužinokite 
daugiau apie savo

šąli — šia|s metais

Jūsų salis nori būti tyrinėjama. Ramus ežerai ir dideles upės; nepaliesti miškai ir 
aukšti kalnai; sudėtingi didmiesčiai, atspindintys augančios šalies gyvastingumą;'ramus 
miestai ir miesteliai, kur gyvenimas plaukia lėtesniu tempu. įsisavinki šalies kultūras, 
jos tradicijas, jos istorija ir tikrai jauskis namie.

Kur bekeliausite, rasite nuoširdžius, draugiškus žmones ir šilta bičiuliška bei malo
nu priėmimą.

Jūsų kelionių įstaigos atstovas pagelbės jums suplanuoti pažintine kelione, painfor
muos apie lankytinas vietoves, matytinus dalykus arti ir toli. Teiraukitės apie įvairias 
galimybes pamatyti ir pažinti Kanada, iškaitant ekskursijas ir kitas s i s te m a t i n g a i 
suplanuotas pasiūlas.

Canada
'I djkr Canadian Government Office de tourisme
■  Office of Tourism du Canada

3 psl.
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Dall. DAGYS

/ 1875-1975/

Didelės moralinės paguodos susilaukė,kai nuvyko į 
lietuvių dailininkų parodą Vilniuje,kur sutiko mokytus, nuo
širdžius lietuvius, kurie jį sveikino, gyrė net bučiavo 
užauglnlmą tokio genialaus sūnaus. ŠI pirmoji lietuvių pa
roda buvo atidaryta per Kalėdas 1906 m. Dabar ta data 
pervedama į naują kalendorių Ir rašoma 1907 m. Man as - 
meniškai tai nepatinka. Juk nesvarbu tas keletas die dienų 
anksčiau ar vėliau. Daug svarbiau yra bendra nuotaika, - 
o ji buvo labai pakili: didelė, Iškilminga Kalėdų > šventė, 
jaudinantis pirmas parodos atidarymas. O dabar lšelna:a- 
tldaryta 1907 m. sausio m. per Kalėsas. Kokia nesąmonė

M.K.Č. būdas Ir draugai
"Genijus- tai įgimtas stropumas", pasakė Goethe.Su

praskite tatai, kaip norite, bet M.K.Č. tikrai buvo parei
gingas, stropus Ir darbštus. Jis daug dirbdavęs, bet bai
gęs darbą, būdavo labai linksmas, dainuodavęs. Jis kriti
kuodavęs Išdidžią menkystę, o mėgęs paprastus žmones . 
Draugystėje M.K. būdavęs kuklus, bet jis sudarydavęs ki
tiems giedrią nuotaiką. Draugams jis buvęs autoritetas . 
" Kai M.K. Č. būdavęė mūsų tarpe, mes visi buvome ge - 
resni", - sako viena jo buvusi draugė. Kur jis 
ten įgydavo nuoširdžių draugų: ar tai Oginskio 
mokykloje, kur jis laimėjo Ir paties kunigaikščio simpati
ją, kad tas jam net padovanojo naują pianiną Ir 
mirties šelpė jį stipendiją.

tuo sutiko ? JI jį labai mylėjo Ir begaliniai juo pasitikėjo , 
taip jis galėdavo stipriai paveikti žmones.

Kai jukeliai vedė juos į vestuvinio altoriaus pusę, vėl 
atsirado jam gerų draugų,kurie Ir neprašant, jam padėjo į 
ten nueiti. Mat M.K.Č. buvo nepraktlkuojantls katalikas Ir 
nemėgo pokalbių religinėmis temomis /3O9 p./. Todėl ne
sutiko atlikti prlešvedyblnlų formalumų- Išpažinties.O be 
jos jungtuvės neįmanomos. Čia atėjo į pagalbą muzikas 
Sasnauskas Peterburge. Jis parengė vakarienę. Be jau
nųjų ten buvo Ir kunigas, manoma, kad Maironis-labai li
beralus. Jis flaug kalbėjęs apie save Ir kitus, Ir taip 
šaukęs Ir M.K.Č.prakalbėti. Po to kunigas Išėjęs į
kambarį Ir, užsidėjęs kitus rūbus, grįžo Ir pasakė: Išpa
žintis baigta. Čiurlionis pasijuto labai laimingu, nes ves
tuvines apeigas turėjo atlikti jaunosios dėdė Plungėje 1909 
m. sausio 1 d. Be šito pažymėjimo,kaip jis būtų suslkalbė - 
jęs su dėde ? Motina džiaugėsi marčia,kad Išsilavinusi 
kaip Ir jos sūnus. O kiti pastebėjo: 'Išsilavinusi?-Juk 
kalba praščlokų kalba*. "

vyko į Peterburgą. Vėliau M.K.Č. vėl atvyko į Druski
ninkus vienas, bet geriau nusiteikęs, - sakė, tapsiąs tėvti. 
Vėl Peterburgas , vėl neramu, tamsu, niūru- vienatvė j 
abejingi žmonės. O motina rūpinosi, kaip jie ten gyveno , 
be darbo, be pajamų /3O8 p./.

1909 m. po Kalėdų M.K. Č. vėl atvyko Iš Peterburgo ' 
į Druskininkus, nes gydytojai ^patarę pailsėti gryname 
ore, nerūkyti... Čia jis nieko nedirbo, kartais per visą 
dieną buvo tylus, kartais labai linksmas, triukšmingas 
/314 p./. Pas tėvus Kostas Išbuvo apie porą mėnesių. Jo 
sveikata blogėjo. Nutarė jį Išvežti netoli, į Varšuvos ner
vų ligoninę /191O m./. Brolis Stasys studijavo Varšuvoje , 
savaitgaliais lankė Kostą. 1911 m. žiemą parašė, kad Kos
tas pasveiko, o po mėnesio, t. y. balandžio 1O d. jis ten 
mirė. :hj?>

už

Iš
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Tai buvo laikai Lietuvoje...

M.K.Čiurlionis optimistas
Sakoma, kad Kostas savo būdu buvo labai panašus 

motiną. Man taip neatrodo. Jie abudu tik visada labai 
tarė. JI buvo rami, kukli, praktiška Ir atsargi moteris. O 
Kostas- nepraktiškas optimistas. Jis be pinigų leisdavosi 
į keliones, pasitikėdamas kitais ar savimi. 1908 m. jis už
sisakė antrą pianiną, pasitikėdamas kad greitai parduos 
keletą savo paveikslų Ir užsimokės. -Bet jų niekas nenu — 
pirko Ir pianinas buvo Iš Druskininkų Išvežtas atgal jo 
savininkui į Vilnių.

Čiurlioniu šeima Druskininkuose sunkokai vertėsi, y- 
pač, kad ji buvo perdaug vaišinga įvairiems svečiams . 
Tatai matydama, praktiškoji Kymantaitė kartą pasiūlė ten 
įsteigti dovanų krautuvę, kad susidarius daugiau pajamų . 
Kostas tuojau replikavo:-"Kaip bus keista matyti mamą be

iki savo kemšant pinigus užantin"... Taip gali kalbėti tik begali
nis optimistas. Aš kitaip pagalvočiau:žmonės prekes pa - 

Studijuodamas .Varšuvoje taip pat įsigyja nuoširdžių Ims, neužsimokės Ir krautuvė bankrutuos...
draugų. Žinoma, neaplenkia jo Ir merginų meilė. 1896-99 
m. jis su viena mergina skęsta į meilės jūrą Varšuvoje,bet gus. Pav.broliui Povilui laiške į Ameriką jis kalba 
dėl socialinės jo padėties, jos tėvai neleidžia jiems galu
tinai paskęsti... Po to, susidraugauja su kita šeima. Jos 
dama perka jo paveikslus. 19O5m. su ta šeima vyksta į 
Kaukazą. Toliau kuria pradėtąją simfoniją Jūrą, Ir 
kelionės įspūdžių paveiktas,paveikslus.

Po 1906 m.parodos M.K.Čiurlionis kurį laiką 
no Lletuvoje-VUnluje Ir čia įsigijo naujų draugų - 
vlų. Iš jų labiausia jį žavėjęs Petras Rimšą, skulptorius , kalnas būtų turėjęs nors šiek tiek pajamų. Tai mat vis ge
nes "jame kaupėsi lyg visa Lietuva". Jis čia sutiko Ir ntalus nepraktlškumas. Rašydamas gi kitiems laiškus, jis 
svarbiausią savo gyvenime asmenį- Sofiją Kymantaitę. Kai patarė jiems būti praktiškais...

bebūdavo, 
muzikos

šlos

gyve-
lle tu-

su—

Kostas visada kalbėjo ar rašė su jumoru, slėpė var- 
aple 

Ilgas atostogas, apie nutapytus paveikslus^ bet pro įgimtą 
optimizmą matyti, kaip verčiasi grėsmė- kas toliau bus?

Kad jis buvo nepraktiškas rodo Ir tai, kad savo pa
veikslams užrašydavo kalnas po kelis šimtus, - o tais lai
kais tai buvo dideli pinigai .GI klljentul pareiškus, kad pa
veikslas patinkąs, tik per. brangus- M. K. Č. atsakydavo - 
jei patinka- Imk Ir neškis... O parduodamas už neaukštas

Neaiškumai
Kal prasideda pasireikšti nenormalumai M.K.Čiur

lionio dvasios stovyje, pasireiškia Ir neaiškumai jo veiks
mų aprašyme. Atrodo, kad kažkas yra slepiama apie jį. 
Jo sesuo Jadvyga, rašydama tą plačią atsiminimų knygą, 
pamini /klek ji prisimena,būdama už jį 23 m. jaunesnė,ar 
Iš kitų pasakojimų/ jo Išsireiškimus, judės lūs dirbant ar 
vaikštant Ir kitokias smulkmenas, o apie susirgusį Kostą 
/kas jo gerbėjams yra svarbiausia/, apie kalbas, m In - 
tts bei Išsireiškimus - nlč nieko. Parašė ji: kartais buvo* 
tylus, kartais triukšmingas. Mums labai svarbu žinoti, 
kaip šis temstantis genijus triukšmavo, ką kalbėjo. Juk 
tai daug lengviau atsiminti, negu jo sveikojo stovio Išsl - 
reiškimai ’, Man atrodo, kad yra tik pasaka- jis nuo persF 
dirbimo protiniai susirgo. Čia turėtų savo nuomones pa - 
reikšti specialistai- daktarai. Klek aš žinau, sunkiausiai , 
ar įtemptai dirbantieji protiniai nesuserga, o suserga ar 
susimaišo protinės jėgos nuo didelių dvasinių smūgių,ku - 
rlų jų prigimtis neperneša. Taip pat niekada nepastebėjau, 
kad šie nelaimingieji žmonės greitai mirtų. Jie dažnai Ir 
blogiausioje priežiūroje gyvena gana Ilgai. O M.K.Člur - 
llonls greitai mirė. Kai kas rašo nuo persišaldymo. Nuo 
kokio? Nuo slogos? Arkas miršta nuo jos? Jei buvo 
komplikacijos- tai kokios ? Gal plaučių uždegimas? Bet 
niekas to nemini. Taigi, neaiškumas po neaiškumo: kai 
jis suslrgo-lyg persikėlė į priešistorinius laikus,kur nle 
ko nebeatsimenama apie jį, niekas nieko neužrašė,kaip jlš 
elgėsi, ką kalbėjo. Brolis Stasys lankė kas savaitę,© 
klų įspūdžių nepaliko. Taip jo artimieji mūsų genijais 
paskutiniuosius metus aptemdė, lyg su kokiu sunkiu mai
šu apdengė. Gal todėl flabar gydytojai nebeturi medžiagos * 
jo stovio Ir jo ligos rimčiau Išaiškinti.

Vienas gydytojas, prisimindamas M.K.Č.paveikius , 
pasakojo, kad, kai jis pradėjo kurti tas nepaprastas fanta
zijas, jau tada jo smegenyse galėjo pradėti reikštis tamjls rodė jos nuotrauką savo namiškiams,- jie tekalbėjo: Ak Tamsa artėja , t_______„_____ v__ „__________________________

kokia ji graži,kokia miela, kokia turi būti gera.. .O vėliau 1909 metų vasarą jaunavedžiai Iš Peterburgo,, atvyko ■ tikros ligos reiškiniui; juos pradėję graužti ar kutenti tarti" 
džiaugėsi:-net lietuviškai kalba*. Jų romansas buvo pašto - į Plungę pas Sofijos eiėdę kunigą. Čia b^ jokių kasdlenlųįų tikros bacilos, r. o tai gimdė jame neįprastus vaizdus, ką

jis Išreiškė dažais. Pagaliau, kai visos smegenys buvę tos 
ligos apimtos, jis netekęs normalaus galvojimo Ir netru - 
kus turėjęs mirti. Taip šio asmens tragedija liko neištirta

vus, labai Intymus. Pav., dar nevedę, 1908 m. vasarą jie rūpesčių bėgo laikas. Kostas daug tapė. Rudeniop jų gy- 
abu atvyko į Druskininkus Ir dviese gyveno ten atskirame venlme pradėjo reikštis tamsūs ženklai /319 p./. Bet au- 
tėvų namelyje. Dabar toksai gyvenimas nieko nenustebina, tor ė Jadvyga nepasako, kokie ženklai. Rudenį į sesers 
bet anais laikais ?’. Tatao rodo, kad Čiurlionis buvo labai vestuves iš Plungės Kostas atvyko vienas Ir Išbuvo arti 3 
savito Ir kieto charakterio vyras. Bet kaipgi ta Sofija su savaites. Kodėl vienas ? Po to grįžo į Plungę Ir abu Iš-

PAŽINKIME
APIE 1934 METU. SU KILIMĄ

/Tęsinys/

Sukilimo dalyviai manė, jog pašalinus Tūbelio vy
riausybę Ir jo vietoj pastačius prof. A. Valdemarą nors Ir 
jėga, bus su Valdemaru beddradarblaujama, o pastarasis, 
būdamas Mlnlsterlu Pirmininku, prašalins ne tik lenklš - 
ką įtaką, bet Ir užklrs kelią korupcijai. Smetonos paša - 
llntl jie nenorėjo- norėjo tik dviejų vadų talkos.

\SukUlmo dalyviai Ir ruošėjai buvo Lietuvos Karluo - 
menės jaunesnieji karininkai, Valdemaro šalininkai, nepa
tenkinti Smetonos Ir Tūbelio Vyriausybe. Kuo jie buvo ne
patenkinti:!? Ypač Vidaus Reikalų Mlnlsterlu St.Rusteika 
Ir Gener. sekretorium Štencellu, nes jiedu, vyriausybės 
pavedimu ėmėsi likviduoti valdemarininkų judėjimą ;ka - 
rluomenėje ir visoje Lietuvoje.

Kariuomenėje buvo įvestas karininkų sekimas. Buvo 
organizuojami karininkai ir šnipinėjimo tarnybon. Besl- 
relšklant korupcijai valdžioje / Lapėno, Lynarto ir kt.by
los/, lenkiškumo įtaka labai visus erzino. Juo labiau,kad 
nei Rusteika . nei Štencells nebuvo laikomi tikrais lietu
viais. Valdemarininkų supratimu, jie dirbo tam,kad ga
lėtų likviduoti patrljotinę lietuvių karininkų velklĄ: Rus
teika buvo menkas lietuvis, sulenkėjęs rusas, Štencells -. 
net ne lietuvių kilmės. Tai tokios buvo pagrindinės prie
žastys ruošti sukilimą.

Dėl jo nepasisekimo kaltė krenta sukilimo organiza
toriams. Smetona sutiko su jam sukilėlių statomais rel - 
kai avim a is, kad ir dalinai. Tik sukilėliai iš Smetonos tu - 
tėjo gauti tvirtesnes garantijas. Kaip rašo buvęs to teis
mo ypatingos komisijos narys, pik.Čaplikas, retkalavl - 
mal buvę šie:
1 Paleisti mln.plrm. J. Tūbelio vadovaujamą vyriausy
bę,
2 Paskirti prof.A. Valdemarą mlnlsterlu pirmininku Ir 
jam pavesti sudaryti naują mlnlsterlu kabinetą,
3 Sugriežtinti kovą prieš opozicines partijas ir jų spau
dą,
4 Sutelkti vyr. štabo viršininkui lygias teises su mlnls- 
terials, svarstant kariuomenę liečiančius klausimus tary
bos posėdžiuose,
• P - L

PRAEITI !
K, Lukas

5 Sutelkti vyr. štabo viršininkui veto teisę numatomoj 
Krašto Saugumo Taryboj, svarstant krašto gynybos rei - 
kalus.

Smetona prižadėjo sukilėlių nebausti, prašė dalinius 
grąžinti į kareivines. Tačiau, Smetona pažadų neištęsė- 
jo. Baudė, atleldlnėjo ne tik sukilimo organizatorius, bet 
ir įtariamuosius. Areštuota buvo daugiau,negu 70 kari - 
ninku, tris nutelsdaml mirtkgen.Kubiliūną, gen.st.plk . 
Bačkį Ir gen.st.plk. Naraką- Vėliau, prezidentas jiems 
pakeitė mirties bausmę kalėjimu. Kariuomenė buvo su
krėsta, sunervinta, dezorletuota. Valdemarlninkal Sme
tonos ir gen. Jackaus pastangomis buvo išsklaidyti. Ka - 
rtuomenel nuostoliai buvo milžiniški.

Nukentėję buvo dauguma jaunesnieji karininkai. Jų 
vyraujanti dauguma neabejojantys patriotai lietuviai,ūki - 
ninku valkai. Vyr. štabo viršininkas gen. Jackus, būdamas 
ligonis, be pasigailėjimo visus įtariamuosius grūdo į ka
lėjimus. Nesunku suptastl, kokia pasidarė padėtis. Gen . 
Jackaus padėjėju buvo pik. Itn. Raštikis /Raštikis ėjo vyr. 
štabo v-bos viršininko pareigas/.

Už kelių mėnesių gen. Jackui susirgus, Raštikis per
ėmė vyrčštabo viršininko postą.

Plk.ltn. Raštikis suprato paliestųjų karininkų būklę, o 
be to, tuo laiku turėjo respublikos Prezidento pilną pasi
tikėjimą, ir buvo artimas Smetonos giminaitis. Tačiau , 
gen. Jackaus klaidų netaisė, įvykdytų šališkų s sprendimų 
neperžiūrėjo ir į kariuomenę negrąžino pašai Intuos lūs .Su
klaidintas jaunos kariuomenės elementas, atleistas be 
darbo, nepatenkintas blaškėsi.

Toli anapus Atlanto Lietuvos žemė. Tolokai visi įvy
kiai praeityje, tačiau tos praeities kančios ir jų pasekmės 
jautriai tebegella lietuvį.

Eisime toliau:
Gėdingas 1938 m.kovo mėn.Lenkų ultimatumas.Šian

dien nepaslaptis,kad Lenkai išprovokavo ultimatumą Lie
tuvai. Jį svarstant, Lietuvos Karluc enės Vadas katego
riškai pareiškė, kad Lietuvos kariuomenė neparuošta pa
sipriešinti lenkams. Pagal gen. Raštikį,pilnam kariuome
nės kovingumui trūksta 4-lų metų, kuriuos gen. Raštikis 
buvo numatęs 7 m.plane jau 1938 m. Pav., buvo trys pės
tininkų divizijos,pildoma 4-ta, organizuojama 2 kavaleri
jos pulkai, 3-as ruošiamas, 4 artilerijos pulkai, šarvuo - 
člų Ir 2 Ins.batailjonai, Ryšių batai, pagelbfn ės dalys, 3 

priedangos pulkai, neskaitant mobilizuotų dailų. Pagąl 
gen. Raštikio planą gyntmulsl sumobilizuoti reikėjo 2-3 
Nuo lenkų Išprovokuoto Incidento Iki ultimatumo buvo prąr 
ėję 9 dienos, taigi laiko pakankamai.

Kokios tuo metu buvo lenkų karo jėgos? Lietuviams 
būtų tekę kautis su Vilniaus apygardoje esančiomis 3-člu j 
korpusu, 3 divizijomis. Iš Varšuvos buvo pasiųsta 29- ta 
divizija į rusų pasienį Ir galėjo panaudoti pasienio pulką .. 
Neskelbiant mobilizacijos, tokios buvo lenkų karo jėgos 
prieš mus, nes jie tupėjo laikyti dideles jėgas prieš Vokie
čius. Daugiau kaip 6-8 divizijas jie nebūtų galėję pasiųs - 
tl, Ir krašte būtų sutikę visos tautos vieningą ,atkaklų pa - 
slprlešlnlmą. Tad Lietuva būtų galėjusi atsilaikyti. Gen . 
Raštikio pasisakymas ultimatumo metu, kad kariuomenė 
neparuošta kovoms, yra ne kas kita, kaip tušti plepalai . 
Jis sakė, kad Iki pUno kariuomenės paruošimo trūksta ■. 4f 
metų. Ko geresnio jis tikėjosi po 4 metų ? Ar jis manė , 
kad tada Lietuva turės daugiau patrankų už Lenkiją ? Ar 
kad turės daugiau kareivių už Lenkiją? Ar kad Lietuvos a-f 
vlaclja bus galingesnė už Lenkijos? Ar jis manė Išvystyti 
milžinišką Lietuvos Karo pramonę? Tegul atsako. Mano! 
manymu .kariuomenė kovom buvo pasiruošusi, bet Lietu —c 
vos karo vadovybė nebuvo paruošta. j

Lenkija būtų buvusi Lietuvos užpuollkė. Lietuva už51 
pultoji- būtų atitaisiusi savo 18 metų padarytą politinę 
skrlaudąTals laikais JAV ambasadorius Mr. Davis Valsty - 
bės Departamentui raportavo,kad Lietuva atsisakiusi už 
mėgsti diplomatinius santykius Ir priversta kariauti, susi - 
lauktų viso pasaulio simpatijų.

Kaip lietuvių tauta pergyveno tą gėdą ? -
Visas Kaunas, ypatingai jaunimas, demonstravo i gat-^ 

Vėse Ir dainavo patriotines dainas. Su draugu,pamenu, u - 
žėjome į kažkokią šaulių būstinę. Pilna, patalpa šaulių, 
sakė, nė vienas nebuvo šauktas, visi reikalavo ginklų Ir 
prašė,kad vestų į paskirtas pozicijas. Vadovai karininkai , 
gi, sakė, kad negautas vyriausybės įsakymas, o be jo i nė 
vienas šaulys negali nei ginklų gauti, nei ką nors prieš len
kus daryti, Neilgai trukus atėjo pranešimas, kad Lietuva 
priėmė lenkų ultimatumą. Šauliai nirto. Karininkus vadino 
lepšiais parsidavėliais. Buvo reikalaujančių Išsirinkti kitus 
vadus Ir traukti prieš lenkus. Buvo manoma,kad paseks Ir 
kiti šauliai, o gal Ir kariuomenė.

Iki to laiko nieko negalėjome prikišti savo vadams dėl 
lietuviškumo. Karininkai negalėjo nuraminti šaulių, o -'Jie 
buvę tos nuomonės, kad reikia ginti lietuvių Ir Lietuvos 
garbę. Vadai aiškino,kad šauliai privalo klausyti vadovybės.

/b. d./
BEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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LIETUVIAI N. Rvietinskas

KINTANČIAME
Kvebeke 

klausomybės: po to turės a- 
teltl referendumas. Atslme- 
.iant,kadkvebeklečlal visada 
balsuoja blaiviai ir vieningai 
neatrodo, kad jie apsispręs
tu, bent dabar, už atsisky
rimą: jie netiki, kad tai pa
keltų krašto ekonominį lygį 
ir, tuo pačiu, algas.

Bet nepriklausomybė gali 
ateiti netikėtai. Sakysime , 
jei Quebec*o partijai laimė
jus rinkimus, kiltų panika, 
žmonių ir kapitalo bėgimas , 
iššaukiąs visišką suirutę, 
kvebekiečlal- irgi panikos 
apimti- gali nubalsuoti už 
nepriklausomybę. Suirutę 
būtų įmanoma net sąmonin
gai naudoti kaip priemonę 
nepriklausomybei pasiekti.

fPradiia 19 numeryje)
Kol jo ekonominis lygis y- 

ra žemas, Quebec’as negali 
išgyti nuo savo ligų. Jis ne
gali nė išlikti. To reiškinio 
pasėkoje, nauja,balsi erozi
ja pradėjo jį ėsti: aukštąjį 
mokslą baigusiųjų bėgimas į 
Ameriką, ieškant didesnių 
atlyginimų. Quebec*as tetu
ri maža prieauglį, o ir tų 
dalis išbėga, juos išauginus 
ir didelėmis Išlaidomis iš
mokslinus. Šiuo atžvilgiu 
Quebec’as irgi yra bejėgis: 
jis negali nei savo lygio 
pakelti, nei sienų uždaryti, - 
paliekant Quebec’ą, nereikia 
net paso.

Tų skaudžių reiškinių aki
vaizdoje vyksta dvejopos li
beralų ir Quebec’o partijos 
varžybos. Pirmiausia, dėl 
plačiųjų rinkikų sluogsnlų, 
dėl darbininkijos, kitaip ta
riant, dėl unijų. PQ,būda
ma opozicijoj, lengvai daro 
stambius pažadus, bet libe
ralai, nenorėdami perleisti 
unijas į pilną PQ globą, turi 
daugumą tų, ne savo pa
darytų pažadų įgyvendinti. 
To pasėkoj unijos džiaugiasi 
didele galia, didelėmis 
algomis. Quebec’as visuo
meniniu atžvilgiu yra pažan
giausia, soclallstlšklausla 
provincija. 1971 m. vidutinės 
montrealiečlo pajamos buvo 
135 dol.per savaitę ir toron- 
ttečlo 144 dol. Taigi, sklr - 
tanas nedidelis. Kai ku
riose srityse algos susilygi
na. Montreallo policija yra 
aukščiausiai atlyginama pa
saulyje. 't

. Tuos aukštus atlyginimus 
išsikovojo unijos, nežiūrint 
to, kad Quebec’o investavi
mai du kartu mažesni už 
Ontario provincijos ir kad 
čia kitų gyventojų pajamos 
yra žemos. Quebec’e pran
cūzo pajamos tesiekia 65% 
anglo pajamų. Quebec* o eko
nomija eina į nedarbą ir 
bankrotą.

Vyksta taip pat kitos var
žytynės tarp tų partijų: dėl 
kvebek iečių tautinio jausmo. 
Čia irgi PQ daro pažadus , 
o liberalai turi bent dalį jų 
įgyvendinti. Tų varžybų pa
sėkoje buvo išleistas ir Įsta
tymas Nr. 22. Tam ne
duodant reikiamų vaisių, li
beralai bus priversti jį pa
keisti kitu, griežtesniu, arba 
atiduoti valdžią Quebec* o 
partijai. Anglai ir ateiviai, 
nežiūrint tų nepatogių įsta
tymų, turės už liberalus 
balsuoti: jiems kito pasirin
kimo nelieka. Jei jie visiš
kai susilaikys nuobalsavlmo 
arba jei susidarys nauja ne
patenkintųjų partija, tai tik 
sumažins už liberalus ati
duodamų balsų skaičių ir pa
greitins PQ atėjimą Į val
džią.

Quebec’© partijos išrln - 
klmas dar nereikš neprl-

LIETUVIU PADĖTIS
Ką tuo atveju darytų kita

taučiai? Jų dalis bėgs, bet 
ne visi. Kita dalis turės pa
silikti bet kur lose aplinkybė
se. Juo kuri mažuma yra 
veržlesnė, juo ji yra labiau 
pririšta prie vietos. Paban
dytų žydai ar italai pasi
traukti ’. Jie turi šimtus į- 
monių. Kiekvienai jų įkurti 
ir klljentams sutelkti rei
kėjo ilgų metų darbo. Jas 
apleisti reiškia atsižadėti 
savo gyvenimo triūso ir pra
dėti kur nors kitur vėl iš 
pradžios.

Keisti gyvenamąją vietą 
yra lengviau žemesniam vi
suomeniniam -luomui pri
klausantiems žmonėms. Juo 
mažiau turi, juo laisvesnis 
esi: visa, ką turiu, nešuosi 
su savim, kaip tie ten kiti 
kad sakydavo.

Lietuviai, savo menkaver
tiškumo komolekso dėka,y-I šąlą, kai sninga, tai sninga

ra greičiausia nykstanti ir 
žemiausią visuomeninę pa
dėtį užimanti rtaažuma. Jie 
nedrįso eiti nei Į pramonę , 
nei Į prekybą. Visi pasiliko 
darbininkais ar šiaip tarnau
tojais. Iš Montrealyje esan
čių pusantro tūkstančio Šei
mų ir viengungių, klek ver
čiasi savarankiškai? Viena, 
kita draudimo įstaiga, viena 
kita smulki įmonė. A ple jų 
skaičių galima spręsti iš 
spaudos skelbimų. Net nes
kaitlingų profesionalų dau
gumas tarnauja kur nors.

Lietuviai taip pat neturi 
jokio visuomeninio turto. 
Vienintelė bendrovė- Vytau
te Klubas - buvo 1 ikvlduota 
didelėje tyloje, nesugebant 
pinigo uždirbti net iš gėrimo^ 
nors palinkimas truktelėti 
yra, galima sakyti, mūsų 
tautinė yda- bendra su bro - 
llals slavais.

Lietuvį prie vietos riša 
tik du dalykai: tarnyba ir 
dupleksas. Bet tarnybos,ky
lant Quebec’e nedarbui, vls- 
tlek bus netekta. Dupleksai 
yra perkami ir parduodami.

Pats įsikūrimas Montrea- 
lyje jau buvo didelis nesusi
pratimas. Pirmieji lietuviai 
čia apsistojo prieš Pirmąjį . 
karą todėl, kad Montrealls 
buvo pirmas didelis miestas 
kelyje į vakarus. Vėlesnieji 
ateiviai čia kūrėsi todėl,kad 
jau buvo susidariusi šiokia 
tokia kolonija. Pavyzdys 
patraukia, o nerangumas 
verčlakuo mažiausia judėti.

Išt ikrų jų, čia lietuviai nie
kados nebūtų turėję įsikurti, 
o juo labiau vėlesnieji atei
viai. Atlyginimai čia visados 
buvo ir tebėra mažesni, ne
gu Toronte, nedarbas- ypač 
paskutiniais metais- dides
nis, o ateityje, nors Quebec’ 
aš pasiliktų federacijoje ar 
pasidarytų nepriklausomas, 
jis tegalės tik didėti. Tarp 
kita ko, ir Idlihatas Montre
al yje nepatogus: kaPšąla, tai

Apmnnst.runig savo menų.
Quebec’# provincijos etniniu /(rupiu parodoje smuiku dirbėjas 

Foto: Le ministere de 1‘Immigration 
du Quebec.
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Čia gyventi kainuoja bran
giai, mažiau uždirbant,

Protlngtausla išeitis lie - VZ f \ /1
tuviams būtų palikti Montre- ’ 1ZZ> V ■
alį, kol dar tai galima pa - . / a *
daryti be nuostolių ir susi- - y' < /X f
burti visiems kur nors apie • *
Anapilį. Čia buvo apsistota 
per klaidą, ir dabar ta klaida 
tapo dar labiau aiški.

PAR SIDA VINEJ IMAS
Feljetonas (pradžia 19 )

— Ką ? Aš ? Kam tu ma
nimi užblokuoji sunkesnius 
klausimus ? Kas aš tau ?

— Valstybė pagal reikalą 
ir vėlintą įkinko Į darbą. 
Tarpvalstybinėse rungtynė
se moralei užčiaupiama bur
na. Jei velnias gerai patar
naus, jis gaus atlyginimą. 
Bet jis pasiliks velnias.

— O, Dieve mano. Kokia 
šlykšti yra politika. Net 
moters garbe spekuliuoja
ma. Jūs vyrai tikrai ne Die
vo sutverti.

— Spekuliuoja savo garbe 
daug kas. Visokio rango 
žmonės : tituluoti ir netitu
luoti, mokyti ir nemokyti, 
genijai ir talentai, dvasinin
kai ir pasauliečiai. Jie bus 

- prostitucijos proceso vyk - 
dytojal jei savo asmenį, sa
vo talentą ir sugebėjimą 
parduos už pinigus ar gėry
bes nepadoriam ir kenks
mingam tikslui. Juos drą
siai galima būtų suvaryti į 
koncentracijos stovyklas at
gailauti ir darbu atpirkti 
nuodėmes.

— Mano kvaila galva sa
ko , kad valdžia pristigtų 
prižiūrėtojų , o ir pačioje 
valdžioje pritrūktų pareigū
nų . Ką tu manai pavyz
džiui , apie savanorį karį ? 
Jis save parduoda už atlygi
nimą, kad žudytų žmones.

— Savanoris, jei eina gin
ti savo tėviškę, nesllntęre- 
Į^uoja atlyginimu. Jo pasiry
žimas yra garbingas paslry- 

• žlmas. /
— Bet jis žino, kad turės 

žudyti. Žudymas gi pats per 
save yra blogio aktas. 
Kaip tatai suderinti su mo
rale ? Kaip tu traktuosi sa
vanorį, esantį priešo že
mėje ? Priešui jis bus gar
bės žmogus. O tau ? Jis gal 
įtikintas ginąs taip pat savo 
tėviškę.

— Aš tau atsakysiu, kad 
kiekvienas karas yra blogy
bė . Mes visi turėtume 
stengtis , kad kariuomenė ir 
karas išnyktų iš žmogaus 
egzistencijos. Kol kas tatai 
svajone, bet ji neišvengiama 
būtenybė . Kitaip esant, 
žmogus žmogui niekuomet 
nebus žmoniškas , o tauta 
kalens dantimis prieš tau
tą. Apie tai kalbėjo Biblijos 
pranašai . Turėtume būti 
protingesni už praeities 
žmones.

— O gal taip reikia ? Die
vas davė žvėrims aštrius 
dantis . Mus nuskriaudė. 
Nuskriaustasis šnairuoja į 
turtingesnį ir stengiasi dan
tuotus pralenkti savo išradi
mais - ginklais . Kadangi 
ginklas padeda įsigalėti ir 
silpnesnį nugalėt, , žmogus 

i vartoja jį prieš savo brolį.
Daina be galo. Užmušk žmo-

gų šiaip kasdieninėje buity
je - kalėjime supūsi. Žudyk 
žmones fronte -medaliais 
apkabins . Žudikai palydimi 
dainomis Ir orkestrų muzi
ka . Kardas , žudymo prie
monė - garbės simbolis. 
Sakyk, ar tai ne pamišimas? 
Ar ne prostitucija ? Jūs vi
si filosofuojantieji vyrai ap
siginkluokite talkos Idėjo- 
,mls , realizuokite visa tai
Ir tik tada mus moteris mo
kinkite moralės.

— Kokį tu turėtumei re
ceptą , kad negerovės Iš
nyktų ?

— Aš kaltinu visus Inte
lektualus, politikus, dvasi
ninkus Ir auklėtojus. Filo
sofus Ir rašytojus daugiau
siai.

— Neužtenka kaltinti.Kal
tinimai turi būti pagrįsti.

— Jie visi daug kalba Ir 
rašo. Tačiau retas pašven
čia savo kūrybą talkos labui. 
Retas Išeina aktyvlon akcl- 
jon prieš garbės Ir galybės 
Ištroškusius mllltarlstus.

— Kas gins valstybę, jei 
nebus kariuomenės ?

— Kai visi protingieji Ir 
Išauklėti įsitikins talkos bū
tinumu, kariuomenės Instl - 
tuclja turės pamažu išnykti. 
Sakysim mudu turim sūnų, 
mokytą, idealistą studentą. 
Jis mudviejų pasididžia
vimas, viltis, laimės okjek- 
tas. Jis pats svajoja visuo
menei būti naudingas, susi
žadėjęs su daug žadančia 
mergaite. Studijuoja medi
ciną, psichiatriją, • filosofi
ją. Netikėta žinia užgriūva 
mūsų namus ; jis gauna įsa
kymą eiti kariuomenėn. Tu 
kramtai lūpas iš pykčio, aš 
kasdien Isteriškai raudu, 
sužadėtinė gauna nervų su
krėtimą . Jaunuoliui prie
varta užkabinamas ginklas 
ant pečių. Mokomas žudyti 
žmones , kurių niekuomet 
nematė (r kurie jam nieko 
bloga nepadarė. Tai yra dau
giau negu pamišęs ištvirki
mas . Tai rafinuota, užtu - 
šuota vergija. Tai žmogiško 
pamišimo išraiška. Arklio 
savininkas įsikinko arklį į 
vežimą. Jį išnaudoja darbui.
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ti AD 10 1410 MONTREAL
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NIEKAM NEPATAIKAUDAMAS, TEISINGĄ ŽODĮ SKELBDAMAS 
JAU EINA 66 METUS. JAME NEMAŽAI ŽINIŲ IR IŠ KANADOS 
GYVENIMO. KIEKVIENAME NUMERYJE YRA SENIAI PAGAR
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Nepaklusnusis 
kalėjlman. Ka- 
jls paverčiamas 
mašina, vyrės-

Kazimieras Baltrukonis 
Žmogus žmogų įkinko į žu
diko vežimą. Protestuotojas 
niekingai vadinamas bailiu, 
dezertyru, 
uždaromas 
rluomenėje 
automatine
nlojo įrankiu. Tai yra toks 
balsus kriminalas , prieš 
kurį turėtų žmonės masiš
kai priešintis.

— Tu karščiuojiesi. Karo 
tarnyba jaunuoliui turi pliu
sų : jis Išmoksta disciplinos 
Ir tvarkos . Be tų ypatybių 
žmogus mažai vertingas.

— Pliusai neatsveria mi
nusų. Žmogaus tvarkingu
mui Ir disciplinai ugdyti yra 
pakankamai priemonių Ir be 
kariuomenės . Karo metu 
pripratęs žudyti , netenka 
dvasinės pusiausviros Ir 
grįžęs esti asocialus visuo
menės narys.

— Kas gintų valstybę nuo 
priešo ? -nenusileido Jonas .

— Kai nebus kariuomenės 
nebus Ir priešo. Intelektu
alai yra veiklos impotentai. 
Jie linkčioja galybei, par
duoda save už karjerą. Argi 
tai ne pars idavlnėjimas ? 
Bet laikai keičiasi. Bobos 
Išeisime kovoti. Tahkai turi 
pavirsti traktoriais, kanuo- 
lės skalbiamomis mašino
mis, atominės bombos tarp
valstybinėmis komunlkacl - 
jos priemonėmis, o tautinę 
neapykantą turėtų išgulti iš 
gyvenimo praktikos pagarba 
ir meilė.

— Kur tu rasi tokią vals
tybę, kad ji pirmutinė nusl-j 
ginkluotų. Kai ji tatai įvyk
dytų, kita ją pagrobtų.

— Turi būtu visų bendras 
susitarimas, visiems priva
lomas. Tarptautinė komisija 
galėtų tą procesą prižiūrėti.

— Gal tu Ir teisi. Bet 
man sunku įsivaizduoti vals- ’ 
lybę be kariuomenės.

— Buka tavo vaizduotė . 
Prieš daugelį metų niekas 
neįsivaizdavo , kad žmonės 
lekios ore, kad bus atominė 
energija. Prikelk žmones iš 
kapų , gyvenusius prieš du 
tūkstančius metų . Jie išsi
gąs ir netikės, kad vaikščio
ja ant tos pačios žemės. Se
niau didikai ir net filosofijos 
bei religijos atstovai manė, r 
kad vergija yra natūralūs 

(Nukelta į 6 psl.)

JUBILIE-JINIIJ METŲ
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą 'šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi j visus . lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcago|e ir Kanado|e metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
_  $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se __ $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaite nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

on
!£f

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St..

Chicago, III. 60608
[-] Siunčiu ...............  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą. fI;J.
(2J Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

enad

Pirmutiniame ir didžiausiame JK jk A J Al 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE -------------------------------------

St. East. tel. 544-7125

10 — S
10 — 5

5

v.p.p. 
v.p.p. 
v.p.p.10 —

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

MOKAME UŽ:
Depozitus (P.C.A)
Santaupas (Nuo spalio 1 d.) 
Terminuotus depozitus 1 metu 7*4%
IMAME UŽ:
Asmenines paskolas 12%
Nekilnojamo turto paskolas 10*4%

6%

Šiandien sekmadienio po
pietės svečiai kalbasi apie 
praėjusį, pulkų, šiemet Iš
purtusį ’ ligą, Sekminių sa
vaitgalį. Ta didžioji pavasa
rio šventė užklupo taip neti
kėtai, radusi žolynus vos su
žaliavusius, o medžius dar 
tebesant nuogus. Ir tik trijų 
dienų saulėtas, stalgiai suši
lęs oras-prajukęs pavasariu, 
padarė stebuklą. Per tą 
trumpą laiką visa augmenija 
pasipuošė žaliu audiniu Ir 
Išsįkaišė baltais žiedynais.

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA"

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais
Liepos—rugpjūčio mėnesiais ir 
prieš Ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta.

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekiu patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $ 5,000.000

KULTŪRINIAI ŠAULIU PARENGIMAI
Pernai Hamiltono šaulių 

moterų vadovė Stasė Petke
vičienė ėmėsi Iniciatyvos 
surengti bendrą šaulių mo
terų gegužinę. Susilaukta 
talkos Iš kitų kuopų Ir gerai 
pavykusi gegužinė nutarta 
padaryti tradicine, pavadin
ti gegužine - sąskrydžiu Ir 
rengimo Imtis vis kitų kuo
pų šaulėms'. Šiais metais 
rengėjos yra St. Catharines 
šaulės. Jų nedaug, bet labai 
darbščios. Joms padės kitų 
kuopų moterys Ir vyrai Ir, 
sutelktinėmis jėgomis dir
bant, gegužinė bus pavykusi. 
Smulkesnė Informacija bus 
paskelbta vėliau.

DEK Algirdo šaulių kuopa 
Hamiltone rengia š.m. bir
želio mėn. 29 d. tradicinę 
Joninių šventę. Šventė įvyks 
Medžiotojų Ir Žūklauto jų
Įdubo ” Giedraitis ” šaudyk
loje. Bus paruošta įdomi Ir 
linksma programa . Vyks
tant Iš Hamiltono, reikia 
važiuoti plentu 6-tu į pietus , 
į Calendonla. Pervažiavus 
tUtą per Grand River, sukti 
antrąja gatve į kairę / Wig
ton St. / Pavažiavus tuo ke
liu apytikriai 1 1/2 mylios, 
kairėje kelio pusėje yra 
York Rd. Sukti į tą kelią Ir 
maždaug už 11/2 mylios ra
site šaudyklą.

sudbury vargus, džiaugsmus Ir pa
siektus mokslo laimėjimus. 
Vėliau visos motinos, buvu
sios minėjime , buvo pa
kviestos bendroms vaišėms, 
o vyrai tenkinosi turtingo 
baro patarnavimais , kurį 
aptarnavo Lionė Remeikienė 
Ir Juozas Venslovaltls.Gra- 
sel Petrėnlenel veikalėlio 
autorei, režIšorei Ir deko- 
ratorel, Elenai Tolvalšlenel 
jos padėjėjai jaunimas įteikė 
gėles . Vaidinimas pavyko 
gerai,, motinos Ir dalyviai 
buvo patenkinti. Minėjime 
dalyvavo 170 asmenų. Sve
čiai - J.D. Černių šeima Iš 
London , Ont., p. p. Dabuls
kių Ir Duobų šeimos Iš Sault. 
Ste. Marle, Ont.

J. Kručas

Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, š.m. gegužės mėn. 
ĮO d. surengė motinų pager
bimą . Kadangi motina Ir 
jaunimas , jaunimas Ir mo
tina, yra tautinio Ir religi
nio gyvenimo turinys - tęs
tinumas, todėl tuo pačiu me
tu buvo paminėta Tumo- 
Vaižganto šeštadieninės mo; 
kyklos 25 metų sukaktis.Mi
nėjimą atidarė L. B. valdy
bos p-kas Jadvyga Labuc- 
klenė . Paskaltlnlnkė Grasė 
Pptrėnlenė poetiškomis 
rrįlnttmls dalyvius nukėlė į 
tautiniai Ir religiniai pasi
aukojusios , gražų Ir tyrą 
m-otlnos pasaulį.

Suvaidintas scenos vaiz
delis ” Gėlės-motinai ”, ku
rį specialiai sukūrė Ir reži
savo, parengė dekoracijas 
Grasė Petrėnlenė, o jai pa
dėjo Elena Tolvalšlenė. Ge
ras scenos vaizdelio Išpil
dymas, gražios dekoracijos. 

Buvus l sudburletė Danguol ė 
Remelkytė Ir Ertkąg Rotkls 
Iš Toronto, Ont.» Gedimi
nui Remelklul pritariant gi
tara , padainavo dvi daine
les’. Staigmena buvo Išgirsti 
Iš L. B. valdybos p-kės, kad 
Danguolė Ir Erikas jau susi
žadėję Ir vestuvės įvyks To
ronte, Lietuvių namuose.

Rita Kuslnskytė Ir Vilija 
Remelkytė padainavo dar 2 
daineles motinų garbei. Pa
kviesti buvę Ir dabartiniai 
Tumo - Vaižganto šeštadle - pysls Iš mūsų, 
nines mokyklos mokytojai , 
kuriems mokyklos mokiniai 
prisegė po gražią gėlę. Dau
giausiai, Išdirbusiems šešta
dieninėje mokykloje mokyto
jams - kun. A.Sabui, Mari
jai Vensklenel Ir Nijolei 
Paulaltlenel L B valdyba 
įteikė simbolines dovanas. 
Kun. Antanas Sabas kaip bu- 
ivęs Tumo - Vaižganto /195O 
metais / šeštadieninės mo
kyklos įkūrėjas , trumpai 
apibudino Ir dabartinės mo
kyklos mokslo eigą per 25 
metus , mokytojų Ir moklnįų 
6psl. 1

FELJETONAS. . .
(Atkelta iŠ 5 psl.) 

reiškinys. Šiandien į tai žiū
rim su panieka Ir pasipikti
nimu. Šiandien filosofai, so - 
clalogal Ir net religijų repre
zentantai sykiu su tavimi žiū
ri į kariuomenės Instituciją 
kai būtinybę tvarkai Ir sau
gumui palaikyti . Rytoj, už 
dešimtmečių, gal visa tai jau 
bus tik atgyventas gėdos Is - 
torlnls reiškinys.

Norėčiau būti ateities mo - 
kytoja Ir su pasišlykštėjimu 
pasakoti valkams apie seno
vės laikų žmones, įslvllku- 
slus į kariuomenės unifor
mas. Šalpom ės Iš savo pro
tėvių. Mūsų vaikaičiai šal-

— Gal Dievas po mirties 
tavo sielą įtupdys į trisde
šimtame amžiuje gyvensian
čios mokyt ojos kūną. Gali
mybių gali būti visokių - 
skeptiškai juokavo Jonas.

— Nejuokauk, meldžiama
sis. Nereikia nė vaikaičių. 
Mūsų valkai jau geriau su
pranta bėgamojo gyvenimo 
veidą. Jų Idealistinė dvasia 
neina į koją su sustingusiais 
gyvenimo standartais.

— Tu per daug tamsiai I 
matai gyvenimo įvykius. 
Progresas turi savo nerašy-

Tas ypatingai gražus sa
vaitgalis pas įženki Ino Ir sa
vaimingu, dviejų kolonijų 
bendradarbiavimo ryšiu. Tai 
Toronto Ir Montreallo jauni 
žmonės:Saullus Masionis Ir 
Regina Zlzaltė pasirinko 
Sekmines savo vestuvėms. 
Vaišės įvyko jaunojo tėvelių 
Antano Ir Augustinos Maslo- 
nlų naujoje sodyboje, aukštų 
pušų paunksmėje, Sprlng- 
hurst vasarvietėje, prie 
Georgian Bay. Gausių svečių 
tarpe buvo montreallečlallg. 
Ir P. Z Ižai, jaunąją Reginą 
Išauginę Z. Ir G. Barysai...

Išgirdęs Baryso pavardę, 
prie to paties stalo sėdėjęs 
vienas pietautojas įsiterpia į 
pokalbį. Jis sako, kad to 
žmogaus prisiminimas suke
liąs jam nemažus sentimen
tus. Ir keistu sutapimu, jis 
tik nesenai apie jį pagalvo
jęs. O tai atsitikę jam se
kant Vietnamo pabėgėlių li
kimą.

Zigmą Barysą jis pažino
jęs dar Lietuvoje, anam val
dininkaujant jų/štaurės Lie
tuvoje/ miestelio valdžios 
įstaigoje. Jų draugystė ne
buvusi labai artima, tik tiek, 
kad pažinoję vienas kitą; A- 
nals nelemtais metais bolše
vikams artinantis Ir apleidus 
tėviškę, jis atsidūręs Že
maitijoj Ir kurį laiką gyve
nęs Telšiuose. Ir reikia į-

s įvaizduoti jo nustebimą,ka-I 
da vieną sekmadienį, po pa
maldų katedroje, jis netikė
tai sutikęs Barysą. Aišku, ( 
kiekvieno pažįstamo sutiki- į 
mas tokiose aplinkybėse yra Į 
didelis įvykls;tarsl susitikus' 
artimiausią giminę. Taip 
jiedu negalėję tuo atsistebėti, 
kalbėjosi, dalijosi pabėgimo 
įspūdžiais Ir Zigmas užkvle- 
tęs jį į Telšių priemiestyje , 
netoli esančią . jo žmonos 1 
Genovaitės tėviškę. Ten 
Zigmas esęs laikinai apsis
tojęs.

Būdamas benamis,tuo me
tu jis nieko panašaus nesiti
kėjęs. Pasikalbėjęs Ir laiki
nai atsisveikinęs su Zigmu, 
jis pagalvojęs nueisiąs tik 
draugiškam sekmadienio po
pietės apsilankymui. Bet, 
kai nuėjęs į atokiau užmies
tyje esantį vlenkemį, jis 
buvęs nustebintas jo pri
ėmimu. Kad Zigmas jį pasi
tiko, tai dar nieko, bet jo 
žmona Genovaitė su sesute 
Ir motinėle priėmę jį,kaip 
nežinia kokį svečią. Visos 
trys moterys supuolus los , 
viena už kitos kvietė jį prie 
visokiom gėrybėm apkrauto 
vaišių stalo. Pats stebėda
masis, pradžioje jis prašęs 
neskubėti. Kaip jis čia da
bar pirmas. Jis galvojęs , 
tegul susirenka Ir kiti 
svečiai, kuriems tas bailus 
keliamas. Bet daugiau sve
čių nes įrodant, jis nebesl- 
prlešlnęs. Sesutėms Ir mo
tinėlei raginant valgyti, o 
Zigmui šypsantis Ir papil
dant nugertą taurelę, jis tik 
dabar supratęs, esąs tik vie
nas tos jauklęs sodybos Ir 
vaišingos šeimos svečias.

Ir taip jis tuomet pralei
dęs nepamirštamą, jo atmin
tin įstrigusią, sekmadie
nio popietę.

Po to vėl viskas susimai
šė. Bolševikams pradėjus 
puolimą Jis apleidęs Telšius.

8'/i%

714%
8'/4%

6%

MOKA: 
už 1 m. term. dep. 
už taupymo s-tas 
už pensijų planą 
už čekių s-tas (dep.)

IMA:

9!4% už asm. paskolas

9!4% už mortgičius

AKTYVAI viri 9 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas piniginės perlaidos, kelionės čekiai 

(American Express).

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį nuo 10 v.r. iki 8 vai. vakaro, 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

Dresher-Barauskas insurance agency ltd

Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS
Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •

3828 Bloor St. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

Vėliau jis nieko negirdėjęs 
nei apie Zigmą, nei apie jo 
žmoną Genovaitę.

Ir dabar,štai tokiu įdomiu 
sutapimu,sekdamas spaudo
je vletnamk Hų pabėgėlių 
vargus, jis prisiminęs sa
vąją, ano meto pabėgėlio da
lią Ir tą gražųjį priėmi
mą prie Telšių esančiame 
vienkiemyje.

Ir kas galėjo pagalvoti, 
kad anų metų vaišingieji 
žmonės, Zigmas Ir (Geno
vaitė Barysai gyvena Mont- 
realyje, p Sekminėse buvo 
atsilankę Toronte, dalyvauti 
jų augintinės Reginos ! ves
tuvėse.

USSM LIETUVIU NAMAI

tus įstatymus. Evoliucija ne
mėgsta aliarmo. JI žings
niuoja lėtai.

— O ne . Evoliucija nėra 
laikrodžio tvaksėjimas. Tai 
mechanika. Gyvenimas Ir jo 
evoliucija turi savo tylų al
savimą Ir vulkanlšką veiklą. 
Jis vaikščioja pamažu, šuo
liais Išreiškia savo energy - 
ją, daro posūkius pirmyn, į 
šonus Ir atgal.

— Vadinas mes esame 
evoliucijos nelaisvėje. Nėra 
ko jaudintis mūsų laikų ne
ramumais. Viskas pagal jos 
principus. Sutinki ?

— Ne , berneli. Tūpčioja 
tik vištos. Į evoliucijos ra
tus žmogus turi įdėti savo 
Išminties motorą Ir tą ve
žimo lėtą tempą pagreitin
ti.

— Seni žmonės sako, kad 
aukščiau bambos ne iššoksi.

— Ir tavo minėti žmonės, 
Ir kai kurie filosofai šiais 
laikais pučia muilo burbu
lus į akis. Rašytojai, socla- 
logal, poetai, žurnalistai, 
filosofai, dažnai verčia
si parsIdavlnėjimu. Jie ke- 
llaropal blogesni už prosti
tutes. Ir štai kodėl. Saky
sim atsiranda kur nors dik
tatūra arba kokia kita poli
tinė sistema, kuri užčiaupia 
žmonėms burnas laisvai 
kalbėti, krltikrotl valdžios 
darbus. Aukščiau minėti In
telektualai spaudoje Ir lite
ratūroje gieda jiems garbės 
himnus, filosofiškai įrodi
nėja režimo tikslingumą , 
lygina veikėjus su genijais 
Ir pasišventėliais, kai jie 
Išttkrųjų yra sukčiai, Išnau-

dotojal Ir garbėtroškos. Už 
savo akciją, už talentų par
davimą jie gauną atlyginimą 
Ir šiltas vietas. Tai am
žiais kultivuojamas parsl - 
davlnėjimas,kuris skleidžia 
tarp žmonių socialinę nege
rovę.

— Kaip tu tokias negero
ves gydytumel ? - susimąs
tęs teiravosi Jonas.

— Ne aš tūriu receptus 
rašyti. Vaistai yra žmogaus 
širdyje Ir galvoje. Kiekvie
nas turi mąstyti Ir mąsty
damas veikti ne pagal vadi
namų autoritetų nurodymus 
Ir propogandą , bet pagal 
širdies Ir proto Impulsus.

— Bet žudikas, krimina
listas Irgi veikla pagal šir
dies Ir proto Impulsus. Ar 
galima duoti laisvę visiems 
veikti ?

— Kai socialiniame gyve
nime žmogus savo garbę , 
sąžinę Ir sugebėjimą nepar
davinės blogam tikslui, vi
suomeninio gyvenimo par- 
sldavlnėjlmas Išnyks. Su ja 
nyks pamažu Ir asocialūs 
asmenys. Daktaro, advoka
to, dvasininko, biznieriaus , 
fabrikanto, darbdavio ir 
valdžios pareigūno Išnaudo
jamas žmogus savo sieloje 
ugdo neapykantos jausmą 
Tas jausmas dažnai virsta 
kriminaline akcija.Vadinas, 
visokios rūšies nusikaltimai 
yra vaisiai sergančios vi
suomenės, kurios atsakingi 
pareigūnai yra parsldavlnė- 
jlmo atstovai.

Moterų parsIdavlnėjImas 
Irgi yra visuomeninės sant
varkos vaisius.

LN popietę pelitą sekma
dienį aplankė aplel5O asme
nų. Gražus oras daugelį lie
tuvių jau Išviliojo į vasar
vietes Ir gamtą. Tačiau ki
tomis dienomis /ne sekma
dieniais/ valgytojų skaičius 
LN svetainėje LOKYS dldė - 
ja.

Svetainėje šiltų ir skanių 
valgių galima gauti nuo 1-8 v. 
vakaro. ,

Gegužės 30 d.Lituanisti
nių kursų mokiniai mokslo 
sezono užbaiglmokproga Ge
dimino pilies menėje suruo-

š ė pobūvį .Atostogom s Išsis
kirstė geroje nuotaikoje. 
Linkime, kad tų kursų da
lyviai Ir atostogų metu, kur 
tik yra proga,kalbėtų lietu
viškai Ir praktl joje panaudo - 
tų tai, ką Išmoko.

Bllbiotekoje naujų knygų 
skaičius didėja. Prieš porą 
savaičių naujųknygų nupirk
ta už$ 98,o dabar Pensinin
kų klubas pažadėjo nupirkti 
už $ 1OO. Knygos netrukus 
jau bus Išdavinėjamos skal-1- 
tytojams.

Sušilus orul.LNblngo lan
kyto jų skaičius sumažėjo,ta
čiau yra didesnis, kaip kad 
tuo pat metu pereitą vasarą.

Toronto Lietuvių Pensi
ninkų klubas š.m.birželio 24 
d., antradienį, organizuoja 
ekskursiją į Niagaros kriok
lį. Ekskursija truks 14 va-į 
landų, pakeliui bus sustota^ 
poilsiui On the Lake parke . 
Vienam asmeniui kalnuos 
$ 4. 50. Norintieji ekskursV- 
joje dalyvauti registruokitės 
klubo patalpose.

Nario įnašus įmokėjo: L. 
Montvilas Ir Ada Montvl - 
las po $ 50; R.Drešerls $25 
Ir Danaltls Dana $ 1O.

Praeitą savaitę klaidingai 
pranešta: vietoj Jonaitis Aud
ronė turi būti Danaltls Aud 
ronė.

P agrindinis pranciškonu vasarvietės pastatas.

ATOSTOGOS MAINE
Lietuviai pranci škonai visus maloniai kviečia atostogauti juvasar 

vieteje Kennebunkporte, Maine. Ši graši kurortine vieta prie pat At
lanto vandenyno yra tapusi savotišku lietuvybės centru vasaros atos
togų menesiais. , Čia is visos Amerikos ir Kanados suvažiuoja šimtai 
lietuviu. Čia žmogus atsigaivina ne tik grynu oru, kaitria saule, šva
riu jūros ir baseino vandeniu, geru maistu bei kitais žemiškais pato
gumai s, bet taip pat koncertai s, literatūros vakarais, meno parodom, 
paskaitom ir labai meniška aplinka, pilna lietuvišku šventovių. ,Cia> 
kiekvienam teikiama proga ir pasilinksminti ir susitelkti. ,Buves gim
nazijos pastatas paverstas patogiais kambariais. Taip pat ir kiti sve
čiu pastatai nuolat gerinami. Kainos žemos.

Sezonas prasideda birželio 28 ir baigiasi rugsėjo 2. Visais atos~į 
togu reikalais rašykite: Rev. Superior. Franciscan Monastery,

Kennebunkport, Maine 04046 USA.
Tel. (207) 967 - 20 11.

NEPRIKLAUSOMA.LIETUVA
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MEŠKERIOJIMftS
B. Vaičaitis 

jauką. Antra prležąstls ko
dėl negrlebla, tai supranta-? 
m a, nes daugumoje jos
maistas plaukia pavandenlut 

ytl keičiant meškeriojimo kirmėlaitės, vabzdžiai, ne
gyvos žuvytės Ir panašiai.
Jaukas, kurį mes ant šniūro 
traukiame prieš vandenį, 
žuvį -gąsdina, žuviai ne
įprastas vandenyje reiški
nys, kad objektas plaukia

(Pradžia 21 numeryje)

Spiningas
Meškerlojant spiningu ga

lima labai plačiai jį prltal- 
1 
taktiką Ir jaukus. Jaukais 
naudojama šaukšto formos 
pllzgės, verpstells / spin
ner /, švinu aplieti kabliu • 
kai, papuošti gyvulių plau - 
Kals ar paukščių plunksno- 
nls / džigai/. Spiningas _la- prieš vandenį, lyg vaiduok
liai gerai pritaikomas nau- 

'< ojant gyvas ar negyvas žu
vytes, natūralius Ir dirbti
nus kirminus.

Sėkmingam meškerioji
mui labai daug reiškia meš
keriojimo technika Ir prlsl- 
ta Ik Imas. Srovėje meške
rlojant, jauką metant prieš 
Srovę Ir traukiant pavande
niui, daugiau pagaunama, 
negu metant pavandeniui Ir 
traukiant blizgą prieš van
denį.

Tekančiame vandenyje žu- 
k vis laikosi galva prieš sro

vę, prisiglaudusi prie pa
skendusių akmenų, medžių 
Ir glllasnlame įdubime, kur 
srovė mažiau ją trukdo, 
laukdama atnešant pasro - 
vlul maisto. Jeigu jauką 
trauksime prieš vandenį, tai 
prie žuvies artės Ir užpaka
lio Ir žuvis gali nepastebėti, 
jęlgu vėliau Ir pastebės, tai plunksnom splnerlus. Tam- 
gąll būti jaukas jau per toli slą dieną naudoju geltonom 
lr;£uvls nenorės nev^l iš sa- plunksnom, saulėtą dieną — 
vo slėptuvės, kad pavyti raudonom juodai papuoštom

Ils.
Kiti rezultatai, kaip jau

kas plaukia pavandeniui. 
Žuvis pamato Iš tolo atplau
kiant maistą Ir pasiruošia 
pulti kaip tik priartės. Jau
kui slenkant pro priedangą, 
žuvis puola auką žaibiškai. 
Tik labai maži nuo I/IO Iki 
1/6 oz. splnerlal sudaro 
Išimtį, traukiant prieš sro
vę kartais duoda geresnius 
rezultafus.

Splnerls, traukiamas per 
vandenį, mirguliuoja laužda
mas spindulius metalas su - 
daro žuvies Imitaciją. Auk
sinė Ir sidabrinė plokštelė 
sukdamasi apie ašį, panašė
ja į plaukiančią žuvytę. M a-r 
no mėgiamas nr.3 splnerls 
/ map /. Neblogesnių rer 
zultatų galima pasiekti, nau
dojant shyster 1/2 oz.G.L.E 
Ine. geltonom Ir raudonom

PARDUODAMA I 
už«1 995..r I £.Gal. ■'jClLUXp

PEINTURE d extErieurg k-

2Sr PIRKITE BUSITE PATENKINTI,..
Jei nemėgote dažyti savo namus — jūs pamėgsite dažydami 

su d’Exterieur CIL dažais, nes jų graži ir patvari spalva 
Pasiteiraukite apie mūsų Blanc Trutone

DE LASALLE HARDWARE
W. Theroux prop.

7688 Edouard, La Salle, P.O.
Tel. 365-0470 (kampas 6 ave.).

NAUJI IR REMODEŲUOTI 
KAILINIAI, KEPURĖS, 
SIŪLĖS IR KITI 
IŠDIRBINIAI.

Taip pat priimu apsaugai (storage). Viskam kainos 
ort«inanr.os - fabriko. Skambinkite į dirbtuve 845-2912

W. LAPENAI
GENERAL CONSTRUCTION REG'D. 

89 Orchard Street, La Salle,P.Q.
įvairi industrinė ir komercinė statyba ir dažymas. Darbas 
atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis. Taip pat 

INTERNATIONAL dažų išpardavimas - te/. 366-6,237/3896

6396 B Tel. 767-6183

Kailių siuvėjas
Siuvu ir parduodu 
Taisau ir remodeliuoju 
Vasaros laiko saugojimas 

(Storage)'

kas moderniems namams I 
Visi kiti vandentiekio ir 
šildymo taisymai ir nauji 
įrengimai. Gaziniu prie
monių pardavimas ir įren
gimas. Atstovaujame — 
Hydro - Quebec išnuoma
vimui karšto vandens tie
kimo. Veltui įkainavimas.

Plumbing & Heating kontroktorlue.

140 -2e AVENUE 
366-0330 LASALLE, 

LEFEBVRE & ROBERT
AAUUSUMfMT . fUKNITUKt

R D A V I M A S

KRAUTUVES

ĮVAIRIUv- *•

BALDU

PER

3

AUKŠTUS

I 7043 CBNTRALB 366-1282 (DECORATION) f

e Užeikite ii [^įtikinsite, kad įmonėje baldai yra 
aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.

d Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.
7635 CENTRALE :r4e AVENUE LASAU! 363-3887

1975. VI. 11

plunksnom splnerlus .
Bėgančiame vandenyje 

splnerlus mesti prieš srovę 
Ir traukti pavandeniui taip 
kad blizgė eitų prie dugno 
bet neats įmuštų į dugną. 
Jeigu toks įmetimas neįma
nomas, tai metant prieš 
srovę 45 kampu Ir trau
kiant pasroviui, galima gau
ti gerų rezultatų. Be to, kas 
jau buvo minėta, plaukiantis 
jaukas pavandeniui žuvel 
reikia daug mažiau pastangų 
pagauti maistą, nes ji tik 
pasikelia nuo dugno Ir jau
kas jau prieš jos žlauptus. 
Sužeistos žuvytės Ir kiti gy
viai plaukia pavandeniu, jie 
nepajėgia prieš srovę plauk
ti. Įstrižai srovę traukia
mas jaukas vaizduoja pa
žeistą, lengvai pagaunamą 
auką. Bet įstrižai Ir pamažu 
traukiant , jaukas ne taip 
greitai atsimuš į dugną, ne
gu traukiant tiesiai pasro- 
vlu.

Meškeriotojas gali splne- 
rį leisti giliau Ir pakelti 
aukštyn nuo dugno, kUuo - 
jant aukštyn ar leidžiant že
myn kartelės viršūnę. Taip 
klluojant viršūnę, galima 
lengvai pajūbtl, kad jaukas 
atsimuša į dugną Ir toks jau
kas vaizduoja plaukiančią 
žuvytę.

Labai svarbu traukti jauką 
pamažu, bent tiek, kad spl
nerls verptų, tai yra suktų
si aplink savo ašį. Jeigu ne- 
grlebla po kelių metimų, 
galima pakeisti taktiką : 
traukiant su meškerės vir
šūne -splnerį Ir vėl sukant 
ant špullos sutrauktą šniūrą 
/ jerks/.

Kartelės viršūnę laikant 
prie vandens arba tik įnėrus

V BaČėnaS All Seasons Travel
7774 DUNDAS STREET W., 
TORONTO, ONTARIO 
M6R 1X6

į vandenį taip galima trauk - 
tl jauką tik vos virš upės 
dugno ar paskendusių akme
nų, kur didelių žuvų yra 
maitinimosi stotys.

Pavasarį , kai aukštas Ir 
nešvarus vanduo, geriau 
naudoti didesnius splnerlus. 
Didesni jaukai naudojami 
Ir nakties metu. Vasarą Ir 
rudenį vanduo būna žemas, 
splnerlal vartojami mažes
ni. Splnerlal su geltonomis 
metalinėmis plokštelėmis, 
vartojami saulėtą dieną, si
dabrinėmis geriau tinka 
lietingu metu.

Šaukšto formos blizgė — 
wobbler daugelį atvejų duoda 
geresnius rezultatus negu 
splnerls. Šaukšto blizgė 
normaliai traukiant per van-

Pharmacie BRONX PARK Pharmacy
LEO RATNER. B. P. H. L. PH.

NIEKO NEKAINUOJANTIS IR GREITAS 
PR I STATYMAS 

qJ > v 
VEIKIANTI PAŠTO [STAIGA

7576 CENTRALE - LAŠALE - 365-0770

I •

FREE SHOP AT HOME
Carpet Sales & Installation 

Harding — Bigelov — Celanese — Kraus
— Burlinaton — Venture —

už kr. jardo).
Mano specialybė ir laiptu bei sienų isklojimas. 
Padarau madingus pakeitimus. • 
Pristatau į namus pavyzdžius.
Padarau išmatavimus ir 
įkainavimus nemokamai.

Skambinkite tel: 768 -6780 — 7962

PARDUODU žemomis kainomis ir pats kilimais iškloju 
gyvenamus namus bei komercines patalpas ( darbas tik 
$1,75

as

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
DIDELĖ NUOLAIDA KAINU (iki 60%) SIUNTINIAMS I

LIETUVAI
• Medžiaga suknelėms- Crimlene, kostiumams ir Švarkams - Šimtaprocentine rūšis 

— pusė kainos.
• Angliška medžiaga 100% vilnonė. Vilnone arba polyester'io — nuolaida iki 60 %.
• Skarelės vilnones arba šilkinės ir naujausiais piešiniais.
• Megztukai, golfui ir puloveriniai — didžiausias pasirinkimas specialiomis 

kainomis.
• Moteriški paltai - Borgana (art. fur) įvairaus dydžio tik $49.00.
• Vyriški megzti marškiniai (kanadiški) — pusė kainos. Taipgi, daugybė 

kitu daiktų, reikalingų Lietuvoje.
Siuntinius siunčiame paprastu ir oro paštu. Priimame užsakymus automobiliams, 

šaldytuvams, televizijoms, pinigu Certificates ir kt. (Turime 22 metu_patyrima). 

Prašome užeiti ir įsitikinti, j p ~ PARCEL SERVICE, 3891 St. Lawrence Blvd.
Montreal, P.Q. H2W 1X9. Tel. 844 - 909 8.

gera blizgė privalo būti taip 
Išbalansuota, kad vldavlma- 
sls į šalis turi būti monoto
niškas. Teoretiškai, ge - 
rlauslas Išbalansavimas yra 
tos blizgės, kurios plaukda
mos vandeniu bet kuriame 
greityje daro pilną Ir _ dl - 
didžiausią vldavlmąsį į ša - 
Ils. (Bus daugiau)

denį vlduojasl i šonus, su
darydama sužeistos žuvytės 
Imitaciją. ŠI blizgė turi 
daug gerų savybių. Ją lėtai 
traukiant per vandenį, nenu- 
grlmsta Iki dugno. Daugelis 
žuvų tik pamažu judančias 
blizges griebia, ypatingai 
walleye prie dugno Ir vos 
judančius jaukus puola. 
Šaukšto formos blizgė juo 
apvalesne , juo pamažlau 
traukiant nenugrims iki 
dugno . Siauros formos 
šaukštlnės blizgės greičiau 
grimzdą į dugną prie to pa
čio traukiamojo greičio.
Daugiau tinka lydekom Ir garsintas, daugelio> moteni 
bendrai šiltame vandenyje 
meškerioti. Bendrai visos 
tos šaukšto formos blizgės 
traukiant vandeniu privalo 
vlduotls į šalis, bet ne suk- 
tls kaip splnerls. Šaukšt’mė

KAS YRA ABORTAS. .
(Atkelta is 3 psl.) 

filosofija ar teologija patei
sintų. Tas vadinamas mote
rų ritmas dažnai netarnauja 
Ir "pili”, kuris buvo labai Iš-

nėra mėgiamas, daugelis at
sisako, bijo pasekmių. Visi 
žino, kad su abortais žmo - 
gaus moralės nepagerinsime. 
O reikia siekti*pačios mora
lės, nors Ir kainuoja ji.

TEL. 525-8971.

IQ

HRS

ony 3

2680 FRONTENAC ST. - MONTREAL, P.Q. 
portretą! - vedybos - krikštynos

SUKAKTUVĖS MAŽAMEČIAMS 

ĮVAIRIOS PROGOS

cleanin£
DMSERVICE

PATARNAUJA
CLEANER AND VALET EERVICE LTD. 

NETTOYEURS - CLEANERS 

7661 -A CENTRALE 495-90e Ave 
366-1143365-7146

INC.

7 psi.
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T.ttaw
Nebus Ilgųjų savaitgalių

Litas, kaip Ir kiti bankai, 
šią vasarą neturės Šv.Jono 

i Ir Kanados Dienos Ilgųjų sa
vaitgalių. Tos šventės bus 
švenčiamos 1 kalendorinėmis 
dienomis, t.y.birželio mėn. 
24 d. Ir liepos mėn.l d. ant
radieniais. Pirmadieniais 
bus dirbama normaliomis 
darbo valandomis. Be to, 
vasaros metu Litas nedirba 
sekmadieniais nuo gegužės 
15 d. Iki spalio 15 d.
Olimpiniai pinigai

Litas jau priiminėja užsa
kymus ketvirtosios serijos 
olimpiniams pinigams. Pi
nigai bus nurašomi nuo sąs
kaitos juos užsakant. Litas 
pardavinėja olimpinius pini
gus tik oficialia kaina. Ne- 
paslaptls, kad kai kurie tar
pininkai kartais duoda nedl- 
'delę nuolaidą Ir pardavinėja 
žemiau oficialių kalnų.

Litas dar turi kelius setus 
antrosios serijos olimpinių 
pinigų, kurie pardavinėjami 
Ir pavienėmis monetomis . 
Tatai labai tinkama dovana

Naudokitės Lito čekiais
Nė vienas bankas nebe

duoda čekių patarnavimų 
veltui, o kai kurie Iš jų kai-- 
ną pakėlė net iki 25 et.už 
kiekvieną čekį. Litas duoda 
čekių patarnavimus veltui Ir 
dar moka 6% palūkanų nuo 3 
mėn. minimai ės sumos sąs
kaitoje. Apmokėtl čeklal se
kančio mėnesio pradžioje 
grąžinami paštu. Daug če
kių rašantiems nariams Li
tas duoda čekių kredito pas
kolas Iki 2,500 dol.,kurl 
kiekvieno mėnesio 15 d. su-1 
mažinama tiek,klek tuo me
tu leidžia nario einamoje 
są kaltoje turima pinigų su
ma.
Artėja prie 6mQ dol.

Bankams Ir Trust kompa
nijoms vasario mėn.bevelk 
per pusę sumažinus palūka
nas už santaupas, Litas šį
met tikisi rekordinio augi
mo. Jau per šluos 5 mėn. 
Litas paaugo daugiau kaip 
pernai per visus metus Ir 
sparčiai artėja prie 6 mi
lijonų dolerių balanso.

Perpraeltą mėnesį Išduo
ta virš ketvirčio mH. dolerių 
paskolų, o šiame birželio m.

JOAN JACKSON - JOKUBAUSKAITE
duktė Jono ir Rose ir antikė Kazimie- 
ros Jdkubauskienes, baigė Mc GUI 
universitetą su BSc mokslo laipsniu 
id fiziologijos (Physiotherapy). Ji dir
ba Royal Victoria ligoninėje. ,

tu dar turi pakankamai fondų 
paskoloms.
• Marijos Gureckaltės ves
tuvių proga Montrealln buvo 
atvykęs Stasys Gureckas, jos 
dėdė Ir Leono Gurecko bro
lis IŠ Albertos. Jie buvo ne
simatę 25 metus.
• Marytė Žlžlenė vieši 
Monrealyje, atvykusi Iš Do
minica salos Ir ruošiasi 
dukters Loretos vestuv&ns.

įvairiomis sukaktuvinėmis numatoma Išduoti virš 300. 
progomis. OOO dolerių. Litas šiuo me-

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui Į
| tik už $ 5.00 metams I t

r P (tvardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

BEAULI1U, OARNEAU CRtTI
Conseillers )uridiqu«« - Title Attorneys

(jE-lt %Be.Q.uLl£.U

NOTAIRE . NOTARY

Nuolatiniai patarnauju La Salia miesto savivaldybei, LaSalle 

Case-Popular bankeliui. Visiems kitiems, kurie tik Į mane 

kreipiasi, jų tarpe Ir lietuviams.

sser virdun, veroun avoa cbntrauk. uaOaulr 
7,1-1411 SM-S474

Dr. J MaliŠka 
Dantų gydytojas 

— • —
1440 rue Ste-Catherine Quest 

Suite 600
Tel: 866-8235, namų 488- 8528

PRANEŠIMAS
Birželio 21 d., šeštadieni va
kare už a.a. Ignų Žemaiti, bus 
atnašaujamos Šv. Misiąs S y.
Kazimiero parapijos bažnyčio
je. Kviečiu dalyvauti.

Petras Beleckas

DR. V. GIRlONIENE 
Dantų gydytoja

— e —

5330 L'Aiiomrtion Blvd. 
Montreal.

T«l. 255-3635

Dantų gydytoja
DR. A. O. J AUGĘ LIEN £

1410 Guy St. pirmas auk Iras,

1 1 - 1*2 kambarys
Tel. 932- 6662; namM 737-9681.

Dr.A.S. Popieraitis
B.A., M.D., C.M., M.Se., L.M.C.C- E.R.C.S.fO

Medical Arts Building, 
1538 Sherbrook St. West, Tel. 9 31 -4024 
Suite 215, Montreal 109, Que.

G
pharmacie

agnon
ROBERT GENDRON LPH. PROP.

366-97427626 CENTRALE LASALLE

ATIDARA NUO 9 VAU. RYTO IKI 11 VAU. VAKARO

VIE^A GERAI PASIEKIAMA IR PRIEINAMOS KAINOS-

ADVOK-ATAS

R J IŠGANAITIS * bcl
606 Cathcart (prie Phillips Squore), Suite 405.
Montreal, P.Q, — Tel: 875- 6446, namų 678 - 3660.

—v...........
q9-

NOTARAS pn
J. BERNOTAS, B.A., B.c.L.

Si 5 P/ace Ville Marie IBM Building
qp Suite 417, Montreal, Que.
3A- Tel. 871- 1430

ft
ADVOKATAS

J.P. MILLER.b.a, B.C.U
168 Notre Dame Street E. (Suite 265. 

Tel: 866-2063; 866-2064

8 psi. I
I

PADĖKA
mūsų dukters Marijos 

vestuvinės puotos vyr. šei
mininkei M. Čepulienei, jos 
padėjėjoms p. p. Glrdžluvle- 
nel, Mlnelglenel, Valtkutle - 
nei Ir Vlckl/VatkųLigoninės 
tarnautojal.parenguslal šaltą 
bufetą/ už gražiai parengtas 
vaišes,

P. Juodkojlenel už baž
nyčios papuošimą, J. Valtku- 
člul už baro tvarkymą, J uo- 
zul Lukošiūnui už vestuvių 
puotos pravedlmą.

Visiems draugams Ir 
’kaimynams taip nuoširdžiai 
prisidėjus lems prie mūsų 
šeimos šventės -

didelis ačiū '.
Olga Ir Leonas 

Gureckal
• Mirė Marija Maksvytlenė
90 m. Ir Petras Dudonis 73
m. amžiaus .Palaidoti peršv. 
Kazimiero parapiją.
Lietuviai dainuoja Place des 

Nations
Mūsų Aušros Vartų Cho

ras dainuos per Canada 
Week ketvirtadienį, birželio 
26 d. 7.30 v. v. Place des 
Nations aikštėje, St. Helen 
saloje. 

MONTREAL WEST

LEONAS GURECKAS

AUTOMOBILE
Pontiac ★ Buick ★ Astra

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

• NESITIKĖTINAI GEROS SĄLYGOS 
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI, 
IR SU IŠIMTIMI JUMS, 
PASITARNAUS I

Sol.. Manager 
(Lietuvi, atstovas) • UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE }

PASINAUDOKITE I

PASIKALBĖKITE SU
Manag.riu 

LEO OUREKAS

muu Montreal west

’ 11 WESTMINSTER SOUTH
• _______________(At tha »nd of Shartwooke Sumi Wait)

GM

automobile

489-5391

© Royal Trust v,
— * mt Kttsx

Atstovas J. Skučas, 
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1. 

Tel. 354-0360, namu 722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO 

PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybe — sklypai ir žeme)

TRUST GENERAL DU CANADA
3270 Boul. Langei ier, Montreal, P.Q. H IN 3A7

PIRKTI AR PARDUOTI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ PADĖS JUMS

V. PĖTERAITIS
254-4566 / Namų - 72 1-06 14

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI ? 
NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS

Foto E.M.L.S. 
Sistema.

D.N. BALT - B ALT R ŪKO NI S 
Sylka Realties Inc.

445 Jean Talon West. Suite 305, 
Tel: 273-3442, 273-9181, 737-0844.

Montreal, Que.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS A DAMO N IS
C. I. B.

GAISRAS o AUTOMOBILIAI o ATSAKOMYBE • GYVYBB
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Žemiausios kainos!
MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.

DRAUDIMO agentūra
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
TEL.727-3120 Namų 376-3781

A g e ntOra veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L I 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

BALTIJOS STOVYKLOJE -

bįrželio 21 diena, seštadienL

Programoje:
Pamaldos 5 vai. po pietų
Joninių laužas
Meninis pasirodymas 
Bufetas - muzika

Kviečiami visi Jonai — Jones ir svečiai joninėse 
dalyvauti.

L.K. Mindaugo šaulių kuopos 
Valdyba

Programoje gros Kanados šoklus, West Indies leis sa- 
karluomenės orkestrai, Ka- vo pagarsėjusias spalvotas 
nados Indėnai Išpildys savo raketas. --*•

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines________
Nekiln. turto______
Čekių kredito_____
Investacines nuo___

10 »5 % 
_ 10,25% 

12.0%

ROBERT RICHER

261 St. John's Road

697-3333Ajtfvruad

lUSTiM.Ą^r^. TRIUMPH

TEL. 365-6111
RES. 366 0066

261 St. John's Road
POINTE CLAIRE SHOPPING CENTRE

CENTRE AUTO CLINIC
[Biarnaee]

ĮVERTINIMAI 
NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE.H4E 2A8 
Telefonas: 766 5827

PIRKIMAS
PARDAVIMAS
PASKOLOS

Visokeriopi kiti patarnavimai
Immeubles RICHER Realties Enrg. 788suite 3ūiALE

COURTIER - BROKER LASALLE. QUE.
H8P 1 L7

PASINAUDOKITE PRITYRUSIU MUSŲ 
PASITARNAVIMU I

RENDELL’S AUTO REPAIRS 
GENERAL MECHANICAL REPAIR, 

TUNE URS, BRAKES 
MOTOR S TRANSMISSION. ETC.

TEU. 630.0417

730 LAKKOHORK DRIVR 
DORVAL

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas________ 6.0%
Taupomąsias s-tas 8,0%
Term. ind. 1 m.------------- , 8,0%

Term. ind. — 2 m. 8,5%
Term. ind. — 3 m. 0.0%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s tos sumas.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniai i, antradieniais ir trečia
dieniais nuo B iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbarza 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

NEPR KLAUSOMA LIETUVA
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